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skipti. Umfang ráðstefnunnar er svipað og á árinu 2008 og tekur einn dag 
eins og þá. Ráðstefnuritin eru þrjú. Eitt fyrir erindi á sviði félagsvísinda, 
annað fyrir erindi um lögfræði og hið þriðja fyrir erindi á sviði hagfræði og 
viðskiptafræði. 

Í þessu ráðstefnuriti eru birtar 54 greinar sem verða allar kynntar á 
ráðstefnunni. 

Tilkynnt var um ráðstefnuna í maí og var ákveðið að fyrirlesarar skyldu 
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tilkynnt hverjum væri boðið að tala á ráðstefnunni og eiga grein í 
ráðstefnuritinu. Fyrirlesarar höfðu síðan tíma fram í september til að ganga 
frá greinum sínum. Ritstjóri ritrýndi greinarnar og óskaði eftir breytingum 
þar sem þess var þörf. Höfundar um helmings greina í þessu ráðstefnuriti 
starfa við Háskóla Íslands en í því eru einnig greinar eftir starfsmenn við 
Háskólann á Akureyri, Háskólann í Reykjavík og Viðskiptaháskólann á 
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búsettir á Íslandi fá tækifæri til þess að greina frá rannsóknum sínum. Það er 
von mín að Þjóðarspegillinn, Ráðstefna IX 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. 
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  Ingjaldur Hannibalsson 

   
 





Fjallamaraþon og ferðamennska á 
Laugaveginum 

Anna Dóra Sæþórsdóttir 
Katrín Anna Lund 

 

Íþróttaferðamennska er ein þeirra greina ferðaþjónustunnar sem vex hvað 
hraðast á heimsvísu (Funk og Brunn, 2007). Sífellt fleiri ferðamannastaðir 
nýta sér íþróttaviðburði sem hluta af því sem boðið er upp á (marketing mix) 
(Higham og Hinch, 2003) og er það gert í von um að það laði að þátttak-
endur og áhorfendur, stuðli að aukinni umfjöllun fjölmiðla, og skapi jákvæða 
ímynd meðal íbúa og gesta. Utanvegahlaup eru ein af þeim nýjungum í 
íþróttaferðamennsku sem áfangastaðir, íþróttafélög og ýmsir áhugamanna-
hópar hafa staðið að til að kynda undir áhuga fólks á hlaupum, og að laða til 
sín gesti, bæði innlenda og erlenda.  

Fjallamaraþon á „Laugaveginum“ er eitt þessara hlaupa og er kynnt af að-
standendum hlaupsins sem „hin endanlega þol- og þrekraun langhlauparans í 
stórkostlegu umhverfi“. Leiðin er 55 km, frá Landmannalaugum til Þórs-
merkur og er venjulega gengin á 4 dögum. Hún hefur um áratugaskeið verið 
ein vinsælasta gönguleið landsins á hálendinu og skartar fjölbreyttu landslagi 
auk þess sem hún tengir saman tvær af náttúruperlum Íslands, Landmanna-
laugar og Þórsmörk.  

Ef nota á íþróttaviðburði sem þennan til að efla ferðaþjónustu hér á landi 
er mikilvægt að skilja hvaða hvatar liggja að baki ákvörðuninni um þátttöku í 
hlaupinu og af hverju fólk ferðast til þess að taka þátt í slíkum viðburði. Í 
þessari grein eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem gerð var meðal þátt-
takenda í Laugavegshlaupinu sumarið 2007. Leitast er við að varpa ljósi á 
hvers vegna fólk tekur þátt í hlaupinu og hvernig keppendur upplifa hlaupið 
og náttúruna sem þeir hlaupa í.  
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Íþróttaferðamennska 

Allt frá tímum Ólympíuleika Grikkja til forna hefur fólk ferðast til að taka 
þátt í eða upplifa íþróttaviðburði (Finley og Pleket, 1976). Fræðimenn fóru 
hins vegar ekki að gefa íþróttaferðamennsku gaum fyrr en á miðjum tuttug-
asta áratugnum (Gibson, 2006). Bæði í ferðamálafræðum og íþróttafræðum 
hafa menn verið að velta fyrir sér lykilhugtökum og hvernig megi skilgreina 
þau. Við skilgreiningu á ferðamönnum hefur t.d. verið rætt um hvort miða 
skuli við tilgang ferðar (t.d. skemmtiferð eða viðskiptaferð), fjarlægðar frá 
hversdagsumhverfi eða dvalarlengd (hvort gist sé eða ekki). Íþróttafræðingar 
hafa aftur á móti velt fyrir sér spurningum eins og hvort íþróttir séu bundnar 
við keppnisgreinar sem lúta ákveðnum leikreglum, fara fram á leikvangi og 
keppendur klæðast ákveðnum leikmannabúningum, eða hvort þær eigi einnig 
við um ýmsar aðrar líkamlegar athafnir án þess að keppni komi til. Í hug-
takinu íþróttaferðamennska sameinast svo þessi tvö hugtök og er skilgreining á 
því jafn erfið og skilgreining hugtakanna ferðamennska og íþóttir. Í ensku-
mælandi heimildum hefur hugtakið sport tourism (t.d. Standeven og De Knop, 
1999, Delpy, 1998, Turco og Eisenhardt, 1998, Gibson, 1998; 2006) mest 
verið notað, en einnig tourism sport (Kurtzman og Zauhar, 1997) og sports 
tourism (Redmond 1990; 1991). Gibson (1998) gerir grein fyrir mismunandi 
nálgunum og skilgreiningum fræðimanna á íþróttaferðamennsku og setur 
fram eftirfarandi skilgreiningu: „Leisure-based travel that takes individuals tempor-
arily outside their home communities to participate in physical activities, to watch physical 
activities, or to venerate attractions associated with physical activities“ (Gibson, 1998: 
49). Hún greinir íþróttaferðamennsku í þrjá flokka út frá hegðun ferða-
manna:  

• Virk íþróttaferðamennska (active sport tourism) þar sem viðkomandi 
er virkur þátttakandi í sjálfum íþróttaviðburðinum. 

• Íþróttaviðburðaferðamennska (event sport tourism) þar sem áhorf (e. 
spectating) er meginmarkmiðið. 

• Nostalgíu-íþróttaferðamennska (nostalgic sport tourism) sem felst í að 
heimsækja áfangastaði þar sem mikilvægir íþróttaviðburðir hafa 
farið fram (t.d. fara á staði þar sem Ólympíuleikar hafa verið hald-
nir) eða eru mikilvægir fyrir viðkomandi einstakling (t.d. heimsækja 
leikvang uppáhalds-íþróttaliðsins). 

Töluvert hefur verið skrifað um hvata og ferðamennsku, en hvatar eru 
einn af mörgum þáttum sem skýra hegðun ferðamanna og eru taldir nauð-
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synlegir til að varpa ljósi á af hverju fólk ferðast. Dann (1977; 1981) og 
Crompton (1979) greina hvata í tvo grunnþætti; togkrafta (pull factors) sem 
laða fólk að ákveðnum ferðamannastað og ýtikrafta (push factors) en þeir ýta 
fólk af stað í ferðalag. Dann og Crompton eru nokkuð sammála um flesta 
ýtikraftana, eins og t.d. að flýja hversdagsumhverfi sitt, kynnast sjálfum sér, 
byggja upp sjálfsálitið, en einnig að upphefja sig gagnvart öðrum og auka 
virðingu sína í samfélaginu með því að vera öðruvísi en aðrir. Dann (1977) 
telur síðastnefnda þáttinn vera eina mikilvægustu ástæðu fyrir því að fólk 
ferðast. Crompton (1979) leggur megináherslu á að menn séu að leita að 
innra jafnvægi (homeostasis). Hann heldur því fram að menn hafi ákveðna þörf 
fyrir tilbreytingu og að ekki þurfi aðeins að hvíla sig frá vinnu, heldur sé líka 
nauðsyn að komast að heiman og hvíla sig á hversdagsleikanum.   

Tafla 1. Tog- og ýtikraftar Crompton og Dann. Heimild: Dann (1977) og 
Crompton (1979). 

    Crompton       Dann     Crompton      Dann
Flótti frá 
hversdagsumhverfi

Styrkja sjálfsálit Menntun Aðdráttarafl

Kynnast sjálfum sér Upphefð Nýjungagirni Afþreying

Leita að uppruna sínum 
eða einhverju 
frumstæðu

Nýjung, spenna, 
fjarlægð frá 
margmenni

Upphefð Félagslíf

Rækta samband við 
aðra

Flótti frá 
persónulegum 
/félagslegum þrýstingi

Taka þátt í félagsstarfi 

Hvíld og slökun

Ýtikraftar Togkraftar

 
 
Gammon og Robinson (2003) hafa skoðað hvata í tengslum við íþrótta-

ferðamennsku. Þeir leggja til að ferðamönnum sé annars vegar skipt í íþrótta-
ferðamenn (sport tourists), þar sem íþróttir eru aðalhvatinn að ferðalaginu og 
hins vegar tourism sportists sem eru þeir sem stunda eða njóta íþrótta á ferða-
lögum sínum, þótt þær séu ekki aðalástæða ferðarinnar.  

Cikszentmihalyi (1975) fjallar um þörf sumra einstaklinga fyrir ákveðið 
,,streymi“ (flow) og hvernig einstaklingar verða fyrir mikilli upplifun þegar þeir 
stunda ákveðna afþreyingu og komast oft upp á hátind tilfinninga/ líkam-
legrar getu og upplifa ,,streymið“. Þetta ástand næst þegar viðkomandi stenst 
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ákveðna áskorun sem er mismikil eftir því hver geta manna er. Cikszentmi-
halyi setur fram ferns konar samband gjörða og upplifunar: 

• Áskorunin og getan eru mikil og ,,streymi“ næst;  
• Áskorunin er of mikil og leiðir af sér hræðslu;  
• Lítil áskorun og mönnum leiðist; og 
• Áskorunin og getan eru of lítil og menn verða sinnulausir. 

Rannsókn Ewert og Hollenhurst (1989) sýndi fram á að þeir sem stunda 
líkamlega afþreyingu sem felur í sér mikla áhættu eins og t.d. flúðasiglingar 
líta vissulega á það sem leið til að ná ákveðnu ,,streymi“. Rannsókn þeirra 
sýndi enn fremur fram á að eftir því sem færni manna jókst þeim mun erfið-
ari þrautir reyndu þeir við.  

Ímynd og viðhorf hafa jafnframt áhrif á ákvörðun íþróttaferðamanna um 
áfangastað rétt eins og annarra ferðamanna (sjá t.d. Dann, 1977; Hall og 
Weiler, 1992; Moshin, 2005; Baloglu og McCleary, 1999; McKay og Fesen-
maier, 1997). Green og Chalip (1998) sýndu hins vegar fram á að fyrir þá sem 
ferðast til annarra landa til að keppa í hlaupum skipti upplifunin við hlaupið 
meginmáli á meðan ferðalagið sjálft var í öðru sæti. Áfangastaðurinn skapar 
ávalt umgjörð utan um allar athafnir ferðamanna. Í mýkri afþreyingu (soft 
activitis) (t.d. gönguferðum, fuglaskoðun) gegnir náttúran fyrst og fremst því 
hlutverki að vera það sem dáðst er að. Í harðari athöfnum (hard activities) (t.d. 
klifri á hæstu/erfiðustu tinda heims) er markmiðið oft að sigrast á mikil-
fenglegum fyrirstöðum náttúrunnar, gjarnan með hjálp tækninnar (Bouchet, 
Lebrun og Auvergne, 2004). Í Laugavegshlaupinu fara þessir tveir þættir 
saman, annars vegar löng og erfið leið, og hins vegar stórbrotin umgjörð og 
fjölbreytt náttúra. Samspil hlauparans og umhverfisins felst því bæði í því 
erfiði sem það er fyrir líkama og sál að ljúka hlaupi í erfiðu umhverfi, og 
einnig í því að hlauparinn skynjar umhverfið sem hlaupið er í út frá ákveð-
num fagurfræðilegum forsendum.  

Laugavegshlaupið 

Utanvegahlaup eru haldin á um 9 stöðum víðsvegar um landið. Laugavegs-
hlaupið er þeirra lengst, um 55 km, eina hlaupið sem nær því að vera ofur-
maraþon (ultra maraþon) og er jafnframt fjölmennasta hlaupið. Fyrst var blásið 
til hlaupakeppni á Laugaveginum árið 1997, með þátttöku 49 hlaupagarpa. 
Vinsældir hlaupsins hafa smám saman aukist og 130 manns tóku þátt í því 
sumarið 2007 (mynd 1). Frá upphafi hafa 1094 hlauparar tekið þátt í Lauga-
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vegshlaupinu og eru 73% þeirra Íslendingar. Fjölmennastir erlendra hlaupara 
eru Bretar, Þjóðverjar og Bandaríkjamenn, rúm 5% hver.  
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Mynd 1. Þátttakendur í Laugavegshlaupinu. Heimild: hlaup.is (e.d.) 

Keppnin er haldin á laugardegi um miðjan júlí og standa rútuferðir kepp-
endum til boða til og frá keppnisstað. Hlaupið hefst við skála Ferðafélags 
Íslands í Landmannalaugum í um 600 m hæð yfir sjávarmáli og lýkur við 
skála Austurleiðar í Húsadal í Þórsmörk. Hlaupaleiðinni er skipt í nokkra 
áfanga og er fyrsti áfangi leiðarinnar frá Landmannalaugum í Hrafntinnusker, 
um 10 km í beinni loftlínu. Til að byrja með er leiðin öll á fótinn og er lóðrétt 
hækkun tæpir 500 m. Annar hluti leiðarinnar er frá Hrafntinnuskeri að Álfta-
vatni og er um 11 km í loftlínu. Þar eru nokkrir gilskorningar með snjó og ís, 
mismikið þó eftir árferði. Þriðji áfangi leiðarinnar er um 16 km í loftlínu, frá 
Álftavatni suður yfir Mælifellssand í Emstrur. Fjórði hluti leiðarinnar, frá 
Emstrum um Almenninga í Þórsmörk, er um 13,5 km í loftlínu. Þar liggur 
leiðin upp og niður gil og skorninga. Loks er farið um Hamraskóga að mark-
línu í Húsadal.  

Veður og veðurfar getur haft mikil áhrif á hlauparana. Eftir snjóþungan 
vetur og litla snjóbráð er töluvert af snjó og ís þar sem leiðin liggur hæst og í 
gilskorningum. Stundum gera sól og hiti hlaupurunum erfitt fyrir og hafa þá 
sumir þurft að leggjast fyrir og fá vökva í æð þegar komið er í Þórsmörk. 
Versta hlaupaveður í sögu hlaupsins var árið 2006, þegar sunnan rok, 10-20 
m/s, var í fangið á hlaupurunum ásamt mikilli rigningu og hagléli, en þá óðu 
menn hnédjúpa krapapolla þar sem hlaupaleiðin liggur hæst. Um fjórðungur 
hlauparanna náði þá ekki að ljúka hlaupinu. 
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Vaða þarf nokkrar ár á leiðinni og ná þær dýpstu upp á mið læri og veita 
félagar frá Frískum Flóamönnum hlaupurunum stuðning hjá vatnsmestu 
ánum. Þegar hlaupið er um það bil hálfnað geta keppendur skipt um skó og 
annan fatnað ef þeir vilja. Á nokkrum stöðum á leiðinni er boðið upp á 
hressingu, vatn, orkudrykk, banana og súkkulaði. Að hlaupinu loknu er slegið 
upp grillveislu í Þórsmörk. Þar geta þátttakendur fyllt sig af orku á ný og deilt 
upplifun sinni á hlaupinu og myndað tengsl við aðra. Það var á þessum tíma 
sem við rannsakendur notuðum tækifærið til að blanda okkur inn í sam-
ræðurnar, tókum viðtöl og lögðum spurningalista fyrir þátttakendur.  

Gögn og aðferðir 

Rannsókn þessi byggir á gögnum sem var safnað í ellefta Laugavegshlaupinu, 
14. júlí 2007. Þennan dag var veðrið eins gott og hægt er að hugsa sér til 
hlaups sem þessa, háskýjað og léttur andvari og hélst þannig megnið af 
deginum fyrir utan nokkra regndropa sem féllu síðdegis.  

Til að varpa ljósi á viðfangsefnið var þrenns konar aðferðum beitt. Í 
fyrsta lagi voru tekin opin viðtöl við 15 hlaupara og stóðu þau í um 30 til 60 
mínútur hvert. Leitast var við að ræða bæði við innlenda og erlenda hlaupara 
af báðum kynjum og á misjöfnum aldri. Rætt var við 9 Íslendinga og 6 út-
lendinga, 8 konur og 7 karla á aldrinum 28 til 56 ára. Flest viðtalanna voru 
tekin í Þórsmörk stuttu eftir að viðkomandi kom í mark, en einnig var rætt 
við nokkra Íslendinganna á kaffihúsum Reykjavíkur í vikunni eftir hlaupið. 
Viðtölin voru byggð á hefð fyrirbærafræðinnar. Opna formið gerir ráð fyrir 
að í stað þess að spyrja beinna spurninga séu spurningarnar opnar og byggð-
ar í kringum nokkur meginþemu. Þemu viðtalanna voru nokkur en þau sem 
hér eru kynnt eru; af hverju tók viðkomandi þátt í Laugavegshlaupinu, hvað 
heillar við að hlaupa Laugaveginn og í hverju felast helstu áskoranir hlaups-
ins.  

Í öðru lagi var gerð megindlega rannsókn þar sem spurningakönnun var 
lögð fyrir keppendur á endastöð hlaupsins. Fyrir utan grunnspurningar um 
þjóðerni, kyn og aldur var spurt um hvata að þátttöku í hlaupinu, upplifun af 
því, ánægju hlauparans með skipulagningu hlaups, væntingar hlaupara og 
hvernig og hvort þeim hafi verið mætt. Listanum svöruðu 73 af 130 þátt-
takendum hlaupsins og svarhlutfall því 56,2%.  

Í þriðja lagi var gerð þátttökurannsókn. Hún var að mestu leyti grund-
völluð í hefð fyrirbærafræðinnar og var tvíþætt. Í fyrsta lagi fólst hún í því að 
annar höfunda tók þátt í hlaupinu og skrifaði niður upplifun sína af hlaupinu 
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sjálfu. Í öðru lagi var fylgst með atferli hlauparanna í upphafi og lok 
hlaupsins.  

Aðeins er greint frá hluta af niðurstöðum rannsóknarinnar í þessari grein. 

Niðurstöður 

Af þeim 73 sem svöruðu spurningalistanum voru 75% karlar og 25% konur á 
meðan þýðið er 70/30. Um 70% voru Íslendingar og 30% erlendir hlauparar, 
en raunverulegt hlutfall þýðisins er 64/36. Erlendu þátttakendurnir voru 
flestir frá Bretlandi (12), Frakklandi (6), Bandaríkjunum og Kanada (4 frá 
hvoru), Danmörku, Þýskalandi, Sviss (3 frá hverju), Hollandi (2) og Austur-
ríki, Belgíu, Lettlandi og Filippseyjum (1 frá hverju). Fjórir af hverjum fimm 
sögðu að Laugavegshlaupið sjálft væri aðalástæða þess að þeir komu til 
landsins. Meðaldvalarlengd erlendu ferðamannanna á Íslandi var 7,4 dagar. 
Sá sem dvaldi styst var á landinu í 2 daga og lengst var dvalið í 28 daga, en 
algengast var að fólk dveldi 5-7 daga á landinu. Einungis 20% erlendu 
þátttakendanna voru einir á ferð, en aðrir voru ýmist með fjölskyldu sinni og 
eða vinum. 

Sigurtími karla þennan dag var rétt undir 4:49 og kvenna 5:38. Í úrtakinu 
voru 17 einstaklingar sem luku hlaupinu á innan við 6 klst., 39 á bilinu 6–7 
klst. og 18 voru lengur en 7 klst. Af þeim 73 sem rætt var við voru 41 að 
hlaupa í fyrsta skipti og 31 hafði tekið þátt í Laugavegshlaupinu áður en einn 
svaraði ekki spurningunni. Má því með sanni segja að þarna séu margir 
reynsluboltar á ferð. Sumir höfðu hlaupið einu sinni áður, en aðrir höfðu 
jafnvel tekið þátt í öllum keppnum hlaupsins. Flestir, rúm 80% höfðu jafn-
framt tekið þátt í götumaraþonhlaupum áður en þeir mættu á Laugaveginn. 
Tæp 80% sögðu að ekkert annað hlaup hafi komið til greina í stað Lauga-
vegshlaupsins. Þeir sem höfðu hugað að öðrum hlaupum nefndu t.d. Jökuls-
árgljúfur, Heljardalsheiði og Berlínarmaraþon. 

Hvatar að þátttöku 

Ein af opnu spurningunum á listanum var: Af hverju tókstu þátt í þessu hlaupi? 
Kom í ljós að markmið/áskorun var algengasta ástæðan, en lesa mátti það út 
úr um 40% svaranna. Næst algengasta svarið var sú ánægja sem þátttakendur 
fengu út úr því að hlaupa þarna (20%) en það voru allt þátttakendur sem 
höfðu hlaupið þarna áður og vildu upplifa það aftur. Falleg leið var jafnframt 
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nefnt sem ástæða fyrir þátttöku, auk þess sem náttúra og landslag var einnig 
nefnt sérstaklega. Mætti jafnvel sameina þessa þætti (þ..e falleg leið, náttúra 
og landalag) en samtals var það nefnt af um þriðjungi hlauparanna. Um 10% 
erlendu hlauparanna nefndu Ísland sérstaklega, þ.e. að hlaupið væri á Íslandi, 
sem ástæðu þátttöku sinnar. Um 10% Íslendinganna nefndu félagsskap og 
var þá t.d. viðkomandi að hlaupa vegna þess að allir í hlaupahópnum hans, 
eða að vinur/maki tóku þátt í keppninni. Nokkrir höfðu lengi átt sér þennan 
draum sem nú fékk að rætast. Aðrir nefndu líkamsþjálfun, ævintýri o.fl (sjá 
mynd 2). 
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Mynd 2. Ástæða fyrir þátttöku í Laugavegshlaupinu. 

Í viðtölunum komu flestir viðmælendanna inn á að þeir hefðu sett sér 
þetta markmið og ástæðan fyrir því var gjarnan sú að „...það fylgir því svo mikil 
fullnægja að setja sér eitthvað markmið og ná því...“. Nokkrir viðmælendur stóðu á 
ákveðnum tímamótum í lífi sínu og höfðu þess vegna sett sér þetta sem 
markmið: „... ég varð fimmtugur á árinu og ákvað að gefa sjálfum mér Laugaveginn í 
afmælisgjöf.“ 

Nokkrir viðmælendur höfðu orð á því að þeir hafi viljað setja sér virkilega 
háleitt markmið, eitthvað sem virkilega reyndi á og jafnvel ekki víst að þeir 
stæðust áskorunina. Íslensk kona komst svo að orði:  
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Ætli það hafi ekki bara verið af því að það er svo mikil áskorun, bara eitthvað 
mikið og stórt sem að maður kannski heldur að maður ráði ekki við en langar að 
prófa og sjá hvað maður getur, hversu langt maður kemst. 
 

Önnur íslensk kona, sem hljóp einnig árinu áður sagði: 
 

Þegar ég fór þetta í fyrra fannst mér svo ofboðslega gaman og ég var í skýjunum í 
marga daga á eftir. Mér fannst þetta svo frábær upplifun og mig langaði til að 
endurtaka það... upplifa aftur þetta svakalega rush. 
 

Erlendur karlmaður, þaulreyndur hlaupari, sagði „I want … a bigger challenge, a 
bit longer, a bit further than marathon and that’s why I’m running ultra marathons.“  

Nokkrir viðmælendanna voru hins vegar með allt annað í huga en að ná 
einhverjum háleitum markmiðum. Kona á miðjum aldri sagði „I didn’t come 
here to race I came here to participate so it was all about enjoying what was around me“. 
Annar viðmælendanna deildi mjög erfiðri og persónulegri reynslu sinni og 
hvernig hún hafði nýtt sér þennan viðburð til að komast yfir einn mesta 
sorgarviðburð á ævi hennar:  

 
I was looking for a challenge this year, my husband died last summer… he had a 
bone merge transplant and it failed but he was going to bring me to Iceland 
when he got better…I was looking for something to get me over this … and I 
was on the internet when I found this race in Iceland like right when I needed it. 
And so, … I don’t even run … I’m not a runner. It was huge for me to train for 
this thing … But it gave me something to completely work on all winter long and 
to focus on and just give me some direction.  
 
Einn af reyndu hlaupurunum varpaði skíru ljósi á þessi mismunandi 

markmið sem hlaupararnir hafa með þátttöku sinni „…there are different sorts of 
runners you know. Some runners are enjoying the race, some runners are running for 
personal records, some runners are running to win the race“. Átti þetta að mati 
rannsakenda vel við hlaupara á Laugaveginum sumarið 2007. Sá sem lét þessi 
orð lét falla var tvímælalaust kominn til þess að vinna og uppskar árangur 
erfiðisins er hann komst á sigurpall að keppninni lokinni.  

Áskorunin 

Um þriðjungi hlauparanna fannst helstu áskoranir hlaupsins felast í því að 
komast þessa löngu leið ásamt því að berjast við mikið og erfitt landslag. Að 
„geta klárað hlaupið“ kemur af sama meiði sem og líkamlegi og andlegi 
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þátturinn. Íslendingum finnst vegalengdin vera meiri áskorun en útlending-
unum, sem aftur á móti finnst landslagið meiri áskorun en vegalengdin (sjá 
mynd 3).  
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Mynd 3. Helstu áskoranirnar við Laugavegshlaupið. 

Reyndur hlaupari sagði „Þetta er bara krefjandi sko. Sums staðar er þetta góður 
stígur, sums staðar er þetta grjót, sandar, þetta er bara krefjandi sko. Þannig að þetta er 
alvöruhlaup.“ Einn Íslendinganna sagði: 
 

Það er þessi mikla vegalengd og þetta krefjandi landslag sem gerir þetta svo erfitt 
og í leiðinni skemmtilegt… Hefðir þú spurt mig í fyrra hefði ég sagt veðrið… 
það var alveg brjálað veður þegar hlaupið var í fyrra… margir gáfust upp á 
leiðinni. 
 
Um landslagið var þetta meðal annars sagt: „It’s very hard, I didn’t expect the 

race to be so hard as this one. Hills, uphill and downhill and downhill sometimes harder to 
run than uphill and endless hills“. Sá sem þetta mælti hafði dottið á leiðinni og 
var blóðugur á báðum hnjám þegar í mark var komið. Undirlagið er heldur 
ekki þannig að það létti undir með hlaupurunum og var það sérstaklega 
sandurinn á Mælifellssandi og snjórinn á Hrafntinnuskeri sem fólk kvartaði 
undan: „I think the snow was very hard and the sand was very hard too“. Kanada-
maður bar aðstæður saman við það sem hann þekkir heiman að frá sér: 
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There is a lot of sand and fine ground everywhere. It’s very difficult... it was very 
different from what I’m used to in Victoria which has much firmer ground. So 
kinda fine, dustish sand... eee... I mean I enjoyed it but it was difficult. 

Umræður og ályktanir 

Töluverð ferðamennska á sér stað vegna Laugavegshlaupsins og felst hún 
bæði í ferðalögum og nýtingu á ferðaþjónustu. Hlaupið er ýmist upphaf eða 
endir á annars lengri ferð um Ísland, en algengast er að fólk geri um vikuferð 
úr heimsókninni. Laugavegshlaupið sjálft er aðalástæða þess að 80% af 
erlendu hlaupurunum kom til landsins. Flokkast þeir því sem íþróttaferða-
menn samkvæmt Gammon og Robinson (2003) þar sem íþóttir eru aðal-
hvatinn að ferðalaginu. Hinir, þ.e. 20%, flokkast þá sem tourism sportists, þ.e. 
þeir voru á Íslandi og ákváðu að taka þátt.  

Laugavegshlaupið telst jafnframt fyrst og fremst til virkrar ferðamennsku 
þar sem hlaupararnir eru virkir þátttakendur í hlaupinu sjálfu. Þó flokkast 
hluti hennar sem íþróttaviðburðaferðamennska þar sem 80% erlendu hlaup-
aranna er á ferð með fjölskyldu og eða vinum. Þessir áhorfendur fylgja 
gjarnan hlauparanum í Landmannalaugar og taka svo á móti honum í Þórs-
mörk, en einnig er töluvert af Íslendingunum sem fylgja ættingjum og vinum 
í hlaupið. Hlaupararnir og áhangendur þeirra gista víða í uppsveitunum 
Rangárvallasýslu eða að Fjallabaki nóttina fyrir hlaup og eitthvað er um að 
fólk gisti í Þórsmörk eða annars staðar að hlaupinu loknu.  

Þeir hvatar sem Crompton (1979) og Dann (1977) kalla togkrafta eru 
sterkustu öflin af baki þátttöku í hlaupinu. Algengast var að fólk nefndi 
markmið, áskorun og skemmtun, þar með talið félagsskapinn og þá stemm-
ningu sem skapaðist. Ísland sem áfangastaður hefur einnig sitt aðdráttarafl og 
vildu sumir hlaupa um og sjá nýtt svæði sem það hafði heyrt að væri fallegt 
og spennandi. Þar skipaði náttúran, sér í lagi landslagið, stærstan sess og 
skapar stórbrotna umgjörð utan um hlaupaleiðina og gegnir í raun bæði því 
hlutverki að vera það sem dáðst er að, sem og því að vera sú mikla hindrun 
sem sigrast skal á.  

Streymið og sú mikla upplifun sem Cikszentmihalyi (1975) fjallar um var 
tvímælalaust eitthvað sem sumir hlaupararnir upplifðu þegar þol líkamlegrar 
og andlegrar getu var þanið til hins ýtrasta. Margir voru í skýjunum yfir að 
hafa staðist þá áskorun sem þeir höfðu ásett sér. Nokkrum af þeim við-
mælendum sem tóku þátt í hlaupinu árið 2006 varð tíðrætt um vonda veðrið 
sem gerði hlaupið mun erfiðara það ár og báru saman við þær kjöraðstæður 
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sem ríktu á hlaupadaginn 2007. Nokkrir tugir manna ýmist mættu ekki til 
hlaups árið 2006, þó þeir hefðu verið búnir að greiða þátttökugjaldið, eða þá 
að þeir gáfust upp á leiðinni. Á netinu, bloggsíðum og víðar mátti lesa gremju 
nokkurra þátttakenda sem lentu í þeirri erfiðu lífsreynslu að örmagnast á leið-
inni. Slíkt skilgreindi Cikszentmihalyi (1975) sem „of mikla áskorun sem leiðir af 
sér hræðslu“. Rannsóknin meðal Laugavegshlauparanna staðfestir einnig það 
sem Ewert og Hollenhurst (1989) hafa sýnt fram á að með vaxandi færni 
leitast menn við að takast á við erfiðari þrautir. Margir höfðu prófað 
maraþon áður en þeir lögðu í Laugaveginn og einstaka notaði Laugaveginn til 
að byggja sig upp til stærri afreka.  

Þegar á heildina er litið þá má því álykta að þeir hvatar sem liggja að baki 
þátttöku felist í áskoruninni sem hlaupaleiðin sjálf býður upp á, þ.e. langri 
leið og erfiðu landslagi. Á sama tíma felast gæði leiðarinnar einnig í umgjörð-
inni og þeirri náttúru og landslagi sem hlauparinn skynjar á ferð sinni. Eins 
og niðurstöður sýna þá upplifa hlaupararnir tengslin á milli áskorunarinnar 
og umhverfisins á mismunandi hátt og þættir eins og reynsla og bakgrunnur 
einstaklingsins og markmið með þátttöku í hlaupinu skipta miklu máli. Við 
drögum því þá ályktun að þótt enginn hlaupari upplifi þátttöku í Laugavegs-
hlaupinu á sama hátt, þá megi greina ýmsa sameiginlega þætti sem hvetja fólk 
til þátttöku í hlaupinu.  
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Lýðfræðilegir áhrifaþættir starfsánægju á 
Íslandi 

Arney Einarsdóttir 
Sigríður Þrúður Stefánsdóttir 

 

Lengi hefur því verið haldið fram að ánægðir starfsmenn skili betri frammi-
stöðu í starfi en þeir sem eru óánægðir. Sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl 
starfsánægju við frammistöðu í starfi (Judge, Thoresen, Bono og Patton, 
2001) og við ánægju viðskiptavina í þjónustugreinum (sjá t.d. Rogers, Clow 
og Kash, 1994; Fosam, Grimsley og Wisher, 1998 og Westlund 2001). Á 
síðari árum hafa einnig verið gerðar rannsóknir sem sýna að viðhorf starfs-
fólks hefur áhrif á árangur fyrirtækja (Koys, 2001; Westlund, 2001). Þó svo 
að enn séu ekki allir á einu máli um það í hvora áttina áhrifin eru milli árang-
urs og starfsánægju, þá er nokkuð óumdeilt að starfsánægja hefur áhrif á 
svokallaða kostnaðarhlið framleiðnijöfnunnar sem eru sjálfviljugar fjarvistir 
(Wroom, 1964; Prottas, 2008) og starfsmannavelta (Sjá í Sousa-Poza og 
Sousa-Poza, 2007). Að auki er vert að hafa í huga að starfsánægja er mikil-
vægur forspárþáttur lífshamingju (Judge og Watanabe, 1993; Argyle, 2001).  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum lýðfræðilegra þátta 
við starfsánægju síðustu áratugi hafa verið gerðar meðal starfsfólks í þjón-
ustugreinum en minna hefur verið horft til starfsfólks í sérfræðistörfum eða 
svo kallaðs þekkingarstarfsfólks. Souza-Posa og Souza-Posa (2000a) benda á 
að þar sem erfitt geti verið að meta frammistöðu sérfræðinga og þekkingar-
starfsfólks verði stöðugt mikilvægara fyrir fyrirtæki að fylgjast með öðrum 
óáþreifanlegri árangursþáttum í starfseminni og þar með talið starfsánægju. 
Hér er ekki ætlunin að gera grein fyrir tengslum starfsánægju við frammi-
stöðu eða árangur fyrirtækja en hins vegar verður gerð grein fyrir lýðfræði-
legum áhrifaþáttum starfsánægju hér á landi. Niðurstöður erlendra rannsókna 
hafa gjarnan sýnt að starfsánægja er að einhverju leyti háð kyni, aldri og 
menntun. Þó greina megi ákveðnar meginlínur í erlendum rannsóknum sem 
gerðar hafa verið má þó einnig greina ákveðinn menningarlegan breytileika 
milli landa og og jafnvel eftir starfsstéttum og því spurning hvort og hvernig 
þessir þrír lýðfræðilegu þættir, kyn, aldur og menntun, hafi áhrif hér á landi. 
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Lýðfræðilegir áhrifaþættir starfsánægju  

Byrjum á að skoða hvort karlar eða konur eru ánægðari í starfi. Rannsóknir 
hafa oft gefið vísbendingar um að almenn starfsánægja sé meiri hjá konum 
en körlum (Clark, Oswald og Warr, 1996; Clark 1997) en þó leiddi saman-
burðarrannsókn Sousa-Poza og Sousa-Poza (2000a; 2000b) milli 21 lands í 
ljós að munurinn er nokkuð breytilegur milli landa. Til að mynda voru konur 
töluvert ánægðari í starfi en karlar í Bretlandi og Bandaríkjunum en aðeins 
óverulegur munur var milli kynjanna í Svíþjóð, Noregi og Danmörku. Í 
rannsókn sem framkvæmd var í Finnlandi, Noregi og Danmörku (Eskildsen, 
Kristensen og Westlund, 2004) kom hins vegar ekki fram kynbundinn munur 
á starfsánægju. Athygli vekur einnig að í niðurstöðum þeirra Sousa-Poza og 
Sousa-Poza (2000b) að konur eru miklu óánægðari í starfi en karlar á Spáni. 
Þessar misvísandi niðurstöður rannsókna á kynbundnum mun á starfsánægju 
benda til þess að aðstæður og stjórnun í löndunum geti haft víxlverkandi 
áhrif á það hvort kyn greinist sem áhrifaþáttur starfsánægju. 

Í niðurstöðum annarra erlendra rannsókna þar sem úrtak er tekið úr 
einstökum greinum eða starfsstéttum, virðist síður greinast kynbundinn 
munur meðal sérfræðinga. Ekki greindist til að mynda kynbundinn munur á 
starfsánægju í skoskri rannsókn meðal fræðimanna þó konur væru óánægðari 
með tækifæri sín til starfsframa en karlar (Ward og Sloane, 2001). Einnig 
sýndi rannsókn meðal hugbúnaðarsérfræðinga í upplýsingatæknifyrirtækjum í 
Bandaríkjunum ekki kynbundinn mun á sviði starfsánægju (Sumner og 
Niederman, 2003). Þessar niðurstöður benda til ákveðins breytileika, eða 
menningarlegra tengsla, eftir tegund fyrirtækja og störfum eða starfsstéttum 
sem um ræðir og gefur tilefni til að ætla að í sérfræðistéttum sé jafnvel síður 
kynbundinn munur á starfsánægju, þó svo að greina megi mun á öðrum 
undir-, eða áhrifaþáttum starfsánægju. 

Þær fáu rannsóknir þar sem starfsánægja kvenna og karla hefur verið 
borin saman hér á landi hafa annað hvort verið framkvæmdar með einsleitu 
eða litlu úrtaki. Í rannsókn meðal ríkisstarfsmanna (n=8015) voru konur að 
meðaltali ánægðari en karlar (Ómar H. Kristmundsson, 1999) en nokkrum 
árum síðar er munurinn hins vegar óverulegur (Ómar H. Kristmundsson, 
2007). Í rannsókn frá árinu 2004 sem framkvæmd var meðal starfsfólks í 
bæði einka- og opinberum fyrirtækjum (n=346) reyndist almenn starfsánægja 
kvenna og hollusta þeirra og tryggð meiri en karla (Arney Einarsdóttir, 2004).  

Starfsánægja er einnig talin breytast með aldri. Rannsóknir í Bretlandi og 
Bandaríkjunum hafa sýnt fram á að starfsánægja minnki um miðbik starfs-
ævinnar en aukist aftur stöðugt á síðasta hluta hennar og allt fram á eftir-
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launaaldur (Clark o.fl., 1996; Hunter, 2007). Athygli vekur í nýlegri rannsókn 
Hunter (2007) í framleiðslufyrirtækjum í Bandaríkjunum, að starfsánægja þar 
jókst aftur við 46 ára aldur. Eskildsen og félagar (2004) benda á að ekki sé 
gefið að það sama eigi við á Norðurlöndunum, þ.e.a.s. að starfsánægja 
minnki um miðjan aldur, þó svo að talið sé að vinnumarkaður þar sé líkur 
þeim breska þar sem í gildi eru svipuð lög og reglur um réttindi og skyldur 
starfsfólks í löndunum vegna þátttöku þeirra í Evrópusambandinu. Rann-
sókn þeirra Eskildsen og félaga (2004) leiddi í ljós jákvæð línuleg tengsl 
aldurs og starfsánægju á Norðurlöndunum, en ekki u-laga kúrfu eins og í 
Bretlandi og Bandaríkjunum og einnig sýndi ísraelsk rannsókn í hátækni-
fyrirtækjum jákvæð tengsl aldurs og starfsánægju (Mannheim, Baruch og Tal, 
1997). Ekki komu fram nein tengsl milli aldurs og starfsánægju í rannsókn 
Arneyjar Einarsdóttur árið 2004 né í rannsókn hér á landi meðal ríkisstarfs-
manna árið 2006 (Ómar H. Kristmundsson, 2007).  

Rannsóknir hafa gjarnan sýnt að starfsánægja minnkar með vaxandi 
menntun fólks (Clark og Oswald, 1996; Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2000a) 
og ástæða þess er rakin til þess að væntingar aukist með hækkandi mennt-
unarstigi. Eskildsen og félagar (2004) sýndu fram á minnkandi starfsánægju 
með aukinni menntun á hinum Norðurlöndunum líkt og rannsóknir í Bret-
landi og Bandaríkjunum hafa gert. Ísraelsk rannsókn meðal sérfræðinga og 
stjórnenda í 39 hátæknifyrirtækjum þar í landi leiddi hins vegar ekki í ljós 
tengsl menntunar við starfsánægju (Mannheim o.fl., 1997) og hið sama á við 
um opinbera starfsmenn hér á landi í nýlegri rannsókn (Ómar H. Krist-
mundsson, 2007). Hér virðist vera um flókið samspil að ræða þar sem eðli og 
starfsemi fyrirtækja sem starfað er fyrir geti haft samverkandi áhrif á starfs-
ánægju og það hvort lýðfræðilegu þættirnir kyn, aldur og menntun hafi áhrif.  

Ef kynbundinn munur er á starfsánægju hér á landi má, í ljósi ofan-
greindrar umfjöllunar, spyrja hvort menningarleg samsvörun Íslands sé meiri 
við Bretland og Bandaríkin en Norðurlöndin, þrátt fyrir að íslenskur vinnu-
markaður sé gjarnan talinn líkari Norðurlöndunum. Ef aldurstengsl eru u-
laga í Bretlandi og Bandaríkjunum, jákvæð línuleg tengsl í Danmörku, Finn-
landi, Noregi og Svíþjóð og engin tengsl á Íslandi má spyrja hvort menn-
ingartengdir þættir hafi hér áhrif eða hvort einhverjar aðstæður á vinnu-
markaði hér séu sérstakar. Þar sem flestar erlendar rannsóknir hafa sýnt að 
starfsánægja minnkar með hækkandi menntunarstigi, en rannsóknir á Íslandi 
hafa ekki sýnt slík tengsl má einnig spyrja hvort einhverjar aðstæður eða 
menningartengdir þættir hér á landi séu sérstakir. 

Þar sem ekki virðast hafa verið gerðar rannsóknir hér á landi með stóru 
úrtaki sem endurspeglar ólík fyrirtæki og störf á vinnumarkaði er ástæða til 
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að kanna hvort um kynbundinn, aldurstengdan og menntunarlegan mun sé 
að ræða á sviði starfsánægju með stærra og breiðara úrtaki en gert hefur verið 
til þessa.  
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Mynd 1. Líkan Evrópsku starfsánægjuvísitölunnar. 

Í rannsókninni sem hér er greint frá er notað mælitæki sem byggir á líkani 
Evrópsku starfsánægjuvísitölunnar (European Employee Index) og gefur það því 
tækifæri til að greina mun á einstökum áhrifaþáttum og ávinningi starfs-
ánægju samtímis því sem heildarstarfsánægja er skoðuð (sjá mynd 1). Niður-
stöður ættu að hafa ákveðið hagnýtt gildi fyrir stjórnendur fyrirtækja þegar 
niðurstöður hagnýtra mælinga á starfsánægju eru túlkaðar í einstökum fyrir-
tækjum. Það sama á við í fræðilegum rannsóknum þar sem leitast er við að 
varpa ljósi á orsakasamhengi starfsánægju í ólíku menningarlegu samhengi, 
eftir fyrirtækjum, starfsgreinum, starfsstéttum eða löndum og auka þannig 
skilning á starfsánægju og áhrifaþáttum og ávinningi starfsánægju hér á landi. 

Aðferð 

Þátttakendur  

Úrtakið er samsettur gagnagrunnur með gögnum úr mælingum sem HRM-
Rannsóknir og ráðgjöf framkvæmdi meðal alls 36 ólíkra fyrirtækja á Íslandi á 
fjögurra ára tímabili frá vori 2004 til og með áramóta 2007. Heildarfjöldi 
svarenda var 2440 og svarhlutfallið 75% miðað við heildarfjölda starfsmanna 
í þátttökufyrirtækjunum. Stærð flestra þátttökufyrirtækja, var á bilinu 20-200 
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starfsmenn, í tveimur fyrirtækjum þar sem starfsmannafjöldinn var meiri en 
1000 starfsmenn var tekið 10% slembiúrtak úr hópi svarenda til að leitast við 
að koma í veg fyrir að svör starfsfólks í einstaka fyrirtækjum vegi of þungt í 
niðurstöðum.  

Til að greina hvort úrtakið sé skekkt með tilliti til samsetningar fólks á 
vinnumarkaði hér á landi var samsetning þátttakenda borin saman við niður-
stöður vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands frá árinu 2007 (Hagstofa 
Íslands, 2007).  

Tafla 1. Hlutfall svarenda eftir atvinnugreinum 

Atvinnugreinaflokkur

Frumvinnsla, iðnaður og orkumál 63 3
Verslun, þjónusta, fjármál og ferðaþjónusta 1742 71
Opinber þjónusta og stjórnsýsla 635 26
Samtals 2440

Fjöldi Hlutfall

100%  
 
Eins og sjá má í töflu 1 starfa hlutfallslega flestir, eða 71% svarenda, í 

þjónustugreinum eða í þjónustu, verslun, fjármálum eða ferðaþjónustu og 
fæstir, eða aðeins 3% svarenda í frumvinnslu, iðnaði og orkumálum. Úrtakið 
endurspeglar vel viðhorf starfsfólks í verslunar og þjónustustörfum bæði hjá 
hinu opinbera og einkafyrirtækjum, en sá hópur er stærstur á íslenskum 
vinnumarkaði eða 39% (Hagstofa Íslands, 2007). Úrtakið er hins vegar 
aðeins skekkt miðað við fjölda starfandi í frumvinnslu, iðnaði og orkumálum 
en 27% starfandi á íslenskum vinnumarkaði starfa í þeim geira (Hagstofa 
Íslands, 2007) en hér eru svarendur úr þessum geirum aðeins 3% 

Alls 49% svarenda voru konur og 51% karlar. Þó svo að kynjaskiptingin 
sé jafnari en raunin er á íslenskum vinnumarkaði samkvæmt upplýsingum frá 
Hagstofunni (2007), þar sem skiptingin er 54 % karlar og 46% konur, er ekki 
mikill munur þar á. 

Tafla 2. Hlutfall svarenda eftir aldri 

18-29 ára 318 16
30-39 ára 626 31
40-49 ára 590 29
50-59 ára 347 17
60-69 ára 128 6
Eldri en 69 ára 4 0
Samtals 2013 100%

Fjöldi Hlutfall
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Þó svo að um aðra aldursskiptingu sé að ræða í þessari rannsókn en hjá 
Hagstofunni (2007) virðist dreifing svarenda eftir aldri endurspegla ágætlega 
íslenskan vinnumarkað en helst virðist vanta þátttakendur í yngsta aldurs-
hópnum í úrtakið.Samkvæmt Hagstofunni (2007) er um 65% vinnuafls hér á 
landi árið 2007 á aldrinum 25-54 ára. Í úrtakinu eru 77% svarenda á aldurs-
bilinu 30-59 ára, um 16% á aldrinum 16-24 ára og er sama hlutfall á aldrinum 
18-29 ára í úrtakinu og dreifingin því nokkuð svipuð í aldri. 

Tafla 3. Hlutfall svarenda eftir menntunarstigi 

Grunn/gagnfræðaskóli 462 20
Iðn/fagskóli 376 17

Menntaskóli 298 13

Háskóli (BA/BS próf) 623 27

Háskóli (MS/MA/MBA) 303 13
Háskóli (doktorspróf) 30 1
Annað 193 8

Samtals 2285

Hlutfall

100%

Fjöldi

 
 

Í töflu 3 má sjá að í úrtakinu eru hlutfallslega margir með háskólapróf eða 
rúmlega 40% svarenda, en aðeins um 22% af starfsfólki á vinnumarkaði eru 
með háskólapróf (Hagstofa Íslands, 2007). Það bendir til þess að úrtakið sé 
ekki sambærilegt við menntunarstig vinnumarkaðarins hér á landi. 

Mælitæki  

Til að meta starfsánægju var mælitæki Evrópsku starfsánægjuvísitölunnar 
(EEI) notað. EEI byggir á formgerðarlíkani (sjá mynd 1) sem metur ekki 
aðeins starfsánægju heldur einnig þá innri þætti fyrirtækja sem áhrif hafa á 
hana. Það samanstendur af sjö áhrifaþáttum starfsánægju. Mælitækið mælir 
einnig almenna starfsánægju og tvíþættan ávinning starfsánægju, sem eru 
hollusta og tryggð. Mælitækið samanstendur af 31 spurningu og tekur á öllum 
ofangreindum tíu þáttum sem líkanið samanstendur af. 

Hver þáttur líkansins er mældur með tveimur til fjórum atriðum. Áreiðan-
leiki og réttmæti líkans og mælitækis var prófað í rannsókn hér á landi árið 
2004 (Arney Einarsdóttir) og var áreiðanleikinn á bilinu 0,60-,092. Niður-
staða aðhvarfsgreiningar frá áhrifaþáttum yfir í starfsánægju sýna að áhrifa-
þættirnir sjö útskýra saman 69% af dreifingu starfsánægju og styður það við 
hugsmíðarréttmæti bæði líkans og mælitækis. Í þessari rannsókn eru niður-
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stöður aðhvarfsgreiningar mjög svipaðar og R2 = 0,64. Þar sem F-gildið er 
hátt hér, eða 570 og p-gildið lágt (0,000) bendir allt til þess að áhrif þessara 
breyta séu marktæk og styður það enn frekar við réttmæti bæði hugsmíðar og 
mælitækis .  

Kvarðinn sem var notaður er á bilinu 1-10 þar sem skilgreind eru hæstu 
og lægstu gildi, t.d. 1 sem „mjög ósammála“ og 10 fyrir „mjög sammála“ eða 
1 sem „mjög slæmt“ og 10 sem „mjög gott“. Önnur gildi eru ekki gefin upp 
við kvarðann, en ávallt er þó boðið upp á valkostinn „veit ekki“. Svör voru 
umreiknuð yfir í kvarðann 10-100. 

Framkvæmd  

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu apríl 2004 til áramóta 2007. Í flestum til-
vikum var um rafræna fyrirlögn að ræða þar sem þátttakendur fengu sendan 
tölvupóst með hlekk inn á könnunina eða upplýsingar um slóðina, aðgangs-
orð og notandanafn með SMS í GSM síma. Í nokkrum tilfellum var fyrir-
lögnin bréfleg, og spurningalistar þá lagðir fyrir starfsfólk á vinnustöðum 
þeirra. Starfsfólkið fékk yfirleitt viku til tíu daga til að svara og voru sendar 
allt að tvær áminningar á því tímabili. 

Við greiningu á mun á milli hópa var framkvæmd einbreytudreifigreining 
(e. analysis of variance /ANOVA) og Bonferroni aðferðin notuð til að leið-
rétta p-gildið í þeim tilvikum sem hóparnir voru fleiri en tveir. Fyrst og 
fremst var unnið með tíu meginþætti líkansins og eftirfarandi bakgrunns-
breytur: kyn, aldur, og menntun. Bakgrunnsbreytan menntun var bæði greind 
eftir ólíkum menntunarstigum sem og eftir því hvort svarendur voru með há-
skólapróf eða aðra menntun. 

Niðurstöður 

Eins og sjá má í töflu 4 við samanburð á meðaltölum á einstökum þáttum 
Evrópska starfsánægjulíkansins kemur ekki fram munur á heildarstarfsánægju 
kvenna og karla hér á landi. 
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Tafla 4. Kynbundinn munur á viðhorfum starfsfólks  

Kona                 
M (Sf)

Karl                  
M (Sf) Fg F

Starfsánægja 72,1 (18,02) 71,3 (17,20) 2321 1,111

Ímynd 80,4 (17,74) 78,8 (17,13) 2321 8,95 *

Stjórnun fyrirtækisins 73,0 (18,40) 73,5 (17,82) 2310 0,24

Næsti yfirmaður 80,1 (18,23) 80,8 (16,55) 2288 0,24
Samstarf 80,9 (15,93) 80,4 (15,42) 2323 0,64

Starf og starfsskilyrði 68,7 (14,84) 68,6 (14,52) 2322 0,02

Laun og kjör 72,6 (17,08) 73,0 (15,89) 2300 0,43

Starfsþróun 64,7 (20,45) 68,2 (19,62) 2252 18,00 *

Hollusta 87,9 (10,49) 86,6 (10,35) 2326 7,934 *
Tryggð 84,3 (17,92) 83,6 (17,68) 2324 0,845

M = meðaltal; sf = staðalfrávik; Fg = frelsisgráður *p <0,05

Áhrifaþættir

Ávinningur:

 
 
Á hinn bóginn má sjá að konur meta áhrifaþáttinn ímynd hærra en karlar 

og það sama á við um eigin hollustu við fyrirtækið (e. commitment). Karlar 
meta hins vegar þáttinn starfsþróun hærra en konur gera. Á öðrum þáttum 
kemur ekki fram marktækur munur milli kynja. 

Í töflu 5 má sjá að ánægja fer hækkandi með aldri, þetta á einnig við um 
tryggð. Þegar skoðaðir eru einstaka áhrifaþættir starfsánægju eru aldurstengs-
lin ekki jafn skýr en þó skýrt að yngsti aldurshópurinn, 18-29 ára metur laun 
og kjör og ímynd fyrirtækis lægra en aðrir aldurshópar og að sá elsti metur 
þessa tvo þætti hæst. Að auki metur yngsti aldurshópurinn hollustu sína í 
starfi lægra en allir aðrir aldurshópar. 
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Tafla 5. Aldursbundinn munur á starfsánægju og öðrum þáttum 
18-29                
M (Sf)

30-39                
M (Sf)

40-49                
M (Sf)

50-59                
M (Sf)

60-69                
M (Sf) F

Starfsánægja 68,2 (18) 71,2 (18) 72,2 (18) 74,5 (16) 77,2 (16) 7,240 *

Ímynd 77,4 (17) 79,2 (17) 79,2 (18) 81,0 (17) 83,4 (16) 2,812 *

Stjórnun fyrirtækisins 72,4 (17) 73,3 (18) 72,7 (18) 74,3 (17) 76,7 (17) 1,390

Næsti yfirmaður 81,6 (17) 79,8 (17) 80,2 (18) 79,7 (18) 83,0 (15) 1,261

Samstarf 82,1 (14) 80,7 (17) 80,5 (15) 81,9 (16) 86,7 (16) 0,789

Starf og starfsskilyrði 69,0 (15) 68,4 (15) 68,6 (14) 68,7 (14) 71,7 (14) 1,613

Laun og kjör 70,7 (18) 73,7 (15) 72,0 (17) 73,2 (17) 77,6 (17) 3,803 *

Starfsþróun 67,3 (20) 66,6 (20) 65,2 (21) 65,1 (19) 68,0 (18) 0,985

Hollusta 85,2 (12) 87,4 (10) 87,8 (10) 87,8 (10) 87,3 (11) 3,906 *
Tryggð 78,1 (21) 83,2 (18) 86,1 (16) 87,1 (14) 89,4 (14) 4,595 *

Áhrifaþættir

Ávinningur:

M = meðaltal; sf = staðalfrávik; Fg = frelsisgráður (plássleysi kom í veg fyrir að unnt væri að
birta niðurstöður fyrir fg); *p <0,05  

 
Vegna plássleysis var ekki hægt að sýna hér niðurstöður innbyrðis saman-

burðar (Bonferroni). Þess skal þó getið að á þeim þáttum þar sem munurinn 
greinist marktækur þegar tveir aldurshópar eru bornir saman er mat þeirra 
sem yngri eru ávallt lægra en eldri hópsins. Niðurstöður gefa því til kynna 
aldursbundinn mun á viðhorfum starfsfólks sem birtist í minnstri ánægju hjá 
aldurshópnum 18-29 ára og minnstri tryggð og hollustu þessa sama hóps.  

Í töflu 6 má sjá að enginn munur greinist á heildarstarfsánægju eftir 
menntunarstigi í ljósi þess hvort starfsfólk er með háskólapróf eða aðra 
menntun (grunnskólapróf, framhaldsskólapróf, iðn- eða fagmenntun). Sama 
á við um bæði áhrifaþætti sem og hollustu og tryggð. 
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Tafla 6. Menntunarbundinn munur á viðhorfum starfsfólks 

Háskólapróf                
M (Sf)

Önnur 
menntun                
M (Sf) Fg F

Starfsánægja 72,3 (16,20) 71,3 (18,61) 2275 1,595

Ímynd 78,6 (16,27) 79,9 (18,31) 2275 3,012

Stjórnun fyrirtækisins 73,9 (17,80) 73,0 (18,28) 2264 1,439

Næsti yfirmaður 80,3 (17,22) 80,5 (17,57) 2245 0,075

Samstarf 80,5 (14,76) 80,9 (16,29) 2277 0,397

Starf og starfsskilyrði 69,2 (13,69) 68,3 (15,19) 2277 2,451

Laun og kjör 73,1 (15,19) 72,8 (17,32) 2253 0,237

Starfsþróun 67,0 (19,26) 66,1 (20,71) 2207 1,203

Hollusta 87,2 (9,73) 87,3 (10,91) 2280 0,003
Tryggð 83,4 (17,57) 84,4 (17,98) 2278 1,708

Áhrifaþættir

Ávinningur:

M = meðaltal; sf = staðalfrávik; Fg = frelsisgráður; *p <0,05  

Umræða 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort lýðfræðilegu þættir-
nir, kyn, aldur og menntun hafi áhrif á starfsánægju fólks hér á landi. Konur 
mælast ekki á heildina litið ánægðari í starfi en karlar og því ekki um að ræða 
kynbundinn mun á heildarstarfsánægju. Þó má greina mun á tveimur áhrifa-
þáttum starfsánægju þ.e. ímynd og starfsþróun. Af þessum niðurstöðum má 
jafnframt álykta að um ákveðna menningarlega samsvörun sé að ræða við 
Norðurlöndin (Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2000a og 2007; Eskildsen o.fl., 
2004). Eflaust má skýra þessa niðurstöðu hér á landi jafnt og á hinum 
Norðurlöndunum (Eskilden ofl., 2004), með nokkuð jafnri atvinnuþátttöku 
kvenna og karla og öðrum jöfnuði kynjanna í samfélaginu. Þar sem munur 
birtist á þættinum starfsþróun er þó vert að spyrja hvort konur á Íslandi fái 
sambærileg tækifæri og karlar til að þróast í starfi. Einnig má vera að konur 
hafi meiri væntingar en karlar til starfsþróunar og meti því þann þátt lægra 
því hann standi ekki undir þeim væntingum. Hærra mat kvenna á ímynd má 
hugsanlega skýra með því að þær hafi minni væntingar til ímyndar en karlar. 
Þeirri spurningu má einnig varpa fram hvort ímynd skipti konur jafnvel 
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minna máli í starfi og því séu þær almennt ánægðari með ímynd síns vinnu-
staðar.  

Sú niðurstaða að konur meta eigin hollustu hærra en karlar vekur upp 
spurningar um hvort konur séu almennt tilbúnari til að leggja meira á sig í 
starfi og séu samviskusamari en karlar. Einnig má í því samhengi spyrja hvort 
rekja megi meiri hollustu kvenna til þess að konur telji sig þurfa að leggja sig 
meira fram til að sanna sig í starfi og vera metnar til árangurs í formi launa og 
framgöngu eða þróunar í starfi. 

Hvað varðar tengsl aldurs og starfsánægju má sjá ákveðna samsvörun þar 
meðal íslensks starfsfólks og starfsfólks á Norðurlöndunum þar sem í 
löndunum er ekki um að ræða U-laga tengsl heldur línuleg jákvæð tengsl milli 
aldurs og starfsánægju. Þar sem rannsóknir í þekkingarfyrirtækjum hafa sýnt 
fram á sambærilegar niðurstöður má einnig draga þá ályktun að um 
menningarlega samsvörun við niðurstöður mælinga í þekkingarfyrirtækjum í 
öðrum löndum geti verið að ræða. Þessa samsvörun má hugsanlega rekja til 
sterkrar hefðar fyrir jöfnuði og jöfnum tækifærum fólks á Norðurlöndunum 
og að hún endurspeglist í því að starfsfólk upplifi síður andlega kreppu í 
starfi um miðbik ævinnar. Það sama á hugsanlega við í hátækni- og svo 
kölluðum þekkingarfyrirtækjum dagsins í dag þar sem þættir eins og jöfnuður 
og jafnvel jöfn tækifæri til að þróast í starfi og takast á við ný verkefni í 
krefjandi sérfræðistörfum geti komið í veg fyrir dvínandi starfsánægju um 
miðja starfsævina.  

Lægra mat yngsta aldurshópsins á ímynd, sem og fleiri þáttum vekur 
einnig upp þær spurningar hvort yngsta kynslóðin á vinnumarkaði hafi meiri 
væntingar en sú eldri eða hvort kynslóðin sem er að koma inn á vinnu-
markaðinn sé bara almennt óánægðari en þeir sem fyrir eru. Þó má ætla að 
líklegra sé að yngra starfsfólk eigi fyrst og fremst eftir að finna sinn fram-
tíðarstarfsvettvang og sé því líklegra til að vera óánægt í starfi og síður tryggt 
en þeir sem eldri eru og reyndari. Ekki kemur á óvart að línuleg tengsl í aldri 
skuli birtast á tryggðarþættinum svipað og á starfsánægjunni og vert er fyrir 
stjórnendur sem vilja lágmarka starfsmannaveltu, og þann kostnað sem henni 
fylgir, að hafa það í huga við ráðningar. Hvað snertir lægra mat yngsta 
aldurshópsins á launum og kjörum má vera að þessi hópur hafi meiri 
væntingar um laun, ekki síst með tilliti til umræðu hér á landi síðustu ár um 
há laun (ofurlaun) í ákveðnum geirum atvinnulífsins. Eldra starfsfólk hefur 
mögulega raunsærri mynd af launum og kjörum á vinnumarkaði auk þess að 
hafa mögulega minni skuldbindingar vegna fasteigna og barna en yngra 
starfsfólk sem er að hefja störf á vinnumarkaði og samtímis að koma sér upp 
húsnæði og stofna fjölskyldu. 
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Athyglisvert verður að teljast að ekki kemur fram munur á starfsánægju 
þeirra sem hafa háskólapróf og aðra menntun að baki. Það gefur vísbendingu 
um að þeir sem fari í langskólnám finni starfsvettvang við hæfi og að vænt-
ingum þeirra sé mætt nokkuð vel í íslenskum fyrirtækjum, en ýmsar erlendar 
rannsóknir (Sjá t.d. Clark o.fl, 1996; Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2000a; 
Eskildsen o.fl., 2004) hafa sýnt fram á minni starfsánægju með hækkandi 
menntunarstigi sem gjarnan hefur verið skýrt með auknum væntingum þeirra 
sem sækja sér háskólamenntun.  

Úrtakið í þessari rannsókn er nokkuð stórt (n=2440) og endurspeglar 
fjölbreytileg störf og starfsemi og einnig er svarhlutfall nokkuð hátt (75%). 
Þar sem úrtakið var valið af hentugleika, eins og oft er raunin í fyrirtækja-
rannsóknum, endurspeglar það samt sem áður ekki fullkomlega þýðið sem 
því er ætlað að standa fyrir, þ.e.a.s. íslenskan vinnumarkað, þar sem nokkuð 
stórt hlutfall svarenda er úr þjónustu og verslunargreinum. Í framtíðarrann-
sóknum mætti því leitast við að fá dæmigerðari samsetningu eftir atvinnu-
greinum og menntunarstigi. Einnig mætti greina nánar mun á fjölda ánægðra 
og óánægðra í ljósi lýðfræðilegra þátta. Að auki var hér ekki greindur munur 
eftir greinum, starfsstéttum né starfsaldri og er það verkefni til frekari rann-
sókna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru framlag til aukins skilnings á áhrifa-
þáttum starfsánægju á íslenskum vinnumarkaði. Niðurstöður sýna jafnframt 
ákveðna samsvörun við niðurstöður erlendra rannsókna sem gerðar hafa 
verið í þekkingarfyrirtækjum, s.s. háskólum, og í hátæknifyrirtækjum og sýna 
einnig ótvírætt ákveðna menningarlega eða aðstæðubundna samsvörun við 
norrænan vinnumarkað.  
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Áhrifaþættir á alþjóðlegan vöxt  
Össurar hf. 

Auður Hermannsdóttir 
Snjólfur Ólafsson 

 

Mikil breyting hefur orðið á íslensku viðskiptalífi á síðasta áratug. Íslensk 
fyrirtæki eru stærri og öflugri en áður og allnokkur eru alþjóðleg með starf-
semi í fjölmörgum löndum. Eitt þeirra íslensku fyrirtækja sem hefur eflst 
mikið á síðustu árum og orðið leiðandi á heimsvísu er Össur hf. Í dag er 
Össur annað stærsta fyrirtæki heims á stoðtækjamarkaðnum og er ört vax-
andi á stuðningstækjamarkaðnum. Össur hefur 22 faldað veltu sína og um 16 
faldað starfsmannafjöldann á aðeins 10 árum og starfar nú í þremur heims-
álfum. En hvernig hefur fyrirtækinu tekist að vaxa svona hratt á alþjóða-
vettvangi á skömmum tíma? Í greininni verður farið yfir þá þætti í sögu 
fyrirtækisins sem hafa átt hvað mestan þátt í því að gera Össur að einu öflug-
asta fyrirtæki heims á sínu sviði. Við mat á því hverjir helstu áhrifaþættirnir 
eru er stuðst við fyrirliggjandi gögn, t.d. ársskýrslur og umfjallanir í fjöl-
miðlum, auk þess sem tekið er mið af upplýsingum sem komið hafa fram í 
viðtölum sem höfundar hafa tekið við nokkra af fremstu stjórnendum og 
fyrrverandi stjórnarmönnum fyrirtækisins. 

Byrjað verður á að fjalla stuttlega um sögu Össurar og greint frá vexti 
fyrirtækisins á síðustu árum. Í kjölfarið verða dregnir fram þeir þættir sem 
höfundar telja að hafi haft veigamest áhrif á alþjóðlegan vöxt þess. Að lokum 
verður umfjöllunin dregin saman og vangaveltur settar fram um helstu vaxta-
tækifæri Össurar í framtíðinni. 

Greinin er liður í rannsóknaverkefninu INTICE þar sem alþjóðavæðing 
íslenskra fyrirtækja er rannsökuð frá fjölmörgum hliðum. Rannsóknaverk-
efnið er styrkt af Actavis, Eyri Invest, Glitni, Kaupþingi, Landsbankanum og 
Útflutningsráði Íslands og eru þeim veittar bestu þakkir fyrir stuðninginn. 
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Um Össur 

Össur hf. var stofnað sem stoðtækjaverkstæði árið 1971 af Össuri Kristins-
syni stoðtækjafræðingi, Sjálfsbjörgu, S.Í.B.S., Landssambandi fatlaðra, 
Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra og Styrktarfélagi vangefinna. Fyrirtækið var 
í einkaeigu Össurar Kristinssonar og fjölskyldu hans frá 1984 fram til 1999 
þegar fyrirtækið var skráð á aðallista Verðbréfaþings Íslands.  

Í upphafi var unnið að hönnun og smíði gervilima fyrir innlendan mark-
að. Fyrstu árin gekk reksturinn hægt, enda lítill markaðurinn hér á landi fyrir 
vörur fyrirtækisins. Frumkvöðullinn Össur Kristinsson fór fljótlega að vinna 
að þróun sílikonhulsu, en þróunarstarfið var bæði kostnaðarsamt og tíma-
frekt. Að sögn viðmælenda hafði Össur þó frá upphafi skýra sýn og óbilandi 
trú á því að mikil áhersla á þróun myndi skila sér. Viðmælendur sögðu Össur 
aldrei hafa efast um að þær vörur sem hann vann að myndu seljast enda er 
hann sagður hafa einstaka tilfinningu og þekkingu á markaðnum.  

Að lokum bar hið mikla þróunarstarf Össurar árangur þegar fyrirtækið 
fékk einkaleyfi á sílikonhulsunni árið 1986. Sílikonhulsan var í raun varan 
sem kom fyrirtækinu fyrir alvöru á kort alþjóðaviðskipta og með tilkomu 
hennar hófst útflutningur fyrirtækisins (Vísbending, 2000).  

Mikil straumhvörf urðu í fyrirtækinu í kringum 1996 þegar núverandi for-
stjóri, Jón Sigurðsson, tók við fyrirtækinu. Í kringum þann tíma tóku 
jafnframt til starfa margir nýir stjórnendur og með tilkomu þeirra var aukin 
áhersla lögð á starfsemi á alþjóðamörkuðum. 

Árið 2000 fór fyrirtækið í sín fyrstu fyrirtækjakaup, en frá árinu 2000 
hefur Össur tekið yfir 13 erlend fyrirtæki. Val Össurar á því hvaða fyrirtæki 
eru keypt miðar annars vegar að því að fylla inn í vöruhópa fyrirtækisins og 
hins vegar að því að fá aðgang að söluneti eins og sjá má í töflu 1.  
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Tafla 1. Yfirtökur Össurar hf.  

Ár Fyrirtæki og upprunaland Ástæða yfirtöku

2000 Flex-Foot – Bandaríkin Vörur og sölunet 72 milljónir
2000 Pi Medical – Svíþjóð Sölunet 2,8 milljónir
2000 Karlsson & Bergström – Svíþjóð Sölunet 3 milljónir
2000 Century XXII Innovations – Bandaríkin Vörur 31 milljón
2003 Linea Orthopedics – Svíþjóð Vörur 0,7 milljónir
2003 Generation II Group – Bandaríkin Vörur og sölunet 31 milljón
2005 Advanced Prosthetic Components, Ástralía Sölunet 1,2 milljónir
2005 Royce Medical – Bandaríkin Vörur og sölunet 216 milljónir
2005 Innovative Medical Products – Bretland Sölunet 18,5 milljónir
2005 GBM Medical – Svíþjóð Sölunet 1,9 milljónir
2006 Innovation Sports – Bandaríkin Vörur og sölunet 38,5 milljónir
2006 Gibaud Group – Frakkland Vörur og sölunet 132 milljónir
2007 Somas – Holland Sölunet 9,8 milljónir

Heimild: Össur, 2008

Kaupverð í USD

  
Í dag er Össur með starfsstöðvar í Evrópu, Ameríku og Asíu eins og sjá 

má í töflu 2 þar sem sýnt er hvaða starfsemi fer fram í hverju landi. 

Tafla 2. Starfsstöðvar Össurar 
Söluskrifstofur Framleiðslueiningar Rannsóknir og vöruþróun 
Ísland 
Bandaríkin 
Frakkland 
Holland 
Svíþjóð 
Kanada 
Bretland 
Kína  

Ísland 
Bandaríkin 
Frakkland 

Ísland 
Bandaríkin 
Frakkland 
Kína 

 
Össur starfar á þremur mörkuðum; stoðtækjamarkaði, stuðningstækja-

markaði og markaði með vörur fyrir blóðráðsarmeðferðir. Í umfjöllun um 
markaði fyrirtækisins hér á eftir er byggt á upplýsingum úr ársskýrslu fyrir-
tækisins fyrir árið 2007 og á viðtölum við æðstu stjórnendur fyrirtækisins. 

Þegar Össur kom inn á stoðtækjamarkaðinn einkenndist hann af fjöl-
skyldufyrirtækjum og var mjög dreifður. Á síðustu árum hefur markaðurinn 
þjappast verulega saman, einna helst fyrir tilstuðlan Össurar. Össur er 
leiðandi á stoðtækjamarkaðnum og er með háþróuðustu tæknilausnirnar, en 
eitt fyrirtæki er stærra, þýska fyrirtækið Otto Bock.  
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Á árunum 2001 til 2002 hófu stjórnendur Össurar að kanna tækifæri til að 
nýta þá tækniþekkingu sem til staðar var í fyrirtækinu á stærri mörkuðum og 
horfðu þá sérstaklega til stuðningstækjamarkaðarins. Össur hóf innreið sína 
inn á þann markað árið 2003 með yfirtöku á bandaríska fyrirtækinu Gener-
ation II Group Inc. og hefur nú náð góðri fótfestu á þeim markaði með 
yfirtökum á fyrirtækjum. Í dag er stuðningstækjamarkaðurinn mjög dreifður 
og samkeppnin hörð.  

Össur fór inn á markað með vörur fyrir blóðráðsarmeðferðir með kaup-
um á franska fyrirtækinu Gibaud Group árið 2006. Markaðurinn hefur verið í 
stöðugum vexti undanfarin ár og er talinn vaxa um 7-8% á ári. 

Á síðustu árum hefur Össur vaxið mikið. Þó vissulega sé lögð áhersla á 
innri vöxt félagsins hefur hinn mikli vöxtur síðustu ár einkum verið til-
kominn vegna ytri vaxtar. Á myndum 1 og 2 má sjá þróun í sölu og starfs-
mannafjölda Össurar á síðustu árum. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
il
lj
ó
n
ir
 b
a
n
d
a
rí
k
ja
d
a
la

Aðrir markaðir

Ameríka

Evrópa

 
Mynd 1. Sala Össurar hf. frá 1999 til 2007 skipt eftir markaðssvæðum 
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Mynd 2. Fjöldi starfsmanna hjá Össuri frá 1999 til 2007 

Eins og sjá má hefur vöxtur félagsins verið mikill, en hvað hefur gert það 
að verkum að stoðtækjafyrirtæki frá Íslandi hefur náð að vaxa svona hratt og 
skipa sér í fremstu röð á alþjóðamörkuðum?  

Helstu áhrifaþættir á hraðan alþjóðlegan vöxt Össurar 

Hér verða dregnir fram þeir þættir sem höfundar telja að hafi haft hvað mest 
áhrif á alþjóðlegan vöxt Össurar og skipað því í fremstu röð á sínu sviði. 
Áhrifaþáttunum er skipt í fjóra flokka; (1) rannsóknir og vöruþróun, (2) 
stofnandi, stjórnendur og fyrirtækjamenning, (3) áhersla á þarfir viðskipta-
vina og (4) áhrifamestu yfirtökurnar. Fjallað verður um þessa þætti hér á eftir 
og með hvaða hætti þeir hafa haft áhrif á hraðan vöxt Össurar á 
heimsmarkaði. 

Rannsóknir og vöruþróun 

Allt frá stofnun hafa rannsóknir og vöruþróun verið í forgrunni innan 
Össurar. Fyrirtækið er afar tæknidrifið og sagði einn viðmælenda að rann-
sóknir og þróun væru raunverulega hjartað í viðskiptamódeli fyrirtækisins. 
Að sögn viðmælenda ver fyrirtækið töluvert meiru fjármagni í rannsóknir og 
vöruþróun heldur en samkeppnisaðilarnir. 

Það var öflugt þróunarstarf Össurar Kristinssonar sem varð til þess að 
Össur hf. komst fyrst fyrir alvöru á kort alþjóðaviðskipta árið 1986 þegar 
fyrirtækið fékk einkaleyfi á sílikonhulsunni (Vísbending, 2000). Frá fyrsta 
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degi var sílikonhulsan alþjóðleg vara, enda markaðurinn á Íslandi agnarsmár. 
Sílikonhulsan varð fljótt vinsæl og fyrstu árin var eftirspurnin meiri en fyrir-
tækið gat annað, þrátt fyrir litla áherslu á kynningarstarf (Morgunblaðið, 
1990). Í dag, rúmum 20 árum síðar, er sílikonhulsan enn mikilvæg í vöru-
framboði fyrirtækisins og enn er verið að þróa hana.  

Þegar Össur kom inn á stoðtækjamarkaðinn var hann að miklu leyti 
staðnaður og tæknistigið var lágt. En innkoma Össurar á markaðinn breytti 
því. Í dag er Össur er leiðandi þegar kemur að tækni og nýsköpun á 
markaðnum og er það eitt helsta samkeppnisforskot fyrirtækisins. Sú tækni-
þekking og áhersla á vöruþróun sem er til staðar innan fyrirtækisins hefur því 
átt verulegan þátt í alþjóðlegum vexti þess, enda hafa rannsóknir leitt í ljós að 
fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á vöruþróun vaxa hraðar en önnur fyrirtæki 
(Roper, 1997; Smallbone, Leig og North, 1995). 

Stofnandi, stjórnendur og fyrirtækjamenning 

Stofnandi fyrirtækisins, Össur Kristinsson, er að mati viðmælenda mikill 
frumkvöðull og skapandi einstaklingur. Hans persónuleiki hefur sett mark á 
þá menningu sem ríkt hefur innan Össurar allt frá stofnun. Það kom fram í 
máli viðmælenda að fyrirtækið væri alltaf tilbúið að fara ótroðnar slóðir. 
Þegar Evrópa opnaðist á sínum tíma áttu mörg af rótgrónu fyrirtækjunum í 
greininni erfitt um vik. Þau höfðu fram að þeim tíma siglt rólega áfram og 
unnið við nokkuð stöðugar aðstæður, en þegar markaðir opnuðust breyttist 
allt. Össur bjó hins vegar ekki við þetta, enda var fyrirtækið ekki fast í hefð-
um og venjum og gat aðlagað sig fljótt að því sem var að gerast. Einn 
viðmælanda sagði: 
 

Við virtum ekki þessar reglur, fórum bara þvers og kruss og urðum svona infant 
terrible í iðnaðinum mjög hratt, brutum reglurnar og það passaði mjög vel við 
orðspor Össurar Kristinssonar. 
 
Frumkvöðullinn Össur Kristinsson setti mark sitt á fyrirtækið sem enn 

ristir djúpt í menningunni. Þeir stjórnendur sem stýra skútunni í dag hafa 
einnig haft veruleg áhrif á fyrirtækið, sér í lagi þegar kemur að velgengi þess á 
alþjóðamörkuðum. 

Kynslóðaskipti urðu í fyrirtækinu í kringum árið 1996. Það ár tók nýr 
forstjóri við fyrirtækinu, Jón Sigurðsson, sem enn situr við stjórnvölinn, en 
auk Jóns hófu fleiri nýir stjórnendur störf í kringum þennan tíma. Þessum 
nýju stjórnendum fylgdu töluverðar breytingar á viðhorfi gagnvart útlöndum 
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og farið var með markvissari hætti að huga að viðskiptum á erlendum 
mörkuðum. Einn viðmælenda lýsti því svo: 

 
Þangað til hafði þessu verið stýrt af fólki sem fannst útlönd kannski svolítið 
áhugaverð, en höfðu aldrei búið af neinu ráði þar og hafði kannski svolítið sér-
staka mynd af útlöndum. Síðan tekur við kynslóð þarna ’96 sem er svolítið af 
öðrum toga. Það var mjög alþjóðlegt samansafn af fólki sem hafði allt önnur við-
horf til útlanda og þessi hópur sá ekki Ísland sem eitthvað annað en útlönd, leit 
bara á Ísland sem hluta af þessu. 
 
Þeir einstaklingar sem komu inn í stjórnendateymið í kringum þessi tíma-

mót höfðu flestir dvalið um tíma erlendis og hefur það að öllum líkindum átt 
verulegan þátt í því að viðhorf þeirra til útlanda var annað en fyrirrennara 
þeirra. Þetta nýja viðhorf átti mikinn þátt í því að fyrirtækið tók að auka 
viðskipti sín erlendis, enda eru viðhorf og skuldbinding stjórnenda til al-
þjóðavæðingar afar mikilvægir þættir til að stuðla að velgengni fyrirtækja í 
alþjóðaviðskiptum (Knight, 2001; Nummela, Puumalainen og Saarenketo, 
2005; Preece, Miles og Beatz, 1999).  

Þrátt fyrir að Össur hafi nú á síðustu árum starfað af krafti á alþjóða-
mörkuðum var það samdóma álit viðmælenda að fyrirtækið hefði aldrei 
stundað alþjóðavæðingu. Þeir segjast ekki almennilega skilja hugtakið „útrás“ 
og átta sig ekki á hvað átt er við með alþjóðavæðingu. Þeir sögðu að ef fyrir-
tækið ætlaði sér að selja vörurnar þá yrði að gera það erlendis, svo einfalt væri 
það. Þetta viðhorf endurspeglar þá landamæralausu hugsun sem virðist vera 
hjá stjórnendum Össurar. Ísland og útlönd eru ekki aðskilin, heldur er ein-
faldlega einblínt á markað fyrirtækisins, óháð því hvar í heiminum hann er. 

Einn þeirra þátta sem viðmælendur töldu hafa skipt miklu máli í vel-
gengni fyrirtækisins á alþjóðamörkuðum er hversu snöggt stjórnendur átta sig 
á því að skipulagsbreytinga sé þörf og hversu óhræddir þeir eru við að gera 
slíkar breytingar. Auk þess hefur það reynst fyrirtækinu dýrmætt hversu 
glöggir stjórnendur hafa reynst í að sjá fyrir þróun á þeim mörkuðum sem 
fyrirtækið starfar á. Þeir áttuðu sig til dæmis snemma á því að stoðtækja-
markaðurinn myndi þjappast saman og töldu mikilvægt að Össur tæki forystu 
í þeirri þróun (Össur, 2000). Í kjölfarið hóf Össur að kaupa upp fyrirtæki og 
má segja að fyrirtækið hafi leitt samþjöppun stoðtækjamarkaðarins sem varð 
til þess að fyrirtækið er nú annað stærsta fyrirtæki heims á markaðnum. Nú 
hafa stjórnendur áttað sig á því að svipaðir hlutir eru í vændum á stuðnings-
tækjamarkaðnum. Ætlunin er að nýta þá þekkingu sem varð til við sam-
þjöppun stoðtækjamarkaðarins og verður áhugavert að fylgjast með hvort 
Össur muni einnig leiða samþjöppun á stuðningstækjamarkaðanum.   
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Eitt af því sem hefur átt þátt í velgengni Össurar er hið mikla sjálfstraust 
stjórnenda fyrirtækisins. Einn viðmælenda lagði mikla áherslu á að mikið 
sjálfstraust stjórnenda væri nauðsynlegt til að hlutirnir gerðust eins hratt og 
þeir þurfa að gerast. Stjórnendur Össurar hafa verið óhræddir við að fara inn 
á nýja markaði og kaupa ný fyrirtæki, fullir sjálfstrausts og fullvissir um að 
þeir viti upp á hár hvað þeir eru að gera.  

Gildi Össurar hafa stutt dyggilega við menningu fyrirtækisins og eftir 
viðtöl við einstaklinga innan þess er ljóst að þau eru í hávegum höfð. Þau 
þrjú megingildi sem starfsemi fyrirtækisins byggir á má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Megingildi Össurar hf. og merking þeirra 
Megingildi Össurar Merking gildanna

Heiðarleiki

Starfsfólk auðsýnir virðingu með því að halda
sig við staðreyndir, standa við gefin loforð,
uppfylla kröfur og viðurkenna mistök. Það
hlúir að heiðarlegum samskiptum innan
fyrirtækisins með því að deila upplýsingum og
taka tillit til vinnuálags annarra.

Hagsýni

Starfsfólk notar fjármuni fyrirtækisins af
skynsemi. Það hefur það að markmiði að halda
kostnaði í lágmarki á öllum sviðum viðskipta
með árangursríkum samskiptum, undirbúningi,
skipulagningu og kappkostar að bæta
vinnuferla.

Hugrekki

Starfsfólk notar frelsi sitt til athafna. Það er
opið fyrir breytingum og keppir stöðugt að
framförum. Starfsfólk býður óskrifuðum
reglum byrginn, sýnir frumkvæði og tekur
áhættu, en tekur jafnframt ábyrgð á
hugmyndum sínum, ákvörðunum og athöfnum.

Heimild: Össur hf., e.d.  
 

Að mati viðmælenda skiptir fyrirtækjamenningin innan Össurar öllu máli 
og mikið er lagt upp úr því að viðhalda henni. Menningin hefur einkenni 
svokallaðrar frumkvöðlamenningar (entrepreneurial orientation), en rannsóknir 
hafa sýnt tengsl milli slíkrar menningar og velgengni fyrirtækja á alþjóða-
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vettvangi (Jantunen, Puumalainen, Saarenketo og Kyläheiko, 2005; Knight, 
2000; Knight, 2001; Zahra og Garvis, 2000). 

Samkvæmt Dess og Lumpkin (2005) er frumkvöðlamenning samsett úr 
fimm víddum; nýsköpun (innovativeness), frumkvæði (proactiveness), áhættusækni 
(risk-taking), harðri samkeppnisáherslu (competitive aggressiveness) og sjálfstæði 
starfsfólks (autonomy).  

Nýsköpun hefur alla tíð verið mikil innan Össurar enda hefur frá upphafi 
verið lögð megináhersla á rannsóknir og þróun innan fyrirtækisins, líkt og 
fjallað hefur verið um að framan.  

Starfsemi fyrirtækisins hefur einkennst af áherslu á frumkvæði og er 
fyrirtækið leiðandi í nýsköpun á þeim mörkuðum sem það starfar á. Starfs-
fólk er ákaft hvatt til að sýna frumkvæði og endurspeglast það meðal annars í 
megingildum fyrirtækisins.   

Stjórnendur fyrirtækisins hafa ekki forðast áhættu, þó ákvarðanir séu 
vissulega teknar af ábyrgð. Það er ávallt áhætta sem felst í því að kaupa önnur 
fyrirtæki líkt og Össur hefur gert, ekki síst þegar fyrirtækin eru mjög stór og 
jafnvel stærri en Össur. 

Mikil áhersla er lögð á það innan Össurar að vera framarlega í sam-
keppninni og að vera leiðandi þegar kemur að tækni og nýsköpun þar sem 
fyrirtækið hefur töluvert forskot á samkeppnisaðila sína. Þessi áhersla endur-
speglaðist glöggt í umræðu viðmælenda sem sögðu alþjóðaviðskipti vera 
kapphlaup þar sem skipti máli að grípa tækifærin um leið og þau gefast og 
hlaupa hraðar en samkeppnisaðilarnir.  

Innan Össurar er lögð áhersla á að starfsfólk sé sjálfstætt, það hafi frelsi 
til athafna og það er stutt og hvatt til að nýta það frelsi. Þessi áhersla 
endurspeglast meðal annars í gildum fyrirtækisins. 

Áhersla á þarfir viðskiptavina 

Össur hefur alla tíð einbeitt sér að því að uppfylla þarfir viðskiptavina og má 
segja að starfsemi fyrirtækisins einkennist af viðskiptavinahneigð (customer 
orientation). Í því felst að fyrirtækið leggur áherslu á að afla ýtarlegra upp-
lýsinga um þarfir og væntingar viðskiptavina, bæði núverandi þarfir og fram-
tíðarþarfir, og tekur ákvarðanir um starfsemi fyrirtækisins byggða á þeim 
upplýsingum (Kohli og Jaworski, 1990). Rannsóknar- og þróunarstarfið 
innan Össuarar gengur umfram allt út á þarfir viðskiptavina og að gera líf 
þeirra eins þægilegt og kostur er. Þetta endurspeglast í kjörorði fyrirtækisins; 
„Líf án takmarkana“.  

Fyrirtæki sem einblína á að uppfylla þarfir viðskiptavina standa sig yfirleitt 
betur í samkeppninni en þau sem gera það síður (Narver og Slater, 1990; 
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Zhu og Nakata, 2007). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem könnuð 
eru tengsl milli frammistöðu fyrirtækja á alþjóðamörkuðum og viðskipta-
vinahneigðar, þó nokkrar slíkar hafi verið birtar nýverið (Zhou, Brown, Dev 
og Agarwal, 2007; Roukonen, 2008). 

Össur hefur ekki aðeins hugað að þörfum viðskiptavina sinna við vöru-
þróun heldur einnig við endurskipulagningu á starfseminni. Oft er horft til 
þess að vera sem næst viðskiptavinum og styrkja þannig tengsl fyrirtækisins 
við þá. Þetta er þáttur sem alþjóðleg fyrirtæki eru sífellt að átta sig betur á að 
skiptir miklu máli í samkeppninni (Abboushi, 2000). 

Áhrifamestu yfirtökurnar 

Stærsti hlutinn af vexti Össurar hefur verið tilkominn vegna ytri vaxtar. 
Félagið hefur á síðustu 8 árum tekið yfir 13 erlend fyrirtæki sem sum hver 
voru verulega stór í samanburði við Össur. Hér verða nefndar þær yfirtökur 
sem höfundar telja að hafi haft mest áhrif á öran alþjóðlegan vöxt Össurar, 
þó vissulega megi segja að allar yfirtökurnar hafi verið félaginu mikilvægar. 

Mikil tímamót urðu í rekstri Össurar þegar félagið framkvæmdi sína fyrstu 
yfirtöku árið 2000. Þá var tekið yfir bandaríska stoðtækjafyrirtækið Flex-Foot 
Inc. Með kaupunum varð Össur annar stærsti stoðtækjaframleiðandi heims 
(Morgunblaðið, 2000, 7. mars). Sama ár var farið í kaup á bandaríska fyrir-
tækinu Century XXII Innovations Inc. sem framleiddi gervihné og styrkti 
það vöruframboð Össurar töluvert (Morgunblaðið, 2000, 21. nóvember).  

Þegar félagið hafði náð góðri stöðu á stoðtækjamarkaðnum sáu stjórn-
endur að til þess að geta vaxið hratt yrði fyrirtækið að leita á önnur mið, en 
vildu jafnframt nýta hina miklu tækniþekkingu sem var til staðar innan 
fyrirtækisins. Þá var tekin ákvörðun um að fara inn á stuðningstækjamarkað-
inn. Stærsta skrefið inn á þann markað var stigið árið 2003 með kaupunum á 
bandaríska fyrirtækinu Generation II, sem sérhæfði sig í spelkum. 

Stórt og mikilvægt skref var tekið árið 2005 í frekari sókn inn á stuðnings-
tækjamarkaðinn með kaupum á bandaríska fyrirtækinu Royce Medical Hold-
ing. Með kaupunum óx Össur um 50% og náði að styrkja stöðu sína á 
stuðningstækjamarkaðnum töluvert (Morgunblaðið, 2005). 

Árið 2006 styrkti Össur stöðu sína á stuðningstækjamarkaðnum enn 
frekar með kaupum á franska fyrirtækinu Gibaud Group og var það önnur 
stærstu fyrirtækjakaup sem Össur hefur ráðist í (Morgunblaðið, 2006). Með 
þeim kaupum hóf fyrirtækið jafnframt innreið sína inn á markað með vörur 
fyrir blóðrásarmeðferðir. 

Forsenda þess að Össur hefur getað farið út í svo umfangsmikil fyrir-
tækjakaup er aðgangur að fjármagni. Það eru einkum tveir þættir sem hafa 
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gert það að verkjum að fyrirtækið hefur getað nálgast það fjármagn sem 
nauðsynlegter. Annars vegar það að fyrirtækið er skráð á markaði og hefur 
því tækifæri til að fjármagna sig með hlutafjárútboði, hins vegar hefur stuð-
ningur og trú Kaupþings banka á fyrirtækinu og markmiðum þess skipt veru-
legu máli, ekki síst í fyrstu fyrirtækjakaupunum. 

Lokaorð 

Alþjóðlegur vöxtur Össurar hf. á síðustu árum hefur verið hraður og gengið 
vel. Markvisst hefur verið unnið að því að ná sterkri stöðu á þeim 
mörkuðum sem fyrirtækið starfar á, fyrst á stoðtækjamarkaðnum þar sem 
fyrirtækið er nú annað stærst í heiminum og síðan á stuðningstækjamarkað-
num, þar sem fyrirtækið hefur eflst mikið á síðustu árum. Áhersla á rann-
sóknir og þróun ásamt háþróaðri tækni veitir fyrirtækinu mikilvægt og 
dýrmætt forskot á samkeppnisaðila sína. Aðrir á markaðnum líta til Össurar 
eftir leiðsögn og er fyrirtækið því leiðtogi markaðarins, þrátt fyrir að það sé 
ekki stærst. 

Fyrirtækið hefur vaxið hratt á síðustu árum. Það eru aðeins 8 ár síðan 
fyrirtækið fór í sín fyrstu fyrirtækjakaup og hefur nú 13 yfirtökur að baki. Það 
hefur náð gríðarlega góðri stöðu á stoðtækjamarkaðnum og er nú annað 
stærsta fyrirtæki heims á þeim markaði. Fyrir 5 árum hóf Össur innreið sína 
inn á stuðningstækjamarkaðinn og hefur sett sér það markmið að vaxa á 
þeim markaði. Sá markaður er töluvert ólíkur stoðtækjamarkaðnum, en 
stjórnendur Össurar spá því að samþjöppun muni eiga sér stað á stuðnings-
tækjamarkaðnum á næstu árum og hafa einsett sér að vera framarlega í því 
ferli, rétt eins og fyrirtækið var leiðandi í samþjöppun á stoðtækjamarkað-
num. 

Það eru aðeins 2 ár síðan fyrirtækið fór inn á markað með vörur fyrir 
blóðrásarmeðferðir og er enn óráðið um hvert það skref mun leiða fyrir-
tækið. Hvort tekin verði ákvörðun um að fara öflugt inn á þann markað er 
óvíst, en að líkindum mun fyrirtækið ekki leggja þann markað undir sig af 
krafti um sinn, a.m.k. ekki fyrr en fyrirtækið hefur náð sterkari stöðu á stuð-
ningstækjamarkaðnum. 

Vöxtur Össurar á alþjóðamörkuðum mun án efa halda áfram á næstu 
árum. Helstu vaxtatækifæri fyrirtækisins liggja á stuðningstækjamarkaðnum, 
þar sem fyrirtækið mun að líkindum leiða samþjöppun þess markaðar. Asíu-
markaður er að miklu leyti óplægður akur fyrir Össur. Fyrirtækið opnaði 
starfsstöð í Shanghai árið 2006 þar sem rannsóknar- og þróunarvinna fer 
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fram. Viðmælendur telja að vöxturinn í Asíu verði verulegur á næstu árum, 
sér í lagi í Kína og á Indlandi. Það eru því mikil og áhugaverð tækifæri fyrir 
Össur að efla starfsemi sína á því svæði á næstunni. 

Fyrirtækið mun eftir sem áður vinna markvisst að innri vexti, en verulegur 
og hraður vöxtur getur ekki orðið nema áhersla sé einnig lögð á ytri vöxt 
félagsins með kaupum á erlendum fyrirtækjum. Á síðust 8 árum hafa 
stjórnendur Össurar sýnt færni og getu til að standa vel að ytri vexti og mun 
sú þekking sem þeir hafa aflað sér á þeim árum án efa verða til þess að 
fyrirtækið mun dafna og eflast sem aldrei fyrr með markvissum og vönd-
uðum ytri vexti. 

Heimildir 

Abboushi, A. (2000). International growth strategies: Puropses, motives and 
risks. Advances in Competitiveness Research, 8, 60-70. 

Dess, G. G. og Lumpkin, G. T. (2005). The role of entrepreneurial orien-
tation in stimulating effective corporate entrepreneurship. Academy of 
Management Executive, 19, 147-156. 

Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S. og Kyläheiko, K. (2005). 
Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international per-
formance. Journal of International Entrepreneurship, 3, 223-243. 

Kohli, A. K. og Jaworski, B. J. (1990). Market orientation; The construct, re-
searrch propostions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54 
(2), 1-18.  

Knight, G. (2000) Entrepreneurship and marketing strategy: The SME under 
globalization. Journal of International Marketing, 8(2), 12-32. 

Knight, G. A. (2001). Entrepreneurship and strategy in the international 
SME. Journal of International Management, 7, 155-171. 

Morgunblaðið (1990, 27. september). Stoðtækjasmíði. Bylting á sviði stoðtækja-
framleiðslu. Fyrirtækið Össur hf. setur nýja tegund gerviöklaliðs á markað. Reykja-
vík: Morgunblaðið. 

Morgunblaðið (2000, 7. mars) Össur hf. kaupir bandaríska stoðtækjafyrirtækið 
Flex-Foot Inc. Kaupverðið 5,3 milljarðar króna. Reykjavík: Morgunblaðið. 

Morgunblaðið (2000, 21. nóvember). Össur hf. undirritar samning um kaup á 
Century XXII. Reykjavík: Morgunblaðið. 

Morgunblaðið (2005, 30. júlí). Össur kaupir bandarískt fyrirtæki. Reykjavík: 
Morgunblaðið. 

Morgunblaðið (2006, 23. desember). Össur kaupir franskt fyrirtæki. Reykjavík: 
Morgunblaðið. 



Áhrifaþættir á alþjóðlegan vöxt Össurar hf. 53 

  

Narver, J. C. og Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on 
business profitability. Journal of Marketing, 54 (4), 20-35. 

Nummela, N., Puumalainen, K. og Saarenketo, S. (2005). International 
growth orientation of knowledge-intesive SMEs. Journal of International 
Entrepreneurship, 3, 5-18. 

Preece, S., Miles, G. og Beatz, M. (1999). Explaining the international in-
tensity and global diversity of early-stage technology-based firms. Journal 
of Business Venturing, 14, 259-281.  

Roper, S. (1997). Product innovation and small business growth. A com-
parison of the strategies of German, U.K. and Irish companies. Small 
Business Economics, 9, 523-537. 

Roukonen, M. (2008). Market orientation and product strategies in small 
internationalising software companies. Journal of High Technology Manage-
ment Research, 18, 143-156. 

Smallbone, D., Leig, R. og North, D. (1995). The characteristics and strate-
gies of high growth SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour 
and Research, 1 (3), 44-62. 

Vísbending (2000). Össur Kristinsson. Vísbending, 51 (18), xx-xx. 
Zahra, S. A. og Garvis. D. M. (2000). International corporate entrepreneur-

ship and firm performance: The moderating effect of international en-
vironmental hostility. Journal of Business Venturing, 15, 469-492. 

Zhou, K. Z., Brown, J. R., Dev, C. S. og Agarwal, S. (2007). The effects of 
customer and competitor orientations on performance in global markets: 
A contingency analysis. Journal of International Business Studies, 38, 303-319. 

Zhu, Z. og Nakata, C. (2007). Reexamining the link between customer orien-
tation and business performance: The role of information systems. Journal 
of Marketing Theory and Practice, 15, 187-203. 

Össur hf. (e.d.). Gildi Össurar. Sótt 21. júlí 2008 af http://www.ossur.is 
/pages/418. 

Össur hf. (2000). Ársskýrsla 1999. Reykjavík: Össur hf.  
Össur hf. (2008). Ársskýrsla 2007. Reykjavík: Össur hf. 





Ein af strákunum: Íslenskir kvenleiðtogar 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir 

 

Áður en lengra er haldið er rétt að skilgreina hvað átt er við með hugtakinu 
leiðtogi. Skilgreining á leiðtoga er einföld: Leiðtogi er manneskja sem hefur 
völd yfir öðrum einstaklingum. Þessi skilgreining útilokar þá sem kallaðir 
hafa verið óformlegir leiðtogar sem geta orðið til í fyrirtækjum og stofnunum 
og í hópum almennt. Leiðtogi er ábyrgur fyrir fólki á fjölbreyttan hátt, hefur 
áhrif á fólk, gerir áætlanir og skipuleggur starfsemi, verkefni og samhæfir 
vinnu fólks. Hlutverk leiðtoga er að koma fólki saman til að vinna að 
ákveðnu markmiði í þágu fyrirtækisins eða stofunarinnar (Eagly og Carli, 
2007). Leiðtogahæfni byggist á sambandinu milli leiðtoga og undirmanna en 
hefur lítið með kyn eða kynþátt að gera. Rannsóknir sýna að unnt er að halda 
því fram að einstaklingurinn sjálfur sem gegnir leiðtogahlutverkinu og hæfni 
hans og eiginleikar hafi meira að segja um árangur leiðtoga en nokkuð annað. 
(Binney, Wilke og Williams, 2005; Goffee og Jones, 2006; Collins, 2001; 
Marcum og Smith, 2007) Rannsakendur hafa sýnt fram á að það er ekki hægt 
að ganga út frá því sem vísu að það hvað hvetur fólk sé eitt og hið sama, né 
að einn leiðtogastíll eigi við í öllum aðstæðum (Parker og Stone, 2003; Snyder 
og Lopez 2002).  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að þrátt fyrir að leiðtogahæfni og 
staða leiðtoga hafi ekkert með kyn að gera þá eru mismunandi viðhorf sem 
fólk hefur til kynjana og leiðtogahlutverksins. Í nýlegri skýrslu kemur fram að 
fólk hefur sterkar skoðanir á því hvernig konur og karlar eru í leiðtogahlut-
verkunum. Konur eru álitnar hugsa um (take care) fólk í leiðtogahlutverkinu 
en karlar taka stjórnina (take charge). Könnunin sem leiddi þetta viðhorf í ljós 
var gerð meðal stjórnenda sjálfra þar sem einn þriðji var æðsti yfirmaður og 
var gerð bæði meðal kvenna og karla. Rannsóknin var unnin í þvert á lönd og 
því virðist sem þessi viðhorf séu nokkuð almenn í hinum vestræna heimi 
(Catalyst, 2007). Ímyndin sem kemur upp í huga fólks þegar það er spurt um 
orðið leiðtogi er ennþá af karlmanni sem leiðtoga og þegar konur gegna 
þessu hlutverki þá brjóta þær þar með gegn þeirri ímynd og eru fastar í því 
að gegna leiðtogahlutverkinu samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu þ.e. að 
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vera eins og karlmaður sem tekur stjórnina. Ef þær eru ,,kvenlegar“ eiga þær 
á hættu að vera dæmdar óhæfar til starfsins þar sem þær séu ekki „nógu 
harðar“ (Catalyst, 2007). Ímynd fólks af konum er að þær séu góðhjartaðar 
eða móðurlegar og því muni þær vera ,,mýkri“ í leiðtogahlutverkinu þegar 
þær koma inn í stjórnunarhlutverk (Eagly og Carli, 2007). Þar sem ímynd 
fólks af leiðtogum er að stærstum hluta ómeðvitað þá getur verið erfitt að 
koma augu á fordóma sem fólk hefur því það sjálft gerir sér ekki grein fyrir 
þeim (Marcum og Smith, 2007). Oftast fara konur þá leið að sanna fyrir 
sjálfum sér og öðrum að þær séu hæfar með því að leggja á sig ótrúlega mikla 
vinnu. Eins og kemur fram í rannsókninni þá hafa þær konur sem ná langt á 
Íslandi gert það sama og áhrifamiklar konur annars staðar í heiminum; farið 
fram úr þeim væntingum sem gerðar voru til þeirra í starfi til að ná hærra 
(Eagly og Carli, 2007). Sinclair hefur skýrt af hverju kvenleiðtogar sem ná 
langt eru tilbúnar til að leggja á sig þá miklu vinnu sem til þarf. hún telur að 
uppeldi og aðstæður í barnæsku skýri viljastyrk þeirra til að ná árangri og þar 
með að leggja vinnu á sig (Sinclair, 1998). Einn þáttur í uppeldi þessara 
kvenna er að þær hafa í æsku oft litið upp til föðurs síns og ákveðið með 
sjálfri sér að þær vilji líkjast honum frekar en móður sinni. Rétt er að taka 
fram að í rannsókn Sinclair hafa flest allar mæður kvenleiðoganna verið 
heimavinnandi og gengt hefðbundnum umönnunarstörfum á heimilinu 
(Sinclair, 1998). Á heildina litið eru væntingar til kvenleiðtoga aðrar en til 
karlleiðtoga og leið þeirra að markinu því að einhverju leiti önnur en karla. 
Tilgangur þessarar greinar er ekki að skoða hvað heldur konum frá æðstu 
störfum heldur hvað einkennir þær sem ná völdum. Byrjað er á að kynna 
aðferðafræði rannsóknarinnar og þá eru niðurstöður settar fram í fjórum 
undirköflum og í lokin er umræða og lokakafli. 

Aðferðafræði  

Ákveðið var að nota eiginlega rannsóknaaðferð eða taka ítarviðtöl við kven-
leiðtoga. Ástæðan er að með því að beita þessari aðferðafræði má ná betri 
heildaryfirsýn yfir starfsævi hvers viðmælenda fyrir sig og einnig eru eigind-
legar aðferðir betri þegar tilgangurinn er að ná fram meiri ,,dýpt“ í viðfangs-
efnið (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2003). Viðmælendur voru valdir handa-
hófskennt þar sem, eðli málsins samkvæmt, eru fáar konur sem hafa náð 
þeim árangri sem leitað var að. Árangur var skilgreindur þannig að viðmæl-
endur hefðu náð æðstu metorðum, annað hvort í eigin fyrirtækjum eða í 
fyrirtækjum og stofnunum í eigu annarra. Tekin voru viðtöl við átta konur og 



Ein af strákunum: Íslenskir kvenleiðtogar 57 

  

voru viðtölin frá því að vera klukkutíma löng í að vera rúmlega tveggja 
klukkutíma löng. Viðtölin voru öll tekin upp og þau síðan skrifuð upp frá 
orði til orðs og greind með hliðsjón af þeim kenningum sem kynntar hafa 
verið. Á eftirfarandi töflu má sjá lista yfir viðmælendur 

Tafla 1.Listi yfir viðmælendur 
Viðmælandi Aldur Staða

A 55 ára Forstjóri
B 50 ára Framkvæmdarstjóri
C 53 ára Fyrrverandi forstjóri

D 42 ára Fyrrverandi framkvæmdarstjóri
E 59 ára Forstjóri
F 50 ára Forstjóri

G 48 ára Forstjóri
H 43 ára Forstjóri  

 
Þar sem Ísland er lítið land og ákaflega fáir kvenleiðtogar eru við völd er 

upplýsingum um viðmælendur settar fram í grófum dráttum. Sex af viðmæl-
endum eru (ein er hætt) forstjórar, þ.e. æðstu stjórendur í fyrirtækjum sem 
hafa allt frá 15 starfsmenn í yfir 300. Viðtöl voru tekin við tvær konur sem 
gegna eða hafa gegnt framkvæmdarstjóra stöðum í stórum fyrirtækjum. 
Önnur er hætt en hin starfar enn sem framkvæmdarstjóri. Ástæðan fyrir þvi 
að þær eru með er að þessi fyrirtæki eru með yfir 300 starfsmenn og margar 
deildir og þær eru báðar einu konurnar sem hafa náð að sitja í fram-
kvæmdarstjórn. Því er mikilvægt að heyra þeirra sjónarhorn. Hér á eftir eru 
kynntar helstu niðurstöður. 

Leiðin á toppinn  

,,Ég hef alltaf einhvern veginn verið þannig að þegar ég fann eitthvað sem mig langaði að 
gera þá bara djöflast ég alveg eins og ég veit ekki hvað ...“ (Viðmælandi B). 

 
Margoft hefur komið fram í rannsóknum og endalausum bókum sem 

skrifaðar eru til að leiðbeina konum sem vilja komast ,,á toppinn“ að þær 
þurfi að vera mun duglegri en karlar til að ná þeim stað (Catalyst, 2007; Eagel 
og Carli, 2007, Sinclair, 2007, Stanney, 2002 ). Ástæðan fyrir því að þær þurfi 
að fara fram úr væntingum í störfum sínum er að væntingar til þeirra eru að 
þær séu ekki eins góðar í að leysa flókin vandamál, taka á ágreiningi, taka af 
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skarið og vera ákveðnar (Hoyt í Northhouse, 2007). Þetta kemur skýrt fram 
hjá þeim viðmælendum sem rætt var við:  

 
... ég get bara sagt með góðri samvisku að ég hef alltaf verið alveg rosalega dugleg 
og ekki bara í að þeyta einhverju aftur á bak og áfram (eins og karlar) heldur, þú 
veist, ég hef bara alltaf haft einlægan áhuga á því sem ég er að gera ...(Viðmælandi 
A). 
 
Þessi kona lýsir muninum á kven- og karlstarfsmönnum, þ.e. undir-

mönnum sínum í þessu samhengi svona: ,,... þá gera þær það alveg svakalega 
vel [leysa verkefnin]. En sko, þeir færu af stað án þess að vera búnir að 
undirbúa sig.“ Viðmælendur eru sammála um að þær hafi lagt mjög mikið á 
sig. ,,Ég hef unnið eins og brjálæðingur“ segir viðmælandi H. Þær sem eru 
komnar úr störfunum sjá eftir á hversu mikla vinnu þær hafa innt af hendi, 
eins og viðmælandi C lýsir: ,,...þegar ég byrjaði þá var [ég] bara svona algjör 
vinnualki ... og var helst að vinna líka á laugardögum og sunnudögum.“ Allir 
viðmælendur í þessari rannsókn hafa þá reynslu að hafa unnið mikið, bæði 
langan tíma en líka í mörgum verkefnum í einu. Þær líta til baka og sjá að ,,ég 
var bara svona vinnudýr skilirðu...“, viðmælandi B. 

Segja má að einkenni á leiðtogum almennt, burtséð frá kyni, sé að þeir 
vinni mikið og það hefur einnig komið fram í rannsóknum á íslenskum 
leiðtogum (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2006) Leiðtogum almennt finnst 
gaman í vinnunni og viðmælendur í þessari rannsókn eru þar enginn undan-
tekning, þær tala allar um að þær njóti þess að sjá árangur erfiðisins og að 
þær séu ánægðar í vinnunni. Það sem aðgreinir kvenleiðta er að þær eru 
dæmdar öðruvísi en karlleiðtogar og fyrir vikið er gangan á toppinn öðruvísi 
heldur en karlkyns starfsfélagar þeirra: ,,Konur í dag fá ennþá miklu svona 
haraðara umtal heldur en karlar þannig að ... þær sem vilja ná lengra, þær 
þurfa að vanda sig áður en þær fara af stað og vera svo tilbúnar, alveg hreint, 
að hella sér í hlutina...“ segir viðmælandi A. Það sem karlkynsstarfsfélagar 
komast upp með, telja þær, sig ekki komast upp með: 

 
... maður var bara búin að byggja starfið þannig að hann þyrfti aldrei að taka 
neina abyrgð og allstaðar þar sem var hætta á að hann gerði mistök, eða ef hann 
kom að einhverju verkefnum þá var ég búin að koma tvöföldu eða þreföldu eða 
fjórföldu tékki ... Það vissu allir að hann væri alki skilirðu en það var bara látið 
ótalið. Sko ég hefði ekki verið þarna í mánuð, bara aldrei sko, það er bara þannig 
.... en hann var þarna í fjöldamörg ár (viðmælandi E). 
 
Konur verða líka fyrir fordómum á leiðinni. 
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Fordómar í garð kvenna 

,,...hann sagði, þetta var ungur maður ... að konur væru ekki með hausinn á réttum stað 
fyrr en tveimur árum eftir að börnin fæddust...“ (Viðmælandi D). 

 
Í sjálfu sér kemur ekki á óvart að viðmælendur hafi orðið fyrir fordóm-

um, sem þær allar segjast hafa orðið fyrir á einn eða annan hátt heldur má 
segja að viðbrögð þeirra séu öll á einn veg. Þær annað hvort hætta í starfi ef 
þær telja á sér brotið eða ákveða að láta fordómana ekki hafa áhrif á sig. Einn 
viðmælandi segir frá atviki þar sem hún fór í atvinnuviðtal og karlmaðurinn 
sem tók viðtalið segir við hana „Sko ....[nafnið hennar], ég get sagt þér að 
fólk sko sem segist geta eitthvað og getur það svo ekki það er búið að vera á 
markaði hér á Íslandi.“ Þessi viðmælandi hafði tekið meistarapróf og hafði 
mikla reynslu af stjórnunarstörfum á Íslandi og erlendis. Hún heldur áfram: 
„Mér fannst þetta fáranlegt statement, sko, það eru karlmenn sem fara í 
viðtöl og búa til hluti en konur gera það ekki. Konur fara og segja hvað þær 
geta og segja sko ekki meira, þær frekar draga úr.” Þarna kemur hún inn á 
mikilvægt atriði í ímynd kynjanna en rannsóknir hafa sýnt að konur sem tala 
mikið um eigið ágæti eru taldar vera ókvenlegar (Catalyst, 2007, Eagly og 
Carli, 2007). Það er talið karlleiðtogum til tekna að þeir séu meðvitaðir um 
eigið ágætien um konur gildir annað lögmál: ,,Ég hef bara vit á að klappa 
þeim og láta þá halda að þeir eigi hugmyndina“ segir viðmælandi H og heldur 
áfram ,,ég hef aldrei getað tekið hrósi.“ Fordómarnir eru ekki eingöngu frá 
karlmönnum heldur einnig frá öðrum konum. Kvenundirmenn ætlast oft til 
þess að þær séu ,,vinkonur“ þeirra. „... ég átti að vera vinkonan og ég átti að 
sjá um allar þessar, so líka að vera hálfgerð mamma og allt þetta sko...“ Þær 
konur sem eru viðmælendur í þessari rannsókn vinna flestar í fyrirtækjum þar 
sem karlmenn eru í meirihluta og þar er gegnum gangandi annar orðaforði og 
flestar nefna „töffarastæla“ sem þeim finnst neikvætt. Hins vegar ákváðu 
þessar konur snemma á leiðinni að svona væri þetta og þær ætluðu ekki að 
láta það stoppa sig. Þær segja flest allar að þær séu „ein af strákunum“ eins 
og þær orða það.  

 
Þetta eru helvíti skemmtilegir karlar sko ... en það var náttúrulega aldrei nein 
kona. Við vorum mjög fáar. Ég var orðin svo vön þessu einhvern veginn, það 
voru alltaf bara karlar. Ég var fyrir löngu búin að taka þá ákvörðun að ég ætlaði 
aldrei að hugsa um að þetta væri staðan. Þú veist að ég væri kona og þeir karlar... 
ég er bara eins og ein af strákunum, þeir segja það bara. (Viðmælandi B).  
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Meirihluti kvenleiðtoganna sem tóku þátt í þessari rannsókn höfðu ein-
hvern tímann á starfsævi sinni hætt vegna þess að þær sáu að þær myndu ekki 
ná lengra vegna kyns síns.  

 
 .. ég var nátturulega á miklu lægri launum heldur en þeir sem voru forstöðumenn 
... þeir höfðu bílapeninga ... það var klárlega mismunur milli kynja. Þeir sögðu við 
mig: ,,Vertu ekki að æsa þig, svona hefur þetta alltaf verið“ (Viðmælandi G). 
 
,,En svo rak maður sig á að kvenfólk komst aldrei í neinar stöður þannig 

að maður var alltaf aðstoðar [staða] eitthvað. Þannig að ég bara ákvað að 
hætta...“ segir viðmælandi A.. Þegar þær verða fyrir fordómum sem þeim 
finnst ekki mikilvægir þá taka þær slaginn og taka fullann þátt í pólitíkinni.  

 

Pólitík á vinnustað 

,,Pólitík á vinnustað er nátturulega alltaf eitthvað sem þú verður að taka þátt í, þú 
veist það bara ... bara hluti af starfinu“ (Viðmælandi E). 

 
Pólitík á vinnustað snýst um að hafa áhrif að koma sínum hagsmunum á 

framfæri og standa með sínum sjónarmiðum. Viðmælendur hafa allar sem ein 
tekið þátt í pólíktínni frá blautu barnsbeini. Ein af niðurstöðum þessarar 
rannsóknar er að flestir viðmælendur eða sjö af átta segjast hafa verið 
„strákastelpur“ þegar þær voru yngri. Annað hvort eru þær aldar upp með 
bræðrum sínum og hafa því reynslu af því að berjast fyrir sínu eða að þær 
hafi leikið sér frekar við stráka: „Við vorum bara villingar eiginlega“ 
Viðmælandi B. „Ég vildi helst alltaf vera með strákunum, mér fannst það 
skemmtilegra.“ Viðmælandi H. Þær halda áfram:  

 
Svona fyrstu árin þá lék ég mér bara með strákunum, ég átti enga vinkonu, ég var 
ein af strákunum ... mér fnnast óréttlátt, af hverju var ég stelpa? Þú veist ég vildi 
bara vera strákur, já mér fannst þetta bara ferlega fúlt .. (Viðmælandi E) 
 
Oft hefur verið bent á það í rannsóknum að konur taki hlutunum of 

persónulega og kunni þar af leiðandi ekki að átta sig á pólitík á vinnustað. Sú 
staðreynd að viðmælendur hafa flestir kynnst því snemma að standa með 
sjálfri sér, strax í barnæsku, virðist hafa hjálpað þeim til að taka slaginn: ,,Það 
bara, ég læt ekki labba yfir mig og ég hef aldrei gert það...“ segir viðmælandi 
E. Þær hafa nægilegt sjálfstraust til að láta hvoki stoppa sig né ,,labba yfir 
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sig“. Þannig styður það við þá kenningu að kvenleiðtogar þurfi að vera bæði 
harðar í horn að taka og mjúkar til að ná árangri (Eagly og Carli, 2007). 

Umræða 

Af mörgu er að taka þegar litið er til niðurstöðu úr þessari rannsókn, sem 
enn er í vinnslu. Gera má ráð fyrir því að konur sem ná toppstöðum í 
íslenskum fyrirtækjum þurfi, eins og karlar, að vera mjög duglegar og ,,bara 
djöflast áfram“ eins og ein orðaði það. En líklegt er að þessar konur þurfi að 
hafa enn meira fyrir leiðtogahlutverkinu vegna þess að ímynd á leiðtogum er 
enn sú að það sé karlmaður sem eigi að genga því hlutverki. Konur sem ná 
þeim árangri þurfa að vera meðvitaðar um að kröfur til þeirra, bæði með-
vitaðar og ómeðvitaðar, eru aðrar en til karlmanna. Þær eiga að vera mjúkar 
en þurfa að sanna að þær geti tekið ákvarðanir og verið ,,harðar“. Flestar 
hafa farið þá leið að verða ,,ein af strákunum“ og láta fordóma í sinn garð 
ekki trufla sig í átt að markinu. Heildar niðurstaðan er því sú að konur sem 
ná árangri séu líklegri til að hafa þurft að laga sig að menningu ,,strákanna“.  
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Markaðssetning svæða á Íslandi 
Mikilvægi svæðisbundinna tengslaneta og 

samskipta þeirra í millum 

Edward H. Huijbens 

 

Greinin byggir á rannsókn sem unnin var af Rannsóknamiðstöð ferðamála 
og Hólaskóla – háskólanum á Hólum, að undirlagi Ferðamálastofu en óskað 
var eftir úttekt á svæðisbundnu markaðsstarfi og þeim ólíku aðferðum, 
leiðum og hugmyndafræði sem beitt er. Í greininni er markmiðið að skoða 
sérstaklega hvernig stilla megi betur saman strengi allra þeirra ólíku þátta sem 
falla undir ferðaþjónustu á einu svæði. Þessa samþættingu þarf að reyna án 
þess að fórna eða einfalda um of þá vöru sem í boði er, sem er landið sjálft, 
menning þess og saga (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2005: 30).  

Í grunninn eru svæði á Íslandi markaðssett gegnum fimm markaðsstofur 
og níu upplýsingamiðstöðvar landshluta. Fleiri upplýsingamiðstöðvar eru 
reknar en þær eru fyrir einstaka staði, sveitarfélög eða á landamærum. Einnig 
er að finna upplýsingamiðstöðvar við þjóðgarða og í gestastofum víða um 
land. Í töflu eitt hér að neðan eru upplýsingamiðstöðvar taldar upp eftir 
landshlutum, ásamt markaðsstofum, en notast er við hefðbundna landshluta-
skiptingu gömlu kjördæmaskipunar frá því fyrir 2000 (sjá Byggðastofnun og 
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2007). 

Tafla 1. Markaðsstofur og landshlutaupplýsingamiðstöðvar á Íslandi 

Landshluti Markaðsstofur
Landshluta 
upplýsingamiðstöðvar

Norðurland vestra Markaðsskrifstofa ferðamála á Norðurlandi, Akureyri Varmahlíð

Norðurland eystra Markaðsskrifstofa ferðamála á Norðurlandi, Akureyri Akureyri

Austurland Markaðsskrifstofa Austurlands, Egilsstöðum Egilsstaðir

Suðurland Markaðsskrifstofa Suðurlands Hveragerði
Höfuðborgarsvæði Höfuðborgarstofa, Reykjavík Reykjavík
Reykjanes Stofnun í undirbúningi Keflavík
Vesturland Vesturlandsstofa, Borgarnesi Borgarnes
Vestfirðir Markaðsstofa Vestfjarða, Ísafirði Ísafjörður  
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Tekjugrunnur landshlutamiðstöðva endurspeglar í nokkru alla þá aðila 
sem koma að svæðisbundinni markaðssetningu. Sértekjur nema um helming 
tekna landshlutamiðstöðva 2003, en með fimmtung hvor koma Ferðamála-
ráð og sveitarfélög. Að auki leggja atvinnuþróunarfélög til fé, ferðmála-
samtök og ferðaþjónustuaðilar (Sigríður Elín Þórðardóttir og Guðbjörg 
Guðmundsdóttir, 2003: 20). Með gögnum sem aflað var í rannsókn þessari 
er mögulegt að átta sig á skiptingunni nú. Árið 2008 koma sveitarfélög með 
mun öflugri hætti inn í fjármögnun landshlutamiðstöðva með helming fram-
laga  

Hið opinbera er hér skilgreint sem Ferðamálastofa (ráð) og fjárveitingar 
af fjárlögum leggja til þriðjung. Hafa ber þó í huga að mikið af fjárveitingum 
frá ríki er miðlað í gegnum Ferðamálasamtök Íslands og landshluta sbr. töflu 
2. Breytingin frá 2003 til 2008 er helst að sértekjur hafa dregist verulega 
saman og landshlutamiðstöðvarnar eru orðnar til muna meira háðar fram-
lögum frá sveitarfélögum. Sveitarfélögin fjármagna líka nær eingöngu upp-
lýsingamiðstöðvar sem þjóna einstökum stöðum eða smærri svæðum. Sama á 
við um landamærastöðvar en þar deila sveitarfélög og hið opinbera kökunni 
um það bil til helminga. Tekjugrunnur upplýsingamiðstöðva endurspeglar í 
nokkru að allt starf við kynningarmál og markaðssetningu byggir á samvinnu 
ólíkra aðila.  

Á eftir stuttum fræðilegum kafla um áfangastaði hér að neðan verður gert 
grein fyrir niðurstöðum og tillögum sem byggja á núverandi mynd samvinnu 
við markaðssetningu og kynningu landshluta. Þannig byggir þessi rannsókn í 
nokkru á vinnu þeirra Sigríðar Elínar Þórðardóttur og Guðbjargar 
Guðmundsdóttur (2003) en markmiðið hér er að grafast nánar fyrir um 
stöðu mála m.t.t. samstarfs á ólíkum svæðum hér á landi.  

Markaðssetning áfangastaða 

Ekki er einfalt mál að afmarka hvað telst sem áfangastaður ferðafólks. 
Saarinen (2004: 164) segir að: 
 

Áfangastaður er í eðli sínu flókið hugtak. Það vísar til ólíkra kvarða (þ.e. stig 
framsetninga) í ferðamennsku: álfur, ríki, svæði, héruð og ýmsar aðrar 
stjórnsýslueiningar, ferðamannastaðir og jafnvel einstakur varningur fyrir 
ferðafólk getur verið áfangastaður. Kvarðar [(scale)] og skilgreiningar áfangastaða 
sem byggja á stjórnsýslueiningum eða slíkum skiptingum eru oft hagnýtar og 
þægilegar en einblína fyrst og fremst á staðinn í kyrrstöðu og sem tæknilegt 
viðfangsefni (þýðing höfundar).  
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Doreen Massey (2005) vill hinsvegar opna áfangastaðinn: 
Ef [áfangastaður] er skilinn sem fastur við ákveðinn kvarða verður hann ævinlega 
svæði sem er einvítt plan og leyfir ekki öllum þeim aragrúa athafna, ferla og iðju 
að koma þar að og móta sig (bls. 110, þýðing höfundar). 
 

Stuart Elden (2005) skýrir frekar þá hugsanavillu sem felst í fastri skilgrein-
ingu áfangastaða og segir líkt og Massey (2005): 
 

Rými og staður, í þessum skilningi, eru ekki greind með kvörðum (rýmið þarna 
úti, staður hér inni), heldur útreikningum … hugtakið rými – huglægt og 
stærðfræðilegt – er sett ofan á staði sem þegar eru til, hvort sem þeir eru 
landsvæði, heimili eða ríki (bls. 15-16, þýðing höfundar).   
 
Áfangastaður er því ekki bara landfræðilegt eða tæknilegt viðfangsefni, 

einhver staður sem þarf bara að lýsa. Áfangastaðurinn tekur nokkrum stakka-
skiptum, eftir því hvert tilefni rannsókna er og hver það er sem skoðar. 
M.ö.o. áfangastaðurinn er ekki bara, heldur verður og til að skilja hann þarf að 
skoða hann sem „skilyrtan sögunni og að fólk upplifir hann og skilur með 
ólíkum hugmyndum um stjórnun og hagfræði og gegnum ólíka menningar-
lega iðju“ (Saarinen, 2004: 164, byggir á Paasi, 1991, þýðing höfundar). 

Þannig er áfangstaður og það svæði sem markaðssetja á hverju sinni ævin-
lega afrakstur iðju og ígrundaðra athafna einstaklinga og samtaka við að raða 
ótölulegum fjölda staða í einhverskonar samrýmanlegt ástand sem kalla má 
áfangastað. Svæðið sem tekið er fyrir í þessari skýrslu er allt Ísland en hlutað 
niður í ýmsa landshluta sem í töflu 1 var gert samkvæmt hefðbundinni lands-
hlutaskiptingu sem byggir á kjördæmaskipan sem var á árunum 1959-1999 
samanber landhlutaskiptingu í skýrslu Byggðastofnunar og Hagfræði-
stofnunar HÍ (2007) um hagvöxt landshluta. Þægilegt og hagnýtt er að átta 
sig á stjórnsýslumörkum og skoða landfræðilega afmörkun svæða, sem grunn 
að frekari skoðun líkt og Saarinen (1998 og 2004) bendir á. Buhalis (2000) 
segir einnig að áfangastaður sé „landfræðilega afmarkað svæði sem gestir 
þess skilja sem sjálfstæða heild og hefur pólitískan og lagalegan ramma til að 
skipuleggja og markaðssetja ferðaþjónustu“ (bls. 98, þýðing höfundar). Á 
svipuðum hagnýtum slóðum er Seaton (1996) sem segir að „markaðssetning 
áfangastaða sé í besta falli skipuleg samvinna, samhæfing og tengsl allra 
ferðamálaaðila í landi eða á svæði, einkum um að tryggja fé til að markaðs-
setja áfangastaðinn út á við til skilgreindra mögulegra markaða“ (bls. 351, 
þýðing höfundar). 

Þannig verður í raun um margt að horfa til sveitarfélaga og/eða samtaka 
þeirra þegar svæði eru markaðssett og verða stjórnsýslumörk þeirra ævinlega 



66  Edward H. Huijbens 

  

hluti af þeirri markaðssetningu. Þó er mjög mikilvægt að slík mörk takmarki 
ekki sýnina á að markaðssetning er iðja fólks, lifandi í tíma og rúmi og kvarði 
afmörkunar því aldrei fastur. 

Til að geta gert grein fyrir áfangastað verður að átta sig á að um hann 
gilda ólík og breytileg viðmið í tíma og rúmi. Hann getur verið staður, hlutur, 
hugmynd, varanlegur eða tímabundinn eða punktur á korti en um leið svæði 
eða jafnvel heilt land. Því þarf að skilja hvernig áfangastaðurinn verður til við 
hvert tilefni skoðunar. Þegar þannig er reynt að gera grein fyrir áfangastað 
verður því að hafa í huga að: 

 
Þegar ferðaþjónustusvæði eru skilgreind er mikilvægt að gera sér grein fyrir því 
frá hvaða sjónarhóli horft er og hvort ástæða er til að vera með mismunandi 
skiptingu eftir því hvað haft er í huga. Nefna má í því sambandi erlenda 
ferðamenn annars vegar og innlenda hins vegar. Einnig mismun eftir árstíðum. 
Það kom glöggt í ljós þegar rætt var við þá sem starfa við ferðaþjónustu. Þetta er 
nauðsynlegt að hafa í huga þegar fjallað er um tiltekin svæði (Valtýr 
Sigurbjarnason og Elías Gíslason, 2002: 3). 
 
Í skýrslu þeirra Valtýs Sigurbjarnarsonar og Elíasar Gíslasonar (2002) var 

sett fram tillaga (sjá mynd eitt) að skiptingu landsins í ákveðin markaðssvæði 
ferðaþjónustu og auðlindir hennar svo metnar á hverju svæði fyrir sig.  

 

 
Mynd 1. Svæðisskipting íslenskrar ferðaþjónustu – markaðssvæði ferða-
þjónustu. 
Heimild: Valtýr Sigurbjarnason og Elías Gíslason (2002: 15). 
 

Til grundvallar þeirri skiptingu í fimm meginsvæði sem sjá má á mynd eitt 
(rauðar sporöskjur og höfuðborgasvæðið) er að svæðið sé heild með tilliti til 
fjarlægða og þjónustuframboðs og að þar sé aðdráttarafl, eitthvað sem fær 



Markaðssetning svæða á Íslandi 67 

  

fólk til að koma og vera á svæðinu. En þegar kemur að skipulagi 
markaðssetningu svæða þá fara stjórnsýslumörk að skipta máli. Þannig leggja 
til að mynda Prideaux og Cooper (2002) sem og Seaton (1996) til að leið 
svæðisbundinnar markaðssetningar felist í náinni samvinnu sveitastjórna, 
ferðaþjónustuaðila í héraði og markaðssetningar- eða ferðamálasamtaka, líkt 
og bent hefur verið á í íslensku samhengi (Arnar Már Ólafsson og Hafdís 
Björg Hjálmarsdóttir, 2003). Þessi samvinna eigi að leiða til samræmdrar 
markaðsstefnu sem kemur svæðinu á framfæri til þeirra sem vilja sækja 
svæðið heim. Þannig eru samvinna og virk samskipti lausnarorðin.  

Samstarf í markaðssetningu  

Vaxandi áhersla hefur verið á því að fá einkaaðila að öllum framkvæmdum 
og skyldum. Segja má að í stað algjörrar einkavæðingar hafi einskonar þriðja 
leið orðið ofan á sem felst í samstarfi milli hins opinbera og einkaaðila (public 
private partnerships). Í grunninn er um að ræða samkomulag hins opinbera við 
einkaaðila um að fjármagna, hanna, byggja og reka tiltekin verkefni á vegum 
hins opinbera í skiptum fyrir ágóðann af rekstrinum (Tribe, 2005: 246). 
Þannig leggur hið opinbera ekki út í bein útgjöld við framkvæmdir en lætur 
einkaaðilum það eftir í von um að viðhalda þeim framkvæmdarhvata sem 
felst í hagnaðarvoninni á sama tíma og áhættunni er deilt.  

Birtingarmyndir þessa samstarfs eru margbreytilegar og oft æði flóknar 
eins og Wettenhall (2003) gerir ítarlega grein fyrir. Hann bendir á að ekki sé 
sama hvernig félagsskapurinn er samsettur og oft hafi gróðasjónarmið leitt 
samstarf útí hreinræktað viðskiptabandalag og einnig vanti að skilgreina 
tegundir samstarfs milli hins opinbera og einkaaðila. Þannig er ekki nóg að 
segjast bara ætla að vinna saman. Til að um raunverulegt samstarf sé að ræða 
þarf að vera samlegð eða samvirkni (synergy), m.ö.o. eðlisbreyting beggja sem 
leyfir nýsköpun og ný stefnumið, og möguleiki á aðlögun að því af beggja 
hálfu. Lienhard (2006: 558) staðfestir að til að ná árangri í samstarfinu þurfi 
pólitísk virkni að vera mikil. Samantekið segir hann að árangur byggi á: 

 
• Stöðlun aðferða til að meta hagkvæmni 
• Skilgreining aðferða við stjórnun samstarfs 
• Tryggingu lagalegs grunns fyrir öflun og dreifingu fjármuna 
 

Í ferðaþjónustu hefur töluvert verið rætt um samstarf hins opinbera og 
einkaaðila við uppbyggingu, viðhald og markaðssetningu áfangastaða og 
mörg dæmi tekin til (sjá t.d. Ashley og Jones, 2001; Augustyne og Knowles, 
2000; Bennett, 1999; Branco, 2000; Coates, 2006; Dredge, 2006; Morgan o.fl. 
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2003; Selin og Chavez, 1995). Samantekið má segja að samstarf auki nýtingu 
innviða, skapi aukin atvinnutækifæri, dragi úr áhættu og einfaldi 
ákvarðanatöku og gagnsæi. Aðalmarkmið samstarfs við svæðisbundna 
markaðssetningu er „að skapa hvata fyrir nýsköpun og þróun í vöru og 
þjónustu, sem og stjórnunaraðferðum til að stofna til og efla samkeppnis-
forskot áfangastaða“ (Wang og Xiang, 2007: 84, þýðing höfundar). 

Vandinn sem blasir við er hvernig á að ná einkaaðilum inn í samstarf við 
hið opinbera, sveitarfélög og félagsamtök þegar um er að ræða verkefni eins 
og svæðisbundna markaðssetningu og/eða uppbyggingu svo víðfeðmrar 
atvinnugreinar sem ferðaþjónustan er. Samstarf og félagsskapur í ferða-
þjónustu er afar flókið svæðisbundið net félagslegra, hagrænna og jafnvel 
pólitískra tengsla (Wang og Xiang, 2007: 84). Að virkja þetta flókna tengsla-
net er enginn hægðarleikur þó oft virðist það auðvelt, sérstaklega þegar menn 
telja sig hafa auðselda vöru í höndunum. Morgan o.fl. nefna að margir 
áfangastaðir hafi skyndilega orðið vinsælir, að því er virðist fyrirvaralaust en 
„slíkt skot á stjörnuhiminn áfangastaða er hinsvegar oft afleiðing langtíma 
samspils hagrænna, félagslegra, pólitískra og menningarlegra þátta“ (Morgan 
o.fl., 2003: 296) sem byggja undir þann árangur, sem og oft áratuga 
markaðsstarf. 

Ljóst er af þessu að samstarf hins opinbera og einkaaðila eða samtaka 
þeirra getur tekið á sig ýmsar myndir en samantekið má segja að ekki sé 
auðvelt að segja til um hvar hið opinbera endar og/eða einkaaðilar taka við. 
En einhverstaðar verður að byrja: „Þróun í landi eða á svæði byrjar með 
sjálfstæðri ákvörðun um að þróa stefnu sem samræmist og virkar með fram-
taki opinberra og einkaaðila“ (Sedjari, 2004: 303, þýðing höfundar). 

 Í grunninn virðist sem þessi samvinnuhugsjón sé almenn en þegar kemur 
að svæðisbundinni markaðssetningu sýna dæmin að hún er sundurlaus og 
óskýr vegna ólíkra hagsmuna einstakra fyrirtækja og hagsmunaaðila sem 
starfa á svæðinu (sjá Bramwell og Alletop, 2001: Gunn, 1988 og Laws, 1995). 
Þannig er grundvallaratriði að skilja samspil þessara aðila á svæðum til að 
byggja upp hæfni og getu til að markaðssetja svæðið út á við. Með þessu er 
ekki verið að gera lítið úr markaðsrannsóknum og markaðshlutun, enda 
aðalhvati markaðssetningar eftirspurnin, en þegar kemur að uppbyggingu 
þjónustunnar og upplifunar á staðnum verður allt sem þar er að virka sem 
best í takt. Það sem Wang og Xiang (2007) benda á að séu lykilatriði 
svæðisbundins samstarfs er hvernig það er samstillt, hve mikið traust og 
gagnkvæmur skilningur ríkir milli ólíkra aðila og að átta sig á að skamm-
tímahagsmunir eru aðeins varða á leið til eflingar félagsauðs á svæðinu, 
aukinnar þekkingar og hugmyndasköpunar. Ashley og Jones (2001) benda á 
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þá þætti sem höfðu áhrif á árangur samstarfs í nokkrum dæmum frá 
Namibíu.  

Þær áherslur sem koma fram hvað skýrast hér að ofan eru þær sem snúa 
að samvinnu og skilgreiningu samskiptaleiða milli allra aðila sem koma að 
ferðamálum á tilteknum áfangastað. Þannig er mikilvægt að leyfa áfangastað 
að þróast á eigin forsendum en vegna flókins eðlis síns verður aldrei um 
hreina markaðssetningu tiltekinnar vöru að ræða. 

Markaðssetning svæða á Íslandi 

Ekki dylst neinum að markaðssetning landshluta og þar með landsins alls 
skortir heildarsýn og margir aðilar sem koma þar að hver með sínu nefi. Það 
er engin ný niðurstaða og var síðast bent á í nýútkominni skýrslu forsætis-
ráðuneytis (2008: 31).  
 

Skipulag þessa málaflokks er þó ekki mjög ljóst og má segja að það sé ekki til 
þess fallið að samræma eða samþætta sókn Íslands á erlendri grundu. Vert er að 
taka fram að það var ekki auðvelt um vik að taka út landslag kynningarmála fyrir 
Ísland eins og sjá má á mynd 14. 
 
Myndin sem hér er vísað til gekk undir vinnuheitinu „köngulóin“ og lýsti 

einn viðmælenda okkar henni svo: „... hún var alveg óskaplega áhugaverð af 
því að það var ekki nokkur leið að skilja hana ... ef þú breytir þessu ekki þá 
ertu í vandræðum“. 

Það má hins vegar ljóst vera að í lifandi samfélagi og í lifandi atvinnugrein 
líkt og ferðaþjónustu mun aldrei finnast hin endanlega lausn. Heimspek-
ingurinn Brynjólfur Bjarnason (1980) orðaði það svo: 

 
Það er ekki til neinn veruleiki án breytileika síns og enginn breytileiki án þess, 
sem breytist. Það er heldur ekki til neinn framtíðarveruleiki, sem er mannlegt 
sköpunarverk án hins mannlega skapara. Og þessvegna erum vér á hverri stundu 
engu síður í framtíðinni, sem vér eigum hlutdeild að, en á hinni líðandi stundu 
(bls. 237). 
 
Það sem við mótum á líðandi stundu er sá veruleiki sem er nú og til 

framtíðar. Þegar rætt var við fólk um allt land var ljóst að það er enginn 
skortur á hugmyndum og stöðugt kemur nýtt og ferskt fólk inn í greinina 
sem sér hlutina í nýju ljósi. Það sem vantar er hinsvegar að átta sig á hvað eru 
raunhæfar hugmyndir hér og nú og hvernig slíkt er ákveðið og hvað getur 
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stutt við að koma þeim í framkvæmd. Að ofan hefur verið rætt um mikilvægi 
samstarfsvettvangs en hér verður það útfært nánar. 

Í kaflanum um svæðisbundna markaðssetningu var vitnað í Lienhard 
(2006: 558) sem sagði að til þess að ná árangri í samstarfi þurfi pólitísk virkni 
að vera mikil. Samantekið segir hann að árangur byggi á: 

 
• Stöðlun aðferða til að meta hagkvæmni 
• Skilgreiningu aðferða við stjórnun samstarfs 
• Tryggingu lagalegs grunns fyrir öflun og dreifingu fjármuna 
 

Í töflu 2 eru settar fram skilgreiningar Dredge (2006) á víddum og eigin-
leikum tengsla með tillögum sem byggja bæði á skoðunum viðmælenda okkar 
sem og fræða sem kynnt hafa verið. 

Tafla 1. Tillögur og réttlæting þeirra með vísan til vídda og eiginleika tengsla.  
Heimild: Byggt á Dredge (2006: 273, byggir á Van Waarden, 1992) 
Vídd Eiginleikar Tillögur 
Gerendur og 
stofnanir 

Fjöldi og tegund gerenda sem 
mynda tengslanetið, þarfir og 
hagsmunir þeirra, hve háðir 
þeir eru hverjir öðrum, form-
gerðir, geta og auðlindir, fag-
mennska, umboð, skynjað 
hlutverk og viðhorf gerenda. 

Markaðssetning landsins verði í gegnum 
sameiginlega vefgátt og samvinnu Ferða-
málastofu, Útflutningsráðs og sendiráða 
með skilgreindum markmiðum til 4-6 ára. 
 
Fjórar Markaðsstofur starfi, ein í hverjum 
fjórðungi, með föstu framlagi frá ríki sem 
tryggt getur grundvöll rekstursins. Markaðs-
stofurnar verða hluti Ferðamálastofu en eru 
einnig fjármagnaðar á svæðisvísu  bæði af 
sveitarfélögum og fyrirtækjum. Með form-
legri tengingu við Ferðamálastofu verða 
markaðsstofurnar beinir aðilar að almennri 
Íslandskynningu. 
 
Lagt er til að landshlutaupplýsingamið-
stöðvar verði  sameinaðar markaðsstofum 
landsfjórðunga og hver þeirra starfi sem 
deild innan sinnar stofu. Upplýsinga-
miðstöðvar hafa það hlutverk að vera í 
nánum samskiptum við viðskiptavininn og 
tryggi þannig mat og gæði markaðssetningar. 
 
Skilgreindur verði samstarfsvettvangur 
grasrótar og markaðsstofa á forsendum og 
að frumkvæði atvinnuþróunarfélaga sem fái 
sérstaka fjárveitingu frá Byggðastofnun til 
þeirra verka 
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Tafla 2 frh. 
Vídd Eiginleikar Tillögur 
Starfsemi 
tengslanets 

Aðgengi að ákvarðanaferli, 
skoðanaskipti milli 
þátttakenda, samningar, 
samræming, samvinna í 
stefnu. 

Einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök 
sameinast á grunni verkefna sem verða til á 
hverju svæði. 
 
Þessi grasrót kynnir sín verkefni á 
samstarfsvettvangi og fer í samstarf við 
markaðsstofur um þau. Markaðsstofur sjá 
um viðhald þjónustugagnagrunns og 
uppfæra sína vefi sem  upplýsingamið-
stöðvar miðla.  
 
Atvinnuþróunarfélög koma fræðslu og 
ráðgjöf til grasrótar í samvinnu við Samtök 
ferðaþjónustunnar og aðra fræðsluaðila. 

Formgerð 
tengslanets 

Tilviljanakennt, tímabundið 
og óformlegt að því að vera 
formlegt, stöðugt, varanlegt 
samband. 

Með samstarfsvettvangi kemst á varanlegt 
samband grasrótar og markaðsstofa og með 
sameiningu þeirra og landshlutaupplýsinga-
miðstöðva kemst á varanleg rekstrareining 
sem sinnir markaðs- og kynningarmálum.  

Einkenni 
stofnanavæðingar 

Tilviljanakennt, tímabundið 
og óformlegt að því að vera 
formlegt, stöðugt, varanlegt 
samband. 

Með samstarfsvettvangi kemst á varanlegt 
samband grasrótar og markaðsstofa og með 
sameiningu þeirra og landshlutaupplýsinga-
miðstöðva kemst á varanleg rekstrareining 
sem sinnir markaðs- og kynningarmálum.  

Hegðunarreglur Samningar og rými til að tjá 
ólíkar skoðanir, sameiginleg 
sýn á almannahag, leynd eða 
opið, pólitík eða sameiginleg 
sýn um að færast frá henni, 
rökrænt raunsæi eða umræður 
um hugmyndafræði.  

Heildarsýn þarf að skilgreina með ítarlegri 
svæðisbundinni stefnumótunarvinnu og 
umræður og mat einstakra verkefna byggt á 
samræmingu við þá sýn.  
 
Á samstarfsvettvangi er umræðan opin en 
áhersla er lögð á verkefni sem falla að 
skilgreindri sýn.  

Valdatengsl Opinberar stofnanir taka yfir 
hagsmuni fyrirtækja, hið opin-
bera sjálfstætt, fyrirtæki ráða 
för, jafnvægi milli hins opin-
bera og hagsmunaaðila, for-
ræði.  

Hið opinbera kemur að skipulagi ferðamála 
með fjármögnun annarsvegar Markaðsstofa 
og hinsvegar atvinnuþróunarfélaga sem 
framfylgja áherslum ríkis og sveitarfélaga í 
uppbyggingu ferðaþjónustu.  
 
Við þróun verkefna ráða fyrirtæki för. 

Aðferðir gerenda Að móta tengsl innan tengsla-
nets, hafa áhrif á val gerenda 
innan tengslanets, hafa áhrif á 
aðgerðir tengslanets, að skapa 
eða viðhalda hefðum eða 
hagmunum.  

Faglegt mat ræður stefnu svæðisbundinna 
verkefna og er það í höndum markaðsstofa 
sem samræma það sýn svæðisins ásamt 
gæðamati. Fjárframlög ríkis til markaðsstofa 
byggi á 4-6 ára árangurstengdum sam-
ningum.  

 
Með títtnefndum samstarfsvettvangi í töflu tvö er frumkvöðlum, grasrót 

og einstöku verkefnabundnu samstarfi sem sprettur úr samskiptum einstak-
linga, gert kleift aðgengi að opinberu fé í gegnum ráðgjöf og verkefnafé á 
vegum atvinnuþróunarfélaga og til markaðssetningar í gegnum markaðs-
stofur. Er þannig hægt að sjá fyrir sér varðveislu almannagæða, á sama tíma 
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og frumkvöðlar hafa svigrúm til athafna. Markmið þessa samstarfsvettvangs 
er að byggja upp hæfni og getu til að markaðssetja svæðið út á við. Hið 
opinbera þarf að vera reiðubúið að fjárfesta í þessum samstarfsvettvangi, en 
bæði sveitarfélög og ríki, sem og fyrirtæki þurfa að vera reiðubúin að fjárfesta 
í markaðsstofum. Fyrirtæki með því að kaupa sig inn í grunnþjónustu þeirra 
og hið opinbera með viðhald og rekstur: „Markaðssetning er ekkert annað en 
fjárfesting“ (viðmælandi af höfuðborgarsvæði, áhersla upprunaleg). 

Upplýsinga- og markaðsstofur hafa það hlutverk að tryggja gæði og miðla 
upplýsingum um það sem er að gerast á svæðinu í formi markaðssetningar og 
samskipta við gesti svæðisins. Þessar upplýsinga- og markaðsstofur ættu 
einnig að hafa með höndum kannanir meðal viðskiptavina sinna og þannig 
geta greint markhópa hvers svæðis, sem nýst getur til að skilja hvata virkrar 
eftirspurnar. 

Með samræmdri stefnumótun í markaðsmálum frá minnstu einingu upp í 
þá stærstu þá gildir einu hvar ‘þysjað’ er inn, ef svo má að orði komast, alltaf 
eru meginstefin gagnsæ og auðlæsileg. Með þessu móti er sá skilningur á 
áfangastað sem byggir á samþættingu Saarinen (2004), Massey (2005) og 
Elden (2005) virkjaður í þágu svæðisbundinnar markaðssetningar. Svæðis-
bundin markaðssetning myndi einnig vera í sterkum samhljómi við almenna 
markaðssetningu landsins, þar sem: 

 
Varan er Ísland! (viðmælandi af höfuðborgarsvæðinu). 
 
Fyrst þegar við fórum á Vest Norden ... þá fórum við dálitíð sko Vesturland en 
þar lærðist að við þurfum að tala um Ísland (viðmælandi af Vesturlandi).   
 
Fyrsta skrefið í þessa átt er skilgreining og myndun samstarfsvettvangs. 

Hegðunarreglur og valdatengsl innan hans ættu að mótast af áhrifaþáttum 
sem Ashley og Jones (2001) skilgreindu í árangursríku samstarfi (sjá töflu 3). 
Þannig eru að lokum settar fram nokkrar tillögur sem byggja á Ashley og 
Jones. 
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Tafla 3. Þættir til að tryggja árangur samstarfs 
Heimild: Byggt á Ashley og Jones (2001). 
Árangursþættir Tillaga 
Skilvirkni boðleiða Með því að fela atvinnuþróunarfélögum að koma á og bera 

ábyrgð á samstarfsvettvangi fyrirtækja, félaga og stofnana 
opnast greiðari boðleið grasrótar til markaðs- og 
kynningarmála enda markaðsstofur aðilar að slíku samstarfi 
og þær aftur hluti Ferðamálastofu 

Sýn fyrirtækja Fyrirtæki sem þjóna greininni þjóna einnig almannagæðum 
sem erfitt er að verðleggja. Þeim verður að vera gert ljóst og 
kleift að standa undir svo miklu hlutverki. 

Fórnfýsi og skuldbinding einstaklinga Einstaklingar leggja margir mikið á sig í þágu ferðamála og 
frumkvöðlar oft leiðandi í uppbyggingu. Gefa þarf 
frumkvöðlum svigrúm til starfa og að störf þeirra geti orðið 
hluti af markaðssetningu svæða. 

Markaðshneigð  Hið opinbera verður að koma að ferðamálum en greinin 
engu að síður að vera markaðsdrifin. Þegar allt kemur til alls 
snúast ferðamál um atvinnu og lifibrauð fólks í lifandi 
atvinnugrein á samkeppnismarkaði.  

Tími og traust Svæðisbundin uppbygging ferðamála tekur tíma og 
mikilvægt er að skilgreina sýn til lengri tíma sem unnið er 
eftir í gegnum skýrt skilgreinda framkvæmdaráætlun. Traust 
byggist aðeins í samskiptum og því þarf virkan 
samstarfsvettvang.  

Stofnanainnviðir áfangastaðar Í tillögum er gert ráð fyrir sameiningu landshlutaupplýsinga-
miðstöðva og markaðsstofa fyrir fjögur svæði, virkri 
aðkomu atvinnuþróunarfélaga og samstarfsvettvang þar sem 
verkefnabundið samstarf einstaklinga, fyrirtækja og félaga 
fær stuðning og fé. Ítarlegri skilgreining á starfsemi þessara 
stofnanna er nauðsynleg. 

Opinber stefna Hún þarf að vera fyrir hendi í ferðamálum og skilgreind 
þannig að hún tengist svæðum með skýrum hætti í gegnum 
markaðsstofur.  
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Verkefnastjórinn og umhverfi hans 

Eðvald Möller 

 

Markmið þessarar greinar er að varpa ljósi á hlutverk verkefnastjórans og 
starfsumhverfi hans. Lögð verður áhersla á að skýra ábyrgðarsvið verkefna-
stjóra og lýsa þeim eiginleikum sem góður verkefnastjóri þarf að búa yfir. 
Bent verður á aðferðir við að úthluta verkefnum og því lýst hvernig hægt er 
að stjórna sem verkefnastjóri og hafa eftirlit með breytingum. Sýnt verður 
fram á að það er fólkið en ekki aðferðirnar eða tæknikunnáttan sem er aðal-
atriðið til að ná fram markmiðunum. Aðferðir og tækni eru einungis tæki 
fyrir starfsfólkið til að ná auknum árangri. 

Skyldur verkefnastjóra  

Verkefnastjóri ber ábyrgð á því að viðskiptavinurinn verði ánægður með 
gæði vinnunnar, kostnað og tímaáætlanir. Að auki þarf verkefnastjórinn að 
hafa til að bera þá leiðtogahæfileika sem verkefnahópurinn þarfnast til að ná 
fram markmiðum hópsins. Ef verkefnahópurinn er fótboltalið þá er þjálf-
arinn verkefnastjórinn og á sama hátt er hljómsveitarstjórinn verkefnastjóri 
sinfóníuhljómsveitar.  

Verkefnastjórinn útskýrir á auðskilinn hátt markmið verkefnisins og nær 
samkomulagi við viðskiptavininn um þessi markmið. Hlutverk hans er síðan 
að koma þessum markmiðum á framfæri við starfshópinn á þann hátt að það 
veki áhuga hópsins og hvetji hann til að ljúka verkinu á sem farsælastan hátt. 
Verkefnastjórinn leggur línurnar að markmiðunum með verkáætlun og fín-
slípar áætlunina með hópnum til að ná enn meiri árangri og um leið er það 
hvatning fyrir hópinn að skila betri vinnu. Góður verkefnastjóri hvetur alla 
innan hópsins til að leysa af sjálfsdáðum þau vandamál sem upp koma og 
draga það ekki. Hann fylgist með og upplýsir hópinn tímanlega svo hægt sé 
að bregðast við áður en það er orðið of seint. Verkefnastjóri þarf því stöðugt 
að leita betri leiða til að ná markmiðunum og vera jafnframt vakandi fyrir 
góðum hugmyndum frá hópnum.  
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Skipulagning 

Skipulagning verkefnis er forsenda þess að hægt sé að tryggja aðgengi að 
nauðsynlegum aðföngum til að framkvæma vinnuna. Áður þarf verkefna-
stjórinn þó að ákveða hvaða verkhluta á að framkvæma, hvað á að vera að-
keypt og einnig hvaða verkhluta á að fá undirverktaka eða ráðgjafa til að 
framkvæma. Þegar ljóst er hvaða samstarfsmönnum hann þarf á að halda 
innandyra þarf hann að fá staðfestingu á að þeir geti tekið þátt í verkefninu 
eða að fá þá lausa frá sínum hefðbundnu störfum, allt eftir eðli og umfangi 
verksins. Ef um utanaðkomandi aðila er að ræða þá ber verkefnastjóri ábyrgð 
á því að gera samninga við þá aðila með tilheyrandi verklýsingum.  

Oftar en ekki eru verkefni af þeirri stærðargráðu að nauðsynlegt reynist 
að brjóta þau upp og skipta hópnum niður í smærri einingar. Hver eining 
hefur þá sinn hópstjórnanda sem er tilnefndur af verkefnastjóra. 

Eitt það mikilvægasta í allri þessari skipulagningu er að það skapist starfs-
umhverfi sem virkar hvetjandi á alla einstaklinga í verkefninu svo að þeir 
vinni saman að því að ná sameiginlegu markmiði. 

Stjórnunin  

Til að halda utan um alla verkþætti og framgang verksins verður verkefna-
stjórinn að útfæra upplýsingakerfi til að fylgjast með framgangi þess og 
jafnframt bera það saman við áætlanir um verkþróun. Allar þessar upp-
lýsingar þarf að kynna á reglulegum starfsfundum og komi eitthvað óvænt 
upp, er það hlutverk verkefnastjórnandans að grípa umsvifalaust inn í með 
nauðsynlegar aðgerðir. Verkefnastjóri getur ekki stjórnað með því að segja 
„bíðum og sjáum hvað gerist“ eða „þetta reddast, haldið áfram“. Verkefna-
stjórinn verður að grípa strax inn í ferlið, það er til að mynda hending ef 
seinkun á áætlun leiðréttist af sjálfu sér. 

Í öllu þessu ferli er það verkefnastjórinn sem fer með aðalhlutverkið í 
stjórnuninni, allri skipulagningunni og eftirlitinu. Hins vegar má öllum vera 
það ljóst að hann gerir þetta ekki algerlega upp á eigin spýtur. Hann gerir 
samstarfsmenn sína samábyrga fyrir verkefninu og því að ná settu markmiði.  
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Umhverfi verkefnastjóra 

Hlutverk verkefnastjórans í samskiptum og við að greiða leiðina er oft 
flóknara en ætla mætti eins og eftirfarandi ummæli eins aðila sem fékk sitt 
tækifæri sem verkefnastjóri bera með sér. „Ég gat ekki beðið eftir að stjórna 
mínu fyrsta verkefni og stjórna og stýra því á minn hátt eins og á að vinna 
verkefni. En æ, hvað ég átti mikið ólært“. Eftirfarandi mynd sýnir umhverfi 
verkefnastjórans og líkist helst margslungnum köngurlóarvef. 

Umhverfið ekki einskorðað við verkefnahópinn 

Umhverfi verkefnastjóra tengist þeim aðstæðum sem við hrærumst í frá degi 
til dags. Ólíkir aðilar koma með ýmsum hætti að verkefninu eins og mynd 1 
hér að neðan sýnir en þar má sjá alla þá haghafa sem koma að verkefninu 
með einum eða öðrum hætti (Gray og Larson, 2007). 
 

 
Mynd 1. Umhverfi verkefnastjóra og haghafa 
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Verkefnahópur á að ljúka verkefni með tilskildum árangri og í samræmi 
við sett markmið en á sama tíma eru einstaklingar hugsanlega skuldbundnir 
til að vinna í öðrum verkefnahópi að öðru verkefni. Vinna einstaklingsins 
getur ráðist af persónulegum markmiðum hans eða hennar og hvata. 

Verkefnastjórar fyrirtækis eru í samkeppni um aðföng og stuðning frá 
stjórnendum við verkefni sín. Algengt er að þeir deili með sér starfsmönnum 
og upplýsingum svo til á sama tíma.  

Stoðdeildir veita stuðning í ýmsu formi, svo sem í starfsmannastjórnun, 
upplýsingatækni, birgðahaldi, innkaupum á aðföngum, viðhaldi og ráðgjöf. 

Deildar- og sviðsstjórar og aðrir stjórnendur geta haft mikið að segja um 
hvað hvernig verkefni ganga fyrir sig. Þeir geta stuðlað að því að fólk skili 
sínu inn í verkefni með því að létta tímabundið á því vinnu í daglegum 
rútínustörfum. Stjórnendur geta lagt verkefnahópnum til ráðgjafa á tækni-
sviði, markaðssviði eða við framleiðslu svo dæmi sé tekið og þannig létt á 
vinnu verkefnastjórans. 

Stjórnendur fyrirtækisins og stofnanir, til dæmis eftirlitsstofnanir sem 
tengjast tilteknu verkefni, geta ákveðið framhald verkefna, þ.e. hvort þau 
haldi áfram eða ekki. Allar meiri háttar breytingar á umfangi verkefnis, tíma, 
kostnaði eða gæðum þarf að bera undir þá á ákveðnum stigum verkefnis. 
Það er í þeirra þágu að verkefnið takist.  

Ábyrgðarmenn verkefnistjórna - stuðningsmenn verkefnis - eru þeir sem 
stuðla að samþykki og framgangi verkefnisins. Þeir munu verja verkefnið ef 
neikvæðar raddir heyrast. Því má segja að það sé nauðsynlegt fyrir verkefna-
stjóra að halda þeim vel upplýstum til að halda stuðningi við verkefnið. Þeir 
geta komið því til leiðar að nauðsynlegar breytingar í verkefninu nái fram að 
ganga. 

Undirverktakar geta undir vissum kringumstæðum séð um allt verkefnið 
og verkefnahópurinn þarf þá lítið að skipta sér af því. Í öðrum verkefnum 
kemur undirverktaki aðeins að litlu leyti að verkefninu og hlutur hans er 
hverfandi. Skili verktakinn lélegri vinnu til verkefnahóps sem skilað er áfram 
til viðskiptavinar þá verður hópurinn dæmdur af því og engar afsakanir duga. 
Því er nauðsynlegt að taka út vinnu verktaka eins og eigin starfsmanna. Hins 
vegar getur verktaki eyðilagt orðspor sitt ef hann uppfyllir ekki væntingar 
verksins og stenst ekki þær kröfur sem til hans eru gerðar.  

Opinberar stofnanir geta sett skorður á framkvæmdir. Þær sjá jafnframt til 
þess að lögum og reglum sé framfylgt meðan framkvæmdir standa yfir, t.d. 
varðandi öryggisþætti og umhverfismál. 
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Þá má nefna alls kyns eftirlitsaðila, stofnanir og fleiri sem láta verkefnið 
sig varða, til dæmis í umhverfismálum. Stéttarfélög kunna líka að hafa áhuga 
á að koma að málum og segja sitt álit áður en til framkvæmda kemur.  

Mikilvægasti aðilinn í þessu gangvirki, viðskiptavinurinn, og framtíðin 
ræðst af því hvernig til hefur tekist að uppfylla væntingar hans á öllum 
sviðum (Heathfield, 2007).   

Verkefnastjórinn sem leiðtogi – að framkvæma í gegnum 
aðra 

Hér er það spurningin um hvort verkefnastjórinn nái árangri í gegnum verk-
efnahópinn. Verkefnastjórinn sem leiðtogi hvetur einstaklinga í verkefna-
hópnum áfram í því að vinna sem hópur við framkvæmd verkefnisins og ná í 
sameiningu settu markmiði.  

Verkefnastjórinn þarf að hafa góða samskiptahæfileika 

Verkefnastjóri verður að vera laginn í mannlegum samskiptum. Hann þarf 
stöðugt að vera í tjáskiptum við samstarfsmenn sína, undirverktaka, viðskipa-
vinina og eigin yfirmenn. Þessi hæfileiki er sérstaklega mikilvægur í byrjun 
verkefnisins til að byggja upp traust og gott samskiptaferli við meðlimi verk-
efnahópsins sem og við viðskiptavinina. Hann deilir upplýsingum af marg-
víslegum toga og með margvíslegu móti. Hann heldur vinnufundi með 
hópnum, einnig með viðskiptavinum og yfirmönnum sínum, og samskiptin 
eiga sér líka stað með óformlegum hætti. Verkefnastjórinn verður líka að vera 
góður hlustandi, - hann á ekki bara að tala, hvað þá að einoka samræður. 
Viðskiptavinunum er það mjög mikilvægt að fá reglulega upplýsingar um 
verkið og hugsanlegar breytingar sem á því verða. Allar þessar upplýsingar 
verða að vera rétt tímasettar, heiðarlegar og afdráttarlausar. Þannig samskipti 
byggja upp trúverðugleika og koma jafnframt í veg fyrir getgátur eða orðróm 
um verkefnið (Gray og Larson, 2007). 

Verkefnastjórinn verður að vera málamiðlari 

Eins og áður hefur komið fram er það mikill kostur að geta verið í góðu 
sambandi við alla aðila sem á einn eða annan hátt tengjast verkefninu. Alltaf 
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geta komið upp aðstæður þar sem miðla þarf málum, t.d. milli starfsmanna 
sjálfra, eða þegar finna þarf góða lausn fyrir viðskiptavinina. Því getur verið 
heppilegt fyrir verkefnastjóra að reyna að kynnast persónulegum högum 
starfsmanna sinna án þess þó að hnýsast um of í einkalíf þeirra. Sá eiginleiki 
að geta sýnt starfsmönnum áhuga og velvilja, jafnvel með einfaldri spurningu 
á borð við ,,hvernig hefur þú það?“ getur haft gríðarmikil og góð áhrif. Með 
þessu móti er hægt að opna umræður við viðkomandi, kynnast honum og 
umfram allt hlusta og sýna viðmælanda áhuga. Einsatkvæðisorð eins og 
,,hæ“, ,,halló“ og þess háttar eru góðra gjalda verð en vandmeðfarin og 
líklega ekki heppileg ef koma á góðum samræðum. Það að sýna t.d. fjöl-
skyldulífi samstarfsmanna áhuga er mjög jákvætt og þeir kunna að meta það. 
Þessi mjúki “flauelsstíll” getur komið sér vel síðar þegar taka þarf á mál-
efnum svo sem samningagerð en þar á ekki alltaf við að vera of formlegur og 
stefnufastur (Goleman, 2000). 

Hæfileikar til verkefnastjórnunar 

Menn fæðast ekki sem góðir verkefnastjórnar. Hægt er að afla sér þekkingar 
með því að sækja námskeið og ráðstefnur og lesa efni sem skrifað hefur verið 
um verkefnastjórnun, bæði í tímaritum og í fræðibókum.  

Góð reynsla af verkefnastjórnun fæst með því að vinna að sem flestum 
verkefnum og ekki síður er mikilvægt að læra af öðrum. Til að mynda er 
mjög gott að ræða við þá verkefnastjóra sem notið hafa velgengni og fá hjá 
þeim góð ráð og upplýsingar um hvernig þeir hafa byggt upp sín verkefni. 
Ákveðnir mannlegir eiginleikar ráða þó miklu um hvernig verkefnastjóra 
farnast í starfi sínu. Þar sem góður árangur veltur að miklu leyti á honum 
þarf hann að vera gæddur ákveðnum hæfileikum svo sem leiðtogahæfileikum 
í ríkum mæli eins og áður hefur komið fram og hafa hæfileika til að laða fram 
það besta í fólki (Kerzner, 2006). 

 
• Nauðsynlegt er fyrir hann að vera gæddur góðum samskipta-

hæfileikum.  
• Hann þarf líka að geta starfað undir miklu álagi, geta höndlað álag sem 

alltaf getur komið upp í starfinu og hafa vilja til að leysa vandamál en 
undir slíkum kringumstæðum er mjög mikilvægt að hann horfi á 
heildarmyndina.  

• Leiðtogahæfileikinn er sérlega mikilvægur því hann gerir verkefna-
stjóranum kleyft að ná fram settum markmiðum með starfsfólkinu.  
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• Hæfileikinn til að skilja starfsmennina er nauðsynlegur því þá getur 
hann komist hjá því að skapa kringumstæður sem draga úr þeim 
kjarkinn.  

• Jafnframt getur hann umgengist starfsmennina á þann hátt að það örvi 
sköpunar- og starfsgleði þeirra, og þá jafnvel á þann hátt að hrósa 
þeim fyrir vel unnið verk eða góða hugmynd. Þessi viðurkenning er 
afar mikilvægur þáttur fyrir framgang verksins. Hún þarf einnig að 
koma fram á réttu augnabliki.  

 

Allir þessir hæfileikar gera verkefnastjóranum fært að skapa nauðsynlegt 
traust á vinnustaðnum. Verkefnastjórinn gerir því miklar kröfur til sín og 
allra í hópnum en þó á þann hátt að starfsmaðurinn trúir því einarðlega að 
hann geti staðið undir kröfunum. Verkefnin verða að vera skemmtileg og því 
þarf starfsumhverfið að vera með þeim hætti að það skapi ekki hindranir eða 
veggi. Starfa á fyrir opnum dyrum en ekki inni á lokuðum skrifstofum.  

Gott er að verkefnahópurinn kynnist áður en verkefni hefst. Það er t.d. 
hægt að gera með pitsuveislu en jákvæðni er hugarfar sem verkefnastjórinn 
verður að temja sér því það er hann sem setur fordæmið og á að draga 
vagninn. Öll neikvæðni er bannorð og öllum verður að vera það ljóst. Dug-
mikill verkefnastjóri hefur það viðhorf til verkefnisins að hópurinn geti 
framkvæmt það sem fyrir hann er lagt og líti jafnframt á vandamál sem 
verkefni sem þarf að leysa (Heathfield, 2007).  

Að skapa góðan starfsmann og úthlutun verkefna  

Dugmikill stjórnandi er ábyrgur gagnvart þjálfun og hæfni þeirra sem starfa 
við verkefnið. Mikilvægt er að hann hagi vinnuskipulagningu starfsmanna 
sinna þannig að allir verði hæfari í lok verkefnis en þeir voru í upphafi þess. 
Úthlutun verkefna felur það í sér að finna verður rétta menn í hópinn og þá 
hæfustu á því sviði sem verkefnið snýst um hverju sinni. Finna þarf hverjum 
meðlimi í hópnum hlutverk sem hann ræður við og er sáttur við að vinna. Til 
að ná því markmiði þarf stjórnandinn að örva starfsmenn til að þeir taki 
frumkvæði, að þeir taki ákvarðanir og nýti þau tækifæri sem gefast með 
verkefninu til að læra af því og verða hæfari til starfa í framtíðinni (Herzberg, 
2003). 

Verkefnastjórnandinn verður að gæta sín á því að segja ekki hvernig á að 
vinna hlutinn að öllu leyti, það á að vera hópsins eða einstaklingsins að gera 



84  Eðvald Möller 

  

það svo að allir fái að njóta sín. Hann verður einnig að passa upp á að allir 
hafi nægan tíma til að skila verki á tilsettum tíma.  

Í samræðum sínum við samstarfsmenn á verkefnastjórinn að spyrja starfs-
menn sína hvað þeir þurfi til að skila verkefninu sem best og út frá því getur 
hann tekið ákvarðanir um hvar þarf að bæta við þekkingu og endurmennta. 

Verkefnastjóri getur greint reynsluleysi starfsmanns og sett hann við hlið 
eða látið hann starfa með reynslumeiri starfsmanni þar sem hann getur hlotið 
meiri þjálfun, endurmenntun og þar með reynslu. Þetta getur skilað sér í 
auknu sjálfsöryggi hjá viðkomandi starfsmanni, ánægju og aukinni framleiðni 
fyrir verkefnahópinn. Í lok verkefna er æskilegt að spyrja hópinn hvað þeir 
hafi lært af verkefninu eða hvað sé hægt að læra af því. Svör við þessum 
spurningum hjálpa verkefnahópnum og verkefnastjóra að átta sig á hvað 
betur má fara og hvað gekk vel (Heller og Hindle, 1998).     

Að takast á við breytingar 

Það eina sem verkefnastjórinn getur örugglega átt von á, meðan á verki 
stendur, eru breytingar. Breytingarnar geta verið af ýmsum toga: krafa af 
hálfu viðskiptavinar, krafa af hálfu verkefnateymis, óvæntar aðstæður sem 
upp koma við framkvæmd, krafa af hálfu eftirlitsaðila verksins eða verkkaupa 
á verktíma og í lokin.  

Eitt af mikilvægustu verkefnum verkefnastjóra er að stjórna verkinu 
þannig að það haldi áætlun og því ljúki innan tímaramma, kostnaðarmarka og 
gæða. Allt getur þó breyst en sumar breytingar eru smávægilegar og aðrar 
stærri. Smávægilegar breytingar eru til dæmis að ákveða annan lit á bað-
herbergið en ákvörðun um að byggja tveggja hæða hús eftir að verktakinn 
hefur sett upp fyrir einnar hæðar húsi er meiriháttar breyting.  

Áhrif breytinga á verkefnið í heild geta verið mismunandi mikil allt eftir 
því hvenær breytingarnar verða. Því seinna sem breytingar eiga sér stað í 
verkinu, þeim mun meiri líkur eru á að markmið verkefnis náist ekki.  
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Mynd 2. Líftími verkefnis 

Á fyrstu stigum verkefnis er tækifæri til að takmarka áhrif mögulegra 
áhættuatriða/breytinga. Á hinn bóginn eykst kostnaður af áhættuþátt-
unum/breytingum mjög hratt eftir að verkefni er hálfnað (Gray og Larson, 
2007). 

Stjórnun á tímum breytinga 

Strax í byrjun verks verða aðilar sem koma að verkefninu að ákveða hvernig 
eigi að takast á við breytingar. Þegar viðskiptavinur fer fram á breytingar þarf 
verkefnastjórinn að ræða við þá sem koma að verkinu og áætla kostnað, tíma 
og hugsanlegar breytingar á gæðum. Verkefnastjórinn kynnir svo þessar 
breytingar fyrir viðskiptavininum og fær samþykki hans fyrir þeim. 

Þegar verkefnahópurinn kemur fram með nýja tillögu um aðferð sem 
kostar t.d. minna en það sem áður var áætlað, þá skal alltaf láta viðskiptavini 
samþykkja hana áður en hún er framkvæmd. Viðskiptavinurinn samþykkir að 
öllum líkindum breytingarnar ef þær lækka verðið eða stytta verktíma svo 
fremi að það komi ekki niður á gæðum. Hann mun örugglega ekki samþykkja 
að eyða meira fé í verkefnið vegna þess að verkefnið er á eftir áætlun eða það 
hefur farið fram úr kostnaðaráætlun. Því verður verkefnastjórinn að tryggja 
það að engir meðlimir verkefnisins fari fram úr kostnaðaráætlun með því að 
bæta einhverju við sem eykur kostnað en er hinsvegar ónauðsynlegt. Sumar 
breytingar verða hins vegar vegna ófyrirséðra aðstæðna, til dæmis þegar 
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veðurofsi seinkar byggingu íbúðar, ný vörutegund stenst ekki prófanir eða 
einn af stjórnendum verkefnisins fellur frá eða hættir störfum.  

Erfiðasta breytingin er að öllum líkindum sú þegar starfsmenn þurfa að fá 
eitthvert nýtt tæki í hendur þegar þeir eru vanir að nota annað. Verkefna-
stjórinn getur til að mynda krafist þess að menn tileinki sér nýja tækni eða 
búnað og aðlögunin tekur dýrmætan tíma.  

Góð og opin samskipti og góður vinnuandi er með því mikilvægasta í allri 
verkefnavinnu. Breytingar þurfa að ganga hratt fyrir sig og því þarf þetta að 
vera til staðar þannig að verkefnastjórnandinn geti kynnt breytingarnar. 
Vinnufundir eru góð leið til að fá fram skoðanir allra og heyra hvernig 
verkinu miðar áfram. Verkefnastjórinn þarf þó að gæta þess að fara ekki í of 
harðar umræður heldur reyna að taka vel á móti öllum athugasemdum sem 
koma fram.  

Ein af leiðum verkefnastjórans til að taka á breytingum er að innleiða 
reglulegt eftirlit og uppfæra gögn reglulega til að fá sem gleggsta mynd af 
stöðu verksins með tilliti til áætlunar. Það er hlutverk verkefnastjórans að 
stjórna verkinu og stjórna breytingum þannig að verkefnið verði ekki stjórn-
laust og sett markmið náist (Goleman, 2000). 

Samantekt 

Í greininni voru dregin fram helstu hlutverk verkefnastjórans, umhverfi hans 
lýst og tengsl hans við haghafa skýrð. Í stuttu máli má lýsa hlutverki verk-
efnastjóra á eftirfarandi hátt: Hann þarf að skilja vandamálin, tækifærin og 
eigin væntingar. Hann þarf líka að átta sig á því að verkefnahópurinn þarf 
alltaf að glíma við vandamál sem leiða af hópstarfi. Verkefnastjórinn þarf að 
skilja hver á mestra hagsmuna að gæta og hver er umboðsmaður hans. Hann 
verður að gera sér grein fyrir pólitískri tengingu fyrirtækja en reyna að nýta 
sér þá vitneskju og gera sér það ljóst að verkefnastjórnunin er valdamikið 
starf. Verkefnastjórinn þarf líka að vera sveigjanlegur og skilja að góð verk-
efnastjórnun byggir á fimm meginþáttum, þ.e: fjárhagsáætlun, tímaáætlun, 
mannauðsstjórnun, árangursviðmiðum og ánægju viðskiptavinarins. Verk-
efnastjórinn verður því að vera þjálfari, klappstýra, sáttasemjari og milli-
göngumaður, allt í senn. Verkefnastjórinn þarf að gera sér grein fyrir því að 
liðsheildin endurspeglar framkomu hans, bæði jákvæða og neikvæða. 
Verkefnastjórinn þarf sífellt að spyrja ,,hvað ef?“ og gæta þess að vera ekki of 
áhyggjulaus varðandi framgang verkefnisins. Hann má þó ekki festast í smá-
atriðunum og missa sjónar á aðalmarkmiðum verkefnisins. Því verður hann 
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að nýta vel tíma sinn og hafa alltaf hugfast að áætlun er lykilatriði í allri 
stjórnun.  

Sá sem tekur að sér að vera verkefnastjóri verður að gera sér grein fyrir að 
starfið er flókið og hefur margar hliðar sem taka stöðugum breytingum. Um 
leið er það ögrandi og skemmtilegt fyrir réttan einstakling.  
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Formleg stefna og árangur 
Jákvæð tengsl hjá íslenskum fyrirtækjum 

Einar Svansson 

 

Hér er lýst rannsókn sem kannar stærstu íslensku fyrirtækin og sjónarhornið 
beinist að formlegri stefnu og árangri. Könnuð voru tengsl kynningar á form-
legri stefnu fyrir starfsfólki fyrirtækjanna og breytinga á árangri þeirra á árun-
um 2004-2007. Rannsóknin er hluti af rannsóknarverkefninu Innform á Ís-
landi sem á sér erlenda fyrirmynd (Pettigrew, Whittington, Melin, Sanchez-
Runde, Bosch, Ruigrok o.fl., 2003). Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar 
eru jákvæð tengsl milli aukningar á kynningu formlegrar stefnu fyrirtækjanna 
og aukins árangurs, bæði hvað varðar kynningu á meginhlutverki og gildum 
fyrir starfsfólki. Niðurstöður benda til þess að stefnumiðuð stjórnun sé væn-
leg leið til að ná bættum árangri miðað við nokkra mælikvarða á árangri fyrir-
tækjanna. Einnig virðist notkun á aðferðum stefnumiðaðrar stjórnunar svo 
sem formlegri stefnu vera útbreidd meðal stærstu íslensku fyrirtækjanna.  

Formleg stefna 

Stefnumiðuð stjórnun er víðtækt hugtak sem notað er um þverfaglegt fyrir-
bæri sem snýst um skilning á staðsetningu fyrirtækis og framkvæmd þeirra 
valkosta sem tryggja best árangur til framtíðar (Johnson, Scholes og Whitt-
ington, 2005). Í ljósi vídda stefnumiðaðrar stjórnunar (Runólfur Smári Stein-
þórsson, 2003, bls. 34) er hún ,,árangursríkt, rásfast og síendurtekið munstur 
og samspil ákvarðana og athafna fyrirtækis“. Keppikeflið er viðvarandi ár-
angur: ,,Stefnumiðuð stjórnun snýst á hverjum tíma um að ná sem mestum 
árangri í rekstri fyrirtækisins á grundvelli afstöðu um hvað fyrirtækið vill vera 
og vill verða“ (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003, bls. 27). 

Stefna er nátengd breytingum og er oftast fólgin í athöfnum sem skipu-
lagsheild fyrirhugar og framkvæmir til að bregðast við breytingum eða fram-
kalla þær á árangursríkan hátt. Stefna veitir fyrirtæki og starfsmönnum þess 
tilgang eða skýrir tilvist þeirra (meaning for their existence) sem endurspeglar 
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þarfir fyrirtækis og einstakra eininga þess (Gould og Campbell, 1989; Druck-
er, 1974). Stefna getur þjónað margskonar tilgangi og verið stuðningur og 
samræmingarafl við daglegar ákvarðanir og yfirlýsing um áherslur til starfs-
manna og virkað þannig sem grundvöllur hvatningar (Grant, 2002).  

Stefnuskjal er formleg skrifuð lýsing á stefnu fyrirtækis. Rannsóknir á 
stefnuskjölum hafa beinst að innihaldi þeirra og einkennum og niðurstöður 
þeirra rannsókna sýna að talsverður munur er á því sem fræðimenn telja 
æskilegt innihald og þess sem raunverulega sem kemur fram í rannsóknunum 
(Campbell, 1993; Campbell og Yeung, 1991). En hversu algengt er að fyrir-
tæki hafi formlega stefnu? 

Í rannsókn Klemm, Sanderson og Luffman (1991) kom fram að um 67% 
breskra fyrirtækja voru með formlega stefnu og hið sama átti við um 60% 
bandarískra fyrirtækja í könnun Pearce og David (1987). Í endurtekinni 
könnun (David, 1989) sagðist hins vegar einungis 41% þeirra forstjóra sem 
svöruðu að fyrirtæki þeirra væri með formlega skrifaða stefnu. Athyglisverð 
niðurstaða kom fram hjá ráðgjafafyrirtækinu Bain og Company í könnun 
meðal 500 fyrirtækja í Bandaríkjunum. Fram kom að 90% fyrirtækjanna 
höfðu sett fram formlega stefnu á fimm ára tímabili. Einnig kom fram í 
sömu könnun að af 25 stjórnunaraðferðum (management tools) sem spurt var 
um notagildi á, settu fyrirtækin formlega stefnu í fyrsta sætið (Bart og Baetz, 
1998). Á mynd 1 má sjá ofangreindar rannsóknarniðurstöður bornar saman 
við niðurstöður INNFORM rannsóknarinnar á Íslandi 2007. 
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Mynd 1. Hlutfall formlegrar stefnu í notkun hjá fyrirtækjum í Bretlandi og 
Bandaríkjunum í samanburði við niðurstöður INNFORM rannsóknarinnar á 
Íslandi 2007 
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Formleg stefna og árangur 

Sambandið á milli formlegrar stefnu og árangurs hefur verið talið nokkuð 
gefið af rannsakendum, ráðgjöfum og stjórnendum en samt hafa fáar rann-
sóknir sýnt fram á það. Formleg stefna er því frekar lítið rannsakað viðfangs-
efni (Campbell, 1993) sem er frekar sérkennilegt í ljósi þess að  flestar lýs-
ingar á mótun stefnu og innihaldi nefna þætti eins og hlutverk (Miller og 
Dess, 1996; David, 1993). Í rannsókn Klemm o.fl. (1991) kom ekki fram 
munur á árangri fyrirtækja með formlega stefnu og hinna sem ekki höfðu 
formlega stefnu og fleiri rannsóknir hafa heldur ekki sýnt fram á mun 
(David, 1989). 

Nefna má að Wilson (1992) hefur staðhæft að notkun formlegrar stefnu 
geti aukið árangur verulega (50%) og tvöfaldað líkurnar á því að starfsmenn 
fylgi þeirri stefnu og forgangsröðun sem innleiðing breytingar krefst. Hann 
lýsir líka formlegri stefnu sem einskonar leiðarstjörnum sem vísi veginn á 
áfangastaðinn (Wilson, 1992). Einnig hefur verið nefnt að stefnumiðuð 
stjórnun hafi þýtt að skýrari áherslur og bættur árangur hafi náðst við að 
stýra auðlindum og að stefnan sé sú leiðsögn sem fyrirtækið og einstaklingar 
taki mið af (Ireland og Hitt, 1992).  

Sumir höfundar hafa lýst tengslum árangurs og fyrirtækjamenningar með 
mikinn stuðning við grunngildi (Slater og Narver, 1994). Tengslin á milli 
gilda fyrirtækis og árangurs á markaði hafa verið nefnd (Narver og Slater, 
1990). Margir höfundar hafa líka staðhæft að gildi eigi að vera hluti af form-
legu stefnuskjali fyrirtækis (Campbell og Yeung, 1991; Pearce og David, 
1987). Það hefur jafnframt verið nefnt að stefna hafi jákvæð áhrif á hvat-
ningu starfsmanna um sameiginlegan tilgang þar sem markmið og gildi fyrir-
tækisins eru eins og þau væru líka þeirra eigin (Ireland og Hitt, 1992; Collins 
og Porras, 1991). Campbell (1993) telur að stefna geti haft áhrif á hegðun 
starfsmanna sem leiði til meiri árangurs og talar um skynjun tilgangs (sense of 
mission) sem leiði til þess að vinnan verður meira en starf og verði þess í stað 
einskonar köllun.  

Í athyglisverðri rannsókn Bart og Baetz (1998) var skoðað hvort tengsl 
væru á milli formlegrar stefnu og árangurs. Fimm mælikvarðar voru notaðir 
við tölfræðilega greiningu. Einn mælikvarði sem ekki var fjárhagslegur var 
notaður, þ.e. sjálfsmat stjórnenda á því hversu mikil áhrif stefnan hefði á 
hegðun starfsmanna. Mælikvarðarnir á fjárhagslegan árangur voru: a) Fram-
legð af sölu, b) arðsemi eigna, c) söluaukning á milli ára og d) vöxtur hagn-
aðar á milli ára 
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Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að það reyndist góð fylgni á milli þess 
að hafa þessa fimm mælikvarða í stefnunni og árangurs fyrirtækis. Ef fjár-
hagslegir mælikvarðar voru í stefnunni var árangur neikvæður í tveimur 
tilfellum hvað varðar framlegð af sölu og aukningu veltu. Marktækt hærri 
árangur kom fram hjá fyrirtækjum sem voru með skrifuð gildi í stefnu sinni 
og framlegð af sölu og áhrif á hegðun starfsmanna var meiri. (Bart og Baetz, 
1998). Stefna sem innihélt hlutverk sýndi marktæka fylgni við aukinn árangur 
í framlegð af sölu. Í ljós kom að ef þátttakendur voru ánægðir með stefnuna 
og innihald stefnuskjals þá var árangur betri sem gæti bent til þess að stefna 
verði að vera ásættanleg og skiljanleg því annars missi hún marks (Bart og 
Baetz, 1998). Sterk fylgni var á milli árangurs og mælinga ef mælikvarðar eru í 
samræmi við stefnuna og gildir það bæði um fjárhagslega mælikvarða og 
hegðunarlega. Það gæti bent til þess að samhljómur stefnu og mælikvarða 
hjálpi stjórnendum og starfsmönnum að einbeita sér að framkvæmd 
stefnunnar (Bart og Baetz, 1998). Þetta er í samræmi við þekkta rannsókn á 
sambandi stefnu fyrirtækis og árangurs (Burns og Stalker, 1961). 

Jákvæður árangur reyndist fylgja innihaldi stefnu sem hafði engin 
fjármálaleg markmið en innihélt gildi og hlutverk. Ef fjárhagslegir mæli-
kvarðar voru í stefnuskjali þá reyndist árangur neikvæður (Bart og Baetz, 
1998). Ef til vill gæti það dregið úr athygli frá raunverulegu innihaldi 
stefnunnar og/eða gefið til kynna að sveigjanleiki sé ekki mikill eða þá að 
fyrirtæki sem ganga illa eru frekar með fjárhagsleg markmið til að öðlast 
lögmæti (Bart og Baetz, 1998). Gildi reyndust vera með jákvæð tengsl við 
framlegð af sölu og hegðun starfsmanna. Hlutverk var einnig tengt jákvætt 
við árangur af framlegð sölu og hegðun starfsmanna sem getur átt sér þá 
skýringu að hlutverk sé mun sterkari hvatning en fjárhagslegir mælikvarðar 
en kannski getur líka verið að illa stödd fyrirtæki hafi síður tíma og peninga 
til að búa til stefnu. Athyglisvert var að sjá að engin tengsl voru á milli aukins 
árangurs og þess að setja viðskiptastefnu í stefnuplaggið, kannski vegna þess 
að hún er þekkt og breytir ekki viðhorfi starfsmanna eða hegðun (Bart og 
Baetz, 1998). Niðurstaða flestra þessara athugana hér að framan er sú að þær 
eru tengdar bættum árangri og ávöxtun fyrirtækjanna. Eigindlegu 
rannsóknirnar eru nánast allar jákvæðar en þær megindlegu meira blandaðar. 
Í ljós kom einnig sú áleitna niðurstaða að eftir því sem stefna er styttri því 
meiri tengsl eru við árangur (Bart og Baetz, 1998).  
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Rannsókn á sambandi stefnu og árangurs 

Megintilgáta rannsóknarinnar á stefnu og árangri var eftirfarandi: Formleg 
stefna með kynningu meginhlutverks og/eða gilda fyrir starfsmönnum er með marktæk 
tengsl við aukinn árangur? 

Eins og nefnt var í upphafi er byggt á spurningakönnun að erlendri fyrir-
mynd (INNFORM: Innovative forms of organizing) sem mældi breytingar á 
þriggja ára tímabili frá 2004-2007. Að Innform rannsókninni á Íslandi 
stendur teymi þriggja rannsakenda í Rannsóknarmiðstöð um stefnu og sam-
keppnishæfni innan Háskóla Íslands og er það skipað auk höfundar þeim Dr. 
Runólfi Smára Steinþórssyni, prófessor og Hilmari Sigurbjörnssyni meistara-
nema. 

Ofangreind rannsóknartilgáta var prófuð með tölfræðilegri greiningu með 
fyrirlögn í samstarfi við ParX, viðskiptaráðgjöf IBM á Íslandi. Í rannsókninni 
var eins og í upphaflegu INNFORM rannsókninni (Pettigrew, o.fl. 2003) 
einungis miðað við fyrirtæki sem eru í eigu innlendra aðila (domestically owned 
enterprises). Reynt var eins og kostur var að bæta rannsóknina með mikilli 
eftirfylgni í fyrirlögn og var nánast farið maður á mann á þau stóru íslensku 
fyrirtæki sem valin voru í úrtak stærstu fyrirtækja landsins.  

Mæling á árangri í spurningakönnuninni byggir á sjálfsmati þátttakenda og 
hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum að sterk fylgni er á milli raun-
verulegs árangurs og sjálfsmats allt að fimm ár aftur í tímann (Dess og Rob-
inson, 1984). Bent hefur verið á gildi þess að nota fleiri tegundir gagnaöflun-
ar ef mælingar á stefnubreytingum með sjálfsmati eru notaðar (Golden, 1992 
og 1997) og þrátt fyrir ákveðna galla sem fylgt geta þessari aðferð er þessi 
aðferð nothæf ef gætt er varfærni (Miller, Cardinal og Glick, 1997). Ákveðið 
var að gæta varkárni vegna hraðans í íslensku viðskiptalífi með því að stytta 
tímabilið sem spurt var um niður í þrjú ár úr fimm árum þegar könnunin var 
lögð fyrir erlendis.  

Spurningakönnunin var send í heild í pósti til 192 fyrirtækja sem voru 
skráð hjá Hagstofu Íslands sem fjölmennustu launagreiðendur í lok árs 2005. 
Svartímabil könnunarinnar var frá 16. maí til 25. júní 2007. Spurningalistinn 
var alls 37 spurningar og var svarkerfi oftast hefðbundinn fimm arma 
jafnbilakvarði (Likert) en einnig voru notaðir raðkvarðar og samanburður 
tímabila var oftast til staðar sem gerði spurninglistann frekar flókinn. Alls 
bárust 62 svör af 192 listum eða 32,3% svarhlutfall sem taldist viðunandi því 
hlutfallið er í hærri kantinum miðað við erlendu rannsóknirnar.  
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Notuð er að nokkrum hluta tölfræðileg greining með aðferð paraðs 
samanburðar því oft er verið að nota jafnbilakvarða á mismunandi tímabilum 
2004 og 2007 og sami aðili svarar. Paraður samanburður (paired samples t test) 
er notaður til að ákvarða hvort tvö meðaltöl tveggja mimunandi spurninga 
sem nota sama svarkvarða og svarað er af sama aðila séu tölfræðilega ólík. 
Nota verður sama mælikvarða og því eru þetta sjálfstæðar spurningar sem 
sami hópur svarar, þannig að hóparnir eru háðir (Burns og Bush, 2006). 
Einnig er notaður í nokkrum tilvikum stikalaus samanburður (nonparametric) 
með skyldum úrtökum (related samples) þar sem ekki er jafnbilakvarði fyrir 
hendi í þeim spurningum.  

Athyglisverðar niðurstöður komu í ljós, því tæplega 81% fyrirtækjanna 
kynna meginhlutverk fyrir starfsfólki og tæplega 73% kynna megingildi fyrir 
öllu starfsfólki fyrirtækja sinna. Mynd 2 sýnir þessi svör.  
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Mynd 2. Spurning 21. Hverjar af eftirtöldum aðferðum mannauðsstjórnunar 
voru notaðar í þínu fyrirtæki árið 2007?: c) Meginhlutverk fyrirtækis eru 
kynnt öllu starfsfólki d) Megingildi (values) fyrirtækis eru kynnt öllu starfsfólki 

Rannsakanda fannst áhugavert að skoða svörin við spurningu 21 í spurn-
ingalista Innform rannsóknarinnar nánar og í ljós kom að hægt var að skipta 
svörunum fyrir árið 2007 í þrjá hópa. Fyrsti hópur fyrirtækjanna (72,6%) 
kynnir bæði meginhlutverk og megingildi fyrir starfsfólki. Lítill hópur (8,1%) 
segist bara kynna meginhlutverk fyrir starfsfólkinu. Þriðji hópurinn (19,4%) 
svarar þannig að hvorki meginhlutverk né gildi séu kynnt starfsfólki. Mynd 3 
sýnir þetta með súluriti. 
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Mynd 3. Formleg stefna íslenskra fyrirtækja 2007. Meginhlutverk og/eða 
megingildi kynnt öllu starfsfólki 

Í spurningu 21 í Innform könnuninni var jafnframt spurt um aukningu á 
notkun meginhlutverks og megingilda 2004-2007. Aukning á mikilvægi 
stefnu er talsvert mikil eins og sést á mynd 4 og er aukningin rúm 68% á 
meginhlutverki og um 61% á megingildi. Hér virðist því um marktæka 
breytingu að ræða en ekki er hægt að reikna það með marktektarprófi því 
spurt er um mun á milli tímabila.  
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Mynd 4. Spurning 21. Í hvaða mæli hafa eftirtaldar aðferðir mannauðs-
stjórnunar orðið mikilvægari fyrir fyrirtækið síðan árið 2004?: c) Meginhlut-
verk fyrirtækis eru kynnt öllu starfsfólki d) Megingildi (values) fyrirtækis eru 
kynnt öllu starfsfólki 

Til að svara rannsóknartilgátunni var könnuð fylgni á milli árangurs og 
aukningar á mikilvægi meginhlutverks og megingilda. Í ljós kom að marktæk 
fylgni er á milli aukningar á mikilvægi meginhlutverks og aukningar á 
rekstrarárangri miðað við fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Einnig er fylgni á 
milli meginhlutverks og framleiðni vinnuafls árið 2007 miðað við sömu 
atvinnugrein. Þegar megingildi var prófað kom í ljós marktæk fylgni við 
aukna framleiðni vinnuafls og árangur af endurskipulagningu vinnuferla. 
Tafla 1 sýnir niðurstöður þessara mælinga: 
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Tafla 1. Marktæk fylgni á milli árangurs og formlegrar stefnu 

Árangur r p n r p n r p n
Árangur 
endurskipulagningar 
vinnuferla 0,025 0,848 60 0,225 0,110 52 0,303 0,034* 49

Framleiðni 2007 0,419 0,002** 52 -0,319 0,029* 47 -0,302 0,044* 45

Framleiðni 2004 0,288 0,040* 51 -0,105 0,482 47 0,024 0,874 45

Markaðshlutdeild 2007 0,230 0,089 56 -0,123 0,393 50 -0,087 0,564 46

Markaðshlutdeild 2004 0,191 0,162 55 -0,024 0,867 50 -0,104 0,491 46
Rekstrarárangur m.v. 
fyrirtæki í sömu 
atvinnugrein 0,130 0,318 61 -0,276 0,043* 54 -0,250 0,077 51
Rekstrarárangur m.v. árið 
2004 -0,008 0,949 61 -0,094 0,498 54 -0,157 0,272 51
*p<0,05, **p<0,01

Formleg stefna 2007
Aukning á mikilvægi 

meginhlutverks
Aukning á mikilvægi 

megingilda

 
 
Þessu til viðbótar var reiknuð fylgni á milli árangurs og hópanna þriggja á 

mynd 4. Sú fylgnimæling sýndi marktæka fylgni á milli aukinnar framleiðni 
vinnuafls fyrir bæði árið 2004 og 2007 við aukna samhliða kynningu megin-
hlutverks og megingilda fyrir starfsfólki. Þetta eru í heildina athyglisverðar 
niðurstöður sem benda til þess að formleg stefna sé með talsverð marktæk 
tengsl við aukinn árangur. Rannsóknartilgátan er því studd fyrir aukinn 
rekstrarárangur, aukna framleiðni vinnuafls og aukinn árangur af endurskipu-
lagningu vinnuferla.  

Umræður og ályktanir 

Það er athyglisvert að sjá hversu útbreidd formleg stefna er hjá íslenskum 
fyrirtækjum en rúmlega 70% fyrirtækjanna sem svöruðu hafa kynnt öllu 
starfsfólki meginhlutverk og megingildi. Ekki var síður áhugavert að í ljós 
kom marktæk fylgni á milli aukningar á mikilvægi meginhlutverks og auk-
ningar á rekstrarárangri miðað við fyrirtæki í sömu atvinnugrein.  

Einnig er fylgni á milli meginhlutverks og framleiðni vinnuafls árið 2007 
miðað við sömu atvinnugrein. Þegar megingildi var prófað kom í ljós mark-
tæk fylgni við aukna framleiðni vinnuafls og árangur af endurskipulagningu 
vinnuferla. Þessu til styrkingar var einnig um marktæka fylgni að ræða á milli 
aukinnar framleiðni vinnuafls fyrir bæði árið 2004 og 2007 og aukinnar sam-
hliða kynningar meginhlutverks og megingilda fyrir starfsfólki. Þetta eru í 
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heildina athyglisverðar niðurstöður sem benda til þess að formleg stefna sé 
með talsverð marktæk tengsl við aukinn rekstrarárangur, aukna framleiðni 
vinnuafls og aukinn árangur af endurskipulagningu vinnuferla.  

Hér á undan hefur verið lýst tengslum stefnu og árangurs. Þessi tak-
markaða greining höfundar á hugtakinu stefna í tengslum við árangur hefur 
sýnt að megintilgátan um tengsl formlegrar stefnu og árangurs er studd í 
niðurstöðunum. Ef tekið er mið af þeim gögnum sem liggja fyrir í rann-
sókninni er hægt að ráðleggja fyrirtækjum að setja fram og kynna skýra stefnu 
fyrir starfsfólki þar sem meginhlutverk fyrirtækis og gildi eru skilgreind útfrá 
grunnstarfsemi og lykilárangursþáttum. Rannsóknin sýnir að stefnumiðuð 
stjórnun virðist vænleg til þess að ná árangri í rekstri skipulagsheilda og fram-
kalla eða mæta þeim öru breytingum sem stjórnendur íslenskra fyrirtækja 
þurfa stöðugt að takast á við.  
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Langsniðslíkön og langsniðsgögn við 
rannsóknir á tekju/launaþróun 

Eyjólfur Sigurðsson 
Helgi Tómasson 

 
Markmið þessarar greinar er að lýsa uppsetningu gagnagrunns um tekjur og 
ýmsar lýðfræðilegar breytur hjá Hagstofu Íslands. Mikilvægur eiginleiki þessa 
grunns er að hægt er að rekja sögu einstaklinga yfir tímabil. Upplýsingar sem 
fást úr grunninum eru ekki persónugreinanlegar enda er grunnurinn hugs-
aður til hag- og lýðfræðirannsókna. Það að geta rakið sögu einstaklinga gerir 
það mögulegt að meta líkön sem svara spurningum sem tengjast tekju-
dreifingu og tekjuþróun, eins og til dæmis hvaða hlutfall einstaklinga séu oft í 
lágu þrepi tekjustigans. Ýmsar mikilvægar lýðfræðilegar breytur eru skráðar í 
grunninn og því ekki erfitt að leiðrétta fyrir áhrifum þeirra. Kostur þess að 
geta borið gildi einstaklings saman við eldri gildi sama einstaklings er að 
einnig opnast möguleiki á að leiðrétta fyrir sumum ómældum og jafnvel 
ómælanlegum breytum. 

Gerð gagnagrunna er bæði flókin og dýr. Það þarf að útfæra tæknilegar 
lausnir vegna umfangs gagnanna og sjá til þess að gagnastjórnun sé í lagi, til 
dæmis þarf að tryggja að samræmi sé í mælingum á breytum og samhæfa þarf 
skrár. 

Gagnamengi af þessari fyrir tekjur komu fyrst fram á sjónarsviðið í 
Bandaríkjunum með PSID (Panel-Study of Income Dynamics, (McGonagle 
og Schoeni (2006)) árið 1968 þar sem ákveðið var að fylgja eftir 4802 
fjölskyldum, og NLS (National Longitudinal Survey of Labor Market 
Experience, (NLS, 2005)) þar sem yfir 30000 einstaklingum var fylgt eftir. 
Upp úr 1980 komu fram evrópskir grunnar, svo sem í Þýskalandi (Hujer og 
Schneider, 1989), Holland (Alessie, Kapteyn og Melenberg, 1989) og Svíþjóð 
(Björklund, 1989). Þróun í tölvutækni hefur gert gagnavinnslu auðveldari og 
nú er svo komið að helstu nágrannaþjóðir okkar hafa byggt upp öflug 
gagnasöfn sem eru nauðsynleg fyrir líkansmíði í vinnumarkaðsrannsóknum. 
Einnig mætti hugsa sér að gagnsöfn af þessu tagi henti í líkansmíði fyrir 
stefnumótun, t.d. í skattlagningu. Nú er verið að bæta Íslandi í hóp þeirra 
landa sem hafa yfir slíkum gagnagrunni að ráða. Hér er gerð lausleg grein 
fyrir uppbyggingu í fyrstu útgáfu gagnagrunns Hagstofu Íslands um tekjur. 
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Þá er einnig gerð grein fyrir atriðum sem nauðsynlegt er að hafa í huga við 
smíði tölfræðilegra líkana til greiningar á tekjumynstri, þróun þess og tengsl 
við lýðfræðilegar breytur. Það er von aðstandenda grunnsins að hann verði til 
þess að gögn nýtist sem best við að auka skilning á eðli og orsakasam-
böndum tekjudreifingar og tekjuþróunar. 

Tölfræðileg líkön eru grundvöllur gagnagreiningar. Í inngangsbókum í 
tölfræði kynnast nemendur aðferðafræði tölfræðinnar í gegnum líkön fyrir 
slembiúrtök (random-sampling). Ástæða þess er að stærðfræðin að baki slembi-
úrtökum er einföld. Ljóst er að í mörgum gagnasöfnum hefur gagna ekki 
verið aflað með slembiúrtaki. Þegar mælingar verða til með öðrum hætti en 
með slembiúrtaki þarf flóknari líkön. Það að gögn verða til með öðrum hætti 
þýðir að það þarf að gera sér grein fyrir hvers eðlis tengsl mælinganna eru. 
Hugsanlegt að er að mælingar séu háðar í tíma, þá er rétt að vera með 
tímaraðalíkan (time-series), einnig er hugsanlegt að mælingar séu háðar í rúmi 
og þá þarf viðeigandi líkön (spatial-statistics). Þegar sami einstaklingur er 
margmældur er eðlilegt að gera ráð fyrir að upplýsingar um sumar breytur 
geti spáð öðrum hjá sama einstaklingi. Þ.e. að það eru tengsl milli breyta 
innan einstaklings. Einnig er hugsanlegt að eitthvert hreyfimynstur sé í tíma. 
Þegar einstaklingur er mældur reglulega yfir tíma er a.m.k. um tvenns konar 
tengslakerfi að ræða, annars vegar einstaklingsþátt og hins vegar tímaraða-
þátt, þ.e. hreyfimynstur í tíma. Á ensku ganga líkön fyrir gögn af þessu tagi 
undir heitum eins og „repeated-measures-models“, „longitudinal-data-
models“ eða „panel-data-models“. Á íslensku hafa panel-data/longitudinal-
data gengið undir heitinu langsniðsgögn til aðgreiningar á cross-sectional-
data sem þýða mætti sem þversniðsgögn. 

Í líkanagerð gildir að allar mikilvægar breytur verða að vera með í 
líkaninu. Ástæða er til að leggja áherslu á orðið allar. Nauðsynlegt er að meta 
áhrif allra þátta og einblína ekki eingöngu á mældar breytur eða áhugaverðar 
breytur. Ef breytum sem hafa áhrif er sleppt úr líkani mun það bjaga vís-
bendingar um þýðingu annarra breyta (nema í sérstökum tilfellum). Þá getur 
dregið úr skilvirkni og verið villandi að vanrækja hreyfimynstur í líkani. 

Langsniðsgögn í hagrannsóknum 

Nútímahagfræði hefur hefðbundið verið skipt í tvö meginsvið, rekstrar-
hagfræði og þjóðhagfræði (microeconomics and macroeconomics). Á tilsvarandi hátt 
er nútímahagrannsóknum skipt upp í, „microeconometrics“ og „macro-
econometrics“. Gögn í þjóðhagfræði er oft í tímaraðaformi og því er 
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„macroeconometrics“ að miklu leyti tímaraðagreining. Í megin atriðum eiga 
þessar skiptingar í fræðunum sér ákveðnar hliðstæður, hvað viðfangsefnin 
varðar. 

Vinna með tímaraðagögn í líkönum sem vanrækja hreyfimynstur yfir tíma 
getur valdið villandi ályktunum. Á vissu tímabili vanræktu hagrannsóknar-
menn hreyfimynstur í líkanagerð og urðu útkomur oft skrýtnar. Ákveðin skil 
urðu í fræðinni á fyrri hluta áttunda áratugarins, oft mörkuð við birtingu 
Granger og Newbold (1974), á greininni „Spurious-Regression“. Sú grein er 
efnislega náskyld grein Yule (1926) þar sem því er meðal annars velt upp 
hvers vegna  er af stærðargráðunni 0,95 þegar reynt er að skýra dánarlíkur 
með markaðshlutdeild ensku biskupakirkjunnar í brúðkaupum. Granger 
fylgdi tímaraðanálgun sinni eftir með fleiri greinum og fékk Nóbelsverðlaun 
árið 2003. Margir hagfræðingar voru ósáttir við þessa þróun á árunum 1970-
1980 en segja má að grein eftir Sims (1980) um hagfræði og VAR (Vector-
Auto-Regressive) líkön hafi opnað hug margra hagfræðinga fyrir tímaraða-
líkönum. 

Líkön eru flokkuð á margan hátt. Til dæmis eftir því hvaða gildi breytan 
sem skýra á (háða breytan) tekur. Flokkabreytur (eigindlegar breytur), raðaðar 
flokkabreytur, tímamælingar og ýmsar aðrar gerðir þar sem af líkönum þar 
sem skorður eru settar á hvaða gildi háða breytan getur tekið. Slík líkön er 
stundum nefnd „limited-dependent-variable-models“ á ensku. Um allar 
þessar gerðir gildir að tengslin geta verið í tíma (tímaraðir), rúmi (spatial) eða 
eitthvað flóknara. 

Gögn eru ýmist skipulögð sem þversniðsgögn eða tímaraðagögn. Þver-
sniðsgögn eru athuganir á mismunandi viðföngum á ákveðnum tíma sem 
veitir þversniðs mynd og lýsir ástandinu á þeim tímapunkti. Dæmi um slík 
gagnamengi í hagrannsóknum er landsframleiðsla mismunandi landa á 
tilteknum tímapunkti. Tímaraðir eru endurteknar athuganir á viðfangi yfir 
ákveðið tímabil sem myndar feril sem lýsir þróun á viðfanginu. Endurteknar 
mælingar á þjóðarframleiðslu eins lands er dæmi um slík gagnamengi í 
hagrannsóknum. Endurteknar athuganir á sömu viðföngum yfir tíma eru 
stundum nefnt „longitudinal-data“ eða „repeated-measures“. Meðal hag-
fræðinga er orðið „panel-data“ oft notað yfir sama hugtak. Hugsanleg íslensk 
þýðing er „langsniðsgögn“. Það sem einkennir slík gögn er að mæld er stærð 

, gildi breytunnar  hjá einstaklingi númer  í tilfelli . Gögnin geta verið  
fyrir , . Í slíku tilfelli eru allir einstaklingar mældir jafn oft 
(  sinnum). Formúlur verða einfaldari ef gögn eru á slíku formi en í 
raunveruleikanum er erfitt að afla jafnmargra, jafngóðra mælinga af öllum 
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einstaklingum. Einkenni á langsniðsgögnum er hin tvívíða talning á úrtakinu, 
þ.e. fjölda einstaklinga  og fjölda mælitilfella . 

Helstu ókostir við langsniðsgögn eru annars vegar fjárhagslegs eðlis og 
hins vegar tæknilegs eðlis. Langsniðsgögn eru alla jafna erfiðari og dýrari að 
nálgast sem setur fjárhagslegar hömlur á magn gagna sem hægt er nálgast. 
Greining langsniðsgagna kallar einnig á sérhæfðari líkön. Umsýsla og 
úrvinnsla ganga gerir auknar kröfur um gagnapláss og úrvinnslugetu. 
Kennedy (2003) tók saman fjögur helstu rökin fyrir því hvers vegna panel 
langsniðsgögn gætu verið ákjósanlegri þrátt fyrir þennan aukna kostnað. 
Langsniðsgögn eru notuð til að vinna með breytileika sem tilheyrir einum 
einstaklingi (einingu). Í þversniðsgögnum má gera ráð fyrir að til staðar séu 
mikilvægar ómældar skýristærðir. Það að gera ekki ráð fyrir þeim breytum í 
líkani veldur skekkju. Langsniðsgögn gefa færi á að leiðrétta fyrir sumum 
þeirra. Sumir segja að það sé aðalkostur langsniðsgagna (Kennedy, 2003). 
Einnig má segja að það að mæla sama einstaklinginn oft séu einfaldlega fleiri 
mælingar og slíkt hljóti að auka upplýsingar (bæta nákvæmni). Í langsniðs-
gögnum er hægt að takast á við atriði sem ekki verða skoðuð í þversniðs-
gögnum. Það er hægt að liða í sundur þróun yfir tíma og breytileika milli 
einstaklinga. Sé verið að greina áhrifaþætti framleiðsluaukningar má til dæmis 
greina í sundur áhrif framleiðniþróunar og stærðarhagkvæmni. Greining á 
hreyfimynstri er atriði sem hægt er að meta í langsniðsgögnum. Mat á 
hreyfimynstri með tímaraðaaðferðum krefst þess að mælitímabilið sé langt. 
Með langsniðsgögnum má meta hreyfimynstur þó að mælitimabilið sé stutt 
ef einstaklingar með eins hreyfimynstur eru margir. 

Langsniðsgagnagrunnar 

Langsniðsgagnagrunnar fyrir tekjur einstaklinga byggja oft á úrtaki einstak-
linga sem eiga að vera lýsandi fyrir tiltekið þýði. Gögnum er þá annaðhvort 
safnað inn með viðtölum eða úr skráakerfum sem stuðst er við í opinberri 
stjórnsýslu. Vel þekktir langsniðsgagnagrunnarnir eru Panel Study of Income 
Dynamics (PSID) og National Longitudinal Surveys of Labor Market 
Experience (NLS). Báðir grunnarnir byggja á endurteknum viðtölum við 
mörg þúsund einstaklinga á margra ára tímabili. 

Upphaflegt markmið með PSID á sjöunda áratugnum var að fá nákvæmar 
upplýsingar um 3.000 heimili. Frá þeim tíma hefur aðferðafræði PSID þróast 
bæði hvað varðar úrtaksstærð, viðtalstíðni og fjölda mældra breyta. Úrtakið 
var orðið 8.500 heimili árið 1996 en var þá minnkuð niður í rúmlega 6.000 
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heimili og tíðni viðtala breytt í annað hvert ár úr því að vera árlega 
(McGonagle og Schoeni, 2006). Um miðjan sjöunda áratuginn hófust NLS 
viðtölin. Upphaflega voru fjórir úrtakshópar með 5.000 eða fleiri manns í 
hverjum hóp. Úrtakshóparnir áttu að endurspegla þjóðfélagshópa sem 
hugsanlega stæðu frammi fyrir ólíkum ákvörðunum varðandi hegðun á 
vinnumarkaði. Áætlað var að taka sex viðtöl á fimm ára tímabili, en kannanir-
nar fengu góðar viðtökur og mikill áhugi var á gögnunum. Því var ákveðið að 
halda þeim áfram. Þar að auki voru lögð drög að úrtökum sem áttu að taka til 
stórs hóps ungra einstaklinga sem átti að fylgja eftir út á vinnumarkað og 
hófust viðtöl fyrir þau árið 1979. Börnum kvenna í úrtaki er síðan bætt í 
úrtak og fylgt eftir sérstaklega. Fjórða úrtakið, sem tók til enn yngri einstak-
linga, hófst árið 1997. Þar á að fylgja einstaklingum í gegnum skólagöngu og 
fram á fullorðins ár. Gagnasöfnun úr fyrstu hópunum, sem hófust um 
miðjan sjöunda áratuginn hefur verið hætt. Einn hópur veitti síðustu viðtölin 
1981, annar 1990, en tveir veittu viðtöl allt til 2003. Einstaklingar sem 
völdust í úrtak 1979 og 1997 eru enn að veita viðtöl (NLS, 2005).  

Viðtöl hafa ýmsa kosti umfram það að svarandi kvarði svar sjálfur eða að 
svörin séu einhvers konar hliðarafurð í gagnasöfnun opinberra aðila. 
Spyrillinn spyr beint þeirra spurninga sem taldar eru áhugaverðar og 
mæliskekkjan verður þannig bundin spyrlinum en ekki svarandanum. Helsti 
ókostur viðtalsaðferða er hve kostnaðarsamt það getur verið að safna inn 
gögnum og vex sá kostnaður bæði með stærð úrtaks (fjöldi einstaklinga) og 
lengd rannsóknartímabils. Þegar gögnum er safnað úr skrám í opinberri 
stjórnsýslu, svo sem hjá skattayfirvöldum, verður fasti kostnaðurinn við 
uppsetningu og skipulag hlutfallslega stærri, en breytilegur kostnaður vegna 
fjölda einstaklinga og lengd tímabils minni. Longitudinal Individual Data for 
Sweden (LINDA) byggir meðal annars á slíkum gögnum. Sá gagnagrunnur 
inniheldur að meðaltali 300.000 einstaklinga í úrtaki ásamt öllum á heimili 
þeirra, samfellt fyrir þau ár sem úrtakið nær til (Edin og Fredriksson, 2000).  

Með tilkomu einstaklings gagna (microdata) er mögulegt að skapa 
einstaklings hermunar líkön (micro-simulation models). Slík líkön eru víða notuð 
af fjármálaráðuneytum við mat á hvaða áhrif kerfisbreytingar, svo sem 
skattabreytingar, hafa í för með sér á hag einstaklinga og fjölskyldna. Líkönin 
eru einnig nýtt af öðrum ráðuneytum og stofnunum, en ekki síst eru þau 
þróuð og notuð af fræðimönnum. Einstaklingar, fjölskyldur og fyrirtæki 
þurfa ekki að hegða sér ekki líkt og meðaltal þeirra. Efnahagsstefnur koma 
með ólíkum hætt við þjóðfélagshópa og verkun þeirra geta verið ófyrir-
sjáanleg. Hermunarlíkön geta dregið fram óvæntar afleiðingar stjórnkerfis-
breytinga. Hægt er að meta áhrifin á tekjudreifingu og þannig sjá hverjir 
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hugsanlega hagnast og hverjir tapa á mismunandi efnahagsstefnum 
(Klevmarken, 1997).  

Sænska Hagstofan (SCB) í samvinnu við fjármálaráðuneyti Svíþjóðar 
útbjó einstaklingshermunarlíkan sem nefnist FASIT (Fördelnings- Analytisk 
Statistisksystem för Inkomster och Transfereringar). Líkanið kortleggur skatta og 
millifærslur með gögnum úr heimiliskönnunum SCB (Hushållens ekonomi, 
HEK) ásamt úrtökum úr LINDA. FASIT er í eðli sínu kyrrstætt líkan og 
tekur því ekki til tímalægra áhrifa. Einnig hefur fjármálaráðuneyti Svíþjóðar í 
samvinnu við rannsóknarmenn úr ýmsum háskólum í Svíþjóð þróað 
einstaklingshermunarlíkanið SESIM. SESIM líkanið tekur til langsniðsáhrifa 
LINDA og má því líta á sem tímatengda staðkvæmd (dynamic compliment) við 
FASIT. Með SESIM er því hægt að meta langtíma áhrif, svo sem vegna 
sveiflna í tekju og aldurssamsetningu þjóðar. Einstaklingshermunarlíkanið 
SESIM hefur nýst í sænsku stjórnkerfi meðal annars við fjárhagsáætlanagerð 
fyrir námslán og -styrki, og við mat á áhrifum öldrunar á þjóðfélagið (Flood, 
Jansson, Pettersson, Pettersson, Sundberg og Westerberg, 2005).  

Að sníða gagnagrunn úr gögnum sem eru nú þegar til staðar í opinberri 
stjórnsýslu gefur möguleika á stórum og reglulegum úrtökum. Á móti kemur 
að viðtöl veita rannsóknaraðilanum möguleika á að spyrjast fyrir um 
nákvæmlega þau atriði sem hann hefur áhuga á. 

Íslenskur tekjugagnagrunnur 

Íslenskur langsniðs-tekju-gagnagrunnur (ÍLTG) hjá Hagstofu Íslands 
inniheldur einstaklings gögn (micro-data) sem fengin eru úr opinberum 
stjórnsýsluskrám. Gögnin innihalda atvinnutekjur, fjármagnstekjur og skatta 
einstaklinga á ári og eru ætluð til langsniðsrannsókna, fyrir aðila í stjórnsýslu 
og í vísindalegum tilgangi. 

Upplýsingar í ÍLTG eru fengnar úr mismunandi áttum. Grunnupplýsingar 
um einstaklinga, svo sem aldur, kyn og hjúskaparstöðu eru fengnar úr Þjóð-
skrá. Upplýsingar um atvinnutekjur, fjármagnstekjur og skatta eru fengnar úr 
skattframtölum. Vonast er til að aukið aðgengi að safni skipulegra upplýsinga 
valdi straumhvörfum varðandi gæði vísindalegra rannsókna á tekjumyndun 
og vinnumarkaðsþátttöku. Einnig opnast möguleikar hjá opinberum aðilum 
að þróa líkön til að styðjast við þegar ákvarðanir eru teknar. Fjármálaráðu-
neytið gæti þannig nýtt gögnin til að meta áhrif breytingar á skattlagningu 
fyrir hagkerfið í heild sinni. 
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Talsverð vinna felst í því að fara yfir tiltæk gögn og koma þeim í 
úrvinnsluhæft form. Þá þarf að taka tillit til persónuverndarsjónarmiða og er 
það vandasamt verk að viðhalda aðgengi og gæðum upplýsinga án þess að 
hægt sé að aukenna einstaklinga í úrtökunum. Laga- og reglugerðabreytingar 
hafa einnig áhrif á hvað er verið er að mæla hverju sinni.  

Laga- og reglugerðarbreytingar vegna skattlagningar einstaklinga hafa 
áhrif á uppbyggingu grunnsins. Mestu skattbreytingarnar voru þegar stað-
greiðslukerfið var tekið í notkun árið 1988 og þegar fjármagnstekjuskattur 
var tekinn upp árið 1997. Skattframtalsgögn í grunninum hafa verið skipu-
lögð með tilliti til þessara breytinga. Í staðgreiðslukerfinu féllu út ýmis 
sérákvæði um skattlagningu, en persónuafsláttur var tekinn upp. Einstak-
lingar sem skattlagðir voru saman, töldu fram sameiginlega fram til ársins 
1996, en árið 1997 fylla þeir út sitt framtalið hvor. Hvaða ár gögnin ná til fer 
því eftir hvaða upplýsingum sóst er eftir. Yfirlit yfir breytur ásamt árum sem 
þær eru tiltækar er birt í töflu eitt.  

Í grunni eru útbúnar samtölur yfir ýmsa efnisflokkana sem ætlað til að 
spara notendum reiknivinnu. Þó er ástæða til að hvetja notendur til að skoða 
nákvæmlega hvort sú stærð sem þeir hafa áhuga á samsvarar skilgreiningu á 
samtölunni. Skattareglur um ýmis hlunnindi eins og t.d. bifreiðahlunnindi er 
breytileg eftir árum og þurfa notendur að vera á varðbergi gagnvart slíkum 
atriðum. Tafla tvö veitir yfirlit yfir hvernig tekjur skiptast eftir eðli og eftir 
aðkomu hins opinbera að þeim. Samtölurnar eru samsettar samkvæmt skil-
greiningum Hagstofunnar, byggðar fyrir innri starfsemi Hagstofunnar, en 
gefa einnig öðrum aðilum augljósan valkost við val á breytum. Yfirlit yfir 
samsettar breytur er sýnt í töflu þrjú. 

Umgengni við gagnagrunn 

Aðkoma einstaklinga að gögnum úr langsniðstekjugagnagrunni Hagstofu 
Íslands fer eftir því hverju sóst er eftir hverju sinni. Megin reglan er að gögn 
mega ekki vera persónurekjanleg nema aðili hafi tilskilin leyfi til að nálgast 
slíkar upplýsingar. 

Helstu notendur gagnagrunnsins eru aðilar innan Hagstofu Íslands, aðrir 
aðilar í opinberri stjórnsýslu og aðilar sem fást við rannsóknir á tekjum 
einstaklinga. Aðilar innan Hagstofunnar sem vinna við gögnin eða hag-
skýrslugerð sem byggir á gögnunum hafa tilskilin réttindi til að vinna með 
trúnaðargögn. Umsóknir utanaðkomandi aðila um aðgang og hagnýtingu 
trúnaðargagna eru afgreiddar af Trúnaðargagnanefnd Hagstofunnar. 
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Tafla 1. Breytur í langsniðs-tekju-gagnagrunni hjá Hagstofunni 

Liður Skýring Til staðar 
Upplýsingar Tekjuár 1981 - 2006 
 Kennitala 1981 - 2006 
 Raðnúmer 1981 - 2006 
 Fjölskyldunúmer 1981 - 2006 
 Kennitala maka 1981 - 2006 
 Kyn 1981 - 2006 
 Póstnúmer 1981 - 2006 
 Sveitafélagsnúmer 1981 - 2006 
 Hjúskaparstaða (skattur) 1981 - 2006 
 Fjöldi barna 1981 - 2006 
 Dvalarheimilisuppbót 1981 - 2006 
 Öryrki 1981 - 2006 
Fjármagnstekjuskattur Söluhagnaður 1981 - 2006 
 Tekjur af útleigu eigna (ekki atvinnur) 1981 - 2006 
 Arður af stofnsjóðseign samvinnufélags 1981 - 2006 
 Vextir af innistæðum barna 1988 - 2006 
 Vextir af innist. í innlendum bönkum 1981 - 2006 
 Arður af hlutabréfum 1981 - 2006 
 Mótreikningur v/tapaðra fjármagnstekna 1997 - 2006 
 Vextir af eignarskattfrjálsum verðbréfum 1989 - 2006 
 Hagnaður af sölu hlutabréfa 1996 - 2006 
 Vextir af innist. í erlendum bönkum 1999 - 2006 
 Arður af erlendum hlutabréfum 1999 – 2006 
 Arður af erlendum hlutabréfum (ekki 

tvísk. samn.) 
1999 - 2006 

 Vextir af verðbréfum og kröfum 1981 - 2004 
 Vaxtatekjur af stofnsjóðseign samvinnuf. 1985 - 2004 
 Frádráttur frá arði af stofnsjóðseign 

samvinnufélags 
1988 - 1996 

 Frádráttur frá arði af hlutabréfum 1981 - 1996 
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Tafla 1. Frh. 

Liður Skýring Til staðar 
Atvinnutekjur Hreinar eignatekjur barna 1981 - 2006 
 Aðrar tekjur 1981 - 2006 
 Greiðslur frá tryggingastofnun 1981 - 2006 
 Félagsleg aðstoð, bætur sveitafélaga o.þ.h. 1981 – 1986,  

1999 - 2006 
 Vinningar í happdrættum o.þ.h. 1981 - 2006 
 Launatekjur 1981 - 2006 
 Bifreiðahlunnindi 1981 – 1986,  

1999 – 2006,  
2005 - 2006 

 Önnur hlunnindi 1981-1986,  
1990 – 1996,  
2005 - 2006 

 Annar frádráttur 1981 – 1996,  
2000 - 2006 

 Ökutækjastyrkur 1981 – 2006 
 Dagpeningar 1981 – 2006 
 Reiknað endurgjald v/atvinnurekstur 1981 – 2006 
 Tekjur erlendis 1997 – 2006 
 Frádráttur á móti ökutækjastyrk 1981 – 2006 
 Frádráttur á móti dagpeningum 1981 – 2006 
 Greiðslur úr lífeyrissjóði 1981 - 2006 
 Skattfrjálsar gr. frá Tryggingastofnun 1994 – 2006 
 Hreinar tekjur af atvinnurekstri 1981 – 2006 
 Atvinnuleysisbætur 1981 – 1987,  

1995 – 2006 
 Náms- og rannsóknarstyrkir 1999 – 2006 
 Frádr. frá náms- og rannsóknarstyrkjum 1999 – 2006 
Skattur Barnabætur 1981 – 2006 
 Annar skattur 1985 - 2006 
 Vaxtabætur 1987 – 2006 
 Tekjuskattur 1981 – 2006 
 Útsvar 1981 – 2006 
 Fjármagnstekjuskattur 1996 – 2006 
 Eignarskattur 1981 - 2004 
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Tafla 2. Skipting tekna og aðkoma hins opinbera 

Liður Atvinnutekjur Fjármagnstekjur Alls 
Vergar tekjur Launagreiðslur, tekjur af 

eigin atvinnurekstri 
Hagnaður, 
vaxtartekjur, arður 
o.s.frv. 

Heildartekjur 
einstaklings 

Frádráttur Frádráttur frá 
atvinnutekjum 

Frádráttur frá 
fjármagnstekjum 

Heildar-
frádráttur frá 
skatti 

Millifærslur Meðlög, elli-/örorku-
lífeyrir, félagsleg aðstoð 
o.s.frv. 

Vaxtabætur, 
barnabætur, 
húsaleigubætur 
o.s.frv. 

Millifærslur 
alls 

Skattur Tekjuskattur Fjármagns-
tekjuskattur 

Heildar-
skattlagning 

Hreinar 
tekjur 

Atvinnutekjur + 
frádráttur + millifærslur 
- skattur 

Fjármagnstekjur + 
frádráttur + 
millifærslur - skattur 

Ráðstöfunar-
tekjur 

 
Nokkrir möguleikar eru í stöðunni þegar einstaklingar sækjast eftir ein-

staklingsgögnum. Einn valkostur er að framreitt sé ópersónurekjanlegt úrtak 
úr gagnagrunni. Það er þekkt útfærsla í öðrum löndum (t.d. LINDA í 
Svíþjóð), þar er grunnurinn í eðli sínu úrtak. Annar valkostur er að Hag-
stofan framreiði eftir beiðni þær upplýsingar sem óskað er eftir á þann máta 
að þær eru ekki persónurekjanlegar, hvort sem um sértækar staðtölur eða 
úrvinnslu sé að ræða. Í sértækum tilfellum sem til að mynda kalla á persónu-
rekjanleg gögn eru möguleikar á verkefnum þar sem úrvinnsla gagna helst 
innan veggja Hagstofunnar. 
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Tafla 3. Samsettar breytur í langsniðs-tekju-gagnagrunni hjá Hagstofunni 

Liður  Formúla fyrir samsetta breytu 
Tekjur af  
atvinnustarfsemi 

atvinnutekjur = launatekjur + reiknað_endurgjald 

Tekjur af  
launaðri atvinnu 

launatekjur =  laun + ökutækjastyrkur + dagpeningar 
+ tekjur_erlendis – 
kostnaður_ökutækjast – 
frádr_dagpeninga + bifreiðahlunnindi 
+ önnur_hlunnindi 

Aðrar tekjur aðrartekjur = gr_frá_tryggingastofnun + 
gr_úr_lífeyrissjóði + vinningar + 
aðrar_tekjur + atvinnuleysisbætur + 
náms_rannsóknarstyrkir – 
frádr_náms_rannsóknarstyrkjum + 
félagsleg_aðstoð – annar_frádráttur + 
skattfrjálsar_gr_tryggingastofnun 

Heildartekjur heildartekjur =  Atvinnutekjur + fjármagnstekjur + 
aðrartekjur 

Samtals skattar skattar = Tekjuskattur + útsvar + eignarskattur 
+ fjármagnstekjuskattur + 
annar_skattur – vaxtabætur – 
barnabætur 

Fjármagnstekjur fjármagnstekjur = Vextir_bankainnistæður + 
arður_hlutabréf  + 
tekjur_útleigu_eigna + söluhagnaður 
+ vextir_eignarskattsfrjáls_verðbréf  + 
hagnaður_sölu_hlutabréfa + 
vextir_erlendir_bankar + 
arður_erlend_hlutabréf  + 
tekjur_af_atvinnurekstri + 
vextir_verðbréf  + 
vaxtatekjur_stofnsjóðseign + 
arður_samvinnufélög 

Lokaorð 

Hér hafa verið rakin nokkur atriði um tæknilega uppbyggingu gagnagrunns 
byggða á gögnum úr skattframtölum. Gögnin eru öll í vörslu Hagstofu Ís-
lands. Gríðarlega vinna liggur í að koma skipulagi á gögnin þannig að hægt sé 
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að búa til skrár sem henti til tölfræðivinnu. Með tölfræðivinnu er hér átt við 
mat á tölfræðilegum líkönum. Þó svo að gagnagrunnurinn sé öll þjóðin þá 
eru Íslendingar það fámennir að ljóst er að fámennið mun óhjákvæmilega 
setja skorður á nákvæmni í mati á ýmsum áhugaverðum líkönum. Það að 
nota skattgögn sjálfstæðrar efnahagsheildar gerir atriði eins og valbjögun, 
„selection-bias“, í svörun úrtaks skiptir minna máli en ella. Valbjögun fer 
fram í gegnum ákvörðun einstaklinga um að vinna ekki skattskylda vinnu eða 
á annan hátt víkja sér undan skattkerfinu. Ljóst er að mikilvægar breytur 
vantar í skattgögnin. Í framtíðinni er mögulegt að vísindamenn vilji fá gildi á 
breytum sem þeir telja að vanti með því að taka úrtak úr grunninum og reyna 
að fá gildi á breytunum í því úrtaki. Ef menn ætla til dæmis að nota aðferðir 
eins og kynntar eru í Hausman og Taylor (1981) þá þá er eðlilegt að finna 
aðstoðarbreytur, eins og t.d. menntun foreldra. Óhjákvæmilegt er að slíkar 
breytur verði mældar með skekkju sem taka verður tillit til í líkanagerðinni. 

Gera má ráð fyrir að í framtíðinni verði fleiri grunnar gerðir fyrir lang-
sniðsgögn. Neytendur nútímans skilja eftir sig rafræna slóð í sínu daglega lífi. 
Ljóst er að víða eru einstaklingsrekjanlegt gögn. Hins vegar er mikil vinna í 
að koma þeim í vinnsluhæft form. Ef það hreyfimynstur er gert einstaklings-
rekjanlegt þá er hugsanlegt einhverjir sjái möguleika á líkönum sem skýrt geti 
meira af mannlegri hegðun. Ljóst er að mikið af rafrænum gögnum er fyrir 
hendi. Það er mikil vinna koma gögnum í skipulegt horf svo að hægt sé að 
vinna með þau í tölfræðilegum líkönum. Þessi mikla vinna er nauðsynlega því 
að gögnin tala ekki sjálf. Til að geta notað svona gagnagrunna til að svara 
mikilvægum spurningum þarf að hanna viðeigandi tölfræðileg líkön. Gögn 
geta veita einungis upplýsingar í gegnum líkan. 

Þakkir 

Hagstofa Íslands hefur stutt dyggilega við þá vinnu sem hér liggur að baki. 
Jafnréttissjóður Forsætisráðuneytisins hefur stutt vinnu Eyjólfs. 
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Uppbygging ferðaþjónustu utan háannar 
Árangur af átaksverkefninu „Komdu norður!“ 

Eyrún Jenný Bjarnadóttir 

 

Sumarið er sá tími sem íslenskir ferðamenn nýta hvað mest til ferðalaga. Á 
sama tíma kemur mikill fjöldi ferðamanna til Íslands og því mikið að gera hjá 
aðilum innan ferðaþjónustunnar við að anna eftirspurn hjá íslenskum sem og 
erlendum ferðamönnum. Ferðamönnum fækkar þegar líður fram á haust og 
vetur og dregst framboð saman jafnhliða minni eftirspurn, þar til leikurinn 
hefst aftur á nýju sumri. Árstíðabundnar sveiflur í eftirspurn er alþekkt 
vandamál innan ferðaþjónustunnar og eiga þær sér skýringar sem gjarnan 
tengjast breytingum á veðurfari, lýðfræðilegum (demographic) og lífsstílsþáttum 
(Baum og Hagen 1999). Það er mikið hagsmunamál fyrir ferðaþjónustuaðila 
að leita leiða til að jafna út þessar sveiflur, auka fjölda ferðamanna og bæta 
þannig afkomu í ferðaþjónustunni.  

Akureyri og nágrenni eru engin undantekning hvað þetta varðar. Ferða-
þjónustuaðilar á svæðinu hafa verið að leita leiða til að markaðssetja svæðið 
utan hinnar svokölluðu háannar og lögð hefur verið sérstök áhersla á að efla 
ferðaþjónustu að vetri til. Í þessari grein verður fjallað um þessar sveiflur í 
eftirspurn á áfangastað og hvaða leiðir sé hægt að fara til að draga úr þeim og 
auka þannig eftirspurn utan háannar. Umræðan byggir á könnun sem gerð 
var vorið 2008 og gert verður grein fyrir að neðan. Undanfarna vetur hafa 
ferðaþjónustuaðilar á Akureyri unnið að því að auka eftirspurn á innlendum 
ferðamarkaði með átaksverkefni sem nefnist „Komdu norður!“. Á eftir 
stuttum fræðilegum kafla um áhrif árstíðabundinnar eftirspurnar á áfanga-
staði verður greint frá tilurð og árangri átaksverkefnisins og hvaða lærdóm 
megi draga af slíku verkefni.  

Sveiflur í eftirspurn 

Gjarnan er talað um áfangastaðinn (tourist destination) sem þungamiðjuna í 
ferðaþjónustu og um ósk ferðamannsins um að heimsækja hann sem einn 
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helsta hvatann til að ferðast (Swarbrooke, 2001). Fæstir áfangastaðir hafa 
jafna aðsókn ferðamanna allt árið um kring og er algengara að aðsókn sé 
sveiflukennd milli árstíða. Þetta lýsir sér í miklum fjölda ferðamanna á 
ákveðnu tímabili (háönn) og minni fjölda á öðrum tímum ársins. Hafa slíkar 
sveiflur verið bæði álitnar böl og blessun, þó hið fyrra sé óneitanlega al-
gengara en hið síðara. Aðilar í ferðaþjónustu verða því gjarnan að reiða sig á 
viðskipti háannar til að tryggja afkomuna á þeim árstíma þegar ekki er eins 
mikið að gera og ferðamenn eru færri. Þetta verður til þess að ferðaþjónustu-
aðilar draga sig inn í skel og leggjast jafnvel í dvala þegar minnst er að gera, 
starfsfólki er sagt upp og þjónusta minnkar. Víðsvegar í heiminum eru 
áfangastaðir að glíma við þetta vandamál og bendir Duval (2004) á að ófáar 
þróunar- og skipulagskrónur hafa verið lagðar í tilraunir til að gera áfanga-
staði eftirsóknaverða á heilsárs grundvelli. Samkvæmt Baum og Hagen (1999) 
hefur það verið eitt af markmiðum ferðamálastefnu á áfangastöðum á 
Bretlandseyjum, í Skandinavíu og Kanada að lengja ferðamannatímabilið eða 
að minnka áhrif árstíðabundinna sveiflna í eftirspurn ferðamanna. Árangur af 
þessu hefur verið misjafn og má ástæðurnar rekja til þeirra þátta sem hafa 
áhrif á eftirspurn ferðamannanna.  

Áhrifaþættir árstíðabundinnar eftirspurnar 

Moore (1989) skilgreinir árstíðabundnar sveiflur í eftirspurn (seasonality of 
demand) sem „breytingar innan tímaramma á ákveðnum tíma árs sem endur-
taka sig á svipaðan hátt ár hvert“ (í Baum og Hagen, 1999, bls. 300, þýðing 
höfundar). Að þessu leyti eru árstíðabundnar sveiflur í eftirspurn ekki endi-
lega fyrirbæri í ferðaþjónustu eingöngu, heldur eitthvað sem einnig þekkist í 
ýmiss konar samhengi s.s. eftirspurn í landbúnaði og framleiðslu. Ýmsir 
þættir eru taldir hafa áhrif á ársíðabundna eftirspurn í ferðaþjónustu. Á 
íslenskum haustdögum t.d. lækkar hitastig, úrkoma verður meiri og dagarnir 
taka að styttast verulega. Félagslegir þættir hafa einnig áhrif og er lífsstíll fólks 
einn af þeim meira áberandi þar. Við þetta bætir Butler (1994) áhrifum s.s. 
frá tísku og hefðum (í Fernándes-Morales og Mayorga-Toledano 2007). 
Baum og Hagen (1999) hafa kannað ástæður fyrir árstíðabundnum sveiflum í 
eftirspurn og hafa flokkað þær í fimm hluta, eins og tafla 1 sýnir.  
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Tafla 1. Ástæður fyrir árstíðabundnum sveiflum í eftirspurn (Baum og Hagen 
1999, bls. 300, byggt á Frecthling, 1996, þýðing höfundar) 

Ástæður Dæmi 
Loftslag/veðurfar Sumarfrí, skíði, haustferðir, áfangastaðir í heitara 

loftslagi vinsælir á veturna, skemmtiferðaskip, eftirspurn 
eftir strandferðum, aðgengi 

Félagslegar hefðir/frí Frí um jól og áramót, skólafrí, iðnaðarfrí, ferðir til vina 
og ættingja, sýningar og hátíðir, trúarlegar  samkomur, 
pílagrímaferðir 

Viðskipti Ráðstefnur og vörusýningar, stjórnmálasamkomur, 
kosningabarátta, íþróttaviðburðir 

Áhrif dagatalsins Nokkrir dagar í mánuði, nokkrar helgar í mánuði, 
fjórðungur, tímabil eða ár, páskar 

Takmarkanir í 
framboði 

Aðgengi að vinnuafli (skólafrí, samkeppni frá öðrum 
atvinnugreinum t.d. landbúnaði), annars konar nýting af 
húsnæði/aðstöðu (skólar verða að hóteli) 

 
Samkvæmt Baum og Hagen (1999) er mikilvægt fyrir ferðaþjónustuaðila á 

áfangastað að gera sér grein fyrir því að mögulegir markhópar fyrir ferðir 
utan háannar gætu verið annars konar en þeir sem venjulega koma á háönn. 
Viðurkennt er, að markhópar fyrir ferðir utan háannar eru t.d. eldri borgarar, 
ráðstefnufarar, fólk í hvataferðum og fólk sem á uppkomin börn (empty 
nesters) (Baum og Hagen 1999). Löngum hefur það verið þannig að flestir 
ferðast yfir sumrarmánuðina þegar hlýrra er í veðri og fólk er í sumarfríi, en 
eins og Mill og Morrison (1998) benda á fara sífellt fleiri ferðamenn í fleiri en 
eina ferð á ári. Má þá telja líklegt að ferðirnar dreifist yfir árið. Þó er misjafnt 
eftir samfélagshópum hvenær ferðirnar eru farnar. Benda Spencer og 
Holecek (2006) þannig á að fjölskyldum með börn henti betur að ferðast í 
skólafríum (s.s. sumarfrí, haustfrí, páskafrí) á meðan eldra fólk er talið 
„frjálsara“ og hafi þannig fleiri valmöguleika fyrir hvenær það tímasetur 
ferðirnar. Í töflunni hér að ofan er einnig minnst á takmarkanir í framboði 
sem áhrifaþátt árstíðabundinnar eftirspurnar. Varðandi aðgengi að vinnuafli 
er t.d. þekkt á Íslandi að starfsfólk í ferðaþjónustu er oft skólafólk sem ræður 
sig í vinnu yfir sumarið þegar hvað mest er að gera (Baum og Hagen, 1999). 
Eins er húsakostur Edduhótelanna víða um land gott dæmi um húsnæði sem 
hefur fengið nýtt hlutverk á sumrin.  
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Það er einkennandi fyrir ferðir utan háannatíma ferðaþjónustu að þær eru 
styttri og gjarnan farnar fleiri styttri ferðir en ein löng (Baum og Hagen, 
1999). Það má því telja mikilvægt að ferðatími til áfangastaðarins sé sem 
stystur og að ferðamáti sé sem þægilegastur til að ferðamaðurinn sjái sér hag í 
því að velja þennan tiltekna áfangastað fram yfir annan. Ferðamenn í stuttri 
ferð vilja fá sem mest út úr þeim tíma sem þeir hafa til ferðarinnar og nota 
hann til að öðlast gæðaríkar upplifanir á áfangastaðnum í stað þess að eyða 
miklum tíma í að komast til og frá áfangastaðnum.   

Leiðir til að auka eftirspurn utan háannar 

Leiðirnar, sem áfangastaðir hafa kosið að fara til að auka fjölda ferðamanna 
utan við algengasta ferðamannatímann, eru bæði margar og misjafnar. Baum 
og Hagen (1999) hafa rannsakað áfangastaði á norðurslóðum og kannað 
hvernig ferðaþjónustuaðilar hafa tekið af skarið til að að bæta stöðuna og fá 
til sín fleiri gesti, hvaða árangur það hefur borið og hvaða lærdóm sé hægt að 
draga af því. Niðurstaða þeirra er, að engin ein rétt lausn sé til enda hafa 
árstíðabundnar sveiflur í eftirspurn mismunandi áhrif á mismunandi áfanga-
stöðum. Þó greina þau nokkrar leiðir í nýsköpun sem áfangastaðir á norður-
slóðum hafa farið til að að glæða eftirspurn og verða tvær þeirra nefndar hér. 
Þær eru:  

1. Að auka fjölbreytni markhópa (market diversification): Baum og Hagen 
(1999) halda því fram að ein af meginástæðum fyrir árstíðabundnum 
sveiflum í eftirspurn sé vegna þess að markhópar eru fáir. Tillaga 
þeirra til úrbóta felst í því að greina nýja markhópa (þ.e. eftirspurn) 
fyrir þá ferðaþjónustu (vöru) sem þegar er til staðar á áfangastaðnum 
sem um ræðir. Þó benda þau á að það sem ferðamenn kalla á/spyrja 
eftir er breytilegt eftir því á hvaða árstíma þeir heimsækja áfanga-
staðinn. Ástæða ferðar þeirra sem koma utan háannar er annars konar 
en það sem áfangastaðurinn er þekktur fyrir á háönn og gæti falið í 
sér t.d. íþrótta- eða menningarviðburði – eitthvað annað en það sem 
dregur ferðamennina til áfangastaðarins á háönn. Þess vegna er 
mögulegt að nýir markhópar kalli einnig á nýtt eða breytt framboð á 
ferðaþjónustu eða annars konar framsetningu/kynningu á þeirri 
ferðaþjónustu sem fyrir er og breytingum á verðlagi eftir árstíma. 

2. Að auka fjölbreytni í vöruframboði/ferðaþjónustu (product 
diversification): Baum og Hagen (1999) halda því fram að það sé 
varhugavert fyrir áfangastað að treysta eingöngu á nýsköpun í 
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ferðaþjónustu sem tilraun til að glæða lífi í eftirspurnina utan 
háannar. Taka verður tillit til þeirrar eftirspurnar sem er til staðar, 
kanna hvernig hópur ferðamannanna, sem koma, er samsettur og 
hvað ferðamennirnir sækjast eftir á áfangastaðnum m.t.t. grunn-
gerðar/aðstöðu og afþreyingu. Nýsköpun í framboði getur verið 
fjármagnsfrek ef talað er um t.d. byggingaframkvæmdir í þágu ferða-
þjónustunnar á meðan ýmis nýsköpun í afþreyingu sem byggir á þeirri 
grunngerð og þeim ferðaþjónustuauðlindum sem þegar fyrirfinnast á 
áfangastaðnum þarf ekki endilega að kosta svo mikið.  

 
Þegar öllu er á botninn hvolft ráðleggja Baum og Hagen (1999) að 

ferðaþjónustuaðilar á áfangastað, sem vilja auka við eftirspurn utan háannar 
safni upplýsingum um þá ferðamenn sem koma til áfangastaðarins og þarfir 
þeirra. Þetta geti leitt til þess að nýir markhópar myndu koma í ljós. Nýjum 
markhópum getur fylgt þörf fyrir nýjar tegundir ferðaþjónustu (vöruþróun). 
Áhættuminnsta vöruþróunin byggir á þeim ferðaþjónustuauðlindum sem 
þegar eru til staðar á áfangastaðnum. Hvernig nýsköpun utan vanabundins 
ferðamannatímabils reiðir af veltur mikið á markaðssetningu. Baum og 
Hagen (1999) benda einnig á að aukning í fjölbreytni markhópa sem og 
vöruframboði/ferðaþjónustu krefst þess að hið opinbera, fyrirtæki og 
stofnanir innan ferðaþjónustu séu samtaka um slíkt. Hér á eftir verður greint 
frá átaksverkefni aðila í ferðaþjónustu á Akureyri og nágrenni í markaðs-
setningu svæðisins utan háannatíma fyrir innanlandsmarkað sem dæmi um 
slíka samvinnu, hvaða árangur það hefur borið og hvaða lærdóm sé hægt að 
draga af því.   

Átaksverkefnið komdu norður!  

Ferðaþjónustuaðilar á Akureyri og nágrenni hafa leitað leiða til að markaðs-
setja svæðið utan háannar til að fá til sín ferðamenn á svæðið. Margt hefur 
þegar verið unnið í þessum málum á síðustu árum, ekki síst í kringum 
ferðaþjónustuklasa Vaxtarsamnings Eyjafjarðar og Markaðsskrifstofu ferða-
mála á Norðurlandi með það að markmiði að efla ferðaþjónustu á Eyja-
fjarðarsvæðinu og Norðurlandi í heild sinni. Aðalmarkmið ferðaþjónustu-
klasans var að leggja áherslu á eflingu ferðaþjónustu á Norðurlandi utan 
háannar og reyna þannig að jafna út árstíðabundnar sveiflur og gera 
ferðaþjónustu á Norðurlandi að ábatasamri atvinnugrein allt árið (Margrét 
Víkingsdóttir og Anna Karlsdóttir 2007). Farið var út í rannsóknir tengdum 
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vetrarferðamennsku á svæðinu þar sem Akureyri og nágrenni sem áfanga-
staður ferðamanna var í brennidepli. Þar á meðal var unnin markaðskönnun 
um áhuga danskra ferðamanna á skíðaferðum til Akureyrar og hvaða mögu-
leikar væru fyrir hendi til að markaðssetja slíkar ferðir í Danmörku. 
Könnunin, sem þótti vel heppnuð, leiddi í ljós að góðir möguleikar væru á 
því að markaðssetja slíkar ferðir í Danmörku, en lykilatriðið fyrir markaðss-
etningu skíðaferða til Akureyrar væri beint flug til svæðisins frá Kaupmanna-
höfn (Guðmundur Oddsson og Hjördís Sigursteinsdóttir 2006). Ferða-
þjónustuaðilar á svæðinu hafa beitt sér fyrir því að lengja tímabil beina 
flugsins milli Akureyrar og Kaupmannahafnar og tryggja þannig betra 
aðgengi ferðamanna að svæðinu, sem aftur opnar fyrir möguleika á frekari 
markaðssetningu svæðiðsins utan háannar.  

Sama ár og könnunin á danska markaðnum fór fram, 2006, var ráðist í 
átaksverkefni fyrir innlendan ferðamarkað undir slagorðinu: ,,Komdu norður 
– helgarævintýri á Akureyri“. Markmiðið var að vekja athygli innlendra ferða-
manna á Akureyri sem áfangastað fyrir helgarferðir og reyna þannig að lífga 
upp á ferðaþjónustu svæðisins á lágönn. Aðild að verkefninu áttu nokkur 
fyrirtæki og stofnanir í tengslum við ferðaþjónustu, menningu og afþreyingu 
sem og markaðs- og kynningardeild Akureyrarbæjar. Auk þess styrkti 
matvæla- og ferðaþjónustuklasi Vaxtarsamnings Eyjafjarðar átakið. Aug-
lýsingar átaksins, sem voru 10 heilsíðuauglýsingar í Morgunblaðinu á 
sunnudögum, þóttu takast vel og vekja athygli (sjá mynd 1). Árið eftir var 
leikurinn endurtekinn og laðaði velgengnin frá árinu áður fleiri aðila að 
undirbúningi átaksins og jókst umfang átaksins að sama skapi. Auk blaða-
auglýsinga bættust við útvarpsauglýsingar og kynningar á ferðavinningum á 
Rás 2, sem fólu í sér ferðir fyrir samtals fjóra til Akureyrar þar sem innifalið 
var flug, bíll, gisting, úttekt í verslunum, hádegis- og kvöldverður, ýmis 
þjónusta og afþreying s.s. leikhús, aðgöngumiði á söfn, skíðakort í Hlíðarfjall, 
aðgangur að sundlaug og aðgangur í jarðböðin í Mývatnssveit. Fyrri hluta 
ársins 2008 var átakið sett í gang á ný með svipuðu sniði og árin á undan og 
að þessu sinni tóku alls um 40 aðilar þátt í átakinu auk Akureyrarbæjar og 
styrkti Vaxtarsamningur Eyjafjarðar átakið. 
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Mynd 1. Ein af auglýsingum átaksins 

Árangur átaksverkefnisins 

Til að mæla árangur af átaksverkefninu er stuðst við niðurstöður könnunar 
um ferðavenjur íslenskra ferðamanna á Norðurlandi að vetrarlagi, sem 
Rannsóknamiðstöð ferðamála hefur í vinnslu. Könnunin, sem var síma-
könnun, miðaðist við að meta ferða- og neysluvenjur íslenskra ferðamanna 
innanlands með áherslu á Norðurland með það að sjónarmiði að draga upp 
sem skýrasta mynd af íslenskum ferðamönnum sem ferðast á Norðurlandi að 
vetrarlagi. Í könnuninni voru 925 þátttakendur á aldrinum 18-75 ára sem 
voru valdir af handahófi úr Þjóðskrá. Komu þeir af landinu öllu nema 
Norðurlandi, sem var undanskilið úr könnuninni. 45% svarenda könnunar-
innar voru karlar 55% svarenda voru konur. Meðalaldur bæði karla og 
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kvenna í könnuninni var 46 ár. Búsetudreifing svarenda um landið var 
samsvarandi búsetudreifingu í mannfjöldatölum Hagstofu Íslands miðað við 
íbúafjölda á Íslandi 1. janúar 2008 (Hagstofa Íslands, 2008a). Könnunin er 
hluti af stærra verkefni hjá Rannsóknamiðstöð ferðamála um ferðavenjur 
Íslendinga og er næsta skref að gera samskonar könnun að sumri fyrir Eyja-
fjörð. 

Í niðurstöðum könnunarinnar fæst það staðfest, að átaksverkefni ferða-
þjónustuaðilanna á Akureyri og nágrenni hefur óneitanlega vakið athygli á 
innlendum ferðamarkaði. Alls sögðust 62% svarenda könnunarinnar hafa 
heyrt um eða séð auglýsingarnar ,,Komdu norður!“ á síðustu tveimur árum. 
Eins og sjá má á mynd 2 svöruðu 41% svarenda svöruðu því að aug-
lýsingarnar hefðu vakið frekar mikla eða mjög mikla athygli þeirra á Norður-
landi og 31% svarenda töldu auglýsingarnar hvorki hafa vakið mikla né litla 
athygli þeirra á Norðurlandi. 

 

13%

28%

31%

20%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Mjög mikla 
athygli

Frekar mikla 
athygli

Hvorki mikla 
né litla athygli

Frekar litla 
athygli

Mjög litla 
athygli

 
Mynd 2. Vöktu auglýsingarnar athygli þína á Norðurlandi? 

Um 35% þeirra, sem sögðust hafa tekið eftir auglýsingunum, höfðu 
ferðast á Norðurland að vetrarlagi á síðustu tveimur árum. Sögðust 67% 
þeirra, sem tóku eftir auglýsingunum, oftast dvelja á Akureyri og/eða 
Eyjafjarðarsvæðinu þegar þeir væru á Norðurlandi að vetrarlagi. Þessar 
niðurstöður gefa vísbendingar um, að auglýsingaherferðin hafi haft tilætluð 
áhrif og skilað nokkrum árangri. Auglýsingarnar vöktu athygli meirihluta 
svarenda könnunarinnar og má telja slíka eftirtekt af auglýsingaherferð vera 
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mjög góðan árangur. Ætla má að auglýsingarnar hafi skilað sér í heimsóknum 
til Akureyrar og nágrennis. Frá því að auglýsingaherferðin hófst árið 2006 
hefur gistinóttum Íslendinga á lágönn á Norðurlandi eystra fjölgað 
umtalsvert, eins og sjá má á mynd 3. Aukningin milli áranna 2005 og 2006 
nemur 10% og 25% milli áranna 2006-2007 (Hagstofa Íslands 2008b).  
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Mynd 3. Gistinætur Íslendinga utan háannar á Norðurlandi eystra 2005-2007 
(Hagstofa Íslands, 2008b) 

Ef niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar út frá tilgangi ferðar á 
Norðurlandi kemur í ljós, að 38% þeirra svarenda sem sögðust hafa farið 
norður á tímabilinu gerðu það til að heimsækja vini og ættingja, 25 % voru 
fyrir norðan í fríi, 10% voru fyrir norðan í skemmtiferð á vegum félags-
skapar. Með tilliti til dvalarlengdar var langalgengast (69% svarenda) að 
ferðalangar dveldust 2-4 nætur á áfangastað sínum á Norðurlandi. Hugsast 
getur að slíkar ferðir hafi verið helgarferðir miðað við dvalarlengdina. Af 
þeim sem dvöldu næturlangt á Norðurlandi höfðu 61% svarenda gist í 
heimahúsi hjá vinum eða ættingjum, 10% gistu á hóteli og 10% í sumar-
bústað, 5% voru á gistiheimili, 2% á farfuglaheimili og 1% í bændagistingu. 
Ef skoðað er hvaða afþreying ferðamenn á Norðurlandi nýttu sér kemur í 
ljós, að 16% svarenda könnunarinnar fór á skíði, eins og sjá má á mynd 4. 
Einnig sést á myndinni að 15% svarenda höfðu nýtt sér að fara á veitinga-
staði og 14% höfðu farið í sund. 
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Mynd 4. Hvaða afþreying var nýtt í síðustu ferð á Norðurlandi að vetrarlagi? 

Niðurstöður 

Baum og Hagen (1999) undirstrika í sínum ráðleggingum að ferðaþjónustu-
aðilar á áfangastað sem vilja auka eftirspurn utan háannar ættu að safna 
upplýsingum um þá ferðamenn sem koma til áfangastaðarins, hvað þeir gera 
þar og hvað þeir vilja gera þar. Vöruþróun getur verið bæði umfangsmikil og 
kostnaðarsöm en tryggir ekki ein og sér aukna eftirspurn ferðamanna. 
Áhættuminnsta vöruþróunin er sú sem byggir á þeim ferðaþjónustuauð-
lindum sem fyrirfinnast á áfangastaðnum. Halda Baum og Hagen (1999) því 
jafnframt fram að ferðaþjónustuaðilar á áfangastöðum á norðurslóðum nýti 
betur það framboð ferðaþjónustu sem þegar er til staðar með lengingu ferða-
mannatímabilsins og auknum gæðum í ferðaþjónustunni.  

Akureyri hefur löngum verið vetraráfangastaður innlendra ferðamanna, 
en virðist á síðustu árum vera að eflast sem slíkur. Markaðssetning svæðisins 
hefur verið byggð á þeim ferðaþjónustuauðlindum sem eru til staðar. Í úttekt 
á helstu einkennum Eyjafjarðarsvæðisins hvað varðar vetrartengda ferða-
þjónustu, sem unnin var í tengslum við markaðskönnun um skíðaferðir til 
Akureyrar, kemur fram, að Norðurland hefur upp á margt að bjóða þegar 
kemur að afþreyingu að vetrarlagi (Guðmundur Oddsson og Hjördís Sigur-
steinsdóttir, 2006). Byggja margir afþreyingarmöguleikar ekki síst á þeim 
ferðaþjónustuauðlindum sem eru til staðar á svæðinu og má þar t.d. nefna 
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Hlíðarfjall (með öllum þeim vetraríþróttatengdu afþreyingarmöguleikum sem 
þar eru í boði), leikhúsin á og í kringum Akureyri, veitingar og verslun svo 
fátt eitt sé nefnt. Með ,,Komdu norður!“ hefur tekist að kynna Akureyri og 
nágrenni á landsvísu sem ákjósanlegan áfangastað innlendra ferðamanna þar 
sem lögð hefur verið áhersla á þá afþreyingarmöguleika sem eru í boði á 
svæðinu. Þetta hefur gengið vel og skilað þeim árangri að innanlandsmarkað-
urinn er að byggjast upp. Þessi góði árangur sem þegar hefur náðst er þó ekki 
síst að þakka þeim auglýsingaherferðum sem bæði Markaðsskrifstofa ferða-
mála á Norðurlandi og Flugfélag Íslands hafa staðið fyrir undanfarin ár. 
Aðsókn innlendra ferðamanna á svæðið hefur aukist á lágönn og ferða-
þjónustan því jafnframt eflst. Er það ekki síst því að þakka að ferðaþjónustu-
aðilar hafa tekið sig saman og unnið sameignlega að átaki eins og ,,Komdu 
norður!“. Samvinnan er grundvallaratriði til að slíkt átak geti borið árangur. 

Framundan er nú að efla samvinnu ferðaþjónustuaðilanna ennfremur og 
samræma þá ferðaþjónustu/vöru sem í boði er á svæðinu og kynna það með 
öflugum hætti með það að markmiði að gera ferðaþjónustuna á svæðinu að 
ábatasamri atvinnugrein allt árið. Þ.e.a.s. að Akureyri og nágrenni verði að 
heilsársáfangastað ferðamanna. Það er því um að gera fyrir svæðið að sam-
ræmdri markaðssókn innanlands verði haldið áfram þannig að slíkt markmið, 
sem ferðaþjónustuklasinn setti á sínum tíma, geti náðst. Samhliða þessu 
þurfa rannsóknir á félagslegu og hagrænu skipulagi áfangastaða ásamt sam-
vinnu einkaaðila og hins opinbera við rekstur, markaðssetningu og kynningu 
áfangastaða að eflast svo að tryggt sé að áframhaldandi markaðssetning verði 
byggð á traustum grunni.  
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Samrunar á Íslandi 2003-2004 
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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 
2003-2004 og skoðað hvort hægt er að merkja fylgni á milli þátta eins og 
fjölda sameininga og hagvaxtar og hvort samrunafyrirtækin sýni betri afkomu 
en greinin í heild sinni. Jafnframt er leitast við að skoða mismunandi um-
hverfi atvinnugreina og áhrif þess á samruna og yfirtökur sem og afkomu 
greinanna. 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 gögnum sem þegar hefur verið safnað til frekari úrvinnslu. 
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Rannsóknaraðferðir 

14. kafli hlutafélagalaga nr. 2 frá árinu 1995 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 upp-
lýsingar úr Fyrirtækjaskrá. Ríkisskattstjóri 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. 

Verkefnið hefur verið fjármagnað með styrk úr rannsóknasjóði Háskólans 
á Akureyri. RHA - Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri og 
Rannsóknamiðstöð ferðamála hafa að mestu séð um gagnaöflunina. Starfs-
menn verkefnisins hafa haft aðsetur hjá Skattstjóranum á Akureyri og flett 
upp skjölum varðandi samruna áranna 2003-2004. 

Þýðið eru allir tilkynntir samrunar á árunum 2003-2004. Fenginn var listi 
frá Fyrirtækjaskrá um alla tilkynnta samruna á Íslandi þessi tvö ár. Ekki 
reyndist gerlegt að taka tillit til þess hvort af samrunanum varð á grundvelli 
fyrirliggjandi gagna. Listinn var síðan notaður til að sækja gögn um hvern 
samruna fyrir sig s.s. samrunaáætlanir, meðfylgjandi efnahags- og rekstraryfir-
lit ýmist í Fyrirtækjaskrá og/eða Ársreikningaskrá.  Í einhverjum tilfellum er 
skortur á gögnum eða gæðin það slök að ekki er hægt að vinna úr þeim. 
Athyglivert er að í nokkrum tilvikum vantar öll gögn varðandi samrunann 
sem og ársreikninga í Ársreikningaskrá. Einnig kemur fyrir að ekki er ljóst 
hvort reikningar sem skilað er inn frá fyrirtækjum eiga við samstæðuna eða 
móðurfélagið og verður að hafa það í huga við túlkun gagnanna. Í þessari 
rannsókn var ákveðið að ganga út frá því að ársreikningar sem skilað er inn á 
kennitölu yfirtökufélags/samstæðu standi fyrir samstæðuna nema annað sé 
tekið fram. Einnig má benda á að árin 2005 og 2006 færðu mörg fyrirtæki sig 
yfir í reikningsskil samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem dregur 
úr samanburðarhæfni milli ára.   

Ákveðið var að sækja upplýsingar í samrunaskjölin um eftirtalda þætti: 
Heildarveltu, hagnað, eigið fé og EBITDA fyrir yfirtöku og yfirtekin félög 
ásamt tveggja stafa atvinnugreinanúmerum (ÍSAT95) og uppgefnum mark-
miðum með samrunanum. 
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Skoðuð voru samrunaskjöl fyrir hvern samruna og ofangreindum upp-
lýsingum safnað. Þessar upplýsingar liggja til grundvallar þeim niðurstöðum 
sem fram koma í skýrslunni. Einnig var skoðuð afkoma og eigið fé yfirtöku-
fyrirtækja samkvæmt Ársreikningaskrá árin 2003 til 2006 og borin saman við 
afkomu og eigið fé atvinnugreinar sömu ár. Samanburðarstærðir voru feng-
nar frá Hagstofu Íslands og var hagnaður atvinnugreinar fundinn með því að 
margfalda saman stærðirnar heildarvelta atvinnugreinar og hagnaður sem 
hlutfall af rekstrartekjum en eigið fé atvinnugreinar er gefin upp sem sérstök 
stærð hjá Hagstofunni. Þegar fjallað er um hagnað er alltaf miðað við hagnað 
eftir skatta. Alltaf er miðað við tveggja stafa ÍSAT95 atvinnugreinanúmer. 
Allar fjárhæðir á myndum eru í milljónum króna.  

Fjöldi samruna 2003-2004 eftir atvinnugreinum 

Mikil þensla var í efnahagslífinu á árunum 2003 og 2004, 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, 2008a).  
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Mynd 1. Hagvöxtur og fjöldi samruna á Íslandi 1981 – 2007 

Á árunum 2003 og 2004 voru tilkynntir samtals 235 samrunar. Þar af voru 
153 árið 2003 og 182 árið 2004. Mynd 2 sýnir skiptingu milli atvinnugreina. 
Nokkuð oft var einungis einn samruni í atvinnugrein og var valið að setja 
saman atvinnugreinar með einn samruna og sýna það sem eina heild. Helsta 
markmið samrunanna samkvæmt samrunaáætlunum var hagræðing og ein-
földun í rekstri en ríflega 95% fyrirtækjanna gáfu upp þá ástæðu fyrir sam-
runanum. 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 eigna-
breytingar hjá fjármálafyrirtækjum og sjóðum sem komu fram sem samrunar 
á árunum 2003 og 2004.  
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Mynd 2. Fjöldi samruna eftir atvinnugreinum ISAT 951 

Ljóst er að nokkrar atvinnugreinar skera sig úr varðandi fjölda samruna á 
þessum árum og má þar fyrst nefna 05-Fiskveiðar en í þeirri atvinnugrein eru 
34 samrunar árið 2003 og 38 samrunar árið 2004 eða alls 72 samrunar á 
þessu tveggja ára tímabili. Einnig eru nokkuð margir samrunar í atvinnugrein 
15-Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður eða 32 á tímabilinu. Þar munar mest 
um fyrirtæki í sjávarútvegi en einungis tveir samrunar hvort ár eða 12,5% 
tengjast ekki sjárvarútvegi. Alls voru 62 samrunar tilkynntir í atvinnugreinum 
51- Umboðs- og heildsala með annað en bíla og vélhjól og 52- Smásala á 
öðru en bílum og vélhjólum; viðgerðir á hlutum til einka- og heimilisnota. 
Undantekningalítið var um að ræða samþjöppun á markaði eða færri og 
stærri fyrirtæki. Til dæmis stór lyfjafyrirtæki að yfirtaka rekstur sjálfstæðra 
apóteka. Samrunar í atvinnugrein 70-Sala og rekstur fasteigna voru alls 23 á 
þessum árum. Mikill uppgangur var á fasteignamarkaði á umræddu tímabili 
og veruleg hækkun á fasteignaverði eða ríflega 23% frá árinu 2002 til ársins 
2004 (Hagstofa, 2008b). Í atvinnugrein 65-Peningastofnanir og fjármálaþjón-
usta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða og 67-Starfsemi 
tengd fjármálaþjónustu voru 13 samrunar á árunum 2003 og 2004. Þar af var 
meira en helmingur samrunanna vegna laga um fjármálafyrirtæki nr. 
161/2002, gildistaka var 1. janúar 2003 og laga um verðbréfasjóði og fjár-

                                                 
1 ÍSAT95 er flokkunarstaðall atvinnugreina og er byggður á atvinnugreinaflokkun Evrópu-

sambandsins. 
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festingasjóði nr. 30/2003, gildistaka var 1. júlí 2003 sem gerðu kröfu um 
breytt rekstrarform fyrir ýmis fyrirtæki og sjóði. Samrunar í atvinnugrein 74- 
Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta voru alls 36 eða 17 á árinu 2003 og 19 á 
árinu 2004. Þar voru ráðandi eignarhalds- og fjárfestingafélög ásamt ráðgjafa- 
og sérfræðifyrirtækjum. Í þessari atvinnugrein var aðalmarkmiðið með sam-
rununum að stækka og styrkja fyrirtæki í sambærilegum rekstri.  

05 – Fiskveiðar 

Fiskveiðar hafa á þessu tveggja ára tímabili leitt fjölda samruna eða 34 árið 
2003 og 38 árið 2004 eða 72 í heild á þessum tveimur árum. Við úrvinnslu 
var hægt að notast við gögn frá 57 fyrirtækjum eða 79,2% tilkynntra samruna 
árin 2003 og 2004. Ljóst er að þýðið stendur fyrir mjög lágt hlutfall grein-
arinnar eins og sjá má á mynd 3 um fjárhagslega þróun í greininni og mynd 4 
um eigið fé samrunafélaga og eigið fé í atvinnugreininni. 
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Mynd 3. Þróun afkomu í atvinnugrein 

Ástæður fyrir flestum samrunum er að ná rekstrarlegri hagræðingu en 11 
tilfellum af þeim 57 samrunum sem stuðst er við er verið að tala um samruna 
fyrirtækja sem eru í eigu sömu aðila og því einfalda rekstur sinn. Af mynd 3 
má sjá að hagnaður samruna fyrirtækja hreyfist svipað og hagnaður atvinnu-
greinarinnar en sveiflurnar mun grynnri. 
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Mynd 4. Þróun eigin fjár hjá samrunafyrirtækjum og atvinnugreininni í heild 
2002- 2006 

 
Við skoðun á ársreikningum fyrirtækja sem sameinuðust kemur í ljós að 

afkomubreyting sem verður 2005 til 2006 má að mestu leyti rekja til hækk-
unar fjármagnsliða sem skýrist að hluta til af því að krónan veiktist um 22% á 
milli ára. Þrátt fyrir að samrunar þessi ár standi fyrir lágt hlutfall af greininni 
hefur orðið mikil samþjöppun innan hennar sem kemur fram í því að frá 
2003 til 2004 fækkar skipum með veiðiheimildir frá um 73 skip. Líklegt er að 
þessi fækkun komi hvort tveggja frá innri hagræðingu fyrirtækja í greininni og 
í gegnum samruna sem er oft á tíðum milli atvinnugreina 05 og 15. Til að 
meta þá samþjöppun í fiskveiðum verður að taka tillit til þess að mjög mörg 
fyrirtæki í þessari grein er með samþættan rekstur (vertical integration) við 
fiskvinnslu og teljast því til atvinnugreinar 15 Matvæla- og drykkjarvöru-
iðnað. Dæmi um þetta má nefna að 10 stærstu kvótahafar eru allir bæði í út-
gerð og vinnslu og hafa kvóta árið 2007/08, 51,7% af heildar kvóta í grein-
inni (Knútsson, Klemensson og Gestsson, 2008).  

15 – Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður 

Í matvæla- og drykkjarvöruiðnaðnum voru samrunar árin tvö 32. Við úr-
vinnslu var hægt að notast við gögn frá 24 fyrirtækjum eða 75,0% tilkynntra 
samruna árin 2003 og 2004. Uppgefin markmið í samrunaáætlunum voru að 
ná fram samlegðaráhrifum og einföldun í rekstri eða sameining fyrirtækja 
sömu eigenda í sambærilegum rekstri sem voru 5 af þessum samrunum. Í 
einu tilfelli var nefnt kaup á aflaheimildum sem ástæða sameiningarinnar. Í 
þessum flokki eru flestir samrunarnir raktir til sjávarútvegsfyrirtækja og ein-
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ungis tveir samrunar hvort ár eða 12,5% tengjast ekki sjárvarútvegi. Af mynd 
5 og 6 er ljóst þau fyrirtæki sem standa bak við samrunana þessi tvö ár eru 
nokkuð hátt hlutfall af veltu greinarinnar. 
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Mynd 5. Þróun afkomu í atvinnugrein 
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Mynd 6. Þróun eigin fjár hjá samrunafyrirtækjum og atvinnugreininni í heild 
2002- 2006 

Í flestum tilfella eru fyrirtæki í sjávarútvegi að kaupa upp fyrirtæki sem 
hafa verið skráð í atvinnugrein 05 þ.e. fiskveiðar 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 275 (Knútsson et 
al. 2008). Í flestum tilfellum eru fyrirtæki í sjávarútvegi að kaupa upp fyrirtæki 
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sem hafa verið skráð í atvinnugrein 05 þ.e. fiskveiðar þannig að tilfærsla 
verður milli atvinnuflokka. 

Af mynd 5 er ljóst að hagnaður þeirra fyrirtækja sem standa að samein-
ingu hreyfist svipað og atvinnugreinin í heild sinni en lækkar þó ekki jafn 
mikið. Þetta getur verið villandi þar sem sjávarútvegsfyrirtæki standa bak við 
megnið af samrununum en önnur fyrirtæki í matvælaiðnaði eru í greininni. 
Athyglivert er að sjá hvað hagnaður minnkar árið 2006. Þetta má rekja að 
hluta til veikingu krónunnar um 22% og hækkunar vaxta, stýrivextir Seðla-
banka Íslands hækkuðu um 3,75 prósentustig eða 35% og þar af leiðandi 
gengistaps og aukins fjármagnskostnaðar (Seðlabanki Íslands, e.d.). Á sama 
tíma hækkar EBITDA mikið sem má einnig rekja til sömu gengisbreytingar 
sem leiða til aukinna tekna í sjávarútvegi. 

70-Sala og rekstur fasteigna  

Í þessari atvinnugrein eru fasteignafyrirtæki sem eiga og reka fasteignir 
ásamt eignarhaldsfélögum með dótturfélög í fasteignarekstri. Fjöldi samruna í 
þessari atvinnugrein voru alls 23 á þessum árum. Við úrvinnslu var hægt að 
notast við gögn frá 20 fyrirtækjum eða 87% tilkynntra samruna árin 2003 og 
2004. Uppgefin markmið í samrunaáætlunum voru samlegðaráhrif og ein-
földun í rekstri eða sameining fyrirtækja sömu eigenda í sambærilegum 
rekstri. Mikill uppgangur var á fasteignamarkaði á umræddu tímabili og veru-
leg hækkun á fasteignaverði. Ef skoðuð er meðalvísitala á ári fyrir húsnæði þá 
hækkar hún um ríflega 23% milli áranna 2002 og 2004 samkvæmt Hagstofu 
Íslands. Ef skoðuð er hækkun meðalvísitölu húsnæðis frá árinu 2002 til árs-
ins 2006 sést að vísitalan hefur hækkað um rúm 85%. Þar af leiðir að ríflega 
60% hækkunarinnar á sér stað á árunum 2005 og 2006 (Hagstofa Íslands, 
2008b). 
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Mynd 7. Þróun afkomu í atvinnugrein 

Þess vegna er eftirtektarvert að sjá á mynd 7 að hagnaður í greininni fellur 
árið 2006. Við skoðun á ársreikningum samrunafyrirtækjanna árið 2006 sést 
að aðalbreytingin er tvöföldun eða meira á fjármagnsgjöldum milli ára. Á 
þessu ári hækkuðu einnig stýrivextir Seðlabanka Íslands um 3,75 prósentu-
stig, frá 10,5% til 14,25% eða um ríflega 35% (Seðlabanki Íslands, e.d.). 
Gengisþróun var óhagstæð þetta ár fyrir lántakendur vegna veikingar krón-
unnar um 22% ef miðað er við gengisvísitöluna (Landsbanki Íslands, e.d.). 
Þar sem myntlán eru stór hluti fjármögnunar fasteigna má ætla að gengistap 
og hærri vaxtagjöld hafi haft veruleg áhrif á hagnaðartölur í greininni.  
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Mynd 8. Þróun eigin fjár hjá samrunafyrirtækjum og atvinnugreininni í heild 
2002- 2006 
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Enn fremur vekur athygli að á meðan hagnaður greinarinnar fellur verulega 
árið 2006 hækkar hann töluvert hjá samrunafyrirtækjunum. Skýringin felst í 
matsbreytingu fjárfestingareigna hjá tveimur fyrirtækjum að fjárhæð 17,2 
milljarðar. Þessi fjárhæð lyftir heildarhagnaði samrunafyrirtækjanna. Ef 
leiðrétt er fyrir matsbreytingunni fellur hagnaður samrunahópsins að hagnaði 
greinarinnar. Samkvæmt skýringum í ársreiknum fyrirtækjanna er 
matsbreytingin til komin vegna endurmats á framtíðarleigutekjum ásamt 
virðisaukningu rekstrareigna. Þær tölur sem notaðar eru frá Hagstofu Íslands 
til að nálgast hagnað greinarinnar innifela ekki matsbreytinguna (Stefán Þór 
Jónsson munnleg heimild, 8. september 2008). Af mynd 8 er ljóst að 
samrunafyrirtækin eru einungis lítill hluti atvinnugreinarinnar og þar af 
leiðandi möguleikar á því að samrunahópurinn sýni aðra hegðun en greinin 
en engar slíkar vísbendingar eru sjáanlegar.  

74- Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta  

Í þessari atvinnugrein eru fyrirtæki með fjölbreytta starfsemi. Allt frá lög-
fræði-, ráðgjafa- og auglýsingastofum til stórra eignarhaldsfélaga með dóttur-
félög í mörgum atvinnugreinum. Fjöldi samruna í þessari atvinnugrein var 36 
á tímabilinu eða 17 árið 2003 og 19 árið 2004. Í þessari atvinnugrein var 
aðalmarkmiðið með samrununum að stækka og styrkja fyrirtæki í sam-
bærilegum rekstri samkvæmt samrunaáætlunum. Við úrvinnslu voru notuð 
gögn frá 24 fyrirtækjum eða 67% tilkynntra samruna árin 2003 og 2004.  
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Mynd 9. Þróun afkomu í atvinnugrein 



138  Fjóla Björk Jónsdóttir og Ögmundur Knútsson 

  

Á mynd 9 kemur fram hár toppur í hagnaði og EBITDA árið 2005 sem má 
rekja til þess að innleystur var 7 milljarða króna söluhagnaður þetta ár hjá 
einu fyrirtæki. Þetta sést þegar skoðaðir eru ársreikningar samrunafyrir-
tækjanna og er í samræmi við atvinnugreinina sem segir að í hlutfalli við 
heildina þá er tilvikið það stórt að það lyftir allri greininni. Af mynd 10 er 
ljóst að samrunafyrirtækin eru töluvert stór hluti atvinnugreinarinnar og er 
því eðlilegt að hagnaður greinarinnar í heild hagi sér svipað og hagnaður 
samrunahópsins. 
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Mynd 10. Þróun eigin fjár hjá samrunafyrirtækjum og atvinnugreininni í heild 
2002- 2006 

Niðurstöður 

Rannsóknin leiddi í ljós að flestir tilkynntir samrunar (102) á þessum árum 
eru tengdir sjávarútvegi eða 43,4% 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 áberandi var sala og 
rekstur fasteigna. Mikill uppgangur var á fasteignamarkaði á árunum 2003 til 
2004 og hækkaði hlutur húsnæðis í neysluverðsvísitölunni um rúm 23% á 
umræddu tímabili ef miðað er við meðalvísitölu húsnæðis ársins 2002. Ef 
skoðuð er hækkun meðalvísitölu húsnæðis frá árinu 2002 til ársins 2006 sést 
að vísitalan hefur hækkað um rúm 85%. Þar af leiðir að ríflega 60% hækk-
unarinnar á sér stað á árunum 2005 til 2006. 
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Hagnaður fellur í mörgum atvinnugreinum milli áranna 2005 og 2006 
þrátt fyrir uppgang í atvinnulífi. Við nánari skoðun kom í ljós að fjármagns-
gjöld þ.e. vaxtagjöld og gengistap hækka verulega milli áranna 2005 og 2006 
sem er í takt við veikingu krónunnar um 22% árið 2006 miðað við gengis-
vísitölu og hækkunar vaxta en stýrivextir Seðlabanka Íslands hækkuðu um 
35% þetta ár. Undantekningalítið var um fækkun og samþjöppun á markaði 
að ræða. Aðgengi að gögnum háði rannsókninni töluvert en áætlað er að 
halda gagnasöfnun áfram til að ná yfir fleiri ár og fá þannig möguleika á 
tölfræðilegri úrvinnslu til að meta hvort sveiflur í samrunum og yfirtökum 
fylgi sveiflum í hagkerfinu. Ekki tókst að meta þessar sveiflur með mark-
tækum hætti á grunni fyrirliggjandi gagna. Með þeim takmörkuðu gögnum 
sem skoðuð voru reyndust engar vísbendingar um mun á afkomu samruna-
fyrirtækjanna miðað við viðkomandi atvinnugrein í heild. 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 eftir-
tektarverð fyrir það að við upphaf hennar var þróun hagvaxtar á Íslandi 
neikvæð. Það er því líklegt að samrunabylgjan hafi komið til vegna varnar-
aðgerða til að bregðast við samdrætti. Þetta má sérstaklega merkja í sjávar-
útvegi en þar voru flestir samrunarnir árin 2003 og 2004 samhliða fækkun 
fiskiskipa með veiðiheimildir og vinnslustöðva með vinnsluleyfi.  
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Þrjár ranghugmyndir um auglýsingar? 

Friðrik Eysteinsson 

 

Öðru hvoru koma fram kröfur um að stjórnvöld þrengi að auglýsendum 
hvað varðar auglýsingar sem beint er að börnum. Yfirleitt eru þessar kröfur 
byggðar á því að börn skilji ekki tilgang auglýsinga, þau geti ekki gert 
greinarmun á þeim og dagskrárefni eða þá að auglýsingar hafi neikvæð áhrif á 
þau. En hvað er vitað um áhrif auglýsinga á börn? Í fyrstu grein laga um 
áfengi (lög nr. 75/1998) segir, „Tilgangur laga þessara er að vinna gegn 
misnotkun áfengis.“ Einn liður í því er að banna hvers konar auglýsingar á 
áfengi og einstökum áfengistegundum. En hver eru tengslin, ef einhver eru, 
milli áfengisauglýsinga, neyslu og misnotkunar áfengis? Á samdráttartímum 
(hvort sem þeir ná til hagkerfisins í heild eða einstakra atvinnugreina) eru það 
fyrstu viðbrögð margra auglýsenda að draga úr auglýsingum. Borgar það sig? 

Hafa auglýsingar neikvæð áhrif á börn? 

Öðru hvoru koma fram kröfur um að stjórnvöld þrengi að auglýsendum 
hvað varðar auglýsingar sem beint er að börnum (sjá t.d. Ásta Möller, 2001). 
Yfirleitt eru þessar kröfur byggðar á því að börn skilji ekki tilgang auglýsinga 
og/eða þau geti ekki gert greinarmun á þeim og dagskrárefni (og séu því 
auðveld bráð fyrir auglýsendur) eða þá að auglýsingar hafi neikvæð áhrif á 
þau - ýti t.d. undir óhollt mataræði og að þau byrji að reykja og/eða drekka 
(Bandyopadhyay, Kindra og Sharp, 2001). En hvað er vitað um áhrif 
auglýsinga á börn? 

Áður en við svörum þessari spurningu er rétt að taka fram að börn eru 
mikilvægur markhópur fyrir auglýsendur. Þau eru kaupendur ýmissa vara og 
þjónustu, hafa oft sitt að segja varðandi kaup fjölskyldunnar og verða mark-
hópur margra vörumerkja í framtíðinni. Auglýsendur hafa því eðlilega mikinn 
áhuga á því að geta beint auglýsingum sínum að þeim. Ef takmarka á þann 
rétt auglýsenda er það lágmarkskrafa að sýnt sé fram á það með óyggjandi 
hætti að auglýsingar hafi neikvæð áhrif á börn!  
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Fyrra álitamálið varðandi auglýsingar sem beint er að börnum er hvort 
þau skilji sölutilgang þeirra og/eða geti gert greinarmun á þeim og dagskrár-
efni? Niðurstöður rannsókna (Bandyopadhyay o.fl., 2001) benda til þess að 
börn undir 6 ára aldri skilji ekki að auglýsingum er ætlað að selja. Við 6-7 ára 
aldurinn byrja þau hins vegar að gera sér grein fyrir tilgangi auglýsinga. 
Rannsóknir sýna jafnframt að börn byrja að geta greint á milli auglýsinga og 
dagskrárefnis þegar þau eru 4-7 ára (Berger, 1999). Börn byrja því strax á 
unga aldri að gera sér grein fyrir tilgangi auglýsinga og líta þær öðrum augum 
en annað efni í fjölmiðlum! 

En það væri heldur ekki nóg að geta sýnt fram á að börn undir ákveðnum 
aldri skildu ekki að tilgangur auglýsinga væri að selja eða gætu ekki greint á 
milli þeirra og annars efnis. Það þyrfti einnig að sýna fram á að munur væri á 
þeim áhrifum sem auglýsingar hefðu eftir því hvort börn skildu tilgang þeirra 
eða ekki! Goldstein (1999) hefur bent á að engar rannsóknir hafi sýnt fram á 
að börn, sem ekki gera sér grein fyrir sölutilgangi auglýsinga, verði fyrir meiri 
áhrifum af þeim heldur en þau sem gera sér grein fyrir honum. Hann hefur 
jafnframt bent á að þau börn sem skilja ekki hver tilgangur auglýsinga er geti 
orðið fyrir minni áhrifum af þeim en þau sem vita hvað þeim er ætlað að 
gera! 

Seinna álitamálið varðandi auglýsingar sem beint er að börnum er hvort 
þær hafi neikvæð áhrif á þau? Með rannsóknum hefur hvorki verið hægt að 
sýna fram á bein tengsl milli auglýsinga og kauphegðunar barna né tengsla 
þeirra og atferlis almennt (Berger, 1999). Í samantekt á niðurstöðum 
rannsókna á áhrifum auglýsinga á börn sem gerðar hafa verið í Svíþjóð, 
Belgíu, Hollandi og Bretlandi kom fram að engar rannsóknir hafi, á sann-
færandi hátt, sýnt fram á að auglýsingar hafi áhrif t.d. á matarvenjur barna 
eða notkun þeirra á tóbaki og/eða áfengi eða að þær hafi yfirleitt nokkur 
langtímaáhrif á þau (Goldstein, 1999)! Rannsóknir hafa, á hinn bóginn, sýnt 
að mikilvægustu áhrifavaldarnir hvað varðar viðhorf og atferli barna séu 
foreldrar, fjölskylda og jafningjar (Berger, 1999).  

Margir virðast gefa sér að hægt sé að leysa ýmis félagsleg vandamál með 
því að banna auglýsingar (Eagle and Bruin, 2000). En eins og Berger (1999) 
hefur bent á þá endurspegla atferlisleg vandamál barna að miklu leyti atferli 
foreldra. Og þrátt fyrir auglýsingar og „slæmar“ fyrirmyndir lærist börnum 
þegar þau eru 7 til 8 ára t.d. hættan af reykingum og neyslu áfengis. Goldstein 
(1999) telur að besta leiðin til að vernda börn fyrir því sem fullorðnir telja að 
geti skaðað þau sé að vera góðar fyrirmyndir. Ef rót vandans (neikvætt atferli 
barna) er ekki skilgreind (eða skilgreind ranglega eins og þegar auglýsingum 
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er kennt um) eru teknar rangar ákvarðanir sem einungis auka á vandann 
þegar til lengri tíma er litið (Berger, 1999)! 

Af ofansögðu er ljóst að frekari takmarkanir, en í gildi eru, á rétti 
auglýsenda til að beina auglýsingum sínum að börnum eru byggðar á rang-
hugmyndum um virkni þeirra og áhrif og rangri greiningu á orsökum 
atferlislegra vandamála barna. Sú spurning verður síðan einnig áleitin hvort 
því fé sem varið er í auglýsingagerð og birtingar (og annan áróður) sem beint 
er að börnum í forvarnarskyni sé vel varið. Fyrst erfiðlega hefur gengið að 
sýna fram á að auglýsingar hafi neikvæð áhrif á atferli barna er væntanlega 
jafn erfitt að sýna fram á að þær hafi jákvæð áhrif á það!  

Dregur bann við áfengisauglýsingum úr neyslu og 
misnotkun? 

Í fyrstu grein laga um áfengi (lög nr. 75/1998) segir, „Tilgangur laga þessara 
er að vinna gegn misnotkun áfengis“. Einn liður í því, eins og fram kemur í 
20. grein sömu laga, er að banna hvers konar auglýsingar á áfengi og 
einstökum áfengistegundum. En hver eru tengslin, ef einhver eru, á milli 
áfengisauglýsinga, neyslu og misnotkunar áfengis?  

Tvær kenningar eru uppi um það hvers vegna bann við áfengis-
auglýsingum ætti að draga úr neyslu og þar með misnotkun áfengis (Ambler, 
1996). Í þeirri fyrri, nefnd „sterka“ kenningin, er því haldið fram að fyrst 
gengið sé út frá því að misnotkun sé í réttu hlutfalli við neyslu þá hvetji 
áfengisauglýsingar til neyslu og þar af leiðandi misnotkunar. Sú seinni, nefnd 
„veika“ kenningin, gengur út frá því að auglýsingar séu einn þeirra mörgu 
örvandi þátta sem hafi áhrif á atferli fólks. Ef áfengisauglýsingar eru því 
bannaðar eða neysla áfengis sýnd einungis í neikvæðu ljósi myndi misnotkun 
áfengis þar af leiðandi minnka. 

Erfiðlega hefur gengið að sýna fram á réttmæti ofangreindra kenninga. 
Ambler (1996), gerði úttekt á þeim rannsóknum sem gerðar höfðu verið á 
þessu sviði. Þær rannsóknir gátu ekki sýnt fram á orsakasamhengi milli 
auglýsingaútgjalda og heildareftirspurnar eftir áfengi og þar með ekki heldur 
að bann við áfengisauglýsingum drægi úr heildaráfengisneyslu. Rann-
sóknirnar sýndu heldur ekki fram á almennan heilsufarslegan ávinning af 
banni við áfengisauglýsingum. Fátt bendi líka til þess að þeir sem misnoti 
áfengi á annað borð eða eru í áhættuhópum leiðist út í meiri neyslu vegna 
auglýsinga. Hlutverk áfengisauglýsinga virðist því fyrst og fremst vera (eins 
og gildir almennt um auglýsingar fyrir vörumerki á tiltölulega mettuðum 
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mörkuðum) að auka markaðshlutdeild einstakra áfengisvörumerkja (eða auka 
hagnaðinn af sölu þeirra) á kostnað annarra en ekki að stækka heildar-
markaðinn!  

Árið 2001 voru síðan birtar niðurstöður nýrrar viðamikillar rannsóknar á 
tengslum banns við áfengisauglýsingum í ljósvakamiðlum og notkunar og 
misnotkunar á áfengi (Nelson and Young, 2001) sem styðja ennfrekar og 
bæta við það sem fram kom í grein Ambler frá 1996. Rannsóknin náði til 17 
OECD landa (þar á meðal Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar) og 
yfir tímabilið 1977 til 1995. Í henni kemur fram að ekki var almennt um 
tölfræðilega marktækan mun að ræða á áfengisneyslu í þeim löndum sem 
bönnuðu áfengisauglýsingar og þeim sem gerðu það ekki. Í þeim tilfellum 
sem um marktækan mun var að ræða leiddi bann við áfengisauglýsingum til 
aukinnar neyslu! Að sama skapi var ekki hægt að sýna fram á að bann við 
áfengisauglýsingum drægi almennt úr misnotkun áfengis (dauðsföll vegna 
skorpulifrar og umferðarslysa). Þar sem um marktækan mun var að ræða 
leiddi bann við áfengisauglýsingum til aukinnar misnotkunar! Rannsóknin 
bendir líka til þess að efnahagslegir og menningarlegir þættir hafi meiri áhrif á 
drykkjuvenjur en bann við áfengisauglýsingum þó bann kunni að hafa áhrif á 
val neytenda á áfengisvörumerkjum og áfengisvöruflokkum (brennd vín, 
léttvín eða bjór).  

En hvernig má þetta vera? Hlýtur bann við því að auglýsa ekki að draga 
úr sölu (og neyslu)? Er það ekki markmið auglýsinga að auka sölu? Hér liggur 
einmitt hundurinn grafinn. Þeir sem eru hlynntir banni við auglýsingum 
(hvort sem þær ná til áfengis, tóbaks eða einhvers annars) átta sig ekki á því 
hvert megin hlutverk auglýsinga á tiltölulega mettuðum mörkuðum er eða 
hverju þær geta áorkað. Í fyrsta lagi þá hafa þær það hlutverk að sjá 
neytendum fyrir upplýsingum sem auðvelda þeim að taka neyslutengdar 
ákvarðarnir (í þessu tilfelli hvort kaupa eigi þetta áfengisvörumerkið eða hitt 
eða hvort kaupa eigi sterkt vín, léttvín eða bjór). Í öðru lagi geta auglýsendur 
aukið verðmæti vöru eða þjónustu sinnar með því að tengja jákvæða huglæga 
þætti við vörumerki sitt í gegnum ímyndarauglýsingar. Aðgreiningin leiðir 
síðan aftur til þess að auglýsandinn getur hækkað verðið á vöru sinni eða 
þjónustu sem aftur leiðir til minni neyslu. Og það er einmitt þetta sem 
rannsóknin bendir til að hafi gerst í þeim löndum sem ekki bönnuðu áfengis-
auglýsingar en hið gagnstæða hafi gerst í þeim löndum sem bönnuðu þær!  

En hvaða máli skiptir þetta okkur Íslendinga? Árið 2002 var greint frá því 
í fjölmiðlum að undirréttur í Svíþjóð (þar sem algert bann er við áfengis-
auglýsingum) hefði heimilað sænsku tímariti að birta áfengisauglýsingar. 
Jafnframt var sagt frá því að Evrópudómstóllinn hefði komist að þeirri 
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niðurstöðu að ákvæði dómstólsins um viðskiptahindranir ættu við þegar 
auglýsingabann vegna áfengis er annars vegar. Samskonar ákvæði eru í EES-
samningnum sem við Íslendingar erum aðilar að. Evrópudómstóllinn lét hins 
vegar dómstólum í aðildarríkjunum eftir að meta hvort bannið félli innan 
meðalhófsreglu og væri viðunandi til að ná þeim markmiðum um minni 
áfengisneyslu sem bannið byggist á. Það verður gaman að sjá hvernig íslensk 
stjórnvöld ætla að bregðast við ofangreindu í ljósi nýjustu rannsókna á 
tengslum banns við áfengisauglýsingum og neyslu eða misnotkunar áfengis. 
Ætla þau að segja að núverandi banni sé ætlað að auka neyslu og misnotkun? 

Borgar sig að draga úr auglýsingum á samdráttartímum? 

Á samdráttartímum (hvort sem þeir ná til hagkerfisins í heild eða einstakra 
atvinnugreina) eru það fyrstu viðbrögð margra auglýsenda að skera niður 
auglýsingakostnað. Í því sem hér fer á eftir verður leitast við að varpa ljósi á 
hvort það borgar sig að rifa seglin í auglýsingagerð og birtingum á sam-
dráttartímum eða hvort auglýsendur geta tekið ákvarðanir um að verða ekki 
fórnarlömb samdráttarins!  

Í rannsókn sem gerð var á 183 fyrirtækjum í Bretlandi (Baxter, 1999) kom 
í ljós að þó arðsemi flestra fyrirtækja minnki á samdráttartímum þá 
högnuðust þau fyrirtæki sem juku auglýsingaútgjöld sín umtalsvert meira en 
þau fyrirtæki sem drógu úr þeim eða héldu í horfinu. Þessi fyrirtæki juku líka 
hagnað sinn miklu hraðar en hin eftir að samdrættinum lauk. Að lokum þá 
juku þeir sem bættu í á samdráttartímum markaðshlutdeild sína þrisvar 
sinnum hraðar þegar aftur fór að rofa til en þeir sem höfðu dregið saman 
seglin (rannsóknin náði ekki til fyrirtækja sem dottið höfðu út af markaðnum 
en þar af leiðandi getur hlutdeild allra aukist). 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á um 1.000 fyrirtækjum m.a. í 
Bandaríkjunum og Evrópu sem gengu í gegnum samdráttartíma (Hillier, 
1999) benda til þess að ekki sé marktækur munur á arðsemi þeirra fyrirtækja 
sem juku útgjöld sín til markaðsmála (þ.m.t. auglýsingagerðar og birtinga) á 
meðan á samdrætti stóð og þeirra sem drógu úr þeim. Hagnaður þeirra sem 
juku útgjöldin jókst aftur á móti miklu mun hraðar en hagnaður annarra 
þegar aftur fór að rofa til (hagnaður þeirra sem drógu saman seglin minnkaði 
reyndar) og markaðshlutdeild þeirra jókst þrisvar sinnum hraðar en markaðs-
hlutdeild þeirra sem skáru niður (sama athugasemd og í málsgreininni hér að 
ofan).  



146  Friðrik Eysteinsson 

  

Hillier vill skipta kostnaði fyrirtækja í „góðan“ og „slæman“ . Góðan 
kostnað á að auka á samdráttartímum en draga úr þeim slæma. Góður 
kostnaður samkvæmt rannsóknum Hilliers er kostnaður tengdur markaðs-
málum, gæðum og vöruþróun og nýjum vörum/þjónustu. Aukin útgjöld á 
þessum sviðum leiða til meiri arðsemi að samdrættinum loknum (að því 
gefnu auðvitað að þau hafi leitt til þess að neytendum finnist þeir fá meira 
fyrir peningana en áður). Munurinn á arðsemi þeirra fyrirtækja sem auka 
þessi útgjöld og þeirra sem draga úr þeim meðan á samdrættinum stendur er 
aftur á móti ekki marktækur. Til slæms kostnaðar á samdráttartímum telst hár 
framleiðslukostnaður og skrifstofu- og stjórnunarkostnaður.  

En hvernig stendur á því að þeim fyrirtækjum sem fjárfesta meira í 
auglýsingagerð og birtingum á samdráttartímum vegnar að meðaltali betur en 
þeim sem ekki gera það? Svarið er í raun sáraeinfalt. Ef allir keppinautar á 
markaði héldu sínu striki þ.e. sama magni og gæðum í auglýsingagerð og 
birtingum og áður myndi markaðshlutdeild þeirra haldast nokkuð stöðug. 
Auglýsingar gegna nefnilega sama hlutverki í samdrætti og uppsveiflu þ.e. að 
hafa yfirleitt fyrst og fremst áhrif á það hvaða vörumerki er keypt. Á 
samdráttartímum virðast það aftur á móti vera “ósjálfráð” viðbrögð margra 
auglýsenda að draga úr fjárfestingum sínum í auglýsingagerð og birtingum 
(gera færri eða lélegri auglýsingar og/eða draga úr birtingum). Þetta leiðir til 
þess að baráttan um athygli neytenda minnkar og söluáhrif auglýsinga þeirra 
sem halda óbreyttri stefnu eða auka fjárfestingar sínar aukast (þ.e. söluáhrif 
auglýsinga keppinauta jafnast ekki út í jafnmiklum mæli og áður). Þessu til 
viðbótar er oft mun ódýrara að ná til neytenda á samdráttartímum vegna 
hagstæðari samninga við miðla og vegna þess að auglýsingakraðak (clutter) 
minnkar. Þannig er hægt að ná auknu auglýsingaáreiti (dekkun x tíðni) fyrir 
sömu fjárhæð og áður og ef auglýsingarnar virka að auka þannig sölu og auka 
markaðshlutdeild vörumerkja með ódýrari hætti en þegar þensla ríkir.  

Rannsóknir benda til þess að aukin markaðshlutdeild leiði venjulega til 
aukinnar arðsemi (Buzzell and Gale, 1987). Þeir auglýsendur sem ná að auka 
markaðshlutdeild sína á samdráttartímum með því að auka verðmæti vöru-
merkja sinna í augum neytenda njóta þess í meiri arðsemi þegar sam-
drættinum líkur og salan í vöruflokknum eykst á ný. Auglýsingar hafa, bæði á 
samdráttar- og uppgangstímum, bein áhrif á „sýnileika“ vörumerkja (saliance). 
Jafnframt því geta auglýsingar aukið verðmæti vörumerkja (added value) sem 
aftur leiðir til þess að neytendum finnst þeir fá meira fyrir peningana. Hvort 
tveggja hefur áhrif á atferli sem aftur endurspeglast í sölu og þar af leiðandi 
aukinni markaðshlutdeild. Möguleikinn á að auka markaðshlutdeild í gegnum 
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auglýsingar virðist vera mestur þegar samdráttur er á markaðnum (Biel og 
King, 1990). 

Það virðist liggja nokkuð ljóst fyrir hvað auglýsendur eiga almennt að gera 
á samdráttartímum (ekki endilega þó rétt fyrir öll fyrirtæki alltaf). Þeir eiga að 
viðhalda eða bæta í hvað auglýsingagerð og birtingar varðar og þannig að 
stefna að meiri markaðshlutdeild þegar það er auðveldast að gera það (að því 
gefnu að keppinautarnir dragi saman seglin). Jafnframt hafa þeir ýmsa 
möguleika á því að draga úr kostnaði til dæmis með því að afla tilboða í 
auglýsingagerð og í gegnum betri samninga við miðla (einir eða með öðrum 
auglýsendum). Aldrei er heldur meiri þörf en á samdráttartímum á því að 
taka upp þóknanakerfi fyrir auglýsingagerð (hugmyndavinna og hönnun) og 
birtingaáætlanagerð (og pöntun á auglýsingaplássi) og leita tilboða í fram-
leiðslu auglýsingaefnis þó þetta séu allt hlutir sem gera á hvort heldur sem 
samdráttur ríkir eða ekki. Aldrei er heldur meiri ástæða til að vanda vel 
birtingaáætlanagerðina (rétt tíðni, dekkun og tímasetning birtinga og lág-
mörkun birtingakostnaðar miðað við þá tíðni og dekkun).  

En þó að markaðs- og söludeildin hafi hugsað um samdráttinn og 
ákveðið að taka ekki þátt í honum getur vel verið að fjármáladeildin hafi 
ákveðið að gera það!  
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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). Branding has long been recognised as an integral 
part of contemporary business environment (Aaker & Shansby, 1982; Amb-
ler, Bhattacharya, Edell, & Keller, 2002; Doyle, 1990; Gardner & Levy, 1955; 
Keller, 1993). Few issues in marketing therefore now generate as much dis-
cussion amongst academics as branding.  

Overall however, whenever studies examine branding, few have made any 
attempt to recognise the role of branding in commodity-based industries. 
Reflecting this concern, in this paper we argue that the branding of 
commodities has been largely neglected in the literature. It therefore follows 
that the overall aim of this study is to present a state-of-the-art review of the 
consumer and industrial branding literature, alongside research on the 
commodities. The specific objectives are to: (i) to identify and define the 
conceptual bases for understanding branding of commodities in relation to 
individual customers’ repurchase and switching intentions. (ii) to outline the 
potential problems associated with the measurement of commodity branding 
are highlighted, along with specific areas for future research.  

The case for investigating these questions can be made from a synthesis 
of the literature. First, commodity markets have become a global industry in 
their own right, which has created a potent site of influence across many 
industries. Despite this, however, the role of branding, and brand image in 
particular, is under researched and theorized see (Hartmann, Apoalaza 
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Ibáñez, & Forcada Sainz, 2005; Hartmann & Apoalaza Ibáñez, 2007; 
Tokarczyk & Hansen, 2006; Wiedmann, 2005) for a rare exceptions. Further-
more, although commodities have been researched in the broader marketing 
literature comparatively few studies have examined the service-based 
commodities. Michell, King & Reast (2001) point out that it is a weakness of 
the branding literature to focus almost exclusively on consumer markets and 
limited attention has been given to industrial brands. Taken together, these 
arguments act as a basis for drawing attention, and adding legitimacy, to the 
important role of branding the commodity industries, thus the need to 
understand the branding of commodities in relation to individual customers’ 
repurchase and switching intentions.  

This article is divided into three main parts. The first part provides the 
theoretical entry point for our discussion in relation to branding. After 
defining and framing branding in the broadest possible terms, we survey the 
role of commodities as a unit analysis in the marketing literature. The third 
section takes up this theoretical base and identifies and defines the con-
ceptual bases for understanding branding of commodities in relation to 
individual customers’ repurchase and switching intentions. Finally, the article 
concludes by outlining the potential problems associated with the measure-
ment of commodity branding are highlighted, along with specific areas for 
future research. We begin our article by providing a theoretical basis upon 
which to develop consideration of commodity branding and we use this to 
build an exploratory conceptualisation. 

Branding Defined 

Branding, in its simplest sense, is an identification denoting ownership of a 
particular company (Barwise, Dunham, & Ritson, 2000) and a brand name 
identifies the products and services of a seller and differentiates them from 
those of their competitors (Evans & Berman, 1994). The American Market-
ing Association defines a brand as “a name, term, design, symbol, or any 
other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those 
of other sellers… A brand may identify one item, a family of items, or all 
items of that seller….” (American Marketing Association). Kotler (1991) and 
Doyle (1990) offered a similar definition where both mention differentiation 
explicitly, a point which will be expanded upon in the conceptual bases for 
understanding branding of commodities. Differences can be tangible or 
intangible and real or illusory according to Ambler & Styles (1996).  
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Brands can be explained as intangible assets based on audience percept-
ion (Aaker & Joachimsthaler, 2000; De Chernatony & Mc Donald, 1998; 
Riezebos, 2003). Current literature generally does not concentrate solely to 
apparent “elements” such as the name, logotype, slogan, colour, design or 
symbol. The focus instead is on the sum of ideas and associations these 
elements evoke among audiences, i.e. the brand's image (De Chernatony & 
McDonald, 1998; Duncan, 2002; Riezebos, 2003). Image is defined by 
“everything that the corporation is, everything that it does, communicates – 
to everybody with whom it deals” (Olins, 1989).  

Much of the origins of the brand literature lies in branding of consumer 
goods, however, an emerging feature of the brand literature is the role that 
branding plays in industrial markets. 

Branding in Industrial Markets 

Research has shown that good branding strategy is important in industrial 
markets (e.g. (Blombäck & Axelsson, 2007; Hutton, 1997; Mudambi, 2002)). 
An industrial brand is a distinctive identity that differentiates a relevant, 
enduring, and credible promise of value associated with a product, service, or 
organization and indicates the source of that promise ” (Ward, Light, & 
Goldstine, 1999). Strong industrial brands can increase information 
efficiency, reduce risk (Kotler & Pfoertsch, 2007). They can command a 
price premium, albeit price and delivery are more important factors than 
brand in explaining industrial purchase decisions (Bendixen, Bukasa, & 
Abratt, 2004). Branding industrial products can be considered a 
multidimensional construct where other factors, more relevant to businesses, 
come to play, such as logistics, customer support, and corporate image, all of 
which expand the product image (Håkansson & Waluszewski, 2005). 
Therefore, industrial branding must entail not only the product but also the 
support structure. Therefore, the decisions companies face in designing a 
brand approach for their organisations vary somewhat depending on 
whether their customers are individuals or industries. Nonetheless, firms 
develop brands for similar reasons, irrespective of the nature of their 
custommers, 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). However, Mudambi (2002) states that research carried out 
within consumer branding, can not be applied in a straight forward manner 
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to industrial markets and that it should be taken into account that industrial 
markets are different from consumer markets. 

Commodity Markets and Branding 

Limited research has been undertaken in the specific area of branding. How-
ever, pure commodities have been researched in a few different areas in 
marketing including electricity (Hartmann et al., 2005; Hartmann & Apoalaza 
Ibáñez, 2007; Wiedmann, 2004; Wiedmann, 2005), the forest industry 
(Tokarczyk & Hansen, 2006) and agricultural products markets (Brester & 
Schroeder, 1995; Ward, Chang, & Thompson, 1985). A distinction needs to 
be made before proceeding. In the marketing literature, the word 
commodity, or a commodity product, is used for products, or services, that 
have few differentiating features and high levels of substitutability (Bendixen, 
Bukasa & Abratt, 2004; Michell, King & Reast, 2001; Rust & Lemon, 2001). 
Pure commodities, on the other hand, are products such as crude oil, flour, 
and electricity. Although both share similar characteristics, there is a dis-
tinctive difference between them. A commodity product is an undiffer-
entiated product that offers limited or no perceived differences between 
competitive offerings, but a pure commodity is essentially a raw good. In 
both cases, due to their low perceived difference, consumers will chose 
between them on a price basis which forces their producers to compete on 
low price and high volume (Kotler & Pfoertsch, 2007; Michell, King & 
Reast, 2001). 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).  

Despite limited attention on branded commodities, they have been 
promoted for decades (Anderson & Bowyer, 2001; Ward, Chang & Thomp-
son, 1985). Most of the known cases are on generic products like agricultural 
commodities. Well-known slogans related to such promotional activates are 
"California Raisins" and "Got Milk?" These, and many other examples on 
commodity promotion programmes, show that they have proved to be 
effective (Alston, Crespi, Kaiser, & Sexton, 2007). As the above discussion 
implies, commodity branding is interrelated with industrial branding as most 
commodity products are mainly traded on an industrial level. The following 
section considers the different perspectives of branding that have emerged 
within the aforementioned literatures and reconciles the assumptions that 
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exist between the consumer-based and industrial-based literatures and the 
extant commodity literature with an exploratory conceptualisation. 

Conceptualising Commodity Branding 

Our review of the brand literatures coupled with the literature on commodity 
markets highlight several issues relevant to the conceptualisation and oper-
ationalisation of commodity branding; these are summarised below.  

Brand image 

Our synthesis of the literature suggests that a commodity might be particu-
larly subject to brand image influences. The definitions and operationali-
zations of brand image have been fairly irregular, although they are not with-
out some patterns and commonalities. In a summary of definitions and con-
ceptualizations of brand image from 28 studies on the history of marketing 
literature, Dobni and Zinkhan (1990) provide a centralized collection of 
definitions based on authors’ principle emphasis. They define brand image as 
the reasoned or emotional perceptions consumers attach to specific brands.  

Brand image is a multi-dimensional concept that authors have no con-
sensus of how to empirically measure (Martinez & de Chernatony, 2004; 
Stern, Zinkhan, & Jaju, 2001) and past generation has witnessed the use of 
multiple tools, routines, and methods to examine content and organization 
(Stern et al., 2001). Among the reasons for multiple and often incommensur-
able methodological techniques are wide variations in the conceptualisation 
of components to be measured; paradigmatic differences about the value of 
specific types of data; and controversy about the manner in which data is 
collected, classified, coded, analyzed, and represented (Stern et al., 2001).  

In light of the above, different authors use different approaches to 
measure brand image. Keller (1993) measures brand image by brand associ-
ations related to the product, favourability of brand associations, strength of 
brand associations, and uniqueness of brand associations. Within the theme 
brand equity, Lasser, Mittal & Sharema (1995) developed a scale for 
measureing consumer based brand equity, in which they refer to as social 
image. Aaker (1996) on the other hand, proposes that brand image be 
measured through association/differentiation measures regarding value, 
brand personality, organizational associations, and differentiation.  
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Differentiation 

Our synthesis of the literatures further suggests that commodity brands 
might be particularly subject to differentiation issues. There are various types 
of differentiation in the body of literature, which include: 1) product differ-
entiation, 2) service differentiation and, finally 3) perceived differentiation. 
One method to achieving differentiation, without necessarily creating a real 
difference in the product or service offered, is by creating an image for being 
different, and the most common way of doing so is by branding (Gronroos, 
1988). In the marketing literature perceived differentiation takes a moti-
vational perspective. A meaningful perceived difference should provide buy-
ers with their reason to purchase and be loyal to the brand (Aaker, 2001; 
Kotler, 1994). Romaniuk, Sharp, & Ehrenberg (2007) believe that perceived 
differentiation is achieved through either product features (e.g. Apple’s iMac) 
or image building advertising (e.g. Marlboro man). The marketing literature 
explicitly emphasises that the differentiation has to be perceived by custom-
mers as different (Ries & Trout, 1986) and must be valued (Carpenter, 
Glazer, & Nakamoto, 1994; Kotler, 1994; Reeves, 1984). This valued differ-
ence does not have to be a material product feature. Rather, it may be sym-
bolic, emotional, or even quite trivial (Broniarczyk & Gershoff, 2003).  

The only strong differentiation is based on the brand image (Kohli & 
Thakor, 1997). Differentiation makes the brand an imperfect substitute to 
other brands so buyers of the brand are more loyal, and therefore its 
customer base is more secure (Romaniuk et al., 2007). This makes the brand 
less susceptible to the activity of competitor brands; when a competitor 
lowers price, brands that are more differentiated are thought to lose fewer 
customers (Caves & Williamson, 1985).  

Customers repurchase and switching intentions  

The final part of the conceptualisation highlights the link between the cogni-
tive and behavioural aspects of commodity branding. As markets become 
more competitive, firms are required to generate competitive advantages. 
One way to gain a competitive advantage is by establishing long-term re-
lations with customers (Ganesan, 1994; Garbarino & Johnson, 1999; John-
son, 1999; Morgan & Hunt, 1994). Customers-brand relationships have be-
come an essential and dominant paradigm of marketing (Gronroos, 1991; 
Gummesson, 1987) where marketers do not only want to satisfy customers, 
but seek relationships with them (Hess & Story, 2005). Customer retention 
(or its inverse customer switching) and repurchases is considered a vital 
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theme of relationship marketing (Oliva, Oliver, & MacMillan, 1992; Reich-
held, 1993). Customers endeavour to reduce perceived risk purchases by 
buying a well-known brand and repeat the purchase of a brand that they 
where satisfied with (Perry & Hamm, 1969). Furthermore, might avoid 
learning new service routines and practises or to avoid making price 
comparisons between brands (Heskett, Jones, Loveman, Sasser, & 
Schlesinger, 2008; Krishnamurthi, Mazumdar, & Raj, 1992)  

To researchers, the field of customer repurchase/switching intentions is 
fragmented and lacking empirically verified general theory.(Hellier, Geursen, 
Carr, & Rickard, 2003). Some studies have researched single incidents, criti-
cal encounters and longitudinal interactions or relationships between ante-
cedent variables (Bitner, Booms, & Tetreault, 1990; Bolton, 1998; Grayson & 
Ambler, 1999; Liljander & Strandvik, 1995). Other studies have researched 
the basic antecedent variables to repurchase intention (Hocutt, 1998; Stor-
backa, Strandvik, & Gronroos, 1994; Zahorik & Rust, 1992). 

Within the literature customer satisfaction is a major antecedent variable, 
where numerous variables affect customer repurchase intention e.g. (Mittal 
& Lassar, 1998; Patterson & Spreng, 1997; Srnivasan, 1996). A direct positive 
relationship between customer satisfaction and repurchase intention is 
supported by a wide variety of product and service studies (e.g. Bolton, 1998; 
Fornell, 1992; Rust & Zahorik, 1993). These studies demonstrate that custo-
mer satisfaction with a service provider is generally strongly linked with the 
customers’ intention to return to the same service provider. However, 
satisfaction alone offers limited information on how customers will respond 
to competitive offers, product availability, price competition, or even pro-
duct failure (Hess & Story, 2005) and satisfaction ratings alone do not auto-
matically reflect customer's future loyalty (Mittal & Lassar, 1995). Moreover, 
a customer might not retain as a customer although he is satisfied (Reich-
held, 1993).  

Other significantly research antecedent variable to customer repur-
chase/switching intentions are switching costs, trust and loyalty. Firstly, 
switching cost which have an effect on purchase intentions and are defined 
as those costs that consumers associate with the process of switching from 
one supplier to another (Burnham, Frels, & Mahajan, 2003; Wathne, Biong, 
& Heide, 2001). Switching cost makes changing service providers more ex-
pensive (Gronhaug & Gilly, 1991; Peter & Tarpey Sr., 1975). Switching costs 
represent an obstruction to exploring new suppliers (Wathne, Biong & 
Heide, 2001) to the extent that when individuals perceive costs or barriers to 
exit, they will tend to maintain their supplier (Burnham et al., 2003; Lee, Lee, 
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& Feick, 2001). Dissatisfied customers may even remain loyal because of 
high switching costs (Gronhaug & Gilly, 1991). Secondly, research suggest 
that trust is the dominant antecedent of repurchase intentions (Doney & 
Cannon, 1997). Trust is a willingness to rely on an exchange partner in 
whom one has confidence (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992), a 
belief that a partner's word or promise is reliable and a party will fulfil 
his/her obligations in the relationship. Both trust and satisfaction have 
strong positive effects on customer retention (Ranaweera & Prabhu, 2003; 
Schurr & Ozanne, 1985) and are highly related constructs (Sirdeshmukh, 
Singh, & Sabol, 2002) and together, trust and satisfaction combine to 
provide the conditions necessary for enduring customer-brand relationships 
(Hess & Story, 2005). Thirdly, loyalty has been identified as one critical 
dimension of a strong brand (Aaker, 1992) and is presented as a core ele-
ment of customer-brand relationships (Fullerton, 2003; Morgan & Hunt, 
1999; Sirdeshmukh et al., 2002). Customer loyalty is the propensity to trans-
act, resulting in sequential purchase or proportionality, measures that focus 
on inertia rather than relational outcomes (Fournier, 1998).  

Concluding Remarks 

This paper has attempted to demonstrate importance of the role of branding 
within commodity markets. By engaging the broader literature as proposed 
in other studies this paper attempted to conceptually advance the idea of 
commodity branding. The inherent complexity and dynamic aspects of 
branding in certain commodity markets has hitherto been virtually neglected. 
Further research is now needed to explore some of the research ideas de-
veloped in this paper in more detail. Given that the literature has identified 
potential problems associated with measuring brand image such as the fact 
the brand image dimensions are product and industry specific (Martinez and 
de Chernatony, 2004; Dobni and Zinkhan, 1990; Low and Lambs, 2000), 
future research could add to the knowledge base by developing a commodity 
brand image measure. This paper reveals a set of exploratory issues in the 
current brand literature to advance the conceptualisation of commodity 
branding. However, much more work is required to refine and develop this 
conceptualisation, which seems a worthwhile research agenda. Finally, 
further research could seek to understand the behavioural consequences of 
brand image. Specifically, studying the effects of brand image of 
commodities on individual customers’ repurchase and switching intentions. 



Commodity Branding 157 

  

As this literature review demonstrates, perceived differentiation does affect 
customers’ perceptions and intentions, therefore future studies could more 
closely explore the extent to which perceived differentiation and price affects 
switching/repurchase intentions.  

References 

Aaker, D. A. (2001). Strategic market management (6th ed.). New York: John 
Wiley & Sons. 

Aaker, D. A. & Joachimsthaler, E. (2000). Brand leadership. New York: Free 
Press.  

Aaker, D. A. & Shansby, J. G. (1982). Positioning your product. Business 
Horizons, 25(3), 56.  

Aaker, D. A. (1992). The value of brand equity. Journal of Business Strategy, 
13(4), 27.  

Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York: Free Press. 
Alston, J. M., Crespi, J. M., Kaiser, H. M., & Sexton, R. J. (2007). An evalu-

ation of California's mandated commodity promotion programs. Review of 
Agricultural Economics, 29(1), 40-63.  

Ambler, T., Bhattacharya, C. B., Edell, J., & Keller, K. L. (2002). Relating 
brand and customer perspectives on marketing management. Journal of 
Service Research : JSR, 5(1), 13.  

Ambler, T. & Styles, C. (1996). Brand development versus new product 
development: Towards a process model of extension decisions. Marketing 
Intelligence & Planning, 14(7), 10-19.  

American Marketing Association. Marketing terms dictionary - american marketing 
association - www.marketingpower.com.  

Anderson, R. C. & Bowyer, J. L. (2001). Industry-wide product promotion 
within commodity industries: An opportunity for the forest products 
industry? Forest Products Journal, 51(11/12), 64.  

Barwise, P., Dunham, A., & Ritson, M. (2000). In Pawit J. (Ed.), Ties that 
bind: Brands, consumers and businesses. London: V&A Publications. 

Bendixen, M., Bukasa, K. A., & Abratt, R. (2004). Brand equity in the 
business-to-business market. Industrial Marketing Management, 33(5), 371-
380.  

Bitner, M. J., Booms, B. H., & Tetreault, M. S. (1990). The service encounter: 
Diagnosing favourable and unfavourable incidents. Journal of Marketing, 
54(1), 71-84.  



158  Friðrik Larsen, Gordon Greenley, Mark Palmer and John Rudd 

  

Blombäck, A. & Axelsson, B. (2007). The role of corporate brand image in 
the selection of new subcontractors. Journal of Business & Industrial 
Marketing, 22(6), 418-430.  

Bolton, R. N. (1998). A dynamic model of the duration of the customer's 
relationship with a continuous service provider: The role of satisfaction. 
Marketing Science, 17(1), 45.  

Brester, G. W. & Schroeder, T. C. (1995). The impacts of brand and generic 
advertising on meat demand. American Journal of Agricultural Economics, 
77(4),  

Broniarczyk, S. M. & Gershoff, A. D. (2003). The reciprocal effects of brand 
equity and trivial attributes. JMR, Journal of Marketing Research, 40(2), 161.  

Burnham, T. A., Frels, J. K., & Mahajan, V. (2003). Consumer switching 
costs: A typology, antecedents, and consequences. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 31(2), 109-126.  

Carpenter, G. S., Glazer, R., & Nakamoto, K. (1994). Meaningful brands 
from meaningless differentiation: The dependence on irrelevant attri-
butes. Journal of Marketing Research (JMR), 31(3), 339-350.  

Caves, R. E. & Williamson, P. J. (1985). What is product differentiation, 
really? Journal of Industrial Economics, 34(2), 113-132.  

De Chernatony, L. & McDonald, M. (1998). Creating powerful brands in 
consumer, service and industrial markets. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

Dobni, D. & Zinkhan, G. M. (1990). In search of brand image: A foundation 
analysis. Advances in Consumer Research, 17(1), 110-119.  

Doney, P. M. & Cannon, J. P. (1997). An examination of the nature of trust 
in buyer-seller relationships. Journal of Marketing, 61(2), 35.  

Doyle, P. (1990). Building successful brands: The strategic options. Journal of 
Consumer Marketing, 7(2), 5.  

Duncan, T. (2002). IMC: Using advertising and promotion to build brands. Burr 
Ridge, IL: McGraw-Hil. 

Evans, J. R. & Berman, B. (1994). Marketing. New York: Macmillan. 
Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: The swedish 

experience. Journal of Marketing, 56(1), 6-21.  
Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship 

theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24(4), 343-373.  
Fullerton, G. (2003). When does commitment lead to loyalty? Journal of Service 

Research, 5(4), 333.  
Ganesan, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller 

relationships. Journal of Marketing, 58(2), 1.  
Garbarino, E. & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, 

trust, and commitment in customer relationships. Journal of Marketing, 
63(2), 70-87.  



Commodity Branding 159 

  

Gardner, B. B. & Levy, S. J. (1955). The product and the brand. Harvard 
Business Review, 33(2), 33-39.  

Grayson, K. & Ambler, T. (1999). The dark side of long-term relationships 
in marketing services. Journal of Marketing Research (JMR), 36(1), 132-141.  

Gronhaug, K. & Gilly, M. C. (1991). A transaction cost approach to con-
sumer dissatisfaction and complaint actions. Journal of Economic Psychology, 
12(1), 165.  

Gronroos, C. (1988). Service quality: The six criteria of good perceived 
service. Review of Business, 9(3), 10.  

Gronroos, C. (1991). The marketing strategy continuum: Towards a market-
ing concept for the 1990s. Management Decision, 29(1), 7.  

Gummesson, E. (1987). The new marketing -- developing long term inter-
active relationships. Long Range Planning, 20(4), 10-20. 

Håkansson, H. & Waluszewski, A. (2005). Developing a new understanding 
of marketing: Reinterpreting the 4Ps. Journal of Business & Industrial 
Marketing, 20(3), 110-117.  

Hartmann, P., Apaolaza Ibáñez, V., & Forcada Sainz, F. J. (2005). Green 
branding effects on attitude: Functional versus emotional positioning 
strategies. Marketing  

Hartmann, P. & Apaolaza Ibáñez, V. (2007). Managing customer loyalty in 
liberalized residential energy markets: The impact of energy branding. 
Energy Policy, 35(4), 2661-2672.  

Hellier, P. K., Geursen, G. M., Carr, R. A., & Rickard, J. A. (2003). Customer 
repurchase intention: A general structural equation model. European Jour-
nal of Marketing, 37(11/12), 1762.  

Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser Jr, W. E., & Schlesinger, 
L. A. (2008). Putting the service-profit chain to work. Harvard Business Re-
view, 86(7), 118-129.  

Hess, J. & Story, J. (2005). Trust-based commitment: Multidimensional con-
sumer-brand relationships. Journal of Consumer Marketing, 22(6), 313-322.  

Hocutt, M. A. (1998). Relationship dissolution model: Antecedents of re-
lationship commitment and the likelihood of dissolving a relationship. 
International Journal of Service Industry Management, 9(2), 189.  

Hutton, J .G. (1997). A study of brand equity in an organizational-buying 
context. Journal of Product & Brand Management, 6(6), 428.  

Johnson, J. L. (1999). Strategic integration in industrial distribution channels: 
Managing the interfirm relationship as strategic asset. Journal of the Academy 
of Marketing Science, 27(1), 4.  

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, managing customer-based 
brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.  



160  Friðrik Larsen, Gordon Greenley, Mark Palmer and John Rudd 

  

Keller, K. L. (1998). Strategic brand management, building, measuring, and managing 
brand equity. Upper Saddle River: Prentice-Hall. 

Kohli, C. & Thakor, M. (1997). Branding consumer goods: Insights from 
theory and practice. Journal of Consumer Marketing, 14(2), 206-219.  

Kotler, P. (1991). Marketing management: Analysis, planning, and control (8th ed.). 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. 

Kotler, P. (1994). Marketing management: Analysis, planning, implementation, and 
control (8th ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. 

Kotler, P. & Keller, K. L. (2005). Marketing management (12th ed.). Prentice 
Hall Edition: 

Kotler, P. & Pfoertsch, W. (2007). Being known or being one of many: The 
need for brand management for business-to-business (B2B) companies. 
Journal of Business & Industrial Marketing, 22(6), 357-362.  

Krishnamurthi, L., Mazumdar, T., & Raj, S. P. (1992). Asymmetric response 
to price in consumer brand choice and purchase quantity decisions. 
Journal of Consumer Research, 19(3), 387-400.  

Lasser, W., Mittal, B., & Sharema, A. (1995). Measuring consumer based 
brand equity. Journal of Consumer Marketing, 12, 11-19.  

Lee, J., Lee, J., & Feick, L. (2001). The impact of switching costs on the 
customer satisfaction-loyalty link: Mobile phone service in france. The 
Journal of Services Marketing, 15(1), 35.  

Liljander, V. & Strandvik, T. (1995). The nature of customer relationships in 
services. In T. A. Swartz, D. E. Brown & S. W. Brown (Eds.), Advances in 
services marketing and management, (pp. 141-167). Greenwich, CT: JAI Press. 

Low, Georg S. & Lamb, Charles W. (2000). The measurement and di-
mensionality of brand associations. Journal of Product and Brand Management,  
9(6), 350-370. 

Martinez, E. & de Chernatony, L. (2004). The effect of brand extension 
strategies upon brand image. Journal of Consumer Marketing, 21(1), 39-50. 

Michell, P., King, J. & Reast, J. (2001). Brand values related to industrial 
products. Industrial Marketing Management, 30(5), 415-425.  

Mittal, B. & Lassar, W. M. (1998). Why do customers switch? the dynamics 
of satisfaction. Journal of Services Marketing, 12(2), 177.  

Moorman, C., Zaltman, G., & Deshpande R. (1992). Relationships between 
providers and users of market research: The dynamics of trust within and 
between organizations. Journal of Marketing Research (JMR), 29(3), 314-328.  

Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1999). Relationships-based competitive ad-
vantage: The role of relationship marketing in marketing strategy. Journal 
of Business Research, 46(3), 281-290.  

Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of re-
lationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20.  



Commodity Branding 161 

  

Mudambi, S. (2002). Branding importance in business-to-business markets: 
Three buyer clusters. Industrial Marketing Management, 31(6), 525-533.  

Olins, W. (1989). Corporate identity – making business strategy visible through design. 
London.: Thames & Hudson. 

Oliva, T. A., Oliver, R. L., & MacMillan, I. C. (1992). A catastrophe model 
for developing service satisfaction strategies. Journal of Marketing, 56(3), 
83.  

Patterson, P. G. & Spreng, R. A. (1997). Modelling the relationship between 
perceived value, satisfaction and repurchase intentions in a business-to-
business, services context: An empirical examination. International Journal 
of Service Industry Management, 8(5). 

Perry, M. & Hamm, C. (1969). Canonical Analysis of Relations between 
Socioeconomic Risk and Personal Influence in Purchase Decisions. 
Journal of Marketing Research, 6(3), 351-354. 

Peter, J. P. & Tarpey Sr., L. X. (1975). A comparative analysis of three 
consumer decisions strategies. Journal of Consumer Research, 2(1), 29-37.  

Ranaweera, C. & Prabhu, J. (2003). The influence of satisfaction, trust and 
switching barriers on customer retention on a continuous purchasing 
setting. International Journal of Service Industry Management, 14(4), 374-395.  

Reeves, R. (1984). Reality in advertising. New York: Knopf, Alfred A Inc. 
Reichheld, F. F. (1993). Loyalty-based management. Harvard Business Review, 

71(2), 64-73.  
Ries, A. & Trout, J. (1986). Positioning: The battle for your mind. New York: 

McGraw-Hill Inc. 
Ries, A., & Ries, L. (2002). The 22 immutable laws of branding: How to build a 

product or service into a world-class brand. New York, N.Y. : HarperCollins.  
Riezebos, R. (2003). Brand management – A theoretical and practical approach. Har-

low: Pearson. 
Romaniuk, J., Sharp, B., & Ehrenberg, A. (2007). Evidence concerning the 

importance of perceived brand differentiation. Australasian Marketing 
Journal, 15(2), 42.  

Rust, R. T. & Lemon, K. N. (2001). E-service and the consumer. International 
Journal of Electronic Commerce, 5(3), 85-101.  

Rust, R. T. & Zahorik, A. J. (1993). Customer satisfaction, customer re-
tention, and market share. Journal of Retailing, 69(2), 193.  

Schurr, P. H. & Ozanne, J. L. (1985). Influences on exchange processes: 
Buyers' preconceptions of a seller's trustworthiness and bargaining tough-
ness. Journal of Consumer Research, 11(4), 939-953.  

Sirdeshmukh, D., Singh, J., & Sabol, B. (2002). Consumer trust, value, and 
loyalty in relational exchanges. Journal of Marketing, 66(1), 15-37.  



162  Friðrik Larsen, Gordon Greenley, Mark Palmer and John Rudd 

  

Srnivasan, M. (1996). New insights into switching behaviour. Marketing Re-
search, 8(3), 26-33.  

Stern, B., Zinkhan, G. M., & Jaju, A. (2001). Marketing images: Construct 
definition, measurement issues, and theory development. Marketing Theory, 
1(201) 

Storbacka, K., Strandvik, T., & Gronroos, C. (1994). Managing customer 
relationships for profit: The dynamics of. International Journal of Service 
Industry Management, 5(5), 21.  

Tokarczyk, J. & Hansen, E. (2006). Creating intangible competitive ad-
vantages in the forest products industry. Forest Products Journal, 56(7), 4-13.  

Ward, R., Chang, J., & Thompson, S. (1985). Commodity advertising: Theo-
retical issues relating to generic and brand promotions. Agribusiness, 1(4), 
269-279.  

Ward, S., Light, L., & Goldstine, J. (1999). What high-tech managers need to 
know about brands. Harvard Business Review, 77(4), 85-95.  

Wathne, K. H., Biong, H., & Heide, J. B. (2001). Choice of supplier in 
embedded markets: Relationship and marketing program effects. Journal of 
Marketing, 65(2), 54-66.  

Wiedmann, K. (2004). Measuring brand equity for organising brand manage-
ment in the energy sector: A research proposal and first empirical hints. 
Journal of Brand Management, 12(2), 124-139.  

Wiedmann, K. (2005). Measuring brand equity for organising brand manage-
ment in the energy sector - A research proposal and first empirical hints: 
Part 2: Concept and results of an empirical study in the german energy 
market. Journal of Brand Management, 12(3), 207.  

Zahorik, A. J. & Rust, R. T. (1992). Modeling the impact of service quality 
on profitability: A review. In T. Swartz, D. E. Brown & S. W. Brown 
(Eds.), Advances in services marketing and management (pp. 2-22). Greenwich, 
CT: JAI Press. 

 



Viðhorf stjórnenda í verslun til færni 
miðaldra og eldra starfsfólks 

Guðfinna Harðardóttir 
Inga Jóna Jónsdóttir 

 

Vestræn samfélög hafa breyst hratt á tiltölulega stuttum tíma, fyrst úr bænda-
samfélögum í iðnaðarsamfélög og síðan í tækni- og þekkingarsamfélög. Lægri 
fæðingartíðni samhliða auknum lífslíkum hafa leitt til lýðfræðilegra breytinga 
sem eiga sé enga samsvörun í sögunni. Vinnufærum einstaklingum mun 
fækka í framtíðinni, nýliðun á vinnumarkaði helst ekki í hendur við eftirspurn 
eftir vinnuafli og meira mun mæða á miðaldra og eldri starfsmönnum 
(Drucker, 2001; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999; Nyhan 2006; Tikkanen, 2006). 
Störfin breytast hratt og stöðugt er gerð krafa um að starfsmenn tileinki sér 
nýja þekkingu, færni og viðhorf. Þess vegna er mikilvægt að færni starfs-
manna sé í samræmi við kröfur vinnumarkaðarins, að allir starfsmenn leggi 
áherslu á nám eða lærdóm í tengslum við vinnuna (learning at work) og fái 
tækifæri til að mæta þessum auknu kröfum. Miðaldra og eldri starfsmenn eru 
þar ekki undanskildir. Rannsóknir hafa hins vegar gefið vísbendingar um að 
þessi hópur sitji eftir og fái ekki tækifæri til náms og þjálfun til að mæta 
nýjum verkefnum, nýjum aðstæðum og nýjum vinnuaðferðum (Félagsmála-
ráðuneyti, 2004; Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006; Nilsson 
2007; Rosenstock, 2004; Tikkanen, Lahn, Withnall, Ward og Lyng, 2002).  

Viðfangsefni greinarinnar er að skoða hvað rannsóknir segja um viðhorf 
til miðaldra og eldri á vinnumarkaði og færniþætti þá sem einstaklingar þurfa 
að búa yfir til að geta verið virkir þátttakendur  þekkingarþjóðfélagsins.  
Kynntar verða og ræddar niðurstöður rannsóknar á upplifun og viðhorfum 
37 íslenskra stjórnenda í verslun til færni miðaldra og eldri starfsmanna.  
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Staða miðaldra og eldra fólks  

Hverjir teljast til miðaldra og eldra fólks? 

Engin ein skilgreining virðist vera til á aldursmörkum þeirra sem teljast vera 
miðaldra eða eldri starfsmenn (older workers) og hinna sem teljast til yngri 
starfsmanna. Oftast eru neðri mörkin sett við 45–55 ára aldurinn (Félags-
málaráðuneyti, 2004; Tikkanen og Nyhan, 2006). Hér verður í megindráttum 
miðað við aldurinn 50 ára og eldri þegar rætt er um miðaldra og eldra fólk. 
Mikilvægt er að hafa í huga að þetta er ekki einsleitur hópur heldur er um að 
ræða hóp einstaklinga, karla og konur, á ýmsum aldri og með ólíkan bak-
grunn að því er varðar menntun, starfsreynslu, heilsu, fjölskylduhagi og ein-
staklingsbundin einkenni.  

Breytingar á íslensku samfélagi og atvinnuþátttaka miðaldra 
og eldra fólks 

Samkvæmt framreiknuðum tölum Hagstofu Íslands (2007) um mannfjölda 
verður sá hópur vinnuafls sem er skipaður einstaklingum 50 ára og eldri hlut-
fallslega stærri árið 2050 heldur en var árið 1980 eða 35% árið 2050 á móti 
28% árið 1980. Hlutfall nýliða á aldrinum 16–30 ára mun hins vegar lækka úr 
40% árið 1980 í 30% árið 2050.  

Tölur frá Eurostat (2007), hagstofu Evrópusambandsins, sýna að atvinnu-
þátttaka einstaklinga á aldrinum 55–64 ára er töluvert hærri hér á landi en í 
öðrum Evrópulöndum. Þannig voru 84% Íslendinga á aldrinum 55–64 ára 
starfandi árið 2006 á meðan hlutfallið var 44% að meðaltali í aðildarlöndum 
ESB það árið. Þessi mikla atvinnuþátttaka ásamt lágu atvinnuleysi, eins og 
einkennt hefur vinnumarkaðinn hér á landi síðastliðin misseri, sýna að það er 
mikil þörf fyrir starfskrafta miðaldra og eldra fólks á íslenskum vinnumarkaði 
og ef framreiknaðar tölur Hagstofunnar um mannfjölda standast verður 
þörfin enn meiri í framtíðinni. 

Þátttaka miðaldra og eldra fólks í símenntun 

Rannsóknir hafa sýnt að nokkuð dregur úr þátttöku fólks í símenntun eftir 
því sem það eldist. Svo virðist samt að menntun frekar en aldur ráði mestu 
um, hvort fólk sækir sér aukna menntun eftir að formlegri skólagöngu lýkur. 
Þannig eru langskólagengnir langlíklegastir til að taka þátt í símenntunarnám-
skeiðum óháð aldri og þessi hópur virðist viðhalda nokkuð stöðugri þátttöku 
í símenntun fram eftir aldri (Chisholm, Larson og Mossoux., 2004; Félags-
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málaráðuneyti, 2004; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 
2001b). 

Hér á landi hefur áhersla á símenntun aukist á síðastliðnum árum og 
endurspeglast meðal annars í auknu framboði á námskeiðum og námsleiðum 
fyrir almenning og aukinni áherslu stéttarfélaga og stjórnvalda á starfsmenn-
tun og fræðslusjóði (ASÍ, 2007; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2008; Jón 
Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001a; Lög um starfsmenntun í 
atvinnulífinu, nr. 19/1992). Aukin áhersla á símenntun endurspeglar í raun 
hina almennu skoðun um að aukin menntun hafi jákvæð áhrif á afkomu ein-
staklings og auki hagsæld þjóðarbús. Það er því mikilvægt að hætta aldrei að 
læra heldur vera stöðugt að auka við færni sína með því að leggja stund á 
símenntun (Evrópusambandið, 2006; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Heery 
og Noon, 2001; Menntamálaráðuneytið, 1998; Tryggvi Þór Herbertsson, 
1996).  

Hvaða færni er nauðsynleg í þekkingarsamfélagi? 

Með hugtakinu færni (competence) er í megindráttum litið svo á að um sé að 
ræða blöndu kunnáttu (knowledge), þ.e. þess að þekkja eitthvað og kunna að 
nota það, hæfni (skills) sem felst í getunni til að koma hlutum eða hugmynd-
um í verk og viðhorfs (attitudes) einstaklings, sem hefur áhrif á hegðun hans 
hverju sinni. Þannig byggir færnin á samspili nokkurra þátta sem gera 
einstaklingi kleift að leysa tiltekið verkefni við tilteknar aðstæður (Blanchard 
og Thacker, 2007; Holt Larsen og Svabo, 2002; Inga Jóna Jónsdóttir, 2004; 
Nyhan, 2002).  

Miklar breytingar hafa átt sér stað á atvinnuháttum vestrænna samfélaga. 
Engum dylst til dæmis að tölvur og upplýsingatækni skipa stóran sess í mörg-
um störfum samfélagsins og alþjóðavæðingin eykur þörfina fyrir kunnáttu í 
erlendum tungumálum, samskiptahæfni og menningarlæsi. Ákveðinn sam-
hljómur er í hugmyndum ýmissa aðila um þá færni sem er einstaklingnum 
mikilvæg (m.a. Chrisholm o.fl., 2004; Evrópusambandið, 2007; Green, 2007; 
Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnar-
dóttir, 2001b). Til að vera virkur í þekkingarsamfélagi þarf að búa yfir grund-
vallarfærni í lestri, ritun og stærðfræði, hafa færni í tungumálum, tjáningu, 
samskiptum og samvinnu. Einstaklingur þarf að sýna frumkvæði, gagnrýna 
hugsun og færni til að leysa vandamál, hafa viljann til að taka ákvarðanir, 
öðlast yfirsýn og skipuleggja verkefni. Auk þessa þarf hann að þjálfa með sér 
færni í notkun upplýsingatækni og upplýsingalæsi, sem felst í færni í meðferð 
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gagna og upplýsinga. Þessu til viðbótar getur svo hver og einn byggt upp 
ýmis konar sérhæfða þekkingu og færni.  

Rannsóknir á viðhorfum til miðaldra og eldra fólks  

Hugmyndir eru uppi um að miðaldra og eldra fólk vinni hægar og eigi erfið-
ara með að aðlagast breytingum í vinnuumhverfi og geti síður tileinkað sér 
nýja þekkingu og færni en þeir sem yngri eru. Þá finnast einnig  vísbendingar 
um að miðaldra og eldri starfsmenn séu síður ráðnir til starfa og bjóðist færri 
tækifæri til sí- og endurmenntunar en yngri starfsmenn. Þessar hugmyndir og 
vísbendingar hafa kallað á rannsóknir á stöðu miðaldra og eldri starfsmanna 
og viðhorfum almennings til þessa hóps (Wright 2006). 

Niðurstöður ýmissa rannsókna á viðhorfum til miðaldra og eldri starfs-
manna (Félagsmálaráðuneyti, 2004; Nilsson, 2007; Rosenstock, 2004; Tikk-
anen o.fl., 2002) benda til þess að starfsfærni og lífsreynsla eldri starfsmanna 
sé mikils metin innan fyrirtækja og sú skoðun virðist ríkjandi að menn ávinni 
sér aukna félagslega og faglega færni og bæti vinnusiðferði sitt með aldrinum. 
Lífs- og starfsreynsla eldri starfsmanna virðist nýtast þeim vel í starfi og jafn-
vel bæta upp reynsluleysi yngri starfsmanna. Niðurstöður rannsókna sýna 
einnig að þeir sem eldri eru eiga sér oft á tíðum stórt og gott tengslanet, skor-
ast ekki undan ábyrgð, eru yfirvegaðir og vandvirkir og með jákvætt viðhorf 
til vinnunnar. Á hinn bóginn eru vísbendingar um að eldri starfsmenn séu 
lengur að ljúka verkefnum, eigi erfiðara með að tileinka sér breytingar og hafi 
slakari almenna menntun og tæknikunnáttu heldur en yngri starfsmenn. 

Miðaldra og eldri starfsmenn búa alla jafna yfir lykilþekkingu og mikilli 
yfirsýn sem gerir þá verðmætari fyrirtækinu heldur en þeir sem yngri eru og 
því er mikilvægt fyrir fyrirtækið að halda sem lengst í þessa starfsmenn, 
a.m.k. þar til þeir hafa yfirfært þekkinguna yfir á næstu kynslóð starfsmanna. 
Þátttaka þeirra í óformlegu og formlausu námi á vinnustað felst í megindrátt-
um í því að koma þekkingu frá sér í stað þess að taka hana til sín, jafnvel þótt 
ekkert bendi til þess að þeir eigi erfiðara með að læra og tileinka sér nýja hluti 
eða hafi misst áhugann á að halda áfram að þróa færni sína (Félagsmála-
ráðuneyti, 2004; Ford, Watkins, Bosley, Hawthorn, McGowan og Grattan, 
2003; Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006; Nilsson 2007; Rosen-
stock, 2004; Tikkanen o.fl., 2002). 

Það virðist vera nokkuð útbreidd skoðun meðal stjórnenda, að fjárfesting 
í menntun og þjálfun þessara lykilstarfsmanna borgi sig ekki því sá tími sem 
hún skilar sér til baka (return period) sé of stuttur. Auk þess finnst stjórnendum 



Viðhorf stjórnenda í verslun til færni miðaldra og eldra starfsfólks 167 

  

það jafnvel ekki viðeigandi að stinga upp á frekara námi við eldri starfsmenn 
sína og eldri starfsmenn hika við að fara fram á frekara nám á kostnað 
fyrirtækisins. Segja má að varfærni beggja aðila sé þeim báðum til trafala, því 
ef haft er í huga að miðaldra og eldra starfsfólk er trúrra fyrirtækinu og 
ólíklegra til að skipta um vinnustað en yngra starfsfólk ætti það að vera hagur 
hvers fyrirtækis að uppfæra og endurnýja þekkingu og færni þessa hóps 
reglulega (Billet og Woerkom, 2006; Félagsmálaráðuneyti, 2004; Fram-
kvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2006; Nilsson 2007; Rosenstock, 2004; 
Tikkanen o.fl., 2002; Tikkanen, 2006).  

Íslensk rannsókn  

Rannsókn, sem var hluti af meistaraprófsritgerð Guðfinnu Harðardóttur, var 
gerð meðal 37 íslenskra stjórnenda í verslun á árinu 2008. Meginmarkmiðið 
var að kanna upplifun og viðhorf stjórnendanna til færni miðaldra og eldri 
starfsmanna og álykta út frá því, hvaða færniþætti brýnast væri að byggja upp 
hjá þessum hópi.  

Kveikjan að því að velja stjórnendur úr atvinnugreininni verslun var fyrst 
og fremst sú almenna umræða um mikla starfsmannaveltu og mannaflaþörf í 
verslun sem í gangi er í þjóðfélaginu. Þá vöktu nýlegar upplýsingar úr könnun 
Rannsóknaseturs verslunarinnar (2007a; 2007b) einnig áhuga á að safna frek-
ari gögnum sem gæfu gagnlegar vísbendingar. Notast var við hentugleika-
úrtak 72 starfsmanna- og framkvæmdastjóra í verslun. Valdir þátttakendur 
fengu tölvupóstbréf með kynningu á rannsókninni og beiðni um þátttöku. 
Spurningakönnun var síðan framkvæmd með Outcome vefkannanakerfinu. 
Við smíði spurninga var tekið mið af spurningum erlendu kannananna. Eins 
og áður segir voru svarendur 37 eða rúmlega 51% þeirra sem úrtakið náði til. 
Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um upplifun og viðhorf stjórnendanna 
sem áhugavert er að bera saman við erlendar rannsóknarniðurstöður. Vís-
bendingarnar auka einnig við hagnýtar upplýsingar sem leitt geta til mark-
vissari aðgerða og viðbragða þeirra sem stjórna eiga starfsþróunarþætti 
starfsmannamálanna. 

Niðurstöður og umræða 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur m.a. fram að viðhorf íslensku stjórn-
endanna til miðaldra og eldri starfsmanna er almennt jákvætt. Mikill meiri-
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hluti þeirra taldi mikilvægt að halda í miðaldra og eldri starfsmenn og þrír af 
hverjum fjórum töldu æskilegast að aldursdreifing starfsmanna væri sem 
jöfnust. Hér á eftir verða kynntar og ræddar nánar helstu niðurstöður sem 
fram komu um viðhorfin til einstaka færniþátta.   

Vinnusiðferði miðaldra og eldri starfsmanna er að mati íslensku stjórn-
endanna almennt talið betra heldur en yngri starfsmanna því þeir telja þá 
mæta betur í vinnuna og sýna fyrirtækinu meiri hollustu heldur en yngri 
starfsmenn gera. Einnig sögðu lítið eitt fleiri svarendur íslensku rannsóknar-
innar miðaldra og eldri starfsmenn vera nákvæmari í störfum sínum heldur 
en þeir sem yngri eru. Meirihluti svarenda sá hins vegar engan mun á því 
hvor hópurinn væri fljótari að ljúka við verkefni sín. Það eru aðrar niður-
stöður en Nilsson (2007) fékk úr sinni rannsókn þar sem sænskir stjórnendur 
í opinbera geiranum töldu miðaldra og eldri starfsmenn almennt vera lengur 
að ljúka verkefnum sínum heldur en þeir sem yngri eru. 

Yngri starfsmenn hafa samkvæmt svörum íslensku þátttakendanna meiri 
þörf fyrir að bæta færni sína í samskiptum. Þannig töldu þrír af hverjum fjór-
um stjórnendum að yngri starfsmenn hefðu mjög mikla eða nokkuð mikla 
þörf fyrir að bæta sig í samskiptum og tjáningu á meðan hlutfall þeirra sem 
töldu þessa þörf vera fyrir hendi hjá miðaldra og eldri starfsmönnum var 
21%. Það kom einnig skýrt fram í niðurstöðunum að yngri starfsmenn þurfa 
frekar en þeir sem eldri eru að læra að sýna þjónustulund og bæta framkomu 
sína við viðskiptavini. Hvað stjórnun og rekstur varðar svöruðu 69% svar-
enda því svo að þörfin á að bæta færnina í stjórnun og rekstri væri mjög mikil 
eða nokkuð mikil meðal yngri starfsmanna á meðan 49% töldu miðaldra og 
eldri starfsmenn hafa svipaða þörf fyrir betri færni á þessu sviði. 

Góð almennt menntun, færni í tungumálum og upplýsingatækni eru 
meðal þeirra færniþátta sem þykir mikilvægt að búa yfir í þekkingarsamfélagi. 
Samkvæmt svörum íslensku þátttakendanna er almenn menntun sem og 
kunnátta í móðurmálinu betri meðal miðaldra og eldri starfsmanna heldur en 
þeirra sem yngri eru. Eldri starfsmennirnir hafa hins vegar meiri þörf á að 
bæta færni sína í erlendum tungumálum og mikill meirihluti svarenda eða níu 
af hverjum tíu töldu miðaldra og eldri starfsmenn hafa mjög mikla eða 
nokkuð mikla þörf á að bæta færni sína í notkun tölvu og internets.  

Meðal færniþátta sem eru mikilvægir í samkeppnisþjóðfélagi er frum-
kvöðlahugsun, þor og vilji til að framkvæma og færnin til að takast á við 
breytingar. Samkvæmt svörum íslensku stjórnendanna skortir nokkuð upp á 
þessa færni hjá miðaldra og eldri starfsmönnum því þeir telja yngri starfs-
menn reiðbúnari að taka að sér ný verkefni, sýna meiri fjölbreytni við lausn 
verkefna og þora frekar að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Rétt 
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tæpur helmingur svarenda taldi yngri starfsmennina eiga auðveldara með að 
takast á við breytingar en sama hlutfall svaraði því reyndar svo að þeir sæju 
engan mun á hópunum hvað þetta varðaði. 

Að mati svarenda eru það frekar miðaldra og eldri starfsmenn sem búa 
yfir þekkingu og færni sem er mikilvæg fyrir fyrirtækið og eldri starfsmenn 
miðla frekar af þekkingu sinni og reynslu heldur en yngri starfsmenn gera. 
Meirihluti svarenda eða 64% töldu sig ekki merkja mun á yngri og eldri 
starfsmönnum hvað varðar áhuga þeirra til náms og þjálfunar á vegum fyrir-
tækisins en þó eru fleiri stjórnendur eða 31% á móti 6% sem telja starfsmenn 
yngri en 50 ára vera áhugasamari um að taka þátt í námskeiðum og þjálfun á 
vegum fyrirtækisins. 

Enginn svarenda sagðist vita til þess að starfsmanni hefði verið neitað um 
þátttöku á námskeiði eða þjálfun á grundvelli aldurs. Það kemur heim og 
saman við niðurstöður könnunar Félagsmála-ráðuneytisins (2004) þar sem 
níu af hverjum tíu svarendum töldu yngra og eldra starfsfólk hafa jafna 
möguleika til að sækja endurmenntun og/eða starfsþjálfun. Ástæður áhuga-
leysis miðaldra og eldri starfsmanna í verslun á aukinni færniþjálfum má 
kannski rekja til menntunar þeirra en eins og fram hefur komið virðist 
menntun fólks ráða mestu um þátttöku þess í símenntun. Reikna má með að 
margir miðaldra og eldri starfsmenn sem starfa við verslun hér á landi hafi 
nokkuð skamma skólagöngu að baki og falla þeir því í hóp þeirra sem sækja 
síður endur- og símenntun.  

Lokaorð 

Þeir færniþættir sem stjórnendur telja skorta upp á hjá miðaldra og eldri 
starfsmönnum eru aðrir en þeir sem yngri starfsmenn skortir. Miðaldra og 
eldri starfsmenn þurfa að bæta færni sína í notkun tölvu og internets, bæta 
færni sína í erlendum tungumálum, auka frumkvöðlahugsun, efla fram-
kvæmdaþor og þjálfa með sér jákvæðara viðhorf til símenntunar. Starfsmenn 
yngri en 50 ára þurfa hins vegar að öðlast betri almenna menntun, efla 
íslenskukunnáttu sína, bæta vinnusiðferði sitt og öðlast aukna færni í sam-
skiptum, stjórnun og rekstri ásamt því að bæta viðhorf sitt til miðlunar þekk-
ingar og færni. Þar sem ekki er um sömu færniþætti að ræða má velta því 
fyrir sér hvort ekki væri hægt að koma því þannig fyrir innan vinnustaðarins 
að hóparnir ynnu saman því nám er þroskaferli sem best er að fari fram í 
samskiptum við aðra.  
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Þjónustugæði hjá íslenskum fyrirtækjum 

Guðmundur Kr. Óskarsson 
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir 

 

Þjónusta er orðin víðtæk atvinnugrein á Íslandi og hefur hún vaxið ört á 
síðastliðnum árum, í fjölmörgum löndum. Störfum í þjónustugreinum hefur 
farið fjölgandi og er t.d. ferðaþjónustan farin að skapa töluverðar gjaldeyris-
tekjur á Íslandi. Sífellt fleiri fyrirtæki skilgreina sig sem þjónustufyrirtæki þó 
einnig séu framleiddar hefðbundnar áþreifanlegar vörur. Hefðbundin fram-
leiðslufyrirtæki leggja sífellt meiri áherslu á þjónustu og reyna að ná sam-
keppnisforskoti á þeim vettvangi, þ.e. með því að veita bestu þjónustuna. Á 
síðustu árum hefur skilningur stjórnenda fyrirtækja hérlendis á stjórnun þjón-
ustu og þjónustugæðum aukist, og má kannski rekja það til aukinnar mennt-
unar, fagmennsku og samkeppni. Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að líta á 
ánægða og trygga viðskiptavini sem verðmæta auðlind sem hlúa ber að.  

Til að meta gæði þjónustu og faglega stjórnun hjá íslenskum yfirstjórn-
endum var ákveðið við Viðskiptaskor Háskólans á Akureyri, að framkvæma 
tölvupóstkönnun (outcome) meðal íslenskra fyrirtækja. Könnunin var fram-
kvæmd af Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri og er meginmarkmiðið 
að kanna hvers konar stjórnunarhættir eru við lýði innan fyrirtækjanna. Í 
þessari grein er sjónum einkum beint að niðurstöðum úr þeim hluta könn-
unar sem fjallaði um faglega stjórnun með áherslu á þjónustugæði.  

Í fyrstu er fjallað um þróun og umfang þjónustu á heimsvísu og settar 
fram mögulegar skýringar á ástæðum þessarar þróunar. Þá er fjallað um 
kenningar og hugtök innan þjónustumarkaðsfræðanna s.s þjónustustjórnun, 
þjónustugæði og stöðlun þjónustu. Framkvæmd könnunar eru gerð skil og í 
framhaldi af þeirri umfjöllun er gerð grein fyrir niðurstöðum hennar sem 
snúa að þjónustugæðum fyrirtækjanna.  
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Vöxtur þjónustu á heimsvísu 

Í Evrópu og í Bandaríkjunum hefur mikilvægi þjónustustarfsemi í hagkerfinu 
aukist á síðastliðnum árum og er hún orðin ein mikilvægasta stoðin í efna-
hagskerfi fjölmargra landa. Næstum tveir þriðju af vinnuafli Evrópusam-
bandsins starfar í þjónustugeiranum. Áætlað er að þjónustustarfsemi hafi 
verið um 71% af vergri landsframleiðslu (VLF) landa innan Evrópusam-
bandsins árið 2006 (sjá töflu 1). Markaðir fyrir þjónustu eru í örum vexti og 
þjónustustarfsemi rennir styrkari stoðum undir efnahagslíf fjölmargra landa 
eins og taflan hér fyrir neðan gefur til kynna (Wilson, Zeithaml, Bitner og 
Gremler 2008).  

Tafla 1. Prósentuhlutur þjónustu hjá löndum í Evrópu af  vergri lands-
framleiðslu, árið 2006 (Wilson o.fl., 2008) 

Land Hlutur þjónustu af VLF
Island 77
Bretland 76
Frakkland 76
Belgía 75
Danmörk 74
Holland 74
Grikkland 73
Svíþjóð 71
Þýskaland 70
Ítalía 69
Austurríki 68
Finnland 68
Portúgal 67
Spánn 66
Sviss 65
Póllan 64
Noregur 56
Írland 49  
 
Meginskýringin á vexti þjónustustarfsemi liggur í efnahagslegri velsæld 

viðkomandi landa. Breytingar í kjölfar alþjóðavæðingar, s.s. stærri fyrirtæki, 
aukin banka- og fjármálastarfsemi og tæknivæddari atvinnugreinar hafa skap-
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að fjölmarga nýja markaði og störf. Lífsstíll almennt hefur breyst og haft 
áhrif á þessa þróun. Fjölskyldur eru að jafnaði ekki eins fjölmennar og áður 
og hafa meiri frítíma og úr meiri tekjum að ráða. Eftirspurn eftir afþreyingu 
ýmiss konar og ferðalögum hefur aukist til mikilla muna. Margs konar þjón-
usta sem áður var innt af hendi heima, s.s. barnapössun og viðgerðarþjón-
usta, er nú keypt af fagaðilum og atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist hin 
síðari ár. Þá hefur vitund um mikilvægi þess að hafa góða heilsu gert það að 
verkum að iðnaður hefur orðið til í kringum það að halda fólki heilbrigðu. 
Aldurssamsetning þjóða hefur breyst og er hlutur eldri borgara víða afar 
mikill. Þetta hefur gert það að verkum að þessi hópur er orðinn mjög stór 
markhópur og framboð af vörum og afþreyingu fyrir hann hefur aukist. Þá 
hefur einfaldlega fjöldi vara á markaði þar sem margar þeirra eru flóknar, 
kallað á ýmiss konar þjónustu s.s. viðgerðarþjónustu. Þjónusta á 
fyrirtækjamarkaði hefur einnig vaxið örum skrefum. Má þar nefna viðgerðar-, 
viðhalds-, og uppsetningarþjónustu, fjármálaþjónustu, markaðsrannsókna- og 
auglýsingaþjónustu (Wilson o.fl., 2008). Það eru þrjár ástæður sem liggja helst 
að baki vexti í þjónustustarfsemi á fyrirtækjamarkaði. Það er sérhæfing 
(specialisation), mörgum verkefnum er úthýst til annarra fyrirtækja s.s. 
markaðsrannsóknir. Tækni (technology), aukin krafa um færni og þróun í 
tæknimálum er ástæða þess að leitað er til sérfræðinga s.s. tölvu- og 
hugbúnaðarfyrirtækja. Sveigjanleiki (flexibility), krafa um sveigjanleika í 
mörgum fyrirtækjum gerir það að verkum að þau reyna að forðast fastan 
kostnað á ýmsum sviðum, s.s. hvað markaðsrannsóknir varðar eða viðhald 
og þrif, og leita því til þriðja aðila sem býður slíka þjónustu (Dibb, Simkin, 
Pride og Ferrel, 2006).  

Skilgreining á þjónustu 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram fyrir hugtakið þjónusta. Sumar 
flóknar, aðrar einfaldar. Á einföldu máli er þjónusta verknaður, ferli og fram-
kvæmd. Nákvæmari skilgreining segir að þjónusta innihaldi allar efnahags-
legar gjörðir þar sem útkoman er ekki áþreifanleg vara eða mannvirki, neysla 
hennar fer vanalega fram á sama tíma og hún er framleidd. Hún getur aukið 
virði (eins og þægindi, skemmtun, vellíðan eða heilsu) í formi óáþreifanlegra 
þátta fyrir kaupandann (Wilson o.fl., 2008, bls. 6). Þá hefur hún fjögur ein-
kenni sem gera það að verkum að hún er afar vandmeðfarin í allri markaðs-
setningu og stjórnun. Eitt megineinkenni hennar er óáþreifanleiki (intangibility), 
sem snýr að þeirri staðreynd að um framkvæmd er að ræða. Það er ekki hægt 
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að snerta á, sjá, bragða eða finna lykt af, áður en að framkvæmd kemur. 
Yfirleitt er um samtímis neyslu og framleiðslu þjónustu að ræða (inseparability of 
production and consumption). Viðskiptavinur fer til nuddara og fær nudd og 
nemendur hlýða á kennarann í fyrirlestrasalnum. Neytandinn er oft 
þátttakandi í framreiðslu þjónustunnar. Þetta gerir það að verkum að stöðlun 
getur verið erfið og oft ekki möguleg nema upp að vissu marki, og eftirlit 
með gæðum er erfiðara heldur en hjá áþreifanlegum vörum. Þriðja einkennið 
snýr að því að ekki er hægt að geyma þjónustu á lager (perishability). Þessi eiginleiki 
getur t.d. orðið ferðaþjónustunni afar erfiður, þar sem reynt er að koma á 
jafnvægi milli eftirspurnar og framboðs. Fjórða einkenni þjónustu sem ber að 
taka tillit til í markaðssetningu er margbreytileiki hennar (heterogeneity). Flestar 
tegundir þjónustu eru framkvæmdar af fólki og þær eru vinnuaflsfrekar. 
Mannleg gagnvirk samskipti eru fyrirferðamikil þegar þjónusta er annars 
vegar og getur þetta einnig gert stöðlun erfiða og jafnframt getur verið erfitt 
að halda uppi stöðugum gæðum (Palmer, 2005).  

Mikilvægi þjónustustjórnunar 

Það er mikilvægt að fyrirtæki innleiði þjónustustjórnun til þess að auka líkur á að 
starfsfólk þess veiti viðskiptavinum sínum gæðaþjónustu. Til þess að svo 
megi verða þarf fyrst að móta þjónustustefnu. Við mótun þjónustustefn-
unnar þarf að komast að því hvaða ávinning viðskiptavinir eru að sækjast 
eftir, hvernig viðskiptavinir skynja viðkomandi fyrirtæki miðað við sam-
keppnisaðila, og hvaða þjónustu viðskiptavinirnir eru að kaupa. Það þarf 
með öðrum orðum að þróa réttu þjónustuna, fyrir rétta fólkið á réttu verði, á 
réttum stað með rétta staðfærslu og ímynd í huga. Þetta krefst nákvæmrar 
vinnu og markaðsrannsókna. Þjónustustefnan endurspeglar áherslurnar sem 
settar eru fram í stefnu fyrirtækisins og þar kemur skýrt fram hvers þjónustu-
stigs viðskiptavinir mega vænta. Mikilvægt er að þjónustustefnan aðstoði 
starfsfólk við að hegða sér á viðeigandi hátt. Hún þarf að vera brotin niður í 
aðgerðir, gefa svigrúm til gagnasöfnunar, endurgjafar og mælingar á árangri 
starfsmanna við að framfylgja henni. Mikilvægt er að viðeigandi fræðsla og 
þjálfun fari fram bæði fyrir stjórnendur og starfsfólk (Grönroos, 2001). Ef 
vel tekst til getur innleiðsla þjónustustjórnunar bætt menningu fyrirtækja og 
menning sem einkennist af því að veita framúrskarandi þjónustu í hvívetna, 
þjónustumenning, getur orðið niðurstaðan.  

Þjónustugæði eru skilgreind sem skynjun viðskiptavinar á því hve vel fyrir-
tækið uppfyllir væntingar hans. Má segja að þjónustugæði séu nokkuð hug-
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lægt fyrirbrigði og er það mismunandi hvernig fólk leggur mat á gæði. Atriði 
eins og fyrri reynsla, upplýsingar og þekking geta skipt hér máli. Mikilvægt er 
að átta sig á því að það eru viðskiptavinirnir sem leggja mat á gæðin og 
fyrirtækið þarf að rannsaka gæði út frá þeirra sjónarhorni. Fyrirtækin þurfa að 
komast að því hvað vegur þyngst í augum viðskiptavina sinna í þjónustu-
ferlinu og gæta þess að hafa þann þátt ávallt í lagi. (Palmer, 2005). Með vel 
skipulagðri þjónustustefnu sem brotin er niður í aðgerðir fyrir starfsfólkið, 
aukast líkur á að fyrirtæki nái að stjórna gæðum þeirrar þjónustu sem það 
veitir. Undanfarin ár hefur vinna markaðsmanna beinst að því að auka 
þjónustugæði innan fyrirtækja bæði til innri sem ytri viðskiptavina. Áherslan á 
slíka vinnu hefur aukist því rannsóknir sýna að mikil þjónustugæði hafa 
jákvæð áhrif á arðsemi, framleiðni og markaðshlutdeild (Wasmer og Bruner, 
1991). Fyrirtæki þurfa að þekkja vel væntingar viðskiptavina sinna og öðlast 
skilning á því hvernig þeir upplifa þjónustuna. Þegar þær niðurstöður liggja 
fyrir er hægt að yfirfæra þekkinguna í þjónustustefnu með raunhæf markmið 
og skilgreinda þjónustustaðla. Möguleikarnir við að hanna þjónustustaðla eru 
háðir því að hve miklu marki hægt er að staðla verkefni og hegðun 
starfsmanna. Margir stjórnendur telja þetta illmögulegt þegar þjónusta er 
annars vegar, vegna þess að oft er um sérfræðiþjónustu að ræða eða 
persónulega þjónustu. Einnig er því haldið fram að stöðlun dragi úr 
frumkvæði starfsmanna og að þeir finni fyrir ofstjórn og ráðríki fyrirtækisins. 
Hætta er að slík viðhorf leiði til óljósra og óákveðinna staðla í þjónustustefnu 
og gerir slíkt afar erfitt um vik að mæla árangur (Fitzsimmons og 
Fitzsimmons, 2006). Þegar betur er að gætt, kemur í ljós að í raun er hægt að 
staðla mörg störf, í það minnsta marga verkþætti. Starfsmenn fagna slíkum 
stöðlum, vegna þess að þeir aðstoða þá við að bregðast rétt við vissum 
kringumstæðum. Staðlarnir gegna leiðbeinandi hlutverki og vegna þeirra er 
oft á tíðum meiri tími til að sinna persónulegum þörfum viðskiptavina og 
veita þeim persónulega þjónustu. Þjónustu er hægt að staðla með þrenns 
konar hætti (Wilson o.fl., 2008): 

1. Tækni í stað persónulegra samskipta 
2. Bætt vinnufyrirkomulag og vinnuaðferðir 
3. Sambland af 1 og 2 

 
Nærtækt dæmi um tækni í stað persónulegra samskipta er veraldarvefur-

inn. 
Mikilvægt er að hafa í huga að þrátt fyrir heitið „staðlar“ eða „stöðlun“ þá 

þýðir það ekki að framkvæmd þjónustunnar sé veitt á vélrænan og ópersónu-
legan hátt. Með stöðlun er fyrst og fremst verið að tryggja að frammistaða 
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starfsmanna sé samræmi við væntingar og það er verið að reyna að draga úr 
breytileika og sveiflum í gæðum. Settar hafa verið fram tvær grundvallar-
tegundir af stöðlum. „Harðir staðlar” eru þeir sem taka á atriðum sem hægt 
er að telja, tímamæla eða skoða með öðrum hætti. Dæmi um harðan staðal er 
hvort að afgreiðsluborð var hreint eða ekki. „Mjúkir staðlar“ byggja á hug-
lægu mati sem á sér stað í viðtölum við viðskiptavini, starfsmenn og aðra. 
Dæmi um mjúkan staðal getur verið raddblær starfsmannsins.  

Þjónustan er oft samofin fólkinu sem veitir hana, í augum viðskiptavina 
eru þeir þjónustan. Vel skipulagt innra markaðsstarf er forsenda þess að 
starfsmenn geti veitt afburðaþjónustu. Þeir þurf að vita nákvæmlega hvað 
þeir eiga að gera og hvernig, og er gott ef slíkt stendur í starfslýsingu þeirra. 
Stundum líkja fræðimenn þjónustu við leiksýningu. Þá er starfsmaðurinn í 
hlutverki leikara og byggist frammistaða hans að öllu jöfnu á kunnáttu og 
leikstjórn. Eins og leikarar, geta starfsmenn æft sig á hlutverkinu þangað til 
þeim er orðið það eðlilegt. Ef mistök eiga sér stað, er dreginn lærdómur af 
þeim og reynt að gera betur næst. Æfingin skapar meistarann (Lovelock og 
Wirtz, 2007; Margrét Reynisdóttir, 2008; Wilson o.fl., 2008). 

Framkvæmd rannsóknar 

Það þótti hentugast að velja spurningalistakönnun í rannsókninni vegna þess 
að þá var talið líklegra að ná til stjórnenda heldur en t.d. með símaviðtali. 
Einn helsti kostur slíkrar aðferðar er að um tiltölulega einfalda leið til 
gagnaöflunar er að ræða, svarendur geta sjálfir valið hvenær þeir svara og hve 
mikinn tíma þeir nota til þess að svara. Einn helsti ókosturinn er lágt svar-
hlutfall (Burns og Ronald, 2000) Könnunin hófst 21. nóvember 2007 og 
henni lauk í desember sama ár. Spurningalisti var sendur til forstöðumanna 
fyrirtækja, stofnana eða staðgengla þeirra sem viðhengi í tölvupósti. Til þess 
að halda utan um gögnin og frumniðurstöður var outcome forritið notað og 
síðan var unnið nánar úr gögnum með aðstoð SPSS-forritsins. Til þess að 
hvetja til svörunar var ítrekun send fjórum sinnum á þessu tímabili. Þýði 
kom frá Ríkisskattstjóra og var það þversnið af íslenskum fyrirtækjum með 
fimm starfsmenn eða fleiri launþega árið 2006 og hafa skilað inn launa-
miðum fyrir átta milljónir eða meira. Helmingur fyrirtækja kom af höfuð-
borgarsvæði, 25% af Eyjafjarðarsvæðinu og afgangurinn annars staðar af 
landinu. Upprunalegur þýðislisti innihélt 5031 fyrirtæki og stofnanir. Ákveðið 
var að fella brott fyrirtæki í landbúnaði, landbúnaðarráðunauta, dvalarheimili 
aldraðra og heimili fyrir fatlaða, starfsemi stjórnmálaflokka og kirkjur og 
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trúfélög. Rökin fyrir því eru þau að það þykir lítið reyna á stjórnun og skipu-
lag í slíkum rekstri, þar sem um fáa starfsmenn og oft á tíðum mikla sjálf-
boðavinnu er að ræða. Á þýðislistanum stóðu eftir 4846 fyrirtæki og stof-
nanir. Úrtakið var 890 fyrirtæki og stofnanir með fyrrgreinda landfræðilega 
skiptingu í huga. Netföng voru leituð uppi af heimasíðum og á ja.is. Með 
þeim hætti fengust upplýsingar um 537 netföng og var það endanlegt úrtak. 
Það ber að geta þess að landfræðileg dreifing fyrirtækja á netfangalistanum 
endurspeglaði mjög vel upprunalegt þýði. Svör bárust frá 222 fyrirtækjum, 
tvö voru hætt rekstri og óvirk netföng voru 54. Svörun var því 46,1% sem 
telst viðunandi. Vert er að varpa fram eftirfarandi spurningu: Er dreifing 
þeirra sem svöruðu eins og þeirra sem ekki svöruðu? Þátttakendur í könn-
uninni hafa eftirfarandi sérkenni í samanburði við tölur frá Hagstofu Íslands 
um íslensk fyrirtæki almennt árið 2006: Þeir sitja við stjórnvölinn á fyrir-
tækjum með fleiri en 20 starfsmenn í meira mæli en almennt gerist (frávik 
35,9 prósentustig); fleiri koma úr einkahlutafélögum en öðrum rekstrarform-
um (frávik 32,3 prósentustig), og tiltölulega færri stýra fyrirtækjum í þjónustu 
en meðaltal segir til um (frávik 18,4 prósentustig). Túlka ber niðurstöður 
með þetta í huga.  

Spurningalistinn samanstóð af 44 spurningum og var hann að mestu sam-
inn af þeim sem að rannsókninni stóðu. Stuðst var þó við aðra spurningalista 
um stjórnunaraðferðir (líkan Herseys og Blanchards, 1988), þekkingarstjórn-
un (sjá Nilsson og Kald, 2002). Spurningalistinn var forprófaður í nokkrum 
fyrirtækjum og lagfærður lítillega eftir það. Spurningalistinn skiptist niður í 
eftirfarandi hluta: Bakgrunnsupplýsingar, skipulag og stjórnun, mannauðs-
stjórnun, þjónustustjórnun, gæðastjórnun, þekkingarstjórnun og stefnumót-
un. Fjöldi svarmöguleika í hverri spurningu var frá einum (t.d. skráning ald-
urs), þremur (já, nei, veit ekki) yfir í að vera 14 svarmöguleikar (t.d. hvaða 
ávinning fyrirtæki hafi af þekkingarstjórnun). Í nokkrum spurningum mátti 
merkja við fleiri en einn svarmöguleika. Flestar spurningarnar voru þannig 
uppbyggðar að það var stuðst við nafna- eða röðunarskala sem heimila ein-
ungis útreikning á fjölda, tíðni og að nota krosstöflur. Í spurningum um 
aldur, starfsaldur, fjölda starfsmann og veltu var stuðst við millibils- og hlut-
fallslega skala þar sem flóknari tölfræði er möguleg. Við tölfræðilega úrvinns-
lu var algengast að reikna út fjölda og tíðni en krosstöflur voru oftast útbúnar 
um tengsl skipulags við stærð og þá starfsgrein sem viðkomandi fyrirtæki 
starfar í, auk menntunar stjórnenda. P-gildi og kí-kvaðrat var jafnframt reik-
nað út. Til að skera úr um marktækni milli hópa (t.d. fyrirtæki á höfuðborgar-
svæðinu og landsbyggðinni) var stuðst við tveggja hlutfalla próf. Hér fyrir 
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neðan er gerð grein fyrir almennum upplýsingum um fyrirtæki og stjórnendur 
þeirra og síðan niðurstöðum úr hluta könnunar er snýr að þjónustustjórnun. 

Niðurstöður úr rannsókn 

Eins og áður er getið bárust svör frá 222 fyrirtækjum. Rúmlega helmingur 
þeirra (53,5%) er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu, 22,3% eru á Akureyri og 
nágrenni og önnur fyrirtæki dreifðust um landið. Þessar niðurstöður endur-
spegla úrtakið ágætlega, sem valið var, með landfræðilega dreifingu í huga. 
Helsta skekkjan í könnuninni er að hlutfallslega fleiri stjórnendur á höfuð-
borgarsvæðinu svara henni en stjórnendur annars staðar á landinu, og þá 
sérstaklega á Akureyri og nágrenni.  

Þau fyrirtæki sem tóku þátt í könnuninni höfðu 59 starfsmenn að meðal-
tali á launaskrá árið 2006. Um 44% fyrirtækjanna hafði einungis 10 starfs-
menn eða færri, 60% fyrirtækjanna var með 20 starfsmenn eða færri og 92% 
þeirra hafði 100 starfsmenn eða færri. Eins og áður er getið, þá eru fyrirtækin 
í könnuninni nokkru stærri en skrá yfir stærð íslenskra fyrirtækja hjá Hag-
stofu Íslands gefur til kynna (Hagstofa Íslands, 2008a). 

Velta fyrirtækjanna árið 2006 var 706 milljónir að meðaltali (frá 1,6 mill-
jónum upp í 18 milljarða); 25% fyrirtækjanna höfðu 62 milljónir í veltu eða 
minna, 50% fyrirtækja höfðu 132 milljónir eða minni veltu, og um 19% 
höfðu veltu sem var meiri en 700 milljónir. 

Algengasta rekstrarform fyrirtækja í könnuninni voru einkahlutafélög 
(ehf.) og voru 67,9% fyrirtækjanna skráð með þeim hætti. Þar á eftir komu 
almenningshlutafélög eða 13,7% fyrirtækja, 5,6% voru fyrirtæki ríkis eða 
sveitarfélaga og annars konar rekstrarformi tilheyrðu samtals 12,8% fyrir-
tækjanna. Ef tekið er mið af flokkun Hagstofunnar á fyrirtækjum eftir 
rekstrarformi er ljóst að svörin eru skekkt þar sem hlutfallslega flest fyrirtæki 
sem svöruðu könnuninni eru hlutafélög. Í skrá Hagstofunnar voru hlutafélög 
(almennings- og einkahlutafélög) 49,5% og félagasamtök og sjálfseignarstofn-
anir koma þar næst á eftir með 37,4% hlutdeild (Hagstofa Íslands, 2008b). 
Karlstjórnendur voru 79,5% svarenda og 20,5% konur.  

Af þeim stjórnendum sem svöruðu könnuninni höfðu 57,9% lokið há-
skólanámi, 37,0% höfðu framhaldsskóla- og iðnmenntun og 5,1% svarenda 
höfðu eingöngu lokið grunnskólanámi. Meðalaldur svarenda var 46,2 ár (sá 
yngsti 24 ára og sá elsti 68 ára). Meðalstarfsaldur í núverandi fyrirtæki var 9,8 
ár. 
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Að lokum má þess geta að um 4,7% fyrirtækja í könnuninni störfuðu í 
frumvinnslu (landbúnaði eða sjávarútvegi), 27,9% í iðnaði og úrvinnslu, 60% 
í þjónustu af ýmsu tagi og 7,4% fyrirtækja voru í öðrum ótilgreindum rekstri. 
Ef dreginn er upp samanburður við tölur Hagstofunnar á skiptingu á fjölda 
fyrirtækja kemur í ljós að frumvinnslufyrirtæki voru 4,4% fyrirtækja og félaga, 
iðnfyrirtæki 12,8% og þjónustufyrirtæki 78,5% af heildarfjölda (Hagstofa 
Íslands 2008c). Þess ber að gæta við túlkun á niðurstöðum að þjónustufyrir-
tæki hafa minni svörun en aðrar atvinnugreinar miðað við heildarþýði.   
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Mynd 1. Hefur fyrirtækið formlega þjónustustefnu? 

Formlega þjónustustefnu höfðu 101 fyrirtæki (47%) tekið upp. Það er 
umhugsunarvert að ekki fleiri fyrirtæki skuli hafa formlega þjónustustefnu 
þar sem slík stefna eykur líkur á að starfsfólk veiti gæðaþjónustu (sjá mynd 
1).  
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Mynd 2. Eru þjónustustaðlar notaðir hjá fyrirtækinu/stofnuninni? 

Einungis 30% fyrirtækja notast við þjónustustaðla að einhverju tagi. Ríf-
lega 60% notar enga. Þetta er umhugsunarvert, þar sem rannsóknir hafa leitt í 
ljós að staðlar geta auðveldað starfsmönnum vinnu sína og þeir aðstoða við 
að halda uppi sem jöfnustum gæðum (sjá mynd 2).   
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Mynd 3. Hvers konar þjónustustaðlar? 

Mynd 3 sýnir hvers konar staðla íslensk fyrirtæki hafa innleitt. Algengast 
er að framkoma við viðskiptavini sé stöðluð og eru það atriði er lúta að því 
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að taka á móti þeim, heilsa, kveðja og þakka fyrir. Þá er algengt að kvartana-
ferli sé staðlað, klæðnaður starfsmanna og símsvörun. 
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Mynd 4. Eru til starfslýsingar innan fyrirtækis/stofnunar? 

Algengast er að til séu starfslýsingar fyrir stjórnendur (44,6%) og almennt 
starfsfólk (39,6%). Tæp 35% aðspurðra neita því að til séu starfslýsingar. 
Starfslýsingar eru nauðsynlegar til þess að starfsmenn átti sig á því hvað starf 
þeirra inniheldur. Slík lýsing getur gert það að verkum að starfsmenn viti 
nákvæmar hvað til þeirra ábyrgðarsvið heyrir og slíkt aðstoðar við að halda 
uppi jöfnum gæðum (sjá mynd 4). 
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Mynd 5. Hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu með gæði þeirrar þjónustu sem 
fyrirtækið veitir? 

Mikill meirihluti stjórnenda sem svaraði könnuninni er ánægður með gæði 
þeirrar þjónustu sem fyrirtæki þeirra veita. Ríflega 70% aðspurðra er frekar 
ánægður með gæði þjónustunnar og 21,5% eru mjög ánægðir (sjá mynd 5).  

Samantekt og umræður 

Það er ljóst að þessi hluti rannsóknarinnar sem snýr að þjónustustjórnun gef-
ur ákveðnar vísbendingar um það hvernig stjórnun þjónustu er háttað. Að 
mati höfunda þyrfti að spyrja nánar út í ýmsa þætti s.s. hvort og hvers konar 
þjónustukannanir eru framkvæmdar og hvort að niðurstöður þeirra eru not-
aðar. Einnig væri áhugavert að spyrja að því hvort að starfsmönnum sé boð-
ið að taka þátt í námskeiðum og kanna síðan hvort að slík þátttaka skili sér í 
betri þjónustugæðum.  

Í þessari rannsókn var leitað svara hjá yfirstjórnendum. Til að fá sem 
heildstæðasta mynd af sýn þeirra sem starfa innan fyrirtækjanna, þá er einnig 
nauðsynlegt að spyrja starfsmenn s.s. þá sem starfa í framlínu og eru í nánum 
tengslum við viðskiptavinina. Þá er alltaf nauðsynlegt að kanna væntingar og 
upplifanir hjá viðskiptavinum og bera saman við niðurstöður yfirstjórnenda 
og annarra starfsmanna, þ.e. þeirra sem skipuleggja þjónustuna og inna hana 
af hendi.  
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Lopapeysa: Til minja um Ísland 

Guðrún Helgadóttir 

 

„We grow up relating to things in changing but familiar object worlds, and 
the presence of these objects and their ordering in space provide material 
proof of shared ways of living over time that are replete with cultural values 
and meanings rarely subject to reflexive assessment“ (Edensor, 2004, bls. 
102). Þessi lítt meðvituðu tengsl þjóðernis og hlutanna sem þjóð hefur milli 
handanna eru áhugavert athugunarefni ferðamálafræða.  

Minjagripir endurspegla ímynd áfangastaðar með vísun til menningar og 
náttúru. Sjónum ferðafólks er beint, ákveðnar væntingar vaktar og atvinnu-
líf/viðskiptalíf áfangastaðarins sýnir gestrisni sína með því að mæta þessum 
væntingum. Handverk og minjagripir sem vísa til hefðar og þjóðmenningar 
eru þáttur í þessarar gestrisni (Timothy og Boyd, 2003). Minjagripir byggja þó 
ekki bara á ímynd og hefð. Gripir, sem tengjast ferðalögum eru ekki endilega 
hugsaðir sem minjagripir. Ferðaföt, ferðaútbúnaður er grundvallarþáttur í 
efnislegum veruleika ferðarinnar. Ferðaföt eru þannig bæði hagnýt og tákn-
ræn fyrir athöfnina að ferðast og jafnframt eru föt algengur minjagripur bæði 
um ferðareynsluna og áfangastaði ferðarinnar. Þetta bendir Birna Kristjáns-
dóttir (1995) á í kynningu á samkeppni um lopapeysu fyrir hestamenn: 
„hestamenn, sérstaklega erlendir, fjárfesta í peysum bæði vegna notagildis og 
ekki síður til minningar um skemmtilega ferð“ (bls. 36). 

Norðrið hefur á sér yfirbragð kulda og auðnar í heimsmynd vestrænna 
samfélaga. Til að njóta norðursins þarf að læra að meta veðurfarið með því 
að finna leiðir til að halda á sér hita. Ferðaþjónusta á norðurslóðum bregður 
upp svipmynd af brosandi fólki með eplakinnar, dúðað í hlýjar flíkur að hætti 
heimamanna. Áfangastaðurinn Ísland er einkenndur með lopapeysunni sem 
hefur yfirburðastöðu á handverks- og minjagripamarkaði, er sá hlutur sem 
best hefur selst (Guðrún Helgadóttir, 2000; Hulda Jósefsdóttir, 1986). 

Gísli Pálsson (2007) bendir á að hið hefðbundna mynsturprjón lopapeys-
unnar sé ekki einungis mikilvægt útlitsins vegna heldur gerir útprjónið það að 
verkum að peysan er tvö- til þreföld um axlir og úlnliði. Mynstrið gerir peys-
una að skjólflík. Á Íslandi er það semsé lopapeysan eða flíspeysa frá 
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66°Norður sem eru í forgrunni þeirrar myndar sem dregin er upp af þjóðinni 
í landinu.  

„Íslensk sérkenni eru söluvara framtíðarinnar“ er fyrirsögn viðtals við 
eigendur fyrirtækisins Farmers Market, en fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu 
vöru úr íslensku hráefni, einkum ull (Freyr, 2006). Til að setja hlutina í sögu-
legt samhengi eru heimildir um útflutning prjónavöru allt frá því á fyrri hluta 
17. aldar, eða 1624 þegar getið er um útflutning á 73 þúsund sokkapörum 
með meiru (Elsa E. Guðjónsson, 1985). Eigendur og frumkvöðlar fyrir-
tækisins Farmers Market segja sína frumforsendu í hönnun að á tímum 
hnattvæðingar sé mikilvægt að halda í sérkenni og arfleifð, að íslendingar eigi 
að markaðssetja framleiðslu sína með tilliti til sérstöðu sinnar sem hreint, 
heilbrigt land með sérstök hráefni og hefðir, ullin sé miðill til þess (Freyr, 
2006). 

Lopapeysan er í þessu tilliti ekki einstök, textílar og fatnaður öðlast ten-
gjast gjarnan þjóðarímynd. Þeir eru órofa þáttur í manngerðu umhverfi og 
hafa fylgt mannkyni um ómunatíð. Orðin texti og textíll eru rótskyld og vísa 
til þess að bera merkingu. Textílar eru sá miðill sem vinnandi fólk, einkum 
þó konur hafa tjáð sig í (Bachmann, 1998; Conroy, 1998; Parker, 1986). 
Menningarsögulegt gildi þeirra er bæði vegna notagildis og merkingar í 
menningarlegu samhengi sem list, hönnun og handverk (Lucie-Smith, 1981). 
Rétt eins og lopinn tengist Íslandi, tengist silki Kína, baðmull Indlandi og svo 
mætti lengi telja.  

Sarah Browne notar lopapeysuna sem miðil til að grafast fyrir um sjálfs-
mynd íslendinga í verki sínu Model Society. Notkun texta í verkinu er táknræn 
fyrir ímynd bókaþjóðarinnar og tengsl textíla og texta, sem áður er bent á. Í 
verkinu eru raktir saman ýmsir þræði orðræðunnar. Browne sér lopapeysuna 
sem fullkomna og sér-íslenska tjáningu sambands landslags og fólks (Gísli 
Pálsson, 2007). 

Gott dæmi um tengsl textíla og þjóðmenningar er skotapilsið, bæði flíkin 
og efnið tartan eru samofin ímynd Skotlands. Hér er þó um að ræða nútíma-
fyrirbæri, hannað af ákveðnum frumkvöðlum í efnahagslegum og pólitískum 
tilgangi. Þegar samfélag Hálandanna var að fótum komið var tíðarandinn 
móttækilegur fyrir tákn um hefðir þess, var tartan þróað og markaðssett í til 
að mæta rómantískri fortíðarþrá og ótta við að framleiðsluhættir og sam-
félagsþróun ógnuðu tilvist hins göfga villimanns (Trevor-Roper, 1983).  

Íslendingar þurfa reyndar ekki yfir lækinn til að sækja vatnið þegar kemur 
að hönnun klæðnaðar og klæðaburði í pólitískum tilgangi (Margrét Guð-
mundsdóttir, 1995). Sjálfur þjóðbúningurinn, hátíðabúningur kvenna það er 
faldbúningurinn er dæmi um slíkt. Sigurður Guðmundsson málari hannaði 
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hátíðarbúning sem hyllti land og þjóð - og konan er þar í hlutverki táknsins 
um landið, sem framlag til þjóðfrelsis íslendinga. Konur lögðu málstaðnum 
lið með því að tileinka sér þessa hönnun og útfæra hana í gerð búningsins og 
notkun (Björn Th. Björnsson, 1964; Jón Auðuns, 1950). Textíll, fremur en 
hefðbundinn texti, var öðrum þræði pólitískur miðill kvenna. 

Uppfinning hefðar getur verið markviss, þ.e. að hefðin er hönnuð, sett á 
svið og stofnuð af ákveðnum aðilum oft af ákveðnu tilefni - eða að hefð 
verður til á óljósari hátt á stuttum en ákveðnum tíma en nær fótfestu. Hefðin 
vísar til athafna sem lúta ákveðnum reglum og/eða ritúali eða hafa táknræna 
merkingu og gildi, um er að ræða endurtekningu, ætlunin er að mynda sam-
fellu sem leiðir til þess að nýja hefðin er tengd við valda þætti sögulegrar 
fortíðar (Hobsbawm, 1983).  

Þegar hugað er að því hvernig þjóðareinkenni verða til er þó ekki rétt að 
einskorða sig við hefðir. Venjur, daglegt líf og umhverfi skipta jafnvel meira 
máli við að átta sig í landslagi þjóðanna. Edensor (2004) beinir sjónum sínum 
fyrst og fremst að því hvernig þjóðir nota hluti, en bendir jafnframt á að hið 
þjóðlega í þessum skilningi þarf ekki að vera upprunalegt eða innlent. Fjöl-
þjóðleg fyrirtæki, innfluttar vörur geta verið hluti af þjóðlegu menningar-
landslagi.  

Í bændasamfélaginu íslenska og þeim sjálfsþurftarbúskap sem þar þró-
aðist var ullin mikilvægt og verðmætt hráefni. Ull var unnin frá upphafi Ís-
lands byggðar en prjón er hinsvegar nýrra fyrirbæri. Elsa E. Guðjónsson 
(1985) leiðir að því líkum að prjón hafi borist til Íslands frá á fyrri hluta 16. 
aldar. Prjón varð mikilvægt eða eins og Elsa kemst að orði „segja má að ís-
lenska þjóðin hafi vart lagt frá sér prjónana nema um blánóttina - og ef til vill 
um hásláttinn - í meira en þrjúhundruð ár“ (bls. 8).  

Tóvinna voru þau vinnubrögð og tækni sem þróaðist við vinnslu ullar. 
Það tíðkaðist að skilja að tog og þel og vinna með mismunandi hætti (Hall-
dóra Bjarnadóttir, 1966). Að skilja að tog og þel var handavinna og þegar 
kom að vélvæðingu ullariðnaðar var því hætt. Áratugum saman var umræða 
um þróa og laga þetta hráefni að kröfum tímans, því það þótti galli á íslenskri 
ull að togið gerði hana grófari. Hver kannast ekki við stingupeysur og 
óþægilega ullarboli? Árið 1978 birti tímaritið Hugur og hönd kafla úr grein-
um eftir þá Halldór Pálsson (1944), Stefán Aðalsteinsson og Pétur Sigurjóns-
son (1969), sem allir höfðu kynnt sér aðferðir við aðgreiningu togs og þels í 
ullariðnaði. Í stuttu máli komust þeir að því að hægt væri að aðgreina tog og 
þel íslensku ullarinnar í kembivélum. Við vélvæðinguna varð þó ofan á að 
nýta tog og þel saman, blanda blíðu og stríðu. 
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Fyrir vélvæðingu táknaði orðið lopi þráð, sem teygður var úr kömbum án 
þess að snúa hann eða spinna, lopi var ekki álitin fullunnin afurð. Að teygja 
lopann var því ekki sérlega merkileg athöfn. Í verksmiðjuframleiðslunni var 
orðið lopi notað á sama hátt, þ.e. um ullina á vinnslustiginu eftir kembingu 
og fyrir spuna. Lopi var ekki notaður sem prjónagarn fyrr en á fyrri hluta 20. 
aldar (Elsa E. Guðjónsson, 1985; Halldóra Bjarnadóttir, 1938). Elsa E. Guð-
jónsson (1985) telur að það hafi verið enn síðar að farið var að handprjóna 
úr lopa og ekki vinsælt fyrr en í kringum síðari heimsstyrjöld.  

Erlendar fyrirmyndir voru að lopapeysunni en innlendir hönnuðir áttu 
sinn þátt með því að garnframleiðendur létu hanna mynstur til sölu. Upp-
runinn er ýmist úr gömlum sjónabókum með hefðbundnum mynstrum, inn-
lendum sem erlendum, og þau aðlöguð sniði peysunnar (Elsa E. Guðjóns-
son, 1985). Fljótt hafa orðið til mýtur um hver hafi fyrst hannað eða þróað 
íslensku lopapeysuna. Sonja Bent Þórisdóttir (2007) afgreiðir það mál þannig 
„ ...ekki er hægt að segja að ein manneskja hafi hannað íslensku lopapeysuna. 
Hún er sameiginleg hönnun íslensku þjóðarinnar og þá sérstaklega íslenskra 
kvenna“ (bls. 12). 

Það er helst á tímum breytinga, það er þegar venjur breytast að gripið sé 
til hefðarinnar til að reyna að ná stjórn á aðstæðum. Það sé þekkt í sögunni 
að hagsmunaaðilar höfði til hefðar til að styrkja stöðu sína og ímynd. Það að 
athöfn verði hefðbundin er því að vissu leyti til marks um að hún er ekki 
lengur hluti daglegs lífs, ekki lifandi nema í þeirri mynd sem hún er endur-
vakin sem hefð (Hobsbawm (1983). Handprjónuð lopapeysan kemur fram 
einmitt á þeim tíma þegar dregur úr mikilvægi handprjóns í framleiðslu-
háttum þjóðarinnar. Það er vart söguleg tilviljun að þetta er á eftirstríðsár-
unum þegar Ísland er nýlega sjálfstætt þjóðríki og hér er dæmi um hversdags-
legan hlut sem verður einkennandi, þjóðlegur í merkingunni almennur 
(Edensor, 2004).  

Endurreisn hennar verður svo í kjölfar hremminga í ullariðnaði og sauð-
fjárrækt á síðustu áratugum 20. aldar (Guðrún Hafsteinsdóttir, 1996; Birna 
Kristjánsdóttir, 1995). Þessi endurnýjun lífdaganna gerist samtíða því að sam-
tímalistamenn taka að vísa til þeirrar íslensku náttúru sem ógnað er af stór-
framkvæmdum, sem uppsprettu sinnar andagiftar. Það er á tímum harðrar 
samkeppni við gerviefni s.s. flíspeysuna að lopapeysan virðist fá stöðu hins 
hefðbundna og einn helsti frumkvöðull endurreisnarinnar talar einmitt um að 
sín hönnun sé andsvar við stöðnun (Bergþóra Guðnadóttir í Sonja Bent 
Þórisdóttir, 2007). Þeir hönnuðir sem dustuðu rykið af lopanum í upphafi 
nýrrar þúsaldar gerðu það í fullri meðvitund um lopapeysuna sem „þjóðar-
tákn“. Það orðfæri kallast skemmtilega á við tilraunir Sigurðar Guðmunds-
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sonar til að hanna táknrænan búning sem innlegg í sjálfstæðisbaráttu þjóðar-
innar. 

Höfundur tók til skoðunar hvernig merkisberar íslensks handverksarfs, 
höfundar efnis í tímariti Heimilisiðnaðarfélags Íslands tala um ull, lopa og 
lopapeysur. Á þrjátíu ára tímabili, frá 1978 til 2008 er íslenska ullin aðalefni 
16 greina í blaðinu ef prjónauppskriftir eru frátaldar. Í greinum 1978 er 
sjónum mjög beint að tóvinnu, einkum um aðskilnað togs og þels og 
mismunandi úrvinnslu þess bæði í greinum sem rifja upp gömul vinnubrögð 
(Jóhanna Kristjánsdóttir, 1978; Hildur Jónsdóttir, 1978) og greinum sem 
fjalla um ullariðnað (Halldór Pálsson, 1944/1978; Stefán Pálsson og Pétur 
Sigurjónsson, 1969/1978). Höfundum er hugleikið að halda til haga tó-
vinnunni á tímum ullariðnaðar.  

Sá þráður er tekinn upp aftur í greinum á tímabilinu 1990-1996 þegar 
verið er að efla handverk eftir hrun ullariðnaðarins (Rúna Gísladóttir, 1990; 
Aðalsteinn Aðalsteinsson, 1990; Sigrún Björgvinsdóttir, 1990; Karl Sigur-
geirsson, 1990; Helga Thoroddsen, 1990; Sigríður Halldórsdóttir, 1991; Guð-
rún Hafsteinsdóttir, 1996). Einstaka greinar fjalla um sögu ullarvinnslu og 
sauðfjárræktar og er þar helst að nefna greinar Elsu E. Guðjónsson (1985) og 
Stefáns Aðalsteinssonar (1986). Tvær greinar á tímabilinu fjalla um og hvetja 
til dáða á sviði hönnunar ullarvöru Hulda Jósefsdóttir (1986) og Birna Krist-
jánsdóttir (1995) auk þess sem Sigríður Halldórsdóttir (1981) greinir frá í 
samantekt frá fagráðstefnu að leggja beri áherslu á hönnun fyrir handverk. 

Á þessu tímabili endurvakningar ullaráhuga í innsta hring heimilisiðnaðar 
í landinu koma einnig fram nýjar áherslur. Það er ákall um endurnýjun hefðar 
með aðferðafræði hönnunar til að færa menningararfinn fram; „Nýtt líf - ný 
hönnun“ er niðurstaða Huldu Jósefsdóttur (1986, bls. 25) eftir að hafa reifað 
stöðu ullariðnaðar, sérstaklega prjónavöru. Hún spyr einnig hversvegna 
„hinn hraðfleygi fugl tækninnar“ hafi ekki fært sér þá fínu, mjúku þræði sem 
formæður hennar höfðu handa á milli (bls. 23). Kristín Schmidhauser 
Jónsdóttir (1999), Birna Kristjánsdóttir (1995), Sigríður Halldórsdóttir (1991) 
og Hulda Jósefsdóttir (1986) kalla allar sérstaklega á endurnýjun í hönnun 
lopapeysunnar og nefna hversu skaðlegt það getur verið gæðum hand-
verksins hversu lágt verð og virðingu það hlýtur. 

Steinunn S. Ingólfsdóttir (1995) greinir frá lokaverkefni sínu í bókasafns- 
og upplýsingafræði, sem er ritaskrá um íslenska ull. Þetta verk er mikilvæg 
forsenda þeirrar endurnýjunar á grundvelli hefða, sem áhugi virðist fyrir 
undanfarna áratugi. Jafnframt er gerð skráarinnar merki um að fræðilegur 
áhugi á viðfangsefninu og rannsóknum á því sviði sé fyrir hendi. 
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Það er ákveðinn fasti í allri umfjöllun um ullina af íslensku sauðfé að telja 
hana ákaflega sérstaka, tengja sérstöðun við íslenska náttúru í víðum skil-
ningi. Sérstaða er leiðarstef í myndun þjóðarímyndar og myndun áfangastaða 
ferðafólks. Eftirfarandi er lýsandi fyrir þennan skilning „Sauðfé var undir-
staða mannlífs í landinu, við lifðum í nábýli við hrjúfa og sérstæða náttúru 
landsins og nýttum okkur gæði hennar til lífsbjargar“ (Hulda Jósefsdóttir, 
1986, bls. 23). Stefán Aðalsteinsson (1986) talar einmitt um sauðfjár-
menningu og nær með því nokkuð vel utan um samband fjár, fólks og 
náttúru. Samsömun íslendinga við sauðfé, sauðfjármenningin er þráður sem 
oft fangar athyglina. Mynstur lopapeysunnar hefur jafnvel verið sett í sam-
hengi við kortlagningu genamengis þjóðarinnar (Gísli Pálsson, 2007).  

Þetta samband fólks og fjár er upphafið í lýsingum Halldórs Laxness á 
Bjarti í Sumarhúsum og sambandi hans við sauðfé. Bjarti þótti einsýnt að 
konan hans hefði í einsemd sinni ánægju af félagsskap forystuærinnar. Henni 
var hinsvegar hugstæðara að nýta afurðirnar (Halldór Laxness, 2005). Það má 
því segja að kaldhæðnin í vinsælum minjagrip, bol með mynd af kind og 
textanum Icelandic killer sheep sé margræð, bæði er þar vísað til vegarollunnar 
sem ógnar öryggi ferðafólks en jafnframt er þetta auðvitað öfugmæli því 
oftar er það kindin sem verður lífið að láta.  

Lopapeysan er táknmynd þessa sambands og er ýmist talað um peysuna 
eða sauðkindina sem tákn þjóðarinnar; „Það má segja að íslenska lopapeysan 
sé sprottin úr einu af helstu táknum þjóðarinnar íslensku kindinni, sem 
endurspeglar einnig okkar helsta stolt, hreinleika og náttúru“ (Sonja Bent 
Þórisdóttir, 2007, bls. 8). Katrín Andrésdóttir verðlaunahafi í samkeppni um 
hönnun lopapeysu telur að hún verði jafnan „forystusauður íslensks 
handverks, þótt mörgum þyki hún geld og mögur“ (Birna Kristjánsdóttir, 
1995, bls. 36). Í grein Sigríðar Halldórsdóttur (1991) talar hún um lopa-
peysuna sem ímynd íslensks handiðnaðar. 

Sérstaðan er rökstudd með tilvísun til þess að í reyfi íslensku sauðkindar-
innar er tvennskonar hár, tog og þel, sem hefur mismunandi eiginleika. Togið 
er strítt en þelið mjúkt (Stefán Aðalsteinsson, 1956; Magnús Guðmundsson, 
1988; Halldóra Bjarnadóttir, 1966; Elsa S. Guðjónsson, 1985). Þessar and-
stæður stríðra og blíðra strengja bergmálar í hljómfalli kaldhæðni og hlýju 
sem gætir í sauðfjármenningu Íslendinga; frá Sumarhúsum til Dogma. 

Hönnuðir vöru úr lopa benda á sömu þætti og hafa verið gegnum-
gangandi í lýsingum á eiginleikum ullar sem efnis í flíkur; hún hrindi frá sér 
vatni og hafi einstaka einangrunareiginleika samanborið við önnur efni sem 
notuð eru t.d. í útivistarfatnað (Freyr, 2006). Af þeim sökum „er nauðsynlegt 
að framleiða ávallt sem mest af nærfatnaði, sokkum og peysum til sjávar og 
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sveita, og eins handa öllu fólki er stundar íþróttir og fjallgöngur“ (Halldór 
Pálsson 1944/1978, bls. 50). Tæpri hálfri öld síðar biður handverkskonan 
Sigrún Björgvinsdóttir (1990) þess „að ullin okkar fái uppreisn og verði aftur 
viðurkennd sem gott hráefni til heilsufatnaðar" (bls. 40). Kristín 
Schmidhauser Jónsdóttir (1999) orðar hugmyndina um nytjahlutinn vel þegar 
hún segir lopapeysan henti „jafnt sjómönnum við störf á hafi úti, sem 
göngugörpum á fjöllum, eða borgarbúum við leik og störf“ (bls. 10). 

Það er athyglisvert að aðalhönnuður Farmers Market, Bergþóra Guðna-
dóttir, vann áður að hönnun útivistarfatnaðar fyrir 66°N þar sem hún hann-
aði m.a. vinsæla flíspeysu með útsaumuðu lopapeysumynstri. Í þeirri hönnun 
er leikið að þeim eldi að að vinsældir flíspeysunnar gangi að lopapeysunni 
dauðri. Bergþóra hefur þó óbilandi trú á lopanum sem hún segir draga fram 
kosti íslensku ullarinnar með því að hann inniheldur bæði tog og þel eins og 
reyfi kindarinnar. Þarna kemur aftur fram samsömun íslendingsins við sauð-
fé; lopapeysan er reyfið okkar. 

Í tímans rás hefur tíðkast að blanda erlendri ull í lopann til að mýkja 
hann. Jafnframt hafa komið og farið tískubylgjur í litun, þó sauðalitirnir hafi 
alltaf átt ákveðinn sess. Árið 1985 telur Elsa E. Guðjónsson að lopapeysur 
prjónaðar fyrir markað séu í sauðalitum en litaður lopi meira til einkanota. 
Þetta er athyglisverð athugasemd því hún bendir til að í hinu opinbera rými 
þ.e. á markaði sé haldið í hugmyndir um upprunaleika eða hreinleika hefðar-
innar, en í einkarýminu viðgangist blöndunin. 

Farmers market og fleiri samtímahönnuðir tengja sig við þjóðmenningu 
með því að gefa framleiðsluvörum sínum íslensk örnefni að heiti en nafn 
fyrirtækisins sjálfs og sú staðreynd að framleiðsla og sala fer fram bæði 
hérlendis og erlendis, minnir á fullyrðingu Edensor (2004) um að vörur geti 
verið þjóðlegar óháð uppruna sínum. Bergþóra Guðnadóttir telur einmitt að 
ekki skipti máli hvort íslenska lopapeysan hafi orðið til útfrá erlendum fyrir-
myndum, hún hafi orðið þjóðartákn (Sonja Bent Þórisdóttir, 2007). 

Uppruni hráefnisins, ullarinnar sjálfrar er hinsvegar minna ræddur. Hið 
þjóðlega tákn vekur upp og viðheldur hugmyndum um uppruna, um hið 
sérstæða og einstaka. Það er því rík tilhneiging til að líta svo á að táknið sé 
hreint, óspillt af utanaðkomandi áhrifum og menningarstraumum. Fólki 
verður tamt að líta framhjá, jafnvel afneita vísbendingum um fjölmenningar-
legt eðli þjóðartákna. Gísli Pálsson (2007) setur þá tilhneigingu að sjá lopa og 
lopapeysu sem hreinlega íslenskt fyrirbæri í samhengi við hreinleikann í 
orðræðunni um íslenska náttúru, tungumál og genamengi. Eins og að framan 
er greint hefur blöndun íslenskrar og erlendrar ullar þó lengi tíðkast (Elsa E. 
Guðjónsson, 1985). Þeirri hlið vöruþróunarinnar sé lítt haldið á lofti í mark-
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aðssetningu en leiða má að því líkum að lopi geti eins verið ull af kind frá 
Falklandseyjum og Íslandi. 

Lopapeysan festist fljótt í sessi en það gildir einnig um prjón, sem er talið 
berast til Íslands á 16. öld og þegar í biblíu Guðbrands Þorlákssonar prent-
aðri 1584 er kyrtli Krists lýst sem prjónuðum (Elsa E. Guðjónsson, 1985). 
Árið 2007 er svo komið að í samtali mannfræðings og listamanns er orðaður 
sá skilningur að íslenska lopapeysan sé „an extension of the skin of the 
Icelander's body“ (Gísli Pálsson, 2007, bls. 150). Sagan endurtekur sig í hve 
skjótt prjónlesið lopapeysa verður helgigripur í hofi þjóðarinnar, messuskrúði 
menningararfsins. 
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The impact of ICT for the exploitation 
of external information on performance 
in New Product Development processes 

Gunnar Óskarsson 

 

Due to increased competition, faster technological development, increased 
complexity of products and improved access to information, the lifetime of 
products has decreased substantially and the importance of fast response to 
continuous changes in customer requirements has increased. Even firms 
with a leading competitive position in their markets may find it difficult or 
even impossible to sustain their competitiveness relying entirely on internal 
information and knowledge sources. A burning question for researchers and 
practitioners is whether and how firms can have an impact on the explor-
ation and exploitation of external sources of information and knowledge in 
new product development (NPD) processes and the potentional impact on 
performance and sustained competitive advantage. Although a number of 
research results have already been reported on the impact of information 
technology on competitive advantage and performance, no research has yet 
been reported on the relationship between the utilization of ICT for 
exploration and exploitation of information from external sources and 
performance in product innovation processes. Due to relationship with users 
and technical alliances multinational firms have access to valuable in-
formation on markets and technology that they can exploit to gain com-
petitive advantage over their competitors. The main objective of this re-
search is to explore the relationship between the utilisation of ICT for the 
exploration and exploitation of information from external sources, including 
databases, alliances and information that is accessible through subsidiaries of 
multinational firms and performance in product innovation processes.  

This research takes a Resource-Based View (RBV) on the relationship 
between the exploitation of external knowledge in innovation processes and 
performance in NPD processes. The RBV provides an opportunity to 
identify the factors that have an impact on the utilization of ICT and their 
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relationship with the exploitation of external informance in NPD processes. 
A survey approach will be used on sample of Icelandic firms that have oper-
ation in international markets. 

The Resource based view (RBV) 

The resource based view (RBV) suggests that firms possess resources which 
enable them to achieve competitive advantage, and a subset of resources that 
are unique, rare, valuable, and not easily substitutable or imitable that lead to 
superior long term performance (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Grant, 
1991; Barney, 2001). The RBV focuses on the firms resources as economic 
rents and as the fundamental drivers of performance and competitive ad-
vantage. In the RBV the firm is a seeker of unique or otherwise costly-to-
copy inputs that create competitive advantage. The RBV emphasises that the 
firm generates rent-producing inputs through these resources that allow the 
firm to produce products that have superior value and can be priced higher 
than that of the competition. The resources may be financial, human, in-
tangible, physical, organizational, or technological. The RBV furthermore 
emphasises that it is not only the resources themselves that create a 
sustainable competitive advantage, but the dependency of the utilization of 
the resources on the history of the firm. The direction and rate of growth of 
the firm is influenced by how management conceptualises the firm’s resource 
base. Due to their dependency and interrelationships these resources are not 
easily imitable by competitors or substitutable and they are therefore not 
likely to be able to produce similar rent-generating inputs for their pro-
duction or product development.  

The RBV is a conceptual framework for understanding firm level growth 
using resources as the basic building block that has gained considerable 
attention and had a great impact on strategic theory (Thomas, Pollock and 
Gorman, 1999). The RBV has its roots in Penrose’s (1959) theory on the 
growth of the firm and relates to Porter’s theory of sustained competitive 
advantage (1980; 1985). However, as opposed to focusing on the link be-
tween strategy and the external environment, the resource based view looks 
inside the firm to identify the foundations of the firms’ competitive situation. 
There is an increasing support for using the resource-based view as an 
approach for a research in strategy management, including the field of in-
formation systems and innovation theory. In their paper on the Research-
Based View and Information Systems Research, Wade and Hulland (2004) 
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state that “the RBV in IS contexts has the potential to identify key drivers of 
superior business performance”. This establishes an important link between 
the RBV and the utilization of information systems in product innovation 
processes which is pursued in this article. 

Barney assumes that firms have a competitive advantage when they 
implement value creating strategy not being implemented by any current or 
potential competitors. It is important to notice that a firm’s competition 
does not only include all of its current competitors, but also potential com-
petitors poised to enter competition at some future date. Furthermore, the 
sustained competitive advantage does not refer to calendar time that a firm 
enjoys a competitive advantage, but rather to the possibility of competitive 
duplication. Lippman and Rumelts’ (1982) suggest that a competitive ad-
vantage is sustained only if it continues to exist after efforts to duplicate that 
advantage have ceased. It is worth noting that Barney emphasizes that 
sustained competitive advantage, implies that it will not be competed away 
through duplication of efforts of other firms, but not that it will ‘last 
forever’. The central theme of Barney’s theory is that the search for sustained 
competitive advantage has to focus on resource heterogeneity and immo-
bility. The resources need to have four attributes in order to be an element 
of sustained competitive advantage; it has to be valuable, rare, imperfectly 
imitatable, and finally there should not be any strategically equivalent sub-
stitutes. Barney suggested a framework to analyse a broad range of resources 
as a potential source of sustained competitive advantage, where the analysis 
would not only specify the theoretical conditions but also suggest specific 
empirical questions to be addressed before such a potential could be under-
stood (figure 1). 

 
 

 

 
Figure 1. The relationship between resources and competitive ad-
vantage. Adapted from Barney (1991) 
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The resource based view (RBV) and information systems 

Until recently research on the resource based view has focussed on a highly 
aggregated dependent variable, namely, firm performance (Ray, Barney and 
Muhanna, 2004). Barney et.al (2004) suggested that “a more appropriate way 
to test the implications of the RBV is to adopt the performance of a business 
process as a dependent variable, and to examine the kinds of resources and 
capabilities that generate competitive advantages at this level of analysis” (p. 
25). Because firms can have competitive advantage in some business pro-
cesses and competitive disadvantage in others, a research on the relationship 
between specific resources and the overall performance of the firm can lead 
to misleading conclusions. From the managers perspective, “research on 
understanding why some activities, routines or business practices are able to 
generate competitive advantages while others cannot is likely to be more 
helpful than research that examines just the relationship between resources 
and firm performance at a more aggregated level” (Ray, Barney and Mu-
hanna, 2004: p. 36). Several studies have adopted a disaggregated dependent 
variable in studying the implications of RBV on business performance, 
including Tarafdar, and Gordon (2007) who investigated the relationship be-
tween specific IS competencies and performance in process innovations in a 
large healthcare organization in the USA. These studies suggest that the RBV 
might be a useful approach for a research in the field of information systems 
(Mata, Fuerst and Barney, 1995; Wade and Hulland, 2004; Tarafdar and 
Gordon, 2007).  

The literature on the resource-based view of information systems classi-
fies organisation’s IS resources into three broad categories, technical, human 
and intangible. Technical resources that include physical IT assets, such as 
databases, software, hardware, network and applications (Keen, 1993; 
Armstrong and Sambamurthy, 1999; Broadbent, Weill and Neo, 1999; 
Bharadwaj, 2000) as well as firm-specific proprietary technology and appli-
cations (Mata, Fuerst and Barney, 1995) provide a platform on which 
information systems are built and tools for transferring, storing and retriev-
ing information. IS-related human resources include the skills of IS pro-
fessionals, including technical skills (Mata, Fuerst and Barney, 1995; Ross, 
Beath and Goodhue, 1996; Bharadwaj, 2000; Peppard and Ward, 2004), ex-
perimentation and innovation skills (Jarvenpaa and Leidner, 1998; Wade and 
Hulland, 2004) and skills in IT management, communication, and under-
standing of the business (Copeland and McKenney, 1988; Mata, Fuerst and 
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Barney, 1995; Feeny and Willcocks, 1998; Wade and Hulland, 2004). In-
tangible IS assets include vendor relationships (Powell and DentMicallef, 
1997), a customer orientation, flexible IS culture and knowledge assets 
(Bharadwaj, 2000), partnership between IT and business units (Bassellier and 
Benbasat, 2004) and end user and top management relationships (Ross, 
Beath and Goodhue, 1996). IS competency is created when processes and 
structures are applied in non-transparent and inimitable ways to develop 
specific abilities for accomplishing IS-related organizational tasks. IS com-
petencies are therefore embedded in organizational processes and business 
routines (Teece, 2000).  

The IT capability literature rooted in the resource based view argues that 
various IT related resources combine to form an IT capability that is valu-
able, rare, nonimitable and nonsubstitutable (Mata, Fuerst and Barney, 1995). 
Bharadwaj (2000) defines IT capability as “the ability to mobilize and deploy 
IT-based resources in combination or copresent with other resources and 
capabilities” (p. 171). Table 1 provides an overview of studies on IT-related 
resources that combine to form IT capability.  
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Table 1. IT-Related Resources that combine to form IT capability 
Studies (in chronological order) IT-related resources that combine to form IT 

capability

Mata et.al (1995) Access to capital, proprietary technology, 
technical IT skills, managerial IT skills

Reusable technology base (technology asset)

IT-business partnering relationship 
(relationship asset)

IT human resources (human asset)

Technology (IT) resources

Complementary IT human resources

Complementary business resources

Feeny and Willcocks (1998) Design of IT infrastructure, business process 
integration, internal IT partnerships, external 
IT partnerships

Bharadwaj (2000) IT infrastructure, human IT resources, IT-
enabled intangibles

Sambamurthy, Bharadwaj and 
Grover (2003)

IT investment scale, IT capabilities (as 
Bharadwaj, 2000)

IT objects (hardware, software, and support 
personnel)

IT knowledge (technical knowledge about IT 
systems)

IT operations (IT utilization to manage 
information)

Ross et.al (1996)

Powell and Dent-Micallef (1997)

Tippins and Sohi (2003)

Adapted from: Pavlou and El Sawy (2006)
 

 
The literature suggests that IT capability has three key dimensions; the 

acquisition of IT resources, deployment of IT resources through tight IT-
business relationships, and leveraging of IT resources (table 2). The three 
dimensional IT capability views the construct at the firm level which is 
predominantly drawn from within the IT unit. Pavlou et.al (2006) developed 
an IT capability construct specifically for New Product Development (NPD) 
processes and focused on leveraging capabilities of the NPD work units as 
business users (or clients). They defined this capability as IT leveraging com-



The impact of ICT for the exploitation of external information... 203 

  

petence in NPD which relates to the ability of NPD work units to effectively 
use IT functionalities to support IT-enabled NPD activities. “IT leveraging 
competence in NPD thus describes the ability of NPD work units to be 
aware of what IT functionalities have to offer, to understand when to use 
them if they may be useful, and (when they decide to use them) to do so 
effectively by taking advantage of their specific IT functionalities” (Pavlou 
et.al 2006 p. 204). This definition is in congruence with Tippins and Sohi 
(2003) who described their notion of IT competency as the extent to which a 
firm is knowledgeable about and effectively utilizes IT tools to manage 
information within the firm. 

Table 2. IT capability dimensions 
 
The acquisition of IT resources 

Technology assets (Ross, Beath and 
Goodhue, 1996), IT objects (Tippins and 
Sohi, 2003) and the overall IT 
infrastructure (Feeny and Willcocks, 
1998; Bharadwaj, 2000) 

 
Deployment of IT resources through 
tight IT-business relationships 

 
IT-business partnering (Ross, Beath and 
Goodhue, 1996), IT partnerships 
(Tanriverdi, 2006) and business-IT 
vision (Feeny and Willcocks, 1998) 

 
Leveraging of IT resources 

 
Technical IT skills (Mata, Fuerst and 
Barney, 1995; Tippins and Sohi, 2003; 
Ray, Muhanna and Barney, 2005), and 
human IT resources (Ross, Beath and 
Goodhue, 1996; Powell and 
DentMicallef, 1997; Bharadwaj, 2000) 

Information System resources and Stragegic Competitive 
Advantage 

Much of previous work that started to appear in the mid-1990s has con-
tributed to the identification of single IS resources or sets of IS resources 
and their relationship with Strategic Competitive Advantage (SCA). Wade 
and Hulland (2004) recognised three aspects of the RBV that provide rare 
and valuable benefits to IS researchers as follows: 
• 1) The RBV facilitates the specification of information system resources 

by the way of defined set of resource attributes which provides the 
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groundwork for mutually exclusive and exhaustive information system 
assets and capabilities. 

• 2) By using the same set of attributes as mentioned above, IS resources 
can be compared with one another and perhaps, more importantly can 
be compared with non-IS resources. 

• 3) The RBV sets out a clear link between resources and SCA through a 
well defined dependent variable, providing a useful way to measure the 
strategic value of IS resources. 
Many of the studies above divided IS resources into two categories that 

can be defined broadly as IS assets (technology based) and IS capabiliteis 
(system based). Ross et.al (1996) divided IS into three IT assets which to-
gether with IT processes contribute to business value. The three IT assets 
are: 

• Human assets, including technical skills, business understanding and 
problem-solving orientation 

• Technology assets, including physical IT assets, technical platforms, 
databases, architectures and standards 

• Relationship assets, including partnerships with other divisions, client 
relationships, top management sponsorship, shared risk and re-
sponsibility. 

Ross et.al (1996) defined IT processes as planning ability, cost effictive 
operations and support, and fast delivery. Bharadwaj (2000) modified this 
categorisation later to include IT infrastructure, human IT resources and IT 
enabled intangibles.  

 
The IT infrastructure provides a the platform to launch innovative IT 
applications faster than the comptetion, the human IT resources enable firms to 
conceive and implement such applications faster than the competition and a 
focus on IT enabled intangibles enables firms to leverage and exploit pre-existing 
organizational intangibles such as customer orientatioin and synergy in the firm 
via copresence and complementarity (Bharadwaj 2000 p.186).  
 
Their study serves to inform business managers that they should idnetify 

ways to create a firm-wide IT capability instead of merely investing in IT to 
improve the firms‘ performance. 

Wade and Hulland (2004) classified the IS-resources according to the 
attributes of resources which contribute to sustained competitive advantage 
according to their advantage creation and advantage sustainability following 
the RBV approach (table 3).  
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Table 3. IS resources, by attribute 

 Advantage Creation Advantage Sustainability 

 Value Rarity 
Appropriata-

bility 
Imita-
bility 

Substituta- 
bility 

Mo-
bility 

Outside-In 

External 
relationship 
management 

H M - H L - M L L - M L 

Market 
responsiveness 

H M - H L - M L L - M L 

Spanning 

IS-business 
partnerships 

H M - H L - M L L - M L 

IS 
management/ 
planning 

H M - H L - M L - M L - M M 

Inside-Out 

IS 
infrastructure 

M - H L - M H H L - M H 

IS technical 
skills 

M - H L - M M M M - H M - H 

IS 
development 

M - H M M M M - H M 

Cost efficient 
IS operations 

M - H L - M M L - M M - H M 
 

Note: L = low, M = medium, H = high 
Adapted from: Wade and Hulland (2004) 

 
The table (table 3) describes hypothesized rather than proven relation-

ships and Wade and Hulland note that the entries in the table should be 
interpreted in relative rather than absolute terms. The table suggests that 
outside-in and spanning resources tend to have similar resource attributes 
and relationships to the RBV. The table provides an interesting support for 
this research by suggesting that the outside-in and spanning resources, which 
are externally oriented have higher value, more rarity, lower appropriatability, 
imitibility, substituability and mobility and should therefore have stronger 
impact on sustained competitive advantage of firms than the inside-out 
resources.  
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Summary 

This paper provided a background for the foundation and main attributes of 
resource based view and establises an important link between the RBV and 
this research. Wade and Hullands‘ (2004) suggestion that the application of 
the RBV to IS contexts has the potential to identify key drivers of superior 
business performance is supportive for the focus of this research and 
furthermore, they mention that the propositions they hypothesised has not 
been tested in previous research, therefore suggesting that this research will 
make an important contribution to the theory. It follows that it may be 
useful to test the relationship between factors that have an impact 
(resources) on the utilization of information and communication technology 
in product development processes and the exploitation of external sources of 
information (processes), which serves as a disaggregated measure of per-
formance, specifically important in dynamic environments (Pavlou and El 
Sawy, 2006).  

The literature suggests that the resource based view is an appropriate 
approach for a research in information systems (Wade and Hulland, 2004) 
and that the RBV provides an opportunity, not only to identify the relation-
ship between IT reousrces and the overall performance of the firm, but more 
importantly its impact on specific processes within the firm. For this 
research the process of exploitating external information in new product 
development (NPD) is the dependent variable, affected by resources that 
have an impact on the effective utilization of ICT. This article contributed to 
the identification of resources or type of resources that might be applicable 
for this research. An important contribution of the paper is that it identified 
that only managerial IT skills contribute to sustainable competitive advantage 
(Mata, Fuerst and Barney, 1995), but not other IT related resources, suggest-
ing that this research should focus on the identification of relationships be-
tween managerial IT skills and factors (resources) that have an impact on 
those skills, and the utilisation of external information in product innovation 
processes.  
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Ferðaþjónusta á jaðrinum: Um tilurð og 
mótun ferðaþjónustu á Íslandi frá 1944 

Gunnar Þór Jóhannesson 

 

Í þessari grein verður þriggja ára rannsóknarverkefni um tilurð og mótun 
ferðaþjónustu á Íslandi frá árinu 1944 kynnt. Gerð verður grein fyrir mið-
lægum fræðilegum nálgunum að þróun ferðaþjónustu og mótun ferðamanna-
staða og jafnframt verður kastljósi beint að nokkrum helstu áhrifaþáttum í 
þróun íslenskrar ferðaþjónustu.  

Rannsókn á tilurð og mótun ferðaþjónustu á Íslandi 

Ferðaþjónusta á jaðrinum: Tilurð og mótun ferðaþjónustu á Íslandi er titill þriggja ára 
rannsóknarverkefnis sem ég vinn nú að1. Rannsóknin tekur til tímabilsins frá 
1944 en leggur sérstaka áherslu á tímabilið frá 1987 til dagsins í dag.  

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi er henni ætlað að varpa 
ljósi á forsendur og þróun ferðaþjónustu á Íslandi. Í öðru lagi er fyrirhugað 
að lýsa megin straumum í mótun Íslands sem áfangastaðar. Bæði þessi atriði 
lúta að því að skýra hvernig einkenni ferðaþjónustu á Íslandi hafa komið til 
og mótast í samspili ólíkra þátta í alþjóðlegu samhengi. Það eru t.a.m. 
formgerð atvinnugreinarinnar hér á landi og áherslur í ímyndaruppbyggingu. 
Þrír þættir verða sérstaklega skoðaðir. Það eru: Samgöngur, stefna stjórn-
valda í ferðamálum og opinber orðræða og ímynd Íslands. Athygli verður 
beint að lykilgerendum á hverju þessara sviða og leitast verður við að rekja 
hvernig samspil á milli þeirra hefur mótað uppbyggingu ferðþjónustu hér-
lendis og um leið Ísland sem ferðamannastað.  

Í rannsókninni verður hugmyndum um menningarhagkerfi og gerenda-
netskenningunni (Actor-network theory) beitt til að rekja mótunarferli ferða-
þjónustunnar. Kenningar um menningarhagkerfi tvinna saman ólíka þætti til 

                                                 
1  Rannsóknin er styrkt af Rannsóknasjóði Rannís og er unnin undir hatti Mannfræði-

stofnunar Háskóla Íslands en Ferðamálasetur Íslands er einnig náinn samstarfsaðili. 
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að skilja efnahagsþróun og samfélagsleg áhrif hennar. Í stað þess að líta á 
annað hvort menningu eða hagkerfi sem stöðug og aðskilin svið er litið svo á 
að þau séu í sífelldri mótun og í raun afurðir sömu athafna.  

Gerendanetskenningin er aðferðafræðileg nálgun sem byggir á efnislegri 
tengslahyggju (Latour, 2005). Hún leggur áherslu á að rekja hvernig stofnun, 
framkvæmd og skipun tengsla skapar gerendur, einkenni þeirra og áhrif. 
Gerendanetskenningin hentar vel til greiningar á tilurð og mótun ferða-
þjónustu. Ástæðan er fyrst og fremst sú að hún getur höndlað hreyfanleika 
og ólík skipunarform athafna og tengsla. Þar með er lagt upp með að fylgja 
þeim athöfnum sem skipa tengslum í rými og tíma í stað þess að byggja á til-
gátum eða fyrirframgefnum hugmyndum um skipunarform þeirra. Þetta 
sjónarhorn nálgast ferðaþjónustu sem gerendanet sem er í stöðugri mótun og 
verður til í samspili ólíkra gerenda sem geta haft mismunandi markmið, sýn 
og gildismat.  

Í rannsókninni verður eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt (Strauss & 
Corbin, 1998). Rannsóknin mun byggjast upp á söfnun og greiningu á 
fyrirliggjandi gögnum og hálf-stöðluðum viðtölum við aðila sem vinna eða 
hafa unnið við ferðaþjónustu á því tímabili sem verkefnið tekur til. Gögnin 
verða greind eftir aðferðum eigindlegra rannsóknaraðferða og verður fyrir-
liggjandi heimildum og viðtalsgögnum teflt saman með það að markmiði að 
auka skilning og innsýn í mótunarferli ferðaþjónustunnar. Þar með er ljóst að 
markmið verkefnisins er ekki að skapa heildstæða úttekt á sögu ferðaþjón-
ustunnar heldur að ná fram skilningi og viðhorfum fólks sem hefur tekið þátt 
í sköpun Íslands sem ferðaþjónusturýmis.  

Tilurð og mótun ferðaþjónustu 

Í grófum dráttum hafa rannsóknir í ferðamálafræði nálgast spurningar um 
tilurð og mótun ferðaþjónustu og ferðamannastaða eftir tveimur leiðum. 
Hvor um sig byggir á ákveðnum skilningi á hverskyns fyrirbæri ferðaþjónusta 
er. Annarsvegar er hagræn áhersla sem nálgast ferðaþjónustu sem atvinnu-
grein og hinsvegar má finna nálgun sem lítur á hana sem menningarlegt 
fyrirbæri.  

Nú til dags byggir hin hagræna nálgun á stofnanakenningum í hagrænni 
landfræði auk fræðilegra strauma sem leggja áherslu á menningu og á fólk 
sem virka þátttakendur í mótun menningar og hagkerfis. Fræðimenn úr þess-
um geira hafa veitt aðferðum til þróunar ferðaþjónustu og einkennum at-
vinnugreinarinnar athygli. Þar má nefna frumkvöðlastarf (Ateljevic og Do-



Ferðaþjónusta á jaðrinum 211 

  

orne, 2000; Ioannides & Petersen, 2003), landfræðilega skipun fyrirtækja í 
ferðaþjónustu (Hjalager, 2000) og mikilvægi félagslegra tengslaneta fyrir 
framgang ferðaþjónustu (Gunnar Þór Jóhannesson, Unnur Dís Skaptadóttir, 
og Karl Benediktsson, 2003).  

Hin menningarlega nálgun er margslungin og hér verður eingöngu vikið 
að viðkomu hennar að ferðaþjónustu sem atvinnugrein2. Hér er áherslan á 
það menningarlega í stað hins hagræna. Það birtist þannig að hlutverki 
menningarlegrar framsetningar í mótun áfangastaða og þar með ferða-
þjónustu er gert hátt undir höfði (Ringer, 1998). Litið er á tákn, ímyndir og 
miðlun þeirra sem grundvallarþætti í mótun svæða sem ferðamannastaða. 
Dæmi um íslenskar rannsóknir af þessum meiði eru skrif Magnúsar Einars-
sonar (1996, 1997) og Gísla Sigurðssonar (1996) um mótun ímyndar Íslands 
sem ferðamannastaðar og samspil hennar við sjálfsmynd og þjóðerni Íslend-
inga (sjá einnig: Sumarliði Ísleifsson, 1996).  

Bæði sjónarhornin hafa varpað ljósi á að tilurð og áhrif ferðaþjónustu eru 
ekki einhlít, heldur háð samhengi á hverjum stað og tíma. Þrátt fyrir það 
getur hvorugt þeirra lýst með fullnægjandi hætti hvernig ólíkir þættir og 
tengsl fléttast saman og skapa ferðaþjónustu á ákveðnum stöðum. Ástæður 
fyrir því eru margþættar en tvö mikilvæg atriði eru skilningur á rými og 
rýmislegum tengslum ferðaþjónustu og skilningur á tengslum hagkerfis og 
menningar.  

Bæði hið menningarlega sjónarhorn og hið hagræna hafa haft tilhneigingu 
til að líta á ferðamannastaðinn sjálfan sem nokkurs konar hlutlaust „ílát“ og 
þar með menningu og hagkerfi sem staðbundið „innihald“. Menning tiltekins 
staðar er þá álitin skýrt afmörkuð frá menningu annarra staða og tengingar 
við hnattræn ferli ferðaþjónustu eru þá oftar en ekki álitnar varasamar fyrir 
menningu staðarins. Á sama hátt er lykillinn að hagrænni þróun álitinn felast 
í staðbundnum tengslum og tengingum út á við er skipað í aukahlutverk 
(Bærenholdt, Haldrup, Larsen, og Urry, 2004). 

Hið hagræna og hið menningarlega sjónarhorn skilja jafnframt tengsl hag-
kerfis og menningar svipuðum skilningi. Þó að flestir taki tillit til tengsla 
efnislegra og menningarlegra þátta er yfirleitt annaðhvort hagkerfi eða menning 
sett í forgrunn skýringa á drifkrafti og þróun ferðaþjónustu. Til að mynda eru 
hagræn tengsl í forgrunni í rannsóknum á ferðaþjónustu sem atvinnugrein, 
en menning er notuð sem nokkurskonar viðbót til að skýra mun á þróun á 

                                                 
2  Annar megin þáttur þessarar nálgunar einblínir á ferðamennsku og leitast til dæmis við að 

skýra ástæður fyrir ferðalögum fólks.  
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milli svæða (Simonsen, 2001). Á hinn bóginn eiga rannsóknir sem leggja 
áherslu á menningu það til að einblína á mátt tákna, ímynda og menningar-
legrar orðræðu í mótun ferðaþjónustu og ferðamannastaða. Hagkerfi og 
ýmsar efnislegar forsendur birtast þá sem óbreytanlegt gangverk sem er 
ótengt hinum menningarlegu ferlum.  

Það er ekki hægt að aðskilja menningarlega þræði ferðaþjónustu frá 
hagrænum þráðum hennar á merkingarbærann hátt ef vilji er til að fá heild-
stæða mynd af tilurð hennar og mótun á tilteknu svæði og þá um leið skil-
ning á hvernig ferðaþjónusta leggur til við mótun þess svæðis. Í stað þess að 
einblína annaðhvort á hagkerfið eða menningu sem mótandi afl fyrir ferða-
þjónustu er hér lagt til að beita fræðilegri nálgun sem leggur áherslu á athafnir 
(practice), gjörðir (performance) og tengsl sem grunnþátt samfélaga og skipunar 
þeirra. 

Í anda þessarar áherslu hafa Hannam, Sheller og Urry (2006) haldið því 
fram að hugtökin flæði (mobility) og festar (moorings) séu gagnleg til að hugsa 
um og skilja mótun ferðamannastaða. Flæði og festar leggja áherslu á samspil 
ólíkra þátta ferðaþjónustu sem eru tengdir innbyrðis í gegnum athafnir 
margleitra (heterogeneous) gerenda. Úr þessu samspili sprettur ferðaþjónusta og 
þar með efnahagsleg og menningarleg áhrif hennar. Flæði ferðaþjónustu eru 
til að mynda hlutir, fjármagn, fólk, ímyndir og upplýsingar, sem „streyma“ á 
milli staða. Dæmi um þetta er hvernig menningarframleiðsla áfangastaða 
myndar flæði tákna, hluta og ímynda sem byggja á ferðaþjónustu og leggja 
um leið til við mótun hennar á virkan hátt.  

Ekki er þó allt jafn hreyfanlegt og flæði ferðaþjónustu þarfnast ákveðins 
stöðugleika til að ná til mismunandi staða. Sem dæmi þá þarf félagslega og 
efnislega innviði til að ferðaþjónusta geti átt sér stað. Slík kerfi skapa nauð-
synlegar festar fyrir ferðaþjónustu. Þetta geta verið samgöngukerfi, net þjón-
ustuaðila en líka regluverk og orðræður sem móta viðtekinn skilning fólks á 
samfélagi sínu og menningu. Þó að festar virðist óumdeilanlega staðbundnar 
er virkni þeirra og einkenni oft háð hnattrænum tengslum, t.d. við alþjóð-
legan vinnumarkað og samþykktir yfirþjóðlegra stofnanna. Flæði og festar 
vísa þannig til lykilþátta ferðaþjónustu og það er samspil þeirra sem knýr 
ferðaþjónustu og mótar ferðamannastaði.  

Ein afleiðing þessa sjónarhorns er sú að skil á milli hagkerfis og menn-
ingar eru ekki talin fyrirframgefin heldur álitin í sífelldri verðandi og þar með 
ávallt breytingum háð. Önnur afleiðing er afstæð sýn á rými. Skýrt dæmi er 
að landfræðileg fjarlægð á milli staða skiptir ekki öllu máli. Fjarlægð á milli 
staða er afstæð og er háð þeim tengslum sem eru virk á milli staðanna. Þar 
með geta tengsl staða við flæði og festar ferðaþjónustu fært þá úr stað; breytt 
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afstöðu þeirra. Þeir eru ekki lengur stöðug ílát menningar heldur afleiðing 
tengsla og þeirra athafna sem skapa og viðhalda þeim. Þetta þýðir t.d. að sú 
menningarlega ímynd sem borin er á borð fyrir ferðamennn er að hluta afurð 
ferðaþjónustunnar sjálfrar og þeirra tengsla sem hún grundvallast á. Þetta 
undirstrikar einnig að afstaða svæða í tengslum miðju og jaðars er sveigjanleg 
en ekki fastmótuð. Áfangastaðurinn Ísland er þar með sveigjanlegt og 
hreyfanlegt fyrirbæri og mótun hans hefur með athafnir þeirra sem vinna að 
ferðaþjónustunni að gera.  

Þræðir frá 1944 

Á seinni hluta 20. aldar varð ferðaþjónusta sem raunveruleg atvinnugrein til á 
Íslandi. Árið 2007 voru 459.000 komur ferðamanna til landsins skráðar og 
stóð ferðaþjónusta fyrir um 13% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar (Ferðamála-
stofa, 2008; Hagstofa Íslands, 2008). Að baki vaxtarlínu ferðþjónustu liggja 
margvíslegir þræðir athafna og fyrirætlana sem nauðsynlegt er að rekja til að 
öðlast skilning á tilurð og mótun ferðaþjónustu. Eins og áður segir verður 
lögð áhersla á þrjú megin svið: Samgöngur, stjórnkerfi og opinbera orðræðu 
um ferðaþjónustu og ímynd Íslands. Á hverju sviði eru ákveðnir lykilþættir 
sem teknir verða til sérstakrar skoðunar.  

Samgöngur 

Mikilvægasta forsenda ferðamennsku á Íslandi sem á öðrum stöðum eru 
samgöngur. Fram á miðbik 20. aldar tengdist Ísland umheiminum með skipa-
samgöngum. Þegar alþjóðlegt millilandaflug hófst frá Íslandi olli það straum-
hvörfum í ferðamálum þjóðarinnar og gjörbreytti forsendum ferðaþjónustu á 
landinu. Landið varð aðgengilegra fyrir ferðalanga frá Evrópu og Banda-
ríkjunum en einnig varð það mikilvægur viðkomustaður margra farþega á 
þeirri leið. Um leið urðu flugfélög að lykilgerendum í íslenskri ferðaþjónustu. 
Ætla má að um 80% erlendra ferðamanna komi með flugi til landsins og má 
rekja ýmsa uppbyggingu á innviðum ferðaþjónustunnar til starfssemi flug-
félaga. 

Saga millilandaflugs á Íslandi nær rúm 60 ár aftur í tímann. Seinni hluta 
fimmta áratugarins var mikil gerjun í flugmálum þjóðarinnar og voru tvö 
flugfélög stofnuð: Flugfélag Íslands (1940) og Loftleiðir (1947). Þessi félög 
byggðu fljótlega upp víðfeðmt leiðarkerfi sem gjörbreytti tengslum Íslands 
við Norður Ameríku og Evrópu og afstöðu landsins í samhengi miðju og 
jaðars þar með. Árið 1973 voru félögin tvö sameinuð undir nafni Flugleiða 
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hf. sem undir nafni Icelandair Group er stærsta fyrirtækið í íslenskri ferða-
þjónustu. 

Tvær aðrar vörður sem vert er að nefna í þessu samhengi er opnun Flug-
stöðvar Leifs Eiríkssonar árið 1987 og stofnun fyrsta íslenska lágfargjalda-
flugélagins, Icelandexpress árið 2003. Flugstöð Leifs Eiríkssonar er gott 
dæmi um nauðsynlegar festar ferðaþjónustu. Hún þjónar sem efnislegur 
tengipunktur flugsamgangna til og frá landinu. Tilkoma Icelandexpress í 
ferðaþjónustu er dæmi um breytingar í alþjóðlegu umhverfi flugrekstrar sem 
hafa gert flug aðgengilegra fyrir æ fleiri.  

Í rannsókninni verður rætt við fólk sem tekið hefur þátt í þróun flug-
rekstrar á Íslandi um hvernig það hefur upplifað mótun Íslands sem ferða-
mannastaðar og hlutverk flugfélaganna í því sambandi. 

Stjórnkerfið og opinber orðræða 

Fyrstu ferðamálalögin voru sett árið 1936 og þá var Ferðaskrifstofa ríkisins 
stofnsett. Hún var í raun fyrirrennari Ferðamálaráðs hvað varðar landkynn-
ingarmál, markaðssetningu og stefnumótun í ferðaþjónustu. Árið 1964 var 
Ferðamálaráð stofnað en auk þess ferðamálasjóður sem styrkti m.a. upp-
byggingu hótela víða um land. Ferðamálalög hafa verið endurskoðuð nokkuð 
reglulega frá sjöunda áratug síðustu aldar, síðast árið 2005 (Birna G. Bjarn-
leifsdóttir, 1996).  

Á upphafsárum ferðaþjónustu hér á landi lágu rök um almenna hagþróun 
þátttöku stjórnvalda til grundvallar en á síðustu áratugum hefur mátt greina 
áherslu á nýtingu ferðaþjónustu til eflingar á sértækum atvinnugreinum eða 
ákveðnum atvinnusvæðum. Árið 1971 var í fyrsta sinn rætt um ferðaþjónustu 
í tengslum við atvinnumál bænda og á undanförnum árum hefur ferða-
þjónusta verið áberandi þema í áætlunum og aðgerðum stjórnvalda í byggða-
málum (Alþingi, 2006; Ferðaþjónusta bænda, 2008; Forsætisráðuneytið, 
2007, 2008b, 2008c).  

Í rannsókninni verður rakið hvernig rætt hefur verið um ferðaþjónustu í 
tengslum við opinbera stefnumótun og hvort og þá hvernig viðhorf til 
hennar hefur tekið breytingum. Sú vinna felst m.a. í að tengja yfirþjóðlegar 
hugmyndir um ferðaþjónustu við viðhorf fólks í íslensku stjórnkerfi og lýsa 
þannig hvernig ferðaþjónusta hér á landi hefur mótast í alþjóðlegu umhverfi. 
Jafnframt verður athygli beint að stöðu ferðaþjónustunnar í stjórnsýslu-
kerfinu, hvernig hún hefur tekið breytingum á undanförnum árum og 
hvernig fólk sem vinnur í ferðaþjónustunni metur þær breytingar.  
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Ímynd 

Ímyndir eru óumdeilanlegur hluti af hverskyns ferðaþjónustu og 
ferðamennsku. Athygli land- og mannfræðinga hefur ekki síst beinst að því 
að hvernig staðir eru afmarkaðir frá öðrum á grundvelli ákveðinna sérkenna 
sem eru félagslega sköpuð og miðlað eftir mismunandi farvegum á milli 
fólks.  

Í rannsókninni verður sjónum einkum beint að hlutdeild hins opinbera í 
ímyndarsköpun landsins. Hið opinbera kemur aðallega að þessum málaflokki 
í gegnum starfssemi Ferðamálastofu, áður Ferðamálaráðs, en henni er m.a. 
ætlað að sinna markaðs og kynningarmálum (Lög um skipan ferðamála nr. 
73/2005). Ráðuneyti ferðamála hafa einnig látið vinna skýrslur um stefnu-
mótun í ferðamálum sem snerta ímyndarsköpun landsins (Samgönguráðu-
neytið, 2001, 2003). Eitt nýjasta dæmi um vinnu hins opinbera í ímyndar-
sköpun Íslands er skýrslan Ímynd Íslands: Styrkur, staða og stefna sem unnin var 
að undirlægi forsætisráðuneytisins árið 2008 (Forsætisráðuneytið, 2008a). Í 
henni er gerð úttekt á ímyndarmálum og leitast við að móta stefnu landsins í 
þeim málaflokki. Jafnframt eru lagðar fram tillögur að aðgerðum sem ætlað 
er að styrkja ímynd Íslands. 

Í rannsókninni verða aðgerðir stjórnvalda til ímyndaruppbyggingar 
greindar. Fyrrnefnd skýrsla forsætisráðuneytisins verður sérstaklega tekin fyr-
ir enda er hún ásamt öðrum slíkum plöggum vitnisburður um hvernig leitast 
hefur verið við að móta ímynd lands og þjóðar og hugmyndir ferðamanna 
um hana. Hér verður fyrst og fremst horft til tímabilsins 1987 til 2007.  

Lokaorð 

 Í þessari grein hefur þriggja ára rannsóknarverkefni höfundar um tilurð og 
mótun ferðaþjónustu á Íslandi frá 1944 verið kynnt. Í ljósi vaxtar ferða-
þjónustu og sífelldrar fjölgunar ferðamanna hér á landi vakna spurningar um 
hvernig Ísland hefur orðið til sem rými ferðamennsku. Rædd voru mismun-
andi sjónarhorn að sköpun ferðamannastaða og rök færð fyrir því að hefð-
bundnar nálganir ættu erfitt með að taka tillit til samspils hagrænna og menn-
ingarlegra þátta í útskýringum sínum. Í rannsókninni verður fræðilegri nálgun 
sem leggur áherslu á athafnir og tengsl beitt til að öðlast innsýn í mótun 
Íslands sem áfangastaðar ferðamanna. Hugmyndir um flæði og festar ferða-
þjónustu voru kynntar og dæmi um hvort tveggja voru gefin í lokahluta 
greinarinnar þar sem komið var inná þau svið sem ætlunin er að beina at-
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hyglinni sérstaklega að. Því er haldið fram að á þessum sviðum sé að finna þá 
meginþræði sem íslensk ferðaþjónusta er spunnin úr. Næstu skref eru að 
rekja þá í sundur og öðlast innsýn í hvernig þeir hafa tvinnast saman og 
skapað Ísland sem ferðamannastað.  
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Þátttaka í atkvæðagreiðslu um 
kjarasamninga VR 1996-2008 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Umræður um hlutverk stéttarfélaga, þátttöku félagsmanna og félagsaðild hafa 
verið miklar síðustu áratugina. Því hefur stundum verið haldið fram að 
stéttarfélög hafi átt í einhvers konar tilvistarkreppu sem m.a. hefur leitt til 
þess að félagsmönnum hefur fækkað. Helstu ástæður fyrir fækkun eru al-
mennt talin þau að stéttarfélögum hefur orðið mjög ágengt í baráttumálum 
sínum og náð fram miklum réttar- og kjarabótum fyrir félagsmenn sína. 
Þessa fækkun má einnig rekja til þeirra breytinga sem átt hafa sér stað í 
efnahagslífi frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar, aukinn hagvöxtur, aukið 
atvinnustig, formgerðarbreytingar á vinnumarkaði þar sem störfum með ríkri 
stéttarfélagshefð hefur fækkað. Enn fremur má leita skýringa í almennri 
velsæld og nýjum stjórnunaraðferðum. Vinnulöggjöfin, lögin um stéttarfélög 
og vinnudeilur sem tóku gildi árið 1938 móta ramma utan um samskipti aðila 
vinnumarkaðarins. Meginmarkmið laganna er að tryggja vinnufrið í landinu, 
tryggja að af árekstrum milli aðila vinnumarkaðarins hljótist sem minnst tjón 
fyrir atvinnulífið í landinu. Árið 1996 voru samþykktar breytingar á vinnulög-
gjöfinni sem ætlað var að bæta samskipti á vinnumarkaði enn frekar. Aðdrag-
andinn að þessum breytingum má rekja til vinnu nefndar sem þáverandi 
félagsmálaráðherra Guðmundur Árni Stefánsson skipaði til að endurskoða 
samskiptareglur á íslenskum vinnumarkaði. Fram til 1996 var heimild til 
verkfallsboðunar eða atkvæðagreiðslur um samþykkt kjarasamninga veitt á al-
mennum félagsfundum stéttarfélaga óháð þátttöku eða fjölda þeirra sem 
tóku þátt á fundunum. Breytingin á vinnulöggjöfinni 1996 markaði ákveðin 
tímamót í vinnulagi við gerð kjarasamninga og boðun verkfalla. Reglum um 
samþykkt kjarasamninga og boðun verkfalla var breytt þannig að farið var 
fram á leynilega atkvæðagreiðslu eða leynilega almenna póstatkvæðagreiðslu 
þar sem einfaldur meirihluti réði úrslitum og farið fram á 20% þátttöku í at-
kvæðagreiðslu. Í þessari rannsókn er skoðuð þátttaka VR félaga í atkvæða-
greiðslum um kjarasamninga frá því að þessar breytingar á vinnulöggjöfinni 
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tóku gildi og reynt að varpa ljósi á ástæður þess að þátttaka í kosningum um 
samþykkta kjarasamninga er svo lítil sem raun ber vitni. 

Stéttarfélög 

Stéttarfélög eru rótgróin samfélaginu. Fyrstu stéttarfélögin spruttu upp hér á 
landi á seinni hluta 19. aldar (Ólafur R. Einarsson, 1970) og árið 1938 var 
lögfestur réttur launþega til að stofna stéttarfélög og stéttarfélagasambönd í 
þeim tilgangi að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum verkalýðsstéttar-
innar og launþega eins og segir í fyrsta kafla vinnulöggjafarinnar (lög nr. 
80/1938). Stéttarfélög eru skipulagsheildir sem byggjast upp af hópi einstak-
linga sem hefur með sér skipulagsbundin tengsl þar sem markmiðið er að 
vinna að þeim málum sem þeir skilgreina sem sameiginlega hagsmuni (Webb 
og Webb, 1894; Farnham og Pimlott, 1993). Þessir hagsmunir geta verið 
margvíslegir svo sem að berjast fyrir bættum kjörum félagsmanna, stuðla að 
auknu jafnrétti, tryggja efnahags- og félagslega velferð launþega, bæta vinnu-
aðstæður, tryggja fulla atvinnu fyrir félagsmenn, verja kaupmátt, tryggja 
starfsöryggi, tryggja að þjóðarkökunni sé jafnt og réttlátlega skipt, veita fyrir-
tækjum og stjórnvöldum aðhald og bæta félagslega jafnt sem opinbera þjón-
ustu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003; Kelly, 1998 og Rose, 2001). 

Hlutverk stéttarfélaga hefur breyst all nokkuð síðustu ár og áratugi í kjöl-
far þess mikla árangurs sem þau hafa náð. Þessi árangur hefur m.a. leitt til 
þess að víða hefur fækkað í stéttarfélögum í Evrópu (Visser, 2002, Charl-
wood, 2002; Edwards, 1995, Boeri, Brugiavini og Calmfors, 2001, Kelly, 
1998 og Pettinger, 2000). Visser (2002) bendir á að á tímabilinu 1978-1998 
lækkaði stéttarfélagsaðild í Evrópu úr 42,6% í 30,8%. Í Bretlandi hefur 
fækkun í stéttarfélögum verið mjög mikil. Árið 1979 voru 12,1 milljón félags-
manna í Trade Union Congress, TUC og 1996 voru þeir orðnir 6,7 milljónir 
(O’Grady og Nowak, 2004). Ýmsar ástæður hafa verið nefndar sem skýrt 
geta þessa fækkun í stéttarfélögum svo sem almennt efnahagsleg velsæld frá 
lokum seinni heimsstyrjaldarinnar, tilskipanir og reglur frá Evrópusamband-
inu um aukin rétt og vernd launþega, áhersla á samþættingu vinnu og einka-
lífs, aukinn hagvöxtur, aukið atvinnustig, formgerðarbreyting á vinnu-
markaði, almenn velsæld og nýjar stjórnunaraðferðir sem tryggja þátttöku, 
velferð og starfsþróun starfsmanna. Enn fremur hefur verið bent á alþjóða-
væðinguna og harðnandi samkeppni fyrirtækja á alþjóðlegum mörkuðum, 
meiri áhersla á sveigjanleika í ráðningarformi, útvistun starfa og þá staðreynd 
að erfiðara gengur að fá vel menntaða sérfræðinga svokallaða þekkingar-
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starfsmenn til að vera í stéttarfélögum (Kelly, 1998; Pettinger, 2000, Boeri 
o.fl, 2001; Ferner og Hyman, 1998; Charlwood, 2002 og Gospel og Wood, 
2003). Visser (2006) gerir greiningu á þróun stéttarfélagsaðildar í 241 löndum 
á tímabilinu 1970-2003. Stéttarfélagsaðild minnkar í 18 löndum á árunum 
1990 -2003. Einungis 6 lönd búa við hækkun stéttarfélagaðildar á þessum 
tímabili, Kanada, Írland, Noregur, Holland, Belgía og Spánn. Stéttarfélags-
aðild á Íslandi hefur ekki breyst mikið frá árinu 1993. Stéttarfélagsaðild á 
Íslandi hefur sveiflast nokkuð síðustu ár og samkvæmt tölum frá Hagstofu 
Íslands voru árið 2002 85,4% launþega á Íslandi í stéttarfélögum (Hagstofa 
Íslands, e.d.b). Konur eru frekar í stéttarfélagi en karlar og hefur 
stéttarfélagsaðild karla minnkað meira en kvenna og fækkunin er meiri hjá 
aldurshópnum 16-44 ára en aldurshópnum 45-64 ára. Með því að skoða 
gögn frá Hagstofu Íslands (sjá töflu 1) má sjá að hlutfall landsmanna í 
stéttarfélögum hefur aukist frá því að vera 42,2% árið 1994 í 50,2% árið 
2002, hlutfall landsmanna sem eru í aðildarfélögum innan ASÍ hefur á sama 
tíma farið úr 24,6% í 31,9%. 

Tafla 1. Stéttarfélagsaðild 

Ár
Alls í 

stéttarfélögum Fjöldi í ASÍ Mannfjöldi
% af landsm. í 

stéttarfél.
% af landsm. í 

ASÍ
1994        112.018             65.155            265.064     42,2 24,6
2000        127.816             75.784            279.049     45,8 27,2
2004        147.240             93.562            293.291     50,2 31,9
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.  

 
Almennt má segja að ástæður hárrar stéttarfélagsaðildar á Íslandi megi 

rekja til nokkurra þátta s.s. forgangsréttarákvæða í kjarasamningum, tengingu 
félagsaðildar við lífeyrissjóðakerfið á sínum tíma og „Ghent kerfið” sem 
byggði á því að atvinnuleysisbætur tengdust stéttarfélagsaðild (Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson, 2003). Þrátt fyrir að fækkað hefur í stéttarfélögum í Evrópu 
og sveiflur hafa verið í stéttarfélagsaðild hér á landi þá hefur almennt ekki 
fækkað í stéttarfélögum. VR er gott dæmi um mikla fjölgun félagsmanna eins 
og tafla 2 sýnir. 

                                                 
1  Bandaríkin, Kanada, Ástralía, Nýja Sjáland, Japan, Suður Kórea, Þýskaland, Frakkland, 

Ítalía, Bretland, Írland, Finnland, Svíþjóð, Danmörk, Noregur, Belgía, Spánn, Sviss, 
Austurríki, Ungverjaland, Tékkland, Slóvakía og Pólland 
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Tafla 2. Fjöldi félagsmanna í VR 1977-2007 
Ár Fjöldi
1977 8379
1987 15768
1997 21523
2007 27437  
 
Eins og sjá má hefur aðild að VR vaxið jafnt og þétt frá árinu 1977 til 

dagsins í dag. Árið 1992 voru fullgildir félagar í VR um 10486 sem er um 
16,2% af félagsmönnum innan vébanda ASÍ. Árið 2004 var þetta hlutfall 
komið í 23,7% og fór hæst í 30,3% árið 2002. Það eru nokkur atriði sem geta 
skýrt þessa aukningu félagsmanna innan VR. Í fyrsta lagi má nefna ýmsar 
aðstæður sem snúa að endurskipulagningu félagsins með áherslu á að félagið 
sé lífsgæðafélag í stað hefðbundins stéttarfélags sem berst fyrir hærri launum. 
Þjónusta við félagsmenn hefur verið aukin s.s. árið 1999 þegar VR hóf að 
greiða fæðingarorlof til félagsmanna sinna úr sjúkrasjóði sem tryggði félags-
mönnum 80% laun í fæðingarorlofi (nú tryggt með lögum), nýjar áherslur í 
kjarasamningum með áherslu á markaðslaun og launaviðtal, átak í fræðslu og 
símenntun félagsmanna, gerð launakannana og val á fyrirtæki ársins ásamt 
fjölda herferða t.d. samþætting vinnu og einkalífs auk launajafnréttis (Gylfi 
Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Enn fremur mætti nefna stofnun varasjóðs 
VR sem sameinar réttindi félagsmanna í mismunandi sjóðum í einn sjóð, 
nokkurs konar séreignarsjóð sem félagsmenn geta nýtt sér á fjölbreyttari hátt 
og með meira frjálsræði en áður þekktist s.s. vegna framfærslu, atvinnumissis, 
starfsloka, heilsubrests, kaupa á líf-, slysa- og sjúkdómatryggingum, líkams-
ræktar, endurhæfingar, sálfræðiþjónustu, læknisþjónustu, tannlæknaþjónustu, 
kaupa á gleraugum og vegna kaupa á orlofstengdri þjónustu (VR, e.d.). Allt 
hefur þetta átt þátt í því að gera félagið eftirsóknarverðara. Í öðru lagi sam-
eining við önnur stéttarfélög. Árið 2002 sameinaðist félagið Verslunarmanna-
félagi Akraness sem hafði um 370 félagsmenn, árið 2006 sameinaðist VR 
tveimur félögum, Verslunarmannafélagi Hafnarfjarðar sem hafði um 1800 
félagsmenn og Verslunarmannafélagi Vestmannaeyja með um 360 félags-
menn. 
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Kjarasamningar VR 

Vinnumarkaðsfræðin (industrial relations) fjallar almennt um samskipti aðila 
vinnumarkaðarins, gildir þá einu hvort um samskipti starfsmanna og stjórn-
enda innan fyrirtækja er að ræða eða þess sem gerist í ytra umhverfi t.d. 
félagslega, efnahagslega eða stjórnmála umhverfinu. Samskipti aðila vinnu-
markaðarins, þ.e. stéttarfélaga í umboði starfsmanna, fyrirtækja eða samtaka 
þeirra í gegnum gerð kjarasamninga, oft með aðkomu stjórnvalda er ein 
meginstoð vinnumarkaðsfræðinnar. Vinnumarkaðsfræðin gengur út frá því 
sem vísu að það sé innbyggður hagsmunaágreiningur á milli launþega og 
vinnuveitenda og það er innbyggt ójafnræði á milli þessara aðila sem birtist í 
því að við gerð kjarasamninga þá hittast þessir aðilar ekki á jafnréttisgrund-
velli þar sem réttur stjórnenda til að stjórna er mikill. Þrátt fyrir þennan 
hagsmunaágreining eru mörg svið þar sem hagsmunir er sameiginlegir og 
skarast. (Bean, 1994, Poole, 1986 og Farnham og Pimlott, 1993). Yfirleitt er 
stuðst við 3 nálganir í samskiptum aðila vinnumarkaðarins þ.e. einingarhyggja 
(unitarism), margræðishyggja (pluralism) og marxismi (marxism). Hugmynda-
fræðilegur grunnur þessara nálgana veitir vinnumarkaðsfræðinni möguleika á 
að skýra eðli og umfang samskiptanna (Bean 1994 og Farnham og Pimlott, 
1993). Einingarhyggjan byggir á því að skipulagsheildir byggjast upp á 
samstilltum hópum þar sem ekki er ágreiningur um hver stjórnar, forréttindi 
stjórnenda (managerial prerogative) þykja sjálfsögð, eðlileg og skynsamleg. Hvers 
kyns andstaða, formleg eða óformleg, sem kemur innan frá eða utan frá er 
óæskileg og stendur skipulagsheildinni fyrir þrifum. Grundvallarhugsunin er 
sú að skipulagsheildin búi við jafnvægi og hvers kyns átök eða deilur eru því 
óæskileg og ónauðsynleg. Ágreiningur og deilur sem kunna að vera til staðar 
eru leystar innbyrðis og oft er notast við sértækar aðferðir stjórnunar-
fræðanna svo sem liðsvinnu, gæðaráð, mannauðsstjórnun og gæðahringi. 
Vandi stéttarfélaga samkvæmt þessari nálgun er sá að oft er litið á stéttarfélög 
sem utanaðkomandi átroðning eða ógn sem keppir um hollustu starfsmanna 
(Salamon, 2000; Legge 2005).  

Margræðishyggjan er sú nálgun sem gengur m.a. út á lögmæti átaka og 
ágreinings og að skipulagsheildir byggist upp af hópum sem eru ólíkir með 
ólíka hagsmuni. Í samskiptum aðila sé eðlilegt að ágreiningur skapist en 
mikilvægt er að koma böndum á þennan ágreining og það er gert með stofn-
anabindingu átaka þar sem með sérstakri löggjöf er myndaður sérstakur 
rammi utan um kjarasamningaferlið. Þessi rammi ákvarðar leikreglur aðila 
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vinnumarkaðarins (Bean, 1994; Clegg, 1976 og Ferner og Hyman, 1998). 
Margræðishyggjan gerir ráð fyrir að einstaklingar hafi rétt til að vera í stéttar-
félögum og þau séu lögmætur hagsmunagæsluaðili.  

Marxíska nálgunin, eins og nafnið gefur til kynna, á rætur að rekja til 
marxisma, gengur út á það að hagsmunir geti aldrei verið sameiginlegir, fram-
leiðslufyrirtæki eru í einkaeign og arður og yfirráð yfir framleiðslunni eru 
lykilhugtök. Átök á milli stétta eru algeng og skapast af framleiðsluafstæðum. 
Eignastaða og fjárhagslegt vald veitir mismunandi aðgang að gæðum sam-
félagsins svo sem menntun, fjölmiðlum og stjórnvöldum. Stéttarmismunur er 
eðlislægur og óumbreytanlegur sem gerir stéttaátök óumflýjanleg. Eitt svar 
verkalýðsins til að sporna gegn valdi fjármagnseigenda er að stofna stéttar-
félög. Litið er á stéttarfélög sem hagsmunagæsluaðila fyrir hina vinnandi stétt 
og sameiginlegt vald til að hafa áhrif á vinnumarkaðsmál. (Farnham og Pim-
lott, 1993; Salamon, 2000). 

Samskipti aðila vinnumarkaðarins hér á landi hvílir á skóla margræðis-
hyggjunnar, réttur launþega til að vera í stéttarfélögum er tryggður í vinnu-
löggjöf, samningsrétturinn hvílir hjá félagsmanninum, stéttarfélög gera kjara-
samninga í umboði félagsmanna og það eru félagsmenn sem samþykkja eða 
fella kjarasamninga í atkvæðagreiðslu. Réttur til að fara í verkfall er tryggður 
og sáttaumleitanir eru í föstum skorðum. Þrátt fyrir að stéttarfélagsaðild hér á 
landi sé mjög há þá er ekki hægt að segja að það sé mikill áhugi félagsmanna 
stéttarfélaga í atkvæðagreiðslu um gerða kjarasamninga. Kjarasamningar eru 
samningar sem stéttarfélög og atvinnurekendur eða samtök þeirra gera sín á 
milli (Lára V. Júlíusdóttir, 1997). Í kjarasamningum eru ákvæði um laun fyrir 
dag- og yfirvinnu auk ýmissa ákvæða um álagsgreiðslur, vinnutíma, veikinda- 
og orlofsrétt, uppsagnarfrest, fræðslu- og starfsmenntamál og greiðslur í 
ýmsa sjóði svo sem lífeyrissjóði og sjóði stéttarfélaga. Í 5. grein vinnulög-
gjafarinnar segir að stéttarfélög séu lögformlegur samningsaðili um kaup og 
kjör meðlima sinna, enda hafi félagið í samþykktum sínum ákveðið að láta 
slík mál til sín taka. Árið 1996 voru gerðar nokkrar breytingar á vinnu-
löggjöfinni. Þessar breytingar miðuðu að því að gera samskipti aðila vinnu-
markaðarins þroskaðri, bæta samningatækni og minnka líkur á verkföllum. 
Fyrir þennan tíma gilti sú regla að kjarasamningar öðluðust gildi þegar við 
undirritun samnings nema sérstaklega væri getið um fyrirvara í samningnum 
sjálfum. Algengt var að aðilar kjarasamnings undirrituðu samning með fyrir-
vara um samþykki félagsfundar eða allsherjaratkvæðagreiðslu (Arnmundur 
Backman og Gunnar Eydal, 1986). Helstu breytingarnar á vinnulöggjöfinni 
1996 voru þær að sett var inn ákvæði um umboð samninganefndar til að setja 
fram tillögur að kjarasamningi, taka þátt í samningum og undirrita þá. Sam-



Þátttaka í atkvæðagreiðslu um kjarasamninga VR 1996-2008 225 

  

þykkt voru ákvæði um vinnustaðasamninga, sameiginlegs kjarasamnings fyrir 
félagsmenn á sama vinnustað sem bera þarf undir atkvæði allra félagsmanna 
sem hann tekur til og ræður meirihluti niðurstöðu. Reglum um samþykkt 
kjarasamninga var breytt þannig að samningar taka gildi við undirritun sam-
nings nema um annað sé samið. Farið er fram á leynilega atkvæðagreiðslu þar 
sem meirihluti atkvæða gildir og minnst 20% þátttaka er í kosningunum um 
samninginn eða það fari fram leynileg póstatkvæðagreiðsla meðal félags-
manna um gerðan kjarasamning og gildir niðurstaða óháð þátttöku. At-
kvæðagreiðsla á að fara fram innan 4. vikna frá undirritun kjarasamnings 
(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Þessi breyting að láta greiða atkvæði 
um kjarasamninga, ýmist í leynilegri atkvæðagreiðslu eða leynilegri póstat-
kvæðagreiðslu gerbreytti aðferðafræðinni við samþykkt eða synjun kjara-
samninga. Áður voru kjarasamningar oftar en ekki samþykktir á fámennum 
félagsfundum stéttarfélaga t.d. samþykktu rúmlega 100 manns miðlunartil-
lögu ríkissáttasemjara vegna kjarasamninga Dagsbrúnar í maí 1992 (Innan við 
20% greiddu atkvæði um miðlunartillögu ríkissáttasemjara, 1992). Hjá 
flestum stærstu stéttarfélögum landsins tóku innan við 20% félagsmanna þátt 
í kosningum um miðlunartillögu ríkissáttasemjara í tengslum við kjarasam-
ningagerðina árið 1992. Sjá töflu 3 

Tafla 3. Atkvæðagreiðsla nokkurra stéttarfélaga um miðlunartillögu ríkissátta-
semjara 1992 

Félag
Fjöldi á 
kjörskrá

Fjöldi sem 
greiðir 
atkvæði % Þátttaka

Fjöldi 
sem segir 

Já

Fjöldi 
sem segir 

Nei
Auðir og 
ógildir

Hlutfall þeirra 
sem sam- 
þykkja %

VR    11.500          1.191     10,3 856 320 15 7,4

Dagsbrún      3.500             564     15,9 316 242 NA 9,0

Eining      3.600             524     14,5 337 180 NA 9,3

Verkakvennafélagið 
Framsókn

     2.231             218     9,8 154 62 NA 6,9

Iðja, félag 
verksmiðjufólks

     2.906             280     9,6 NA NA NA NA

Verkalýðs- og 
sjómannafélag 
Keflavíkur

     2.700             484     17,9 385 97 NA 14,2

ASÍ    52.258          9.830     18,8 6520 3025 285 12,5

Heimild: Morgunblaðið, 1992  
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Hér sést að hlutfall þeirra sem samþykkja miðlunartillöguna er mjög lítið, 
minnst hjá Verkakvennafélaginu Framsókn eða 6,9% mest hjá Verkalýðs- og 
sjómannfélagi Keflavíkur 14,2%.  

Í nýjustu kjarasamningum VR sem gerðir voru á árinu 2008 þá samþykktu 
69,1% samning VR og Landssambands íslenskra verslunarmanna við Félag 
íslenskra stórkaupmanna. Nei sögðu 30,2%. Einn tók ekki afstöðu. Á kjör-
skrá voru 1482 og var kosningaþátttaka 10,1%. Þannig að einungis 148 
félagsmanna tóku þátt í atkvæðagreiðslunni og samþykktu því 102 félags-
menn eða 6,9% félagsmanna kjarasamninginn. Kjarasamningur VR við Sam-
tök atvinnulífsins var að sama skapi samþykktur með miklum meirihluta 
atkvæða. Á kjörskrá voru 19.955 félagsmenn og greiddu 2541 félagsmaður 
atkvæði eða 12,73% félagsmanna. Já sögðu 72,3% eða 1837 félagsmanna, nei 
sögðu 25,3% og 2,4% tóku ekki afstöðu. Samningur þessi var því sam-
þykktur með atkvæðum 9,2% félagsmanna. Atkvæðagreiðsla um kjarasam-
ning Flóabandalagsins þ.e. Eflingar-stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins Hlífar í 
Hafnarfirði, Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis og 
Verkalýðs- og sjómannafélagsins Boðans við Samtök atvinnulífsins fór á 
þann veg að samningurinn var samþykktur með yfirgnæfandi meirihluta at-
kvæða í atkvæðagreiðslu félaganna. Atkvæði greiddu 2.763 eða um 15,1% af 
þeim 18.298 sem voru á kjörskrá. Já sögðu 2.287 eða 82,8% en 451 eða 
16,3% greiddu atkvæði gegn samningnum. Ógildir og auðir seðlar voru 25 
eða 0.9%. Samningur þessi var því samþykktur með samþykki 12,5% félags-
manna. Frá árinu 1976 hefur VR gert 18 kjarasamninga við sinn aðalvið-
semjenda Samtök atvinnulífsins (áður Vinnuveitendasamband Íslands). Frá 
árinu 1997 hefur félagið gert 4 kjarasamninga, 1997, 2000, 2004 og 2008 eða 
frá því að breytingar um samþykkt eða synjun kjarasamninga tók gildi með 
breytingum á vinnulöggjöfinni árið 1996. Ekki er að sjá að breytt fyrirkomu-
lag hafi aukið þátttöku félagsmanna í atkvæðagreiðslunni sjá töflu 4. 

Tafla 4. Útkoma í atkvæðagreiðslu félagsmanna VR í kjarasamningum við SA 
1997-2004 

Ár
Félagsmenn á 

kjörskrá Greidd atkvæði
Fjöldi sem segir 

Já
Fjöldi sem segir 

Nei Auð og ógild

1997         12.227     1063 (8,7%) 533 (50,14%) 524 (49,3%) 6 (0,6%)

2000         13.328     3103 (23,3%) 2742 (88,4%) 336 (10,8%) 25 (0,8%)

2004         19.649     1923 (9,8%) 1389 (72,2%) 527 (27,4%) 7 (0,45%)

Heimild: Árskýrslur VR, 1997-2007  
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Árið 1997 eru það einungis 4,4% félagsmanna sem samþykkja kjarasam-
ninginn, árið 2000 er hlutfallið 20,6%, árið 2004 7,1% og eins áður segir sam-
þykktu 9,2% félagsmanna kjarasamninginn sem gerður var í apríl 2008. 

Lokaorð 

Kjarasamningar skipta mjög miklu máli fyrir lífsafkomu launþega, í kjara-
samningum er verið að taka ákvörðun um kaup og kjör. Því vekur það at-
hygli hversu lítill hópur félagsmanna, í þessu tilfelli VR tekur þátt í atkvæða-
greiðslu um jafn mikilvægt mál. Þrátt fyrir mikla fjölgun í félaginu, breytta 
vinnulöggjöf varðandi form og tilhögun atkvæðagreiðslu sem átti að tryggja 
að allir félagsmenn hefðu val um að greiða atkvæði t.d. með því að félags-
menn gætu greitt atkvæði í tölvupósti. Það er ekki hægt að segja að almennt 
ríki hér á landi áhugaleysi gagnvart kosningum, kosningaþátttaka í Alþingis- 
og sveitarstjórnarkosningum er mjög mikil. Í sveitarstjórnarkosningunum 27. 
maí 2006 var kosningaþátttaka í Reykjavík 77,1% og í Alþingiskosningunum 
12. maí 2007 var kjörsókn 83,6% (Hagstofa Íslands, e.d.a). Almennt hefur 
þátttaka í atkvæðagreiðslum stéttarfélaga verið dræm eins og dæmin sýna. 
Ekki er hægt að kenna erfiðu aðgengi að kjörstað þar sem hægt er að kjósa í 
rafrænni kosningu. Formaður VR hefur bent á að hugsanlegar skýringar megi 
rekja til óánægju með samninganna eða einhverja þætti hans þar sem 
félagsmenn vilja hvorki fella samninganna eða samþykkja þá og taka þess 
vegna ekki þátt eða skýringin sé einfaldlega almennt áhugaleysi félagsmanna. 
Ef um áhugaleysi er að ræða þá skýtur það skökku við niðurstöður við-
horfskönnunar sem VR gerði meðal félagsmanna sinna þann 23. - 30. apríl 
2008. En um 90% aðspurðra VR félaga telja kjarasamninga gegna mikilvægu 
hlutverki og einungis 3% telja hlutverk þeirra vera léttvægt (VR blaðið, 
2008). Þessi könnun var gerð eftir undirritun síðustu kjarasamninganna sem 
síðan var samþykktur með miklum meirihluta þeirra 12,7% félagsmanna sem 
tóku þátt. Því mætti spyrja hvers vegna svo fáir taki þátt í atkvæðagreiðslum 
um kjarasamninga ef þeir gegna svona mikilvægu hlutverki að mati 
félagsmanna. Það má einnig leiða getum að því þar sem tiltölulega lítill hópur 
félagsmanna VR fær greidd laun samkvæmt kjarasamningi eða 4% sem þýðir 
að 96% eru fá greidd svokölluð markaðslaun. Það kann að vera að þessir 
aðilar sjá ekki hag sinn í því að greiða atkvæði um kjarasamning því í 
kjarasamningi er að stórum hluta verið að ákveða launasetningu en mikill 
meirihluti félagsmanna semur um laun sín sjálfur. Enn fremur kann það að 
vera að grunnskipulag VR, sem er fjölmennt og fjölbreytt félag, geri það að 
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verkum að erfitt er að virkja félagsmenn til þátttöku t.d. eru trúnaðarmenn 
ekki til staðar í öllum fyrirtækjum en þeir geta gegnt lykihlutverki við að 
hvetja og virkja félagsmenn til þátttöku. 
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Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Hafdís Björg Hjálmarsdóttir 

 

Umræðan um hlutverk fyrirtækja og stofnana í samfélaginu hefur sjaldan 
verið eins mikil og undanfarin ár. Alþjóðavæðingin hefur gert það að verk-
um, að mörg fyrirtæki starfa í ríkjum þar sem brotið er á grundvallarstöðlum 
og skuldbindingum á sviði mannréttinda og umhverfismála. Hafa slíkar 
kringumstæður vakið upp umræðu um ábyrgð fyrirtækja. Eitt af nýrri hug-
tökunum sem komið hafa fram á sjónarsviðið er „samfélagsleg ábyrgð fyrir-
tækja” (corporate social responsibility), oft kallað CSR eftir upphafsstöfum þess á 
ensku. CSR hugmyndafræðin er tengd hugmyndafræði um sjálfbæra þróun, 
eins og síðar verður vikið að í þessari grein.  

Fyrirtæki og stofnanir út um allan heim leggja sífellt meiri áherslu á sam-
félagslega ábyrgð, og eru mörg dæmi þess að fyrirtæki hafi innleitt þessa 
hugmyndafræði með góðum árangri. Krafa um gagnsæi upplýsinga hefur 
aukist og vilja hagsmunaaðilar ekki eingöngu vita hve mikinn hagnað fyriræki 
hafa, heldur einnig og ekki síst með hvaða hætti tekna er aflað. Það má því 
segja að þrýstingur á fyrirtæki og stofnanir, að gefa þessum málaflokki gaum, 
komi víða að, s.s. frá stjórnvöldum, alþjóðlegum stofnunum, fjárfestum, 
frjálsum félagasamtökum og ekki síst frá starfsmönnum fyrirtækja og neyt-
endum.  

Hugtakið CSR heyrist æ oftar í umræðunni. Við nánari athugun er oft 
ekki nægilega skýrt hvað er verið að meina, þegar talað er um að fyrirtæki axli 
ábyrgð á samfélagslegum málefnum. Ein ástæðan þar að baki, hyggur höf-
undur vera sú að mismunandi skilningur er lagður í hugtakið. Bæði í heimi 
fræða og viðskipta. Meginmarkmið þessarar greinar er að skýra út inntak 
CSR hugmyndafræðinnar eins og hún er skilgreind í Evrópu.  

Í fyrstu er aðdraganda og þróun CSR hugmyndafræðinnar líst, en hún á 
sér sögulegar rætur í Bandaríkjunum. Þá er vikið að þróun mála í Evrópu og 
þá sérstaklega framlagi Evrópusambandsins, sem ekki alls fyrir löngu setti 
málið á dagskrá. Ferlið innan ESB er rakið fram til ársins 2004, en á þeim 
árum var framlag ESB til umræðunnar afar þýðingarmikið Að því loknu eru 
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tengsl CSR við hugtökin sjálfbær þróun, góður þjóðfélagsþegn og sjálfbær 
stjórnun útskýrð. Að lokum er mjög stuttlega vikið að stöðu mála á Íslandi.  

Aðdragandi og þróun CSR hugmyndafræðinnar 

Í mörgum fræðibókum er vísað til Grikklands hins forna, þegar kynntar eru 
til sögunnar sögulegar rætur hugmyndafræði CSR. Á þeim tíma nefnilega, 
útbýttu velmegandi Grikkir sem voru í forsvari fyrir „fyrirtæki“ þess tíma 
peningum og mat til fátæks almúga. Þetta gerðu þeir af mannúðarsjónar-
miðum og góðmennsku (Carroll og Buchholtz, 2003). Nýrri rætur þessarar 
hugmyndafræði liggja í peningagjöfum til stofnana sem vinna að samfélags-
legum verkefnum, góðverkum fyrirtækja í nærumhverfi sínu og sjálfviljugum 
skuldbindingum varðandi siðferði í viðskiptum, á nítjándu öld. Á þessum 
tíma var ekki óalgengt að fyrirtækjaeigendum og forsvarsmönnum þeirra 
þætti eðlilegt að láta gott af sér leiða í mannúðarmálum til samfélagsins. Slík 
hegðun var skilin sem ábyrg í fyrirtækjarekstri. Efnahagskerfi Bandaríkjanna 
fór í gegnum grundvallarbreytingar í kringum lok nítjándu aldar. Stór fyrir-
tæki og fyrirtækjasamsteypur urðu til. Í stað lítilla staðbundinna fyrirtækja 
urðu fyrirtækin sífellt stærri og að sama skapi valdameiri. Það var tilkoma 
þessara stóru fyrirtækja sem höfðu mikla þýðingu fyrir samfélagið sem varð 
til þess að nýjar spurningar vöknuðu um samfélagslega ábyrgð og málefni 
sem tengjast CSR voru sett á dagskrá. Margir fyrirtækjaeigendur í lok nítjándu 
aldar og í byrjun þeirrar tuttugustu voru frumkvöðlar og létu sig mannúðar-
mál varða. Þeir bættu stöðu verkafólksins í fyrirtækjunum og reistu t.d. 
íbúðarhúsnæði fyrir fólkið. Hið klassíska „lassez-faire“ efnahagslíkan, sem 
einkenndist af því að viðhafa sem minnst ríkisafskipi, var ríkjandi þangað til í 
kringum 1930. Eftir það varð þáttur ríkisins þýðingarmeiri í efnahagskerfinu. 
Það leiddi til þess að fyrirtæki lögðu sig enn frekar fram við að bæta vinnu-
aðstæður starfsfólks síns og félagsleg kjör þess, sem óneitanlega auðveldaði 
alla félagslega framþróun í samfélaginu. Á þessum tíma kappkostuðu fyrir-
tæki að styrkja sambönd sín við yfirvöld á hverjum stað fyrir sig og létu fé af 
hendi rakna til uppbyggingar samfélagsins. Þetta gerðist í Bandaríkjunum á 
sama tíma og allt önnur staða einkenndi Evrópu á þessum árum (Carroll og 
Buchholtz, 2003).  

Í kringum 1950 má segja að mikil og djúp fræðileg umræða um sam-
félagslega ábyrgð hafi byrjað í Bandaríkjunum. Árið 1953 kom út bókin Social 
Responsibilities of the Businessman, eftir Howard Rothmann Bowen, og er hún 
sögð marka upphafið að fræðilegri umræðu um CSR, sem enn stendur yfir. 
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Carroll (1999) greinir reyndar frá því að vissulega séu til eldri bækur þar sem 
samfélagsleg ábyrgð er rædd, en í ljósi fræðilegrar umræðu um sérstaka hug-
myndafræði CSR nægir að skoða bækur eftir 1950. Bowen dregur upp mynd 
af því hvernig efnahagslífið og fyrirtækin hafa áhrif á líf borgaranna á mörg-
um sviðum. Bowen kemst að þeirri niðurstöðu þegar hann fjallar um skyldur 
fyrirtækja, að samfélagsleg ábyrgð þeirra eigi að endurspegla væntingar og 
gildi samfélagsins. Hann benti sem sagt á skyldur þeirra gagnvart samfélag-
inu, umfram það að standa sig vel efnahagslega. Könnun sem tímaritið 
Fortune framkvæmdi árið 1946, leiddi í ljós að 90% viðskiptamanna var 
sama sinnis og Bowen varðandi skyldur og ábyrgð fyrirtækja gagnvart sam-
félaginu (Carroll, 1999).  

Hér á eftir verður stuttlega gerð grein fyrir fjórum líkönum CSR (CSR1-
CSR4) sem hafa kristallast fram í fræðilegri umræðu um CSR í Banda-
ríkjunum, og varða leiðina að þeirri hugmyndafræði sem er ríkjandi í orðræð-
unni í dag. Ítarleg umfjöllun um líkönin myndi sprengja ramma þessarar 
greinar.  

Á sjötta og sjöunda áratugnum var reynt að skilgreina CSR nákvæmar og 
voru eftirfarandi atriði í brennidepli: 

 
• Áhrif fyrirtækja á samfélagið 
• Ábyrgð fyrirtækis umfram rekstur þess 
• Tengsl ábyrgðar og valds. 

 
Upphaflega voru það fyrirtækjaeigendur sem áttu að sýna samfélagslega 

ábyrgð, en með tímanum færðist áherslan á að skoða afleiðingar fyrirtækja-
rekstursins í heild sinni á samfélagið. CSR1 sér fyrirtæki sem hluta af sam-
félaginu með skyldur og ábyrgð og heldur því fram að fyrst að fyrirtæki hafi 
hag af ýmsu sem samfélagið hafi upp á að bjóða, þá eiga þeir einnig að vera 
„góðir þjóðfélagsþegnar“ (good corporate citizen) og gera sér grein fyrir afleið-
ingum gjörða sinna á samfélagið og liggja siðferðilegar ástæður þar fyrst og 
fremst að baki. Til að tryggja efnahagslega velsæld fyrirtækja til langframa, 
þurfa fyrirtæki að gera sér grein fyrir ábyrgð sinni gagnvart samfélaginu, því 
um gagnkvæman ávinning er að ræða. Á áttunda áratugnum voru fyrstu 
rannsóknir framkvæmdar, til þess að kanna skilning og útbreiðslu CSR meðal 
forsvarsmanna fyrirtækja. Þær niðurstöður og skýringar sem settar eru fram á 
sjötta og sjöunda áratugnum á CSR flokka Carroll og Buchholtz (2003) sem 
„philanthropy-responsibility“. Fyrirtækin leituðust við að vera góðir þjóð-
félagsþegnar.  
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Á innihaldi þessa hugtaks, grundvallast hugmyndafræði CSR og á þessu 
byggja hugtökin sem síðar fylgdu. 

Frederick (2008) setur fram hugtakið „corporate social responsiveness” 
CSR2 á áttunda áratugnum. Til viðbótar við samfélagslega ábyrgð, þá horfir 
hann einkum til þess að fyrirtæki geti mótað samband sitt við samfélagið. 
CSR2...  

 
...refers to the capacity of a corporation to a respond to social pressure. The 
literal act of responding, or of achieving a generally responsive posture, to society 
is the focus of „corporate social responsiveness. The key questions are: Can the 
company respond? Will it? Does it? How does it? To what extent? And with 
what effect?(Frederick, 2008, bls. 40).  
 
Inntak CSR2, gerði ráð fyrir að framkvæmdar yrðu greiningar innan fyrir-

tækisins, sett markmið og áætlanir gerðar svo að fókusinn væri á því sem 
gerlegt var fyrir fyrirtækið að ná. Sjónum var einnig beint að því hvernig hægt 
væri að mæla frammistöðu fyrirtækisins í CSR og kom þá fram hugtakið 
„corporate social performance“, CSP þ.e. hvernig hægt væri að mæla 
frammistöðu fyrirtækisins í CSR málefnum. Meginspurningar sem velt er upp 
í hugmyndafræði CSP er hvaða aðferðum á að beita og eru nauðsynlegar til 
þess að mæla frammistöðu fyrirtækja í CSR.  

CSR3 og CSR4 komu ekki fram á sjónarsviðið fyrr en á níunda og tíunda 
áratugnum, og var það einnig Frederick (2008) sem setti þau fram. CSR3, 
„corporate social rectitude“ beinir sjónum sínum að samþættingu siðferði-
legra sjónarmiða við ákvarðanir sem teknar eru í fyrirtækinu, á meðan að 
CSR4 „cosmos, science and religion“, gerir tilraun til að leggja áherslu á 
þýðingu einstakra fyrirtækja og leggur áherslu á náttúruvísindi og mikilvægi 
þeirra fyrir þróun fyrirtækja og stofnana samfélagsins. Hugmyndir og 
áherslur CSR3 og CSR4 hafa ekki náð neinni fótfestu í fræðilegri umræðu, 
svo heitið geti, né almennt skipt máli, praktískt séð fyrir viðskiptalífið.   

Þróun CSR í Evrópu 

Í langan tíma var Bretland eina landið í Evrópu, þar sem hægt var að finna 
fyrirtæki sem unnu í anda CSR hugmyndafræðinnar. Á áttunda áratugnum 
hafði efnahagsstjórn þáverandi ríkisstjórnar leitt til mikils atvinnuleysis og 
gripu þá mörg fyrirtæki þar til félagslegra úrræða, að eigin frumkvæði. Óeirðir 
atvinnulausra unglinga í breskum borgum varð fyrirtækjum hvati að leggja 
sitt af mörkum til að ná jafnvægi í samfélaginu og stuðla að betri lífsgæðum í 
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nærumhverfi fyrirtækjanna. Í dag er hefð fyrir því að bresk fyrirtæki hlusti á 
þarfir og kröfur hinna ýmsu þjóðfélagshópa þegar þau eru í stefnumótunar-
vinnu. Þau leggja áherslu á samfélagslega ábyrgð því reynslan hefur sýnt að 
það auki á traust og almenna sátt hjá öllum hlutaeigandi.  

Í lok áttunda áratugarins voru það umhverfismálin sem voru einna helst í 
brennidepli í Þýskalandi. Frá byrjun tíunda áratugarins fór þeim fyrirtækjum 
sífellt fjölgandi, og þá stórum helst, sem tóku mið af samfélagslegum vænt-
ingum og birtu skýrslur um frammistöðu sína í umhverfismálum og inn-
leiddu vottuð og viðurkennd umhverfisstjórnunartæki. Fljótlega fóru fyrir-
tæki sem tóku þennan málaflokk mjög alvarlega að innleiða sjálfbæra stjórn-
un (sustainable management) sem vernduðu auðlindir og þeirra eigin forsendur 
fyrir rekstri. Það er engin hefð til í Þýskalandi, eins og í Bandaríkjunum og 
Bretlandi, fyrir CSR umræðu. Hún hófst fyrir alvöru á tíunda áratugnum 
(Loew, Ankele, Braun og Clausen, 2004).  

Danmörk hefur verið í fararbroddi Norðurlandanna í CSR umræðunni. 
Það eru mörg ár síðan að þarlend fyrirtæki mörkuðu sér stefnu í samfélags-
legri ábyrgð og settu sér siðferðileg viðmið og gildi. Þetta er ekki tilkomið 
vegna áfalla og hneykslismála sem fyrirtæki hafa lent í, heldur er skýringuna 
miklu fremur að finna í miklum stuðningi stjórnvalda við fyrirtæki og sam-
vinnu þeirra við að móta sér samfélagslega ábyrga stefnu. Áhugi stjórnvalda 
við að fá fyrirtæki til þess að leggja sitt af mörkum til velferðarþjóðfélagsins 
hefur leitt til samvinnu og samræðna milli stjórnvalda og fyrirtækja síðan á 
níunda áratugnum. Karen Jespersen, félagsmálaráðherra frá 1993-2000, og 
innanríkisráðherra frá 2000-2001 var upphafsmaður og aðaldriffjöður að baki 
átaki dönsku ríkisstjórnarinnar í CSR málefnum á níunda áratugnum. Ströng 
umhverfislöggjöf markaði veginn á áttunda áratugnum svo að vitund og 
skilningur forsvarsmanna fyrirtækja var þegar fyrir hendi á félagslegum 
málefnum þegar að CSR umræðan hófst fyrir alvöru. Í Danmörku hefur lengi 
verið litið á það sem eðlilegan hlut að sýna samfélagslega ábyrgð (Morsing og 
Thyssen, 2003).  

CSR hefur verið til ítarlegrar umfjöllunar í stofnunum ESB um all 
nokkurt skeið. ESB byrjaði að þróa sína eigin CSR hugmyndafræði í kringum 
2000-2001 og var stefnumarkandi yfirlýsing samþykkt þar að lútandi í 
Lissabon árið 2000. Yfirlýsingin kallar eftir að efnahagslíf Evrópu verði árið 
2010 samkeppnishæfast, virkast og byggi á hugviti sem sé fært um að skapa 
sjálfbæra efnahagsþróun í heiminum með fleiri og betri störfum og meiri 
félagslegri samstöðu (European Commission 2001b). Stefna Evrópusam-
bandsins í sjálfbærni (sustainability) var einnig sett fram í Lissabon á sama tíma 
og er þess þar getið að CSR sé mikilvægt framlag sem koma beri frá 
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fyrirtækjum til að stuðla að sjálfbærni viðskiptalífsins. Þetta sjónarhorn 
undirstrikar og á að vera kveikjan að því hvetja stjórnvöld í hverju landi fyrir 
sig að stuðla að CSR.     

Grænbók Evrópusambandsins um CSR 

Fyrsta mikilvæga útgáfa Evrópusambandsins um CSR, Grænbókin (Green 
Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility), sem 
kom út árið 2001 hleypti miklu lífi í þetta umræðuefni (European Commiss-
ion, 2001a).  

Samkvæmt skilningi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þýðir það 
að vera samfélagslega ábyrgur að fyrirtæki samþætti sjálfviljug félagslega og 
umhverfislega þætti við aðgerðir fyrirtækisins og við samskipti við hlutað-
eigandi. og taki á sig skuldbindingar gagnvart starfsfólki, umhverfi og öðrum 
hlutaðeigandi (European Commission, 2001b). Ári síðar setti framkvæmda-
stjórnin nákvæmari skilgreiningu fram og samkvæmt henni þýðir það að vera 
samfélagslega ábyrgur að taka á sig skuldbindingar gagnvart starfsfólki, 
umhverfi og öðrum hlutaðeigandi, umfram það sem kveðið er á um í kjara-
samningum, lögum og reglugerðum. (European Commission, 2002). Skil-
greining ESB felur í sér að það er óeðlilegt og óhugsandi að setja lög og 
reglur um efnið, hvort heldur er innan einstakra ríkja eða hjá Evrópu-
sambandinu, þar sem sjálfviljugi þátturinn yrði þar með merkingarlaus. Fram-
kvæmdastjórnin leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að samþætta CSR 
endanlega í stjórnunarhætti fyrirtækja. Stjórn fyrirtækisins á að taka mið af 
CSR–gildum fyrirtækisins, í stefnumótun, fjárfestingum og þegar verið er að 
sinna daglegum aðgerðum. Framkvæmdastjórnin dregur fram í þessu sam-
bandi mikilvægi þess að fyrirtæki birti skýrslur um stöðu mála, viðhafi eftirlit 
um frammistöðu og vottun. Í þessu sambandi skírskotar framkvæmda-
stjórnin til umræðunnar um hlutverk samfélagslegra ábyrgra fjárfestinga (socal 
responsible investment eða SRI), sem mikilvægrar driffjöður fyrir CSR. Fram-
kvæmdastjórnin hefur fulla trú á því að þeir staðlar og leiðbeiningar sem 
settar hafa verið fram nái yfir innihald CSR, þó að einungis fáir nái að dekka 
allt það sem CSR inniheldur. Hún mælir með alþjóðlegri umræðu um útgáfu 
skýrslna (reporting), með það fyrir augum að það náist almenn sátt um það 
hvers konar upplýsingar eigi að birta, hvernig haga eigi skýrslugerð og að 
áreiðanleiki á mati og vottunarferlum, sé tryggður. Auk þess er að finna í 
Grænbókinni umfjöllun um samfélagsleg merki, umhverfismerki og 
samfélagslega ábyrgar fjárfestingar.   
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Í kjölfarið fór af stað mikil umræða og fræðsla og er afrakstur þeirrar 
vinnu tekinn saman og gefinn út árið 2002 af Evrópusambandinu, 
(Communication Corporate Social Responsibility: A business contribution to 
sustainable development). Í báðum skýrslum, Grænbókinni og þeirri sem hér 
á undan er nefnd og kom út árið 2002, kemur eftirfarandi skýrt fram 
(European Commissiona 2001a og 2002): 

 
• CSR snertir umhverfis- og félagsmál 
• CSR á að stuðla að sjálfbærri þróun 
• CSR felur í sér að fyrirtæki fari að lögum og reglum 
• CSR horfir til þess og hvetur að gert sé meira en lög og reglur kveða á 

um 
• CSR kemur ekki í veg fyrir að ný lög og reglugerðir líti dagsins ljós 
• CSR tekur til kjarnans í rekstri fyrirtækis, þ.e. á sama tíma og rekstur 

þess miðist við að skapa ágóða, taki framganga þess tillit til um-
hverfis- og félagsmála og sé byggð á því að skoðanaskipti við hags-
munaaðila sé líkleg til að stuðla að vexti og viðgangi fyrirtækisins í 
samfélaginu þegar litið er til lengri tíma 

• CSR er hugmyndafræði sem fyrirtæki taka sjálfviljug upp, vegna þess 
að þau líta svo á að það þjóni hagsmunum þeirra best til lengri tíma 
litið. 
 

Í Grænbókinni eru fyrstu tillögur settar fram, hvar fyrirtæki eigi að bera 
niður vilji þau haga sér á samfélagslega ábyrgan hátt. Þar er annars vegar bent 
á innri málefni s.s. mannauðsstefnu fyrirtækisins og svo ytri málefni s.s. 
mannréttindamál. Í þessu samhengi vísar CSR-Grænbókin til fjölmargra sam-
þykkta sem nú þegar eru til og unnið er víða eftir.   

Framkvæmdastjórnin hélt áfram uppteknum hætti fræðslu og umræðna 
og kallaði þvínæst formlega til samráðsstefnu haustið 2002 um samfélagslega 
ábyrgð fyrirtækja, the European Multi-Stakeholder Forum on CSR, (EMS-
Forum). Verkefni og markmið samráðsstefnunnar var fyrst og fremst að 
styðja við og auðvelda upplýsinga- og skoðanaskipti milli sérfræðinga og 
hinna margvíslegu hópa sem málefnið snertir og þróa leiðir til að kynna 
hugmyndafræði CSR og renna styrkari stoðum undir hana. Einnig var þetta 
kjörinn vettvangur til þess að komast að því hvað virkar hvetjandi og hvað 
virkar hamlandi við innleiðingu hugmyndafræðinnar. Samráðsstefnan er 
fyrsta pólitíska skrefið á svona breiðum vettvangi til að þróa sameiginlegan 
skilning á sjálfbærum stjórnunarháttum innan Evrópu. Í fyrstu átti fjórð-
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ungur fulltrúa að vera frá fyrirtækjum og hinir frá hinum margvíslegu 
stofnunum og félagasamtökum innan ESB, niðurstaðan var þó sú að tekið 
var tilliti til sérstöðu atvinnulífsins og á endanum kom helmingur fulltrúa frá 
þeim. Samráðsstefnan lauk verkefni sínu í júní 2004 og á þeim fundi náðist 
samstaða um nokkur veigamikil atriði, s.s. skilgreiningu ESB á CSR, sem sjá 
má hér fyrir neðan og öðru sem snýr að henni (European Multistakeholder 
Forum on CSR, 2004): 

 
• Félagsleg ábyrgð fyrirtækja felur í sér að fyrirtæki taki sjálfviljug tillit til 

umhverfis- og félagsmála við rekstur fyrirtækisins og að þau skuld-
bindi sig umfram það sem kveðið er á um í kjarasamningum, lögum 
og reglugerðum. Félagsleg ábyrgð fyrirtækja fjallar um að ganga 
skrefinu lengra, en ekki að hún komi í staðinn fyrir lög, reglur og 
samninga, eða leiði til þess að slíkt sé sniðgengið.  

• Félagsleg ábyrgð fyrirtækja er ein af mörgum leiðum sem stuðlað geta 
að umbótum á umhverfi, efnahag og félagsmálum og þessi leið er til 
þess fallin að verða að venju við rekstur fyrirtækis. 

• Ef fyrirtæki leggur sig fram að eiga skoðanaskipti við hlutaðeigandi 
aðila, eru miklar líkur á að það bæti og þroski færni sína í því að sýna 
félagslega ábyrgð. Hlutaðeigandi aðilar, s.s. starfsmenn eru órjúfan-
legur hluti fyrirtækjareksturs og er mikilvægt að veita hlutverki þeirra 
athygli.  
 

Ferli CSR innan ESB hefur leitt til mikillar umræðu um mögulegt framlag 
viðskiptalífsins til sjálfbærrar þróunar. Rík skoðanaskipti, þar sem tókust á 
mismunandi sjónarhorn og möguleikinn á að skiptast á þekkingu um þetta 
efni, milli ólíkra hagsmunaaðila á vettvangi Evrópumála hefur bæði leitt í ljós 
þá hluti sem sameina, og menn eru sammála um en einnig hefur komið í ljós 
hvar ágreiningsefnin liggja. Eftir stendur sá sameiginlegi skilningur að fyrir-
tæki geta haft jákvæð áhrif á félagsleg og umhverfisleg vandamál sem steðja 
að og tengjast sjálfbærri þróun.  

Hugtökin sjálfbær þróun, góður þjóðfélagsþegn og sjálfbær 
stjórnun 

Í skugga síversnandi ástands umhverfis mannsins um heim allan var skipuð 
alþjóðleg nefnd árið 1983 á vegum Sameinuðu Þjóðanna undir forystu Gro 
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Harlem Brundtland, forsætisráðherra Noregs, (World Commission on Environ-
ment and Development). Árið 1987 birtust svo niðurstöðurnar í formi skýrslu 
sem ber heitið „Okkar sameiginlega framtíð“ (Our Common Future). Í þessari 
skýrslu skilgreindu meðlimir nefndarinnar hugtakið sjálfbær þróun á eftirfar-
andi hátt (Hauff, 1987, bls. XII): „Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörf-
um núverandi kynslóða, án þess þó að komandi kynslóðir eigi minni mögu-
leika á að sinna sínum þörfum“. Í maí 1992 var haldinn fundur á vegum SÞ í 
Ríó de Janeiru. Hin svokallaða Ríó-yfirlýsing, sem samþykkt var í lok fundar-
ins og undirrituð af 179 ríkjum, setur stefnu sjálfbærrar þróunar í öndvegi.  

Í dag má segja að hugmyndafræði CSR og sjálfbærrar þróunar skarist í 
mörgum málefnum.  

Hugtakið „corporate citizenship“, CC sem höfundur þýðir sem „góður 
þjóðfélagsþegn” hefur verið afar vinsælt hin síðustu ár. Oft er það notað í 
stað CSR en gæta verður að því að þar er grundvallar munur á hugmynda-
fræði þessara hugtaka. CC vísar til skuldbindinga fyrirtækja að láta sig málefni 
í samfélaginu varða, sem þurfa alls ekkert með þeirra eigin rekstur að gera. 
Oft er um slíkt í nærsamfélagi fyrirtækja að ræða. Dæmigerðar aðgerðir sem 
flokkast undir CC eru styrkir og kostanir (corporate giving), góðgerðarstofnun í 
nafni fyrirtækisins (corporate foundations) og bein þátttaka starfsfólks fyrirtækja í 
góðgerðarmálum og verkefnum (corporate volunteering) (Loew o.fl., 2004).  

Innihald CSR eru langtum umfangsmeira heldur en CC. Það tekur á 
grundvallarábyrgð fyrirtækis og nær yfir allar aðgerðir þess sem snerta með 
einum eða öðrum hætti sjálfbærni og þá skiptir ekki máli hvort að í hlut eigi 
rekstur fyrirtækisins sjálfs eða aðrar aðgerðir þess sem snúa ekki að rekstri 
(sjá töflu 1). 
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Tafla 1. Skilgreining á CSR og tengdum hugtökum (Loew o.fl., 2004) 
Hugtak Skilgreining Stig (level) Skilgreining 

almennt 
viðurkennd

Athugasemdir

Sjálbær 
þróun 

Sjálfbær þróun er þróun sem 
mætir þörfum núverandi kyn-
slóða, án þess þó að komandi 
kynslóðir eigi minni mögu-leika 
á að sinna sínum þörfum 
(Hauff 1987).

Samfélagið í 
heild sinni

Já 

Sjálfbær 
stjórnun 

Sjálfbærir stjórnunarhættir 
fyrirtækja er stjórnunarlíkan, 
hannað í þeim tilgangi að ná 
félags-legum, umhverfislegum 
og efnahagslegum sjálfbærni 
mark-miðum. Til þess að ná 
þessum markmiðum eru inn-
leiddar mælingar á öllum 
stjórnstigum fyrirtækisins. 

Fyrirtæki Nei Höfundar skilgreiningarinnar 
(Loew o.fl., 2004)  tóku mið af 
því hvernig sjálfbær þróun er 
skilgreind þegar þeir skil-
greindu hugtakið sjálfbær 
stjórnun.   

Evrópa: Já
Alþjóðlega: Nei

Góður 
þjóð- 
félags- 
þegn (CC)

CC snýr að skuldbindingu 
fyrirtækisins til að leysa 
samfélagsleg vandamál/ 
málefni, sem þurfa alls ekki að 
vera tengd   rekstri fyrir-
tækisins. CC aðgerðir inni-
halda styrki og kostanir 
(corporate giving ), 
góðgerðarstofnanir í nafni 
fyrirtæksins (corporate 
foundations ) og beina þátttöku 
starfsfólks fyrirtækja í góð-
gerðarmálum og verkefnum 
(corporate volunteering ).

Fyrirtæki Nei Höfundar skilgreiningar (Loew 
o.fl., 2004) höfðu til hliðsjónar 
skilgreiningar frá Westebbe og 
Logan (1995) og Mutz og 
Korfmacher (2003).

Sam-
félagsleg 
ábyrgð 
fyrirtækja 
(CSR)

CSR er hugmyndafræði þar 
sem fyrirtæki samþætta 
sjálfviljug félags-lega og 
umhverfislega þætti við 
aðgerðir fyrirtækisins og við 
samskipti við hluta-eigandi 
(European Commission, 2001a, 
bls. 5).

Fyrirtæki Framkvæmdastjórn ESB 
skilgreindi enn frekar afstöðu 
sína árið 2002: Að vera sam-
félagslega ábyrgur þýðir að gera 
meira heldur en að lög og 
reglugerðir kveða á um og fjár-
festa meira í mannauð, um-
hverfinu og samböndum við 
hlutaeigandi. European 
Commission, 2002, bls. 3). Að 
tryggja að lög og reglugerðum 
sé framfylgt, er þar af leiðandi 
eitt af skilyrðum fyrir CSR.
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Fyrirtæki standa frammi fyrir þeirri áskorun að hjálpa samfélaginu í heild 
sinni að fylgja markmiðum sjálfbærrar þróunar. Sjálfbær stjórnun (Sustainable 
management) inniheldur stefnur og aðgerðir til þess að ná fram markmiðum 
sjálfbærrar þróunar og hámarka framlag fyrirtækisins í þeim efnum. Sjálfbær 
stjórnun virðir efnahagsleg, félagsleg og umhverfisleg sjónarmið. 

Evrópska túlkunin á CSR horfir einnig til framlags fyrirtækja í að ná 
markmiðum sjálfbærrar þróunar, þó að almennt sé einvörðungu horft á um-
hverfislegar og félagslegar áskoranir. Þar með nær hugmyndafræðin aðeins 
yfir tvær af þremur stoðum sjálfbærni. Efnahagslegt framlag til sjálfbærni til 
samfélagsins í heild sinni er ekki tekið til greina. Því má segja að CSR sé hluti 
af sjálfbærri stjórnun.  

Eðli CSR hugmyndafræðinnar að vera sjálfviljug (voluntary), er talið mikil-
vægt. Sjónum er einkum beint að sjálfviljugum mælingum umfram það sem 
lög og reglugerðir kveða á um.   

Það er litið á það sem skilyrði og algjört grundvallaratriði að tryggja það 
að lögum og reglugerðum sé framfylgt innan beggja hugtakanna CSR og 
sjálfbær stjórnun.  

Mjög mikið er til af leiðbeiningum, stöðlum og handbókum sem aðstoða 
eiga fyrirtæki í að ná markmiðum sjálfbærrar þróunar og birta frammistöðu 
sýna í sjálfbærni í umhverfisskýrslum. Eftir því sem að slíkum leiðbeiningum 
og stöðlum hefur fjölgað, hefur að sama skapi risið upp krafa frá viðskipta-
lífinu og stjórnvöldum að taka saman þær kröfur sem fyrirtæki og stofnanir 
standa frammi fyrir og þurfa að gera grein fyrir í skýrslu og birta almenningi.  

Staðan á Íslandi 

Það er tilfinning höfundar að umræðan um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sé 
að fæðast á Íslandi. Það eru ýmis teikn á lofti um það, s.s. hafa verið haldnar 
ráðstefnur um málefni CSR og í maí árið 2008 var stofnuð fræðslu- og 
rannsóknarmiðstöð um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, Eþikos. Stofnaðilar 
eru Háskólinn í Reykjavík og nokkur íslensk fyrirtæki.  

Hugsunin sem slík á sér þó lengri sögu. Má í þessu sambandi nefna 
íslensku samvinnuhreyfinguna og fyrirtæki hennar sem voru til skamms tíma 
mikilvæg kjölfesta í íslensku atvinnulífi. Til hennar voru gerðar kröfur um að 
sýna samfélagslega ábyrgð ekki einungis gagnvart starfsmönnum heldur heilu 
byggðalögunum. Mörg íslensk einkafyrirtæki og hlutafélög hafa á undan-
förnum misserum gert marga góða hluti með því að leggja lið ýmsum málum 
á sviði íþrótta, menningar og félagsmála. Þau hafa kappkostað að vera góðir 
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þjóðfélagsþegnar. Þetta er lofsvert og ber að halda til haga. Það sem er hins 
vegar nýtt fyrir íslensk fyrirtæki er samhengið. Það er tilfinning höfundar að 
afar fá íslensk fyrirtæki, ef nokkur, hafi mótað sér heildstæða stefnu með 
CSR að leiðarljósi. Áhugavert og þarft verk væri að gera rannsókn á þessu 
sviði hjá íslenskum fyrirtækjum, og bera saman við erlendar rannsóknir.     

Ísland er aðili að Global Compact–samningi Sameinuðu Þjóðanna. Glo-
bal Compact var komið á fót sumarið 2000 og er átak SÞ sem felur í sér 
aðstoð við fyrirtæki og samtök víða um heim sem skuldbinda sig með aðild 
sinni við að virða og vinna að framgangi tíu viðurkenndra grundvallarreglna á 
sviði mannréttinda, vinnuverndar og umhverfismála og geng spillingu. Nú 
eru þúsundir fyrirtækja úr öllum heimsálfum, vinnumálastofnanir og félaga-
samtök þátttakendur í Global Compact. Þegar þessi grein er rituð eiga tvö 
íslensk fyrirtæki aðild að Global Compact (United Nations Global Compact, 
e.d.). Ísland byrjaði að taka þátt í Nordic Business Outreach verkefninu árið 
2007. Verkefnið snýr að eflingu samstarfs hins opinbera og einkageirans í 
þróunarríkjunum. Megin markmið þess er að stuðla að þúsaldarmarkmiðum 
SÞ, helmingun fátæktar, draga úr barnadauða og tryggja umhverfislega 
sjálfbærni fyrir árið 2015 (Nordic Business Outreach, e.d.).   

Lokaorð  

Heimurinn og þar með talið Ísland hefur breyst ótrúlega hratt á undan-
förnum árum. Alþjóðavæðingin hefur gert það að verkum að stjórnvöld hafa 
dregið úr hömlum og auðveldað fyrirtækjum að hasla sér völl á nýjum 
mörkuðum. Þessu aukna frelsi til athafna hefur fylgt aukin krafa um ábyrgð. Í 
dag er í flestum samfélögum vaxandi fylgi við þá skoðun að fyrirtækjum beri 
að leggja umtalsvert af mörkum til sjálfbærrar þróunar efnahagslífsins og 
samfélagsins í heild sinni og jafnframt er það viðurkennt að þetta sé ein af 
forsendum alþjóðavæðingar. Það kann að vera að áður fyrr hafi kannski 
verið litið á CSR sem öflugt markaðs- og almannatengslatæki. Í dag er CSR 
viðurkennd sem umfangsmikil hugmyndafræði sem aðstoðar fyrirtæki við að 
ná markmiðum sjálfbærrar þróunar. Einn helsti styrkleiki CSR hugmynda-
fræðinnar er að hana geta fyrirtæki og stofnanir tileinkað sér  sjálfviljug og 
drifkraftur hennar á sér rætur í viðskiptalífinu. 
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Of öryggi er ein áreiðanlegasta niðurstaða sálfræðirannsókna á því hvernig 
fólk metur aðstæður og tekur ákvarðanir (t.d. De Bondt og Thaler, 1995; 
Lichtenstein, Fishchhoff og Phillips, 1982; Yates, Lee og Shinotsuka, 1996). 
Of öryggi er kerfisbundið ofmat á að tiltekinn atburður verði eða hversu rétt 
ákvörðun sé og lýsir sér í því að treyst er á öryggi dómgreindar umfram 
nákvæmni hennar (Klayman, Soll, Gonzáles-Vallejo og Barlas, 1999).  

Of öryggi kann að hafa alvarlegar afleiðingar í ákvörðunartöku í fjár-
málum (Kahneman og Riepe, 1998). Ein mynd þess er að ávöxtun of öruggra 
fjárfesta er lægri en ella vegna þess að þeir taka meiri áhættu en þeir ætla sér. 
Það gera þeir vegna vanmats á óvissu þar sem þeir gera sér ekki grein fyrir 
því að þá skortir upplýsingar (Barber og Odean; 2000; Barber og Odean, 
2001; Biasis, Hilton, Mazurier og Pouget, 2005; Odean, 1999; Shefrin, 2000).  

Þrjár leiðir hafa verið notaðar til að meta of öryggi, kvörðun (calibration) 
(Erev, Wallsten og Budescu, 1994), mat á öryggisbili (confidence intervals) 
(Yaniv og Foster, 1997) og mat á 5 til 9 bila mælistiku (Kirchler og 
Maciejovsky, 2002).  

Í kvörðunarrannsóknum er hefðbundið að setja fram tveggja valkosta 
spurningar, knýja fram svör og fá jafnframt þátttakendur til að meta líkindi 
þess að þeir hafi svarað hverri spurningu rétt. Rétt kvarðaður þátttakandi 
telur sig til dæmis hafa rétt fyrir sér í 70% tilvika og hefur í raun rétt fyrir sér í 
70% tilvika. Illa kvarðaður þátttakandi metur líkur á því að hafa rétt fyrir sér 
meiri en þær eru í raun. Hann telur sig til dæmis hafa rétt fyrir sér í 70% 
tilvika en hefur rétt fyrir sér í 35% tilvika (Erev o.fl., 1994; Gigerenzer, 
Hoffrage og Kleinbölting, 1991; Klayman ofl., 1999).  
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Þegar of öryggi er metið út frá öryggisbili er beðið um tölulegt gildi, efri 
og neðri mörk, þannig að aðeins x% líkur eru á að gildið sé í raun lægra en 
umbeðna tölulega gildið og x% líkur á að það sé hærra. Ef beðið er um 95% 
öryggisbil þá ætti, miðað við öruggt mat, 2,5% gilda að vera lægri en neðri 
mörk og 2,5% gilda hærri en efri mörk. Þannig að spönn öryggisbilsins ætti 
að vera (100 – 2x)% en er í raun þrengri en það samkvæmt mörgum rann-
sóknum (t.d. Kirchler og Maciejovsky, 2002; Lichtenstein ofl., 1982; Yaniv 
og Foster, 1997).  

Þriðja leiðin til að meta of öryggi er mjög einföld og lítið notuð. Þá eru 
þátttakendur beðnir um að meta á 5 til 9 bila mælistiku öryggi sitt um að hafa 
tekið rétta ákvörðun (Kirchler og Maciejovsky, 2002).  

Bæði karla og konur eru talin vera of örugg í ákvarðanatöku, þó karlar séu 
oftar taldir vera of öruggari en konur (Klayman og Soll, 2004; Pulford og 
Colman, 1997). Sýnt hefur verið fram á að munurinn er háður tegund verk-
efnis og að þau verkefni sem talin eru vera karlmannlegri sýna fram á mestan 
mun á milli kynja (Beyer og Bowden, 1997). Á fjármálamarkaði telja karlar sig 
vera hæfari við ákvarðanatöku en konur (Prince, 1993). Þeir breyta 
fjárfestingum sínum oftar en konur sem eykur kostnað þeirra umfram 
kostnað kvenna og kemur niður á ávöxtun þeirra (Barber og Odean, 2001).  

Undanfarin misseri hafa Haukur C. Benediktsson, Friðrik H. Jónsson og 
Haukur Freyr Gylfason rannsakað of öryggi á fjármálamörkuðum. Rann-
sóknir þeirra hafa beinst að ákvarðanatöku leikmanna og sérfræðinga á 
innlendum og erlendum hlutabréfamarkaði. Í rannsóknum sínum hafa þeir 
notað allar aðferðirnar þrjár til að mæla of öryggi; kvörðun (2006a), 
öryggisbil (2006b) og sjö punkta mælistiku (2004).  

Þessi rannsókn var gerð til að mæta þeirri gagnrýni að of öryggi leik-
manna í fjármálum væri komið til vegna skilningsleysis þeirra á spurningum 
tengdum fjármálum. Til að koma til móts við þessa gagnrýni var ákveðið að 
spyrja um almenna þekkingu á landafræði, svo sem lengd fljóta og hæð fjalla 
og athuga hvort munur væri á svörum við þessum spurningum og fjármála-
tengdum spurningum er snéru að spám um framtíðargengi nokkurra skráðra 
íslenskra hlutafélaga. Í þessari rannsókn er of öryggi metið með öryggisbili. 

Settar eru fram tvær tilgátur. Sú fyrri að of öryggi leikmanna í fjármálum 
mælist ekki hærra en í spurningum um almenna þekkingu á landafræði. Sú 
seinni að karlar mælist frekar of öryggir en konur.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 167 nemendur við Háskóla Íslands valdir af hentugleika. 
Þeir komu langflestir úr félagsvísinda- (56%) og viðskipta- og hagfræðideild 
(41%). Flestir nemenda voru 25 ára eða yngri (74%), þá 26 til 30 ára (14%) 
og loks 31 árs eða eldri (12%). Rúm 46% höfðu fjárfest í hluta- eða skulda-
bréfum og um 16% höfðu einhverja starfsreynslu af fjármagnsmarkaði.  

Áreiti og mælitæki 

Spurt var um stöðu og bakgrunn sem og spurninga um almenna þekkingu á 
landafræði og gengisþróun hlutabréfa fimm fyrirtækja. 

Í almennri þekkingu á landafræði var spurt um lengd fljóta (Jökulsár á 
fjöllum og Nílar), hæð jökla (Hofsjökuls) og fjalla (Everest) og fjarlægðar á 
milli landa (stystu loftlínu á milli Skotlands og Íslands). Gefið var upp viðmið 
fyrir hverja spurningu (lengd, hæð, fjarlægð) en tekið fram að það væri ekki 
endilega rétt, gæti verið skáldskapur. Nemendur voru beðnir um að meta 
lengd, hæð eða fjarlægð þess sem spurt var um í almennu spurningunum og 
setja öryggismörk (efri og neðri mörk) utan um svarið þannig að þeir væru 
95% vissir um að hið rétta svar yrði einhvers staðar á milli þessara marka. 

Spurt var um hlutabréf í Hf. Eimskipafélagi Íslands, Bakkavör Group hf., 
Landsbanka Íslands hf., Icelandair Group hf., og Kaupþing banka hf. Gefið 
var upp gengi bréfanna 29. febrúar 2008 sem viðmið. Nemendur voru beðnir 
um að meta hvert gengi hlutabréfanna yrði í lok mars (eftir einn mánuð) og í 
framhaldi af því að setja öryggismörk (efri og neðri mörk) utan um gengi 
hlutabréfa þannig að þeir væru 95% vissir um að lokagengið yrði einhvers 
staðar á milli efri og neðri markanna í lok mars.  

Framkvæmd 

Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur í kennslustund. Á meðan 
fyrirlögn stóð voru fyrirmæli útskýrð og hver og einn hvattur til að svara 
öllum spurningum samviskulega. Lögð var áhersla á að nemendur giskuðu ef 
þeir vissu ekki hið rétta svar. Öllum var sagt að þeir þyrftu ekki að taka þátt í 
rannsókninni og að fullum trúnaði væri heitið við vinnslu listans.  
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Úrvinnsla 

Reiknað var meðalhlutfall réttra svara innan 95% öryggisbils fyrir 
spurningarnar um almenna þekkingu í landafræði og hlutabréf fyrirtækjanna 
fimm. Nemendur töldust of öryggir í almennu spurningunum ef öryggisbil 
þeirra náði ekki að meðaltali utan um rétt svar. Nemendur töldust hins vegar 
of öryggir í hlutabréfunum ef öryggisbil þeirra náði ekki að meðaltali utan um 
lokagengið í lok mars.  

Niðurstöður 

Nemendur í viðskipta- og hagfræðideild voru líklegri til að hafa fjárfest í 
hluta- eða skuldabréfum en nemendur í félagsvísindadeild (χ2(1, N = 161) = 
8,9; p < 0,01). Rúmlega 60% nemenda í viðskipta- og hagfræðideild höfðu 
fjárfest í hluta- eða skuldabréfum samanborið við tæp 37% nema félags-
vísindadeildar. Karlar höfðu frekar en konur fjárfest í hluta- eða skulda-
bréfum (χ2(1, N = 167) = 6,8; p < 0,05). 

Nemendur viðskipta- og hagfræðideildar höfðu meiri starfsreynslu á 
fjármagnsmarkaði en nemendur félagsvísindadeildar (χ2(1, N = 167) = 13,5; p 
< 0,01). 27% nema viðskipta- og hagfræðideildar töldu sig hafa starfsreynslu 
á fjármagnsmarkaði samanborið við 7% nema í félagsvísindadeild. Starfs-
reynsla karla og kvenna var sú sama (p > 0,05). 
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Mynd 1.  Meðalhlutfall réttra svara karla og kvenna eftir deildum innan 95% 
öryggisbils í almennum spurningum 

Öryggisbilið var allt of þröngt í almennu spurningunum og nemendur því 
allt of öryggir. Að meðaltali var tíðni réttra svara innan 95% öryggisbils á 
bilinu 16% til 23% (sjá mynd 1). Í 95% öryggisbili ættu einungis 5% gilda að 
falla utan öryggismarka en raunin var nær 80%. Ekki var munur á of öryggi á 
milli deilda (F(1, 157) = 0,0; p > 0,05) né á milli karla og kvenna (F(1, 157) = 
4,5; p > 0,05) á almennu spurningunum.  
 



250  Haukur C. Benediktsson o.fl. 

  

49,3
43,6

34,6

47,6

0

15

30

45

60

75

Viðskipta- og hagfræðideild Félagsvísindadeild

P
ró

se
nt

ur

Karlar Konur

 
Mynd 2.  Meðalhlutfall réttra svara karla og kvenna eftir deildum innan 95% 
öryggisbils í spurningum um hlutabréf 

Öryggisbilið var líka of þröngt í spurningum um gengi hlutabréfa. Að 
meðaltali var tíðni réttra svara innan 95% öryggisbils á bilinu 34% til 50% 
(sjá mynd 2). Ekki var munur á of öryggi á milli deilda (p > 0,05) né á milli 
karla og kvenna (p > 0,05) á spurningum um gengi hlutabréfa. 

Fyrri tilgáta rannsóknarinnar var sú að of öryggi leikmanna í fjármálum 
mælist ekki hærra en í spurningum um almenna þekkingu á landafræði. Ef 
myndir 1 og 2 eru teknar saman er ljóst að nemendur voru frekar of öryggir í 
almennu spurningunum en í spurningunum um hlutabréf sem er í samræmi 
við tilgátuna. 

Seinni tilgáta rannsóknarinnar var sú að karlar mælist frekar of öryggir en 
konur. Hvorki fékkst stuðningur við þessa tilgátu í spurningum um almenna 
þekkingu né um hlutabréf.  
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Umræða 

Þessi rannsókn var fyrst og fremst framkvæmd til að mæta þeirri gagnrýni að 
of öryggi leikmanna í fjármálum væri til komið vegna skilningsleysis þeirra á 
spurningum tengdum fjármálum. Niðurstöður könnunarinnar sýna að svo er 
ekki. Þátttakendur voru ekkert frekar of öryggir í spurningum um fjármál en í 
almennu spurningunum. Skýringin er líklega sú að fólk á í miklum 
erfiðleikum með að skilja öryggisbil. Tilraunir Teigen og Jørgensen (2005) 
sýna að ef fólk er beðið um að gefa upp 90% öryggisbil þá gefur það upp 
öryggisbil sem tengja má við 50% öryggi eða jafnvel minna.  

Ekki fékkst stuðningur við seinni tilgátuna um að karlar væru of öruggari 
en konur. Enginn munur var á of öryggi kynjanna. Það fer gegn niðurstöðum 
Klayman og Soll (2004) og Pulford og Colman (1997). Karlar voru ekki of 
öruggari en konur í spurningunum um fjármál né í almennu spurningunum. 
Það er ekki í takt við niðurstöður Prince (1993) sem komst að því að karlar 
töldu sig vera hæfari við ákvörðunartöku á fjármálamarkaði en konur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að mat á of öryggi með öryggisbili 
kann ef til vill ekki að vera réttmætt. Frekari rannsókna er þörf og þá sér-
staklega til að finna hvaða aðferð hefur hæsta réttmæti í mati á of öryggi.  

Heimildir 

Barber, B. M. og Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The 
common stock investment performance of individual investors. Journal of 
Finance, 55, 773-806. 

Barber, B. M. og Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, 
overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of 
Economics, 116, 261-292. 

Beyer, S. og Bowden, E. M. (1997). Gender differences in self-perceptions: 
Convergent evidence from three measures of accuracy and bias. Personality 
and Social Psychology Bulletin, 23, 157-172.  

Biais, B., Hilton, D., Mazurier, K. og Pouget, S. (2005). Judgemental 
overconfidence, self-monitoring, and trading performance in an 
experimental financial market. Review of Economic Studies, 72, 287-312. 

De Bondt, W. F. M. og Thaler, R. H. (1995). Financial decision-making in 
markets and firms: A behavioral perspective. Í R. A. Jarrow, V. 
Maksimovic og W. T. Ziemba (ritstjórar), Handbooks in operations research 



252  Haukur C. Benediktsson o.fl. 

  

and management science: Finance (9. bindi, bls. 385-410). Amsterdam: North 
Holland.  

Erev, I., Wallsten, T. S. og Budescu, D. V. (1994). Simultaneous over- and 
underconfidence: The role of error in judgment processes. Psychological 
Review, 101, 519-527. 

Gigerenzer, G., Hoffrage, U. og Kleinbölting, H. (1991). Probabilistic mental 
models: A Brunswikian theory of confidence. Psychological Review, 98, 506-
528. 

Haukur C. Benediktsson, Friðrik H. Jónsson og Haukur Freyr Gylfason. 
(2006a). Of öryggi: Aukin áhætta í fjárfestingum. Í Ingjaldur 
Hannibalsson (ritstjóri) Ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum VII: 
Viðskipta- og hagfræðideild (bls. 171-179). Reykjavík: Félagsvísindastofnun. 

Haukur C. Benediktsson, Friðrik H. Jónsson og Haukur Freyr Gylfason 
(2006b). Of öryggi metið út frá öryggisbili: Rannsókn á íslenskum hlutabréfum. 
Veggspjald sem kynnt var á Ráðstefnu um rannsóknir í Félagsvísindum 
VII sem haldin var í Odda, 26. október 2006. 

Haukur Freyr Gylfason, Friðrik H. Jónsson og Haukur C. Benediktsson. 
(2004). Áhrif Kahnemans og Tverskys á fjármál. Í Ingjaldur Hannibalsson 
(ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum V: Viðskipta- og hagfræðideild (bls. 189-
199). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Kahneman, D. og Riepe, M. W. (1998). Aspects of investor psychology: 
Beliefs, preferences, and biases investment advisors should know about. 
Journal of Portfolio Management, 24, 52-65. 

Kirchler, E. og Maciejovsky, B. (2002). Simultaneous over- and 
underconfidence: Evidence from experimental asset markets. Journal of 
Risk and Uncertainty, 25, 65-85. 

Klayman, J. og Soll, J. (2004). Overconfidence in interval estimates. Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognitions, 30, 299-314.  

Klayman, J., Soll, J. B., Gonzáles-Vallejo, C. og Barlas, S. (1999). 
Overconfidence: It depends on how, what, and whom you ask. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 79, 216-247.  

Lichtenstein, S., Fischhoff, B. og Phillips, L. D. (1982). Calibration of 
probabilities: The state of the art to 1980. Í D. Kahneman, P. Slovic og A. 
Tversky (ritstjórar), Judgement under uncertainty: Heuristics and biases (bls. 306-
334). Cambridge: Cambridge University Press. 

Odean, T. (1999). Do investors trade too much? American Economic Review, 89, 
1279-1298. 

Prince, M. (1993). Women, men, and money styles. Journal of Economic 
Psychology, 14, 175-182.  

Pulford, B. D. og Colman, A. M. (1997). Overconfidence: Feedback and item 
difficulty effects. Personality and Individual Differences, 23, 125-133. 



Of öryggi í fjármála- og almennum spurningum 253 

  

Shefrin, H. (2000). Beyond greed and fear: Understanding behavioral finance and the 
psychology of investing. Boston: Harvard Business School Press. 

Teigen, K. H. og Jørgensen, M. (2005). When 90% confidence intervals are 
50% certain: On the credibility of credible intervals. Applied Cognitive 
Psychology, 19, 455-475.  

Yaniv, I. og Foster, D. P. (1997). Precision and accuracy of judgmental 
estimation. Journal of Behavioral Decision Making, 10, 21-32. 

Yates, J. F., Lee J. W. og Shinotsuka, H. (1996). Beliefs about 
overconfidence, including its cross-national variation. Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 65, 138–147. 

 
 
 





Allocation of Public and Private Goods 
within the Household 

Helga Kristjánsdóttir 

 

In recent years economists have increasingly sought to explain interaction 
between family members, often using game theory as to study the actions of 
family individuals (see Browning and Lechene, 2001; Browning and Gørtz, 
2006; Browning, Chiappori and Lechene, 2006; Bonke and Browning, 2008). 

Within the field of micro economics, researchers have commonly been 
analyzing differences in households material well being, that is issues 
regarding inter-household distribution, assuming identical preferences of 
household members, in a unitary model setting.  

However, the focus has increasingly shifted towards analyzing intra 
household distribution of welfare, in a collective setting of the model. In 
their theoretical and empirical approach, Browning and Gørtz (2006) seek to 
compare these two approaches. 

The objective of this paper is to gain better understanding of decision 
making within the household, and how it is related to relative income of 
household couples and their relative preferences of consumption and leisure. 

This current research is determined to analyze joint and individual 
contribution of couples to private and public goods within the household. 
The research focus is both on survey data, and actual 10 year data from large 
Icelandic firms, in order to reflect how individual household members 
allocate their time and financial resources. The interaction between 
household couples is analyzed using game theory, using procedures such as 
the Nash game theoretic approach. Theories will then be tested on the data 
obtained, and results compared to earlier research. 

Large Icelandic firms are asked to provide data on a comparable basis, 
obtained from the SAP financial system. The objective is to use 10 year data, 
in order to provide a strong indication of consumption behavior over time. 
The composition of the sample is of married couples, having full employ-
ment all year around, and having one or more child below 17 year old within 
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the household. The consumption goods at the household are then 
decomposed, in order to shed light on expenditures on public goods 

This research is unique, since no comparable research as been performed 
using this type of a mix of survey data and corporate data. 

Literature 

Analysis in micro economics have been increasingly been directed towards 
studies of intra household allocation of time and money. Here is an overview 
of recent literature in the field. 

Browning and Lechene (2001) study different intra-household models 
predictions on budget allocation decisions. They base their study on Can-
adian family expenditure survey data.  

As to determine intra household decision making, Browning and Lechene 
(2001) analyse both non-cooperative and cooperative models, in order to test 
for the relationship between expenditures on goods and the intra-household 
distribution of income, see Figure 1 and Figure 2. The figures exhibit 
graphically different outcomes for cooperative and non-cooperative models  
within the households, dependent of if household individuals are sharing or 
selfish. In households with unequal distribution of incomes, they find evi-
dence of ‘Becker dictator’ by the high income partner, and evidence of local 
income pooling. However, in the cases of more equal income households, 
they find re-distribution of income to result in budget allocation changes. 

Bonke and Browning (2003) analyze intra household welfare distribution 
using the Danish part of a European Community household survey from 
1994, including both household questionnaire and individual questionnaire. 
Firstly, they don’t find non-related individuals incomes to impact singles 
financial satisfaction. Secondly, they find there to be a considerable differ-
ence between husbands and wives, in how they report their financial satis-
faction levels. Finally, findings indicate relative income to be the most im-
portant correlate with relative satisfaction. 

In their paper Browning, Chiappori and Lechene (2006) study household 
behaviour distributional effects, under the conditions of a non-cooperative 
model. They consider Nash equilibrium public goods game of voluntary 
contributions, and find that either the partners contribute to different public 
goods or to at most one common good. Their conclusion is that even if 
authorities choose to give child benefits to a particular household member, it 
may not necessarily affect the outcomes. 
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Browning and Gørtz (2006) examine use of both time and expenditures 
within the household. The database is composed on information from sur-
vey of Danish households, accounting for both allocation of time and ex-
penditures, for each individual household in the sample.  

The paper by Browning and Gørtz (2006) seeks to explain if the balance 
between consumption and leisure is due to power bargaining within the 
household, or difference in either productivity or preferences.  

Bonke and Browning (2008) base their research on a Danish survey of 
expenditures. To the conventional measures applied before, they add a sur-
vey allowing for analysis of whether expenditures are contributed to either of 
the parents, children or something outside the household. They also add to 
the conventional survey by including questions on the management of 
households, family background and autonomy. Among other things, their 
paper analyses the relation of clothing expenditure distribution to the other 
goods. 

Other interesting papers that have contributed to literature in this field 
are papers like those by Browning, Bourguignon, Chiappori and Lechene 
(1994), Browning and Chiappori (1998), Browning, Chiappori and Lewbel 
(2003), Browning, Chiappori and Lechene (2006), Bourguignon, Browning 
and Chiappori (2006), Bonke and Gerstorf (2007), Bonke, Stratton, Deding 
and Lausten (2007), and paper by Bonke (2008), Bonke and Uldall-Poulsen 
(2007). 
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Figure 1. Cooperative Model Predictions (Source: Browning and Lechene, 
2001) 
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Figure 2. Non Cooperative Model Predictions (Source: Browning and 
Lechene, 2001) 
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Data and Model  

Literature within this micro economic field has been developing increasingly 
from analysis on differences between households, towards differences 
between individuals within the households, with regards to consumption and 
time use. In recent years economists have increasingly sought to explain the 
interaction between couples, that is the wife and husband in the household. 

Better data availability has helped economists to focus more on individual 
time use and consumption, due to surveys measuring time allocation and 
expenditure allocation in more details than before.  

 

 
Figure 3. Distribution of wife’s share of income (Source: Browning and 
Lechene, 2001). 

Many studies spanning over time and across countries imply that, on 
average, married women do more housework and less market work than 
men, however they enjoy much the same leisure (Browning and Gørtz, 
2006). The Canadian sample distribution used by Browning and Lechene 
(2001) indicates that, on average, the wife’s income share is lower than the 
husband share of income in the household, see Figure 3. 
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The model to be applied in this current research is directed towards 
explaining both inter and intra household variation. Therefore data cover 
both conventional survey data and actual panel data obtained from firms. 
The survey data applied will be similar to those used by Bonke and Browning 
(2008). By combining the survey data and the actual 10 year data, a truly 
unique data will be applied. 

The model design will then be based on the survey and actual data 
available, and apply both inter- and intra household analysis of the data, 
allowing for an interesting comparison to earlier research in the field. 

Summary 

Economists are increasingly interested in analyzing how time and money 
allocation within the household is related to differences in preferences of 
household individuals or power bargaining between them. 

Only recently, data availability has allowed for detailed enough analysis, in 
order to determine forces behind intra household actions regarding usage of 
time and money. Therefore, microeconomic literature on households has 
increasingly been developing towards analyzing simultaneously time and 
expenditures use within particular households.  

The objective of this research is to apply a unique approach to Icelandic 
micro economic household data. First of all, this involves usage of survey 
data allowing for simultaneous study of time and money, within particular 
households. By applying this approach, it is possible to determine interaction 
between individual household members. Therefore, it is referred to as intra 
household research. Also, an application of this approach provides a unique 
opportunity to compare interaction within Icelandic households to that of 
foreign households, providing an interesting international comparison on an 
inter household level. Second of all, this research applies actual data obtained 
from firms, also for particular households. Data of this kind have not been 
applied in a comparable research, and this is therefore the most unique part 
of the research. The research can therefore be expected to exhibit intra 
household actions in a more specific details than previous research in the 
field, although bargaining results between the wife and the husband can be 
expected to result in a similar way. 

A research of this kind both gives a rare opportunity to analyze decision 
making, potential power bargaining and preferences within Icelandic house-
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holds, as well as to provide researchers with an opportunity to analyze 
Icelandic households in an international perspective. 
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Útflutningur á viðskiptamenntun 

Helgi Gestsson 
Ögmundur Knútsson 

 

Erindi þetta fjallar um þá þróunarvinnu sem átt hefur sér stað í samstarfi 
Háskólans á Akureyri (HA) og Sjávarútvegsskóla háskóla Sameinuðu þjóð-
anna (UNU-FTP) og mat á reynslu af því að flytja út viðskiptaþekkingu. 
Erindið byggir að miklu leyti á gögnum sem fengnar eru óútgefnum skýrslum 
sem liggja í viðkomandi stofnunum, bæði undirbúnings- og framkvæmda- og 
matsskýrslum. Auk þessa er byggt á tölvupóstsamskiptum frá Tuma Tómas-
syni, forstöðumanni, UNU-FTP og Þór Ásgeirssyni, aðstoðarforstöðumanni 
sjávarútvegsskólans sem og munnlegu viðtali við Hjörleif Einarsson, pró-
fessor við HA.  

Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna tók til starfa á Íslandi árið 
1998, en í ágúst það ár hófu fyrstu 6 þátttakendurnir (hér eftir nefndir UNU 
– FTP fellows) nám hérlendis. Síðan þá hefur árlegur fjöldi þeirra þrefaldast 
og koma þeir víðsvegar að úr heiminum. Sérstök stjórn skólans er undir 
forystu Hafrannsóknarstofnunar en skólinn er að mestu fjármagnaður af 
framlagi Íslands til þróunarmála (Hafrannsóknarstofnunin, e.d). Við val á 
UNU – FTP fellows í námið er m.a. miðað við að þeir komi frá löndum sem 
eru talin þróunarríki og er þar stuðst við skilgreiningar Þróunarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (UNDP). Þá er einnig sú forsenda sett að sjávarútvegur 
sé mikilvægur fyrir landið eða landsvæði og að fyrir liggi skýr framtíðarsýn 
stjórnvalda fyrir sjávarútveg landsins (UNU-FTP, e.d.). 

Í náminu er lögð áhersla á hagnýta þekkingu og reynslu úr sjávarútvegi, og 
vinna UNU – FTP fellows náið með íslenskum leiðbeinendum. Námið tekur 
yfir 6 mánaðar tímabil sem skiptist í þrjá þætti. Fyrst er fimm vikna grunnn-
ám sem byggir á fyrirlestrum og heimsóknum til fyrirtækja í sjávarútvegi og 
tengdum greinum. Annað tímabilið er nám á sérsviðum sem er um sex vikna 
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kennsla byggð á fyrirlestrum og verkefnavinnu auk starfskynninga. Í boði eru 
sex sérsvið eins og kemur fram á vefsíðu skólans (UNU-FTP, e.d.); 

• Fisheries Policy and Planning  
• Marine and Inland-Waters Resources, Assessment and Monitoring  
• Quality Management of Fish Handling and Processing  
• Management of Fisheries Companies and Marketing (University of 

Akureyri)  
• Fishing Technology  
• Sustainable Aquaculture (Holar University College) 
Ekki eru öll sérsviðin í boði á hverju ári heldur er boðið upp á þrjú til 

fjögur sérsvið árlega og á því tímabili sem sérnámið tekur setja UNU – FTP 
fellows fram hugmynd að þriðja og síðasta þætti námsins, lokaverkefnum. 
Vinna við þau nær yfir þriggja mánaða tímabil þar sem UNU – FTP fellows 
vinna náið með leiðbeinanda sínum, sem er sérfræðingur á því sviði sem 
lokaverkefnið snýst um. Það skilyrði er sett að lokaverkefnin tengist við-
fangsefnum úr starfi UNU – FTP fellows og það sé mikilvægt fyrir sjávar-
útveg í því landi sem þeir koma frá. Til að ljúka náminu verður að ljúka loka-
verkefni með lokaskýrslu og kynningu.  

Auk námshaldsins hérlendis hefur UNU-FTP undanfarið boðið upp á 
stutt þjálfunarnámskeið sem unnin eru í samstarfi íslenskra sérfræðinga og 
samstarfsaðila í viðkomandi löndum. Hefur þá helst verið kosið að starfa 
með útskrifuðum UNU – FTP fellows sem lokið hafa þátttöku sinni í nám-
inu. Hlutverk íslensku sérfræðinganna hefur verið fólgið í því að vinna með 
heimamönnum við að staðfæra námsefnið að aðstæðum í hverju landi fyrir 
sig og þjálfa þá í að kenna námskeiðin. Stefnt er að sjálfbærni með því að 
þekking á efni og námskeiðahaldi verði eftir í löndunum og að hægt sé alfarið 
að fjármagna og halda sambærileg námskeið aftur af heimamönnum. 

Þriðji þátturinn í starfsemi UNU-FTP er að veita UNU – FTP fellows frá 
skólanum námsstyrki til að stunda meistara eða doktorsnám á Íslandi og hafa 
tíu UNU – FTP fellows hlotið slíka námstyrki. UNU-FTP býður á hverju ári 
fjóra til sex styrki til framhaldsnáms. Fyrsti nemandinn til að stunda 
framhaldsnám hérlendis með styrk frá UNU-FTP hóf meistaranám um 
áramótin 2004/05. Árið 2006 byrjaði síðan fyrsti nemandinn í doktorsnámi. Í 
dag stunda átta nemendur nám sem styrkt af UNU-FTP þar af 2 í námi til 
doktorsgráðu og sex til meistaragráðu. Um næstu áramót bætast þrír 
nemendur í doktorsnámi við þennan fjölda.  

Á þeim tíu árum sem liðin eru frá stofnun skólans hafa 166 nemendur 
komið í nám hjá UNU-FTP á Íslandi og er uppruni þeirra nokkuð fjöl-
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breyttur eins og sést á mynd 1. Þau lönd sem sent hafa flesta nemendur eru 
Uganda með 15 nemendur og Vietnam, Sri Lanka og Kúba, öll með 14 
nemendur (Tumi Tómason munnleg heimild, 26. mars 2008). 

 
Mynd 1. Uppruni nemenda UNU-FTP  

Misjafnt er hvaða UNU – FTP fellows eru teknir inn á hvert sérsvið fyrir 
sig. Á mynd 2 sést að af hinum 166 UNU – FTP fellows hafa flestir eða 56 
sérhæft sig í gæðatengdum málefnum.  

 
Mynd 2. Fjöldi nemenda eftir sérsviði 

Sérsvið um stjórnun og markaðssetningu sjávarútvegsfyrirtækja er í boði 
annað hvert ár við HA. Nýjasta sérsviðið um sjálfbært fiskeldi er boðið í 
samstarfi við Háskólann á Hólum. 
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UNU_FTP er að mestu leyti fjármagnað af framlagi Íslands til þróunar-
mála en Háskóli Sameinuðu þjóðanna leggur árlega fram um 5% af heildar 
rekstrarkostnaði við skólann. Að auki hafa nokkrir nemendur stundað nám 
með styrk frá öðrum aðilum. Samstarfsstofnanir UNU-FTP eru Hafrann-
sóknastofnun Íslands, Matís, Háskóli Íslands og HA.  

Samstarf UNU-FTP og HA 

HA hefur verið samstarfsaðili í UNU-FTP frá upphafi eða í þau 10 ár sem 
sjávarútvegsskólinn hefur verið starfræktur. Í þann tíma hefur HA átt fulltrúa 
í stjórn UNU-FTP og tekið á móti UNU – FTP fellows í tveggja vikna 
grunnnám árlega. Þar hefur verið veitt yfirlit yfir helstu þætti rekstrar, stjórn-
unar og markaðssetningar í sjávarútvegi. Jafnframt því að sitja fyrirlestra hafa 
UNU – FTP fellows farið í heimsóknir til sjávarútvegsfyrirtækja og stofnana 
á Norðurlandi.  

Þá hefur HA annast sérsvið um stjórnun og markaðssetningu sjávarút-
vegsfyrirtækja (Management of Fisheries Companies and Marketing) sem boðið er 
upp á annað hvert ár. Ellefu UNU – FTP fellows hafa lokið námi af sérsvið-
inu. Einnig hafa sérfræðingar HA tekið að sér leiðbeiningu á lokaverkefnum 
en þrátíu og sjö UNU – FTP fellows hafa verið í lokaverkefnum við HA, 
hvort tveggja af sérsviði stjórnunar sem og af öðrum sérsviðum t.d. varðandi 
gæðatengda þætti, fiskeldi, vinnslustjórnun og stofnstærðarrannsóknir. 

Markmið með námi af sérsviði HA í rekstri, stjórnun og markaðssetningu 
er að gefa heilsteypta mynd af fræðum um stjórnun og fjármál fyrirtækja og 
fræðslu um rekstur sjávarútvegsfyrirtækja og þau vandamál sem stjórnendur 
þeirra standa frami fyrir. Sérstök áhersla er lögð á aðstæður sem mæta stjórn-
endum í löndum með vanþróaðan sjávarútveg. Eftir að hafa lokið námi af 
sviðinu eiga þátttakendur að hafa skilning á hvað þarf til við stjórnun 
sjávarútvegsfyrirtækja og hæfi til að beita viðeigandi stjórnunaraðferðum við 
rekstur þeirra.  

Sérsviðinu við HA er skipt upp í 6 þætti sem er: 
• Grunnþættir sjávarútvegs/upplýsingaveitur 
• Fjármál, fjármálastjórnun og fjárhagsbókhald 
• Framleiðslustjórnun, aðföng og aðbúnaður 
• Dreifing og flutningar 
• Sölu og markaðsmál 
• Aðferðafræði 
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Kennarar koma frá HA og úr atvinnulífi. Námið byggir hvort tveggja á 
fyrirlestrum og verkefnavinnu. Mikið áhersla er lögð á að þjálfa þátttakendur 
í vinnubrögðum sem tíðkast í því samkeppnisumhverfi sem íslenskur sjávar-
útvegur er rekinn í.  

Árið 2007 hófst nýr kafli í samstarfi UNU-FTP og HA. Í samvinnu og 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) var sett af stað verkefni í samstarfi 
við stofnanir sjávarútvegsráðuneytis Sri Lanka sem nánar verður lýst hér á 
eftir. Einnig hafa sérfræðingar frá HA farið til Malasíu og Kína til að greina 
þörf fyrir námskeið þar. Í Malasíu var skoðað hvernig byggja má upp nám-
skeið sem hentað geta fyrir stjórnendur í samvinnufélögum fiskimanna þar 
(Helgi Gestsson, 2007) og í Dalian í Kína var farið til að kanna þörf fyrir 
aukna þekkingu í sjávarútvegi þar með hugsanlegt samstarf milli þarlendra 
aðila og UNU-FTP og HA í huga (Hjörleifur Einarsson munnleg heimild, 10. 
ágúst 2008).  

Verkefni UNU tengd viðskiptamenntun 

Eitt af áhersluatriðum í starfi UNU-FTP er að vinna áfram með útskrifuðum 
UNU – FTP fellows í heimalöndum þeirra við að styrkja sjávarútveg með því 
að efla þekkingu þeirra er vinna í greininni. Í auknum mæli hefur þetta verið 
gert með því að aðstoða heimamenn við að byggja upp námskeið sem þeir 
síðan stýra, kenna og þróa áfram. Hlutverk íslensku sérfræðinganna er ýmist 
að leggja til grunn námsefnis eða með leiðsögn til að efla heimamenn til 
hönnunar slíkra námskeiða. Einnig með því að vinna með heimamönnum í 
að staðfærslu og nota raundæmi úr þeirra eigin umhverfi. Alls hafa verið 
haldin eða eru í vinnslu fjögur námskeið í nokkrum löndum, eins og sjá má 
af eftirfarandi upptalningu (Þór H. Ásgeirsson munnleg heimild, 26. júlí 
2008); 

1. Profitability assessment in fishing companies. Námskeið sem prófessor Páll 
Jensson við Háskóla Íslands hefur haldið. Námskeiðið hefur verið 
haldið á Kúbu, í Namibiu og Mósabík. Það hefur verið sérsniðnið að 
aðstæðum í hverju landanna og mun efnið nýtast við kennslu í 
menntastofnunum þar svo sem við Havana University, Polytechnica 
í Mósambík og í University of Namibia.  

2. Fisheries Policy and Planning. Námskeið sem prófessor Ragnar Árnason 
við Háskóla Íslands hefur haldið. Þetta námskeið var haldið á 
Samóaeyjum fyrri hluta árs 2008.  
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3. Project cycle managment (PCM). Námskeið haldið á Sri Lanka. Að 
námskeiðinu stóðu UNU-FTP, Þróunarsamvinnustofnun Íslands 
(ÞSSÍ) og HA. Markmiðið var að kenna aðilum frá undirstofnunum 
sjávarútvegsráðuneytisins á Sri Lanka (NARA) hugmyndafræði og 
notkun PCM. Frá HA komu að þessu námskeiði dr. Ögmundur 
Knútsson, Helgi Gestsson og Bjarni Eiríksson. Námskeiðið var 
haldið þrisvar á Sri Lanka á vegum ÞSSÍ árið 2007 og hefur nú verið 
haldið einu sinni á árinu 2008 og var þá kostað og haldið alfarið af 
NARA.  

4. Rekstur og stjórnun fiskeldisfyrirtækja. Þetta námskeið er ennþá í mótun en 
sérfræðngar frá Háskólanum á Hólum munu vinna í Thailandi með 
NACA (Network for Aquaculture research in Asia and Pacific). 
Verður fyrsti undirbúningsfundurinn haldinn seinna á þessu ári. 
Áherslur í þessu námskeiði lúta að rekstrarþætti fiskeldisfyrirtækja og 
þá sérstaklega framleiðslustýringu.  

Fleiri verkefni eru í farvatninu. UNU-FTP hefur einnig styrkt útgáfu 
fræðibóka sem nýtast í að efla þekkingu á þáttum er lúta að rekstri og 
stjórnun sjávarútvegs. Skólinn styrkir nú gerð kennsluefnis í viðskiptafræðum 
sem nota má við nám á sérsviðinu um rekstur og markaðssetningu sjávar-
útvegsfyrirtækja sem og á námskeiðum erlendis. Efnið byggir á núverandi 
námsefni sérsviðsins og afraksturs ferða sérfræðinga HA til Malasíu, Sri 
Lanka og Kína. Uppbygging þess er einingabyggð, þannig að raða má saman 
mismunandi einingum eftir þörfum hvers lands/námskeiðs. Notkun sér-
hæfðara raundæma sem tekur mið af umhverfi því þar sem námskeiðin verða 
haldin eru hluti efnisins. Nánar verður fjallað um námskeiðsgerðina hér á 
eftir. 

Verkefni HA á Sri Lanka 

Í lok árs 2006 hófst samstarf UNU-FTP, ÞSSÍ og HA um greiningu á 
þörfum fyrir þekkingu í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja í Sri Lanka. Til að vinna 
að þessari greiningu fóru tveir sérfræðingar frá HA ásamt forstöðumanni 
UNU-FTP til Sri Lanka og héldu þar ásamt fulltrúum ÞSSÍ fund með hags-
munaðilum til að greina brýnustu þarfir. Á fundinn komu tuttugu og fimm 
fulltrúar frá sjávarútvegsráðuneytinu í Sri Lanka (NARA) og stofnunum þess. 
Niðurstaðan var að efla þekkingu á Stefnubundinni verkefnisstjórnun (e. 
Project cycle management - PCM) til að stofnanirnar væru betur færar til að 
innleiða verkefni sem og taka þátt í alþjóðlegu samstarfi (ICEIDA, 2007).  
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Settur var á fót vinnuhópur sem samanstóð af þremur aðilum frá HA og 
fjórum frá NARA. Markmið verkefnisins var að undirbúa og styrkja þrjú 
námskeið um PCM fyrir sérfræðinga frá NARA þannig að síðar yrðu 
sambærileg námskeið haldin á vegum ráðuneytisins og á þeirra kostnað. Með 
því má stuðla að sjálfbærni þannig að nauðsynleg þekking færist til heima-
manna. Sérfræðingar HA skipulögðu uppbyggingu námskeiðsins og þróuðu 
námskeiðsglærur með sérfræðingunum frá Sri Lanka. Íslenskur verkefnis-
stjóri starfaði á Sri Lanka í fjóra mánuði að verkefninu auk þess sem sér-
fræðingar HA skiluðu um mánaðar vinnu þar. Sérstök áhersla var lögð á að 
vinna raundæmi úr umhverfi sjávarútvegs á Sri Lanka og nota í kennsluefnið. 
Námskeiðin þrjú voru vel sótt og var það mat þátttakenda, yfirmanna NARA 
og verkefnishópsins, að einstaklega vel hafi til tekist (Eiríksson, Gestsson og 
Knútsson, 2007). Sjávarútvegsráðuneyti Sri Lanka hefur í ár ákveðið að halda 
námskeiðin á eigin kostnað fyrir alla nýja starfsmenn stofnana ráðuneytisins 
og hefur því markmið samstarfsaðila um sjálfbærni náðst. 

Við uppbyggingu námskeiðsins var notuð skilgreining Evrópuráðsins á 
PCM við þróunarstyrkveitingar (EC, 2004) en einnig höfð hliðsjón af 
útfærslu Alþjóðabankans (The World Bank, e.d). Mynd 3 sýnir verkþætti 
PCM eins og þeir voru settir fram í NARA verkefninu. Forsendur PCM eru 
greiningar umverfis, hagsmunaaðila og styrkleika og veikleika. Þá tekur við 
vandamálagreining, greining markmiða og stefnubundin greining sem tryggja 
á að verkefnið tengist réttri þróunaráætlun. Að því búnu fer fram áætlana-
hluti verkefnisins þar sem Log Frame fylkið (The logical framework matrix) er 
notað til að meta möguleika verkefnisins á árangri. Það er gert á þríþættan 
hátt; með því að tengja saman yfirmarkmið (stjórnvalda) og markmið 
verkefnisins, með því að finna og skilgreina mælikvarða um árangur og loks 
með því að áætla áhrif óvissu og forsendna á framgang verkefnisins. 
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Mynd 3. Logical Framework Approach 

Ef niðurstaða úr fylkinu er jákvæð er lokið við að fylla út nákvæmar skipulag-
sáætlanir fyrir verkefnið. Námskeiðið fjallaði um tækni við undirbúning og 
notkun PCM. Að auki var lögð sérstök áhersla á þá stefnubundnu og stjórn-
unarlegu þætti sem upp koma við lausn vandamála við verkefnastjórnunar-
vinnu. Markmið með námskeiðahaldinu var að þátttakendur öðluðust þekk-
ingu á grundvallarþáttum PCM og Log Frame fylkinu og færni í notkun 
aðferðarinnar. Yfirmarkmið NARA verkefnisins í Log Frame fylkinu var úr 
framtíðarsýn stjórnvalda á Sri Lanka árið 2016 (Department of National 
Planning, 2006). 

Sérstök áhersla var lögð á að vinna raundæmi úr umhverfi sjávarútvegs á 
Sri Lanka og nota sem kennsluefni. Tekið var fyrir verkefni um bætta nýtingu 
afla á Sri Lanka en í framtíðarsýn stjórnvalda fram að eitt af markmiðum 
stjórnarinnar snýr einmitt að því, eða „to minimize post-harvest losses and 
improve quality and safety of fish products to acceptable standards“ (De-
partment of National Planning, 2006, bls. 36). 

Sérfræðingarnir fjórir frá NARA skilgreindu verkefnið með aðstoð ís-
lensks verkefnastjóra undir handleiðslu sérfræðings frá HA. Á mynd 4 má sjá 
að greindur vandi um rýrnun afla eftir veiðar er talinn stafa af 6 meginástæð-
um; vanda við meðhöndlun, slælega stjórnun, galla í innviðum, slaka hönnun 
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báta, gæðavanda og sinnuleysi. Sérfræðihópurinn lauk við greininguna fyrir 
allar meginástæðurnar sex en eins og sést af myndinni voru tvær þeirra ekki 
sundurliðaðar í kynningunni. Sú sundurliðun var verkefni þátttakenda á nám-
skeiðunum. 

 
Mynd 4. Problem Analysis 

Þrjú námskeið voru haldin árið 2007. Það fyrsta var haldið utan höfuð-
borgarsvæðisins en hin tvö í nágrenni Colombo. Það var mat þátttakenda á 
námskeiðunum þremur, stjórnenda NARA sem og vinnuhópsins að notkun 
raundæmis hefði verið lykill að árangri hópsins. Smávægilegar breytingar 
urðu á dagskrá námskeiðsins milli fyrstu og annarrar keyrslu þess sem gengu 
inn á tímann fyrir verkefnavinnu. Hugsanlega þess vegna komu fram 
ábendingar bæði frá stjórnendum NARA um að lengja hefði mátt nám-
skeiðið um einn dag, úr þremur dögum í fjóra. Slíkt námskeið var svo haldið 
fyrir nýja stjórnendur NARA á þessu ári og var það alfarið kostað af ráðu-
neytinu. Markmið um jafna kynjaskiptingu á námskeiðunum náðist ekki þar 
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sem aðeins 5 konur af 20 þátttakendum voru á fyrsta námskeiðinu, 5 af 19 á 
því næsta og 9 af 22 á því þriðja (Eiríksson o.fl., 2007). 

Þróun námsefnis í viðskiptafræðum 

Sérfræðingar HA vinna nú við að aðlaga og yfirfæra námsefni UNU-FTP um 
stjórnun og rekstur sjávarútvegsfyrirtækja, þannig að hægt sé að bjóða 
námsefnið á lengri eða styttri námskeiðum hjá þjóðum með lítt þróaðan 
sjávarútveg. Námsefnið verður prófað og þróað áfram við kennslu á námi af 
sérsviði UNU-FTP við HA nú í haust (2008) og um leið reynt að bæta inn í 
það möguleikum á notkun raundæma. Eftir rýni og endurmat verður lokið 
við tillögur um námskeið í samvinnu við sjávarútvegsþróunarstofnun Mala-
síu, FDAM, þar sem ætlunin er að sérfræðingar HA vinni með útskrifuðum 
UNU – FTP fellows að námskeiðum fyrir stjórnendur og stjórnarmenn 
malasískra samvinnufyrirtækja í sjávarútvegi. Þau námskeið eru þróuð í fram-
haldi af tveimur lokaverkefnum malasískra UNU – FTP fellows og mats-
ferðar leiðbeinenda þeirra, Helga Gestssonar, til Malasíu í maí 2007 (Helgi 
Gestsson, 2007). Við uppbyggingu námsefnisins hefur verið tekið tillit til 
uppbyggingar staðla The European Council for Business Education (ECBE, 
e.d.) fyrir viðskiptafræðinám til fyrstu háskólagráðu sem og reynslu af 
sérsviði UNU-FTP við HA. Mat UNU – FTP fellows á kennslu sérsviðsins 
hefur verið mjög gott. Fyrir 2006/2007 var meðaleinkunn um 4,5 af 5 gefin 
af UNU – FTP fellows í kennslumati stjórnunarsviðsins, þar sem 11 spurn-
ingum um gæði námsins var svarað fyrir alla hluta og kennara námsins. Spurt 
var þar um framkvæmd námsins, gæði kennslu og hagnýtt innhald.  

Markhópar vegna notkunar námefnisins eru háskólamenntaðir stjórn-
endur, millistjórnendur og sérfræðingar í sjávarútvegsfyrirtækjum og opin-
berum stofnunum í löndum með lítt þróaðan sjávarútveg. Reiknað er með að 
allir hafi þeir nokkra reynslu af sjávarútvegsstörfum. Hafi þátttakendur ekki 
fyrstu háskólagráðu eru þeir með mjög yfirgripsmikla stjórnunarreynslu úr 
sjávarútvegi.  

Námsefninu sjálfu er skipt upp í átta efnisflokka sem eru 
• Fjármálastjórnun  
• Fjármál og fjárfestingar  
• Framleiðslustjórnun  
• Markaðs- og vörustjórnun  
• Alþjóðleg viðskipti  
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• Stjórnun og mannauðsstjórnun  
• Stefnumótun og ákvarðanataka  
• Verkefnastjórnun.  

 
Í hverju verkefni getur hlutverk sérfræðinga HA verið mismunandi en 

byggist samt á því að vinna, ásamt UNU-FTP fellows eða öðrum samstarfsa-
ðilum, greiningu á þörfum fyrir aukna þekkingu á stjórnun sjávarútvegsfyrir-
tækja í viðkomandi landi. Að lokinni þarfagreiningu er það hlutverk 
sérfræðinga HA og samstarfsaðila að setja fram tillögur að námskeiðum. Til-
lögur að námskeiðum sem inniheldur m.a. lýsingu á markmiðum, markhóp 
og hvernig skuli staðið að yfirfærslu á þekkingu. Að því loknu er það hlut-
verk sérfræðinga HA að setja ramma fyrir námskeiðin, koma með ábendingar 
um viðeigandi lesefni, aðstoða við uppsetningu slæða og leggja til stuðnings-
efni. Mikilvægast í starfi sérfræðinganna er að vinna með UNU-FTP fellows 
eða öðrum samstarfsaðilum við að aðlaga efnið að staðháttum. Samstarfs-
aðilarnir eru síðan í því hlutverki að finna hæfa leiðbeindur á fyrir nám-
skeiðin sem og skipuleggja og halda þau, en sérfræðingar HA þjálfa væntan-
lega leiðbeinendur á námskeiðunum. Markmiðið er að gera námskeiðin 
sjálfbær með því að samstarfaðilar UNU-FTP sjái tilgang í að kosta þau 
alfarið síðar og nota þau áfram við kennslu og þjálfun starfsfólks síns án 
utanaðkomandi umsjónar.  

Niðurlag 

Það samstarf um námskeið sem hér hefur verið lýst byggir mikið á tengsla-
neti sem UNU-FTP hefur byggt upp við útskrifaða UNU-FTP fellows. Slíkt 
námskeiðahald getur styrkt UNU-FTP fellows mjög mikið við að yfirfæra 
þekkingu þá sem þeir hafa aflað í námi sínu hér á landi, yfir á aðstæður í 
heimalandi sínu.  

UNU-FTP hefur þróað sambærileg námskeið í gæðamálum sjávarútvegs 
sem haldin hafa verið í nokkrum löndum. Leiða má líkur að því að námskeið 
sem þessi geti haft víðtæk áhrif á viðeigandi þekkingu í löndum þar sem 
sjávarútvegur er vanþróaður. Reynsla okkar íslendinga getur án efa nýst vel í 
slíkum tilfellum og má sem dæmi ganga í reynslubrunn okkar um Starfs-
fræðslunefnd sjávarútvegsins sem starfrækt hefur verið í 22 ár (Sjávarútvegs-
ráðuneytið, e.d.). Starfsfræðslunefndin hefur staðið fyrir námskeiðum fyrir 
almenna starfsmenn í fiskvinnslu með það að markmiði að efla þekkingu og 
meðvitund starfsmanna á þáttum eins og gæðum, hreinlæti og meðferð fisks. 
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Sá árangur sem náðist með námskeiðum Starfsfræðslunefndar ætti að vera 
hvatning til að yfirfæra þekkingu okkar íslendinga, ekki bara til stjórnenda og 
sérfræðinga í vanþróuðum sjávarútvegi, heldur einnig til starfsfólks greinar-
innar.  

Með samstarfi eins og því sem hér hefur verið lýst byggist einnig upp 
þekking á Íslandi á aðstæðum í vanþróuð sjávarútvegi, þekking sem er mikil-
væg til að yfirfærsla og útflutningur á þekkingu verði markviss. Eins opnar 
samstarf sem þetta á aukin tengsl hvað varðar rannsóknir og nemendaskipti.  

Mikilvægt er að námskeið sem þessi verði sjálfbær, þ.e. verði notuð áfram 
í viðkomandi löndum og þróuð þar áfram. Til þess að svo megi verða þarf að 
ná til æskilegra samstarfsaðila. Tengslanet UNU-FTP við útskrifaða UNU-
FTP fellows leikur þar stórt hlutverk. Þá styrkja formleg tengsl við ÞSSÍ, og 
þar með þá þróunaraðstoð sem Íslendingar veita, slíkt net verulega. Það var 
raunin í verkefninu með NARA á Sri Lanka þar sem þróunaraðstoð 
Íslendinga hefur afmarkast við sjávarútveg. Þá er og æskilegt að nýta þá 
miklu reynslu sem skapast hefur við kennslu viðskiptafræða fyrir UNU-FTP 
við HA. 
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Bayesísk tölfræði og raðkvarðar 

Helgi Tómasson 

 

Markmið þessarar greinar er í fyrsta lagi að gera grein fyrir aðferðafræði við 
mælingar, sem eru raðtölur. Í öðru lagi að lýsa hvernig megi hagnýta bayes-
ískar aðferðir mat á líkönum fyrir raðtölur.  

Í mörgum vísindagreinum, mikið innan félagsvísinda, eru notaðir rað-
kvarðar (ordinal scales). Í markaðskönnunum er oft óskað eftir því að svarandi 
kvarði svar sitt, til dæmis með tölunum 1,2,3,4 og 5. Einnig gefa sumir 
sérfræðingar kvörðuð svör, t.d. fyrsta, annað, eða þriðja stigs bruni. Tölfræði-
leg líkön fyrir greiningu slíkra gagna byggja á raðaðri aðhvarfsgreiningu 
(ordinal-regression). Í slíkri aðhvarfsgreiningu er háða breytan heiltala og gert er 
ráð fyrir röðun, þ.e. 2 er stærri en 1. Vel þekktar útfærslur á slíkri aðhvarfs-
greiningu eru notast svið cumulative-logits, proportional-odds, ordered-
probit o.s.frv. Sjá nánar í Agresti (2002). Ef sami einstaklingur er látin gefa 
mörg röðuð svör opnast möguleiki á margvíðri greiningu og þar með að bera 
einstaklinginn saman við sjálfan sig. Margvítt líkan er eðli málsins samkvæmt 
flóknara en einvítt og því verða túlkanir og mat erfiðara.  

Bayesísk tölfræði gengur út frá því að vísindamaður setji fram fordóma 
sína á líkindafræðilegu formi og álykti síðan með reglu Bayes. Hugmynda-
fræðin er önnur en í hefðbundinni tölfræði. Tölulegar útkomur eru oft svip-
aðar. Klassískar bækur um bayesíska tölfræði eru til dæmis Zellner (1971) og 
Box og Tiao (1973). Nútíma Bayesísk tölfræði er afar reiknifrek og byggir 
meðal annars á þróuðum hermunaraðferðum svo sem MCMC. Þær aðferðir 
bjóða upp á að meta líkön sem eru illmetanleg með hefðbundnum aðferðum. 
Þetta tæknilega atriði hefur gert það að verkum að margir hefðbundnir töl-
fræðingar notað slíkar aðferðir við flókin líkön. Baysískar aðferðir eru því í 
tísku og hafa ratað inn í kennslubækur svo sem Koop (2003) og Lancaster 
(2004). Einnig hafa komið fram hreinar aðferðafræðibækur eins og Gelman, 
Carlin, Stern og Rubin (2004) og Canova (2007). Gerð er lauslega grein fyrir 
því hvernig bayesísk tölfræði er byggð upp. 

Í allri gagnavinnslu er gengið út frá líkani. Það er mjög mikilvægt að átta 
sig á því að nauðsynlegt er að skilgreina líkan þannig að allir mikilvægir þættir 
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séu með. Annars er nánast öruggt að ályktanir verða villandi. Þetta eru al-
þekkt sannindi sem ekki virðast áréttuð nægilega oft. Notkun margvíðra 
líkana opnar möguleika á að leiðrétta fyrir því að einstaklingar eru mismun-
andi. Sagt er frá tölulegt dæmi sem byggir á svarendum í kennslukönnun Há-
skóla Íslands. 

Grunnatriði bayesískrar tölfræði 

Tilgangur tölfræði er að álykta/alhæfa út frá mælingum. Tölfræði byggir á 
líkindafræði sem er hrein stærðfræðigrein. Sem slík er líkindafræðin algerlega 
„exact“ vísindi. Um aldamótin 1800 klofnar hagnýting líkindafræðinnar í 
tvennt sem annars vegar ákvörðunarfræði (decision theory) og hins vegar 
mælingafræði/metría, sem er oft kölluð tölfræði (statistics). Sumir nota einnig 
orðið tölfræði yfir talnasafn eða heiti á gagnabönkum sem innihalda stað-
reyndir skráðar í talnaformi.  

Sem stærðfræði eru líkur mælikvarði á stærð mengja sem oft eru kölluð 
atburðir. Þegar búið er að setja fram viðeigandi skilgreiningar er líkindamálið 
fall sem úthlutar atburði tölu á bilinu [0,1]. Hvað sú tala þýðir er hins vegar 
túlkunaratriði. Í tölfræði hafa þróast tvær megin túlkanir á þessari tölu. 
Annars vegar „tíðnitúlkun (frequentistic)“, sem gengur út á að túlka eigi líkur á 
atburði sem hlutfallslega tíðni atburðarins í endurteknum tilraunum. Hins 
vegar er túlkun sem gengur út á að einnig megi túlka líkur sem mælikvarða á 
vissu. Á 20. öld hefur tíðnitúlkunin verið hin ríkjandi túlkun. Það að túlka 
líkur sem mælikvarða á vissu er nefnt „bayesísk“ tölfræði og hefur mestan 
hluta 20. aldar verið eins konar sértrúarsöfnuður. Bayesísk tölfræði er kennd 
við Thomas Bayes sem uppi var á 18. öld og setti fram reglu:  

 

     (1) 
 
Jafna (1) er kölluð regla Bayes og táknar líkur á atburðinum  gefið 

atburðurinn  sem fall af líkunum á atburðinum  gefið atburður-
inn . Þessi jafna var grunnur að því sem Laplace kallaði „inverse-proba-
bility“. Stiegler (1986) rekur hugsunargang Laplace. 

Í allri tölfræði er gengið út frá líkani. Þ.e. að gert er ráð fyrir að til sé satt 
líkan sem hafi búið til mælingarnar. Líkanið sé að mestu þekkt en að mæl-
ingar séu notaðar til að giska á óþekkta hluta líkansins. Líkanið er til dæmis 
sett fram sem þéttifall (density function):  
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þar sem  er hugsanlegt gildi mælingar og  er stiki (parameter) sem 

stýrir líkindadreifingunni. Ágiskunin um stikann  er nefnt mat (estimate). 
Tíðnitúlkun gengur út frá úrtaksfræði (sampling theory), þar sem reiknuð er út 
dreifing falls af hendingum, sem gætu haft fengnar mælingar sem útkomu. 

Vinnubrögðin í bayesískri tölfræði eru, að sett er fram líkan, , fyrir 
eiginleika hendingarinnar . Fyrirframvissan (óvissan) er sett fram með „a 
priori“ dreifingunni:  

 

 
 
Mælingum er safnað í vektorinn  og sennileikafallið 

(likelihood function),  er reiknað. Eftirávissan er fundin með reglu 
Bayes sett fram sem „a posteriori“ dreifingin:  

 

      (2) 
 

      (3) 
 
Nefnari í jöfnu (2), jafna (3), tryggir að fallið  er vel skilgreind 

líkindadreifing. Það er einungis fyrir vissar samsetningar á líkani og fyrir-
framvissu sem eftirávissan verður þægileg formúla. Fyrir slíkt par af dreif-
ingum er talað um „conjugate prior“.  Meðaltal eftirávissu er vegið meðaltal 
af úrtaksmeðaltali og meðaltali fyrirframvissunnar. Ljóst er að ef  er stórt 
þá er útkoman mjög lík því sem fæst með hefðbundnum aðferðum, þ.e.  
er eðlilegt ágiskun . 

Einfaldar formúlur fyrir  eru aðeins þekktar fyrir nokkur einföld 
dæmi. Í öðrum tilfellum verður að treysta á tölulegar (númerískar) aðferðir. 
Hermanir (simulation) eru ráðandi í hagnýtingu á Bayes aðferðum. Forrit sem 
velja slembitölur (pseudo-random),  og síðan er t.d væntanlegt 
gildi .  
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Þar sem  er yfirleitt flókin dreifing þá er ekki einfalt að gera forrit 

sem velja slembitölur úr henni. Lausnin er því oft á því formi að hönnuð er 
Markov-keðja sem hefur , sem jafnvægisdreifningu. Tölulega vinnan er 
að herma Markov-keðjuna og er nefnd MCMC=Markov-Chain-Monte-
Carlo. Mikið notaðar útfærslur af MCMC aðferðum eru Gibbs sampling og 
Metropolis-Hastings. Gangurinn er sá að keðjan er sett af stað,  valin og 
síðan er treyst á að eftir ákveðin tíma (burn-in) sé dreifing hermuðu gildanna 
orðin nægilega nálægt jafnvægisdreifingunni. 

Til að skilja Gibbs sampling er hægt að hugsa sér normal líkan, , 
og mælingar sem hafa fengist með slembiúrtaki, . Stikinn 
er hér tvívíður . Þá er sennileikafallið:  

 

     (4) 
 
Ef litið er á hægri hliðina í (4) sem fall af  þá er það í hlutfalli við þétti-

fall normaldreifingar (í ). Bayesistar líta á  sem hendingu, sem hefur 
dreifingu sem lýsir vissunni um stikann . Ef  og  eru þekkt þá má 
velja slembitölu úr normaldreifingunni sem hægri hliðin í (6) lýsir. Þá tölu má 
nota sem ágiskun á . Hægri hlið (4) sem fall af  er einnig í hlutfalli 
við þekkta líkindadreifingu, þ.e. gamma dreifingu. Ef  og  eru þekkt 
má velja slembitölu úr þeirri gammadreifingu og nota útkomuna sem ágiskun 
á . Þetta er síðan endurtekið þangað til að jafnvægi er náð. Venjan er 
að margfalda (4) með fyrirframvissu, . Ef  er á heppilegu formi, 
þ.e. inniheldur þætti eins og  og , 
þá verða útreikningarnir að ofan einfaldir. 

Aðferðin er mjög einföld:  
1. Set .  
2. Bý til nýtt gildi á . Auðvelt. því  er normal.  
3. Nota það til að búa til nýtt gildi á . Auðvelt, því  er 

gamma.  
4. Bý til nýtt gildi á  o.s.frv.  
Í þessu tilfelli er notaður normal fyrirframvissa um  og IG(inverse-

gamma) fyrirframvissa um . Ef líkanið er svona einfalt eru til formúlur 
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og MCMC aðferðir óþarfar. Í kennslubókum er stundum notað að  
sé  dreift. Það er að sjálfsögðu það sama því að  dreifingin er 
sértilfelli af gammadreifingu. Oft er hægt að setja upp hluta líkans á þennan 
hátt og nota síðan hliðstæðar aðferðir við annan hluta. 

Nauðsynlegt er að leiðrétta fyrir öllum þáttum  

Það er vel þekkt að einstaklingar nota kvarða á mismunandi hátt. Nauð-
synlegt er að leiðrétta fyrir því að einstaklingar eru mismunandi. Aðalverkefni 
líkanasmiðs er því að hanna líkan sem sigtar frá einstaklingsbundinn breyti-
leika. Í allri tölfræðivinnu er nauðsynlegt að leiðrétta fyrir truflandi þáttum. Í 
kennslubókum er þetta stundum sýnt með því að láta nemendur sýna það að 
ef mikilvægri skýribreytu í aðhvarfslíkani er sleppt þá muni leiða til bjagaðs 
mata á þýðingu annar skýristærða. Þ.e. ef sanna líkanið er:  

 

 
 
og metið líkan er:  
 

 
 
Þá fær nemandinn það verkefni, að meta hversu villandi mynd 

metið  gefur á sannri þýðingu breytunnar , þ.e. . Þessi gerð villu 
er útbreidd í daglegri tölfræðivinnu og hefur höfundur varað við henni bæði í 
kennslu í tölfræði og í riti. Sumir halda til dæmis að það halli á konur í laun-
um á vinnumarkaði og draga fram niðurstöður aðhvarfsgreiningar máli sínu 
til stuðnings. Höfundur hefur í grein (Helgi Tómasson, 2005) lýst hvernig 
slíkt getur gefið villandi ályktanir. Varasamt er að sleppa mikilvægum breyt-
um og að slá saman hópum. 

Nokkur orð um líkön fyrir raðkvarða 

Aðhvarfslíkan er grundvallarhugtak í hagnýtri tölfræðivinnu. Í hefðbundnu 
aðhvarfslíkani er háða breytan samfelld. Með aukinni tölvutækni hafa út-
færslur þar sem háða breytan tekur t.d. 0 eða 1 (logit/probit), eða talningar-
breyta (0,1,2, ...), orðið viðráðanlegar. Ein útvíkkunin er sú að háða breytan 
taki gildi á röðuðum kvarða, 1,2,3. Með röðuðum kvarða (ordinal scale) er átt 
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við að gildin hafa eðlilega stærðarröðun, góður, betri, bestur. Ýmsar útfærslur 
er til af líkanasmíði fyrir raðaðra breyta. Einföld hugmynd er að útvíkka 
logit/probit formið. Logit/probit líkan skýrir breytu, , sem einungis getur 
tekið gildið 0 eða 1. Þ.e. að skýra líkurnar:  

 

 
 

Vinsæl hugmynd er að mælda breytan, , sé klippt útgáfa af samfelldri 
ómældri (latent) breytu . Hugmyndin er að mældi kvarðinn sé klippt 
útgáfa af ómældri breytu, . Ljóst er að flokkunin helst óbreytt ef 
þröskuldarnir/skurðpunktarnir, , og  er margfölduð með 
fasta. Til að stikar sé greinanlegir (identifiable) þarf því einhvers konar skorður. 
Dæmi um slíkar skorður er að setja staðalfrávik  jafnt 1.  

Margvíð líkön 

Með hugtakinu margvítt líkan (multivariate model) er átt við að fyrir hvern 
einstakling eru mældar margar breytur, t.d. hæð og þyngd. Þegar verið er að 
mæla fólk er oft nauðsynlegt að leiðrétta fyrir til kyni, aldri og hugsanlega 
fleiri breytum. Algengt form er margvíð normal aðhvarfslíkan. Í því tilfelli 
er  vektor af breytum sem skýra á hjá einstaklingi . Skýristærðirnar eru 
í vektornum . Samdreifnistikanir (covariance),  í  fylkinu lýsa 
tengslum hnita  og  í mælda vektornum þegar leiðrétt hefur verið 
fyrir . Ef engin hliðarskilyrði eru á stikafylkinu þá má meta  
einvíðar aðhvarfsjöfnur og síðan meta  á venjulegan hátt. 

Margvítt, línulegt normal líkan er algengt tól til greiningar á flóknum 
tengslum. Forsendur eru að gefið vektorinn  þá fylgi vektorinn  
margvíðri normaldreifingu.  

Ef hnit í mældum vektor  samanstanda af gildum af raðkvörðum þá 
er breytan ekki samfelld og má ætla að normaldreifingin sé ekki góð nálgun. 
Vel má hugsa sér svipaða nálgun og í einvíða tilfellinu, þ.e. að raðkvarðinn sé 
klippt útgáfa að ómældri undirliggjandi breytu . Í slíku líkani yrðu þá 
þröskuldar í hverri hnit. Eins og í einvíða tilfellinu þarf að setja skorður 
(hliðstætt því að setja staðalfrávik ómældu stærðarinnar jafnt 1). Margvítt 
líkan er flóknara en einvítt og koma margar útfærslur af slíkum skorðum til 
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greina. Mörgum mismunandi útfærslum er lýst af t.d. Agresti (2002), Cong-
don (2005) og Rossi, Allenby og McCulloch (2005). Þar er gengið út frá því 
að einstaklingur  svari  spurningum. Svör einstaklings  við spurn-
ingu  eru táknuð með breytunni , sem tekur gildi frá 1 upp í . 
Hugmyndin er að hvert hnit í  sé skorin útgáfa af  sem fylgi margvíðri 
normaldreifingu:  
 

 
 

Líkanið leyfir því mismunandi kvarðanotkun einstaklinga með því að vera 
með einstaklingsbundin  og . Að sjálfsögðu þarf ýmis hliðarskilyrði 
til að hægt sé að meta þessa stika. Útfærslan hjá Rossi, Gilula & Allenby 
(2001) gerir t.d. ráð fyrir að  sé á forminu , þ.e. að fylgni milli 
einstakra hnita sé sú sama hjá öllum einstaklingum og breytileiki samdreifni-
fylkisins milli einstaklinga sé eingöngu í formi skrefstærðar. Meðaltalið  er 
valið sem fasti fyrir hvern einstakling og ekki háð skýristærðum. Ljóst er að 
tæknilega er hægt að bæta við skýristærðum. Rossi, Gilula og Allenby (2001) 
leggja til bayesíska nálgun á tölulegu mati á svona líkani. Jafnvel þó að hægt 
væri að skrifa niður sennileikafallið er ljóst að í mörgum tilfellum gæti verið 
erfitt að hámarka það. Með því að velja veika fyrirframvissu fæst mat þar sem 
eiginleikar gagna verða ráðandi.  
 
Tafla 1. Sammála einstaklingar 

 1 2 3 4 5 6

Einstaklingur 1 4 5 4 5 4 5

Einstaklingur 2 2 3 2 3 2 5

Einstaklingur 3 1 5 1 5 1 5

Númer spurningar

 
 
Í töflu 1 eru sýnd svör þriggja einstaklinga við 6 ímynduðum spurningum. 

Þessir einstaklingar eru allir sammála um að gefa hærri tölu við spurningu 
númer 2 en númer 1, hærri tölu við spurningu númer 4 en númer 3, o.s.frv. 
Hins vegar er ljóst að einstaklingarnir nota kvarðann á ólíkan hátt. Ein-
staklingur 2 er hliðruð útgáfa af einstaklingi 1 en einstaklingur 3 tekur stærri 
skref á sínum kvarða. Margvíð líkön bjóða upp á þann möguleika að leiðrétta 
fyrir því að einstaklingar nota kvarðann á mismunandi hátt og greina ein-
staklingshreinsað mynstur í sambandi breytanna sem mynda hnitir í mæli-
vektornum. 
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Gögn úr kennslukönnun 

Í markaðskönnun er það tíðkað að svarendur eru látnir kvarða ýmis atriði 
með spurningalista. Dæmi um slíkt eru kennslukannanir sem framkvæmdar 
eru í Háskóla Íslands og eiga sér hliðstæður í öðrum háskólum víða um heim. 
Að áliti höfundar er notkun viðeigandi líkana til ályktana út frá slíkum 
mælingum vanþróuð. Kannanirnar fara þannig fram að safnað er svörum við 
ákveðnum spurningarlista frá nemendum. Hverjum nemanda býðst að svara 
slíkum lista fyrir hvert námskeið sem viðkomandi er skráður í. Það er ekki 
skylda að svara og ekkert eftirlit er með því hvort nemandinn svarar einn og 
óháður eða hvernig hann ber sig að við svörin. Ljóst er því að gæði mæl-
inganna er mjög misjöfn. Höfundur hefur undir höndum gögn um könnun-
ina haustið 2005. Henni svöruðu 4053 nemendur frá einu svari per nemanda 
upp í 21 svör per nemanda. Athugun sýnir  að í kringum 400-500, þ.e. 
samtals um 20%, svara 4 eða 5 námskeiðum. Svarendur voru sjálfum sér 
samkvæmir með kyn sitt, þ.e. innan hvers einstaklings þá var kynið óbreytt. 
Hugsanlega er þetta leiðrétt með vélrænum hætti. Karlkyns svarendur voru 
1384, kvenkyns svarendur voru 2603 og kyn óuppgefið 66. Alls bárust 17723 
svör. 

Kyn er möguleg skýribreyta og sömuleiðis er hugsanlegt að nota spurn-
inguna: Hvað einkunn telur þú að þú fáir í námskeiðinu? , sem skýrirbreytu. 
Þýðing þessara breyta var metin fyrir eina spurningu hjá í einu námskeiði. 
Alls 96 svör. Niðurstöður úr ML-mati eru sýndar í tölfu 2. Sömu gögn voru 
metin með bayesískri aðferð þar sem veikar fyrirfram upplýsingar voru not-
aðar. Matið sem sýnt er í töflu 3 er reiknað með 10000 umferðum í Gibbs-
sampler þar sem fyrstu 1000 er sleppt (burn-in). Eins og búast má við þegar 
veik fyrirframvissa er notuð þá ber niðurstöðunum vel saman. Í báðum til-
fellum skýrir uppgefin væntanleg einkunn nemanda mikið af þeirri raðtölu 
sem hann gefur sem svar við spurningunni.  

Tafla 2. Niðurstaða ML-mats fyrir eina spurningu í einu námskeiði 

Kyn 0.15 0.22 0.67

Einkunn 0.31 0.11 2.89

s.e.- t-gildi
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Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik bayesísks mats fyrir eina spurningu í einu 
námskeiði 

Kyn 0.15 0.22
Einkunn 0.31 0.11  

 
Einnig er eðlilegt að gera ráð fyrir að mikilvægar skýrirstærðir svo sem 

ástundun, undirbúningur hafi áhrif. 
Eðlilegt er að gera ráð fyrir að nemendur noti kvarðann á mismunandi 

hátt. Heitin „repeated-measures“, „panel-data“ og „longitudinal-data“ eru 
samheiti á því fyrirbæri að margar mælingar eru á hverjum einstaklingi. Í 
þeim fræðum er mikilvægur þáttur að leiðrétta fyrir einstaklingsáhrifum. 
Hugtök „first-difference“ (FD) og „fixed-effecs“ (FE) eru tæknilega nálganir 
sem hafa það að markmiði að leiðrétta fyrir einstaklingsáhrifum. Um þær 
aðferðir má lesa í kennslubókum eins og t.d. Cameron og Trivedi (2005); 
Wooldridge (2002); Pinheiro og Bates (2000). Einfalt og algengt er að notast 
við einstaklingsstöðluð svör,  

 

 
 
þar sem  er svar einstaklings  við spurningu ,  er meðaltal 

hjá einstakling númer  og  er staðalfrávik hjá einstakling nú-
mer . Það að draga  frá leiðréttir fyrir því að einstaklingar noti 
skalann mismunandi hátt á þann hátt að þeir staðsetji sig á mismunandi hátt. 
Það að deila með  er viðleitni til að leiðrétta fyrir því að skrefstærðin í 
kvarðanum sé mismunandi eftir einstaklingum, t.d. svipað og að sumir 
mældu hitann á Fahrenheit og aðrir á Celius. Það að vinna með staðalfrávik í 
raðkvarða er hugsanlega hæpið eins og Rampichini, Grilli og Petrucci (2004) 
ræða. Rossi, Gilula og Allenby (2001) taka einnig á þeim vanda og segja að 
það þurfi að taka á því að breytan sé ósamfelld (no standard transform can change 
the discreteness of the data). Þeir stinga síðan upp á bayesískri aðferðafræði til að 
nálgast vandann. 

Lokaorð 

Þróun í tölvutækni hefur valdið því að margar aðferðir sem áður voru 
einungis heimspekilegs eðlis eru nú reiknanlegur raunveruleiki. Ef fyrirfram-



288  Helgi Tómasson 

  

vissan í bayesískri nálgun er valin þannig að jákvæðar líkur eru á öllu stika-
rúmin þá munu eiginleikar bayesmats í stórum úrtökum verða þeir sömu og 
eiginleikar ML. Ef veik fyrirframvissa er valin þá munu eiginleikar gagna 
fljótt verða ráðandi miðað við fyrirframvissuna. ML-aðferð getur haft leiðin-
lega eiginleika í litlum úrtökum. Ef til dæmis gögnin eru þannig að engin 
notar lægsta gildi kvarðans þá er ekki víst að sennileikafallið hafi hámark. Í 
flóknum líkönum, þ.e. stikinn  mjög margvíður, þá er aukin hætta á að 
ML-mat í einstökum hnitum misheppnist. Einnig er tæknilega erfitt að há-
marka með tilliti til mjög margra stærða samtímis. Í slíkum tilfellum eru 
Bayes-aðferðir tæknilegur valkostur fyrir þá sem ekki aðhyllast Bayes-heim-
spekina. 

Hér hefur verið rakið hvernig setja megi upp bayesískt líkan fyrir einvíða 
og margvíða raðkvarðahendingu. Augljóslega er hægt að bæta við skýri-
stærðum, t.d. aldri, kyni o.s.frv. Í markaðskönnunum er gögnum stundum 
safnað með spurningalistum eru þar sem svarendur eru látnir kvarða svör sín. 
Ef svarendur hafa ekki samræmt sig fyrirfram er eðlilegt að gera ráð fyrir að 
þeir noti kvarðann mismunandi. Rossi, Gilula og Allenby (2001) segja: „we 
focus on two major uses of customer-statisfaction-measurement ratings data: (1) measure-
ment of the relationship between overall satisfaction with the specific product attributes and 
(2) identification of customers with extreme views. Scale usage heterogeneity can sub-
stantially bias analysis aimed at either use“. Því er oft nauðsynlegt að leiðrétta fyrir 
því að einstaklingar noti kvarðann á mismunandi hátt. Slík leiðrétting er þó 
alls ekki allra meina bót. Það má ekki slá misleitum hópum saman. Í 
kennslubók í markaðsfræðum segir Churchill (1995) „it has been observed that 
there are large cultural or cross-country differences in scale usage, making it difficult to 
combine data across cultural or international boundaries“. Hæfni, vilji og smekkur 
svarenda ræður gæðum gagna í spurningakönnun. Morris (1978) lýsir líkinda-
fræðilegu líkani sem meta á hæfni einstaklinga til að greina skemmt epli frá 
óskemmdu. Hann nefnir einnig vínsmökkun eins og Randall (1989). Ljóst er 
að sumir einstaklingar geta ekki greint skemmt frá óskemmdu og sumir sem 
geta greint á milli gætu metið skemmt epli betur. Ef vit á að vera í markaðs-
könnunum verður að nota líkan sem ræður við svona atriði. Það má ekki slá 
saman hópum sem hugsanlega snúa kvarðanum sitt í hvora áttina, samanber 
dæmið með fyrirtæki A og fyrirtæki B. Í því dæmi virtist sambandið í 
summunni vera öðruvísi en í hvoru fyrir sig. 

Jafnvel þó að allar forsendur séu uppfylltar þarf að túlka útkomur með 
varúð. Höfundur þessarar greinar er algerlega sammála Parducci (1968) og 
Rossi, Gilula og Allenby (2001), „we do not believe that even properly adjusted ratings 
data can provide ratio scale information. For example, if a respondent gives only 
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ratings at the top end of the scale, we cannot infer that he or she is extremely satisfied“, 
þ.e. ekki má álykta að sá sem svarar öllum spurningum með hæsta gildi 
kvarðans afar ánægður. Einstaklingsleiðréttingin býður upp á einstaklings-
hreinsað mat á fylgnifylki (eða samdreifnifylki) margvíðu, ómældu hendingar-
innar sem liggur að baki kvörðuðum svörum. Það mætti hugsanleg skoða 
slíkt fylgnifylki með einhvers konar þáttagreiningu (factor analysis). Að ofan-
sögðu ætti að vera ljóst að ég tel ekki rétt að framkvæma þáttagreiningu á 
óleiðréttum gögnum. Það má aldrei sleppa mikilvægum skýristærðum. 
Rampichini, Grilli og Petrucci (2004) segja:  

 
…it should be recognized that the satisfaction of a student, as expressed by the 
ratings, depends not only on the course characteristics of interest, but also on the 
student’s traits and expectations. Therefore a fair comparison among courses 
requires the calculation of net measures that adjust for individual characterisics. 
Such measures can be obtained, among others, by means of multilevel models... 
 
…og síðar í sömu grein:  
 
The descriptive indicators proposed in the previous section are mainly useful for 
the analysis of a single course. However, when it comes to comparison among 
courses, the are not appropriate since the evaluations expressed by the students 
are influenced by individual expectations and traits of the student themselves. 
Any comparison among courses that is based on the descriptive indicators, could 
be misleading. .. To make fair comparison among courses it is necessary to 
isolate the influence of these components on the expressed evaluations. In 
particular, it is important to net out the effects related to the individual 
characteristics of the students in order to obtain fair rankings of courses, schools, 
universities, etc. 
 
Hugleiðingar þessara höfunda um kennslukannanir eiga við um markaðs-

kannanir og alla aðra hagnýta tölfræði. Ljóst er að í markaðskönnun þarf að 
huga vel að gæðum svara, þ.e. að svarendur geti og vilji svara. Einnig þeir 
snúi kvarðanum eins, þ.e. ekki að sumir mæli gæði með vaxandi gildi og aðrir 
með minnkandi gildi. Líkön til að fá einstaklingshreinsað mat á tengslum 
þátta á spurningalistum verða fljótt flókin. Bayesísk aðferðafræði opnar 
möguleika á vinnu með flókin líkön án þess að rannsakendur þurfi að skuld-
bindast bayesísku heimspekinni. Bayesískar aðferðir hafa svipaða eiginleika 
og ML-aðferðir í stórum úrtökum og oft heppilegri eiginleika í litlum 
úrtökum. 



290  Helgi Tómasson 

  

Heimildir 

Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis, 2nd edition. John Wiley & Sons: 
New York. 

Box, G. og Tiao, G. (1973). Bayesian Inference in Statistical Analysis. Addison-
Wesley. 

Cameron, A. og Trivedi, P. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. 
Cambridge University Press. 

Canova, F. (2007). Methods for Applied Macroeconomic Research. Princeton 
University Press. 

Churchill, G. (1995). Marketing Research: Methodological Foundations (6th ed.). 
Orlando: Dryden Press. 

Congdon, P. (2005). Bayesian Models for Categorical Data. John Wiley & sons. 
Gelman, A., Carlin, J., Stern, H. og Rubin, D. (2004). Bayesian Data Analysis 

(2 ed.). Chapman & Hall. 
Helgi Tómasson (2005). Tölfræðigildrur og launamunur kynja. Þjóðmál, 1(2). 
Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. John Wiley & sons. 
Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Baysian Econometrics. Blackwell 

Publishing. 
Morris, D. (1978). A probability model for forced binary choice. The 

American Statistician, 32(1), 23–25. 
Parducci, A. (1968). The relevatism in absolute judgement. Scientific American, 

219, 84–90. 
Pinheiro, J. og Bates, D. (2000). Mixed-effects models in S and S-Plus. Springer. 
R Development Core Team (2005). R: A language and environment for statistical 

computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. 
 Rampichini, C., Grilli, L., og Petrucci, A. (2004). Analysis of university 

course evaluations: from descriptive measures to multilevel models. 
Statistical Methods & Applications, 13, 357–373. 

Randall, J. (1989). The analysis of sensory data by generalized linear models. 
Biometrical Journal, 31, 783–791. 

Rossi, P., Allenby, G. og McCulloch, R. (2005). Bayesian Statistics and 
Marketing. John Wiley & sons. 

Rossi, P., Gilula, Z. og Allenby, G. (2001). Overcoming scale usage 
heterogeneity: A bayesian hierarchical approach. Journal of the American 
Statistical Association, 96(453), 20–31. 

Stiegler, S. (1986). Laplace’s 1774 memoir on inverse probability. Statistical 
Science, 1(3), 359–378. 



Bayesísk tölfræði og raðkvarðar 291 

  

Wooldridge, J. (2002). Econometric Analysis of cross section and panel data. MIT 
press. 

Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference. John Wiley & sons. 





Verðmyndun fjárfestingafélaga 
Exista tekið til skoðunar 

Hildur A. Hjartardóttir 
Jóhanna K. Pálsdóttir 

Guðrún Johnsen 

 

Fjárfestingafélög heyra til lokaðra sjóða (closed-end funds). Lokaðir sjóðir eru 
sjóðir sem hafa aðeins ákveðin fjölda útgefinna bréfa sem skráðir eru á 
hlutabréfamarkaði. Undir eðlilegum kringumstæðum ætti verðmyndun slíks 
sjóðs að ráðast af verðmæti undirliggjandi eigna, m.ö.o. ætti bókfært virði að 
vera jafnt markaðsvirði eigna sjóðsins ef allar eignir hans eru skráðar á 
markað. 

Það virðist þó fremur vera undantekning en regla að þessar stærðir haldist 
í hendur. Lee, Shleifer og Thaler (1991) kalla þetta frávik ráðgátuna um fjár-
festingafélög (the closed-end fund puzzle) enda erfitt að útskýra slíkt frávik á skil-
virkum mörkuðum, hvort sem um er að ræða afslátt eða álag.  

Fjölmargir erlendir fræðimenn hafa lagt fram kenningar um hvað það er 
sem veldur afslætti eða álagi. Samkvæmt þessum kenningum liggja ástæður-
nar ýmist í hagrænum- eða atferlisþáttum. Þeir hagrænu þættir sem taldir hafa 
verið til eru áhrif skatta (Malkiel, 1977), rekstrarkostnaðar (Malkiel 1977), 
stjórnenda (Karl Kári Másson, 2007) og skuldsetningar (Long og Shleifer, 
1991). En einnig fyrri frammistaða sjóðs (Bordreaux, 1972) eignarhluti og 
atkvæðaréttur eigenda (Malkiel, 1995), tilvist ráðandi eignarhlutar í félagi 
(Malkiel, 1995), eignarhaldstími sjóðs og velta (Malkiel, 1977), tilvist óskráðra 
og/eða erlendra eigna í safni (Malkiel, 1977), arðgreiðslustefna sjóðs (Miller 
og Modigliani, 1961) og möguleikar á gerð hermisafns (portfolio dublication) 
(Karl Kári Másson, 2007). Atferlisþættir eru aftur á móti til að mynda aldur 
markaðar og bjartsýni markaðsaðila (Chen, Kan og Miller, 1993) og (Chopra, 
Lee og Shleifer, 1993), mannlegt eðli og viðhorf fjárfesta (Lee, Shleifer og 
Thaler, 1991; Halkos og Krintas, 2006). 
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Í kauphöllinni NASDAQ OMX á Íslandi eru skráð þrjú fjárfestingafélög; 
Atorka Group hf., FL Group hf.1 og Exista hf. Þessi félög eiga það sameigin-
legt að frá og með haustinu 2006 og þangað til í byrjun árs 2008 hafa bréf 
þeirra verið seld með nokkru álagi (sjá mynd 1).  
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Mynd 1. V/I hlutfall fjárfestingafélaganna. Heimild: Greiningadeild Lands-
bankans (2008) 

Ef íslenski markaðurinn er skilvirkur, eins og haldið hefur verið fram í 
fjölmörgum rannsóknum, sjá til dæmis Stefán Gunnlaugsson (2005), Ásgeir 
Jónsson (2004) og Úlf V. Nielsson (2003) sem og Ingi Pálsson, Katrín 
Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson (2007), er erfitt að útskýra þetta álag. 
Sérstaklega er erfitt að útskýra álag FL Group og Exista þar sem hátt hlutfall 
eignasafns þeirra er í skráðum félögum með þekkt markaðsvirði. 

Hermisafn 

Ákveðið var að kanna hversu skilvirk verðmyndun Exista væri með því að 
útbúa hermisafn (portfolio dublication). Exista var valið umfram hin tvö 
fjárfestingafélögin þar sem verulegur hluti eigna Atorku er í óskráðum 
félögum og miklar sviptingar hafa verið á rekstri FL Group. Enn fremur 
hefur eignasafn Exista ekki breyst mikið síðan félagið var skráð á markað og 
því auðvelt að útbúa hermisafn. 

                                                 
1  Síðan þetta var skrifað hefur FL Group verið skráð af markaði og runnið inn í eignar-

haldsfélagið Stoðir. 
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Við gerð hermisafns var þess gætt að vægi hvers félags væri í takt við vægi 
félags í eignasafni Exista (sjá töflu 1). Þrjú erlend félög eru í eignasafni Exista 
en til að geta borið þau saman við íslensku félögin er nauðsynlegt að færa 
gengi þeirra í íslenskar krónur. Þannig sýnir hermisafnið í raun gengis-
breytingu eignasafnsins eins og það birtist íslenskum fjárfesti. Við gerð 
hermisafnsins var gert ráð fyrir því að fjárfestir fái ekki upplýsingar um kaup 
og sölu Exista á eignum fyrr en þær eru tilkynntar opinberlega. 

Tafla 1. Eignasafn Exista 

Kaupþing Bakkavör Sampo Flaga JJB Sports SPRON Storebrand
1.9.2006 25,7% 38,7% 22,0%
7.9.2006

17.10.2006
9.2.2007 23,0% 38,3% 15,5%

26.4.2007 39,6% 15,6%
11.6.2007 29,0%
26.7.2007 19,9%
27.7.2007
2.8.2007 5,6%

10.8.2007 20,0%
23.10.2007 5,0%
26.10.2007 39,6% 20,0% 8,5%

1.2.2008 4,3% 8,7%
Heimild: Exista

Taflan sýnir hvenær eignarhlutar Exista í skráðum félögum breytast. Dagsetningar eignabreytinga miðast við 
opinberar upplýsingar frá NASDAQ OMX á Íslandi

 
 

Tafla 2. Hlutdeild félaga í eignasafni 
15.9.2006 28.2.2008

Kaupþing 75,82% 30,69%
Bakkavör 23,83% 8,81%
Sampo 0,00% 52,30%
Flaga 0,34% 0,04%
JJB Sports 0,00% 2,84%
Storebrand 0,00% 5,03%
SPRON 0,00% 0,29%  

 
Gengi safnins var reiknað þannig að upphafsfjárfestingin í safninu væri 

hin sama og gengi Exista þann 15. september 2008, það er 22,6. Þess má geta 
að við gerð þessa hermisafns var hvorki tekið tillit til viðskiptakostnaðar né 
skuldsetningar.  
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Niðurstaða þessarar rannsóknar leiddi í ljós að gengissveiflur Exista eru 
mun meiri en gengissveiflur hermissafns en staðalfrávik Exista mældist 6,38 
en aðeins 2,84 hjá hermisafninu. Þetta gefur til kynna að verðmyndun Exista 
sé ekki skilvirk sem nemur sveiflunum (sjá mynd 2).  
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Mynd 2. Samanburður á gengisþróun hermisafns og Exista. Heimild: 
Bloomberg 

Í framhaldinu var kannað hvernig gengi Exista víkur frá gengi undir-
liggjandi eigna. 

Aðhvarfsgreining 

Eðli málsins samkvæmt ætti verð undirliggjandi eigna, þ.e. verð félaga sem 
Exista á hlutdeild í, að hafa mest áhrif á gengisbreytingar félagsins dag frá 
degi sem og gengisbreytingar þeirra gjaldmiðla sem þessar eignir eru skráðar 
í. Gengi gjaldmiðla hefur þó væntanlega ekki eins mikil áhrif og ætla mætti í 
fyrstu þar sem skuldsetning Exista í umræddum myntum dregur úr áhrifum 
gengishreyfinga. Einnig má ætla að einstakir atburðir geti haft verðmyndandi 
áhrif á gengi Exista, til dæmis veruleg stækkun eignarhluta í ákveðnum 
eignum, kaup og sala á eignum, birting uppgjöra og viðskipti innherja.  
Hið metna samband er því með eftirfarandi hætti: 
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∆gengi Exista = ∆gengi eigna Exista + ∆gengisbreytingar gjaldmiðla + 
eignabreytingar + birtingar uppgjöra. 

 
Þær óháðu breytur sem skýra verðbreytingar Exista eru sem hér segir: 
 

EXISTA = gengisbreyting Exista - háð breyta 
KAUP = gengisbreytingar Kaupþings 
BAKK = gengisbreyting Bakkavarar 
FLAGA = gengisbreytingar Flögu 
SAMP= gengisbreyting Sampo 
SAMP15_20 = gervibreyta, 0 fyrir aukningu eignahlutar í 19,93%, 1 eftir     
breytingu 
STB = gengisbreyting Storebrand 
STB5_5_8_5 = gervibreyta, 0 fyrir aukningu eignarhluta í 8,5%, 1 eftir 
breytingu 
JJB = gengisbreyting JJB Sports 
UPPGJ = gervibreyta, 1 þá daga sem uppgjör er birt, 0 aðra daga 
VORD = 1 daginn sem Vörður er selt, 0 aðra daga 
GVT = prósentubreyting gengisvísitölu 
 

Breyturnar voru valdar með tilliti til þess hvaða þættir þóttu líklegir til að 
hafa verðmyndandi áhrif í ljósi frétta og tilkynninga frá félaginu á tímabilinu.  

Gögnin 

Þau gögn sem notast var við koma að mestu úr gagnaveitu Bloomberg en 
tölur yfir gengi gjaldmiðla koma frá Seðlabanka Íslands. Alls eru í 379 
athuganir í gagnasafninu á tímabilinu frá 18 september 2006 til 28. Febrúar 
2008. 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

Keyrðar voru þrjár ólíkar jöfnur en niðurstöður þeirra má sjá í töflu 3. 
Stærstu eignir Exista, það er Kaupþing, Bakkavör og Sampo, hafa marktæk 
áhrif til gengishækkunar Exista. SPRON hefur jafnframt töluverð áhrif þrátt 
fyrir að SPRON sé mjög lítill hluti eignasafns Exista. Breytingar á gengis-
vísitölunni hafa marktæk neikvæð áhrif á Exista. Áhrif Sampo verða ómark-
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tæk þegar búið er að færa eignarhlutinn yfir í íslenskar krónur. Kaupþing 
hefur mest áhrif til hækkunar á gengi Exista á hinn bóginn hefur Sampo hvað 
minnst áhrif. 

Fyrsta keyrslan, sbr. (1) í töflu 3, gefur að öllum líkindum raunsannasta 
niðurstöðu enda má ætla að Exista verji sig að einhverju leyti fyrir 
gengissviptingum en skýrihlutfall lækkar lítillega við það að eignirnar séu 
færðar í íslenskar krónur, sbr. (2). Þá reyndist skýrigeta Sampo engin og því 
voru niðurstöður þessarar jöfnu ekki skoðaðar frekar. Í keyrslu 3 var tekið 
tillit til áberandi eignabreytinga en þær höfðu ekki marktæk áhrif á gengi 

Exista.
2
 

Jöfnurnar hafa allar skýrugetu (R2) í námunda við 0,7. Þá eru eiginfylgni 
(serial correlation), mæld er með Durbin-Watson, og samlínulegar breytur 
(multicollinearity) ekki vandamál í jöfnunum. Misdreifni (heteroskedasticity) virðist 
valda vissri bjögun á mati enda verður staðalfrávik of hátt sem leiðir til þess 
að erfiðara verður að ná marktækri niðurstöðu á stuðla. Skoðun á styttri 
tímabilum tekur á því vandamáli (sjá töflu 4). 

Þegar verðmyndun Exista er skoðuð fyrir styttri tímabil benda niður-
stöðurnar til þess að Kaupþing sé eina félagið sem hefur alltaf marktæk áhrif 
á gengi Exista en Bakkavör hefur jafnframt marktæk áhrif ef undanskilið er 
fyrsta tímabilið sem nær frá skráningu Exista til 8. febrúar 2007, sjá töflu 4. 
Þegar litið er til lengri tíma má sjá að innlendu félögin hafa áhrif langt 
umfram hlutdeild sína í eignasafni Exista, sjá töflu 5. Uppgjör hafa ekki 
marktæk áhrif á Exista og áhrif gengisvísitölunnar mælast einungis marktæk í 
keyrslu 7. Salan á Verði og uppgjörsdagar höfðu ekki marktæk áhrif á gengi 
Exista. 

Fyrir tímabilið í heild sinni er Sampo eina erlenda félagið sem hefur 
marktæk áhrif á gengi Exista og eru þau áhrif talsvert minni en vænta mætti, 
en Exista hækkar einungis um 0,1161% fyrir hvert prósent sem Sampo 
hækkar. Kemur þetta töluvert á óvart þar sem stærð eignarhluta Sampo er að 
meðaltali 30,57% yfir allt tímabilið. 

Gögnin í töflu 4 sýna að ef gengisvísitalan hækkar þá lækkar gengi Exista 
þrátt fyrir að hinn stóri hlut erlendra eigna í safninu ætti að auka virði 
félagsins í íslenskum krónum. Það þarf þó að hafa í huga að mestur hluti 
skulda Exista er í erlendri mynt sem ef til vill veldur þessum öndverðu 
áhrifum. 

                                                 
2  Höfundar könnuðu tímatöf á Sampo (þ.e. Sampo t-1). Þar falla út gengisáhrif en áhrif 

mælast á Sampo með tímatöf, í þeirri keyrslu mælast áhrif JJB Sports jafnframt marktæk. 
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Tafla 3. Samband gengis Exista og undirliggjandi eigna 

Keyrsla (1) Keyrsla (2) Keyrsla (3)
KAUP 0,668098 0,729095 0,661391

(0,061533)*** (0,59356)*** (0,061565)***

BAKK 0,362725 0,407434 0,352108

(0,072379)*** (0,72270)*** (0,072433)***

FLAGA -0,011151 -0,01047 -0,007752

(0,016658) (0,016844) (0,016709)

SPRON 0,320991 0,329813 0,309433

(0,038823)*** (0,039243)*** (0,039183)***

SAMP 0,116101 0,126092

(0,055521)** (0,055625)**

SAMP(-1)

SAMPISK 0,065197
(0,053950)

SAMP15_20 -0,000794

(0,001779)

STB -0,23294 -0,025406

(0,038108) (0,038031)

STBISK -0,058228

(0,038291)

STB5_5_8_5 -0,00241

(0,002072)

JJB 0,05617 0,055081

(0,036339) (0,036273)

JJBISK 0,022211
(0,035669)

UPPGJ 0,007498 0,007795 0,007942

(0,005299) (0,005361) (0,007942)

VORD 0,00447 0,003451 0,003572

(0,12680) (0,012813) (0,012662)

GVT -0,166743 -0,163407

(-0,166743)* (0,085114)*

β0 -0,000129 -0,000201 0,000731

Fjöldi athugana 379 379 379

R2 0,694683 0,686652 0,697848
Durbin-Watson 2,029544*** 2,004398*** 2,039055***

Staðalfrávik í sviga *10% marktekt, **5% marktekt, ***1% marktekt

Aðhvarsfsgreining á gögnum fyrir tímabilið 15. september 2006 - 28. febrúar 2008. Gengi félaga er fengið úr gagnasafni 
Bloomberg. Dagsetningar birtinga miðast við birtingar hjá OMX á Íslandi, ef birt er eftir lokun markaða miðast 
gervibreyta við næsta dag sem markaðir eru opnir. Gengisvísitalan miðast við skráningu Seðlabanka Íslands. 
Háðabreytan er prósentubreyting gengis Exista hvern viðskiptadag. Í fyrstu keyrslunni er tekið tillit til gengisbreytinga 
þeirra fyrirtæki sem Exista á hlutdeild í, auk þess er tekið tillit til uppgjörsdaga sölunnar á Verði og gengisvísitölunnar. 
Aðrar færslur eru afbrigði af þeirri fyrstu. Í annarri keyrslunni eru erlendar eignir færðar í íslenskan gjaldmiðil en 
gengisvísitölunni sleppt. Í þriðju færslunni er tekið tillit til kaupa Exista á auknum hlut í Storebrand og Sampo. Þeir reitir 
sem eru tómir voru ekki keyrðir í viðkomandi keyrslu.

 



Tafla 4. Samband gengis Exista og verðmæti undirliggjandi eigna 

Keyrsla (1) Keyrsla (4) Keyrsla (5) Keyrsla (6) Keyrsla (7)
KAUP 0,668098 0,620146 0,533426 0,919995 0,759131

(0,061533)*** (0,104008)*** (0,093139)*** (0,135058)*** (0,155231)***

BAKK 0,362725 0,101891 0,221082 0,449102 0,558053
(0,072379)*** (0,141355) (0,110897)** (0,187397)** (0,159304)***

FLAGA -0,011151 -0,012195 0,191598 0,010386 0,029183
(0,016658) (0,049960) (0,094091)** (0,138441) (0,109151)

SPRON 0,320991
(0,038823)***

SAMP 0,116101 0,02984 -0,132631 0,291806
(0,055521)** (0,029840) (0,121615) (0,091856)***

STB -0,23294 -0,048552
(0,038108) (0,074086)

JJB 0,05617 0,027539 0,0546
(0,036339) (0,056263) (0,046991)

UPPGJ 0,007498 0,007603 0,001401 0,010543
(0,005299) (0,010735) (0,005454) (0,009821)

VORD 0,00447 0,001243
(0,12680) (0,010781)

GVT -0,166743 0,116011 -0,063564 -0,232956 -0,377234
(-0,166743)* (0,141641) (0,146906) (0,198930) (0,182451)**

β0 -0,000129 0,000548 0,001877 0,000424 -0,000194
Fjöldi athugana 379 104 86 38 58
R2 0,694683 0,311115 0,509139 0,788503 0,881651
Durbin-Watson 2,029544*** 1,768017*** 2,041779*** 1,848433*** 2,249919***
Staðalfrávik í sviga *10% marktekt, **5% marktekt, ***1% marktekt

Aðhvarsfsgreining á gögnum fyrir tímabilið 15.september 2006 - 28.febrúar 2008. Gengi félaga er fengið úr gagnasafni Bloomberg, dagsetningar birtinga miðast við birtingar hjá 
OMX á Íslandi, ef birt er eftir lokun markaða miðast gervibreyta við næsta dag sem markaðir eru opnir. Gengisvísitalan miðast við skráningu Seðlabanka Íslands. Háða breytan 
er gengisbreyting Exista hvern dag. Keyrsla 1 sýnir tímabilið í heild (niðurstöður þessarar keyrslu má jafnframt finna í töflu 6) en keyrslur 4-8 skipta gögnunum í afmörkuð 
tímabil. Fyrsta tímabilið nær frá 18.9.2006 - 8.2.2007 (4), annað tímabilið nær frá 9.2.2007 - 8.6.2007 (5), þriðja frá 11.6.2007 - 1.8.2007 (6), fjórða 2.8.2007 - 22.10.2007 (7), 
fimmta 23.10.2007 - 28.2.2008 (8). Sé reitur auður voru engar mælingar á þeim breytum á viðkomandi tímabili

 



Tafla 5. Samanburður á eignarhluta og áhrifum hans á gengi Exista 

Breytur Eignahl. Áhrif Eignahl. Áhrif Eignahl. Áhrif Eignahl. Áhrif Eignahl.
Kaupþing 50,07% 0,6681 75,02% 0,6201 43,36% 0,5334 44,32% 0,9200 39,17%
Bakkavör 15,94% 0,3627 24,74% 13,65% 0,2211 13,17% 0,4490 11,50%
Sampo 30,57% 0,1161 0,00% 42,89% 37,80% 43,28%
Flaga 0,11% 0,23% 0,09% 0,1916 0,07%
JJB Sports 1,60% 0,00% 0,00% 4,65%
Storebrand 1,59% 0,00% 0,00% 0,00%
Spron 0,12% 0,3210 0,00% 0,00% 0,00%
Gengisvísitala -0,1667
Uppgjör*
Vörður*
Samtala 100,00% 1,3012 100,00% 0,62 100,00% 0,95 100,00% 1,37 100,00%

*Gervibreytur, áhrif þeirra mældust ekki marktæk

Í töflunni hér að neðan má sjá stærð hvers eignarhluta sem hlutfall af heildar eignarsafni félagsins. Hlutfallið er reiknað sem meðaltalsvægi viðkomandi félags í eignasafni Exista á 
viðkomandi tímabili. Áhrif hvers eignarhluta eru fundið með aðhvarfsgreiningu, í dálknum áhrif eru sýnd þau marktæku áhrif sem fundust yfir hvert tímabil (sjá frekar í töflu 7). 
Fyrir hverja prósentuhækkun í viðkomandi félagi hækkar gengi Exista í prósentum um það sem nemur áhrifunum. Niðurstöðurnar má því til dæmis lesa þannig; á öllu tímabilinu þá 
hækkar Exista um 0,6681% ef Kaupþing hækkar um 1%.

Allt tímabilið 16.9.2006-8.2.2007 9.2.2007-10.6.2007 11.6.2007-1.8.2007 2.8.2007-22.10.2007

 
 

 
 



Skuldahlutfall Exista var í kringum 70% árið 2007 samkvæmt ársreikningi. 
Þegar krónan veikist aukast skuldir Exista og þar sem fjárfestar horfa vísast 
einnig til skuldsetningar félagsins við ákvörðun verðmætis er hugsanlegt að 
félagið sé í raun næmara fyrir hækkun skulda en hækkun eigna. Þá er jafn-
framt mögulegt að eigendur Exista hafi fjármagnað kaup sín á bréfum félags-
ins með erlendri lántöku sem yrði til þess að þegar krónan veikist þurfa 
eigendur að selja bréf í Exista vegna veðkalla sem myndi þar með leiða til 
gengislækkunar Exista. Um þetta eru þó engin gögn til að svo stöddu. 

Niðurstöður 

Hátt hlutfall skráðra eigna Exista og lítil velta með þær setur fjárfesta í kjörna 
stöðu til að útbúa hermisafn af eignum Exista. Þrátt fyrir að fjárfestir sé 
skrefi á eftir Exista í fjárfestingum sínum má sjá að frá því að Exista kom á 
markað og til dagsins í dag gefur hermisafn fjárfestum betri ávöxtun en Ex-
ista auk þess sem áhætta slíkrar fjárfestingar er mun minni. 

Á heildina litið virðist sem verðmyndun Exista sé ekki skilvirk hvað varð-
ar erlendar eignir félagsins og að félagið hafi of mikla fylgni við íslenska 
markaðinn þrátt fyrir að meira en helmingur eigna Exista séu erlendar. 
Gengisþróun krónunnar virðist enn fremur hafa takmörkuð áhrif á gengi 
Exista og er hreyfingin er í raun í öfuga átt við það sem vænta mætti miðað 
við hátt hlutfall erlendra eigna Exista. 

Þrátt fyrir að aðeins takmarkað tímabil sé skoðað ættu vísbendingar um 
takmarkaða skilvirkni í verðmyndun Exista að valda fjárfestum sem og skrá-
ningaraðilum vissum áhyggjum, sérstaklega þegar litið er til þess að íslenski 
markaðurinn í heild telst skilvirkur samkvæmt innlendum rannsóknum (t.d. 
Stefán Gunnlaugsson, 2006).  
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Innan stjórnunarfræðanna hafa verið miklar umræður um þróun hefðbund-
innar starfsmannastjórnunar yfir í mannauðsstjórnun. Litið hefur verið á að 
hefðbundin starfsmannastjórnun snúist að mestu leyti um útreikning launa, 
mönnun starfa, eftirlit með vinnuskýrslum og túlkun og gerð kjarasamninga. 
Mannauðsstjórnun á hinn bóginn snýst um að laða starfsfólk til starfa, halda í 
það, þróa og þroska og skapa þannig leið fyrir fyrirtæki til að öðlast sam-
keppnisforskot. Sjávarútvegur hefur ætíð skipað stóran sess í atvinnulífi Ís-
lendinga. Þessi undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar hefur verið lítið rann-
sökuð m.t.t. mannauðsstjórnunar. Undanfarna áratugi hefur orðið mikil hag-
ræðing í sjávarútvegi, aukin vélvæðing, fækkun starfsmanna sem og fyrir-
tækja. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að skoða stöðu starfsmannamála í 
kvótahæstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi. Gerð var eigindleg rannsókn á 
stöðu starfsmannamála þar sem leitað var til ellefu fyrirtækja sem áttu um 
50.46% aflaheimilda veiðiárið 2005-2006. Fyrirtækin sem tóku þátt í rann-
sókninni eru með starfstöðvar á 17 stöðum á landinu og hjá þeim starfa á 
fjórða þúsund manns af tæplega tíu þúsund sem starfa í íslenskum sjávar-
útvegi. Leitast var við að svara spurningunum hvort íslensk sjávarútvegsfyrir-
tæki séu að ástunda mannauðsstjórnun eða hefðbundna starfsmannastjórnun 
og hversu mikla áherslu fyrirtækin leggja á viðfangsefni mannauðsstjórnunar.  

Hefðbundin starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun 

Hugtakið mannauður og mannauðsstjórnun er tiltölulega ungt í íslensku máli. 
Í íslenskri orðabók menningarsjóðs sem kom út árið 1983 er orðið mann-
auður skýrt sem án mannabyggðar eða mannlaus (Árni Böðvarsson, 1983). Í 
nýrri orðabók (Mörður Árnason, 2002) er skýringin á orðinu þau verðmæti 
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sem felast í hugviti, þekkingu og reynslu. Þráinn Eggertsson prófessor ritar 
grein í Morgunblaðið þann 15. febrúar 1973 sem bar yfirskriftina Mannauður 
og mannvirki í eyjum. Í greininni fjallar Þráin um að í nútímahagkerfi hefði 
mannauðurinn (human capital) gleymst þ.e. þáttur hámenntaðs og þjálfaðs 
vinnuafls en öll áhersla hefði verið á vélar, verkmiðjur og önnur mannvirki 
(Þráinn Eggertsson, 1973).  

Á síðustu áratugum hefur fræðileg umræða snúist um þróun 
hefðbundinnar starfsmannastjórnunar (personnel management) yfir í mannauðs-
stjórnun (human resource management) (Fombrun, Tichy og Devanna, 1984; 
Beer, Spector, Lawrence, Mills og Walton, 1985; Legge, 2005; Hendry og 
Pettigrew, 1986; Guest, 1987; Storey, 1989 og Torrington og Hall, 1987). 
Umræðan snerist m.a. um það að enginn sjáanleg breyting eða merkjanlegur 
munur væri á þessu tvennu. Bent var á að einungis væri um nýtt nafn að 
ræða án breytinga á starfsemi fyrirtækja, greinar birtust um viðfangsefnið 
með fyrirsögnum eins og HRM: a case of the emperor´s new clothes? (Armstrong, 
1987) og HRM: a case of the wolf in sheep´s clothing (Keenoy, 1990) þar sem gefið 
er í skyn að mannauðsstjórnun sé í raun hefðbundin starfsmannastjórnun í 
nýjum búningi. Engar breytingar hafi orðið á starfsemi starfsmannadeilda eða 
hlutverki þeirra sem sinna starfsmannamálum. Karen Legge (2005) fjallar um 
skilgreiningar á mannauðsstjórnun út frá bandarískum (Fombrun o.fl., 1984; 
Beer o.fl., 1985; Walton, 1985; Foulkes, 1986) og breskum fræðimönnum 
(Hendry og Pettigrew, 1986; Guest, 1987 og Torrington og Hall, 1987) og 
kemst hún að þeirri niðurstöðu að nokkrir sameiginlegir þættir standi út af 
borðinu. Þessir þættir eru að mannauðsstefnan eigi að vera samþætt við-
skiptastefnu skipulagsheilda og notuð til að styrkja æskilega fyrirtækjamenn-
ingu, að í mannauðnum felist verðmæti sem er grunnur að samkeppnis-
forskoti og megi virkja með sameiginlegri stefnu og markmiðum sem ýtir 
undir hollustu og tryggð sem leiðir til þess að starfsmenn sýna sveigjanleika í 
þágu hagsmuna skipulagsheildarinnar. 

John Storey (1989) greinir frá harðri og mjúkri mannauðsstjórnun. Hörð 
mannauðsstjórnun leggur áherslu á mannauðinn eins og aðrar eignir 
skipulagsheildarinnar og markmiðið er að fá sem mesta nýtingu út úr mann-
auðnum sem er forsenda þess að ná varanlegu samkeppnisforskoti. Harða 
nálgunin leggur enn fremur áherslu á að þróa og nýta mannauðinn til 
hagsbóta fyrir skipulagsheildina og allar aðferðir við stjórnun mannauðs eru 
hugsaðar út frá viðskiptalegum forsendum. Mjúk mannauðsstjórnun á rætur 
sínar að rekja til hugmyndafræði manngildisskólans með áherslu á 
uppbyggileg samskipti og hvatningu. Til að laða það besta fram úr starfsfólki 
og tryggja samkeppnisforskot þarf að hlúa vel að þeim, án þess er ekki hægt 
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byggja upp hollustu og sveigjanleika meðal starfsmanna. Mjúka nálgunin 
leggur áherslu á að byggja upp hollustu þannig að hugur og hjörtu 
starfsmanna eru hjá skipulagsheildinni og þeir eru tilbúnir til að leggja mikið 
á sig aukalega fyrir skipulagsheildina. Þetta er gert með þátttökustjórnun og 
áherslu á mannlega þáttinn í mannauðsstjórnun.  

Miklar umræður hafa verið um það hvernig hægt er að greina á milli 
hefðbundinnar starfsmannastjórnunar og mannauðsstjórunar (Legge, 2005; 
Beardwell og Claydon, 2007; Guest, 1987, Storey, 1989 og Armstrong, 1987). 
Bent hefur verið á að margar deildir innan skipulagsheilda sem áður sinntu 
starfsmannahaldi sinna nú mannauðssviði án sjáanlegra breytinga á verk-
efnum eða hlutverkum. Guest (1987) greinir muninn á hefðbundinni 
starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun. Hefðbundin starfsmanna-
stjórnun leggur áherslu á að áætlanir séu gerðar til stutts tíma, sálfræðilegi 
samningurinn byggir á auðsveipni, stjórnun starfsmanna byggir á ytri stjórn-
un, samskipti starfsmanna og stjórnenda séu „pluralísk“ þar sem átök og 
ágreiningur eru talin eðlileg í samskiptum á milli aðila, lítið traust ríkir, 
skipulagið er vélrænt, lóðrétt og mikið um formlegar reglur og verkferla. 
Mannauðsstjórnun á hinn bóginn leggur áherslu á að áætlanir séu gerðar til 
langs tíma, sálfræðilegi samningurinn byggir á mikilli hollustu og tryggð, 
stjórnun starfsmanna byggist á því að starfsmenn ráða sér talsvert sjálfir, 
samskipti starfsmanna og stjórnenda eru „unitarísk“ þar sem átök og ágrein-
ingur eru óeðlileg og óæskileg því allir eiga að vinna að sama markmiði. 
Skipulagið er lífrænt og lárétt, reglur fáar og mikið lagt upp úr teymisvinnu. 

Rannsóknin 

Gerð var eigindleg rannsókn meðal stjórnenda í íslenskum sjávarútvegi vorið 
2006. Í úrtakinu voru 11 fyrirtæki (í eigu 10 aðila) sem fengu mest úthlutað af 
aflaheimildum fiskveiðiárið 2005-2006. Tekin voru átta viðtöl við forsvars-
menn sjávarútvegsfyrirtækjanna. Viðmælendur voru af báðum kynjum, höfðu 
ólíkan bakgrunn, reynslu og menntun og unnu margvísleg störf innan fyrir-
tækjanna. Fáir voru með starfsheitið starfsmannastjóri og enginn með starfs-
heitið mannauðsstjóri. Þess má geta að eftir að þessari rannsókn lauk hafa 
sjávarútvegsfyrirtæki verið að ráða til sín starfsmannastjóra. Ekki var hægt að 
fara í samanburð á störfum viðmælenda þar sem þau voru mjög ólík. Megin 
markmið verkefnisins var að skoða hvað íslensk sjávarútvegsfyrirtæki voru 
að leggja áherslu á í mannauðsmálum sínum. Til að kortleggja helstu við-
fangsefni mannauðsstjórnunar var stuðst við eftirfarandi líkan. 
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Mynd 1. Viðfangsefni mannauðsstjórnunar 
(Heimild: Mannauðsstjórnun, 2005:1; Fombrun, Tichy og Devanna, 1984:41) 

Viðmælendur voru spurðir út í alla þætti mannauðsstjórnunarlíkansins og 
síðan var tekin afstaða til þess hvort íslensk sjávarútvegsfyrirtæki séu að 
ástunda mannauðsstjórnun eða hefðbundna starfsmannastjórnun og hversu 
mikla áherslu fyrirtækin leggja á viðfangsefni mannauðsstjórnunar.  

Áætlunargerð í sjávarútvegi 

Hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum eru gerðar formlegar rekstraráætlanir fyrir 
komandi ár. Megin inntak þeirra áætlana eru um veiði skipa, ráðstöfun hrá-
efnis, öflun hráefnis, framleiðslu og sölu. Þessar áætlanir mótast fyrst og 
fremst af úthlutuðum aflaheimildum. Samhliða þeim eru ekki gerðar form-
legar áætlanir í mannauðsmálum. Í viðtölum við talsmenn fyrirtækjanna kom 
fram að flest þeirra eru með starfslýsingar á skrifstofu- og stjórnendastörfum. 
Ekkert fyrirtækjanna er með starfslýsingar á fiskvinnslustörfum. Hvað varðar 
sjómenn er áhersla á að gera ráðningarsamninga þar sem fram kemur lýsing á 
viðkomandi starfi. Vinna við starfsmannastefnu er mislangt á veg komin hjá 
fyrirtækjunum. Hugmyndin er komin upp á borðið, en misjafnt er hversu 
mikil þörf er talin á henni. 

Öflun umsækjenda og ráðningar 

Hvað varðar öflun umsækjenda kom fram munur á því fyrir hvaða störf var 
verið að afla umsækjenda, hvort leitað var á viðkomandi vinnusvæði, á lands-
vísu eða erlendis. Skýrt kom fram í viðtölunum að auðveldara væri að afla 
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umsækjenda á sjó en í landi en á sama tíma var einnig verið að leita að sjó-
mönnum á landsvísu. Þegar umsækjenda er aflað innanlands er það ýmist í 
gegnum tengslanet eða auglýsingar. Tengslanet er töluvert mikið notað í 
sjávarútvegi. Hjá sjómönnum er mikið auglýst en á sama tíma er einnig mikil 
áhersla á tengslanetið. Fram kom hjá flestum viðmælenda að erfitt er að fá 
menntaða vélstjóra.  

Þegar skoðað var hvernig gengur að manna vinnslur hjá íslenskum sjávar-
útvegsfyrirtækjum er ekki hægt að horfa fram hjá sívaxandi fjölda starfs-
manna af erlendum uppruna. Fyrirtækin voru oft og tíðum að leita á 
heimsvísu að starfsmönnum í vinnslurnar. Þó var ekki um að ræða leit að 
starfsmönnum með ákveðna menntun, færni eða hæfni. Meðan sum 
fyrirtækin reyndu allt til að fá starfsfólk á sínu starfssvæði voru önnur sem 
voru hætt að leita á innlendum vinnumarkaði. Það kom skýrt fram hjá öllum 
viðmælendum að töluvert þurfti að hafa fyrir því að afla umsækjenda fyrir 
vinnslurnar og í einhverjum tilvikum á skipin. Þrátt fyrir þetta hafa fyrirtækin 
ekki farið margar leiðir í að laða að umsækjendur. Það er ekki áhersla á það í 
sjávarútvegi að laða að marga umsækjendur heldur bara fá nógu marga til að 
komast af. Fyrirtækin eiga það öll sammerkt að vera að leita að góðum starfs-
mönnum en það sem háir þeim er að of fáir einstaklingar eru tilbúnir að 
vinna í sjávarútvegi. Sjaldan var um það að ræða að valið stæði á milli margra 
hæfra einstaklinga. 

Innan fyrirtækjanna var mjög misjafnt hver sér um ráðningar starfsmanna. 
Hvergi var það sami aðili sem sér um allar ráðningar innan fyrirtækis. Al-
gengast var að framkvæmdastjóri eða útgerðarstjóri sjái um ráðningar yfir-
manna á skip. Skipstjórinn sér síðan um aðrar ráðningar á skipin, ýmist einn 
eða með aðstoð útgerðarstjóra. Í vinnslunum er það yfirleitt verkstjóri eða 
rekstrarstjóri á hverjum stað sem sér um ráðningar. Hvað varðar aðferðir við 
val á starfsmönnum er notast við viðtöl þegar ráðið er í skrifstofu- eða 
stjórnunarstöður. Hvergi er þó um staðlað viðtal að ræða. Í rannsókninni 
kom ekki fram að fyrirtæki væru að notast við fleiri valaðferðir en viðtöl og 
meðmæli. Þegar um ráðningar í skrifstofu- og stjórnunarstöður er að ræða er 
meiri þungi lagður á ráðningar; en hér kemur á móti að um fá störf er að 
ræða.  

Sjávarútvegsfyrirtækin eru háð ástandi auðlindar og veðri um hversu 
mikið veiðist hverju sinni. Þetta leiðir til þess að óvissa í starfsmannaþörf er 
töluverð. Það er því ekki farið í að ráða starfsmenn fyrr en ljóst er hver 
starfsmannaþörfin er. Það er oft á síðustu stundu og þegar mannaflaþörf er 
mikil og því leiðast fyrirtæki til þess að ráða þá sem bjóðast. Það einkennir 
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ráðningarmál sjávarútvegsfyrirtækja að verið er að reyna að „redda” deginum 
í dag. 

Þjálfun og starfsþróun 

Misjafnt var hversu mikla vinnu sjávarútvegsfyrirtækin hafa lagt í að þjálfa 
nýja starfsmenn. Nokkur fyrirtækjanna hafa lagt töluverða vinnu í að koma á 
laggirnar fóstrakerfi þar sem fenginn er reyndari starfsmaður til að fylgja 
nýjum starfsmanni eftir og koma honum inn í starfið. Þetta mæltist vel fyrir 
þar sem reynsla var komin á. Hvað varðar sjómenn þá er ekki um að ræða 
móttöku eða eftirfylgni við nýja starfsmenn. Í nokkuð mörgum viðtölum 
kom fram að á sjónum sé allt í svo föstum skorðum að ekki sé þörf á að setja 
þetta meira niður. Á skipunum er megin áhersla lögð á öryggismál.  

Í þjálfunar- og endurmenntunarmálum eru fyrirtækin að hvetja starfs-
menn til að sækja sér aukna þekkingu. Þetta er undir stjórn fyrirtækjanna og 
flest þeirra að bjóða upp á og greiða niður starfstengda og lögbundna þjálf-
un. Þrátt fyrir að fyrirtækin hafi lagt vinnu í að bjóða upp á og kynna 
námskeið kom einnig fram að aðsókn og notkun á námskeiðum sem í boði 
eru, er mjög misjöfn. Sérstaklega kom fram að erfitt væri að koma sjó-
mönnum á námskeið. Annars vegar vegna þess að þeir eru lítið í landi og 
hins vegar var áhugaleysi sjómanna skýringin. Starfsfólk á skrifstofu og í 
stjórnun ber yfirleitt sjálft ábyrgð á sinni þjálfun og starfsþróun. 

Almennt eru stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja ekki að velta fyrir sér 
hvaða menntun er til staðar innan þeirra. Eitt fyrirtækið hafði tekið saman 
menntun starfsmanna. Kom í ljós að 1,4 % starfsmanna voru með háskóla-
menntun. Þetta voru starfsmenn á skrifstofu og í stjórnun. Það kom fram hjá 
öðrum fyrirtækjum að menntunarstig er almennt lágt. Vert er að hafa í huga 
að viðmælendur höfðu takmarkaða vitneskju um menntun starfsmanna af 
erlendum uppruna.  

Mat á frammistöðu, hvatning og umbun 

Þegar kemur að frammistöðu eru sjávarútvegsfyrirtækin öll að meta á hlut-
lægan hátt afköst, gæði og nýtingu hráefnis ýmist á vinnslusalinn í heild sinni 
eða niður á hvern starfsmann. Mat á frammistöðu er í föstum skorðum í 
vinnslunum en ekki hjá sjómönnum. Hjá þeim er eingöngu um aflaverðmæti 
að ræða en oft er tekið tillit til gæða og frágangs afla. Í viðtölunum kom fram 
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að lítið var um að starfsmönnum sjávarútvegsfyrirtækja sé hrósað eða að þeir 
séu hvattir áfram en flest fyrirtækjanna eru meðvituð um að gera vel við þá 
starfsmenn sem eru að standa sig. 

Skipta má launamálum í tvo flokka. Laun í vinnslu og laun á sjó. Það kom 
fram að mun auðveldara væri að fást við og semja um laun landvinnslufólks. 
Þegar spurningin um kjaramál og samninga sjómanna var borin á borð var 
flestum viðmælenda heitt í hamsi og algengustu svörin voru „alveg fráleitir“, 
„alveg úreltir“, „vitlausir“ og „við bara þolum þá ekki“. Mikil umræða átti sér 
stað um vinnustaðasamninga þar sem í síðustu kjarasamningum opnaðist 
möguleiki á að semja beint við sjómenn. Viðmælendum fannst vanta meiri 
tengsl við sjómenn og mikill vilji var til staðar um að semja beint við þá. Hjá 
sumum útgerðum hafði þetta gengið eftir og kom fram mikil ánægja með 
það. Öðrum hafði ekki gengið eins vel og nokkur fyrirtækjanna bíða átekta 
og fylgjast með því hvernig markaðurinn þróast.  

Algengt er að fyrirtækin líti á kjarasamning sjómanna sem hindrun í því að 
endurbæta skipaflotann, ná fram hagræðingu og bæta afkomu sjómanna og 
útgerðar. Sumir viðmælenda töldu vinnustaðasamninga forsendu þess að 
hægt væri að ná fram aukinni hagræðingu í rekstri. Í sumum tilvikum stóðu 
yfir deilur um sérsamninga og hvort þeir væru sjómönnum í hag. Einn við-
mælanda hafði á orði: „Ég er búin að fara um borð í hvert einasta skip og 
láta berja mig í kássu niður í borðsal“. Almennt er það mat manna að kjara-
samningar sjómanna séu of flóknir, viðsemjendur væru of margir og sam-
ningstímabil ekki samræmd. Það er einnig mat manna að kjarasamningar 
sjómanna geti haft hamlandi áhrif á framfarir og þróun í greininni. Mikilvægt 
er að auka sveigjanleika kjarasamninga og traust á milli útgerðar og sjómanna. 

Starfslok 

Starfsmannavelta hefur dregist verulega saman á síðustu árum, sérstaklega 
samanborið við mikla starfsmannaveltu sem fylgdi verðbúðarlífi fyrri ára. 
Viðmælendur lýstu yfir áhyggjum af því hversu lítil nýliðun á sér stað í 
íslenskum sjávarútvegi. Þeir telja meðalaldur fara hækkandi. Ungt fólk á 
erfiðara með að komast í vinnu við sumarafleysingar við fiskvinnslu og 
kynnist því síður atvinnugreininni. Fram kom í máli nokkurra viðmælenda að 
Íslendingarnir væru eldra fólkið en unga fólkið væri af erlendum uppruna.  

Hvað starfslok varðar var misjafnt hversu mikið fyrirtækin höfðu hugað 
að þeim. Þau sem hugað höfðu að þessu voru aðallega með áherslu á að 
ákvarða við hvað aldur ætti að miða þegar starfsmenn hætta vegna aldurs. 
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Algengast var að miðað væri við sjötugt og komið var til móts við fullorðna 
starfsmenn með því að taka löng frí, skipta um störf, eða annað sem hentaði. 
Nokkur fyrirtækjanna halda góðu sambandi við fyrrum starfsmenn. Almennt 
er það vel metið við starfsmenn hversu lengi þeir hafa starfað hjá 
fyrirtækjunum þegar kemur að starfslokum.  

Lítið er um það að starfsmönnum sé sagt upp. Málin eru rædd vel áður en 
til þess kemur, jafnvel eru gerðar tilfærslur til að athuga hvort viðkomandi 
starfsmaður spjari sig við aðrar aðstæður. Þá annað hvort á skipi eða í vinn-
slu. Þegar að uppsögn kemur var reynt að vanda til eins og kostur er og fylgja 
lögum og reglum hvað varðar uppsagnir í hvívetna. Í rannsókninni var 
skoðað hvort fyrirtæki séu að taka starfslokasamtöl við starfsmenn. Í ljós 
kom að þegar starfsmenn hætta vegna aldurs er tekið við þá viðtal. Þetta var 
sérstaklega áberandi hjá þeim fyrirtækjum sem voru að koma til móts við 
fullorðna starfsmenn og fylgjast með þeim eftir starfslok. Hvað varðar starfs-
lok af öðrum orsökum eru flest fyrirtækin ekki að kortleggja af hverju starfs-
menn eru að hætta.  

Hjá nokkrum fyrirtækjanna kom fram að vöntun sé á viðmiðunarramma 
hvað varðar starfslok af öðrum orsökum en aldri og þá sérstaklega hjá sjó-
mönnum. Eitt fyrirtækið hafði tekið sig til og sett saman reglur fyrir skip-
stjóra eftir síðustu kjarasamninga. Annars staðar hafa skipstjórar verið að 
kalla eftir reglum til að styðjast við vegna uppsagna sjómanna. Eitt 
fyrirtækjanna hafði notað starfslokasamtöl á sjómenn sem þeir voru að missa. 

Viðfangsefni mannauðsstjórnunar í sjávarútvegi 

Markmið rannsóknarinnar var að meta áherslu sjávatútvegsfyrirtækja á við-
fangsefni mannauðsstjórnunar. Áherslan var mismunandi á milli fyrir-
tækjanna en þau áttu það sammerkt að stjórnendur í sjávarútvegi hafa 
áhyggjur af öflun umsækjenda í framtíðinni. Starfsmannaekla hefur verið 
leyst með erlendum starfsmönnum í landvinnslu og mönnun skipa var 
áhyggjuefni. Þrátt fyrir þetta er áætlanagerð í starfsmannamálum lítið sinnt. 
Hvað varðar áherslu fyrirtækjanna á mannauðinn, einkennist vinnuumhverfi í 
sjávarútvegi af aukinni vélvæðingu og sjálfvirkni. Áhersla er á að meta afköst, 
gæði og nýtingu hjá starfsmönnum á hlutlægan hátt. Þetta er mjög í takt við 
vísindalega stjórnun Taylors. Lítil áhersla er á áætlanagerð í starfsmanna-
málum, öflun umsækjenda og ráðningar starfsmanna í fiskvinnslu eru oft 
tilviljanakenndar. Áhersla er á að bjarga deginum í dag. Samhliða þessu er 
þjálfun og starfsþróun starfsmanna byggð á því sem nauðsynlegt er. Undan-
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tekning á þessu eru stjórnendur og skrifstofufólk. Fyrirtækin hafa ekki velt 
fyrir sér eða kortlagt hvaða menntun, hæfni, þekkingu eða færni starfs-
mennirnir búa yfir. Frammistaða er ekki metin hjá öllum starfsmönnum 
heldur einungis þeim sem starfa við færibandavinnu. Vandað er til starfsloka 
vegna aldurs en önnur starfslok eru afskipt og ekki er verið að skoða af 
hverju starfsmenn láta af störfum. Ofantalin atriði eru vísbendingar um að 
lítil áhersla sé lögð á mannauðinn eða mannauðsstjórnun í sjávarútvegs-
fyrirtækjum. 

Torrington, Hall og Taylor (2005) og Kaufman (2001) segja að munurinn 
á hefðbundinni starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun sé sá að starfs-
mannastjórnun leggur áherslu á lausnir fyrir vinnuveitanda í starfsmanna-
málum en mannauðsstjórnun skoðar hvaða áhrif stjórnun og aðferðir mann-
auðsstjórnunar hafa á skipulagsheildina. Í sjávarútvegsfyrirtækjunum er lögð 
mikil áhersla á kjarasamninga, lög og reglur hvað varðar laun, ráðningar og 
starfslok. Skriflegum samningum er fylgt í hvívetna og áherslan er á lausnir 
fyrir vinnuveitanda. Þetta er meira í anda hefðbundinnar starfsmannastjórn-
unar en mannauðsstjórnunar.  

Lokaorð 

Í rannsókninni koma fram vísbendingar um að í starfsmannamálum sjávar-
útvegsfyrirtækja sé lítil áhersla lögð á áætlanagerð, mismikil vinna er lögð í að 
afla umsækjenda og ráðningar starfsmanna í fiskvinnslu eru oft tilviljana-
kenndar. Eftir að starfsmenn hefja störf er frammistaða metin hlutlægt með 
áherslu á afköst, nýtingu og gæði. Störf eru ekki metin á annan hátt. Ekki er 
lögð áhersla á að þjálfa starfsmenn eða þróa hæfni þeirra nema það sem 
nauðsynlegt er, eins og íslenska fyrir útlendinga eða lögbundin námskeið. 
Fyrirtækin hafa ekki velt fyrir sér yfir hvaða menntun eða færni starfs-
mennirnir búa. Fyrirtækin fylgja kjarasamningum hvað varðar laun starfs-
manna. Í landvinnslu gengur þetta átakalaust en í sjóvinnslu er þetta hitamál. 
Almenn óánægja kom fram með fyrirkomulag á kjarasamningum sjómanna, 
þeir eru taldir úreltir, gamaldags og talið var að þeir vinni gegn hagsmunum 
útgerða og í sumum tilvikum sjómanna. Rannsóknin bendir til að íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki séu ekki að ástunda mannauðsstjórnun heldur hefð-
bundna starfsmannastjórnun. Áherslan er á lausnir í starfsmannamálum fyrir 
vinnuveitenda til skamms tíma en ekki til framtíðar. Það eru því vísbendingar 
um að í íslenskum sjávarútvegi sé ekki verið að ástunda mannauðsstjórnun 
heldur hefðbundna starfsmannastjórnun. 
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Fjárfestingar einkafyrirtækja á 
nýmörkuðum með aðstoð 
alþjóðafjármálastofnana 

Hilmar Þór Hilmarsson 

 

Einkageirinn gegnir mikilvægu hlutverki í uppbyggingarstarfi á nýmörkuðum 
(emerging markets) og leggja alþjóðafjármálastofnanir í vaxandi mæli áherslu á 
samstarf við einkafyrirtæki til að stuðla að auknum hagvexti og minnkun 
fátæktar í heiminum. Þegar talað er um nýmarkaði í þessari grein er átt við 
lönd með lágar eða meðaltekjur á íbúa skv. Alþjóðabankanum (sjá t.d. Inter-
national Finance Corporation, 2006). Sú þjónusta sem þessar stofnanir bjóða 
upp á á nýmörkuðum eru t.d.: (i) fjármögnun í formi eiginfjárþátttöku 
og/eða lán, (ii) tryggingar t.d. gegn stjórnmálaáhættu, (iii) tækniaðstoð, (iv) 
ráðgjöf og/eða upplýsingar. Auk þess eiga þessar stofnanir í viðræðum við 
stjórnvöld nýmarkaða um bætta efnahagsstjórn meðal annars með það að 
markmiði að skapa hagstæðara viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir einka-
fyrirtæki. Þá lána alþjóðafjármálastofnanir til hins opinbera til ýmissa verk-
legra framkvæmda (projects) t.d. í orkumálum, vegamálum, og í fjármála-
geiranum, og gera um leið kröfu um að verkin séu boðin út. Þannig skapast 
tækifæri fyrir einkafyrirtæki að bjóða í framkvæmdir á vegum hins opinbera. 

Í þessari grein verður fjallað um þessa þjónustu alþjóðafjármálastofnana 
við einkageirann og rætt um í hvaða tilvikum samstarf við þessar stofnanir 
geti nýst íslenskum fjárfestum á nýmörkuðum. Þessar stofnanir starfa einnig 
með opinbera geiranum en um þá starfsemi verður lítið fjallað hér. Greinin 
byggir á fræðilegum heimildum og fyrirliggjandi gögnum auk reynslu höf-
undar af samskiptum við alþjóðafjármálastofnanir á vegum utanríkisráðu-
neytisins í 4 ár og sem starfsmaður Alþjóðabankans um 12 ára skeið. 

Þær stofnanir sem skoðaðar verða eru eftirfarandi: 
 
i. Alþjóðabankinn (World Bank Group) http://www.worldbank.org/ 
ii. Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (European Bank for Re-

construction and Development, EBRD) http://www.ebrd.org/ 
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iii. Þróunarbanki Asíu (Asian Development Bank, AsDB) 
http://www.adb.org/ 

iv. Þróunarbanki Ameríku (Inter-American Development Bank, IDB) 
http://www.iadb.org/ 

v. Þróunarbanki Afríku (African Development Bank, AfDB) 
http://www.afdb.org/ 

 
Alþjóðabankinn hefur þá sérstöðu meðal þeirra stofnana sem hér er 

fjallað um að hann starfar í öllum þeim heimsálfum þar sem nýmarkaðslönd 
er að finna. EBRD afmarkar sig við Evrópu og Mið-Asíu, AsDB starfar í 
Asíu og í Kyrrahafsríkjum, AfDB í Afríku og IDB í Mið- og Suður-Ameríku. 
Þó allir bankarnir nema Alþjóðabankinn takmarki starfsemi sína við 
ákveðnar álfur eiga svæðabankarnir það sameiginlegt að mörg aðildarríkja 
þeirra eru utan þeirra svæða sem þeir starfa á. T.d. eru öll Norðurlöndin 
nema Ísland aðilar að AsDB, AfDB og IDB.  

Megin markmið allra þeirra stofnana, sem að ofan eru taldar, er að örva 
hagvöxt og minnka eða eyða fátækt í þeim löndum sem þær aðstoða. Til að 
ná markmiðum sínum eiga þessar stofnanir í stöðugum viðræðum við þró-
unarríki um bætta efnahagsstjórn. Deila má um samband góðrar efnahags-
stjórnar og hagvaxtar og um samband hagvaxtar og minnkunar fátæktar í 
þróunarríkjum og hafa ýmsir fræðimenn fjallað um þetta á undanförnum 
árum og áratugum. Ljóst er að til lengri tíma litið vinnst stríðið gegn fátækt í 
heiminum ekki nema með hagvexti í fátækustu löndum heimsins. 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 
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 sam-
bærilegar 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 markaðs-
búskap, hafa lög og reglugerðir sem skapa heilbrigt umhverfi fyrir einka-
geirann, aðhald í ríkisfjármálum, hóflega skuldabyrði, stöðugt verðlag, heiðar-
leika og lýðræði, vaxi hraðar en hagkerfi þar sem efnahagstjórn er í ólestri og 
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spilling er ríkjandi (sjá t.d. Rajan, 2005). Þetta er í samræmi við reynslu 
Íslands. Einnig verður að telja líklegt að fjárfesting í mennta- og heilbrigðis-
málum bæti ekki aðeins lífskjör fólks heldur örvi hagvöxt til lengri tíma.  

Í viðræðunum um bætta efnahagsstjórn nýmarkaða hafa alþjóðafjármála-
stofnanirnar lagt vaxandi áherslu á að landið sem aðstoðina þiggur leiði 
viðræðurnar og er þá gjarnan talað um eignarhald landsins (country ownership) á 
þeirri stefnu sem á endanum er tekin. Með umræðum um efnahagsumbætur 
og þeirri ráðgjafaþjónustu sem venjulega fylgir geta alþjóðafjármálastofnanir 
þó haft mótandi áhrif á efnahagsstefnu landa. Þessar stofnanir veita líka oft 
fjárlagastuðning (budget support) sem er háður skilyrðum (conditions) um að 
framkvæma þær umbætur sem samið hefur verið um, og veita tækniaðstoð til 
að aðstoða stjórnvöld landanna við framkvæmd efnahagsumbótanna. Allar 
þessar stofnanir eiga það sameiginlegt að leggja mikla áherslu á bætt 
viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir fyrirtæki á nýmörkuðum. Slíkt er gert 
m.a. til að örva alþjóðaviðskipti og auka erlenda fjárfestingu sem aftur er ein 
megin forsenda hagvaxtar í löndunum. 

Ísland er aðeins aðili að tveimur þeirra stofnana sem fjallað verður um í 
þessari grein, það er Alþjóðabankanum og EBRD, og verður því meðal 
annars rætt um hvort ástæða sé til þess að Ísland sæki um aðild að hinum 
þremur stofnunum (þ.e. AsDB, IDB og AfDB) m.a. til að styrkja útrás 
íslenskra fyrirtækja. Þetta er mikilvæg spurning sérstaklega í ljósi þess að 
íslenskir fjárfestar hafa verið með fyrirætlanir um stórar fjárfestingar, sérstak-
lega í orkumálum, í löndum sem geta talist áhættusöm og má því ætla að 
þjónusta þessara stofnana geti haft meiri þýðingu fyrir íslensk fyrirtæki en 
áður var. Nýleg dæmi um lönd sem íslenskir fjárfestar hafa skoðað eru 
Indónesía, Filippseyjar og Kína. Ljóst er til dæmis að eftirspurn eftir raf-
magni á næstu árum og áratugum mun vaxa mikið og langmest á ný-
mörkuðum (sjá t.d. Tooman, 2004). Þessi þróun getur skapað mikla mögu-
leika fyrir íslenska fjárfesta og sérfræðinga í orkumálum. Jafnframt er ljóst er 
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 fjallað verður um í þessari 
grein. 



Alþjóðabankinn og stofnanir hans 

Alþjóðabankinn var stofnaður árið 1945 og eru höfuðstöðvar hans í Wash-
ington D.C. Ísland var í hópi stofnaðila bankans. Bankinn var upphaflega 
settur á fót til þess að endurreisa Evrópu eftir eyðileggingu seinni heims-
styrjaldarinnar. Á síðustu áratugum hefur starfsemi hans snúist um að þjóna 
þróunarlöndum og að stuðla að uppbyggingu meðal þeirra. Alþjóðabankinn 
skiptist nú í eftirfarandi fimm stofnanir: 
 

i. Alþjóðabanki til enduruppbyggingar og þróunar (International Bank for 
Reconstruction and Development, IBRD) stofnaður árið 1945. 

ii. Alþjóðaframfarastofnunin (International Development Association, IDA) 
stofnuð árið 1960. 

iii. Alþjóðalánastofnunin (International Finance Corporation, IFC) stofnuð 
árið 1956. 

iv. Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin (Multilateral Investment 
Guarantee Agency, MIGA) stofnuð árið 1988. 

v. Alþjóðlega stofnunin til lausnar fjárfestingadeilum (International Centre 
for Settlement of Investment Disputes, ICSID) stofnuð árið 1966. 
 

Alþjóðabanki til enduruppbyggingar og þróunar, IBRD, lánar til meðal-
tekjulanda. Til meðaltekjulanda teljast t.d. flest lönd Mið- og Austur Evrópu 
og Eystrasaltsríkin. IBRD lánar til hins opinbera á vöxtum sem eru nokkru 
lægri en markaðsvextir og krefst stofnunin ríkisábyrgðar á þeim lánum sem 
hún veitir. Íslensk fyrirtæki geta því ekki tekið lán hjá stofnuninni. Aftur á 
móti krefst stofnunin þess að þau verkefni sem hún fjármagnar séu boðin út 
og geta íslensk fyrirtæki því tekið þátt í útboðum hennar og selt henni 
ráðgjafaþjónustu. 

Alþjóðaframfarastofnunin, IDA, lánar til fátækustu þróunarlandanna á 
góðum kjörum (concessional loans). Líkt og með IBRD lánar stofnunin til hins 
opinbera og krefst ríkisábyrgðar á þeim lánum sem hún veitir. Þar sem lán 
IDA eru til fátækustu þróunarlandanna eru þau vaxtalaus, án afborgana 
fyrstu 10 árin, og greiðast upp á fjörutíu árum. Mörg Afríkulönd sunnan 
Sahara (Sub-Saharan Africa) fá lán hjá IDA. Líkt og með IBRD hafa íslensk 
fyrirtæki möguleika á að taka þátt í útboðum sem fjármögnuð eru af stofn-
uninni og selja ráðgjafaþjónustu vegna þeirra verkefna sem stofnunin fjár-
magnar. 



Fjárfestingar einkafyrirtækja á nýmörkuðum... 321 

  

Auk lána til verklegra framkvæmda veita IBRD og IDA lán sem krefjast 
kerfislægra breytinga (structural adjustment). Slík lán eru veitt með skilyrðum 
(conditionalities) meðal annars um bætta efnahagsstjórn og stjórnsýslu lántöku 
landanna.  

Alþjóðalánastofnunin, IFC, hefur það hlutverk að örva einkaframtak og 
aðstoða einkafyrirtæki á nýmörkuðum. Hún veitir lán og kaupir hlutafé í arð-
vænlegum verkefnum (viable projects). Þar sem lán IFC eru til einkageirans eru 
þau án ríkisábyrgðar. Stofnunin getur aðstoðað einkafyrirtæki við að útvega 
(e. mobilize) fjármagn frá öðrum aðilum. Hún veitir tækniaðstoð (e. technical 
assistance) og ráðgjafaþjónustu (advisory services). 

Þátttaka IFC í verkefnum veitir visst öryggi og tryggingu (IFC presence 
reassures) fyrir fjárfesta á nýmörkuðum. Stofnunin aðstoðar við samningagerð, 
og þátttaka hennar dregur úr stjórnmálaáhættu (measure of political risk cover). 
Þátttaka IFC getur virkað sem hvati (catalyst) fyrir aðra fjárfesta og lán-
veitendur að taka þátt í verkefnum á nýmörkuðum.  

Alþjóðalánastofnunin og Alþjóðabankinn bjóða einnig uppá sjóð sem 
ætlaður er fyrir samstarf við sveitarfélög (the Municipal Fund) sem krefst ekki 
ríkisábyrgðar. Sjóðnum er meðal annars ætlað að stuðla að verkefnum á sviði 
orkumála (t.d. hitaveituframkvæmda), vatnsveitu, og samgöngumála o.s.frv. 
og gæti því verið athyglisverður vettvangur samstarfs fyrir íslensk fyrirtæki. 

Alþjóðalánastofnunin stjórnar tækniráðgjafasjóðum (Technical Assistance 
Trust Funds) sem þróuð aðildarríki hennar fjármagna og er í raun styrkur frá 
þróuðum ríkjum til nýmarkaða. Einn slíkur sjóður er fjármagnaður af ís-
lenska ríkinu. Tækniráðgjafasjóðir IFC leggja meðal annars til fé til þess að 
undirbúa verkefni á vegum einkageirans á nýmörkuðum, t.d. til að gera 
hagkvæmnisathuganir (Preparation of feasibility studies), undirbúa einkavæðingu 
(Technical advisory services on privatizations). Tækniráðgjafasjóðunum er stjórnað 
eftir reglum IFC í samráði við löndin sem gefa féð (donors). 

IFC rekur ráðgjafaþjónustu vegna erlendrar fjárfestingar (Foreign Investment 
Advisory Service, FIAS) síðan 1985. www.fias.net FIAS veitir stjórnvöldum ný-
markaða m.a. ráð vegna lagasetningar, stefnumörkunar, reglugerða og 
stofnana sem tengjast erlendri fjárfestingu. 

IFC og þær stofnanir Alþjóðabankans sem lána beint til hins opinbera, 
þ.e. IBRD og IDA, stunda sameiginlega rannsóknir á viðskipta- og fjár-
festingaumhverfi landa. Árlega er gefin út skýrsla, Doing Business report 
(www.doingbusiness.org), sem veitir upplýsingar um viðskipta- og fjár-
festingaumhverfi flestra landa heimsins (í Doing Business skýrslunni 2008 er 
fjallað um 178 lönd). Í skýrslunni má sjá hvaða lönd bæta sig og hvaða lönd-
um fer aftur. Slíkar upplýsingar geta verið gagnlegar fyrir ákvarðanatöku fjár-
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festa í einkageiranum en skapa jafnframt visst aðhald fyrir stjórnvöld hvers 
lands sem skoðað er. 

Þau atriði sem stofnunin skoðar og eru í svokölluðum Doing Business 
gagnagrunni www.doingbusiness.org eru:  

 
i. Stofnun fyrirtækja (Starting a Business),  
ii. Leyfisveitingar (Dealing with Licenses),  
iii. Ráðningar starfsfólks (Employing Workers),  
iv. Skrásetning eigna (Registering Property),  
v. Aðgengi að lánum (Getting Credit),  
vi. Öryggi fjárfesta (Protecting Investors),  
vii. Greiðsla opinberra gjalda (Paying Taxes),  
viii. Viðskipti á milli landa (Trading Across Borders),  
ix. Samningar og eftirfylgni (Enforcing Contracts) og  
x. Uppgjör og lokun fyrirtækja (Closing a Business). 

 
Í skýrslum Alþjóðabankans, Doing Business, er ítarleg lýsing á þeirri 

aðferðafræði sem notuð er fyrir hvern þessara mælikvarða. Auk þess hefur 
stofnunin birt margar ritrýndar greinar sem fjalla um þær rannsóknir sem 
gerðar hafa verið til þess að bæta þessa aðferðafræði (World Bank, 2007). 
Augljóst er að upplýsingarnar geta verið gagnlegar fyrir fjárfesta á nýmörk-
uðum og eru bestu fjárfestingatækifærin ekki endilega í þeim löndum sem 
hafa besta viðskipta- og fjárfestingaumhverfið, heldur í þeim löndum sem 
hafa umhverfi sem er ábótavant, en fer ört batnandi. Þetta á m.a. við mörg 
þeirra landa sem átt hafa í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Mælingar 
Alþjóðabankans á viðskipta- og fjárfestingaumhverfi landa eru einnig mikil-
vægar að því leyti að þær hvetja stjórnvöld nýmarkaða til umbóta. 

Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin, MIGA, veitir ábyrgðir gegn 
svokallaðri pólitískri áhættu vegna fjárfestinga fyrirtækja á nýmörkuðum. 
Ljóst er að slík ábyrgð alþjóðastofnunar dregur úr áhættu vegna erlendra 
fjárfestinga. Minni áhætta getur lækkað kostnað við fjármögnun og skapað 
tækifæri á lengri lánstíma. Þróunarríki myndu venjulega hika við að grípa til 
aðgerða gegn fjárfestingum, sem MIGA er þátttakandi í, t.d. af ótta við að 
það hefði neikvæð áhrif á samskipti þeirra við IDA og eða IBRD og hugsan-
lega stöðvun lánveitinga (sjá t.d. West, 1999). 

Tilgangur Alþjóðlegu stofnunarinnar til lausnar fjárfestingadeilum, 
ICSID, er að veita þjónustu til lausnar á deilum sem upp geta komið vegna 
fjárfestinga fyrirtækja aðildarríkja í öðru ríki. 
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Eins og ljóst má vera af því sem upp hefur verið talið hér að framan er 
starfsemi og þjónusta Alþjóðabankans mjög fjölþætt enda er Alþjóðabankinn 
stærsta alþjóðafjármálastofnunin og er hann mjög áhrifamikill í allri umræðu 
um efnahagsuppbyggingu á nýmörkuðum. Stofnunin leggur vaxandi áherslu 
á samstarf við einkageirann og bætt viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir 
hann. Í baráttu sinni fyrir bættri efnahagsstjórn og stjórnsýslu þróunarlanda 
vinnur Alþjóðabankinn oft náið með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (International 
Monetary Fund, IMF). 

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (EBRD) 

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu, EBRD, var stofnaður árið 1991 í 
kjölfar falls Sovétríkjanna. Hlutverk bankans er að stuðla að umskiptum (e. 
transition) landanna í Mið- og Austur Evrópu og CIS-löndunum (Common-
wealth of Independent States) frá miðstýrðum áætlunarbúskap Sovétríkjanna til 
markaðshagkerfis. Líkt og IFC veitir EBRD lánsfé, hlutafé og ábyrgðir til 
verkefna á vegum einkageirans á nýmörkuðum. Ísland var meðal stofnaðila 
EBRD og heyra málefni EBRD undir viðskiptaráðuneytið. Þessi skipan mála 
er nokkuð undarleg í ljósi þess að þróunarmál almennt, þar á meðal öll mál-
efni Alþjóðabankans, heyra undir utanríkisráðuneytið.  

Viðskiptaráðuneytið hefur nýlega haldið kynningarfund um starfsemi 
EBRD á Íslandi (,,Ný fjárfestingartækifæri“, 2007). Þar var meðal annars lögð 
áhersla á ný fjárfestingatækifæri í Rússlandi, Austur-Evrópu og Mið-Asíu á 
sviði banka- og orkumála og vegna einkavæðingar. EBRD leggur einnig 
áherslu á þá sérfræðiráðgjöf sem stofnunin getur veitt auk fjármögnunar í 
formi lána og hlutafjár. Ljóst er að eftir að hafa starfað í 17 ár á ný-
mörkuðum Austur Evrópu og Mið-Asíu hefur EBRD mikla þekkingu á 
þessu svæði og þeim möguleikum sem það hefur upp á að bjóða og hvað ber 
að varast. 

Á kynningarfundi sínum í mars 2007 lögðu fulltrúar EBRD áherslu á 
samstarf við fyrirtæki og banka sem eiga í viðskiptum í Rússlandi, Austur-
Evrópu og Mið-Asíu og fyrirtæki sem eru að leita að fjárfestingatækifærum 
þar. EBRD gæti verið fýsilegur samstarfsaðili fyrir fyrirtæki sem vilja minnka 
áhættu í viðskiptum í þessum löndum og fyrirtæki sem vilja nýta sér fjármagn 
til uppbyggingar og/eða stækkunar. 
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Aðrir svæðabankar 

Aðrir svæðabankar sem fjallað er um í þessari grein eiga það sameiginlegt að 
Ísland á ekki aðild að þeim. Þessir bankar eru (i) Þróunarbanki Asíu (AsDB), 
Þróunarbanki Ameríku (IDB) og Þróunarbanki Afríku (AfDB). Í umfjöllun-
inni um þessar stofnanir verður því meðal annars fjallað um þá sérstöðu sem 
þessir bankar hafa og suma þeirra þátta sem hafa þarf í huga í ákvarðanatöku 
um hvort Ísland ætti að sækja um aðild að þeim. 

Þróunarbanki Asíu 

Þróunarbanki Asíu, AsDB, var stofnaður árið 1966 og hefur höfuðstöðvar í 
Manila á Filippseyjum. Bankinn leggur áherslu á samstarf við einkageirann í 
Asíu og í Kyrrahafsríkjum og fullyrðir að Asía verði ekki þróuð nema með 
fjármagni frá einkageiranum. „Only the private sector can provide the 
trillions of investment dollars needed in the foreseeable future.“ (Asian 
Development Bank, 2008a, bls. 1). Varðandi fjármögnun í einkageiranum 
kaupir AsDB hlutafé í einkafyrirtækjum, veitir lán og ábyrgðir, þar á meðal 
ábyrgðir gegn stjórnmálaáhættu (Political Risk Guarantees). Bankinn einbeitir 
sér að uppbyggingu í fjármálageiranum og uppbyggingu á grundvallar 
innviðum (infrastructure) þeirra landa sem hann veitir aðstoð (Asian Devel-
opment Bank, 2008b). Meðal þeirra innviða sem bankinn leggur áherslu á er 
fjárfesting í orkugeiranum. 

Sú staðreynd að AsDB hefur mikla þekkingu á fjármálageiranum og 
fjármálamörkuðum í Asíu auk mikillar reynslu og þekkingar á uppbyggingu 
orkugeirans er ærin ástæða til þess að kanna fýsileika þess að Ísland gerist 
aðili að bankanum. Þar með hefðu íslensk stjórnvöld greiðari aðgang að upp-
lýsingum um nýmarkaði Asíu og íslensk fyrirtæki gætu nýtt sér þær fjármála-
afurðir (financial products), tækniaðstoð og ráðgjöf sem AsDB hefur uppá að 
bjóða. Hafa verður í huga að AsDB hefur starfað í Asíu í yfir 40 ár og hefur 
unnið með einkageiranum þar í 25 ár. Bankinn er í eigu 67 landa bæði innan 
og utan Asíu sem dregur verulega úr líkum þess að stjórnvöld þess lands sem 
fjárfest er í hafi óeðlileg afskipti af þeirri starsemi sem bankinn tekur þátt í. 
Þátttaka AsDB í verkefnum gefur þeim ákveðinn gæðastimpil (stamp of 
approval) sem stjórnvöld þess lands, sem fjárfest er í, telja oft mikils virði. 
Bankinn á í viðræðum við aðildarríki sín um umbætur í þeim geirum sem 
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hann fjárfestir í og getur því stuðlað að bættu viðskiptaumhverfi og aðstoðað 
við að ryðja burt hindrunum sem verða á vegi fyrirtækja sem hann starfar 
með. Loks er bankinn í sambandi við fjölda fjármálastofnana og annarra 
fyrirtækja í þeim löndum sem hann starfar í auk annarra alþjóðlegra sam-
banda sem geta stutt verkefnin sem hann tekur þátt í (Asian Development 
Bank, 2007). 

Öll norðurlöndin nema Ísland eru aðilar að þessari stofnun. Þrátt fyrir 
ótal ferðir viðskiptasendinefnda til Asíu með þátttöku ráðherra hefur utan-
ríkisráðuneytið ekki enn séð ástæðu til að kanna fýsileika aðildar. Eins og 
með aðrar alþjóðafjármálastofnanir væri hluti af könnun á fýsileika um aðild 
að skoða kjör á þeim lánum sem bankinn býður og kostnað af annarri þjón-
ustu sem hann veitir, sem auðvitað gæti haft áhrif á endanlega ákvörðun um 
hvort og hvenær ástæða væri til að sækja um aðild að bankanum. 

Þróunarbanki Ameríku 

Þróunarbanki Ameríku, IDB, var stofnaður árið 1960 og hefur höfuðstöðvar 
í Washington D.C. Bankinn þjónar bæði hinu opinbera og einkageiranum. 
IDB hefur sérstaka einkageiradeild (Private Sector Department) sem stofnuð var 
árið 1994 og veitir hún lán og ábyrgðir til verkefna á vegum einkageirans án 
ríkisábyrgðar. Auk þess hefur IDB tvær stofnanir sem þjóna einkageiranum 
sérstaklega. Þessar stofnanir eru: 
 

i. Ameríska fjárfestingastofnunin (Inter-American Investment Corporation, 
IIC) stofnuð árið 1986, og  

ii. Fjölþjóðlegi fjárfestingasjóðurinn (Multilateral Investment Fund, MIF) 
sem var stofnaður árið 1992.  
 

IIC kaupir m.a. hlutafé, veitir ábyrgðir og lánar til einkageirans og MIF 
veitir m.a tækniaðstoð (Inter-American Development Bank, 2006). Þegar 
bankinn lánar til hins opinbera og á í viðræðum við stjórnvöld um opinbera 
stefnumörkun beitir hann sér fyrir bættu viðskipta- og fjárfestingaumhverfi 
fyrir einkageirann enda telur hann óhagstætt viðskipta- og fjárfestingaum-
hverfi vera eina helstu hindrun fyrir vexti einkageirans á nýmörkuðum Amer-
íku (Inter-American Development Bank, 2004). IDB leggur áherslu á að 
beita sér fyrir umbótum á þessu sviði, sérstaklega vegna þess að venjuleg 
fyrirtæki hafi takmarkaða möguleika á að hafa áhrif á opinbera stefnumörkun 
(Inter-American Development Bank, 2004).  
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IDB hefur ýmsa styrkleika sem verðugt væri fyrir íslensk stjórnvöld að 
hugleiða í tengslum við hugsanlega aðild að stofnuninni. IDB hefur í gegnum 
árin þróað sterk sambönd við stjórnvöld Mið- og Suður-Ameríku ríkja og 
getur þess vegna haft ítök ef opinber stefnumörkun á einstökum sviðum 
ógnar tilveru einkafyrirtækja. IDB hefur unnið með einkageiranum í þessum 
heimshluta í meira en 20 ár og hefur þess vegna reynslu og sambönd sem 
geta skipt fyrirtæki máli. Stofnunin hefur stuðning aðildarríkja bæði innan og 
utan álfunnar sem hún starfar í. IDB getur lánað til langs tíma og aðstoðað 
við að útvega frekari fjármuni frá öðrum stofnunum og fyrirtækjum ef á þarf 
að halda líkt og IFC og AsDB. Aðild IDB dregur líka úr þeirri stjórnmála-
áhættu sem erlendir fjárfestar geta staðið frammi fyrir. Svona mætti lengi 
telja, en eins og með aðrar stofnanir þurfa fyrirtæki sem vinna með IDB að 
kynna sér vandlega kostnaðinn sem er því samfara að vinna með stofnuninni, 
hvort sem um lántöku, ábyrgðir, tækniaðstoð, ráðgjöf, eða aðra þjónustu er 
að ræða. 

Þróunarbanki Afríku 

Þróunarbanki Afríku, AfDB, var stofnaður árið 1963 og hefur höfuðstöðvar 
á Fílabeinsströndinni. AfDB býður upp á svipaða þjónustu og hinir svæða-
bankarnir, lán, hlutafé, ráðgjöf, o.s.frv. Aðild að AfDB gæti líka verið fýsileg 
frá viðskiptasjónarmiði þar sem um leið myndi opnast leið fyrir íslensk 
fyrirtæki að bjóða þjónustu sína í útboðum AfDB. Auk þess hefur mestur 
hluti tvíhliða þróunaraðstoðar Íslands farið til Afríku og gæti aðild að 
bankanum skapað grundvöll fyrir auknu samstarfi við AfDB og veitt ís-
lenskum stjórnvöldum greiðari aðgang að upplýsingum um Afríkulönd (t.d. 
ef ný samstarfslönd eru valin). Aðild að AfDB gæti líka veitt íslenskum 
stjórnvöldum greiðari aðgang að ráðamönnum í Afríku sem gæti komið sér 
vel í bæði í opinberu þróunarstarfi og uppbyggingarstarfi á vegum einka-
geirans. 

Lokaorð 

Í lok þessar greinar má spyrja hvers vegna íslensk fyrirtæki hafa enn sem 
komið er lítið notað þjónustu alþjóðafjármálastofnana? Því er meðal annars 
til að svara að Íslendingar hafa hingað til ekki fjárfest mikið á nýmörkuðum 
þar sem alþjóðafjármálastofnanir starfa. Íslensk fyrirtæki og verkefni þeirra 
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hafa verið smá í alþjóðlegu samhengi. Einnig má nefna skort á þekkingu á 
alþjóðafjármálastofnunum sem Ísland er aðili að, s.s. Alþjóðabankanum og 
EBRD, og þá staðreynd að Ísland er ekki aðili að öllum helstu stofnununum 
t.d. AsDB, IDB, AfDB. 

Á undanförnum árum hafa orðið breytingar. Íslensk fyrirtæki eru farin að 
sækja fram á nýmörkuðum og eru stærri og öflugri en áður var. Nægir þar að 
nefna fyrirtæki í orkugeiranum og fjármálageiranum. Ljóst er að fjárfestingar í 
orkugeiranum eru oft fjármagnsfrekar og hafa langan endurgreiðslutíma. 
Arðsemi slíkra fjárfestinga eru auk þess oft háð ákvörðunum stjórnvalda 
nýmarkaða. Meðal annars af þessum sökum gæti samstarf við alþjóðafjár-
málastofnanir verið fýsilegt í þeim tilgangi að draga úr áhættu.  

Enn skortir þó þekkingu á þeim alþjóðafjármálastofnunum sem Ísland er 
aðili að og íslensk stjórnvöld þurfa að skoða aðild að fleiri alþjóðafjármála-
stofnunum og íhuga þátttöku. Þar gæti reynst gagnlegt að starfa með hinum 
Norðurlöndunum líkt og gert er hjá Alþjóðabankanum. Þörf er á að verja 
meira fjármagni til að rækja samskipti við alþjóðafjármálastofnanir.  

Gagnlegt gæti verið að virkja betur íslenska sérfræðinga til samstarfs við 
alþjóðafjármálastofnanir og vel mætti hugsa sér að háskólar á Íslandi tækju í 
auknum mæli að sér kennslu um hlutverk og starfsemi alþjóðafjármála-
stofnana og athuganir á fýsileika þess að við gerumst aðilar að einstökum 
stofnunum og hvaða tæki einstakar stofnanir bjóða uppá sem best gætu nýst 
íslenskum fyrirtækjum. 

Aðild að alþjóðafjármálastofnunum er sérstaklega íhugunarverð fyrir smá-
þjóðir eins og Ísland í þeim tilgangi að draga úr áhættu, sérstaklega á ný-
mörkuðum þar sem Íslendingar þekkja lítt til viðskiptalega, menningarlega og 
pólitískt. Í sumum tilvikum rækja íslensk stjórnvöld stjórnmálasamband við 
nýmarkaðslönd takmarkað, og hafa t.d. í mörgum tilvikum ekki sendiráð. 

Að lokum verður að hafa í huga, eins og fyrr hefur verið nefnt, hvað 
samstarf við alþjóðafjármálastofnanir kostar, bæði þegar þær veita lán, og 
þegar þær selja aðra þjónustu sem sóst er eftir hverju sinni. Auðvitað getur 
slíkt haft úrslitaáhrif á fýsileika þess að íslensk fyrirtæki starfi með alþjóða-
fjármálastofnunum á nýmörkuðum. 
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Um nýsköpun og skapandi námsferli í 
hópstarfi 

Inga Jóna Jónsdóttir 

 

Í ,,hinu nýja hagkerfi“ sem einnig er vísað til sem lærdómshagkerfis eða 
þekkingarhagkerfis kemur víða fram sú skoðun að nýsköpun í hvaða mynd 
sem hún birtist verði að einkenna starfshætti fyrirtækja og stofnana sem ætla 
að standa sig í sífellt kröfuharðara og samkeppnismiðaðra starfsumhverfi 
(Bessant og Tidd, 2007; 1985/2004; Ívar Jónsson, 2008; Svensson, Brulin og 
Ellström, 2002). Fyrirtækjum og stofnunum, atvinnugreinum og hagkerfum 
er nauðugur einn kostur sem er að breytast í takt við umhverfið, vaxa og 
þróast með umbótum og nýjum leiðum. Nauðsyn þess að koma auga á og 
grípa tækifæri sem gefa forskot í samkeppni er það sem setur nýsköpun á 
dagskrána. Ekki eingöngu á þetta við hjá hátækni, - sprota- og framleiðslu-
fyrirtækjum heldur nú einnig hjá fyrirtækjum í hefðbundnum þjónustugrein-
um eins og heilbrigðisþjónustu, mennta- og félags- og umönnunarþjónustu. 
Einnig þar bankar samkeppnin að dyrum og kröfur neytenda og samfélagsins 
kalla á umbætur og nýbreytni.  

Hugtakið nýsköpun er orðið eins konar tískuorð sem felur í sér allsherjar 
lausn á öllum vanda. Alls staðar er talað um nýsköpun núorðið einnig í at-
vinnugreinum og fyrirtækjum sem ekki tengjast vöruframleiðslu og nýrri 
tækni. Þegar grannt er skoðað er þó óljóst hvort sameiginlegur skilningur sé á 
því hvað nákvæmlega felst í nýsköpun, sérstaklega þegar um er að ræða fyrir-
tæki og stofnanir í hefðbundnum þjónustugreinum. 

Meðal þess sem athygli fræðimanna hefur beinst að, er hvar rætur ný-
sköpunar liggja en það gæti verið mjög ólíkt eftir eðli starfsgreina og atvinnu-
rekstrar. Í samræmi við áhersluna sem lögð er á þekkingarhagkerfið er áhuga-
verð nálgun að rannsaka að hvaða marki nýsköpun spretti fram úr sköpun og 
nýtingu nýrrar þekkingar. Hin nýja þekking þarf auðvitað ekki að takmarkast 
við tækni eða skipulagt þróunarstarf heldur getur hún verið um og átt rætur í 
félagslegum samskiptum og skapandi athöfnum fólks í starfi (Darsø, 2001; 
Drucker, 1985/2004; Engeström, 1999, 2001; Ívar Jónsson, 2008; Sundbo, 
1995). 
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Sé athyglinni beint að þessum mögulegu rótum nýsköpunar er gagnlegt að 
afmarka frekari rannsóknir við tengsl nýsköpunar við það sem nefna mætti 
náms- eða lærdómsferla í starfi (e. learning at or in work). Einkum á þetta við 
um nýsköpunarstarf í hefðbundnu þjónustufyrirtæki en skortur er á gagna-
studdum rannsóknum um nýsköpun á þeim vettvangi. Í því samhengi eru 
kenningarleg viðmið finnska fræðimannsins Yrjö Engeströms (1999 og 2001) 
um skapandi námsferli eða skapandi lærdóm í hópstarfi (e. innovative learning in 
work teams) sérstaklega áhugaverð ,,linsa“ eða fræðileg viðmið.  

Í greininni verður skoðað með gagnrýnum hætti og með tilvísun í ólík 
fræðileg sjónarhorn hvernig nálgast megi margræð og flókin hugtök eins og 
nýsköpun, þögla þekkingu og skapandi lærdóms- eða námsferli í starfi. Til-
gangurinn er að finna ,,linsu“ eða hugmyndafræðileg viðmið eða líkön sem 
nýtast við rannsókn, greiningu og túlkun gagna.  

Nýsköpun; hvað felst í því? 

Kjarni merkingar orðsins nýsköpun (latína: in and novare) er: ,,að gera eitthvað nýtt 
- að breyta“ með því að átta sig á tengslum, koma auga á tækifæri og nýta þau 
(Bessant og Tidd, 2007, bls.12). Þessi lýsing eða skilgreining er afar víð og 
kallar á nánari afmörkun og viðmið.   

Skilgreining austurríska hagfræðingsins Joseph A. Schumpeters (2000 
(1911)) liggur til grundvallar flestum síðari tíma skilgreiningum á fyrirbærinu 
nýsköpun í atvinnulífinu (Bessant og Tidd, 2007; Darsø, 2001; Ívar Jónsson, 
2008). Schumpeter skilgreinir nýsköpun sem hvers kyns umbætur á fram-
leiðslukerfi, afurðum eða markaðsfærslu sem leiðir til hagkvæmari rekstrar. 
Hann gerði þó skýran greinarmun á nýsköpun (e. innovation) og uppfinningu 
(e. invention). Hann tengdi uppfinningu við uppgötvun nýrrar þekkingar, 
tækni, tækja eða hluta en nýsköpun við það að hagnýta sér þekkingu, tækni, 
tæki og hluti (Ívar Jónsson, 2008).  

Nýsköpun snýst um að gera hlutina með nýjum hætti. Kjarninn er breyt-
ingar. Hér vakna spurningar eins og: Nýtt fyrir hvern? Á að taka mið af við-
horfum viðskiptavinarins/þjónustuþegans eða því sem snýr að starfsfólkinu? 
Hversu mikil nýjung þarf að felast í umbreytingunni til þess að hún flokkist 
sem nýsköpun? Er það nýsköpun ef byggt er á þekkingu sem þegar er til 
staðar og/eða sköpuð á öðrum stað eða í öðru samhengi en nú sett í ákveðið 
“lókal”samhengi og notuð til að bæta gæði þjónustu, vinnuferla og vinnu-
brögð eða jafnvel ná til nýs hóps á markaði?  
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Fjórir nýsköpunarflokkar 

Út frá því megininntaki nýsköpunarhugtaksins að það snúist um að bregðast 
við, koma auga á tækifæri og hrinda af stað varanlegum umbótum og ný-
breytni má einnig spyrja: Breyting eða umbætur á hverju? Bessant og Tidd 
(2007) segja að nýsköpun geti birst í ýmsum myndum sem þó má draga 
saman í fjóra flokka: 
 

Breyting á afurð (þ.e. vöru eða þjónustu). Hér er vísað til breytinga á því 
sem fyrirtækið eða starfsemin býður. Fjarnám hjá skólastofnun er 
dæmi um nýja afurð þjónustustofnunar. Veitingasala (matur og drykk-
ur) á hárgreiðslustofu er annað dæmi um þennan flokk nýsköpunar hjá 
þjónustufyrirtæki.  

Breyting á vinnuskipulagi, verkferlum eða vinnubrögðum. Hér er 
vísað til breytingar á því hvernig unnið er að starfseminni. Skipulag 
starfseminnar í smærri sjálfstæðar einingar s.s. sambýli 8 íbúa á ca. 100 
íbúa (þjónustuþega) hjúkrunarheimi má taka sem dæmi um þennan 
nýbreytniflokk. Þátttaka nýrra hópa starfsmanna, t.d. starfsfólks í um-
önnun hjá félagsþjónustunni, í greiningu og ákvarðanatöku um þjón-
ustu er dæmi um nýsköpun í þjónustu (sbr. skilgreiningu í raun-
dæmisrannsókn við háskólann í Linköping, Svíþjóð).  

Breyting á staðsetningu á markaði. Hér er um að ræða breytingu á því 
umhverfi (og viðskiptavinum) sem starfseminni og framleiðslunni er 
beint að. Þegar háskóladeild kemur með nýja námslínu sem ætlað er að 
bjóða nýjum hópi (t.d. þeim sem eru á vinnumarkaði) aðgengi að nám-
inu (t.d. BS nám með vinnu, MBA eða DBA) gæti verið dæmi sem 
fellur í þennan flokk. Annað dæmi gæti verið það að hjúkrunarheimili 
aldraðra býður íbúum nágrennisins upp á aðgang að ýmsum þáttum 
þjónustunnar svo sem mötuneyti, þvottahúsi, sjúkra- og iðjuþjálfun 
o.fl.)  

Breyting á viðmiðum. Hér er vísað til breytinga á hugmyndafræði sem 
er grunnur starfseminnar og sem móta hana. Dæmi hér um má nefna 
ný hugmyndafræðileg viðmið um starfsemi öldrunar- og hjúkrunar-
heimila. Áherslan er í auknum mæli lögð á að taka mið af venjulegu 
heimili fyrir íbúa fremur en sjúkrastofnun. Áhersla er á sjálfstæði, 
sjálfsvirðingu og lífsgæði íbúa sem kallar á ýmislegt til viðbótar við 
hefðbundna umönnun og hjúkrun.  
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Róttækar eða hægfara umbætur 

Annars konar flokkun á nýsköpun er út frá því hversu miklar breytingar eiga 
sér stað og hversu víðtæk áhrifin eru á starfsemina, atvinnugreinina og raunar 
samfélagsþróunina einnig.  

Nýsköpun kallast róttæk (e. radical innovation) þegar breytingin birtist í 
framleiðslunýjungum sem oftast eru afrakstur markviss rannsóknar- og þró-
unarstarfs. Slíkar róttækar nýjungar breyta í grundvallardráttum forsendum 
framleiðslustarfseminnar hjá fyrirtækinu og geta jafnvel haft áhrif í afmörk-
uðum atvinnugreinum. Mögulega geta nýjungar orðið það róttækar og miklar 
að þær þýði umskipti á tækni sem hefur áhrif á fjölda atvinnurgeina. Jafnvel 
geta áhrifin orðið enn víðtækari og breytt í grundvallaratriðum hegðun 
manna í öllu hagkerfinu í heild sinni (Bessant og Tid, 2007; Ívar Jónsson, 
2008).   

Breytingar sem eru þess eðlis að um er að ræða smávægilegar umbætur á 
afurð starfseminnar (vöru eða þjónustu), vinnuferlum eða vinnubrögðum, 
staðsetningu á markaði eða grundvallarviðmiðum starfseminnar flokkast sem 
smáskammta nýsköpun (e. incremental innovations). Slíkt nýbreytnistarf eða breyt-
ingar byggjast á því að einstaklingar og hópar í hvunndagsvinnunni fram-
kvæma starf sitt eða verk með nýjum hætti og enn betur en áður. Czarniaw-
ska og Sevon (1996) og Pettigrew og Fenton (2000) tala um að slík smá-
skammtanýsköpun byggi yfirleitt á samsetningu þekktra “elementa” s.s. 
vinnuferla, skipulags og hæfni sem sé velþekkt í öðru samhengi og annarri 
notkun en nú sett saman og/eða nýtt saman á annan hátt í ákveðnu sam-
hengi. Umbótastarf sem þetta sem felst í hægfara smávægilegum breytingum 
og nýbreytni getur sem best verið byrjunin og undanfari rótækari nýsköpunar 
(Bessant og Tid, 2007; Darsø, 2001; Ívar Jónsson, 2008). 

Loks hélt Peter Drucker (1985) sérstaklega á lofti þriðja flokknum sem er 
félagsleg nýsköpun (e. social innovation) sem hann taldi ekki síður hafa þýðingar-
mikil áhrif en tæknilega nýsköpun. Slík nýsköpun sem flokkast getur sem 
félagsleg miðar ekki að efnahaglegum ábata heldur á rætur í félagslegum 
þörfum og beinist að nýbreytni í félagslegum samskiptum, hlutverkum og 
hegðun (Sjá í Darsø, 2001 sem vitnar í Drucker, 1985, bls. 126).  

Nýsköpun í hefðbundnum þjónustufyrirtækjum eins og heilbrigðis- og 
menntastofnunum og þjónustufyrirtækjum sem uppfylla daglegar þarfir fólks 
fellur að öllum líkindum helst í flokk smáskammtanýsköpunar. Jafnvel mætti 
í vissum tilvikum einnig tala um félagslega nýsköpun. En hvar liggja rætur 
smáskammtanýsköpunar í hefðbundnum þjónustufyrirtækjum? Hvað setur af 
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stað nýsköpunarferli sem ekki takmarkast við skipulagt þróunarstarf eða 
tækni? 

Á síðari árum og áratugum hafa æ fleiri fræðimenn á sviði nýsköpunar-
fræða (Sjá í Christensen og Lundvall, 2004; Engeström, 1999; Lundvall, 2004; 
Nonaka og Takeuchi, 1995; Svensson o.fl., 2002) hallast að því að námsferli 
og lærdómur í starfi sem miðar að þekkingarsköpun og lausnaleit í hvunn-
dagsvinnunni sé meginuppspretta eða hreyfiafl smáskammtanýsköpunar. 
Gengið er út frá að þekking sú sem starfsfólkið býr yfir og frekari þekkingar-
sköpun með gagnkvæmum samskiptum og samvinnu sé lykiláhrifavaldur. 
Hvað er þá eiginlega þekking í þessu sambandi?  

Þekkingin hefur mörg ,,andlit“ 

Þekking er orð sem hefur margs konar merkingu og er notað í afar breytilegu 
samhengi. Þekking hefur ætíð ákveðinn ,,fókus“ eða afmörkun, þ.e. hún snýr 
að einhverju ákveðnu hvort heldur það er þekking á forritun, hjúkrun ald-
raðra eða húsasmíði. Hún getur verið vel skilgreind og byggð á upplýsingum 
sem eru skráðar og varðveittar í skjölum og kerfum. Slíka þekkingu má votta 
þ.e. gera hana sýnilega eða ljósa (e. explicit knowledge). Prófskírteini er dæmi um 
vottaða þekkingu einstaklings. Upplýsingar skráðar í kerfi fyrirtækja, stefnu-
skjöl, starfslýsingar og aðrar skráðar upplýsingar eru sýnileg þekking fyrir-
tækis sem verður eftir þar þegar starfsfólk hverfur á braut.  

En þekking getur einnig verið formlaus og lítt skipulögð. Um slíka þekk-
ingu eru ýmist notuð orðin þögul þekking (e. tacit knowledge), dulin eða ósýni-
leg. Þögul þekking er sprottin úr og bundin í starfrænni reynslu einstaklinga 
en einnig persónuleika og lífsreynslu þeirra. Þá vísar þögul þekking sömu-
leiðis til óskráðra vinnuferla, ,,vinnurútínu“ og menningar fyrirtækis.  

Samfélagsheimspekingurinn Michael Polanyi (1966) staðhæfði að mest öll 
þekking sé bundin persónum eða tengist einstaklingum á einn eða annan hátt 
við öflun, miðlun og sköpun. Nelson og Winter (1982), Engeström (1999) og 
fleiri fræðimenn svo sem Leonard og Sensiper (1998) halda því þó fram að 
þekking einstaklinga öðlist ekki fulla merkingu og verði því ekki til fulls nýtt 
á skapandi hátt í starfsemi skipulagsheildar fyrr en þekking starfsmanna 
kemur saman í samskiptum og samstarfi t.d. í teymisvinnu eða á öðrum sam-
vinnuvettvangi innan fyrirtækis.  
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Hin þögla þekking er hreyfiaflið 

Polanyi (1966, bls. 4) sagði: ,,We can know more than we can tell“ og vísar hér til 
þess að einstaklingar gera sér oft ekki grein fyrir þekkingunni sem tilfinning 
þeirra og reynsla hefur kennt þeim. Hann lagði sérstaka áherslu á og hélt því 
fram að öll þekking væri mótuð og túlkuð af persónulegri reynslu einstak-
linga, bakgrunni þeirra og skilningi á samhengi, hugsunum og tilfinningum. 
Fyrir honum var því hin þögla persónubundna þekking afgerandi í sam-
henginu sköpun nýrrar þekkingar.  

Nonaka og Takeuchi (1995) eru á sömu nótum hvað varðar áhersluna á 
hina þöglu starfrænu þekkingu sem hreyfiafl frekari þekkingarsköpunar sem 
aftur leiðir til þróunar og breytinga. Í skrifum sínum í bókinni The Knowledge 
Creating Company (1995) setja þeir fram lýsingu á náms- eða lærdómsferli í 
hópstarfi sem hefst með umbreytingu þögullar þekkingar með félagslegum 
samskiptum í ljósa þekkingu. Hér mætti hugsa sér að skráðar væru niður-
stöður (vinnu)funda eða samþykktir í fundargerðir. Eftir að þessar skráðu 
upplýsingar fara í einhvers konar ferli framkvæmda verður til ný reynslu-
bundin þekking sem halda má áfram að virkja og vinna með. Útkoman 
verður hugsanlega ný þekking sem leiðir til nýbreytni og umbóta í starfsem-
inni. 

Lærdómur í starfi leiðir til breytinga 

Tara Fenwick (2005, bls.2) skilgreinir nám eða lærdóm í tengslum við störf 
og skipulagsheildir sem ferli sem leiði til (um)breytinga (e. transformation) sem aftur 
leiða af sér nýja og aukna möguleika í starfi og nýjar aðgerðir. Lengst af hefur þó hið 
ríkjandi viðmið (t.d. innan viðskipta- og stjórnunarfræðanna) varðandi ferlið 
snúið að móttöku einstaklinga á fræðilegri þekkingu og upplýsingum frá 
kennara eða leiðbeinanda (e. individuals’ acquisition). Námið eða lærdómur á 
sér þá stað í tíma og rúmi aðgreint frá vinnunni. Yfirleitt leikur kennari eða 
leiðbeinandinn þar stórt hlutverk. Í brennipunkti slíkrar nálgunar á lærdóm í 
starfi og þekkingarsköpun er því hvorki vinnustaðurinn né það lærdóms-
umhverfi sem hann býður upp á (Elkjaer, 2003).  

Síðustu áratugina má segja að athyglin hafi í sívaxandi mæli beinst að 
annars konar sjónarhorni eða viðmiði varðandi lærdóm eða námsferli í starfi. 
Þá er ferlið ekki skoðað sem einangruð og afmörkuð aðgerð eins og það að 
sitja námskeið heldur er áherslan nú á að athafnir og/eða reynsla (stundum 
má tala um upplifanir) og lærdómur séu tvær hliðar á sama hlut (Dewey, 
1989; Ellström, 1992; Schön, 1983; Svensson o.fl., 2002).  
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Hvernig lærir fólk í starfi? 

Hagfræðingurinn Arrow (1962) varð einna fyrstur innan fræðasviðs við-
skipta- og hagfræði til að vinna með þessa félags/menningarlegu nálgun á 
lærdóm í tengslum við störfin og skipulagsheildir. Hann setti fram og rann-
sakaði hugtakið lært af framkvæmd (e. learning by doing) þar sem hann greindi og 
útskýrði árlega framleiðniaukningu í stálsmiðjunni Hornedal í Svíþjóð á 15 
ára tímabili (um að meðaltali 2 % á ári) án þess að framleiðsluaðferðum væri 
breytt svo nokkru næmi. Arrow dró þá ályktun af gögnum sínum um Horne-
dal fyrirtækið að námsferli fólks við þátttöku og framkvæmd dagsdaglegra 
athafna í starfi skapaði nýja þekkingu sem aftur leiddi til framleiðniaukningar. 
Arrow tengdi hina þöglu þekkingu sem lærdómur við framkvæmd starfa 
skapaði við frekari þekkingarsköpun sem kallaði eftir nýrri tækni eða nýrri 
þekkingu til viðbótar – hugsanlega utanfrá – sem yrði síðan hugsanlega 
undirrót frekari nýsköpunar (sjá í Ívar Jónsson, 2008, bls. 93). Spurningin er 
hér þó áfram: Hvað gerist nákvæmlega í ferlinu þegar fólk lærir af því að 
framkvæma starf sitt? 

Fræðimenn eins og Argyris og Schön (1996) (og Chris Argyris, 
1992/2005) lögðu áhersluna á að námsferli í skipulagsheildum fælist fyrst og 
fremst í reynslunámi (e. learning by experience). Þegar einstaklingar í fyrirtækjum 
uppgötvi eða verði varir við vandamál eða ástand sem er ófullnægjandi hefji 
þeir meira eða minna meðvitaða skoðun eða greiningu (e. inquiry) á athöfnum 
eða aðgerðum í starfi og hugsun eða ígrundun (e. reflection) á samhengi upp-
lifunar, athafna og afleiðinganna. Argyris og Schön byggja þetta sjónarhorn 
eða nálgun á kenningum menntunarfræðingsins og raunsæishyggjumannsins 
(,,pragmatistans“) John Dewey (1938)1. Dewey segir nám eða lærdóm byrja 
með ástandi þar sem er innbyggð spenna, óánægja eða vandamál sem hindrar 
aðgerðir og ásættanlegan árangur (sjá í Argyris & Schön, 1996, bls. 31.) 
Starfsmenn eru hér gerendur og þátttakendur í athöfnum þar sem þeir leita 
skilnings og leiða til að breyta. Slíkt lærdómsferli í anda Dewey tengir saman 
þögla þekkingu einstaklinga, athafnir í hvunndagsvinnunni og nýja starfs-
reynslu sem verður til.  

Enn aðrir eins og Gherardi, Nicolini og Odella. (1998), Engeström (1999 
og 2001) og Christensen og Lundvall (2004) leggja aðal áhersluna á að 
gagnkvæm samskipti, samræður og skoðanaskipti, t.d. á vinnufundum, hópvinna og 
vinnustaðamenningin sé uppspretta náms eða lærdóms í starfi (e. learning by 

                                                 
1  Hér vísast til bóka Dewey (1938) Experience and Education annars vegar og Logic. The Theory 

of Inquiry hins vegar þar sem hann fjallar um námsferlið sem learning by inquiry, reflection and 
experience 



338  Inga Jóna Jónsdóttir 

  

interacting). Samskipti og samvinna eða hópstarf eru að þeirra mati 
grundvöllur nýbreytni og framfara hjá fyrirtækjum.  

Að hverju miðar námsferlið? 

Ferli sem fyrst og fremst miðar að því að ,,fínpússa“ eða slípa til „rútínu“, 
þ.e. gera fólk betur í stakk búið til að leysa ákveðin rútínuverkefni og verða 
sérfræðingar í starfinu er nefnt aðlögunarlærdómur eða þjálfun (í rútínu). Hér er 
einungis gerð tilraun til að fækka villum og bæta vinnubrögð þannig að að-
gerð sé leyst eins vel af hendi og vinnureglur kveða á um. Bilið sem er milli 
væntrar og raun frammistöðu starfsfólks er brúað. Ekki er breytt grundvallar 
vinnureglum eða viðmiðum og engin þróun eða nýbreytni á sér stað. Argyris 
og Schön (1996, bls.21) tala um einnar lykkju lærdóm (e. single-loop learning) í 
sambandi við þetta námsferli.  

Námsferli sem sprettur af ófullnægjandi ástandi, þörf eða innbyggðri 
spennu (e. contradictory demands) er annars konar. Slíkt ástand eða innbyggð 
spenna ýtir undir gagnrýna hugsun og leit að nýjum lausnum og tækifærum til 
þess að breyta og bæta (Bateson, 1972; Engeström, 2001). Einstaklingurinn 
eða starfsmaðurinn á hér oft sjálfur frumkvæðið að fyrstu greiningu og túlk-
un. Hér er á ferðinni það sem Engeström (1999, 2001) kallar skapandi náms-
ferli í starfi (e. expansive learning at work). Argyris og Schön (1996) tala um tveggja 
lykkju lærdóm (e. double-loop learning). Þeir segja slíkt námsferli ekki bara geta 
leitt til nýbreytni athafna og afurða heldur einnig breytinga á grunngildum 
(values of theory in use) þeim sem móta menninguna og stýra hegðun á vinnu-
stað.  

Skapandi námsferli í hópstarfi 
 

Í skapandi námsferli í vinnuumhverfinu er áherslan ekki á að gera hlutina rétt 
heldur að fá nýjar hugmyndir, þora að prófa þær og þora að gera mistök og 
leggja þannig af mörkum bæði í eigin lærdómi í starfi og annarra (Svenson, 
Brulin og Ellström, (2002).  

Engeström, (1999 og 2001) líkt og Lave og Wenger (1991) er þeirrar 
skoðunar að athafnasamfélagið (e. the community of practice) skipi lykilsess. Með 
athafnasamfélagi vísast til þátttöku í ákveðnum (félagslegum) athöfnum eða 
,,practice“ þar sem aðilar eru hluti af sama vinnuskipulagi og fylgja ákveðnum 
eða sömu vinnurútínum (Wenger, 1998). Ýmsir svo sem Leonard og Sen-
siper (1998) og Engeström (1999) eru þeirrar skoðunar að samstarf í teymum 
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eða hópvinna sé mikilvægt vinnuskipulag sem ýti undir greinandi og skapandi 
hugsun og lausnaleit. Innbyggð spenna, ójafnvægi eða ófullkomið ástand 
(sem mætti tala um sem vandamál) setur ferlið af stað.  

Engeström fylgdist með (tók upp á myndband) hópstarfi á fundum með 
það í huga að greina og rannsaka skapandi námsferli. Hann (1999, bls. 384) 
setti í kjölfarið fram hugmyndafræðileg viðmið (e. conceptual framework) eða 
líkan að því sem hann kallar an expansive learning cycle í einum sjö stigum eða 
fösum. Hver fasi eða stig tekur ekki endilega beint við af öðru heldur er 
stundum farið fram og til baka milli stiganna sjö.  

Fyrst kemur það sem hann kallar spurningastigið. Upp kemur ástand þar 
sem farið er að gagnrýna, lýst er óánægju og spurt er spurninga. Næsta stig 
eða fasi byrjar þegar greining hefst á ástandinu. Bæði getur hún átt sér stað 
fyrst í hugum einstaklinga sem síðan veður orðræða. Fólk fer að tala saman 
um ástandið og túlka það eða lýsa tilfinningum sínum. Samanburður er 
gerður við það sem áður er þekkt. Gagna er mögulega aflað sem gefa vís-
bendingar eða sanna ástand. Þriðja stigið eða fasinn er að koma boðskap eða 
upplýsingum um hina nýfundnu þekkingu (upplýsingar eða útskýringar á 
ástandi) á framfæri með einhverjum þeim samskiptamiðli sem fyrir hendi er. 
Þannig verður þögul þekking að sýnilegri þekkingu og möguleikinn að skapa 
farveg fyrir fjórða stigið sem er hugmynda- eða lausnaleitarstigið.  

Á fjórða stiginu er að mati Engeströms ástandið eða viðfangsefnið komið 
á dagskrá, þ.e. í ákveðinn farveg prófunar, tilrauna og leitar að því sem er til 
ráða (mögulegum lausnum). Fimmta athöfnin eða aðgerðarstigið er það að 
ákveðin lausn (sem orðið hefur ofan á að prófa) er sett í framkvæmd.  Fram-
haldið eða sjötta og sjöunda aðgerðastigið er að ígrunda eftir á og meta 
hvernig til hefur tekist og hugsanlega að festa nýtt verklag, ný vinnubrögð, 
nýjungar í sessi í starfseminni með markvissum aðgerðum.  

Niðurlag 

Tilgangur þessarar greinar er að skoða með tilvísun í fræðileg viðmið og 
sjónarhorn hvernig nálgast megi fyrirbærið nýsköpun í tengslum við hefð-
bundna þjónustustarfsemi. Athyglinni hefur verið beint að námsferlinu í 
starfi og þeim lærdómi sem á sér stað í vinnuumhverfinu sem mögulegum 
rótum nýsköpunar. Polanyi (1966) og Nonaka (1991) lögðu báðir ríka áherslu 
á þýðingu hinnar þöglu þekkingar og þess sem fólk veit og skynjar innra með 
sér (e. tacit knowing) í sambandi við að uppgötva og skapa nýja þekkingu sem 
varð að nýbreytni sem flokka mætti sem nýsköpun. Ferlið sem miðar að því 
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að takast á við og leita lausna á ófullnægjandi ástandi eða innbyggðri spennu 
er af Engeström nefnt skapandi lærdómsferli en Nonaka og Takeuchi tala 
um þekkingarsköpunarferli eða þekkingarspíral í þessu sambandi. Í slíku ferli 
er áherslan ekki á að gera hlutina rétt heldur að fá nýja hugmyndir, þora að 
prófa þær og þora að gera mistök og breyta. Athafnasamfélagið, samskipti og 
hópvinna er hér mikilvæg umgjörð eða rammi að mati Engeström (1999). 
Ferlið er ekki línulegt heldur getur það verið skrykkjótt þótt uppbyggingin sé 
sig af stigi og á endanum lokast hringurinn þegar ný þekking og nýbreytni 
verður varanleg.  
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Ákvarðanataka í íslenskum fyrirtækjum 

Ingi Rúnar Eðvarðsson 
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Ákvörðunartaka er það ferli að velja á milli ólíkra valkosta (Buchanan og 
Huczynski, 2004). Fyrirtæki vaxa og dafna, eða falla, samkvæmt ákvörðunum 
stjórnenda og þær ákvarðanir geta verið teknar við mikla áhættu eða óvissu 
og það er engin trygging fyrir því að þær séu réttar (Daft, 2007). Þegar stjórn-
endur sem aðrir standa frammi fyrir vandamálum þarf að vega og meta þær 
lausnir sem til eru eða finna nýjar. Það þarf því að taka ákvörðun. 
Ákvarðanataka (sem ferli) hefur mikið verið rannsökuð á erlendum vettvangi 
en lítið á Íslandi til þessa. 

Markmið greinarinnar er að athuga ákvarðanatöku í íslenskum fyrir-
tækjum og enn fremur hvort einhver munur er á milli ákvarðanatöku í litlum 
og stórum fyrirtækjum annars vegar og þjónustu- og framleiðslufyrirtækjum 
hins vegar. Í framhaldinu voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
Hefur tegund starfsemi (framleiðsla/ þjónusta) áhrif á mikilvægar ákvarðanir, 
svo sem meiriháttar fjárfestingar, samruna o.fl.? Eru ákvarðanir ólíkar eftir 
stærð fyrirtækja? Hafa skipulagsform fyrirtækja áhrif á ákvarðanatöku? 

Í næsta hluta greinarinnar er fjallað stuttlega um fræðilega umfjöllun um 
ákvarðanatöku. Því næst er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Þá 
eru birtar niðurstöður rannsóknarinnar og greininni lýkur á lokaorðum. 

Fræðilegt yfirlit 

Ákvarðanataka innan skipulagsheildar er formlega skilgreind sem það ferli að 
greina og leysa vandamál. Ferlið skiptist í greiningar- og úrlausnarferli. Í 
greiningarferlinu er leitast við að skilgreina vandamál með því að afla 
upplýsinga úr innviðum og umhverfi fyrirtækja og þannig reynt að komast að 
rótum þess. Í úrlausnarferlinu er verið að vega og meta þær leiðir sem í boði 
eru og á endanum er ein valin og henni ætlað að ráða bót á því sem þarf að 
laga (Daft, 2007).  
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Ákvarðanir geta verið af tvennum toga, þ.e. staðlaðar (programmed) eða 
óstaðlaðar (nonprogrammed) (Daft, 2007). Þar sem vandamálið er vel þekkt, 
afmarkað og skilgreint er talað um staðlaða ákvörðun þar sem hægt er að 
bregðast strax við með tilbúinni lausn. Óstaðlaðar ákvarðanir eru teknar 
þegar vandamálið er óþekkt og engin lausn er til þar sem fyrirtækið hefur 
ekki staðið frammi fyrir því áður.  

Innan fræðilegrar umræðu er gerður greinarmunur á ákvörðunum sem 
einstakir stjórnendur (t.d. framkvæmdastjóri í litlu fyrirtæki) taka annars vegar 
og ákvarðanir þar sem hópur stjórnenda kemur að í sameininingu. 

Ákvarðanir einstaklinga 

Það eru einkum tvö líkön sem ætluð eru til að auðvelda einstklingum 
ákvarðanatöku, annars vegar skynsemislíkanið (rational approach) og hins vegar 
líkan takmarkaðrar skynsemi (bounded rationality). 

Skynsemislíkanið 

Þegar einstaklingur stendur frammi fyrir þekktu vandamáli og nægar upp-
lýsingar eru fyrir hendi ætti að styðjast við skynsemislíkanið samkvæmt 
fræðunum. Í upphafi greiningarferlisins er fylgst með ákvörðunartökuum-
hverfinu (1) og ákvörðunarvandinn skilgreindur (2). Því næst þarf að tilgreina 
markmið með ákvarðanatökunni (3) og greina vandann (4). Í úrlausnarferlinu 
þarf að þróa mismunandi valmöguleika sem ætlað er að leysa úr vandanum 
(5), meta þá valmöguleika sem fyrir hendi eru (6), velja bestu mögulega lausn 
(7) og að lokum þarf að innleiða þá lausn sem álitin er best (8). Þegar búið er 
að fara í gegnum öll átta skref líkansins liggur fyrir stöðluð ákvörðun sem 
samkvæmt greiningar- og úrlausnarferli skynsemislíkansins þykir best (Daft, 
2007). Stjórnandi í litlu fyrirtæki, sem skiptir út hjá sér gömlu tölvukerfi fyrir 
nýtt, tekur líklega ákvörðun samkvæmt skynsemislíkani því til eru fjölmargar 
lausnir sem hægt er að velja á milli. Þegar vitað er hvað veldur því að gamla 
kerfið virkar ekki eins og skildi er hægt að taka ákvörðun. Gamla kerfinu yrði 
þá skipt út fyrir annað sem fellur betur að starfseminni á þeim tímapunkti 
hvað varðar verð og tæknilega eiginleika. Með tíð og tíma er þó líklegt að 
sama fyrirtæki standi aftur frammi fyrir sama vanda og þá þarf að fara aftur í 
gegnum samskonar ferli til að leysa hann. 
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Líkan takmarkaðrar skynsemi 

Líkan takmarkaðrar skynsemi var sett fram af James March, Richard Cyert og 
Nóbels-verðlaunahafanum Herbert Simon og gengur út frá því, sem löngu er 
orðið ljóst, að mannshuganum eru takmörk sett. Fólk tekur ákvörðun út frá 
eigin túlkun á aðstæðum í stað þess að leita bestu lausnar (Buchanan og 
Huczynski, 2004). Stjórnendur hafa til að mynda sjaldan eða aldrei aðgang að 
öllum þeim upplýsingum sem skipta máli og taka því, það sem þeir álíta, 
bestu ákvörðun byggða á takmörkuðum upplýsingum. Þetta líkan hentar því 
best þegar vandamál eru illa skilgreind og taka þarf óstaðlaða ákvörðun, oftar 
en ekki undir tímapressu. Stjórnendur þurfa að styðjast við innsæi og þá 
reynslu sem safnast hefur til að finna bestu lausn. 
 

 
Mynd 1. Líkan takmarkaðrar skynsemi. Heimild: Daft, 2007, bls. 327 

Á mynd 1 sjást þær leiðir sem hægt er að fara við ákvarðanatökuna og einnig 
þau fórnarskipti (trade-off) sem fylgja hverju skrefi. Það er ekki einungis 
takmarkað flæði upplýsinga sem hefur áhrif við ákvarðanatökuna heldur 
einnig persónulegar þvinganir og þörfin fyrir samkomulag allra aðila. Það er 
ekki víst að allir sem koma að ákvarðanatökunni álíti ákveðna lausn vera þá 
bestu þar sem huglægt mat, byggt á reynslu og innsæi, er oft mismunandi frá 
einum til annars. Einnig þarf að gera ráð fyrir ólíkum sjónarmiðum og sið-
rænum gildum (Daft, 2007). 
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þarf því að taka ákvörðun samkvæmt leitandi (heuristic) aðferðum og reyna 
þannig að hafa stjórn á upplýsingaflæðinu. Markmiðið er á endanum að taka 
ásættanlega (satisficing) ákvörðun (Hotchkiss, 2007). 

Úrlausn flókinna vandamála 

Þegar taka þarf ákvarðanir í stórum og flóknum skipulagsheildum geta 
sjónarmiðin verið mörg. Á hverjum degi eru teknar óteljandi ákvarðanir og 
þar eru mismunandi hagsmunir í húfi með aðkomu margra stjórnenda ásamt 
utanaðkomandi aðila. Þannig þarf að gæta að hagsmunum heildarinnar og því 
eru einstakir stjórnendur ófærir um að taka ákvörðun. Fjölmörg líkön eru til 
sem ætlað er að auðvelda greiningar- og úrlausnarferlið í flóknum skipu-
lagsheildum. Algengasta aðferðin er líklega stjórnunarvísindi en aðrar eru til 
dæmis Carnegie-líkanið og áfangaákvarðanir. 

Stjórnunarvísindi 

Nálgun stjórnunarvísinda við ákvarðanatöku í skipulagsheildum er hliðstæða 
skynsemislíkansins. Þessi aðferð hentar vel þegar vandamál er mælanlegt, 
gagnagrunnar tiltækir og hægt er að greiða úr því með auðveldum hætti. 
Mikið er notast við stærðfræðilegar breytur sem á einn eða annan hátt geta 
ráðið fram úr vandanum. Eins og margar skipulagslegar lausnir á þessi aðferð 
uppruna sinn að rekja til hernaðarlegra vandamála. Eftir að hafa reynst vel í 
þeim tilgangi hefur hún í framhaldinu verið innleidd í skóla og notuð í 
fjölmörgum greinum atvinnulífsins. Dæmi um aðferðir sem byggja á stjórn-
unarvísindum eru til að mynda línuleg bestun, tölfræði, PERT-rit og 
tölvuhermun (Daft, 2007). 

Tölfræði af öllu tagi er mikið notuð í daglegum rekstri fyrirækja. Hægt er 
að halda utan um fjölda viðskiptavina, kvartanir, veikindadaga starfsfólks og 
svo framvegis. Með miklar tölfræðilegar upplýsingar í höndunum er hægt að 
greina ýmis vandamál í rekstri. Þegar svo þarf að taka ákvörðun er hægt að 
byggja ákvörðunina á þessum upplýsingum eða notast við línulega bestun til 
að auðvelda ákvarðanatökuferlið. Línuleg bestun er undirstaða fjölmargra 
yfirgripsmikilla kjörgildiskerfa (optimization systems) sem hafa verið notuð til að 
leysa úr vandamálum á jafn ólíkum sviðum og í flugstarfsemi og verðbréfa-
viðskiptum á Wall Street (Stevenson og Ozgur, 2007). Línuleg bestun miðar 
að því að hámarka árangur sem hægt er ná út frá afmörkuðum möguleikum, 
til dæmis, að hámarka hagnað hjá fyrirtæki sem selur fjörutíu ólíkar 
vörutegundir á mismunandi verði. Með því að notast við línulega bestun er 
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hægt að sjá hvaða sölusamsetning gefur mest af sér eða þá hvort einhverri 
vörutegundinni er ofaukið. Þessar aðferðir eru mjög mikið notaðar í rekstri 
fyrirtækja í dag. Allt sem hægt er að mæla og setja fram á tölulegan hátt, til að 
mynda birgðastjórnun, sala- og innkaup, áætlanagerð, mat á innra og ytra 
þjónustustigi fyrirtækja og vantanagreiningu er hægt að leysa með fyrirfram 
tilbúnum líkönum og forritum. Fjölmörg fyrirtæki selja slíkar sérhæfðar 
lausnir til að auðvelda fyrirtækjum að leysa úr þessum þáttum í rekstrinum og 
auðveldar stjórnendum að taka vel upplýstar ákvarðanir (AGR ehf., e.d.). 

Carnegie-líkanið 

Carnegie-líkanið hentar vel þegar margir koma að ákvarðanatöku skipulags-
heildar, þörfin fyrir samkomulag allra aðila er mikil og erfitt hefur reynst að 
fá viðunandi niðurstöðu. Oft gerist það að stjórnendur hafa hvorki tíma, 
aðstöðu né getu til að fást við allar ákvarðanir og þá getur myndast ósam-
ræmi á milli deilda. Þannig verða markmið skipulagsheilda óskýr og markmið 
deilda oft illa samræmanleg (Daft, 2007). Tilgangurinn er að allir hlutað-
eigandi geti sammælst (consensus) um fyrstu ásættanlega niðurstöðu (sjá mynd 
2). Það að hlutaðeigandi aðilar sammælist um niðurstöðu er misgóð lausn frá 
einum hagsmunaaðila til annars en að öllum líkindum besta lausn fyrir 
heildina. Að öðrum kosti er kominn upp óleysanlegur ágreiningur innan 
skipulagsheildarinnar sem þarf þá að leysa með öðrum ráðum. 
 

 
Mynd 2. Carnegie-líkanið. Heimild: Daft, 2007, bls. 335 
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Á mynd 2 má sjá leiðina frá óvissu og átökum að viðunandi niðurstöðu. 
Reynt er að taka tillit til ólíkra sjónarmiða og þá er þeim málum sem þarfnast 
úrlausnar forgangsraðað og aflað félagslegs stuðnings. Eftir sameiginlega um-
ræðu og skoðanaskipti fer fram leit að tiltækum lausnum, eða nýja mótaðar ef 
engar lausnir eru til staðar, og að lokum er fyrsta ásættanlega lausnin sam-
þykkt og innleidd. 

Ákvarðanaákvarðanir 

Þegar ákvarðanir eru teknar skref fyrir skref frá uppgötvun vandamáls að 
lausn þess er talað um áfangaákvarðanir. Líkanið er byggt á rannsóknum 
Henry Mintzbergs og félaga hans við McGill háskólann í Kanada. Aðferðin 
leggur minni áherslu á hinn félagslega þátt, eins og Carnegie-líkanið gerir, en 
leggur þess í stað meiri áherslu á að skilgreina hvert einasta skref í ferlinu frá 
uppgötvun að lausn vandamáls (Daft, 2007). Ferlinu er skipt í þrennt: 
greiningarþrep (e. identification phase), þróunarþrep (development phase) og val-
þrep (selection phase). Öllum þremur þrepum ferlisins er síðan skipt upp í enn 
smærri skref – mismörg á milli þrepa. 
 

 
Mynd 3. Áfangaákvörðunarferlið. Heimild: Daft, 2007, bls. 338 
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Eins og sjá má á mynd 3 er að auki gerð grein fyrir svokölluðum áhrifakröft-
um (dynamic factors) sem hafa áhrif á heildarferlið. Áhrifakraftarnir eru trufl-
anir (interrupts) sem rjúfa ferlið á einhverjum tímapunkti. Þessar truflanir geta 
verið af þrennum toga: innri og ytri truflanir og þær sem verða vegna 
uppgötvunar nýrra valmöguleika. Ferli ákvarðanatöku í skipulagsheildum 
fylgja ekki neinni forskrift og því geta ýmis smærri vandamál sett strik í 
reikninginn. Þessar truflanir á ákvörðunarferlinu geta orðið til þess að það 
þarf að hefja ferlið að nýju frá byrjun (Daft, 2007). Það getur því þurft að 
gera nokkrar atlögur að vandamáli áður en viðunandi lausn finnst. 

Fleiri líkön mætti nefna, eins og Ruslatunnulíkanið (Garbage can theory), 
sem miðast við ákvörðun í afar mikilli óvissu. Það fellur utan rannsóknar-
innar og verður því ekki rakið hér. 

Rannsóknaraðferðir 

Þar sem ákvarðanataka í íslenskum fyrirtækjum hefur mjög lítið verið 
rannsökuð til þessa var notast við leitandi rannsóknaraðferð. Til að afla 
upplýsinga um ákvarðanatökuna var ljóst að árangursríkast yrði að taka viðtöl 
við stjórnendur þeirra fyrirtækja sem til þáttöku fengjust. Slík aðferð við 
upplýsingasöfnun byggir á eigindlegum (qualitative) aðferðum. 

Í upphafi var útbúinn spurningalisti með fjórtán spurningum sem síðan 
var aðlagaður að hverju fyrirtæki fyrir sig þar sem sumar spurningarnar var 
ekki hægt að heimfæra beint á þau öll. Til þess að fá svör við rannsóknar-
spurningunum var nauðsynlegt að fyrirtækin væru af ólíkum stærðum og 
gerðum. Rannsaka þurfti lítil og stór þjónustu- og framleiðslufyrirtæki.  

Í upphafi rannsóknar voru tekin viðtöl við framkvæmdastjóra fjögurra 
fyrirtækja á Akureyri þar sem hvert viðtal tók um það bil 30 mínútur. Þessi 
fyrirtæki eru KEA hótel (þjónustufyrirtæki með 70-120 starfsmenn á þremur 
stöðum á landinu), Norðlenska (framleiðslufyrirtæki með 200 starfsmenn í 
fjórum starfsstöðvum), Sandblástur og málmhúðun (framleiðslufyrirtæki með 
65 starfsmenn á tveimur stöðum á landinu) og Friðrik V (þjónustufyrirtæki 
með 12 starfsmenn á Akureyri). Í kjölfar viðtalanna var sendur tölvupóstur til 
frekari upplýsinga og rætt við tvo aðra einstaklinga um einstök málefni. Allar 
hljóðskrár voru yfirfærðar á tölvutækt form og í framhaldinu spilaðar eins oft 
og þörf var á. Minnispunktar voru skrifaðir á blöð og þeir merktir við-
komandi viðmælanda og fyrirtæki. Við skrif á niðurstöðum voru þessir 
punktar, ásamt upphaflegum spurningalista, hafðir til hliðsjónar. 
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Ákvarðanataka í fyrirtækjum 

Ákvarðanataka er stór hluti daglegrar starfsemi í fyrirtækjum. Viðmælendur í 
fyrirtækjunum fjórum voru sammála um að það væri ekkert eitt atriði sem 
réði úrslitum við ákvarðanatöku heldur færi það eftir viðfangsefninu hverju 
sinni. Ánægja starfsfólks skipti stjórnendur alla miklu máli og hröð 
ákvarðanataka skiptir máli í mörgum tilvikum en alls ekki öllum. Það hlýtur 
að vera meginmarkmið allra fyrirtækja að skila viðunandi arðsemi til eigenda 
og allar ákvarðanir sem stjórnendur taka ættu því að miða að því. Hvort sem 
það er beint eða óbeint. Allir viðmælendur voru sammála um það að arðsemi 
væri höfuðmarkmið. „Þú getur hvorki stutt við eigandann né starfsfólkið ef 
það er engin arðsemi…hver einasta ákvörðun þarf ekki að vera arðsemi þó 
svo að útkoman verði arðsemi“ (Sigmundur Ófeigsson munnleg heimild, 3. 
mars 2008). 

Lagt var upp með þrjár rannsóknarspurningar. Meginmarkmið voru að 
kanna hvort að munur væri á milli ákvarðanatöku í þjónustu- og framleiðslu-
fyrirtækjum en einnig hvort, og þá hvernig, skipulag og stærð fyrirtækja móti 
ákvarðanir stjórnenda. 

Ákvarðanataka í þjónustu- og framleiðslufyrirtækjum 

Þegar litið var til mikilvægra ákvarðana eins og yfirtöku eða samruna að þá 
virtist tegund starfsemi ekki hafa áhrif. Stóru fyrirtækin, Norðlenska og KEA 
hótel ásamt öðru smærra fyrirtækinu, Sandblæstri og málmhúðun beittu öll 
nánast sömu aðferð þegar kom að yfirtökum eða samruna. Í öllum fyrir-
tækjunum var notast við Stjórnunarvísindi til að undirbyggja ákvörðunina en 
lokaákvörðun var tekin af hópi stjórnenda samkvæmt Carnegie-líkaninu. Eini 
munurinn var sá að í úrlausnarferlinu notuðust Sandblástur og málmhúðun 
við blöndu af Carnegie-líkani og Áfangaákvörðunarferli. Hjá stærri fyrir-
tækjunum var um staðlað vandamál að ræða þar sem þau höfðu bæði gert 
þetta áður en ekki í tilfelli Sandblásturs og málmhúðunar. Þar var því um 
óstaðlað vandamál að ræða. Líklegast er því að munurinn liggi í því að um 
óstaðlað vandamál var að ræða og þess vegna hafi þurft að prófa mis-
munandi lausnir þar til sú besta fannst. Á veitingastaðnum Friðriki V. var eini 
munurinn sá að þar eru það eigendurnir tveir sem taka allar stærri ákvarðanir 
byggðar á eigin túlkun (takmarkaðri skynsemi) hvort sem um staðlað eða 
óstaðlað vandamál var að ræða. Þegar tekin var ákvörðun um fjárfestingu í 
stærra húsnæði (óstaðlað vandamál) kom þó til notkunar Carnegie-líkansins, 
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eins og hjá hinum fyrirtækjunum þremur, þegar leið á úrlausnarferlið. Eina 
reglulega ákvörðunin sem ekki var eingöngu í höndum eigenda var endur-
skoðun matseðils. Um var að ræða staðlað vandamál þar sem stefna fyrir-
tækisins er að skipta alfarið um matseðil fjórum sinnum á ári. Þá voru það að 
auki tveir matreiðslumenn sem tóku ákvörðun ásamt eigendum og notast var 
við blandaða aðferð Carnegie- og Áfangaákvarðana.  

Þegar kom að ráðningu starfsfólks (stöðluð vandamál í öllum tilfellum) 
var það Norðlenska sem skar sig úr. Hvort sem fyrirtækið var að ráða til sín 
stjórnendur eða almenna starfsmenn að þá var það gert samkvæmt Skyn-
semis- og Carnegie-líkönunum. KEA hótel ásamt Sandblæstri og málm-
húðun beittu hins vegar líkönum Skynsemis- og Takmarkaðrar skynsemi. Hjá 
Friðriki V. var eingöngu stuðst við líkan Takmarkaðrar skynsemi. Samkvæmt 
þessari niðurstöðu er ekki hægt að segja að tegund starfsemi hafi áhrif á 
mikilvægar ákvarðanir. Þrjú af fjórum fyrirtækjum beittu sömu aðferð við 
yfirtökur og samruna. Ráðningarferli stjórnenda innan fyrirtækjanna styður 
þá niðurstöðu svo enn frekar: Norðlenska og Friðrik V. beittu mismunandi 
aðferðum við ráðningu stjórnenda en KEA og Sandblástur og málmhúðun 
beittu sömu aðferð. Þar sem KEA hótel er þjónustufyrirtæki og Sandblástur 
og málmhúðun framleiðslufyrirtæki virðist tegund starfsemi ekki skipta 
sköpun varðandi ferli við ákvarðanatöku. 

Stærð fyrirtækja 

Stærð fyrirtækjanna virðist hafa meiri áhrif á ákvarðanir en tegund starfsemi. 
Munurinn felst aðallega í því að meiri upplýsingar liggja til grundvallar í 
ákvarðanatökuferli stærri fyrirtækja sem notast við Stjórnunarvísindi í 
grunninn. Friðrik V. er langminnsta fyrirtækið sem rannsakað var. Því er 
stjórnað af tveimur jafn valdamiklum einstaklingum sem lögðu grunninn að 
sinni ákvarðanatöku samkvæmt líkani Takmarkaðrar skynsemi. Þrátt fyrir 
þennan mun tóku samt sem áður, öll fyrirtækin, lokaákvörðun samkvæmt 
Carnegie-líkaninu. Eitt áhugavert sem kom í ljós í þessari rannsókn var það 
að bæði smærri fyrirtækin notuðust við blandaða aðferð Carnegie- og 
Áfangákvarðana. Friðrik V. þegar verið var að setja saman nýja matseðla 
(staðlað vandamál) og Sandblástur og málmhúðun í sameiningarferli rekstrar-
eininganna tveggja (óstaðlað vandamál). Stærð fyrirtækjanna virðist því hafa 
áhrif þar sem stærri fyrirtækin beittu hvergi þessari aðferð. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum hefur stærð fyrirtækja merkjanleg áhrif á 
ákvarðanatökuferlið. Eftir því sem fyrirtækin stækkuðu jókst dreifstýringin 
og ákvarðanir voru teknar á mismunandi skipulagsþrepum. Í minnsta fyrir-
tækinu var miðstýringin ráðandi og allar ákvarðanir voru teknar af eigendum. 
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Eftir því sem fyrirtæki eru stærri, þeim mun fleiri eru hagsmunaaðilarnir og 
þar með fjölgar einnig þeim sem að ákvörðunum koma. Þörfin fyrir sammæli 
verður sífellt meiri eftir því sem fleiri koma að ákvörðunum og þá þarf að 
fara aðrar leiðir en þegar einn eða tveir taka allar ákvarðanir eins og algengt 
er í smærri fyrirtækjum. 

Skipulagsform 

Fyrirtækin voru skipulögð í anda fléttu- og starfaskipulags, en það minnsta 
hafði ekkert formlegt skipulag. Eftir því sem fyrirtækin voru stærri og skipu-
lagslögunum fjölgaði, þeim mun fleiri voru það sem komu að ákvarðana-
tökunni. Hjá KEA hótel ráða hótelstjórar einstakra hótela, sem heyra undir 
hótelstjórn, sitt starfsfólk sjálfir en ákvarðanir um yfirtökur eru teknar 
sameiginlega af yfirstjórnendum (Páll L. Sigurjónsson munnleg heimild, 28. 
febrúar 2008). Hjá Norðlenska sjá yfirmenn einstakra sviða um að ráða sitt 
starfsfólk en ákvarðanir um stærri fjárfestingar eru teknar af framkvæmda-
stjóra og yfirstjórn (Sigmundur Ófeigsson munnleg heimild, 3. mars 2008). 
Hjá Sandblæstri og málmhúðun sjá verkstjórar, sem heyra undir fram-
kvæmdastjóra, um ráðningu undirmanna sinna en ákvörðun um nýbyggingu 
var tekin af yfirstjórn og borin undir framkvæmdastjóra (Tómas Jónsson 
munnleg heimild, 25. mars 2008). Á þessum tilvitnunum sést að ákvarðana-
taka fyrirtækjanna er dreifð. Hjá Friðriki V. eru allar endanlegar ákvarðanir í 
höndum eigenda þó svo að undirmenn komi með hugmyndir og tillögur 
(Arnrún Magnúsdóttir munnleg heimild, 10. apríl 2008). Niðurstaðan var sú 
að skipulagsformið hafði ekki afgerandi áhrif á ákvarðanatöku fyrirtækjanna. 
KEA hótel (starfaskipulag) og Norðlenska (fléttuskipulag) beita til að mynda 
sömu aðferð við yfirtökur en þó ekki við ráðningar starfsfólks. Í báðum 
fyrirtækjum var smærri ákvörðunum dreift á sama hátt - lóðrétt á skipu-
lagslögin.  

Greining niðurstaðna 

Í þremur af fjórum fyrirtækjum var smærri ákvörðunum dreift lóðrétt niður 
eftir skipulagsforminu en í einu voru allar ákvarðanir teknar sameiginlega af 
tveimur einstaklingum. Í þeim fyrirtækjum þar sem það átti við voru 
ákvarðanir einnig teknar sameiginlega á milli stjórnenda og starfsmanna á 
mismunandi skipulagsþrepum. Í smærri fyrirtækjunum er um færri ákvarðanir 
á færri skipulagslögum að ræða. Miðstýringin er því meiri þar og ákvarðana-
takan fellur á færri hendur. 
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Á töflu 1 sést að allir stjórnendur fyrirtækjanna, að undanskildum stjórn-
endum Friðriks V., beittu í einhverjum tilfellum aðferð Skynsemislíkansins 
þegar kom að ráðningum starfsfólks en oftast beittu þeir á endanum eigin  

Tafla 1. Yfirlit yfir ákvarðanatöku í fjórum fyrirtækjum 
Fyrirtæki Starfsm. 

fjöldi 
Tegund 
starfsemi 

Ákvörðun Tegund 
vandamáls 

Aðferð 

KEA 70 - 120 Þjónusta Yfirtaka 
hótels 

Staðlað Stjórnunarvísindi/ 
Carnegie 

   Verðlagning 
þjónustu 

Staðlað Stjórnunarvísindi/ 
Carnegie 

   Ráðning 
starfsfólks 

Staðlað Takm.skynsemi/ 
Skynsemislíkan/ 

Carnegie 
Norð-
lenska 

200 Framleiðsla Yfirtaka 
fyrirtækis 

Staðlað Stjórnunarvísindi/ 
Carnegie 

   Yfirtaka 
vörumerkis 

Óstaðlað Takm.skynsemi/ 
Carnegie 

   Tímabundin 
ráðning 

Staðlað Carnegie-líkan 

   Ráðning 
gæðastjóra 

Staðlað Skynsemislíkan 

Sand-
blástur og 

málm-
húðun 

65 Framleiðsla Sameining Óstaðlað Stjórnunarvísindi/ 
Carnegie-Áfanga 

   Verðlagning 
vöru 

Staðlað Skynsemislíkan 

   Ráðning 
starfsfólks 

Staðlað Takm.skynsemi/ 
Skynsemislíkan 

   Nýbygging Óstaðlað Stjórnunarvísindi/ 
Carnegie 

Friðrik V. 12 Þjónusta Nýtt húsnæði Óstaðlað Takm.skynsemi/ 
Carnegie 

   Ráðning 
starfsfólks 

Staðlað Takm.skynsemi 

   Samsetning 
matseðils 

Staðlað Carnegie-Áfanga 

 
innsæi (sbr. Líkan takmarkaðrar skynsemi) eða þá að tekin var sameiginleg 
ákvörðun samkvæmt Carnegie-líkaninu. Hjá Friðriki V. var ráðningarferlið 
eingöngu samkvæmt Takmarkaða skynsemislíkaninu. Formlegasta ráðningar-
ferlið var hjá Norðlenska en það var í eina skiptið sem notast var við 
ráðningarþjónustu. Hvorki tegund starfsemi né skipulagsform virðast því 
hafa áhrif á ákvarðanatökuferli fyrirtækjanna. KEA hótel og Sandblástur og 
málmhúðun beita til að mynda sömu aðferð þegar kemur að ráðningu 
starfsfólks. Minnsta fyrirtækið sker sig úr og beitir einungis aðferð Tak-
markaðrar skynsemi. 
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Ef aðeins er horft á stærstu ákvarðanir fyrirtækjanna, til að mynda sam-
einingu, yfirtöku og nýbyggingu, að þá voru þær flestar teknar af mörgum 
einstaklingum á grunni tölulegra upplýsinga. Þá var stuðst við Stjórnunar-
vísindi í upphafi en lokákvörðun var tekin á grundvelli Carnegie-líkansins. 

Tafla 2. Ákvarðnatökuferli stórra fjárfestinga 

   Greiningar-
ferli 

Úrlausnar-
ferli 

Fyrirtæki Starfsmanna
-fjöldi 

Tegund 
starfsemi 

 

Aðferð 
KEA 70 - 120  þjónusta Stjórnunar-

vísindi 
Carnegie-líkan 

Norðlenska 200  framleiðsla Stjórnunar-
vísindi 

Carnegie-líkan 

Sandblástur og 
málmhúðun 

65  framleiðsla Stjórnunar-
vísindi 

Carnegie-líkan 

Friðrik V. 12  þjónusta Takm. skynsemi Carnegie-líkan 

  Alls 75% 100% 

 
Tafla 2 sýnir að í þremur af fjórum tilfellum var notast við Stjórnunar-

vísindi í greiningarferlinu en öll fyrirtækin beittu aðferð Carnegielíkansins á 
seinna stigi. Sú niðurstaða sýnir enn betur að hvorki tegund starfsemi né 
skipulagsform hafa áhrif á ákvarðanatökuferlið. Munurinn liggur í stærð 
fyrirtækjanna því minnsta fyrirtækið beitir annarri greiningaraðferð en hin. 

Lokaorð 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að rannsaka ákvarðanatökuferli íslenskra 
fyrirtækja með tilliti til stærðar, tegundar starfsemi og skipulagsforms. Þó að 
fyrirtækin sem rannsökuð voru starfi á ólíkum mörkuðum og við mismikla 
óvissu í umhverfi sínu að þá er ákvarðanatökustíll í mörgum tilvikum eins. 
Flestir stjórnendanna reiða sig mikið á eigið innsæi og reynslu við smærri 
ákvarðanir en þó einnig í sumum tilfellum við þær stærri. Hjá öllum fyrir-
tækjunum var í einhverju tilfelli stuðst við Stjórnunarvísindi í grunninn og 
þegar kom endanlega að því að taka stóra ákvörðun, þá var það gert af 
tveimur eða fleiri einstaklingum samkvæmt Carnegie-líkaninu. Megin niður-
staða rannsóknarinnar er sú að, hvorki tegund starfsemi né skipulagsform 
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fyrirtækjanna höfðu áhrif á ákvarðanatökuferlið, en greinilegur munur var á 
ferlinu ef tekið var mið af stærð þeirra. 
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Forsendur og möguleikar við yfirtöku 
fyrirtækja 

Jón Snorri Snorrason 

 

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 skoða ýmsa möguleika til samstarfs við önnur fyriræki (s.s. alliances, 
joint ventures, licensing, franchising). Allir þessi 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 nýta þá 
endurskipulagningu, sem fylgir í kjölfarið. (Mitchell, Mulherin og Weston, 
2004).   

Þegar fjallað er um samruna og yfirtökur, þá má segja að samrunar sé 
eingöngu tæknilega útfærslan á því að eitt fyrirtæki yfirtaki annað og þá metið 
hvort eftir standi eitt fyrirtæki og hinum 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 sumrunar 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.  

Þegar yfirtökur eru skoðaðar nánar, þá liggur það fyrir að engar tvær 
þeirra eru eins og þess vegna liggja ólíkar forsendur og ólík markmið að baki 
hverri yfirtöku. Fyrirtækin eru auk þess af mismunandi stærðum og og 
gerðum og alls ekki sjálfgefið að það sé alltaf stærra fyrirtækið, sem yfirtaki 
það minna eins og yfirtökur fyrirtækisins Promens sanna.  

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 (Chisnall, 1995). Það kann því að virðast að enginn samnefnari sé 
til staðar og þannig verði það vandasamt að draga ályktanir um forsendur, 
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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.  

Margar rannsóknir og greinar, sem fjalla um árangur í yfirtökum benda til 
þess að stór hluti yfirtaka (jafn meirihluti) nái ekki tilætluðum markmiðum. 
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.  

Hagsmunaaðilar 

Hluthafar hafa of oft séð yfirtöku ekki ná þeim ávinningi, sem að var stefnt í 
upphafi af stjórnendum. Samlegðaráhrif (synergi) eru gjarnan nefnd til sög-
unnar og með þeim er átt við að yfirtaka á að ná í auknar heildartekjur, lægri 
kostnað (betri dreifingu á föstum kostnaði) og þannig meiri hagnaði. Í þessu 
sambandi segja menn bæði í gamni og alvöru að 2 + 2 verði 5 og það sé sú 
jákvæða samlegð sem yfirtaka á að skila fyrirtækinu og eigendum þess 
(Krishnamurti og Vishwanath, 2008). 

Hagsmunaaðilarnir (stakeholders) eru miklu fleiri en stjórnendur og 
eigendur (hluthafar). Við þurfum einnig að meta áhrifin á starfsfólk, neyt-
endur, 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. Yfirtökur hafa líka áhrif á samkeppnisumhverfið og gæta 
þarf þess að ekki myndist fákeppni og sterk samkeppnislög gegna hér miklu 
hlutverki (Beamish og Boeh, 2007). 

Yfirtaka er ekki einangruð aðgerð eða skyndilausn heldur ferill, sem krefst 
skipulags og aga og hann þarf að kortleggja. Við þurfum að kortleggja þetta 
með því að skoða forsendur og stefnumótun að baki. Skoðun á yfirtöku-
möguleikum er viðvarandi verkefni og þurfa fyrirtæki að vera stöðugt á vakt-
inni fyrir tækifærum. Reynslan verður að kenna okkur og að skoða hvað við 
getum nýtt okkur til að koma í veg fyrir að sömu mistök sé gerð aftur og 
aftur. Nú getum við ekki lengur verið með meira kapp en forsjá, eins og sjá 
má á þeirri miklu skuldasöfnun banka og fyrirtækja hér á landi og erlendis, 
sem rekja má til fjármögnunar á yfirtökum, sem flest allar eru á forminu 
skuldsettar yfirtökur og þar hefur hlutur skulda aukist á kostnað eigin fjár.   
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Stefnumiðuð yfirtaka 

Fyrirtæki vinna að því í stefnumótun sinni að finna leiðir að auknum vexti til 
hagsbóta fyrir alla hagsmunaaðila, sem tengjast fyrirtækinu. Ef við vitum ekki 
hvert við erum að fara, skiptir ekki máli hvaða leið við veljum.  

Aðaltilgangur með yfirtöku er að fyrirtæki geti fyrr náð fótfestu með nýjar 
vörur eða þjónustu í stað þess að þróa sínar eigin. Reynslan sýnir einnig að 
þetta getur verið einfaldasta leiðin að fara inná nýja markaði hvort sem um er 
að ræða vörumarkaði eða landsvæði og þetta höfum við séð í útrás íslenskra 
fyrirtækja, sem hafa með yfirtökum komist hratt og vel inná nýja markaði, 
sem annars hefði getað verið erfiðara og tímafrekara með eigin uppbyggingu. 

Best er auðvitað að stjórna hér ferðinni og ráða sjálfur hvar, hvenær og 
hvernig þessi þróun á sér stað, en stundum þarf að bregðast við breyttum að-
stæðum og stundum verður yfirtaka til vegna breytinga á markaði, sem af-
leiðing af annað hvort alþjóðavæðingu eða samkeppni á heimamarkaði. Við 
sjáum breytingar á starfsemi sparisjóða, sem er ekki tilkomin vegna fram-
tíðarsýnar og stefnumótunar þeirra, heldur vegna breyttra aðstæðna, sem 
bregðast þurfti hratt við. 

Ef hefðbundin stefnumótarvinna fyrirtækja hefur leitt til þess að skoða 
eigi yfirtökur til vaxtar þá er rétt að útfæra frekar þá stefnu og þau skref sem 
taka skal þegar staðið er frammi fyrir möguleikum í þeim efnum. Hana má 
kalla samrunastefnu m.a. til að selja hana öllum hagsmunaaðilum sem að 
málinu koma og hún er nauðsynleg við ákvarðanir um yfirtökuna og fram-
kvæmd hennar og hvaða skref eigi að taka sbr. mynd 1. 

 
Skref I Skref II Skref III Skref IV

Mótun 
samrunastefnu

Val/greining 
samrunaaðlila

Undirbúningur og 
framkv. viðskipta

Undirbúningur og 
framkv. samruna

Mótun 
samrunastefnu í 
samræmi við 

stjórnun og stefnu 
fyrirtækisins sem 

framkvæma má með 
skilvirkum hætti

Val/greining 
samrunaaðila skv. 
samrunastefnu

Formleg framkvæmd 
viðskipta byggð á 

faglegri þekkingu og 
reynslu sérfræðinga

Undirbúa og stýra 
samrunaferli

 
Mynd 1. Samrunastefna framkvæmd í fjórum skrefum. 
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Yfirtökustefnan á margt sameiginlegt með viðskiptaáætlun: Hún er skrif-
leg greinargerð, sem skilgreinir mögulegar hættur og er jafnframt raunveru-
legt líkan af viðskiptaumhverfinu. Hún á að vera góður grunnur til að reka 
fyrirtækið og gefa mynd af framtíðarsýn þess (Johnson og Scholes, 2002). 

Megintilgangurinn með stefnumótuninni og samrunastefnunni er að 
svara eftirfarandi spurningunum með hliðsjón af myndum 2 og 3: 

Hvert er starfssvið okkar?  
Hvað ætti það að vera?  
Í hverju erum við best?  
 

Minni Meiri

Aðgreining /sérstaða    
Staðsetning á markaði

Breiður Ódýrastir „Bestir"

Þröngur
Ódýrir en 
sérhæfðir

Sérsniðið

Lágt Hátt

ÞJÓNUSTA

VERÐ
 

Mynd 2. Staðsetning á markaði m.t.t. markhópa, þjónustustigs og verðs. 

 

Núverandi Nýjar

Núverandi
Nýting núverandi 

markaða
Vöruþróun

Nýir
Stækkun 
markaðar

Ný starfsemi

VÖRUR

 
 

Mynd 3. Möguleikar kortlagðir til að vinna að vexti m.a. með yfirtökum. 

Fyrirtæki sem ætla að ná árangri í vexti með yfirtöku verða að skilgreina 
viðskiptasviðið eftir þörfum markaðarins en ekki vörum sínum. Við 
komumst fyrr inn á markaði og fáum nýja viðskiptavini í kaupbæti. Með 
þessu fást fullkomnari upplýsingar um markaðinn og neytendur, sem gera 
fyrirtækjum kleift að bjóða heildarlausnir og þannig aukið tekjum með 

M 
A 
R 
K 
H 
Ó 
P 
A 
R 

M 
A 
R 
K 
A 
Ð 
I 
R 
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stuðningsvörum og ,,kross-sölum“ sem gefa meiri virðisauka bæði hjá 
fyrirtækinu og viðskiptavininum. 

 Stefnumiðuð yfirtaka felur í sér að vanda val á yfirteknum fyrirtækjum og 
vera stöðugt á verði fyrir tækifærum og til þess þarf að hafa skýra 
stefnumótun / framtíðarsýn um hvernig og hvert það ætlar að vaxa. 

KB banki 

KB banki hefur tileinkað sér þessi vinnubrögð og farnast vel í sínum áform-
um um frekari vöxt með útrás. Við getum skoðað tvær myndir úr árskýrslu 
KB banka: Mynd 4 sýnir vel hvernig vaxtamöguleikarnir voru fyrir hendi á 
skilgreindum markaði fyrirtækisins og mynd 5 sýnir okkur hvar fyrirtækið 
ætlaði að bera niður og er ljóst að það hafði skýra stefnumótun/framtíðarsýn 
um hvernig og hvert það ætlar að vaxa. 

..en vaxtamöguleikarnir eru miklir

34.014 

48.264 

53.387 

201.295 

325.559 

325.894 

347.750 

543.389 

577.337 

761.489 

809.107 

856.993 

880.804 

993.000 

1.016.415 

1.130.283 

1.266.542 

1.276.657 

1.344.939 

1.360.104 

Kaupthing

Anglo Irish Bank

Macquaire 6M

SEB

Nordea

Danske Bank

Lehman

Goldman Sachs

Merill Lynch

Morgan Stanley

Sentander

Credit Suisse

ABN Amro

Deutsche

JP Morgan

RBS

Citigroup

HSBC

Barclays

UBS

Heildareignir (í milljónum Evra)

 
Mynd 4. Vaxtamöguleikar Kaupþings. Heimild: Kaupþing (2006). 
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Markmið okkar er að bjóða viðskiptavinum heildarþjónustu
Starfsemi og þjónusta Kaupþings banka

Fjöldi 
starfsfólks

Fyrirtækja- 
þjónusta

Markaðs- 
viðskipti Fjárstýring

Banka- 
þjónusta

Eignastýring og 
Einkab.þj.

Ísland 1046
Bretland 574
Svíþjóð 284
Danmörk 190
Finnland 95
Lúxemborg 109

Noregur 46
Færeyjar 12
Bandaríkin 8
Sviss 4

Samtals 2288  
Mynd 5. Heildarþjónusta Kaupþings. Heimild: Kaupþing (2006). 

Forsendur yfirtaka 

Sú leið sem er talin fljótlegust til aukins vaxtar er yfirtaka. Í henni geta mörg 
markmið náðst á skömmum tíma allt eftir því hver stefna fyrirtækisins er, 
sem mótuð hefur verið í stefnumótunarvinnu. 

Yfirtaka mun hafa áhrif á reksturinn, fjárhaginn og stjórnun fyrirtækja, en 
þegar upp er staðið má hún ekki vera of dýru verði keypt, þá verður 
kenningin um að 2+2= 5 ekki úkoman úr dæminu eins og lagt var upp með.  

Í sinni einföldustu mynd hafa menn sett fram að yfirtaka A á B á að ná 
fram samlegð með einfaldri formúlu (Gaughan, 2007):  

 
NAV = Net acquisition value 
NAV = (Vab – (Va + Vb)) – (P + E) 
V = virði fyrirtækjanna 
P = premium á verði B 
E = kostnaður við samrunaferlið  
NAV = (+Samlegðaráhrif) – (P + E) 
 

Stjórnendur hafa eðlilega tilhneigingu til að sjá aðeins jákvæða samlegð 
s.s. stærðarhagkvæmni í rekstri enda er auðveldara og betra að reikna 
kostnaðarlækkanir en tekjumissi í töflureikni !!! 
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Það er ljóst að hærri premium kallar á meiri samlegðaráhrif og í 
formúlunni þarf P+E < jákvæð samlegðar áhrif (Synergy Gains =SG).  SG 
er summa ábata hvers árs núvirt: SG/1+r og þá er stóra spurningin við hve 
langt tímabil eigum við að miða? (Gaughan, 2007). 

Gagnrýnendur á þessa einföldu nálgun á verðmæti og mati á hvort 
formúlan muni skila jákvæðri eða neikvæðri niðurstöðu benda á að eðlilegra 
sé að skoða fjárflæði og meta hvort það standi undir fjárfestingunni og 
fjármagnskostnaði. 

Það má ekki gleyma því að yfirtaka er stór fjárfesting fyrir hluthafa og 
mikilvægi undirbúnings og framkvæmdar því mikið ábyrgðaverk og stjórn-
endur verða að gera sér grein fyrir að þeir eru einungis að vinna í umboði 
þeirra, en hætta hefur verið að persónulegir hagsmunir stjórnenda hafa 
stundum ráðið ferðinni, svokölluð “hubris hypothesis” (Gaughan 2007).  
Samkvæmt þessari tilgátu munu stjórnendur fá við þetta meiri völd og 
væntanlega betri launakjör við að stjórna stærra fyrirtæki og þannig þurfa 
ekki alltaf að fara saman hagsmunir þessara tveggja hópa. Í þessu sambandi 
verður virðisauki af samlegð að vera ljós, til að samlegðaráhrif nái ekki aðeins 
að endurgreiða kaupverðið heldur nái tilætluðum markmiðum um að auka 
verðmæti til hluthafa. 

Mögulegar yfirtökur 

Eftir að stefnan hefur verið sett af stjórn fyrirtækisins, þá er auðveldara fyrir 
stjórnendur fyrirtækja að hefjast handa og leita uppi fyrirtæki til yfirtöku. Þau 
félög sem eru að stjórna atburðarásinni með markvissri stefnu ráða því ferð-
inni þegar svokallaður „samruni“ á sér stað og þess vegna er hægt að tala um 
yfirtöku en ekki samruna. Annar aðilinn hafði kortlagt stefnuna en hinn ekki 
og var því við samrunann í raun yfirtekinn. 

Rétt er að geta þess að hér er fyrst og fremst verið að skoða yfirtökur í 
skyldri starfssemi. Möguleikarnir eru vissulega margir, en hér munum við ein-
göngu fjalla um þá, sem við köllum lóðréttar eða láréttar yfirtökur, sem eru á 
fyrirtækjum í okkar samkeppnisumhverfi og snerta alla sem koma að fram-
boðs og/eða eftirspurn þar sbr. mynd 6 og eru langalgengustu tegundir af 
yfirtökum (Sudarsaman, 2003). 
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Mynd 6. Persónur og leikendur á vöru- og þjónustumarkaði við yfirtökur. 

Í stuttu máli má skilgreina láréttar yfirtökur þegar vara/þjónusta fyrir-
tækjanna er álitin staðkvæmd eða innan sama neysluflokks, en lóðrétt ef 
vara/þjónusta þeirra er innan sömu virðiskeðju.  

Algengast er að við sjáum láréttar yfirtökur aukast í greinum þegar hún er 
að dragast saman af einhverjum af eftirfarandi ástæðum: 

 
• minnkandi eftirspurn -> lítill vöxtur í greininni 
• offjárfesting í greininni - > umfram afkastageta 
• mikið verðstríð -> áhersla á kostnaðarlækkun 
• hugsanleg of mörg fyrirtæki -> uppstokkun nauðsynleg 
 

Þetta er kannski sú staða sem upp er komin á fjármálamarkaði hér á landi 
(og erlendis) í dag og gefur tilefni til að við munum sjá frekari yfirtökur þar. 

Lang algengustu yfirtökurnar eru láréttar, en þar telja menn sig sjá fljót-
legustu og auðveldari jákvæð samlegðaráhrif en með öðrum hætti. Jákvæð 
samlegð við lárétta yfirtöku er fólgin í að með stærri markaðhlutdeild náum 
við meiri stjórn á viðkomandi markaði.  

Lóðréttar yfirtökur eru þegar fyrirtækin eru hluti af sömu virðiskeðju 
vöru/þjónustu, sem getur verið allt frá hráefni/hugmynd að þjónustu/mark-
aði. Þetta eru yfirtökur við önnur fyrirtæki fyrir framan og aftan yfirtöku-
fyrirtækið í keðjunni. Forsendur eru nánast þær sömu þ.e. að samhæfa og 
auka stjórn á heildarferlinu (bæði gæðum og verðum). Í lóðréttum yfirtökum 
er greinilegt að stefnumótun hefur leitt til þess að fyrirtækið ætlar að gera 
sem mest sjálft í stað þess að kaupa frá öðrum og með því að fá meiri upp-
lýsingum um markaðinn í heild sinni að búa til heildarlausn fyrir notandann. 

Dæmi um þetta er heildarlausn hjá flutningafyrirtæki sbr. mynd 7: 
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Empty 
container 

Plant/ 
ware-
house 

Domestic 
transport 
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Export 
port 

International 
transport Import  

port 

Domestic 
transport 
from port 

Plant/ 
ware-
house 

Empty 
container 

Mynd 7. Heildarflutningalausnir Eimskips. Heimild: Eimskip (2005). 

Lokaorð 

Mikilvægt er að yfirtakan sé sannarlegur hluti af stefnumótunarvinnu fyrir-
tækisns. Árangur verður betri ef þessi stefna er skýr og hefur fengið stuðning 
hjá öllum hagsmunaaðilum og dæmin sýna að skortur á stefnu hefur verið 
liður í því að yfirtaka mistókst. 

Kjarni yfirtökustefnu er að velta fyrir sér möguleikum í ljósi líklegra af-
leiðinga þeirra til lengri tíma litið. Við ætlum okkur ekki að sjá framtíðina 
fyrir, en hún þarf ekki heldur að vera fólgin í að stefnulausum viðbrögðum.  

Við þurfum að stjórna atburðarásinni – spila okkar leik eins og silfurliðið 
okkar í handbolta kenndi okkur í sumar. Ef við látum kylfu ráða kasti og 
fylgjum við bara “tískustraumum” þá föllum við í flokk þeirra, sem halda að 
þau séu að missa af einhverju ef þau taka ekki þátt í tískunni.  

Það eru fjölmargar spurningar sem vakna þegar við skoðum fyrri yfir-
tökur eða stöndum frammi fyrir nýrri ákvörðun um yfirtöku. Sú fyrsta ætti 
alltaf að vera sú hvort yfirtakan sé í anda stefnu fyrirtækisins og færi okkur 
nær framtíðarsýn þess.  
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The Cultural- and Creative Industries 

Kristín Atladóttir 

 

The annual growth of the creative industries in the OECD countries through 
the 1990s was twice that of the service industries overall and four times that 
of the manufacturing industries overall. The nominal growth of the 
European economy during the period from 1999-2003 was 17.5% during 
which time the growth of the cultural and creative sector was 12.3% higher, 
or 19.7% growth in value added.  

In the UK the creative industries make up 7.3% of the economy and 
grow at the rate of 5% per year, nearly twice that of the rest of the economy 
while in Germany the annual growth of the sector was twice the average in 
the 2003 GNP. 

It is suggested that the increase in production and consumption of 
creative products is caused by an interrelated and interdependent devel-
opment in economic behaviour, refiguration of social forms and techno-
logical progress. Increased leisure time founded on increase in economical 
means, mass-education and digitalization being the constituent parts of this 
change (Veblen(1959), Inglehart(2000), Florida (2002)). 

Recent commentators have suggested that symbolic creativity and /or 
information is increasingly central to social and economic life (Castells( 1996) 
Lash and Urry (1994)). Lash & Lury (2007) posit that during the middle and 
second part of the 20th century culture was fundamentally a superstructure 
where cultural entities were exceptional and everyday life offered mostly 
encounters with material objects from the economic infrastructure. Today 
cultural objects are encountered everywhere, as information, as communi-
cation, as branded products, as financial services, as media products and as 
transports and leisure services. They are the rule not the exception and have 
not only infiltrated, but taken over, the infrastructure. 

In other words, culture and culture consumption is no longer time- and 
place dependent in a sphere aside from other factors of daily life. The 
personal computer, the mobile phone and the i-pod have distinctly different 
function to other household electronics. They are personalized items, tail-
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ored by users for work, personal communication and a highly personalized 
consumption of creative products. Direct access producers and products, as 
well as refined and technologically and communicationally superior means 
and methods for collaboration and co-production have, and are radically 
transforming both the production and consumption of culture and creative 
products. 

In this sphere the development of the means of production and the 
general usage of this technology for production and consumption has 
superseded the institutional understanding of the phenomena as well as the 
methodology of defining and measuring both the “nature” and economic 
importance of its effect. It is only in recent years that national and inter-
national organizations and academia have systematically constructed models 
that measure and define the inherent sectorial characteristics as well as the 
output and the economic value of the creative industries. 

Origins 

The cultural industries began emerging in the nineteenth century at the point 
when the system of patronage gave way to the organization of symbolic 
creativity (Hesmondhalgh, 2002). The origin of the concept or term Cultural 
Industries surfaced in a book chapter in Dialectic of Enlightenment (1944) 
written by Adorno & Horkheimer. Living in the USA during the second 
world war they witnessed what they felt was the commodification of art – a 
capitalist merger of Culture and Industry, which from their Hegelian view of 
art as a form of critique of the rest of life that could provide a utopian vision 
of how a better life might be possible, should serve an opposed purpose or 
function in society (Adorno & Horkheimer (1944), Hesmondhalgh (2002)). 
Adorno´s and Horkheimer´s stand as critical theorists was that a previously 
autonomous or relatively autonomous sphere now itself came under the 
industrial principle. This meant that culture, once a space of freedom, was 
subsumed by Weber´s principle of ´instrumental rationality´. It meant that 
culture, previously a source of edification, the bildung of human potential, 
turned into a machinery of control, whose main goal was the expenditure of 
resources in the interest of the financial profitability of corporate oligopolies. 
(Lash & Lury, 2007). In short, the culture industry of Adorno and Hork-
heimer was not primarily about the commoditisation of culture but rather 
about the cultural commodity production on a mass industrial scale 
(O´Connor, 2007). Adorno´s and Horkheimers account has been developed 
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as well as interrogated by others of the Frankfurter School, and has served as 
a basis of analysis by proponents of the Birmingham School of Social, Media 
and Cultural studies as well as advocates of post-modernism, post-structural-
ism but perhaps most notably by the Marxist engaged School of Political 
Economy. 

The plural form of the term, adopted by French Sociologists, served to 
underline that cultural production is not a unified field – that the cultural 
industries are complex and that there are varying logics at work in different 
types of cultural production (Hesmondhalgh, 2002). By the early 1980s a 
conceptual shift had taken place, one that gave rise to a more empirically 
based understanding of the complex structure and variable dynamics at work 
in the production of culture. It allowed an understanding of the connections 
between technologies of production and distribution, changing business 
models, the emergent connection between symbolic and informational 
goods, and between culture and communication systems (O´Connor, 2007) 

It is believed that the term “Creative Industries” may have emerged in 
Australia in the early 1990 when the Keating Government presented a 
culture policy termed “Creative Nation” and later surfaced in the UK when 
the Blair administration created the Creative Industries Task Force (now 
CEP, Creative Economy Programme) within the DCMS (Department for 
Culture, Media & Sport) in late 1990s. The cultural and the creative 
industries are concerned fundamentally with the management and selling of a 
particular kind of work, or product. This view has gained support from, 
amongst others, many sociologists and Marxists that have argued, in 
response to a widespread tendency to think of art as the highest form of 
human creativity, that artistic work is not so different from other kinds of 
labour, in that both are oriented towards the production of objects or 
experiences (Wolff, 1993). This understanding is a prevailing influence on 
modern Culture Studies as well as Cultural Economics and has called for 
new definitions and the development methodology in measuring the eco-
nomic contribution of the cultural and creative industries recently under-
taken by various international, as well as national, organisations. This under-
taking serves the auxiliary function of furthering an understanding of the 
cultural and creative industries as a system of production. At present there is 
no consensus across and outside Europe on what field the economy of 
culture should encompass, nor any agreed definition or criteria for its 
delimimitation. The European Commission set out to to assess the economic 
and socialvalue of the cultural and creative sectors in 2003 and its 2006 The 
Economy of Culture in Europe report provides a sketch of classification, a 



370  Kristín Atladóttir 

  

proposition of a unified model. This work has been further elaborated upon 
and the suggestions put forth by the paper have been realised by the DCMS 
in the UK where a measurement of the UK Creative Industry has been 
carried out. It is the EC/DCMS model that will be presented in this paper. 

The economy of culture 

The act of measuring the contribution of culture and the cultural and 
creative industries immediately exposes two major problems that are mani-
fested through the complex process of determining economic value on the 
one hand and by defining and delineating the nature and the scope of the 
product and the sphere of production. Serious attempts have been made to 
deal with the latter problem in the work conducted by the EC and the 
DCMS. The former remains elusive due in most part to the fact that cultural 
value is “multidimensional, unstable, contested, lacks a common unit of 
account, and may contain elements that cannot be easily expressed according 
to any quantitative or qualitative scale” (Thorsby, 2003, pp. 279-280). 

The creative economy consists of transactions in creative products. 
Creative products, not creativity, are measured in the creative economy 
which differentiates between the creative product and a transaction. 
Howkins (2001) defines a creative product as an economic good or service 
that results from creativity and has an economic value and maintains that the 
copyright industries, the patent industries, the trademark and design 
industries are the constituents of the creative industries and the creative 
economy. 

Throsby (2001) proposes and suggests three characteristics of the 
activities involved in the economy of culture. They are:  

“That the activities concerned involve some form of creativity in their 
production, that they are concerned with the generation and communication 
of symbolic meaning, and that their output embodies, at least potentially, 
some form of intellectual property” (2001:4).  

It is commonly suggested that the notion of value is the origin and 
motivation of all economic behaviour. At the same time, but from a different 
perspective, ideas of value permeate the sphere of culture. In the economic 
domain, value has to do with utility, price and the worth that individuals or 
markets assign to commodities. In the case of culture, value subsists in 
certain properties of cultural phenomena, expressible both in highly specific 
terms as well as in general terms. (Throsby, 2001) 
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When considering how notions of economic value can be applied to 
cultural goods and services a distinction has to be made between cultural 
commodities existing as private goods, for which therefore a set of market 
price at least potentially exists, and those which occur as public goods, for 
which no observable prices are available. Many cultural goods and services 
are in fact mixed goods, having simultaneously both private- and public-
good characteristics. A second important consideration is the fact that the 
timeless utility-maximizing consumer is replaced in cultural markets by an 
individual in whom taste is cumulative and hence time-dependent and this 
factor is significant in its intangible effect in price determination. Cultural 
consumption can be interpreted as a process contributing both to present 
satisfaction and to the accumulation of knowledge and experience leading to 
future consumption. It might be conclude that price may be a limited 
indicator of the economic value of private cultural commodities in markets 
outcomes, partly because of the shortcomings of price as a measure of value 
for any economic good, and partly because of the additional characteristics 
peculiar to cultural goods and services.  

However, the market price is likely to be the only operational indicator 
available and thus at a more general level, the size of the cultural sector and 
its contribution to the economy are measured in many countries by 
aggregating the value-added or the gross value of output contributed by its 
various components. In short, despite the theoretical limitations that suggest 
the exercise of caution in interpreting market prices as indicators of the 
economic value of cultural goods and services, the use of data derived 
directly from market transactions is widespread and widely accepted for such 
purposes. The methodology applied by the EC, the DCMS as well as 
attempts made by other organisations (OECD, UNESCO, WIPO as well as 
national institutions) testifies to this. 

Definitions of culture 

“The Economy of Culture” report has suggested that the concept of culture can 
be approached through three angles: 

(i) Culture as “art”.  
This definition uses the agrarian metaphor to describe the work 

completed with the “mind”. This definition is highly subjective as it includes 
a quality evaluation of what art is or is not. 
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(ii) Culture as a set of attitudes, beliefs, customs, values and practices 
which are commonly shared by a group.  
The “group” may be defined in terms of politics, geography, religion, 

ethnicity or some other characteristics. The characteristics which define the 
group may be substantiated in the form of signs, symbols, texts, languages, 
artifacts, oral and written traditions as well as by other means. 

(iii) Culture as a tool to qualify a sector of activity: the cultural sector. 
(EU, 2006). 
This definition has a more functional orientation. Throsby states that this 

definition of culture characterizes the activities undertaken by a group of 
people, and the product of these activities, drawing upon enlightenment and 
education of the mind (2001). Here culture is employed as an adjective 
(“cultural sector”, “cultural industries”, “cultural products”).  

Cultural industries 

Different countries as well as national and international institutions have 
provided a set of definitions on the cultural/creative industries. These vary 
according to the approach taken and the emphasis placed on the economical 
and societal function of the sector which vary from being viewed simply as a 
developing source of employment potential to the understanding that the 
cultural industries are a new key industrial sector rising from effective 
structural changes.  

The output of traditional art fields such as performing arts or museums 
consist of “works of art” that are generally produced outside any objective of 
mass-reproduction. Their principal advantage, from an economic standpoint, 
is to bring people into a territory or a venue for the consumption of an 
“experience” on the spot. Then a second category emerges, that of industries 
oriented towards the mass-reproduction and mass-distribution of goods that 
are entirely “cultural” such as books, films, music, etc. These can be labeled 
“cultural industries”. 

Other industries use culture as an intermediate consumption in their pro-
duction process and as a factor of innovation. Although these industries 
produce functional goods, they integrate cultural elements too, with a view to 
innovating, adding value to their own production, thereby reaching a com-
petitive advantage. In general, the whole activity, enabling the production, 
cannot be said to be creative.  
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The EC report provides a sketch of classification – a model that will be 
elaborated upon later on in this paper. This sketch gives an overview of the 
different ways culture can be approached from an economic standpoint, 
thereby considering the various paths to be explored in view of delimitating 
the “economy of culture”: 

The economy of culture entails respectively the cultural and creative 
sectors: 
- The “cultural sector”. It includes industrial and non-industrial sectors. 
Culture constitutes a final product of consumption, which is either non-
reproducible and aimed at being consumed on the spot (a concert, an art fair, 
an exhibition) or aimed at mass reproduction, mass-dissemination and export 
(a book, a film, a sound recording). 
- The “creative sector”. Culture, in regard to the second definition presented 
above, may also enter into the production process of other economic sectors 
and become a “creative” input in the production of non-cultural goods. In 
this case, these activities will be referred to as “the creative sector”. 

This approach, consisting of encompassing both the cultural and creative 
sectors, is broad. However, it enables one to grasp more accurately the 
economic impact of culture and creativity. The latter is a process of inno-
vation using culture as an input which influences many economic sectors. 

Creative industries 

As mentioned earlier the DCMS, under the Blair administration, identified 
the culture/creative industries as playing an increasingly significant role in 
the economies of the 21st century and established a task force aimed at 
identification and promotion of the main drivers within this economic sector 
which today provides 7.3% of UK´s NGP. 

The UK´s approach is wide and its focus is mainly an economical one. 
The stated definition of the Creative Industries Task Force delineates the 
sector as: “Those industries which have their origin in individual creativity, 
skill and talent and which have a potential for wealth and job creation 
through the generation and exploitation of intellectual property” (2001:2006) 

The criteria on which this definition is based sees creativity as a central 
input to the production process and intellectual property (extension on copy 
right) as a characterising their output. 

According to the DCMS definition the Creative Industries are comprised 
of the following production sectors: 
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Advertising, architecture, the arts and antique market, crafts, design, 
designer fashion, film and video, interactive leisure software, music, 
performing arts, publishing, software and computer services, radio and 
television. 
The production activities undertaken by these sectors are, by DCMS 

definition:  
Creation, production, distribution, dissemination, promotion, education-
related and press-related activities. 
A similar approach can be found in a German definition outlined in 

Culture and Creative Industries in Germany (Fesel, 2006). 
I. The core sectors of the cultural industries include: 
• The publishing industries (book publishing houses, newspaper 

publishers, publishers of phonographic records and music); 
• The film industries (film, TV, video production, distribution, 

cinemas); 
• Broadcasting industries (private radio/television); 
• Music, visual and performing arts (independent artists, private 

theatres, cabaret and variety theatres, theatre and concert agnecies, 
technical stage enterprises); 

• Journalists / news agencies; 
• Museum shops, arts exhibitions (commercial museum activities 

and arts exhibitions) 
• Retail of cultural goods (music stores, book stores, galleries, art 

trade); 
• Architectural offices (interior, garden, design, building and civil 

engineering architects); 
• Design industries (industrial, product, fashion, textile and similar 

design). 
 

II. The creative sectors to be included in the new concept are: 
• Advertising (advertising agencies etc., excluding advertising design); 
• Manufacturing of software/games (development of software, games 

including concultancy, excluding hardware and data processing 
services). 
 

I plus II. Creative Industries total 11 economic sectors.  
A Swiss three-sector-model of the cultural sector was defined in First 

Culture Industries Report, Switzerland 2003. 
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Figure 1. A Swiss three-sector-model 

According to the Swiss three-sector-model (see figure 1), the cultural 
sector is divided into a core area of artists/cultural production and a 
peripheral surrounding area comprising the public, the intermediate (non-
profit) and the private (market-oriented) sub-sectors. While the two first 
sectors belong to the field of “non-profit oriented culture” the third sub-
sector is seen as “profit-oriented” or “commercial” culture, and this sector is 
denoted as “culture industries”. The sub-sectors are connected by a 
“capillary” system of mutual exchange. The culture industries are built on the 
creativity potential of the public and the not-for-profit cultural sectors and 
provide innovative feedback – at least under ideal conditions. 

In The Economy of Culture report it is proposed that a new framework 
distinguishing between a ´cultural sector´ and ´the creative sector´ be 
developed. The ´cultural sector´ being the traditional art fields and cultural 
industries, whose outputs are exclusively ´cultural´ and the ´creative sector´ 
which gathers the remaining industries and activities that use culture as an 
added-value for the production of non-cultural products (EC, 2006). 

 The report also suggests that the economy of culture be presented as a 
“radiation” process, as “a model of the cultural industries centred around the 
locus of origin of creative ideas, and radiating outwards as those ideas 
become combined with more and more other inputs to produce a wider and 
wider range” (2006:68). This notion of a radiation process has served as a 



376  Kristín Atladóttir 

  

foundation for the realization of a model which defines and measures the 
economic performance of the UK´s creative industries. The illustrated model 
is developed on behalf of the DCMS (see figure 2). 
 

 
Figure 2. The illustrated model, developed on behalf of the DCMS 

In the ´radiation process´ the centre is constituted of non-industrial 
products (the arts field).  

CORE FIELD - Visual arts (Crafts, painting, sculpture and photography) 
• Performing arts (Theatre, dance, circus, festivals) 
• Heritage (Museums, libraries, archaeological sites, archives) 
These are non-industrial activities. Outputs are prototypes, exclusively 

cultural and potentially copyrighted works. 
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CIRCLE 1 -  Cultural Industries  
•  - Film and video 
•  - Television and radio 
•  - Video games 
• Music (Recorded music market, live music performance, revenues of 

collecting societies in the music sector) 
• Books and press (Book publishing, Magazine and press publishing) 
These are industrial activities aimed at massive reproduction. Outputs are 

based on copyright.  
 
CIRCLE 2 -  Creative Industries and related activities  
• - Design (Fashion design, graphic design, interior design,   product 

design) 
• Architecture 
• Advertising 
These are not necessarily industrial activities and may be prototypes. 

Although outputs are functional and based on copyright they may include 
other intellectual property inputs (trademarks etc.) The use of creativity 
(skills and people originating in the Core field and Circle 1) is essential to the 
performance of these non cultural sectors. 

 
CIRCLE 3 -  Related Industries  
• - PC manufacturers, MP3 player manufacturers, mobile industry, etc.. 

 
This category is loose and involves many other economic sectors that are 

dependent on previous circles. They may be considered related industries 
and do not belong but are linked to the cultural and creative sector. Culture 
and creativity are not production inputs but their products functions are 
wholly or primarily to facilitate the creation, production or use of works and 
other protected subject matter. 

The fundamental criteria common to all these circles is copyright – they 
embody ideas, values, and creativity which become concrete and tradable 
once protected by copyright. 

From 2001 DCMS has produced annual estimates of the size of the 
creative industries in the UK economy. DCMS uses data from the Office for 
National Statistics (ONS) to estimate their contribution to UK employment, 
Gross Value Added (GVA) and exports.  



378  Kristín Atladóttir 

  

A detailed supply chain approach, based on 5 digit SIC codes, for 
presenting and analyzing the statistics has been developed. The purpose of a 
supply chain approach is to provide policy makers a more nuanced and 
transparent understanding of what is the most creative parts of an industry 
and which include the more replicable activities. The supply chain separates 
each sector out into different layers which represent different stages of the 
creative process within each sub-sector in the creative industries, with layer 1 
containing the most creative element within each sector. Existing SIC codes 
have been mapped to each layer and others not previously utilized have also 
been included when seen as appropriate (see figure 3). 

 

 
Figure 3. The supply chain 

References 

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell. 
Fesel, B. og Söndermann, M. (2006). Culture and Creative Industries in Germany. 

Bonn: German Commission for Unesco. 
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. New York, Basic Books. 
Frontier. (2007). Understanding the Rationale for Publically-backed 

Investment Funds in the Creative Contents Industry. Fathom Papers. 
London: Nesta. 

Hesmondhalgh, D. (2002) The Cultural Industries. London: Sage Publications. 



The Cultural- and Creative Industries 379 

  

Horkheimer, M., Adorno, A. (1944) Dialectic of Enlightenment. New York: 
Continuum. 

Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How people make money from ideas. 
London: Penguin. 

Inglehart, R. (2002). Globalization and Post-Modern Values. The Washington 
Quarterly, 23(1), 215-228 

KEA. (2006). The Economy of Culture in Europe. Brussels: Report prepared for 
the European Commission, Directorate-General for Education and 
Culture. 

Lash, S. og Lury, C. (2007) Global Culture Industries. Cambridge: Polity. 
Lash, S. og Urry, J. (1994) Economies of Signs and Space. London: Sage. 
Miege, B. (1987). The Logics at Work in the New Cultural Industries. Media, 

Culture and Society, 9, 273-289 
O’Connor, J. (2007). The Cultural and Creative Industries: a review of the literature. 

Creative Partnership Series. London: Creative Partnerships. 
Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: University of 

Cambridge Press. 
Throsby, D. (2003). Determining the Value of Cultural Goods: How much 

(or how little) does contingent valuation tell us? Journal of Cultural 
Economics 27, 275-281 

Veblen, T. (1959). The Theory of the Leisure Class. New York: New American 
Library. 

Work Foundation. (2007). Staying Ahead. London: The Work Foundation for 
the DCMS. 

 





Aftur í vinnu eða nám                        
eftir veikindi eða slys 

Sýn notenda atvinnulegrar endurhæfingar 

Kristjana Fenger 

 

Íslendingar telja vinnu mikilvæga í lífi sínu samkvæmt samanburðarrannsókn-
um ýmissa þjóða (Stefán Ólafsson, 1985). Í lok desember 2006 var 7,2% 
hlutfall íbúa á aldrinum 16-66 ára á Íslandi á örorkubótum (Tryggingastofnun 
ríkisins, e.d.). Örorkuþegum hafði fjölgað að meðaltali um 6% á ári úr 7.800 í 
árslok 1997 í 13.200 í árslok 2006. Menntunarstig þeirra er lægra en þjóðar-
innar, þeir starfa í meira mæli við ófaglærð störf, hafa lægri laun og hærra 
hlutfall þeirra hefur einhvern tíma verið atvinnulaus (Sigurður Thorlacius, 
Sigurjón B. Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2001).  

Örorka er metin samkvæmt sérstökum örorkustaðli byggðum á læknis-
fræðilegu mati sem nánar er skilgreindur í reglugerð um örorkumat nr. 379 
frá1999. Örorkumat er óháð starfshæfni eða vinnugetu og hefur reynslan 
sýnt að matskerfið hefur í of miklu mæli stuðlað að því að fólk hverfi af 
vinnumarkaði og fái greiddan örorkulífeyri til langframa. Ennfremur dregur 
skerðing bóta vegna launa úr hvata til að afla atvinnutekna og getur fólk með 
örorkubætur í sumum tilfellum verið fjárhagslega betur sett en á vinnu-
markaði sem letur fólk frá að endurhæfast (Forsætisráðuneytið, 2007). 
Atvinnumál fatlaðra heyra nú undir vinnumálastofnun (Lög um vinnu-
markaðsaðgerðir nr. 55/2006) og þar er gert ráð fyrir samþættingu aðgerða 
til að auka þátttöku allra sem standa höllum fæti á vinnumarkaði. Í lögunum 
er lögð áhersla á starfsþjálfun og atvinnutengda endurhæfingu og er hópur á 
vegum Félagsmálaráðuneytisins að móta hugmyndir um mat á vinnugetu og 
fyrirkomulag starfsendurhæfingar hér á landi (Jóhanna Sigurðardóttir, 2007).  

Hlutfall fólks í starfsendurhæfingu af heildarfjölda örorkulífeyrisþega á 
Íslandi er lítið, var aðeins 4,4% árið 2003, en á sama tíma var það 10,4% í 
Svíþjóð, 19,2% í Danmörku, 22,3% í Finnlandi og 39% í Noregi (Stefán 
Ólafsson, 2005). Útgjöld almannatrygginga og lífeyrissjóða vegna örorku eru 
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gífurleg eða tæplega 20 milljarðar árið 2005 á verðlagi þess árs (Forsætis-
ráðuneytið, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru frá vinnu lengur en í nokkra 
mánuði missa fljótt sjálfsöryggið og fótfestu á vinnumarkaði og sjálfsbjargar-
viðleitnin þeirra dvínar (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005).  

Aðferðir í atvinnulegri endurhæfingu 

Á seinni hluta síðustu aldar beindist endurhæfing þeirra sem lent höfðu í 
slysum fyrst og fremst að líkamlegri getu þeirra. Menn trúðu því að vinnu-
getan yrði meiri ef stoðkerfið væri lagað; kraftur, samhæfing vöðva og fingra-
fimi aukin (Bettencourt, Carstrom, Brown, Lindau og Long, 1986; Caruso, 
Chan og Chan,1987; Matheson, Ogden, Vilette og Schultz, 1985). Rann-
sóknir sýndu síðar að þessi aðferð væri of einhæf, áverkar útskýrðu t.d. 
aðeins hluta fötlunar og því ljóst að þörf væri á heildrænni sýn sem horfði til 
fleiri atriða í lífi fólks (Frederickson, Trief, Van Beveren, Yan og Baum, 
1988; Waddell, 1987). Í dag er endurhæfingu víðast hvar þannig háttað að 
áhersla er lögð á að fólk taki virkan þátt í efla sig heildrænt og vinni með 
fagfólki á jafnréttisgrundvelli (Kielhofner, 2008; Townsend o.fl., 2007). 

Þátttaka í iðju sem skiptir fólk máli hefur verið þungamiðja iðjuþjálfunar í 
áratugi (Dunton, 1945; Hasselkurs, 2002; Kielhofner, 2004) og er þátttaka nú 
einnig lykilhugtak hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Or-
ganization, 2001). Ekki leggja samt allir fræðimenn sama skilning í orðið 
þátttaka, en samkvæmt Wilcok (2006) felur hugtakið í sér að þátttakandinn sé 
virkur og skuldbindi sig til ákveðinnar iðju, hann sé rekinn áfram m.a. af 
líffræðilegri drift til aðgerða, til að finna tilgang og tengjast öðrum. Þátttaka 
mótast af mörgum þáttum s.s. áhuga, yfirsýn, þörfum, væntingum, löngun, 
áhugahvöt, aðstæðum í samfélaginu, tækifærum, vonum og draumsýn (Kiel-
hofner, 2008; Townsend o.fl., 2007). Fólk, sem í kjölfar veikinda eða slyss 
hefur skerta færni, hefur oft ekki látið reyna á hvað það getur og þekkir því 
ekki getustig sitt. Við það að missa færni missir fólk iðjulega trú á sjálft sig og 
eigin getu og jafnvel von um bata (Kielhofner, 2008; Townsend og Landry, 
2005). 

Tengsl milli iðjuþjálfa og skjólstæðings hans hafa verið talin mikilvæg og 
ákvarðandi um gott eða slæmt gengi í iðjuþjálfuninni sérstaklega svokölluð 
eflandi tengsl (therapeutic relationship) (Kielhofner, 2008; Guðrún Pálmadóttir, 
2006). Það sama á við um árangur endurhæfingar hjá mörgum öðrum 
heilbrigðisstéttum (Cole og McLean, 2003; Sigríður Halldórsdóttir, 2003; 
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Talvitie og Reunaner, 2002; Wright-St Clair, 2001). Notendum endur-
hæfingarþjónustu hafa einnig látið í ljós mikilvægi eflandi tengsla (Darragh og 
félagar 2001; Peloquin, 2003).  

Efling (enablement) er ferli sem á sér stað í samvinnu fagmanns og notanda 
þjónustu. Grunnur eflingar í iðjuþjálfun byggir á sex þáttum samkvæmt 
Townsend og félögum (2007): Skapa þarf notanda þjónustu tækifæri til að 
velja, taka áhættu og axla ábyrgð, hann verður að vera virkur þátttakandi, 
hafa möguleika á að sjá fyrir sér að hann geti sigrast á áskorunum, breytingar 
geti orðið, réttlætis gætt og hann deili valdi með iðjuþjálfanum.  

Annað hugtak, valdefling (empowerment) hefur verið mikið notað og lítið 
skilgreint. Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006a og b) hefur fjallað töluvert um 
þetta hugtak og ólíka merkingu þess og leitað víða fanga í samantekt heimilda 
um það. Hún talar um að „í þjónustu við fatlað fólk hafi valdefling verið 
tengd hágæða þjónustu sem leggur áherslu á styrkleika hvers einstaklings, 
vellíðan, sjálfstæði, val og persónulegar framfarir“ (2006b, bls. 293). Hún 
bendir á að íhlutun eftir hugmyndafræði valdeflingar í þjónustu við fatlað 
fólk miði að því að auka velferð þess, draga úr erfiðleikum, skapa tækifæri og 
breyta valdatengslum þannig að fagfólk verði samstarfsmenn þjónustunot-
enda í stað valdamikilla sérfræðinga. Þannig á efling og valdefling ýmislegt 
sameiginlegt er varðar markmið, samvinnu og tengsl fagfólks og notenda 
þjónustu. 

Á Íslandi fer atvinnuleg endurhæfing fram víða en heildaryfirsýn og 
samhæfingu skortir enda heyrir hún undir þrjú ráðuneyti, Félagsmálaráðu-
neytið, Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og Menntamálaráðuneytið 
(Forsætisráðuneytið, 2007). Tryggingastofnun ríkisins hefur gert þjónustu-
samning við nokkra staði sem annast atvinnulega endurhæfingu á Íslandi 
(Tryggingastofnun, e.d.) s.s. Hringsjá – starfsþjálfun fatlaðra, Janus endur-
hæfingu og BYR, starfsendurhæfingu Norðurlands á Húsavík, nú einnig á 
Akureyri og atvinnulega endurhæfingu á Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð. 
Þrír þeir fyrstnefndu bjóða upp á tækifæri til menntunar. Allir bjóða staðirnir 
upp á tækifæri til sjálfskönnunar og sjálfseflingar, hreyfingar og fræðslu. Sá 
síðastnefndi býður upp á ýmis vinnutengd viðfangsefni (Heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytið, 2005).  

Árangur atvinnulegrar endurhæfingar 

Árangur atvinnulegrar endurhæfingar er oft mældur í fjölda þeirra notenda 
sem hverfa aftur í vinnu eða nám að endurhæfingu lokinni. Nokkrar rann-
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sóknir hafa verið birtar um árangur atvinnulegrar endurhæfingar á Íslandi. 
Hjá Janusi endurhæfingu fóru 62% þeirra sem voru 2,3 ár að meðaltali frá 
vinnu aftur í vinnu á almennum vinnumarkaði, í verndaðan vinnustað eða í 
atvinnuleit en 93% þeirra sem höfðu verið frá vinnu þrjá mánuði eða minna. 
Könnunin náði til 191 einstaklings sem voru í endurhæfingu hjá Janus 
endurhæfingu á árunum 2000-2007 (Janus, e.d.). Á Reykjalundi fóru 157 
einstaklingar í gegnum atvinnulega endurhæfingu á árunum 2000-20004. Stór 
hluti þjónustuþega (73%) höfðu verið frá vinnu í eitt ár eða lengur. Sex 
mánuðum eftir útskrift úr endurhæfingunni voru 29% í vinnu, 25% í námi, 
19% voru ýmist að leita sér að starfi, í fæðingarorlofi eða í ólaunuðum 
heimilisstörfum, 11% hættu í endurhæfingunni og 16% voru á örorku 
(Gunnar Kr. Guðmundsson, 2006). Guðrún Hannesdóttir (2008) gerði 
könnun á högum og viðhorfi nemenda sem stunduðu nám í Hringsjá á 
árunum 1987-2005 og höfðu lokið a.m.k. tveimur af þremur önnum sem í 
boði eru. Af 257 einstaklingum sem fengu spurningalista svöruðu 143 (57%). 
Hlutfall þeirra sem var í námi var 16,8%, en margir höfðu lokið námi í 
framhaldskóla, starfstengdu námi, iðnskóla eða háskóla. Hlutfall þeirra sem 
var í vinnu var 44.8%, í atvinnuleit voru 4,2%, heima vegna barna voru 
6,3%,í endurhæfingu 8,4% og 30% voru heima vegna fötlunar eða veikinda. 
BYR starfsendurhæfing á Húsavík sem heitir nú Starfsendurhæfing Norður-
lands hóf starfsemi árið 2003. Árangur endurhæfingar 96 einstaklinga sem 
voru þátttakendur í fimm fyrstu hópunum þar var þessi: Í vinnu voru 20%, í 
námi 45%, á örorku og í vinnu voru 12%, í virkri endurhæfingu 3%, hættu í 
endurhæfingunni 14% og látnir 3% (Geirlaug G. Björnsdóttir, 2008). Telja 
má árangur endurhæfingar hjá öllum þessum stöðum góðan og þá sérstaklega 
ef horft er til könnunar sem Sigurður Thorlacius og Tryggvi Þór Herbertsson 
(2005) gerðu á stöðu þeirra sem metnir voru í fyrsta sinn til örorku 1992. 
Niðurstöður hennar benda til þess að árið 2004 hafi aðeins um 12% kvenna 
og 9% karla komið inn á vinnumarkaðinn eftir að hafa verið á örorkubótum. 

Engar íslenskar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að því hvað fyrrum 
notendur atvinnulegrar endurhæfingar telja að hafi hjálpaði þeim til að 
komast aftur í nám eða vinnu. Það er umfjöllunarefni þessarar rannsóknar.  

Aðferð 

Rannsókninni var ætlað að svara eftirfarandi spurningum: Hvað hjálpaði 
fólki sem hætti að vinna vegna veikinda eða slyss aftur til vinnu eða nám? Og 
hvernig hjálpar það? Rannsóknin var unnin innan eigindlegrar rannsóknar-
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hefðar (Bogdan og Biklen, 1998; Strauss og Corbin, 1998) og fór gagna-
söfnun fram á árunum 2002-2007. Vísindasiðanefnd veitti leyfi (nr. 04-119-
S1) fyrir rannsókninni og Persónuvernd var tilkynnt um hana. Þátttakendur 
skrifuðu undir upplýst samþykki. 

Þátttakendur 

Alls tóku 21 einstaklingur þátt í rannsókninni, 11 karlar og 10 konur. Þátt-
takendur voru á aldrinum 23-61 árs og var meðalaldur þeirra 45.1 ár. Ellefu 
(52,4%) höfðu lokið grunnskólaprófi, níu (42,8%) höfðu iðnmenntun eða 
lokið starfstengdu námi og einn (4,8%) hafði lokið háskólaprófi. Ástæða 
vinnumissis var metinn af þátttakendum sjálfum og tengdist heilsufarsvanda. 
Tíu (47,6%) töldu vandann vera af geðrænum toga, sjö (33,3%) hann stafa 
frá stoðkerfi, þrír (14,3%) frá hjarta og einn (4,8%) af taugafræðilegum toga. 
Þátttakendur höfðu verið í endurhæfingu á a.m.k. einum af fjórum starfs-
endurhæfingarstöðum sem á tíma gagnasöfnunar höfðu samning við Trygg-
ingastofnun ríkisins um slíka þjónustu. Sjö (33%) höfðu verið hjá Janus 
endurhæfing, fimm (24%) hjá Hringsjá, þrír (14%) hjá Reykjalundi og sex 
(29%) hjá BYR, Starfsendurhæfingu á Húsavík.  

Gagnasöfnun og greining 

Rannsóknargagna var aflað með opnum viðtölum við þátttakendur. Stuðst 
var við lykilspurningar, en viðtölin þróuðust nokkuð eftir því sem viðmæl-
endur kusu. Þátttakendur voru beðnir um að segja sögu sína frá því að þeir 
misstu vinnuna og þar til þeir voru komnir í vinnu eða nám aftur og leggja 
áherslu á hvað það var sem hjálpaði þeim á þeirri leið. Reynt var að fá fram 
eðli hjálparinnar, hverjir komu að henni og hvernig hún gagnaðist þeim. 
Viðtölin fóru oftast fram á heimilum viðmælenda og voru um klukkutíma 
löng (45-120 mínútur), þau voru hljóðrituð og síðan afrituð.  

Gagnagreining fór fram samhliða gagnaöflun og eftir að henni lauk og 
byggðist að mestu á nálgun grundaðrar kenningar (Strauss og Corbin, 1998). 
Gögnin voru marglesin og borin saman innbyrðis af rannsakanda. Beitt var 
opinni kóðun til að finna hugtök og þemu er tengdust rannsóknarspurning-
unum tveimur. Þemun voru síðan flokkuð í stærri heildir og tengd í gegnum 
öxulkóðun. Við gagnagreiningu var notað forritið NVivo7 (RSQ inter-
national, 2006), en það hjálpar til við að halda utan um eigindleg gögn við 
gagnagreiningu. 
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Áhrifaþættir um afturhvarf til vinnu eða náms  

Niðurstöður sýna að þrennt virtist hafða áhrif á að einstaklingar sem verið 
hafa frá vinnu eða námi vegna veikinda eða slysa hverfi þangað aftur. Tæki-
færi til að takast á við viðfangsefni sem þeim finnst uppbyggileg, stuðningur 
á jafningjagrundvelli og persónueinkenni einstaklinganna sjálfra. Einhver 
skörun er milli þáttanna. Í þessari grein verður fjallað um tvo fyrri þættina. 
Dulnefni er notað í beinum tilvitnunum til að gæta trúnaðar.  

Verðug viðfangsefni 

Það kom skýrt fram hjá viðmælendum að það skipti þá miklu máli að hafa 
ögrandi viðfangsefni við hæfi til að takast á við, viðfangsefni sem þeir höfðu 
áhuga á og sáu tilgang í að fást við. Viðfangsefnin sem viðmælendur nefndu 
fóru oftast fram innan endurhæfingarinnar. Sum viðfangsefnin tengdust 
fræðslu af einhverju tagi með verklegum æfingum. Þeim var ætlað að auka 
skilning þátttakenda á sjálfum sér, efla hæfni þeirra og framkvæmdagetu. Við-
mælendum fannst þeir auka sjálfsþekkingu, efla sjálfstraust, auka samskipta-
hæfni og framkvæmdagetu s.s. að búa til atvinnuumsókn og starfsferliskrá, 
setja sér markmið, ákvarða leið að því og fylgja henni. Þeir tóku þátt í 
undirbúningsnámi fyrir framhaldsskóla eða undirbúningi fyrir þátttöku á 
atvinnumarkaðnum, námi í framhaldsskóla, vinnu á almennum vinnumarkaði 
eða á vernduðum vinnustað, tómstundaiðju og heimilisstörfum svo dæmi séu 
nefnd.  

Karlarnir voru í heildina með hærra menntunarstig og höfðu síður hug á 
að bæta við sig menntun þótt margir þeirra tækju einstök fög sem tilheyrðu 
endurhæfingunni og sumir stutt námskeið samhliða henni. Konurnar voru 
allar, að einni undanskilinni, áfjáðar í að bæta við sig menntun þannig að þær 
þyrftu ekki að vinna erfiðisvinnu. Sumar tóku nám sem gaf þeim aðgang að 
framhaldsskóla, nokkrar voru í framhaldsskólanámi og ein hafði lokið há-
skólanámi í framhaldi endurhæfingarinnar og var komin í starf að því loknu. 
Það að sigrast á viðfangsefnum var sönnun þess að maður væri einhvers 
virði eins og Kári sagði:  

 
Það hjálpaði mér bara allt, fyrst og fremst að komast út... og finna að það var 
eitthvað eftir af mér, það var aðalatriðið. 
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Viðfangsefnin voru mönnum áskorun því þátttakendur vissu oft ekki 
hvers þeir voru megnugir eftir færniskerðingu í kjölfar veikinda eða slyss. Það 
að koma fjármálum sínum í lag, geta sett saman vinnuumsókn, farið í viðtal 
eða fengið vinnu við hæfi, geta sett öðrum mörk, verið í fjölmenni eða beðið 
um aðstoð, allt eru þetta dæmi um áskoranir sem fólk tókst á við. Hvort sem 
sigrarnir voru smáir eða stórir þá gáfu þeir fólki trú á sjálft sig, von um 
bjartari framtíð, drifkraft til fleiri afreka. Borghildur sagði:  

 
Svo tókum við að okkur rekstur, það var hluti af náminu. Það var frábært, nema 
það var svolítið mikið... Þú veist að fá bara upp í hendurnar rekstur og sjoppu. 
 
Viðurkenning á manni sem manneskju og því sem maður fékk afrekað átti 

sér ýmsar birtingarmyndir. Hrós var eitt af því sem var hvetjandi og var því 
úthlutað í ríku mæli á öllum endurhæfingarstöðunum þegar fólk hafði unnið 
litla sem stóra sigra. Sigrarnir ýttu undir trú á sjálfan sig, kveiktu stolt, ýttu 
undir sjálfsvirðingu og gáfu kraft til frekari afreka og væntingar um að þau 
gætu unnist. Líney sagði:  

 
Að vera hérna. Náttúrulega...komst að því að ég væri alveg brilljant námsmaður, 
átti auðvelt með að læra 
 
Flestir þátttakendur urðu fróðari og leikni þeirra jókst í kjölfar fyrirlestra, 

hópastarfs og umræðna sem fram fóru í endurhæfingunni. Fræðsla beindist 
að ólíku efni eins og mismunandi sjúkdómum, verkjum, streitustjórnun og 
slökun, mannlegum samskiptum, lífsleikni, sálfræði, heimspeki og samvinnu, 
margt sem jók færni í daglegu lífi. Námstækni hjálpaði fólki að skipuleggja sig 
og forgangsraða viðfangsefnum lífsins. Í hópefli lærðu þátttakendur að 
þekkja sjálfa sig betur, hvernig hægt væri að styðja aðra, opna sig og ræða sín 
mál og hvernig slík samvinna jók á samkennd og samhjálp. Ólafur sagði: 

 
Þetta var hálfgert uppeldi, að læra allt upp á nýtt. Maður fór í tölvukennslu þarna 
og sjálfseflingu og félagsfræðina. Maður drakk þetta alveg í sig sko...Til dæmis 
skilgreining á því hvað er fýla og hvað er gleði og sorg og allt þetta hérna sem 
að... þættir sem maður hafði aldrei neitt pælt í... mannlegur þáttur þessi sjálfs-
mynd. Þessi sjálfsmynd, hún er sko byggð upp á tilteknum atriðum, það kom 
manni dálítið á óvart.  
 
Heilsuefling hjálpaði og voru þátttakendur oftast virkir þátttakendur í alls 

kyns hreyfingu en stundum óvirkir móttakendur s.s. í nálastungum. Á öllum 
endurhæfingarstöðunum var hreyfing einn þáttur endurhæfingarinnar, hún 
var yfirleitt hópmiðuð s.s göngutúrar, sund, tækjaleikfimi, jóga og slökun en 
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stundum einstaklingsmiðuð s.s. sjúkraþjálfun. Hreyfing gaf fólki andlegan 
kraft, sjálfstraust og tilfinningu fyrir því að vera við stjórn, hún dró einnig úr 
verkjum. Sandra Dís sagði:  

 
Hreyfingin og vítamínið, hugarfarið og það að ætla sér eitthvað, sýna það og 
sanna að það væri eitthvað hægt. Þetta fór allt saman og ég var orðin verkjalaus í 
þarna október. Þá tók ég eftir því að ég hafði ekki tekið verjalyf í þrjár vikur 
samfellt í fyrsta skipti í mörg ár. 
 

Stuðningur 

Stuðningur fékkst frá ýmsum aðilum, fjölskyldunni, vinum, fyrrum vinnu-
félögum, fagfólki og samferðamönnum í endurhæfingunni. Stuðningurinn 
var í ýmsu formi, bæði beinn þar sem verið var að leiðbeina og hjálpa fólki 
með ákveðin verk eða ná ákveðnu marki og svo óbeinn stuðningur sem fólst 
í jafningjatengslum þar sem virðing, traust og samvinna var í hávegum höfð. 
Auðvelt aðgengi að meðferðaraðilum og sú samstaða sem þeir sýndu skjól-
stæðingum sínum var þeim dýrmæt. Einnig voru margir sem fengu einhvern 
stuðning af þeim sem voru með þeim í endurhæfingarhópi. Vala sagði:  
 

Ég held að það sem hjálpi manni alveg óskaplega mikið hérna er það hvað ég 
fékk alltaf tíma hjá henni Lísu, að tala við hana einu sinni í viku og það peppar 
mann alveg ótrúlega upp. 
 

Það viðhorf var ríkjandi á öllum endurhæfingarstöðunum að sérhver einstak-
lingur byggi yfir hæfileikum sem hann þyrfti að trúa á og nota í ríkara mæli til 
að yfirvinna hindranir og bæta líf sitt. Fólk hafði tekið sér ýmislegt fyrir 
hendur um ævina sem það skammaðist sín fyrir en hafði þörf fyrir að ræða, 
því var mætt með fordómaleysi af hálfu meðferðaraðila. Það sama var upp á 
teningnum gagnvart löngun fólks og þrám. Þetta jákvæða viðhorf skapaði 
trúnaðartraust þannig að fólk gat opnað sig um ýmiss viðkvæm persónuleg 
málefni. Hvatning lá í loftinu og uppgjöf ekki á dagskrá. Hins vegar lærði 
fólk að það væri ekki hægt að gera allt 150% og að maður gæti þurft að 
skipta verki upp þannig að ekki væri það klárað í einni lotu – það væri ekki 
uppgjöf heldur gott skipulag. Fólk tiltók einnig að það hefði lært af viðhorfi 
annarra í hópnum, bæði þeim jákvæðu og þeim neikvæðu sem þá var víti til 
varnaðar. Tara sagði:  
 

Þetta var bara þetta jákvæða hérna, viðhorf allt og þau eru svo yndisleg, þú veist 
að peppa mann upp... bara hrósa og hérna, þú veist... ég veit eiginlega ekki 
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hvernig ég á að orða það. Gera manni þetta svona, já auðveldara heldur en, held 
ég maður myndi, ef maður myndi fara í einhvern annan skóla svona... í þessu ferli 
sem maður er í. Maður fær ofboðslega góðan stuðning... þau eru bara svo frábær 
og styðja mann svo vel. 
 
Tengsl við einn eða fleiri meðferðaraðila voru oftast mjög náin þannig að 

trúnaðartraust myndaðist. Í hópefli myndaðist einnig oft trúnaður milli hóp-
meðlima sem nokkrir þátttakendur segja að hafi skipt þá sköpum. Jöfn tengsl 
fagfólks og skjólstæðinga, tengsl þar sem ábyrgð var deilt og virðing ríkti á 
báða bóga, virðast hafa vera grundvallaratriði fyrir að fólk fékk trú á eigin 
getu og krafta til framkvæmda. Það var alltaf tími til að hittast og ræða málin. 
Það að sjá að aðrir voru í sömu sporum og maður sjálfur og voru að takast á 
við sömu viðfangsefnin og sams konar vandamál skapaði samkennd. Grímur 
sagði:  

 
Þetta hópefli var bara fínt og svo náttúrulega er maður að rekast á þetta fólk 
alltaf annað veifið og það eru svona tengsl. Það er svona fólk, fólk byggði upp 
tengsl þarna. Það er gott. 

Umræður 

Þátttakendur eru almennt afar jákvæðir gagnvart atvinnulegu endurhæfing-
unni sem þeir fengu og báru mikið lof á starfsfólk allra staðanna. Viðfangs-
efnin sem tengdust námi, vinnu, sjálfeflingu og fræðslu voru í heildina mikils 
metin þótt gildi þeirra væri ekki allt á einn veg meðal þátttakenda. Virtust 
tækifærin sem þeir fengu til að velja, ræða sín mál og velta upp ýmsum 
hliðum lífs síns með þjónustuaðilum, hjálpa þeim til að átta sig á eigin vilja 
og vinna að því að fylgja honum eftir. Allt er þetta í takt við hugmyndafræði 
valdeflingar og eflingar. Það hve þessi hópur var í heildina ánægður ætti ekki 
að koma á óvart þar sem hann náði markmiðinu, að komast í vinnu eða nám. 
Það sem kom e.t.v. á óvart var hve aðferðirnar í endurhæfingunni hittu vel í 
mark, virkuðu alveg eftir bókinni. Mætti spyrja sig hvort það hafi verið vegna 
þess að þeir sem voru í endurhæfingu á þessum stöðum hafi verið „tilbúnir“ 
til að taka þessi skref. Það gæti verið þar sem allir höfðu verið í einhvers 
konar endurhæfingu eða meðferð áður, en þá er spurningin af hverju tókst 
það núna en ekki áður? Svarið virðist vera ,,rétta mátið“ þar sem viðfangs-
efnin, stuðningurinn og persónuþættirnir styðji svo vel hvert við annað að 
viðkomandi nái markinu, víxlverkun þeirra gangi upp. Hvað þá með hina 
sem ekki náðu markinu? Á þessum tilgreindu endurhæfingarstöðum voru 
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þeir að vísu óvenjulega fáir en hvað ef fleiri einstaklingum er gert skylt að 
fara í atvinnulega endurhæfingu, breytast þá árangurstölurnar? Líklega ekki ef 
tíminn sem fólk er frá vinnu (veikt eða slasað) er stuttur. Þegar nýjum úr-
ræðum í endurhæfingu er komið á laggirnar er vert að taka mið af því sem 
vel er gert, hefur reynst gagnlegt og sagt hefur verið frá í þessari grein. 
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Útrás íslenskra fyrirtækja hefur verið hröð og umfangsmikil síðustu misserin. 
Árangur þessara fyrirtækja hefur verið einstaklega góður og hafa ýmsar 
kenningar komið fram af hverju þau hafi notið þeirrar velgengni sem raun 
ber vitni. Til að mynda hefur verið haldið fram að heppileg fyrirtækja-
menning, öflugir stjórnendur, eindreginn vilji til að vaxa erlendis og gott 
rekstrarumhverfi séu meginástæður fyrir því hversu vel útrás íslenskra 
fyrirtækja hefur gengið (Snjólfur Ólafsson, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 
Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007).  

Í þessari rannsókn er reynt að varpa ljósi á það hvort hægt sé að útskýra 
velgengni útrásarfyrirtækis með kenningum um markaðshneigð. Notuð voru 
gögn sem eru hluti af gagnasafni rannsóknarverkefnis um íslensku útrásina 
en þar er stuðst við aðferðafræði sem kennd er við Denison. Hún byggist á 
því að mæla fyrirtækjamenningu út frá fjórum víddum, aðlögunarhæfni, 
þátttaka/aðild, hlutverk/stefna og samkvæmni/stöðugleiki. Sérstaklega var 
horft til víddarinnar aðlögunarhæfni þar sem hún er með sterka tengingu við 
markaðshneigð (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugs-
son, 2007). Út frá niðurstöðum er lagt mat á hvort að tengsl séu á milli 
árangurs og markaðshneigðar. 

Markaðshneigð 

Hugsunin á bak við markaðshneigð hefur verið til staðar allt frá miðri síðustu 
öld. Þrátt fyrir það höfðu fræðimenn lagt litla áherslu á að reyna að skilgreina 
hugtakið fyrir árið 1990. Það var ekki fyrr en þrjár frumkvöðlarannsóknir 
sýndu fram á jákvæð áhrif markaðshneigðar á árangur fyrirtækja að áhugi 
fræðimanna fór að aukast. Annars vegar voru það rannsóknir Kohli og 
Jaworski (1990 og 1993) og hins vegar rannsókn Narver og Slater (1990). 
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Þessar rannsóknir ollu nokkrum kaflaskilum innan markaðsfræðinnar og má 
segja að flestar nýrri rannsóknir á markaðshneigð byggist á þeim.  

Kohli og Jaworski (1990) skilgreindu markaðshneigð sem þá hegðun sem 
myndi styðja við innleiðingu markaðsáherslunnar. Er skilgreind sem víðtæk 
þekkingaröflun á núverandi og væntanlegum þörfum viðskiptavina, miðlun á 
þessari þekkingu til allra deilda skipulagsheildarinnar og að viðbrögð hennar 
taki mið af þessari nýju þekkingu. Um svipað leyti og niðurstöður Jaworski 
og Kohli voru birtar (1990) komu Narver og Slater (1990) með annað 
sjónarmið á markaðshneigð, en þó skylt. Það sjónarmið var að markaðs-
hneigð væri ákveðin fyrirtækjamenning þar sem allir starfsmenn væru trúir 
því að veita viðskiptavinum fyrirtækisins sem mestan ávinning af viðskiptum 
sínum við skipulagsheildina (Narver og Slater, 1990).  

Fræðimenn hafa annað hvort tekið afstöðu með menningarlegu viðhorfi 
Narver og Slater (1990) (Greenley, 1995; Han, Kim og Srivastave, 1998) eða 
aðgerðarlegu viðhorfi Kohli og Jaworski (1990) (Deng og Dart, 1994; 
Ruekert, 1992). Fræðimenn hafa hins vegar bent á að þessar tvær nálganir 
útiloki ekki hvor aðra (Gainer og Padanyi, 2002) og eru í raun báðar 
grunnstoðir markaðshneigðar (Hurley og Hult, 1998). Markaðshneigð má því 
lýsa sem fyrirtækjamenningu þar sem allir starfsmenn leggjast á eitt um að 
veita viðskiptavinum fyrirtækisins sem mestan ávinning af viðskiptum sínum 
við skipulagsheildina. Til að svo geti orðið þarf að afla upplýsinga í markaðs-
umhverfinu, miðla þeim innan skipulagsheildarinnar og tryggja að hegðun 
hennar taki mið af þeirri þekkingu sem verður til (Kohli og Jaworski, 1990; 
Narver og Slater, 1990). 

Undanfarin ár hefur sambandið á milli markaðshneigðar og frammistöðu 
fyrirtækja mikið verið rannsakað (Narver og Slater, 1990; Slater og Narver, 
1994; Óscar González-Benito og Javier González-Benito, 2005). Niður-
stöður þessara rannsókna hafa verið mismunandi. Flestar hafa sýnt jákvætt 
samband en sumar setja spurningamerki við slík tengsl (Narver og Slater, 
1990; Ruekert, 1992; Kohli og Jaworski, 1993; Slater og Narver, 1994; 
Langerak, 2003; Rodriguez-Cano, Carrillat og Jaramillo, 2004). Ýmsir 
fræðimenn hafa haft efasemdir hvort um bein eða óbein áhrif er að ræða. Til 
að mynda sýndu Baker og Sinkula (2002) fram á óbein tengsl markaðs-
hneigðar við árangur í tengslum við nýsköpun. Einnig hefur verið sýnt fram 
á að til að markaðshneigð hafi áhrif á árangur þurfi lærdómshneigð einnig að 
vera til staðar í fyrirtækinu (Baker og Sinkula, 1999; Farrel, 2000). 

Óscar González-Benito og Javier González-Benito (2005) tóku saman um 
120 rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum markaðshneigðar og 
árangurs. Um 88% þessara rannsókna sýndu jákvæð tengsl á milli þessara 
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tveggja þátta. Einnig má nefna að rannsóknir hafa sýnt að þessi tengsl eru 
óháð mörkuðum og tegund atvinnugreinar (Slater og Narver, 1994). 

Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning er flókið hugtak og hafa margar skilgreiningar verið settar 
fram. Flestir fræðimenn eru þó sammála um að hún byggist á þáttum eins og 
gildum, venjum, trú, viðhorfum, skynjun, sýnilegum táknum, samskipta-
mynstri og hegðun. Þessir þættir mynda kjarna menningu fyrirtækisins og 
hjálpa til við að móta hegðun starfsmanna innan skipulagsheildarinnar (Deal 
og Kennedy, 2000; Kotter og Heskett, 1992; Ott, 1989).  

Schein (2004) skiptir fyrirtækjamenningu upp í þrjú stig. Fyrsta stigið er 
sýnileg tákn. Það eru þeir þættir sem einstaklingar sjá, heyra og skynja í 
viðkomandi skipulagsheild. Sýnileg tákn eru meðal annars uppbygging þess 
umhverfis sem fyrirtækið starfar í eins og tungumál, tækni og vörur. Einnig 
er það stíll fyrirtækisins sem fram kemur í klæðnaði, siðum og þeim sögum 
sem sagðar eru um skipulagsheildina. Yfirlýst og útgefin gildi ásamt skipulagi 
fyrirtækisins, verkferlum og skráðum vinnureglum er næsta stig sem Schein 
(2004) nefnir. Þessa þætti er bæði auðvelt að sjá og skynja en jafnframt erfitt 
að ráða fram úr hvað þessir þættir þýða í viðkomandi fyrirtæki og hvort þeir 
endurspegli mikilvægar undirliggjandi hugmyndir eða forsendur. Yfirlýst gildi 
eru til dæmis stefna, markmið, gildi, starfsmannastefna, framtíðarsýn og 
viðhorf sem er ákveðin hugmyndafræði sem fyrirtækið stendur fyrir og 
starfsmenn eru meðvitaðir um. Að lokum eru það undirliggjandi hugmyndir sem 
eru rætur þeirrar menningar sem ríkir í skipulagsheildinni. Hér er átt við þætti 
eins og hugmyndir, skynjun, viðhorf og tilfinningar starfsmanna sem eru 
ómeðvitaðar og útskýra jafnframt hegðun þeirra (Denison, 2000; Schein, 
2004).   

Margir stjórnendur og sérfræðingar vilja meina að afburða árangur sé 
sterkri fyrirtækjamenningu að þakka og hafa rannsóknir sýnt tengsl þarna á 
milli (Kotter og Heskett, 1992; Narver og Slater, 1990). Hvernig sterk 
fyrirtækjamenning tengist árangri skipulagsheilda má útskýra á þrjá mis-
munandi vegu. Í fyrsta lagi stefna allir starfsmenn í sömu átt og að 
sameiginlegum markmiðum sem sett hafa verið innan fyrirtækisins. Í öðru 
lagi búa fyrirtæki með sterka fyrirtækjamenningu yfir mikilli hvatningu til 
starfsmanna sinna. Sameiginleg gildi og hegðun leiðir til þess að starfs-
mönnum líður vel í vinnunni. Þessi tilfinning um skuldbindingu eða tryggð 
drífur starfsfólk áfram og það leggur harðar að sér. Að lokum hafa þessi 
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fyrirtæki nauðsynlegt skipulag og stjórnunarhætti sem þarf til að ná árangri og 
þurfa ekki að hafa áhyggjur af skrifræði sem getur dregið úr hvatningu og 
nýsköpun (Kotter og Heskett, 1992). Sterk fyrirtækjamenning sem hvetur 
meðlimi skipulagsheildarinnar til þátttöku er ein af mikilvægustu auðlindum 
skipulagsheilda (Denison, 1984). 

Rannsóknin 

Í rannsókninni er unnið út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver eru 
einkenni fyrirtækjamenningar útrásarfyrirtækis? og er hægt að útskýra góðan 
árangur útrásarfyrirtækis með kenningum um markaðshneigð? Settar voru 
fram sex tilgátur í tengslum við þær rannsóknarspurningar sem lágu til 
grundvallar rannsókninni. 
 

H1: Jákvæð tengsl eru á milli víddarinnar aðlögunarhæfni og aukningar í 
sölu. 

H2: Jákvæð tengsl eru á milli víddarinnar aðlögunarhæfni og arðsemi. 
H3: Jákvæð tengsl eru á milli víddarinnar aðlögunarhæfni og gæði vara og 

þjónustu. 
H4: Jákvæð tengsl eru á milli víddarinnar aðlögunarhæfni og ánægju 

starfsmanna. 
H5: Jákvæð tengsl eru á milli víddarinnar aðlögunarhæfni og ánægju 

viðskiptavina. 
H6: Jákvæð tengsl eru á milli víddarinnar aðlögunarhæfni og 

heildarframmistöðu. 
 
Í rannsóknarkaflanum hér á eftir verður gerð grein fyrir mælitækinu sem 

stuðst var við, hvernig rannsóknin var framkvæmd, þeim þátttakendum sem 
tóku þátt í henni sem og niðurstöðum. 
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Aðferð 

Um megindlega rannsókn er að ræða og var spurningalisti Denison notaður. 
Könnunin var send til 96 stjórnenda útrásarfyrirtækis. Fjöldi þeirra sem 
svaraði könnunni var 52 sem er 54% svarhlutfall. Töluvert fleiri karlar tóku 
þátt í könnunni en konur eða 65% á móti 35%. Langflestir svarenda voru á 
aldrinum 31-50 ára eða tæplega 60%. Þátttakendur þessarar rannsóknar náðu 
til þriggja landa, 41% var á Íslandi en 59% voru á starfsstöðvum erlendis. 

Haft var samband við tengilið fyrirtækisins í apríl 2007 og samþykkti það 
þátttöku í rannsóknarverkefni viðskiptafræðistofnunar sem þessi rannsókn er 
hluti af. Í maí sama ár var sendur tengill með spurningakönnuninni á tengilið 
í hverju landi og sáu þeir um að senda áfram á þátttakendur. Í tölvupóstinum 
var stutt kynning á verkefninu og þar var tekið fram að ekki væri hægt að 
rekja tiltekin svör til einstaklinga. Fylgst var með svörun og voru sendar út 
nokkrar ítrekanir. Eftir að gagnaöflun lauk voru gögnin flutt yfir í forritið 
SPSS til úrvinnslu.  

Mælitækinu er skipt upp í þrjá hluta. Í fyrsta hluta eru 60 spurningar sem 
leggja mat á menningarvíddirnar fjórar (aðlögunarhæfni, þátttaka/aðild, 
hlutverk/stefna og samkvæmni/stöðugleiki). Fimmtán spurningar tilheyra 
hverri vídd. Hverri vídd er skipt upp í þrjár undirvíddir og eru það fimm 
spurningar sem meta hverja þeirra. Notast var við 5 punkta Likert skala. 
Þátttakendur voru beðnir um að segja hversu sammála eða ósammála þeir 
voru fullyrðingunum á skalanum 1 til 5 þar sem 1 stóð fyrir mjög ósammála 
og 5 mjög sammála. Í öðrum hluta mælitækisins voru sex spurningar sem 
mátu frammistöðu. Hún var metin út frá: Aukningu í sölu, arðsemi, gæði 
vara og þjónustu, ánægju starfsmanna, ánægju viðskiptavina og heildar-
frammistöðu. Í síðasta hlutanum voru fimm bakgrunnsbreytur sem snéru að 
þátttakendum. Þær voru kyn, aldur, starfsaldur, landfræðileg staðsetning og 
staða í skipuriti. Á mynd 1 má sjá líkan Denison sem þessi rannsókn byggir á. 
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Mynd 1. Líkan Denison (Fey og Denison, 2003) 

Eins og sjá má á mynd 1 er líkaninu skipt í fjórar yfirvíddir sem hver um 
sig hefur þrjár undirvíddir. Fimm spurningar leggja mat á hverja undirvídd. 

Niðurstöður 

Fyrirtækjamenning var metin út frá niðurstöðum Denison spurningalistans. 
Með þeim voru fundnir veikleikar og styrkleikar skipulagsheildarinnar. Hver 
fullyrðing hafði sama vægi á heildarmati á hverri vídd fyrirtækjamenningar. 
Reiknuð var út meðaleinkunn menningarvíddanna og undirvídda þeirra. Það 
var gert með því að leggja saman gildi staðhæfinganna sem tilheyra við-
komandi vídd og deila með fjölda gilda og margfalda með hundrað. Meðal-
einkunnum var skipt upp í styrkleikabil (Meðaleinkunn 4,20-5,00; Einkunn 
84-100) sem er mjög gott, starfhæft bil (Meðaleinkunn 3,70-4,19; Einkunn 
74-83) sem er ásættanlegt og aðgerðabil (Meðaleinkunn 1,00-3,69; Einkunn 
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20-73) og er þá álitið að þörf sé á úrbótum í skipulagsheildinni til að ná 
settum markmiðum (Grönfeldt og Strother, 2006).  

Í töflu 1 má sjá samantekt á meðaltölum menningarvíddanna og undir-
vídda þeirra ásamt einkunnum. 

Tafla 1. Meðaltöl og einkunnir yfir- og undirvídda 

Yfir- og undirvíddir Meðaltal Einkunn

Breytingar 3,82 76

Áhersla á þarfir viðskiptavina 3,62 72

Lærdómur 3,63 73

Aðlögunarhæfni 3,69 74

Gildi 3,74 75

Samkomulag 3,56 71

Samhæfing og samþætting 3,18 64

Samkvæmni og stöðugleiki 3,47 70

Frelsi til athafna 3,66 73

Áhersla á teymisvinnu 3,78 76

Þróun mannauðs og hæfni 3,77 75

Þátttaka og aðild 3,74 75

Skýr og markviss stefna 3,94 79

Markmið 3,79 76

Framtíðarsýn 3,40 68

Hlutverk og stefna 3,71 74  
 

Eins og sjá má í töflu 1 þarf fyrirtækið að skoða eina yfirvídd betur sem er 
samkvæmni og stöðugleiki, þar sem hún er með einkunn undir 74 og lendir 
því á aðgerðabili. Aðlögunarhæfni var með einkunn (74) á starfhæfu bili sem 
telst ásættanlegt. Af því má ráða að fyrirtækið er að bregðast við breytingum í 
umhverfinu sem það starfar í á árangursríkan hátt og sé að tileinka sér hug-
myndir um markaðshneigð. 

Kannað var hvort marktækur munur væri á menningarvíddunum fjórum. 
Notað var parað t-próf (paired-samples t-test) til greiningar og miðað var við 
95% öryggismörk. Þá kom í ljós að yfirvíddin samkvæmni og stöðugleiki 
kom marktækt verr út en hinar víddirnar þrjár, þátttaka og aðild (t(49) = -
4,80; p<0,05), aðlögunarhæfni (t(49) = -3,21 ; p<0,05) og hlutverk og stefna 
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(t(47) = -2,70, p<0,05). Ekki mældist marktækur munur á milli hinna 
yfirvíddanna.  

Kannað var hvort marktækur munur væri á undirvíddum Denison listans. 
Fyrst voru undirvíddir aðlögunarhæfni skoðaðar. Notað var parað t-próf. 
Niðurstöður sýndu að munur reyndist vera á undirvíddunum breytingar og 
áhersla á þarfir viðskiptavina (t(51) = 2,53; p<0,05) annars vegar og á 
breytinga og lærdóm (t(51) = 2,44; p<0,05) hins vegar.  

Þegar undirvíddir samkvæmni og stöðugleika voru skoðaðar kom í ljós að 
munur reyndist vera á öllum undirvíddunum þremur. Gildi komu betur út en 
bæði samkomulag ((t(50) = 2,97; p<0,05) og samæfing/samþætting (t(49) = 
6,83; p<0,05). Einnig mældist munur á milli tveggja síðarnefndu (t(50) = 
5,00; p<0,05).  

Einnig voru undirvíddir hlutverka og stefnu skoðaðar. Þar reyndist vera 
munur á framtíðarsýn og annars vegar markmiðum (t(49) = -4,80; p<0,05) 
og hins vegar skýrri og markvissri stefnu (t(49) = -5,73; p<0,05).  

Ekki reyndist vera marktækur munur á undirvíddum þátttöku og aðildar, 
en þær eru frelsi til athafna, áhersla á teymisvinnu og þróun mannauðs og 
hæfni. Á mynd 2 má sjá myndræna framsetningu á einkunnum undirvídda á 
radarkorti. 
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Mynd 2. Heildareinkunnir undirvídda á radarkorti 
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Eins og sjá má á mynd 2 var það undirvíddin skýr og markviss stefna sem 
var með hæstu einkunn eða 79. En svo koma tvö skörð í kortið þar sem 
samhæfing/samþætting og framtíðarsýn er að finna. Það voru einu 
undirvíddirnar sem fengu einkunnir undir 70. Einnig voru nokkrar 
undirvíddir með einkunn rétt undir 74 en þær voru frelsi til athafna (73), 
samkomulag (71), áhersla á þarfir viðskiptavina (72) og lærdómur (73). Tvær 
síðustu eru hluti af víddinni aðlögunarhæfni. Því voru sex undirvíddir af tólf 
með lélegri einkunn en gott þykir og voru á aðgerðabili. 

Frammistaða fyrirtækisins var metin út frá sex spurningum í Denison 
spurningalistanum. Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á breytur 
tengdar frammistöðu skipulagsheildarinnar og bera það saman við önnur 
fyrirtæki á sama markaði. Niðurstöður má sjá í töflu 2.  

Tafla 2. Niðurstöður árangursbreyta 

Frammistaða Meðaltal Staðalfrávik n

Aukning í sölu 4,49 0,718 47

Arðsemi 4,15 0,884 47

Gæði vara og þjónustu 4,55 0,679 49

Ánægja starfsmanna 3,52 0,931 50

Ánægja viðskiptavina 3,93 0,808 42

Heildarframmistaða 4,29 0,782 51
 

 
Í töflu 2 má sjá að allar árangursbreyturnar fá einkunn yfir 3,69 sem telst vera 
ásættanlegt, nema ánægja starfsmanna sem er á aðgerðabili.  

Sex tilgátur voru lagðar til grundvallar í þessari rannsókn. Talið var að 
jákvæð tengsl væru á milli víddarinnar aðlögunarhæfni og sex árangursbreyta. 
Til að kanna tengslin var fylgni könnuð með Pearson-r og ef þau voru til 
staðar var styrkur tengslanna kannaður. Field (2005) skilgreinir tengsl á bilinu 
0,1-0,29 sem veika fylgni, tengsl á bilinu 0,3 til 0,49 vera í meðallagi og tengsl 
yfir 0,5 sterka fylgni. 

Miðlungs tengsl mældist á milli aðlögunarhæfni og gæði vara og þjónustu 
(r = 0,43) og var útskýringarhlutfallið (R2) 0,18 sem þýðir að mat á víddinni 
aðlögunarhæfni útskýrði um 18% af gæðum vara og þjónustu. Því styðja 
niðurstöður rannsóknarinnar tilgátu þrjú.  

Í tilgátu fjögur var skoðað hvort að jákvæð tengsl væru á milli 
aðlögunarhæfni og ánægju starfsmanna. Niðurstöðurnar bentu til þess að 
sterk jákvæð tengsl væru á milli breytanna (r = 0,54) og var útskýringar-
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hlutfallið (R2) 0,29. Aðlögunarhæfni útskýrir því um 29% af mati á ánægju 
starfsmanna. Þar af leiðandi styðja niðurstöður rannsóknarinnar tilgátu 
fjögur.  

Þegar tengslin voru könnuð við ánægju viðskiptavina kom í ljós að um 
miðlungs tengsl var að ræða (r = 0,44) og því styður rannsóknin tilgátu fimm. 
Útskýringarhlutfallið var 0,19. Einnig mældist miðlungs tengsl á milli 
aðlögunarhæfni og heildarframmistöðu (r = 0,54) og var R2 = 0,29. 
Aðlögunarhæfni útskýrir því um 29% af mati á heildarframmistöðu fyrir-
tækisins. Þar af leiðandi studdu niðurstöður rannsóknarinnar tilgátu sex. Að 
lokum kom í ljós að ekki mældist fylgni við árangursbreyturnar aukningu í 
sölu og arðsemi og því var tilgátum eitt og tvö hafnað. Á mynd 3 má sjá 
myndræna framsetningu á fylgni aðlögunarhæfni og þeirra árangursbreyta 
sem mældust með jákvæða fylgni við víddina. 
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Mynd 3. Tengsl aðlögunarhæfni við fjórar árangursbreytur 

Megin niðurstaðan er því sú að ætla má að markaðshneigð hafi áhrif á 
góðan árangur útrásarfyrirtækisins þar sem aðlögunarhæfni kom nokkuð vel 
út hjá fyrirtækinu og hægt var að sýna fram á jákvæð tengsl við fjórar 
árangursbreytur. Menningarvíddirnar, þátttaka og aðild ásamt hlutverki og 
stefnu, eru í góðum farvegi hjá fyrirtækinu en ekki er hægt að segja það sama 
um samkvæmni og stöðugleika, en sú vídd kom verst út af víddunum fjórum. 
Hægt var að tengja allar menningarvíddirnar við einhverjar árangursbreytur. 
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Menning og ferðamennska í 
byggðaþróun 

Stefna og straumar á Héraði 

Magnfríður Júlíusdóttir 

 

Í stefnumótun íslenskra stjórnvalda í byggðamálum hafa menning og ferða-
þjónusta fengið síaukið vægi á síðasta áratug. Á sama tíma hefur nánari út-
færsla og framkvæmd stefnumótunar verið að færast til heimamanna og eru 
sex vaxtarsamningar landshluta afrakstur þeirrar vinnu á árunum 2004-2006. 
Í öllum nema fyrsta samningnum fyrir Eyjafjarðarsvæðið er menning og ferða-
þjónusta sett saman sem eitt af þremur til fjórum kjarnasviðum þar sem byggja 
á upp klasa og tengslanet. Markmiðið er að auka hagvöxt og fjölbreytileika í 
atvinnulífi viðkomandi svæðis og koma heimamenn með tillögur að verk-
efnum innan hvers kjarnasviðs.  

Samtenging menningar, ferðamennsku og svæðis kemur inn á stórt svið í 
kenningarlegri umfjöllun samtímans. Hér verður leitast við að tengja þá um-
fjöllun greiningu á orðræðu um menningu og ferðaþjónustu, sem bjargráð í 
byggðaþróun í stefnumótunarskjölum stjórnvalda og einstakra svæða, með 
Fljótsdalshérað í forgrunn. Greint verður frá þróun í starfsemi á sviði sam-
tímalista, sem er eitt af mörgum undirsviðum sem rúmast í breiðum faðmi 
hugtaksins menningartengd ferðaþjónusta (sjá t.d. Guðrún Helgadóttir, Ed-
ward H. Huijbens og Kristín S. Björnsdóttir, 2007; Tómas I. Olrich, 2001). 
Velt er upp spurningum um landfræðilegan fókus, megingerendur og átaka-
fleti í uppbyggingu á starfsemi sem tengir sig á ýmsan hátt við menningu og 
ferðamennsku.  

Menning og hagsæld svæða 

Menningarsveigju í samfélagsvísindum má greina í rannsóknum á ýmsum 
sviðum efnahagslífs, undir samheitinu Cultural Economy (Amin og Thrift, 
2004), sem þýtt hefur verið sem menningarhagkerfi. Sótt er í kenninga-
smiðju ýmissa fræðigreina og hugtakinu gefið mismunandi innihald í rann-
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sóknum hagrænnar landfræði á svæðisbundnum efnahagsbreytingum (Gib-
son og Kong, 2005; Simonsen, 2001; Scott, 2000) og í stefnumótunar-skjöl-
um sem vísa ýmist til menningar- eða skapandi greina sem anga af þekkingar-
hagkerfi (Galloway og Dunlop, 2007). Samtvinnun menningar og hagþróunar 
nú er samofin orðræðu um póstmóderníska samfélagsþróun á vesturlöndum 
þar sem breytingar á framleiðslu og neyslu, í kjölfar hnattvædds efnahagslífs 
og aukinnar menntunnar, eru sagðar marka nýtt skeið. Í greiningu Lash og 
Urry (1994) á umbreytingunum kemur menning inn sem táknrænt ferli í 
aðgreiningu fólks í lífstílshópa í gegnum neyslu og fá hönnun, ímyndir/tákn, 
upplifun og þekking meira vægi í vöru og þjónustu. Sjónir beinast einnig að 
auknu samstarfi opinberra og einkaaðila í vöru-væðingu menningar, sem nýja 
leið í efnahagsþróun svæða (Harvey, 1989) og er þá gjarnan horft til ferða-
mennsku og listastarfs. Á Íslandi er opinbert framlag til menningarmála hátt í 
alþjóðlegum samanburði og hefur aukist síðustu tvo áratugi (Ágúst Einars-
son, 2005) og á sama tíma má ætla að framlög fyrirtækja hafi aukist, ef horft 
er til aukins rýmis í fjölmiðlum um styrki þeirra til ýmissa menningarvið-
burða.  

Í evrópsku samhengi dregur Ray (1998) fram þátt Evrópusambandsins í 
mótun ‘nýrrar svæðahyggju’ með færslu styrkja frá atvinnugreinum til skil-
greindra jaðarsvæða innan sambandsins. Samhliða því hafa íbúar svæðanna 
verið hvattir til að greina og nýta staðbundnar auðlindir, þ.m.t. menningarleg 
sérkenni, til markaðsetningar og atvinnusköpunar. Bendir hann á sögu, 
matarmenningu og handverk sem dæmi um auðlindir með staðareinkenni 
sem nýtist vel í menningartendri ferðaþjónustu. Á Íslandi má m.a. finna 
rannsóknir á slíkri uppbyggingu í kringum atvinnusögu sjávar-byggða (Anna 
Vilborg Einarsdóttir, 2005) og Gísla sögu Súrssonar (Gunnar Þór Jóhannes-
son, 2005).   

Á Norðurlöndum náðu hugmyndir um efnahagslegt mikilvægi lista og 
menningar fótfestu í byggðaþróunarverkefnum á 10. áratugnum. Í stefnu-
mótun var farið að líta á þessi svið sem greinar sem nýta ætti til atvinnu-
sköpunnar, hagvaxtar, útflutningstekna og til að vinna gegn byggðaröskun 
(Mitchell, 2003). Á sama tíma hafa hugmyndir um breytta opinbera stjórn-
sýslu hvatt til dreifingar ákvörðunarvalds og efnahagslegrar ábyrgðar. Á 
Norðurlöndunum hefur má sjá útfærslu þeirra í fjölgun samkeppnissjóða og 
samstarfs einka- og opinberra aðila um fjármögun og framkvæmd á sviði 
menningar og lista (Duelund, 2003).  

Í umfjöllun um ‘nýju svæðahyggjuna’ í hagrænni landfræði beinir Simon-
sen (2001) gagnrýnum augum að því hvernig litið er á menningu sem eigin-
leika hjá einstaka fyrirtækjum eða stöðum, sem annað hvort hindrar eða 
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styður við efnahagsþróun. Í slíkri framsetningu er menning séð sem stöðug, 
afmörkuð og einsleit á ákveðnu svæði. Doreen Massey (1994) boðar fram-
sæknari sýn á samband menningar og staðar, sem hún telur falla betur að 
hreyfanleika, menningarbræðingi og átakaflötum samtímans. Hver staður sé í 
raun samansafn margvíslegra merkinga sem mismunandi hópar hafar gefið 
honum í tímans rás og í samspili við aðra staði.  

Menning og ferðaþjónusta í stefnumótun 

Vaxandi menningarsveigju gætir í stefnumótun í ferðaþjónustu og byggða-
þróun er líður að síðustu aldamótum og er áherslan í byrjun á að gera 
menningararf þjóðarinnar sýnilegri fyrir innlenda og erlenda ferðamenn 
(Samgönguráðuneytið, 2005; Byggðastofnun, 2001). Í þingsályktun um stefnu 
í byggðarmálum 1999-2001 er talað um að setja meiri fjármuni til hvers konar 
menningarstarfsemi og réð Byggðarstofnun starfsmann árið 1999 til að veita 
ráðgjöf til sveitarfélaga á landsbyggðinn um menningu sem atvinnugrein. Í 
byrjun árs 1999 voru einnig kynntar hugmyndir ríkissjórnarinnar um stuð-
ning við byggingu menningarhúsa í hverjum landshluta, sem bæri að taka tillit 
til þarfa ferðaþjónustunnar [fyrir ráðstefnuaðstöðu]. Meginröksemd var að 
koma þyrfti til móts við breyttar kröfur um aðstöðu til menningar- og 
listiðkunar, miðað við það sem húsakostur félagsheimila biði uppá, og að 
rannsóknir sýndu að aðstaða til menningarstarfsemi réðu miklu um búsetuval 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). Er þar vísað til rannsóknar sem unnin var 
fyrir Byggðastofnun á orsökum búferlaflutninga á Íslandi, þar sem úrtak fólks 
í öllum byggðarlög lagði mat á búsetuskilyrði (Stefán Ólafsson, 1997). 
Niðurstöður um að íbúar Austurlands væru óánægðastir (24%) með menn-
ingarlíf og aðstöðu til afþreygingar voru notuð sem rök til fá sveitarfélög á 
Austurlandi til að móta sameiginlega stefnu í menningarmálum árið 2000 
(Þróunarstofa Austurlands 2000) og í kjöfarið verða fyrsti landshlutinn til að 
gera samning um menningarmál við ríkið árið 2001. 

Egilsstaðir voru tilgreindir sem staður fyrir menningarhús á Austurlandi í 
fréttatilkynningu sem boðaði að húsin yrðu „starfrækt í þéttbýli t.d. á Ísafirði, 
Sauðárkróki, Akureyri, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum.“ (Menntamála-
ráðuneytið, 1999). Samkvæmt greinum tveggja þingmanna í Morgunblaðinu 
15. og 19. janúar 1999, réð fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu og „dýrri tón-
listarhöll þar“, og að staðirnir væru kjarnasvæði í viðkomandi kjördæmum 
mestu um staðarvalið. Sumarið 2008 var búið að skrifa upp á samninga um 
menningarhús á öllum þessum stöðum, utan Egilsstaða. Í áætlun sveitar-
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félagsins er stefnt á að hefja byggingu hússins árið 2009 sem hluta af nýju 
miðbæjarskipulagi (Fljótsdalshérað, 2006). Valið á Egilsstöðum fellur ekki vel 
við rök um að treysta búsetu með menningarhúsi, í ljósi þess að af íbúum á 
Austurlandi reyndust Egilsstaðabúar ánægðastir með menningarstarfssemi í 
sínum heimabæ á þeim tíma (Þróunarstofa Austurlands, 2000).  Staðarvalið 
er þó  ákjósanlegt ef horft er til samgöngumála og menningarstarfsemi.  

Í byrjun 21. aldar er menning komin með fastan sess í stefnumótun í 
byggðaþróun og gjarnan vísað í menningartengda ferðaþjónustu í því sam-
hengi. Greina má vissan mun í nálgun ráðuneyta eftir verksviði þeirra. Í 
byggðaáætlunum iðnaðarráðuneytisins er atvinnusköpun i forgrunni. Í áætlun 
fyrir árin 2002-2005 (Alþingi, 2002) er auk þess eitt af meginmarkmiðum að 
skapa fjölbreyttari kosti í búsetu og lífstíl með því að „auðvelda byggðum 
landsins að rækta menningu sína“. Ferðaþjónusta, með íslenska náttúru og 
menningu sem meginstoðir, er fyrst nefnd af átta sóknarfærum í atvinnulífi 
og á að horfa til sérkenna landshluta við uppbyggingu hennar. Menningar-
starfsemi er einnig tilgreind sem sérstakt sóknarfæri í atvinnumálum og talað 
um menningarverðmæti í sögulegri arfleifð, dægurmenningu og samtímalist, 
sem nýtist bæði í menningartengdri ferðaþjónustu og til útflutnings. Í gild-
andi byggðaáætlun, fyrir árin 2006-2009, er efling menningarstarfsemi og 
uppbygging ferðaþjónustu tiltekið meðal 23 aðgerða (Alþingi 2005), en skipa 
ekki sama stóra sess og í fyrri áætlun. Hátæknigreinar á nú að spenna meira 
fyrir hagvaxtarvagninn. Í umfjöllun um menningu er talað um menningar-
samninga við sveitarfélög, nýtingu nýrrar tækni í menningarmiðlun og eflingu 
íþrótta- og æskulýðsstarfs. Í ferðaþjónustuliðnum bætist aðstaða ferðamanna 
í þjóðgörðum við fyrri áherslur á sérkenni landshluta og vaxtarsvæði. Styrk-
ing skapandi greina kemur fram sem sérstakur aðgerðaliður og þar er aðeins 
vísað í ályktun Vísnda- og tækniráðs frá júní 2005. Í henni er talað um hug-
takið creative industries sem menningarframleiðslu, þar sem hátækni og sérhæfð 
vísindaþekking getur skapað atvinnu- og verðmæti í samspili við listir og 
menningu1 (Forsætisráðuneytið, 2005).  

                                                 
1  Skilgreiningin á menningarframleiðslu í ályktun Vísinda- og tækniráðs er afar víð „ ... undir 

menningarframleiðslu falla m.a., listsköpun, hönnun, fjölmiðlun, tölvunarfræði, verkfræði, 
tæknifræði, húsagerðarlist, kennsla, útgáfur, sýningahald, stjórnun og starfsemi tengd 
listviðburðum.“ (Forsætisráðuneyti, 2005, bls. 7). Hún er nokkuð ólík upprunalegri skil-
greininingu á creative industries í stefnumótun breskra sjórnvalda ,,those industries which have 
their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation 
through the generation and exploitation of intellectual property … include advertising, architecture, the 
art and antiques market, crafts, design, designer fashion, film and video, interactive leisure software, 
music, the performing arts, publishing, software and computer services, television and radio.“ (DCMS, 
2001, bls. 5). 
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Skýrsla menntamálaráðuneytisins (2000) um menningarmál á landsbyggð-
inni tekur mið af byggðaáætlun fyrir 1999-2001. Menningartengd ferðaþjón-
usta er rædd undir fjölgun starfa á verksviði ráðuneytisins og mikilvægi þess 
að gera menningarminjar og sögu byggðarlaga aðgengilegri fyrir heimamenn 
og ferðafólk. Gildi framboðs á menningu og tómstundastarfi fyrir börn og 
unglinga er undirstrikað og tengt búsetuvali og forvarnastarfi. Hvatt er til 
eflingar listnáms, úrbóta í aðstöðu til menningarstarfsemi og að sveitarfélög 
móti stefnu í menningarmálum. Síðast en ekki síst lét samgönguráðuneytið, 
sem fór með ferðamálin fyrir flutning málaflokksins í iðnaðarráðuneytið, 
vinna nokkrar skýrslur sem lögðu grunn að núgildandi ferðamálaáætlun fyrir 
2006-2015. Þar er eitt af meginmarkmiðunum að „Náttúra Íslands, menning 
þjóðarinnar og fagmennska veðri ráðandi þættir í þróun íslenskra ferðamála.“ 
(Samgönguráðuneytið, 2005, bls. 9). Er þar byggt á hugmyndum um sérstöðu 
og ímynd landsins sem áfangastaðar í skýrslu um framtíðarsýn fyrir ferða-
þjónustuna (Samgönguráðuneytið, 2003). Menningarþættir og flokkanir 
byggja að hluta til á hugmyndaauðgi skýrslu um menningartenda ferðaþjón-
ustu, sem fór vítt og breitt í tíma og menningarskala þó mest áhersla væri á 
hinn forna menningararf og mótun menningar í samspili við náttúruöflin 
(Tómas I. Olrich, 2001). Nútímalistir (myndlist, grafísk hönnun, tónlist, 
leiklist og kvikmyndir) fengu einnig umfjöllum sem möguleg tækifæri í 
menningatengdri ferðaþjónustu, en áréttað að taka þyrfti tillit til þess að 
markaðsaðstæður fyrir listviðburði á landsbyggðinni væru erfiðar. Handverk 
fær mjög takmarkaða athygli og þá sem menningararfur í þjóðbúningagerð. Í 
framsetningu framtíðarnefndarinnar á menningu tilheyrir handverk einnig 
fortíðinni í menningararfi ullar og tógvinnu (Samgönguráðuneytið 2003). Þó 
er síðar nefnt að tækifæri felist í kaupum erlendra ferðamanna á listmunum í 
galleríum og handverkshúsum, sem hannaðir séu af „íslensku fólki“. Undir 
samtímamenningu er m.a. að finna listir, tísku og verlsun. Almennt má segja 
að möguleikar menningar til efnahagslegs ávinnings og ímyndasköpunar í 
markaðssetningu séu í forgrunni í stefnumótun ferðaþjónustunnar.  

Horft til framtíðar á Fljótsdalshéraði 

Grunnur að stefnu og þróunarstarfi í menningar og ferðamálum á Fljóts-
dalshéraði síðustu ár var mótaður af hópi áhugasamra íbúa í sveitarfélaginu, 
sem unnu að stefnumótun í anda Staðardagskrár 21 í byrjun nýrrar aldar 
(Austur-Hérað, 2001). Sjötíu íbúar tóku þátt í þeirri vinnu, jafnt konur sem 
karlar á ýmsum aldri. Í niðustöðunum má sjá vissa fylgni við stefnumörkun á 
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landsvísu, enda bæjarfulltrúar og starfsmaður Þróunarstofu Austurlands áber-
andi í verkefnisstjórn sem skilgreindi málaflokka sem unni var með. Menning 
og ferðaþjónusta var saman í málaflokki og innan meginmarkmiðs um að 
nýta sögu og náttúru svæðisins við nýsköpun í ferðaþjónustu komu nokkrar 
tillögur. Þær helstu eru efling svæðisbundnar matargerðar, gerð gönguleiða-
korta, frekari þróun bæjarhátíðarinnar, Ormsteitis, og nýting Lagarfljótsorms-
ins við markaðssetningu og þróun skrímslasafns. Af öðrum svæðaauðlindum 
sem stefnt er á að þróa betur nýtingu á eru skógar, m.a. sem vettvangur 
menninga og listviðburða, og hreindýr. Athygli vekur að mun meiri áhersla er 
lögð á handverk í umfjöllun um iðnað, verslun og nám, en í stefnumótun 
ráðuneytanna og er sú umræða tengd ferðaþjónustu. Stefnt er að því að 
menningarlíf verði eitt af kennileitum sveitarfélasins og áhersla lögð á að 
virkja ungt fólk og auka nám á sviði menningar og lista. Því er fylgt vel eftir í 
nýjustu framtíðarsýninni, sem er grundvöllur aðalskipulags fyrir 2007-2027. 
Þar er listnám og skapandi greinar áberandi á öllum skólastigum undir lið-
num þekkingarstarfsemi og listgreinaskóli á staðnum árið 2027. Nú er einnig 
horft út í heim eftir nemendum og stefnt að því að sveitarfélagið verði „eftir-
sóttur vettvangur fyrir alþjóðlega viðburði og námskeið á sviði menningar-
starfsemi“ (Fljótsdalshérað, 2007). 

Í niðurstöðum íbúaþings sem haldið var í kjölfar stækkunar sveitar-
félagsins (Alta, 2005) og í Vaxtarsamningi Austurlands (Iðnaðar- og við-
skiptaráðuneytið, 2006) koma menningarhús og ferðaþjónusta tengd Vatna-
jökulsþjóðgarði sterkara inn en 2001. Eru settar fram væntingar um mjög 
mikla aukningu erlendra ferðamanna í Vaxtarsamningnum, ekki síst í vetrar-
ferðum (úr 15 þúsund 2005 í um 140 þúsund árið 2020). Fjölþættari hug-
myndir um nýtingu hreindýra í tengslum við ferðamennsku eru líka komnar 
fram eftir að starfshópur vann skýrslu um þá staðbundnu auðlind (Þróunar-
félag Austurlands, 2005). Virðast hreindýrin hafa skákað Lagarfljótsorminum 
í markaðsetningu á sérkennum svæðisins og er heiti ferðabæklings Ferða-
málaráðs Íslands, frá 2005, fyrir Austurland til marks um það: Austurland – 
Náttúra, menning og hreindýr. 

Fimm tillögur að verkefnum með staðsetningu í sveitarfélaginu Fljótsdals-
hérað sóttu um styrk í menningar- og ferðaþjónustuklasa Vaxtarsamnings 
Austurlands 2006. Horfa þrjú til arfleifðar og sérkenna svæðisins til fræðslu 
og afþreygingar: Ormsstofa; Hrafnkelssöguslóð og Hreindýrasetur, á meðan 
tvö sækja efnivið í smiðju alþjóðlegrar samtímalistar: Listaverkagarður á Eið-
um og Kvikmyndahátíðin 700IS Hreindýraland. Þau síðast nefndu eru dæmi 
um verkefni sem eru frekar á skjön við áherslur á arfleifð og svæðaeinkenni 
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sem lykilhugtök í uppbyggingu menningartengdar ferðaþjónustu á lands-
byggðinni. Verður nánar fjallað um þau hér á eftir.  

Styrkur og styrkir í uppbyggingu 

Eins og áður var getið varð Austurland fyrsti landshlutinn til að gera 
menningarsamning við ríkið um fjármögnun og uppbyggingu menningar-
starfsemi árið 2001. Frumkvæðið kom frá Þróunarstofu Austurlands sem 
leitaði samstarfs við Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi um mótun 
stefnu í menningarmálum (Þróunarstofa Austurlands, 2000), sem varð 
grunnur samningsins. Í meginstefnunni er talað um að íbúum bjóðist met-
naðarfullir viðburðir og fullnægjandi aðstaða til menningarstarfs; eigi kost 
bæði á áhuga- og atvinnustarfi á menningarsviðinu og „viðurkenni og hljóti 
viðurkenningu á framlagi sínu til íslenskrar og fjölþjóðlegrar menningar.“ Í 
samtali mínu við Óðinn Gunnar Óðinsson, sem stjórnaði stefnumótunar-
verkefninu, kom fram að menning „hefði legið í loftinu“ á þeim tíma og til-
greindi hann m.a. ráðningu menningarráðgjafa hjá Byggðastofnun í því sam-
hengi. Í takt við upphaflega stefnu starfa nú fjórar menningarmiðstöðvar á 
Austurlandi með ábyrgð á mismunandi sviðum: Á Seyðisfirði – myndlist og 
sýningarhald, á Egilsstöðum – sviðslistir, á Eskifirði – tónleikar og sýninga-
hald, á Höfn – bókmenntir, handverk og sýningar.  

Við endurnýjun menningarsamningsins árið 2005 kom samgönguráðu-
neytið inn í hann með tvær milljónir á ári til eflingar menningartengdrar 
ferðaþjónustu. Signý Ormarsdóttir, starfsmaður Menningarráðs Austurlands, 
sagði að sú upphæð hefði verið aukin í tíu milljónir við endurnýjun sam-
ningsins í janúar 2008. Undir þessum lið hafa einkum verið styrkt verkefni 
um merkingu menningarminja, gönguleiða og uppsetningu sögusýninga.  

Samkvæmt samningnum frá 2001 var árlegt framlag ríkisins 25 milljónir í 
byrjun, en er komið í 48 milljónir árið 2008.  Sveitarfélögin eiga hins vegar að 
„beita sér fyrir því“ að veita árlega að lágmarki 250 milljónum til menningar-
mála á árunum 2008-2010 og hefur hlutur þeirra aukist verulega frá fyrsta 
samningnum. Í núgildandi samningi segir einnig að þau skuli vinna að auk-
ningu á ráðstöfunarfé Menningarráðs Austurlands ,,hvort heldur er með 
framlögum frá einkaaðilum eða með eigin framlögum.“ (sjá má samninga á 
www.menningarad.is). Það er því beint kveðið á um aukið samstarf hins 
opinbera og einkageirans (public-private partnership). Í tilviki Menningarráðsins 
reið RARIK á vaðið árið 2003 sem „máttarstólpi menningar á Austurlandi“, 
tveimur mánuðum eftir undirritun stóriðjusamningsins við Alcoa. Auk banka 
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er Alcoa nú orðið styrktaraðili árlegra viðburða eins og Jasshátíðar Egilsstaða 
og kvikmynda- og vídeóhátíðarinnar 700IS Hreindýraland.  

Samtímalist tekur hús á menningararfleiðinni 

Í viðtölum við fólk á Héraði og í fjölmiðlaumræðu má greina birtingarmynd 
átakaflata í þróun menningarmála á svæðinu í umræðu um aðstöðu og 
húsnæðismál í víðum skilningi. Titill kaflans hefur beina tilvísun í tvö mál. 
Annars vegar sölu sveitarfélagsins árið 2001á húsakosti og landi Alþýðuskól-
ans á Eiðum til einkaaðila með áform um uppbyggingu listaseturs og hins 
vegar sú ákvörðun bæjaryfirvalda árið 2007 að nýta fyrrum sláturhús KHB til 
listastarfsemi og ungmennahúss, en húsið hafði verið keypt árið áður vegna 
skipulags nýs miðbæjar. Húsnæðisumræðan hefur einnig snúist um sölu á 
félagsheimilinu Valaskjálf til einkaaðila árið 1998 og aðstöðuleysis, í kjölfar 
tíðra eigendaskipta, fyrir hefðbundið skemmtanahald, kvikmyndasýningar og 
áhugamannaleikfélög. Óánægju með framboð í skemmtanalífi gætir ekki síst 
hjá ungu fólki og talið neikvætt fyrir búsetuval þess hóps (Austurglugginn, 
2008).  

Í metnaðarfullum hugmyndum um uppbyggingu á Eiðum var stefnan sett 
á alþjóðlegt menningar- og þekkingarsetur og m.a. rætt um sviðslistahús og 
umhverfislistagarð í skóginum með verkum þekktra alþjóðlegra listamanna. 
Fyrsta verkið var reist í tengslum við Listahátíð í Reykjavík árið 2004, stór 
eftirlíking af Macy’s verlsunarmiðstöð í Bandaríkjunum og er verkið gagnrýni 
á neysluhyggju og umhverfiseyðingu. Í viðtali við Klöru Stephensen, starfs-
mann Eiða ehf., kom fram að fyrir liggja hugmyndir að a.m.k. þremur 
verkum til viðbótar sem verða öll mjög öflug. Að hennar sögn er að finna í 
heiminum í dag nokkuð stóran hóp listaáhugafólks og ferðast mörg þeirra 
hingað og þangað um heiminn gagngert til að skoða verk virtra listamanna. 
Stefnt væri að því að Eiðar kæmist inn í það samfélag. Í umsókn til Vaxtar-
samnings Austurlands um styrk til að reisa næsta verk í listaverkagaðinum, 
eru þau rök einmitt notuð að verkið muni laða að sér „nýja gerð af ferðafólki 
sem annars kæmi sennilega ekki.“ (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2006, 
bls. 69). Macy’s listaverkið og þróun uppbyggingar á Eiðum hefur fengið 
blandaðar viðtökur meðal heimamanna. Í ágúst 2005 boðaði Búnaðarfélag 
Eiðaþinghár til velsótts fundar um málið, þar sem mörgum var heitt í hamsi 
og meðal annars gagnrýnt að uppbygging gengi hægt og starfsemin væri í 
litlum tengslum við íbúa á svæðinu. Námskeiðahald fyrir börn og ungt fólk 
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hefur þó fengið jákvæðar viðtökur, enda skýr tenging þar við áherslur í 
stefnumótun í sveitarfélaginu.  

Hugmyndir um að nota sláturhúsið á Egilsstöðum sem grófverkstæði fyrir 
listamenn er að finna í niðurstöðum íbúaþingsins frá 2005 (Alta, 2005). 
Deilur um hvort rífa ætti húsið eða byggja upp sem ‘hrárri’ valkost í menn-
ingaraðstöðu við fyrirhugað ‘fínna’ menningarhús urðu síðan hitamál í 
sveitarstjórnarkosningunum 2006. Seinni kosturinn varð ofaná og er Menn-
ingarmiðstöð Fljótsdalshéraðs þar nú með aðstöðu. Framkvæmdastjóri 
hennar, Kristín Scheving, hefur haft veg og vanda að því að byggja upp nýjan 
árlegan viðburð í menningarlífi staðarins, Kvikmynda- og vídeóhátíðina 
700IS Hreindýraland, sem haldin var í þriðja sinn í sláturhúsinu í lok mars 
árið 2008. Auglýst er eftir ‘tilraunakvikmyndaverkum’ (experimental film) um 
allan heim og hafa verið valin til sýningar um 50-70 verk af á fjórða hundrað 
innsendum verkum í hvert sinn. Áhugi á að taka þátt í hátíð af þessu tagi í bæ 
á landbyggð Íslands er því mikill. Rekur Kristín það aðallega til nýstárlegrar 
staðsetningar, þar sem listamenn á þessu sviði séu alltaf að fara á hátíðir til 
sömu staða í Þýskalandi, Bandaríkjunum og Japan „ ... þannig að ég vissi að 
það myndi fullt af fólki sækja um bara til þess að fá þetta á CVið sitt að hafa 
sýnt á Íslandi og nafnið Hreindýraland er spennandi.“ Hún sagðist hafa 
stungið upp á nafninu óaðvitandi um átak í markaðsetningu svæðisins undir 
formerkjum hreindýra, en sem aðflutt hafi hún tekið eftir mörgum tilvís-
unum í hreindýr í umhverfinu. Hún taldi að nafnið hefði hjálpað við að fá 
stuðning í bæjarkerfinu við hátíðina. Einnig þau rök að hátíð af þessu tagi 
lífgaði bæinn og myndi draga að erlenda og innlenda gesti, á annars dauðum 
tíma í ferðaþjónustu. Haldin hafa verið námskeið fyrir ungt fólk víðsvegar að 
í tengslum við hátíðina og Kristín hefur einnig verið með námskeið fyrir 
barnaskólakennara og áhugasöm ungmenni á Héraði „Þetta er miðill sem þau 
[unga fólkið] vill vinna með.“ Á eftir frumsýningu á Egilsstöðum hefur 
hátíðin farið til Reykjavíkur og víða erlendis. Í veglegum bæklingi sem gerður 
var fyrir síðustu hátíð segir að stefnan sé að sýna á minni stöðum – ekki 
höfuðborgum. 

Umræða 

Ljóst er að samtenging menningar og ferðaþjónustu er orðið fast stef í 
stefnumótunarskjölum bæði á landsvísu og fyrir einstaka landssvæði. Endur-
speglar það hugmyndir um aukna vöruvæðingu menningar sem bjargráð 
bæði fyrir ferðaþjónustu og byggðir, í kjölfar hnattrænna umbreytinga efna-
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hagslífs og lífstílsþróunar. Orðræðan um að svæði verði að greina og efla sér-
kenni sín til að verða samkeppnishæfari á heimsmakaði er meginstefið í 
nýlegum vaxtarsamningum landshluta (Iðnanaðar- og viðskiptaárðuneytið, 
2006). Er það einnig bakgrunnsstef í fókus á nýtingu arfleifðar til atvinnu-
sköpunar og markaðssetningar. Fyrri áherslur í stefnumótun á Norðurlönd-
um á menningu sem menntun (Duelund, 2003) sjást þó enn, einkum 
varðandi sköpun góðra búsetuskilyrða fyrir börn og ungmenni. Kemur það 
skýrt fram í stefnumótunarvinnu, styrkveitingum og útfærslu menningarvið-
burða á Fljótsdalshéraði.  

Dæmin um uppbyggingu alþjóðlegra viðburða sýna að hægt er að sækja 
efnivið í menningartengda ferðaþjónustu víðar en í fornar rætur staðar-
samfélagsins. Straumar í alþjóðlegri samtímalist geta skotið rótum og þá 
græðlinga nýsköpunar bera gjarnan aðkomufólk eða fólk með staðarrætur 
sem dvalið hefur erlendis. Lítið hefur fari fyrir umræðu um hreyfanleika, ann-
arra en ferðamanna, og blöndun staðbundinna og hnattrænna menningar-
áhrifa í umfjöllun um menningartengda ferðaþjónustu hér á landi, en í er-
lendum rannsóknum má finna áhugaverðar þverfræðilegar nálganir (sjá t.d 
Jamal og Kim, 2005).  

Átakafletir í menningartengdri uppbyggingu á Héraði snúast í orði mikið 
um notkun, útlit og viðhaldskosnað húsa, en verða í greiningu sem sækir í 
smiðju Massey (1994) og Simonsen (2001) núningur merkinga, gjörða og til-
kallst til yfirráða svæðis. Bæði í tilviki Eiða og sláturhússins eru fulltrúar 
bændasamfélagsins leiðandi í gagnrýni á nýja starfsemi í húsum, sem eru hluti 
af menningar- og atvinnusögu í landbúnaðarhéraði. Gagnrýni á að endur-
nýjun sláturhúss og nýtt menningarhús njóti forgangs, á sama tíma og hefð-
bundið samkomuhald er á hrakhólum eftir sölu félagsheimilis, er dæmi um 
árekstra sem bera keim af vaxandi áhrifum miðstéttar í menningarneyslu og –
mótun (Lash og Urry, 1994). Endalok Húss handanna, verslunar og opinnar 
vinnustofu þriggja kvenna á list- og handverssviði í gömlu mjólkurstöðinni á 
Egilsstöðum, er enn eitt dæmi um átakafleti þar sem hús/aðstaða er í lykil-
hlutverki (sjá nánar í Júlíusdóttir og Gunnarsdottir, 2007). Starfsemin var 
vinsæll viðkomustaður ferðamanna, en lagðist af árið 2003 eftir að verkfræði-
stofa í stóriðjuhug keypti húsið. Eins og dæmin af Héraði sýna, getur samspil 
hnattvæðingar við þróun staðbundinnar menningar og ferðaþjónustu tekið á 
sig margar myndir, sem vert er að rannsaka nánar.  
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Eru skapandi atvinnugreinar ólíkar 
hefðbundnum atvinnugreinum? 

Áhrif viðhorfa og skoðana á skipulag fyrirtækja 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir 

 

Á undanförnum árum hefur skapast mikil umræða um skapandi hagkerfi 
(Howkins, 2001) og skapandi atvinnugreinar (Caves, 2000) ekki síst meðal 
stjórnvalda (Pratt, 2005). Skapandi atvinnugreinar eru taldar mikilvægar 
vaxtagreinar fyrir hagkerfi á borð við þau norrænu (Flemming, 2007). Rann-
sóknir sem fylgt hafa í kjölfarið hafa margar hverjar tekið á því hversu ólíkar 
skapandi atvinnugreinar eru hefðbundnum atvinnugreinum oftar en ekki er 
þessi munur rekinn til eiginleika listarinnar, t.d. þeirra tilfinninga sem lista-
menn hafa til sköpunar sinnar (Caves, 2000). 

Tónlistarútgáfa er hér ekki undanskilin en skipulag greinarinnar er með 
þeim hætti að fjögur alþjóðleg fyrirtæki ráða 80% af heimsmarkaðinum (gögn 
frá IFPI) en 20% er skipt á milli fjölmargra lítilla útgáfufyrirtækja, svokallaðra 
óháðra fyrirtækja. Tvískipting af þessu tagi er reyndar ekki óþekkt í öðrum 
atvinnugreinum, en það sem vekur sérstaka athygli á tónlistarútgáfu er að lítil 
sem engin hreyfing er á milli þessara tveggja hópa. Á breska markaðnum 
hafa, undanfarin 20 ár, aðeins tvö fyrirtæki komist nálægt því að skáka stóru 
fyrirtækjunum en höfðu ekki árangur sem erfiði. Hreyfing á milli hópanna er 
því nánast engin og það þrátt fyrir að miklar tæknilegar breytingar hafi orðið 
í dreifingu sem hefði átt að minnka áhrif stærðarhagkvæmni, en stóru fyrir-
tækin hafa nýtt sér hana til þess að byggja upp öflug dreifingar- og sölukerfi. 

Sú spurning vaknar því hvort að þessi skipting sé af þeirri rót sem að-
skilur skapandi atvinnugreinar frá öðrum atvinnugreinum. Rannsóknir á 
skapandi atvinnugreinum eru oft raktar til útgáfu bókarinnar Creative Industries 
eftir Richard Caves árið 2000, en hagrænar rannsóknir á listum ná þó aftur 
fyrir þann tíma. Innan hagfræðinnar eiga þær upptök sín í riti Baumol og 
Bowen frá 1966 þar sem þeir setja fram þá kenningu að sviðslistir muni með 
vaxandi launakostnaði eiga undir högg að sækja og munu því þurfa á 
styrkjum að halda til að deyja ekki út (Towse, 2003). Þó að áherslur Baumol 
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og Caves séu í grundvallaratriðum ólíkar, þar sem Caves leggur upp með að 
skapandi atvinnugreinar séu í grunninn arðbærar atvinnugreinar, ganga báðir 
út frá því að listir og viðskipti með listir séu á einhvern hátt ólíkar öðrum 
atvinnugreinum. Þrátt fyrir þessa ályktun hefur ekki fengist heildstæð skýring 
á því í hverju þessi munur liggi. Menningarhagfræðin leggur áherslu á mikil-
vægi listanna í samfélagi manna sem aðgreinandi þátt á meðan Caves telur 
skapandi atvinnugreinar ólíkar öðrum atvinnugreinum m.a. vegna þess 
hversu mikil óvissa tengist viðtöku afurðarinna, auk þeirra tilfinninga sem 
listamenn bera til verka sinna.  

Í fræðilegu samhengi hefur listum og markaði því oft verið stillt upp sem 
andstæðum (Negus & Pickering, 2004) – og ef til vill ekki að ástæðulausu. 
Markmið listarinnar er að vera í sífelldri þróun og nýsköpun að brjóta hefð-
ina með einhverju nýju og skapandi (Pankhurst, 1999). Það sem er nýtt á 
gjarnan erfitt uppdráttar og selst illa allt þar til það hefur áunnið sér sess í 
samfélaginu. Frá listrænu sjónarhorni gæti það því þýtt að list sem selst sé 
ekki framúrskarandi/nýskapandi.  

Með áherslu á skapandi atvinnugreinar sem arðbæra atvinnugrein vaknar 
þó upp sú spurning hvernig list, framleiðsla og sala séu samþætt á markaði. Í 
skapandi atvinnugreinum fara listræn og hagræn markmið nauðsynlega sam-
an. Ef aðeins hagræn markmið væru höfð að leiðarljósi væri ekki hægt að tala 
um skapandi atvinnugreinar í þeirri merkingu sem við gerum, og ef listræn 
sjónarmið væru eingöngu höfð að markmiði og listin ekki seld á markaði væri 
heldur ekki um skapandi atvinnugrein að ræða heldur afþreyingu listamanns-
ins.  

Markmiðið með eigindlegu rannsókninni var að skoða lýsingar á fram-
kvæmd og greina hvort eða hvernig þessi, að því er virðist andstæðu mark-
mið að búa til nýskapandi list og selja, eru samþætt. 

Í allri umræðu um listir, hvort sem hún er hagræn eða ekki hefur sú til-
hneiging verið til staðar að skipta listinni upp í tvo hluta annars vegar listina 
fyrir listina og hins vegar listina sem söluvöru. Á þeirri forsendu er tilgátan 
hér að þó skapandi atvinnugreinar samþætti nauðsynlega bæði listina og sölu 
hennar á markaði þá gæti áhrifa tvískiptingarinnar engu að síður í atvinnu-
greininni. 

Á forsendum þessarar tilgátu miðar rannsóknin að því að svara þeirri 
spurningu hvort gamalkunnur ágreiningur á milli listar og markaðar hafi áhrif 
á rekstur fyrirtækja í tónlistarútgáfu.  
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Framkvæmd rannsóknar 

Tekin voru 23 viðtöl við einstaklinga sem vinna eða hafa unnið við útgáfu 
tónlistar í Bretlandi. Spurt var um hvernig verkferlar sem tengjast útgáfu tón-
listar eru skipulagðir, allt frá því að tónlistarmaðurinn er uppgötvaður þar til 
upptökur af tónlistinni eru seldar almenningi Auk þess var reynt að fá upp-
lýsingar um af hverju viðkomandi veldi starf í tónlist umfram önnur möguleg 
störf. Viðtölin voru svo greind út frá verkþáttum og bakgrunn þess að við-
mælendur unnu við tónlist. Tengsl milli stærðar fyrirtækja í tónlistarútgáfu 
voru borin saman við ályktanir um markmið dregin af upplýsingum um hvers 
vegna viðmælendur völdu að starfa við tónlistarútgáfu sem og skipulag verk-
ferla. Þegar greining á verkþáttum lá fyrir voru leiddar líkur að því hvernig 
skipulag einstakra verkþátta gætu haft áhrif á stærð fyrirtækja. Rannsóknin 
miðar því að því að skýra áhrif af athöfnum byggðum á ákveðinni hug-
myndafræði á skipulagsheildir og skipulag atvinnugreinarinnar í heild, þ.e. tví-
skiptinguna. 

Plötuútgáfur í London voru valdar til þátttöku bæði eftir ábendingum og 
með handahófsvali úr skrá Musicweek (2005) yfir plötuútgáfur árið 2005. 
Gengið var úr skugga um að valið sýndi sem breiðasta mynd af útgáfufyrir-
tækjum bæði hvað varðar stærð sem og aldur. Til þess að tryggja að valið 
væri lýsandi fyrir útgáfufyrirtæki almennt var meðalaldur þeirra fyrirtækja sem 
þátt tóku í rannsókninni borinn saman við meðalaldur skráðra útgáfufyrir-
tækja í fyrirtækjaskrá í Bretlandi (FAME). Meðalaldur fyrirtækja í rannsókn-
inni var aðeins lægri en þeirra sem skráð voru í fyrirtækjagrunninn, en þess 
var að vænta þar sem allra yngstu fyrirtækin eru ekki skráð í fyrirtækjaskrána. 
Rætt var við stjórnendur hjá bæði einu af stóru alþjóðlegu fyrirtækjunum 
fjórum sem og litlu óháðu fyrirtækjunum (sem eru jafnvel starfrækt úr svefn-
herbergi eigenda). 

Viðtölin voru hálf opin og miðuðu, eins og áður segir, að því að fá lýs-
ingu á verkferlum. Þau voru svo greind út frá þessum sömu verkferlum og 
komu þá í ljós tvær mjög ólíkar nálganir að útgáfu tónlistar. 
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Niðurstöður 

Vinna við tónlistarútgáfu 

Í viðtölunum var spurt út í bakgrunn viðmælanda og ástæður þess að þeir 
unnu við tónlistarútgáfu. Með því að bera saman þær aðstæður sem leiddu til 
þess að viðmælandinn vann í tónlistarútgáfu og til hvaða aðgerða ef ein-
hverra viðkomandi greip til þess að fá vinnuna var hægt að greina tvær 
meginleiðir að starfi við tónlistar útgáfu.  

Annars vegar var um skipulagða framkvæmd að ræða, svo sem að afla sér 
menntun á sviði markaðsetningar eða verkefnastjórnunar í tónlistariðnað-
inum, eða stefnuleysi þar sem tilviljun virtist hafa ráðið för. Allir viðmæl-
endur sem unnu hjá alþjóðlegu stórfyrirtæki höfðu meðvitað tekið skref í þá 
átt að auka líkurnar á því að þeir fengju vinnu hjá tónlistarútgáfu, á meðan 
mikill meirihluti þeirra sem unnu hjá óháðu fyrirtækjunum virtist hafa farið 
tilviljunarleiðina. Það virðist fremur augljóst frá viðskiptalegu sjónarmiði að 
undirbúa sig undir starf með framhaldsmenntun á sviðinu en tilviljunarað-
ferðin er óljósari. Er um hreina tilviljun að ræða? Þegar tilviljanirnar eru 
skoðaðar nánar kemur í ljós að í flestum tilfellum var viðkomandi búinn að 
vera virkur á vettvangi tónlistar um nokkurt skeið áður en hann/hún var 
ráðin/nn til starfa hjá tónlistarútgáfu. Með því að umgangast tónlist og 
tónlistarmenn og sinna ef til vill einstaka tilfallandi verkefnum í tengslum við 
tónleika og útgáfu tónlistar höfðu viðmælendur þegar sýnt fram á að þeir 
höfðu skilning á tónlist og færni til þess að umgangast tónlistarmenn. En það 
að bæði kunna skil á og hafa áhuga á tónlist eru mikilvægir eiginleikar sem 
starfsmenn í tónlistariðnaðinum þurfa að hafa. Eins og einn eigandi óháðrar 
útgáfu lýsir því: 

 
It‘s quite hard to find a combination of someone who really loves music and is 
passionate about it but has a life style that is basically very work oriented.  
 
Það að umgangast tónlistarmenn og tónlist er þó ekki nein áskrift á starf í 

greininni – ekki frekar en það að ná sér í rétta menntun. Í báðum tilfellum 
þurfa einstaklingarnir að sýna fram á að þeir séu starfinu vaxnir. Flestar þær 
námsleiðir sem bjóða upp á nám tengt starfi í tónlistariðnaðinum krefjast 
þess að viðkomandi vinni frítt hjá tónlistarútgáfu í þrjá til sex mánuði og á 
þeim tíma vona nemendurnir að þeir hafi sannað sig nægjanlega til þess að 
vera boðin vinna. Í tilviljunarleiðinni eru viðvik við tónlistarmenn vísbending 
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um getu viðkomandi til þess að takast á við fyrirliggjandi verkefni. Þannig er 
krafan í báðum tilfellum á að sýna fram á að starfsmaðurinn kunni bæði skil á 
verkefnunum og tónlistinni. Áherslumunur er þó á þessum leiðum, þar sem 
færnin við að leysa verkefnin er sett í forgang þar sem menntunar er krafist 
hjá stóru alþjóðlegu fyrirtækjunum á meðan áherslan er á að vera virkur þátt-
takandi í tónlist og kunna skil á henni er fyrsta skilyrði í tilviljunarleiðinni og 
það að hafa hæfileika til að leysa verkefni tengt verkefnastjórnun og 
markaðssetningu kemur seinna.  

Áherslan virðist því annars vegar vera á listina og hins vegar á verkferlana, 
þó að báðar leiðirnar samþætti vissulega hvoru tveggja. 

Verkferlar 

Umfjöllun um verkferla í tónlistarútgáfu verður hér skipt í tvo hluta, annars 
vegar listræna hlutann og hins vegar viðskipta (humdrum) hlutann. Undir 
listræna hlutann falla þau atriði sem snúa að tónlistinni sjálfri, það er upp-
götvun tónlistarmanna og ákvörðun um að gera við þá samning og/eða 
framhaldssamninga. Undir viðskiptahlutann fellur hins vegar, dreifing og 
sala. Áður en lýsingar á verkferlum eru skoðaðar mætti ætla að tvískiptingin 
sem hér er til skoðunar lægi á milli þessara tveggja þátta, þ.e. að fyrirtækin 
sem legðu megin áherslu á listræna hlutann legðu mesta áherslu á sköpunar-
hlutann og öfugt, af því mætti svo leiða þá kenningu að óháðu fyrirtækin sér-
hæfðu sig í að uppgötva nýja tónlist á meðan stærri fyrirtækin hefðu yfirburði 
í að koma henni á framfæri eftir að óháðu fyrirtækin uppgötvuðu tónlistina. 
Slík verkaskipting virðist þó ekki vera til staðar og eru bæði stóru fyrirtækin 
og óháðu fyrirtækin oft að leitast við að gera samning við sömu hljóm-
sveitirnar.  

Með því að skoða nánar lýsingar á verkferlum kemur enn fremur fram að 
áherslurnar í hvoru tveggja listræna hlutanum sem og viðskiptahlutanum eru 
nokkuð ólíkar.  

Þegar kemur að uppgötvun nýrrar tónlistar eru nokkrar leiðir til þess að 
rekast á nýja tónlistarmenn, ein þekktasta leið tónlistarmanna til að koma sér 
á framfæri er að senda demó upptökur á tónlistarútgáfur. Þessi leið þykir 
yfirleitt ekki skila miklum árangri og voru viðhorf stjórnenda útgáfufyrirtækja 
til demó upptaka mjög ólíkar. Stjórnendur í óháðu fyrirtækjunum voru al-
mennt mun jákvæðari gagnvart demó upptökum og í sumum tilfellum 
hlustuðu þeir á allar upptökur sem fyrirtækinu væru sendar. Sú athöfn að 
hlusta á allann þann fjölda upptaka sem sendar eru inn byggir á því viðhorfi 
að það séu eiginleikar tónlistarinnar sem geri hana góða og því sé hægt að 
uppgötva nýjan tónlistarmann eingöngu með því að hlusta á hráa prufuupp-
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töku. Að þessu gefnu viðurkenndi þó einn viðmælandi að hann hefði í hlust-
un á prufuupptöku misst af mjög góðum böndum sem síðar gekk mjög vel. 
Á hinum endanum er ákvörðun um að gera samning við tónlistarmann ekki 
byggð á tónlistinni eingöngu heldur því hversu mikið „buzz“ væri í kringum 
hljómsveitina. Þessi leið að því að finna tónlist til að koma á framfæri byggir 
á því að góð tónlist sé ekki nóg til þess að hún sé seljanleg heldur þurfi að 
vera áhugi á henni, markaður fyrir hana. Aðgreiningin er hér falin í því hvort 
að góð tónlist, þ.e. tónlist sem er þess virði að gera samning um, sé annars 
vegar eiginleiki tónlistarinnar sjálfrar og hins vegar að góð tónlist sé tónlist 
sem vekur áhuga markaðarins.  

Það er þó augljóst að listræni hlutinn af því að koma tónlist á markað 
felur í sér ákveðna viðskiptalega ákvörðun. Á meðan stóru fyrirtækin byggja 
ákvörðunina á því hversu mikill áhugi sé á tónlistinni, hallast óháðu fyrir-
tækin að því að taka ákvörðunina byggða á eiginleikum tónlistarinnar og er 
röksemdarfærslan að góð tónlist sé auðþekkjanleg og þar sem kaupendur eru 
að sækjast eftir góðri tónlist muni þeir kaupa tónlistina um leið og þeir heyra 
hana og fá þar með tækifæri til þess að greina gæði hennar.  

Þó að þessi skil á milli listrænu áherslunnar og viðskiptaáherslunnar sé 
skýr var hún ekki jafn hrein og klár og þegar rætt var um aðkomu að vinnu 
við tónlistarútgáfu. Tvö fyrirtæki skáru sig nokkuð úr hópnum. Stærðarlega 
flokkast þau undir óháð fyrirtæki (þ.e. minna en 5% af heimsmarkaði og 
a.m.k. 50% eigið eignarhald) en lýsingar þeirra á verkferlum féllu þó oft ná-
lægt stóru fyrirtækjunum. Þessi tvö fyrirtæki reyndust í gegnum alla rann-
sóknina hallast að aðferðum stóru fyrirtækjanna þó að þau reyndu oft að 
breiða yfir það með orðræðu í anda óháðu fyrirtækjanna. Svo virðist vera 
sem að þau neyðist stærðar sinnar vegna að falla í sama form og óháðu fyrir-
tækin með áherslu á listræna hlutann.  

Eins og fram hefur komið lögðu óháðu fyrirtækin (fyrir utan þau tvö sem 
skáru sig úr) áherslu á það að eiginleikar tónlistarinnar seldu hana og endur-
speglaðist þetta viðhorf í skipulagi þeirra á viðskiptahlutanum. Við val á sölu-
mönnum til þess að koma tónlist að í útvarpi og sjónvarpi skipti mestu máli 
að sá einstaklingur sem seldi tónlistina trúði á hana. Markaðsetning virtist því 
fremur skipulögð sem trúboð en markaðssetning. Stóru fyrirtækin vinna hins 
vegar markvissara með auglýsingar og verðbreytingar. 

  
If I know that X is huge in Scotland I‘ll book a key spot on the TV – just in 
Scotland and the north. And it will cost me a fraction of what it would cost if I 
did it nationally or in London.  
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It‘s just a cost effective thing really. 
 
If we know it works there, then we might put the money on a national spot in 
the following week. We can test regions of strength. In order to work out how 
much the national spending should be. 
 
En þó að óháðu fyrirtækin telji að góð tónlist muni upp að vissu marki 

selja sig sjálf, gera þeir sér jafnframt grein fyrir að svo einfalt er málið ekki. 
Að tónlistin þarf að skapa umræðu, sem nær út fyrir tónlistina. Umræða t.d. 
um það hver sefur hjá hverjum hefur áhrif á hversu auðvelt er að fá tónlist 
spilaða í útvarpi. Stóru fyrirtækin mismuna tónlistarmönnum með markaðs-
stuðningi eftir því hvað þeir telja markaðslega hagkvæmast og leggja í sölu-
herferðir fyrir tónlistarmenn um leið og þeir vekja sérstaka athygli t.d. með 
spilun í sjónvarpi. Þessi mismunur felur í sér að þau eru jafnvel tilbúin til 
þess að hætta að leggja áherslu á tónlistmann sem hefur áður selt sem sam-
svarar gulli, ef sá árangur eru undir væntingum. Óháðu fyrirtækin á hinn bóg-
inn vilja leggja áherslu á tryggð við tónlistarmennina, og „vaxa með þeim en 
ekki á kostnað þeirra“. 

Munurinn á skipulagi litlu óháðu fyrirtækjanna og stóru fyrirtækjanna 
virðist vera einna mestur þegar kemur að viðskiptahlutanum af útgáfu tón-
listar. Á meðan stóru fyrirtækin hafa vel skilgreind verksvið í markaðs-
setningu og sölu eru verksvið meira fljótandi innan óháðu fyrirtækjanna, þó 
að stærri óháðu fyrirtækin neyðist óhjákvæmilega til þess að skilgreina verk-
svið betur en þau sem minni eru þar sem einn einstaklingur sinni meira en 
einu hlutverki. 

Áhrif á skipulag 

Ef þessar niðurstöður eru dregnar saman er ljóst að stóru fyrirtækin eru mun 
skipulegar uppbyggð, með skýra verkaskiptingu og ákveðna forgansröðun 
hvað varðar sölu á tónlist. Frá því að ákvörðun um að gera samning við tón-
listarmann eru markaðssjónarmið höfð að leiðarljósi. Stóru fyrirtækin gera þó 
ekki ráð fyrir að öll verkefni þeirra muni ná frábærum árangri, heldur leggja 
þau áherslu á að nokkur nái svo góðum árangri að þau standi undir kostnaði 
við hin. Óháðu fyrirtækin gera hins vegar ekki á sama hátt upp á milli verk-
efna, heldur standa eftir mætti að baki allra þeirra tónlistarmanna sem eru á 
skrá hjá fyrirtækinu.  

Stærð stóru fyrirtækjanna er meðal annars byggð upp á þeirri breidd af 
tónlist sem þau bjóða uppá, sem og því að mikil velta gerir þeim kleift að 
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setja háar fjárhæðir í markaðsetningu á einstökum listamönnum sem oft 
hefur skilað stjarnfræðilegri sölu á heimsmarkaði. En það að stóru fyrirtækin 
ráða yfir markaðsskrifstofu á öllum stærstu markaðssvæðunum gerir það að 
verkum að tónlistarmaður sem vekur athygli í heimalandi sínu á meiri mögu-
leika á því að vera markaðssettur alþjóðlega ef hann er á samningi hjá einum 
af stóru fyrirtækjunum (þó þetta gildi einna helst um bandaríska tónlistar-
menn). 

Með því að halda til streitu þeirri listrænu áherslu að góð tónlist selji sjálfa 
sig, og að sá sem selji tónlist best sé sá sem kann að meta tónlistina og þeirri 
trú að yfirburða sala á einstökum listamanni sé vegna „einstakra skilyrða sem 
yrðu ekki endursköpuð“ þá eru þessi fyrirtæki að minnka líkur á því að sam-
einast, stækka og verða þá e.t.v. að gera upp á milli listamanna þegar kemur 
að markaðssetningu og sölu. 

Þar sem markmið þeirra er fyrst og fremst að koma góðri tónlist á fram-
færi er það ekki aðalmarkmið þeirra að vaxa og ná sem mestri markaðshlut-
deild, á meðan stóru fyrirtækin eru háð því að vaxa og skila hluthöfum sínum 
arði.  

Niðurstöður rannsóknar á vinnuferlum í tónlistarútgáfu gefur sterklega til 
kynna að sú tvíhyggja sem löngum hefur loðað við listir sé til staðar. Vissu-
lega bera allar aðgerðir bæði merki viðskipta og lista en forgangsröðunin er 
ekki sú saman hjá öllum. Stóru fyrirtækin, með það að markmiði að skila 
hluthöfum sínum arði, leggja megináherslu á viðskiptahlutann á meðan litlu 
fyrirtækin leggja flest (með undantekningum þó) megináherslu á list-
sköpunina. Hér má því draga þá ályktun að hámörkun og skilvirkni séu ekki 
alltaf meginforsenda við skipulagningu fyrirtækja heldur hafi hugmyndafræði 
stjórnenda þar einnig áhrif. 
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On Images in Tourism Studies & of 
Iceland as a Tourism Destination 

Martin Gren 
Guðrún Þóra Gunnarsdóttir 

 

Tourism images communicate messages about places, their tourist attract-
ions, and have since long been used in the marketing and promotion of 
tourism. Images of tourist destinations can be found in tourist brochures, 
guide-books, advertisements, in newspapers, and on TV. Undoubtedly, im-
ages are an essential part of tourist imaginationing and in tourism studies 
various forms of „image analysis“ have been carried out since the early 1970s 
(Pike, 2002). One of the central postulates of theses studies has been that a 
destination image: 
 

has a crucial role in an individual’s travel purchase related decision making and 
the individual traveler’s satisfaction/dissatisfaction with a travel purchase largely 
depends on a comparison of his expectation about a destination, or a previously 
held destination image, and his perceived performance of the destination (Chon, 
1990, p.3). 
 
In the contemporary era the Internet has become a particularly important 

provider and producer of images of tourist destinations. More generally, it 
seems to be that images in and of tourism now live in an increasingly techno-
logically mediated environment. Often they are being produced also by tour-
ists themselves with the help of technological devices like personal com-
puters, mobile-phones, digital cameras and video cams.  

In this paper we would like to convey something of this topological com-
plexity of the tourism system environment that images of tourist destinations 
now seem to live in, and explore some implications for researching images of 
tourist destinations in the field of tourism studies. Our aim here is not to do 
image analysis, but we will briefly allude to images of Iceland as a tourist 
destination for illustrative purposes. 
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Image & destination 

Without going into theoretical details, one could conceive of an image as a 
hybrid inhabitant in a land of in-between. On the one hand, image connotes 
something constructed or made up, and is therefore a kind of “artificial 
representation”, or even fiction. On the other hand, in accordance with its 
etymological root of imitari (“to copy” or “imitate”) image also denotes 
something real. An image is an image of something, for example a tourist 
destination. In the production and consumption of images in tourism, as 
investigated through concepts such as „tourist destination image“ (TDI) and 
“product-country image” (PCI), one is likely to find „the real and the 
fictional“ of images inevitably and irretrievably entangled. So therefore: 
 

Iceland is not a myth, it is actual and real, a solid portion of the earth’s surface. It 
is not, either, what every one supposes, nor what we have reason to believe it is, 
from its name, its location, and the meager descriptions we have of it. But it has 
not been thought advisable to leave this country entirely alone, especially in an 
age of travel and discovery like the present (Miles, 1852, in Boucher, 1989, p.17). 
 
Iceland is “actual and real”, also in the age of modern mass tourism. Yet, 

perhaps, not “what everyone supposes”. When the country were to be 
developed into a tourist destination one couldn’t leave it “entirely alone”, as 
just another area on the surface of the Earth with a mere silent spatial 
coordinate attached. In order to spark off “tourist imaginationing” some-
thing more is needed of a destination. For example; “Energy for life through 
the forces of nature” as it reads in a recent marketing of the Blue Lagoon (in 
Map of Iceland, 2008-2009). 

In destination imagery the visual and the textual usually work intimately 
together. In that sense an image is a map, a combination of story and picture. 
However important role pictures often play in the construction of tourist 
destinations, it is important to not conflate a visual image with a picture: 
“And this is Iceland! – but I see no ice” (Miles, 1852, in Boucher, 1989, 
p.17). As Wittgenstein once put it; “What is imagined is not in the same space 
as what is seen” (Wittgenstein, cited in Olsson, 2007, p.124). A picture is 
what we can see with our eyes, but images also live a life in human imagi-
nation, perhaps as “simplifications of more complex ideas” or as “the sum of 
beliefs, attitudes, and impressions that a person or group has of an object” 
(Nadeau, Heslop, O’Reilly and Luk, 2008, p.84). In imagination images are 
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like angels, able to trespass borders of here and there, North of Iceland and 
South of China. Now and then they can cross the mind in the map of tourist 
destinations: 

 
That the country itself [Iceland], or any thing that is to be found here, is worth a 
journey to see, or that the history or habits of the people possess any degree of 
interest, has not, probably, crossed the minds of a thousand persons (Miles 1852, 
in Boucher, 1989, p.17). 
 
It´s a different story today, with every part of the country, every town or district, 
making a conscientious effort to offer tourists something special. /.../ Travelling 
around Iceland to enjoy nature and the local´s way of life is a wonderful and 
enjoyable activity (Skarphéðinsson, 2008, p.2). 
 
Without human imagination, without the ability to make the absent 

present and vice versa, we would have no tourist destinations and no tourism. 
For if there was no other place to imagine, that is, “to form a mental desti-
nation image of”, then why and where one travel should? Furthermore, the 
significance of images in tourism is directly related to the fact that tourism as 
a product is very much intangible, and it is practically impossible to try or 
test the product before purchase. Images of a tourist destination may be 
distributed, images that in practice simultaneously display and erase. The 
cultural product Blue Lagoon appears as nature and will work as an efficient 
image of Iceland because it is unique and therefore not representative of 
Iceland as a tourist destination. 

Tourist imaginationing is thus situated in the abyss between images of 
tourist destinations and whatever their referential locations. In other words, 
the impetus to travel, so as to become a tourist in the modern sense, is 
driven by possibilities, pleasures and whatever else, which may arise in the 
intersection of map and territory:  

 
Modern tourism is based on the reproduction (and re-enactment) of the coming 
together of representation and (bodily) experience, of abstraction and materiality 
(Minca, 2007, p. 434). 
 
As for the materiality part, where tourist imaginationings are to be onto-

logically transformed into the bodily doing of tourism, this is supposed to be 
provided by a destination. Although a concept widely used in both the tour-
ism business and in tourism studies, it is less clear where its “referential desti-
nation” is to be found: 
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Destination is by nature a problematic concept. It refers to a varying range of 
spatial scales (i.e. levels of representation) in tourism: continents, states, pro-
vinces, municipalities and other administrative units, tourist resorts or even single 
tourist products. Spatial scales and definitions of destinations based on admini-
strative or other such units are sometimes useful and practical, but theoretically 
they tend to approach tourism as a spatial and geographical phenomenon from a 
technical and static viewpoint (Saarinen, 2004, p.164). 
 
Destination is in practice also a matter of “destinationing”, which also 

seems to be more in tune with the “changing faces of contemporary tour-
ism” (Cohen, 2008). One of these faces is that tourist experience is no longer 
easily reducible to encounters on a site, but occurs through “intradestination 
movement patterns” (Lew and McKercher, 2006, p. 419) and to a greater 
extent throughout the total trip of traveling, thus leaving traces quite in-
dependent of the destination as such.  

Images of Iceland as a toursit destination  

Before the advent of modern mass tourism there were no touring masses. 
These were also times when images, like those of Iceland, in a material sense 
were confined to live their lives as inmates on paper: 
 

This is the island that is shown to us in our geographical books and maps, as a 
small white spot on the borders of the Arctic ocean, and described as a cold, 
dreary, and uninteresting region, inhabited by a few dwarfish and ignorant 
people, who has little knowledge of the world and whom little is known (Miles 
1852, in Boucher 1989, p.17). 
 
With the adventure of modern tourism came the possibility for places on 

Earth to mutate into tourist destinations and as such enter the gates to real-
and-imagined tourism geography. On arrival they were to find themselves 
surrounded by other destinations, competing against them as images, well 
aware of the fact that a past exchange-value will not necessarily be an asset of 
the present, nor of the future. Nowadays tourist destinations have to com-
pete on a “global tourism market” where there is so much knowledge easily 
available that it becomes difficult. And it’s only a mouse click away. Type; 
“Iceland” on Google and then voila! In 0.19 seconds you can have about 
122,000,000 results! Type; “Images of Iceland” and you may receive 416.000. 
For an empirically minded researcher in tourism studies, it is not easy to tell 
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whether this is to be regarded as a dream of number come true, or as a 
daunting nightmare of quantitative overload.  

The Internet, with its too numerous to mention websites, is now the 
place many potential tourists will visit during their process of deciding on a 
destination. They are then, with or without “Google” as a gateway, in the 
phase of their tourist imaginationing where they will form a “pre-image” of 
Iceland as a tourist destination. Not altogether easy, for customer and re-
searcher alike, and not only due to the vast pool of easily accessible images: 

 
It is worth emphasizing that there is no single or ‘correct’ answer to the question, 
‘What does this image mean?’ or ‘What is this ad saying?’ Since there is no law 
which can guarantee that things will have ‘one, true meaning’, or that meanings 
won’t change over time, work in this area is bound to be interpretative (Hall, 
1997, p.9). 

 
A pre-image will be further interpretatively processed, during an eventual 

visit, through tourist experiences of the actual encounter with the chosen 
tourist destination. It so happens that also images themselves are among 
what tourists are likely to come across, for example in the form of various 
classic tourist information material (yes, such still exists even in this “digital 
age”!).  

After having conducted an analysis of information material on display in 
the tourist information centre in Reykjavik, Gössling (2006) concludes that it 
reveals the image of Iceland as a: “cold, peripheral, and ‘different’ desti-
nation” (p.120), which, he states, is further reinforced in books on Iceland; 
“‘Lost in Iceland’, ‘Magic of Iceland’, ‘Wonders of Iceland’, ‘Colours of 
Iceland’ or ‘Land of light’” (p.122). Incidentally, the last two decades the 
cover of Iceland’s Tourist Board’s yearly brochure has predominantly pre-
sented an image characterized by water, rather static nature and bluish colors 
(Gunnarsdóttir, 2007).  

This image of Iceland as a tourist destination may be compared, for ex-
ample, with the official tourism plan (Ferðamálaætlun 2006-2015), with its 
vision of environmental consciousness that features issues like purity, health, 
safety and the country’s beauty in terms of untouched nature (Samgöngu-
ráðuneytið, 2005). As for the image of Iceland more generally, and not only 
as a tourist destination, a recent report by a committee working on the behalf 
of the Prime ministers’ office concluded that Iceland’s image is weak, and 
that the country is practically an unknown figure in the mind of most foreign 
nations (Nefnd forsætisráðherra, 2008, p. 22). The recommendations of the 



432  Martin Gren and Guðrún Þóra Gunnarsdóttir 

  

committee’s report is that the core in Iceland’s image should be power, free-
dom and peace (kraftur, friður og frelsi, p. 25), and it is stressed that it is 
important to research the success of that image building in the key markets 
(p. 29). 

Researching images in tourism studies 

The study of “destination imagery”, in a broad sense, is quite a major 
research area in tourism studies. Given that the field, or discipline, itself has 
had a strong emphasis in business administration and management it is un-
surprising that “tourism destination marketing”, among a host of business 
perspectives, has been an active area. It may be noted, however, that this is 
an area which in recent years: 
 

the need for more pluralistic approaches in understanding tourism destination 
image formation has become more pronounced (Govers, Go, and Kumar, 
2007a, p.980). 
 
There are signs indicating that research on tourism marketing has often 

taken a quite narrow perspective. It seems as if “a significant portion of the 
tourism marketing literature has focused on a specific set of topics, such as 
destination image, Internet marketing, and market segmentation” (Xiang and 
Petrick, 2008, p.235). Morover, Xiang and Petrick also identify two im-
balances in current tourism marketing research. The first is “an overem-
phasis on tourist research, in comparison to a lack of attention to marketing 
strategy and organizational behavior research”, and the second imbalance is 
“an overemphasis on empirical investigation, in comparison to a lack of 
attention to theory building and conceptual thinking” (Xiang and Petrick, 
2008, p.243). 

The relationship between tourists and the tourism supply system has 
often been conceived of as simply one of buyers and sellers on a dematerial-
ized and a-spatial market. In that conceptualization, the task for tourism 
marketers and providers become one of merely assemble different tourism 
products and service components, and so make them available on the market 
for the tourists. Accordingly, the marketing of tourist destinations seems to 
have thrived on the presentation of clear and concise images, under the 
presumption that they come with a capacity to catch the attention of po-
tential tourists and possibly change their behavior in the direction of a pur-
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chase (Gunnarsdóttir, 2007). But when examining the role of tourism pro-
motion, and specifically as a component of destination image formation, 
Govers, Go and Kuldeep found that: 

 
tourism promotion does not have a major impact upon the perceptions of 
travelers and that other sources of information have a much greater bearing on 
the formation of destination image (Govers, Go and Kuldeep, 2007b, p.15).  

 
Given that the perception of travelers is dependent on a broad range of 

factors, including various external influences, the relative position of tourism 
promotion more generally, and not only in terms of its influence on desti-
nation image, may frequently have been exaggerated. That destination image 
research often has had a narrow focus on the relationship between image 
and behavior further suggests that it becomes important to broaden the 
picture and more thoroughly include the topological complexity of the en-
vironment in which images live their lives. Part of that environment is obvi-
ously the Internet where: 

 
tourism destination images are becoming increasingly fragmented and ephemeral 
in nature (Govers, Go, and Kumar, 2007a, p.977-978). 

 
Today tickets are bought on-line, reservations are made, and plans 

changed on the basis of destination images accessed on the Internet, also 
during travel while sitting in a café or when surfing from a hotel room. 
Sometimes, the best way to find a restaurant in Reykjavik is to send a text 
message to Sweden. Under the technological macroscope of tourism studies, 
the tourism business looks more and more like a topologically complex 
tourism network, where “the tourist is regarded as a creative, interactive 
agent, as a co-creator of tourist spaces” (Ek, Larsen, Hornskov, and Mans-
feldt, 2008, p.124). This means, as far as tourism providers are concerned, 
that: 

 
They are not providing final products, but offering solutions (value propositions) 
to satisfy customer needs and wants through their knowledge and skills (Xiang 
and Petrick, 2008, p.240-241).  
 
It may be so that many of these customers are what is often referred to as 

“post-tourists”. What motivates them to travel is not so much authentic sites 
and attractions, but enjoyment. The post-tourist is a creature who instead of: 
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pursuing different experiences /…/ may choose to visit places which offer 
familiar ones, but in a greater variety, of a higher quality, in a more agreeable 
ambience (or at a lower price), than those available at home. Sheer fun and 
enjoyment become, in this view, a culturally approved, sufficient reason to travel 
(Cohen, 2008, p.332).  
 
This presumably implies that the post-tourist is prone to become 

especially excited when exposed to images of technologically sophisticated 
contrived human-made attractions, of which Disney World is the icon. In 
that particular market segment, tourist destinations with images of high-tech 
fabrications and fantasy, rather than of the real no matter how authentic, will 
have competitive advantages. Yet, there are also those, like some back-
packers, that are constantly on the look-out for remote little accessible places 
in order to experience what they believe to be the last remnants of authentic 
life and untouched pristine nature.  

Although there are lots of other tourist species, the point here is that 
there is no longer a single tourist customer onto which a clear cut destination 
image can be projected. The tourist now conceptually appears in tourism 
studies in the plural, but they are not only tourists. It so happens that they 
increasingly dress up also as tourist guides for visiting family and friends, 
which now form a considerable part of tourism in a world of mobility. As 
one observer notes: 

 
Communication at-a-distance produces new needs for face-to-face interaction 
(and the unique socio-emotional qualities that follow with it), which in turn 
creates new needs for mobility (Jansson, 2007, p.6). 
 
Traveling, visiting, and hosting, have become increasingly necessary in 

order to keep up a social life spread out over geographical distance. The 
reproduction of social life by the means of tourism suggests that „a break 
from ordinary life” is no longer the distinguishing mark of modern tourism it 
used to be. Sometimes, even, “one doesn’t need to leave home to be a 
tourist” or, we may add, to be a guide (MacCannell, 1976/1999, p.199).  

Concluding remarks 

With our emphasis on placing images in a broader context, and avoiding 
giving them a reductionist treatment, it is now perhaps easier to understand 
why we did not choose to simply approach images as visual and propose that 
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researching them requires the adoption of visual methodologies (see for ex-
ample Rose, 2001). 

Yet, this is not the whole story. It also marks the arrival of what we 
would like to refer to as the “visual paradox of tourism studies”. On the one 
hand, tourism is full of visual technologies and there is little doubt that the 
visual part of tourist experiences is highly significant (Urry, 1990, Crouch 
and Lübbren, 2003). On the other hand, and in spite of the just mentioned 
importance of the visual in tourism “image based-research methods are 
simply not on the agenda for many tourist researchers” (Feighey, 2003, p.78). 
Although photography is recognized as essential for touristic experience: 

 
Few studies have analysed how tourists picture the places the[y] visit; what sort 
of photographs they take and how they exhibit and circulate them (Ek, Larsen, 
Hornskov, and Mansfeldt, 2008, p.136). 
 
It seems that when tourist researchers have been researching tourists and 

tourism that, however defined, are jaded with the visual, they have neverthe-
less relegated the visual to stories in plain text. To the extent that visual 
images have appeared, they have often been inserted merely for illustrative 
purposes. As Garrod notes, “it is surprising how few studies in this area have 
adopted volunteer-employed photography (VEP) as a research tool” (Garr-
od, 2008, p.381).  

It may be all true that the visual in tourism, tainted as it has been by the 
“scopic regime” of modernity, has been overemphasized, and that it desper-
ately needed to be deconstructed and counterbalanced by an embodied tour-
ist multisensually engaging in the performance of her or his own encounters. 
Any touristic site involves more than sightseeing and it seems very likely that 
“ [t]ourists know that looks deceive” (MacCannell, 2001, p.31). Yet, it may 
also be the case that emerging mobile technologies “are changing the nature 
of vision for both tourists and tourism researchers” (Feighey, 2003, p.82). As 
Jansson notes: 

 
The nature of visual representation is becoming more negotiable. Digital photo-
graphy and video enable tourists to watch their recordings immediately and de-
cide whether to keep them, or to delete and create new images (Jansson, 2007, 
p.13). 
 
Tourism images in digital code are instantly made and easy to move, 

remove, edit, distribute and show in different environments and circum-
stances, and yet: “tourist videos have largely been ignored in tourism studies” 
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(Feighey, 2003, p.81). And some of them are easily accessible. “You Tube” 
may be as good as any other example: video results on “Iceland”; about 
33,400, “Images of Iceland”; 305, “Iceland and Tourism”; 25. In spite of the 
fact that there is now a vast expanding pool of empirical visual evidence of 
tourism and tourists, it is almost not being researched. 

What we have tried to convey, then, is something of the topological com-
plexity of the tourism system that images now are living in, as well as them-
selves being a part of. If images are on the move through different mediums 
in different guises, textual, visual, and if they (dis)appear under a variety of 
circumstances and locations, then this suggests a need to transcend tra-
ditional research methodologies by which images have been studied as iso-
lated entities, be it for example through content analysis, visual semiotics or 
textual interpretation. 

Research in tourism studies then needs to place, and methodologically 
approach, images in a broader frame, rather than, say, conceive of images as 
objects traveling in a neutral medium between sender and receiver. In what 
ways, for example, may film influence people’s travel decisions and induce 
them to visit, or avoid visiting, particular destinations they have seen on the 
cinema screen or on TV? How does images from the movies reverberate 
with those in books, advertisements, “blogs”, or, for that matter, good old 
photography? How can researchers use photography and video cams in their 
study of tourism images and how can they develop these techniques also for 
reporting and communicating their research findings? 

Images, then, are part of the “new modality of networking” (Larsen, 
Urry, and Axhausen, 2007) that holds tourism together, and do not exist as 
solitudes in a de-materialized vacuum. They are mediators and transformers, 
circulating around dis/connecting the home and mind of (post-) tourists 
with a travel agency, a hotel, a feeling, an imagination, a destination market-
ing organization, a tourist office, a booking sheet, a country, an authentic 
building, a pool for children, a hiking trail, and whatever attractions and 
expectations at the real-and-imagined tourist destination.  

If that image is reasonably correct, then “what is important for future re-
search is deciphering the interconnections” (Larsen, Urry, and Axhausen, 
2007, p.259). That, in turn, requires research methods that are able to con-
struct information and knowledge about the interconnections of mobile 
images in the enactment of the tourism system more broadly conceived.  
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Samfélagsábyrg nýsköpun íslenskra 
frumkvöðla 

Páll Ásgeir Davíðsson 
Þröstur Olaf Sigurjónsson 

 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja (Corporate social responsibility (CSR)) hefur undan-
farin ár verið ofarlega í umræðu um stjórnun og viðskiptahætti fyrirtækja. 
Hins vegar hafa stjórnendur lítið sem ekkert samþætt með skipulögðum hætti 
vinnu við samfélagsábyrgð þeim ferlum sem reksturinn starfar eftir (Hock-
erts, 2008). Fyrirtæki hafa helst nýtt sér CSR sem tæki til ímyndarsmíði. Drif-
kraftar (enablers) samfélagsábyrgrar nýsköpunar hafa að lang mestu leyti átt 
rót að rekja til breytinga á reglugerðum og tækninýjungum (Blum-Kusterer 
og Hussain, 2001). Það hafa ekki verið innri hvatar eða drifkraftar sem kveikt 
hafa á CSR nýsköpun. Ferlar í fyrirtækjarekstri hafa ekki tekið mið af þessum 
möguleika. Það eru ónýtt tækifæri að horfa markvissar til þess hvernig megi 
samþætta CSR ferla starfsemi fyrirtækja og ná fram bæði samfélagslegum og 
fjárhagslegum árangri.  

Rannsókn þessi er hluti af samnorrænu rannsóknasamstarfi háskóla þar 
sem varpa á ljósi á með hvaða hætti norræn fyrirtæki hafa farið af stað með 
CSR nýsköpun og náð árangri. Fyrst og fremst er leitast við að svara spurn-
ingum sem lúta að því hvað ýti undir að farið er af stað og hverjir helstu 
drifkraftar árangurs séu. Í rannsókninni eru greind með eigindlegum hætti 
nokkur dæmi um árangursrík CSR nýsköpunarverkefni. Hér verður fjallað 
um fræðilegan bakgrunn CSR og tenginguna við nýsköpun í fyrirtækjarekstri. 
Nokkrum vel heppnuðum íslenskum dæmum er lýst og tilraun gerð til að 
skýra út drifkrafta árangurs þeirra verkefna.   

Samfélagsábyrg nýsköpun sem ný fræðigrein 

Umræða um siðferði í viðskiptum ekki ný af nálinni. Cicero kvartaði undan 
slæmu siðferði í viðskiptum á dögum Rómaveldis og reglulega hefur umræða 
um siðferðilega ábyrgð fyrirtækja komið upp og er Ísland þar ekki undan-
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skilið (Þröstur Sigurjónsson, 1996). Hins vegar er það aðeins á allra seinustu 
árum að umræðan hefur gerst markvissari og ný fræðigrein orðið til (Hock-
erts og Morsing, 2008). Alþjóðavæðingin hefur átt sinn þátt í því. Fyrirtæki 
standa andspænis ólíkum hefðum, reglum og lögum í ólíkum ríkjum. Það 
sem viðgengst í einu ríki getur ekki gengið upp sem eðlilegir viðskiptahættir í 
öðru. Krafa um meira gagnsæi í starfsemi fyrirtækja og reikningsskilum hefur 
orðið ríkari (Þröstur Sigurjónsson, 1996).  

Sumir fræðimenn halda því fram að krafan sem samfélög setja fyrir-
tækjum stjórni því með hvaða hætti samfélagsábyrgð fyrirtækja birtist. Það sé 
því í raun samfélagið sem veiti fyrirtækjum rekstrarleyfi og má kalla hana 
stofnanakenninguna (Post, Preston og Sachs, 2002). Aðrir telja að það hljóti 
að liggja hjá stjórnandanum sjálfum, siðferðilegri afstöðu viðkomandi hvaða 
meðferð samfélagið hlýtur af hendi fyrirtækisins. Þessi skoðun á sterkar rætur 
í CSR fræðunum og má nefna hana siðferðilega afstöðu stjórnandans (Jones, 
1991; Crane og Matten, 2003). Þriðja hugmyndin hefur að gera með hags-
munaaðila fyrirtækja og stefnumótun þeirra. Hún byggir á þeirri skoðun að í 
æ meira mæli hafa fyrirtæki tekið ríkari afstöðu til hagsmuna þeirra aðila sem 
reksturinn snertir (Mitchell, Agle og Wood, 1997; Morsing og Beckmann, 
2006). Hagsmunaaðilar geta verið af ólíkum toga en oftast er átt við aðila 
eins og birgja, viðskiptavini, starfsmenn og samfélagið sjálft. Stefnumótunin 
gengur þá út á að finna það virði sem bjóða á hagsmunaaðilum og má flétta 
saman við hagsmuni rekstrarins sjálfs. Þessa kenningu má nefna hagsmuna-
ðila kenninguna.  

Á allra seinustu árum hefur orðið til aukinn skilningur á því að CSR getur 
vel farið saman við efnahagslega jákvæða þróun. Brundtland Commision 
(1987) skilgreindi þessi tengsl í fyrsta skipti. Hugtakið sjálfbær þróun varð til 
en þar er átt við að núverandi kynslóð taki ekki meira til sín en svo að gæði 
komandi kynslóða rýrni ekki. Þannig er gerð sú krafa á fyrirtæki að þau taki 
tillit til „ósýnilegra“ hagsmunaaðila eins og umhverfisins og komandi kyn-
slóða. Þessa kenningu má nefna sjálfbærni í rekstri.  

Umræða um nýsköpun sem hluta af CSR er mjög ný af nálinni. Fyrst um 
sinn einskorðaðist umræðan við ný tækifæri innan félagslega kerfisins (menn-
tun, heilbrigði og félagslega þætti í samfélaginu) en á síðari stigum bættist við 
umræða um umhverfismál. Hugtakið CSR nýsköpun (corporate social innovation) 
var fyrst kynnt til sögunnar af Rosabeth Moss Kanter við Harvard Business 
School árið 1999. Hún hélt því fram að fyrirtæki gætu nýtt sér í mun ríkara 
mæli CSR nýsköpun til þess að koma auga á og nýta sér óleystar þarfir á 
núverandi og nýjum mörkuðum. Enn hafa fá fyrirtæki að því er virðist gripið 
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tækifærið og fetað markvisst inn á þessa braut heldur horfa þau á CSR 
málaflokkinn fyrst og fremst sem tæki til ímyndarsmíði (Hockerts, 2008).  

Rætt er um að það þurfi ákveðnar tegundir af frumkvöðlum til að flytja 
CSR nýsköpun frá hugmynd til framkvæmda (social entrepreneur). Einkenni 
þessara einstaklinga eru samkvæmt skilgreiningu Bornstein „a path-breaker 
with a powerful new idea, who combines visionary and real-world problem-
solving creativity, who has a strong ethical fibre and who is totally possessed 
by his or her vision for change.“ (Bornstein, 1998: bls. 36). Hins vegar greinir 
fræðimenn á um það hvort það sé nauðsynlegt skilyrði að frumkvöðullinn 
hafi svo sterka siðferðilega afstöðu og hluttekningu (Mair og Noboa, 2006).  

Frumkvöðullinn getur nýtt sér ólíka hagsmunaaðila til að draga vagninn 
og er það reyndin með sum nýleg árangursrík CSR nýsköpunarverkefni. 
Dæmi þar sem hefur tekist vel til er „fair trade“ viðskiptalíkanið og danska 
fyrirtækið MyC4 (Tallontire, 2000; Hockerts, 2006). Þessi verkefni hafa náð 
því að vera bæði fjárhagslega árangursrík og skilað miklu til þeirra samfélaga 
þar sem þau starfa. MyC4 CSR nýsköpunarverkefnið hefur hlotið mikla at-
hygli. Þar eru fjárfestar fengnir til þess að leggja til áhættufjármagn í 
nýsköpun í nokkrum löndum Afríku. Þar hafa eigendur 90% verkefnanna 
getað greitt afborganir af lánum og vexti. Arðsemi fjárfestinga fjárfestanna 
hefur verið að meðaltali 12% (www.myc4.dk). Fjárfestar og lánþegar nota 
MyC4 sem grunn til að skiptast á upplýsingum og ganga frá viðskiptum. Er 
þetta verkefni dæmi um vel heppnaða framkvæmd eftir hagsmunaaðila lík-
aninu.  

Almennt er þó lítið vitað um hvernig eða hvers vegna CSR nýsköpun 
heppnast eða heppnast ekki. Jafnframt hvernig unnt er að hvetja frumkvöðla 
til þess að horfa til CSR tækifæra og ná þannig fram bæði jákvæðum fjár-
hagslegum áhrifum svo og samfélagslegum. Hér er gerð tilraun til að skilja 
betur hvað skýrir frumkvæði einstaklinga hvað CSR nýsköpun varðar og 
koma böndum yfir hvaða hvatar (enablers) geti ýtt undir jákvæðan árangur.  

Samfélagsábyrg nýsköpun á Íslandi 

Hér er leitast við að skoða þann ávinning sem felst í samfélagsábyrgri ný-
sköpun og þá krafta sem gera hana mögulega. Með öðrum orðum skýra 
hvaða tækifæri felast í því að skapa umhverfi þar sem að samfélagsábyrgir 
frumkvöðlar blómstra. Þrjú íslensk fyrirtæki eru skoðuð svo og frumkvöð-
larnir sem að baki þeim standa. Rannsóknin byggir á ítarlegum viðtölum við 
frumkvöðlana sjálfa og starfsmenn fyrirtækjanna. Viðtölin voru tekin vetur 
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og vor 2008. Ennfremur var litið til ýmissa annarra gagna frá fyrirtækjunum. 
Fyrirtækin eru Auður Capital, Latibær og Marorka.  

Auður Capital er lýst af frumkvöðlunum sem mannlegu fjármálafyrirtæki 
stofnað af konum. Því er ætlað að leysa úr læðingi fjárhagsleg og samfélagsleg 
verðmæti með því að beita nýrri nálgun í fjármálaþjónustu. Fyrirtækið hóf 
störf árið 2008 og var stofnað af Höllu Tómasdóttur og Kristínu Péturs-
dóttur. Það hefur 14 starfsmenn og hefur lokið fjármögnun vegna 3.2 mill-
jarða fagfjárfestasjóðs.  

Latibær framleiðir sjónvarpsþætti og annað efni í þeim tilgangi að hvetja 
börn til þess að gæta heilsunnar með því að hreyfa sig og borða hollan mat. 
Fyrirtækið var stofnað af Magnúsi Scheving sem hefur þróað og markaðsett 
hugmyndina síðan 1982. Fyrirtækið hefur 40 fasta starfsmenn og eru sjón-
varpsþættir þess sýndir í um 110 löndum. Það hefur fengið fjölda viður-
kenninga og verðlauna svo sem norrænu lýðheilsuverðlaunin, BAFTA verð-
laun fyrir besta barnaþáttinn og Eddu verðlaun.  

Marorka þróar og framleiðir hátæknibúnað og kerfi til þess að draga úr 
orkunotkun og mengun frá skipum. Helsta kerfið sem það hefur uppá að 
bjóða, Maren 2, hefur 2-12% orkusparnað og minni mengun í för með sér. 
Marorka var stofnað árið 2002 af Dr. Jóni Ágúst Þorsteinssyni.  Fyrirtækið 
hefur 17 fasta starfsmenn, hefur fengið styrki að fjárhæð 160 m.kr. úr nor-
rænum og íslenskum sjóðum auk þess að hafa hlotið ýmsar viðurkenningar 
t.d. Vaxtasprotann 2007 fyrir að vera mest vaxandi hátæknifyrirtækið á Ís-
landi og tilnefningu til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs árið 2008.  

Norræna rannsóknarverkefnið sýnir að samfélagsábyrg nýsköpun getur 
verið með þrennum hætti: nýtt viðskiptalíkan, ný tækni eða ný hönnun. 
Íslensku fyrirtækin eru áhugaverð þar sem að þau hafa fram að færa ólíkar 
tegundur nýsköpunar og eru á mismunandi æviskeiðum. Auður Capital 
byggir á nýju viðskiptalíkani, það er á fyrsta vaxtarskeiði og er ekki farið að 
reyna á rekstrargrundvöll þess með öðrum hætti. Nýsköpun Marorku byggir 
aftur á móti á nýrri tækni og er fyrirtækið að fara í gegnum fyrstu vaxtarstig 
með örum hætti. Hugmynd Latabæjar byggir á nýrri hönnun og er fyrirtækið 
komið af fyrsta vaxtarskeiði. 

Fyrirtækin eru sérstæð í íslensku viðskiptaumhverfi þar sem að samfélags-
ábyrgð er hluti af kjarnastarfsemi þeirra og uppspretta nýsköpunarinnar. 
Stofnendur fyrirtækjanna eiga það allir sameiginlegt að hafa tekið frum-
kvæðið til að svara samfélagslegri þörf. Hér er því ekki um að ræða aðila sem 
að hafa brugðist við áhættumati eða utanaðkomandi þrýstingi, til að mynda 
neytenda eða setja samfélagsábyrgð í jaðar rekstrarins. Hvati frumkvöðlanna 
er þó ólíkur. Halla og Kristín í Auði Capital sáu mikil tækifæri í vaxandi 
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mann- og fjárauði kvenna, auknum kaupmætti þeirra og frumkvæði þeirra til 
athafna. Ennfremur teljar þær ómæld vaxtartækifæri tengd fyrirtækjum sem 
ná að gera samfélagslega og siðferðilega ábyrgð að viðskiptalegum ávinningi. 
Jón Ágúst var drifinn áfram af löngun til að þróa nýja tækni og að takast á 
við eitt stærsta vandamálið sem að mannkynið hefur staðið frammi fyrir, 
hlýnun jarðar. Magnús Scheving vildi skapa fyrirmynd sem hvetti börn til að 
gæta heilsunnar. Um er að ræða stórt samfélagslegt vandamál enda hefur of-
fita á meðal barna aukist ár frá ári (Heilbrigisráðuneytið, 2004) og samkvæmt 
alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Með Latabæ leitast Magnús við að sam-
eina leik og fræðslu svo börn temji sér heilsusamlega lífshætti.  

Ávinningur af samfélagsábyrgð 

Rannsóknin sýnir að samfélagsábyrgð getur styrkt rekstur fyrirtækis með 
ýmsum hætti. Sú köllun sem keyrir frumkvöðlana áfram og það hlutverk sem 
þeir bjóða starfsmönnum sínum að takast á við hefur hjálpað fyrirtækjunum 
að ná til sín góðu fólki og hvetja það áfram. Starfsmenn Auðar Capital hafa 
sömu lífssýn og frumkvöðlarnir. Starfsmenn Marorku eru hvattir til að leita 
nýrra skjólstæðinga og bæta þjónustu fyrirtækisins þar sem að það mun draga 
úr mengun jarðar. Magnús Scheving laðar til sín hæfileikaríkt starfsfólk á 
þeim forsendum að það fái tækifæri til að taka þátt í verkefni sem að skiptir 
máli og getur bætt  heilsu barna um allan heim.  

Samfélagsábyrgð fyrirtækjanna hefur opnað fyrir þeim dyr og auðveldað 
jákvætt umtal og umfjöllun. Auður Capital hefur fengið töluvert meiri athygli 
fjölmiðla en önnur ný fjármálafyrirtæki vegna nálgunar sinnar gagnvart 
konum. Marorka hefur verið heimsótt af ráðherrum og forseta lýðveldisins 
sem að fjallað hafa síðan um fyrirtækið með jákvæðum hætti og komið því í 
samband við mikilvæga viðskiptaaðila og stofnanir erlendis. Þá hafa Marorka 
og Latibær fengið viðurkenningar vegna framlags þeirra til samfélagsins.   

Með því að frumkvöðlarnir líta ekki eingöngu til hámörkun hagnaðar 
heldur til hlutverks þeirra innan samfélagsins hafa þeir aukið tækifærin til að 
fara í samstarf með ýmsum aðilum utan hefðbundins atvinnulífs. Marorka 
hefur nýtt sér aðgang að háskólum til þess að fylgjast með nýjustu tækni og 
leyft nemendum að greina starfsemi fyrirtækisins og þau kerfi sem það hefur 
þróað. Með sambærilegum hætti gæti Auður Capital komið á tengslum við 
kvenréttindasamtök og Latibær við íþróttafélög og heilbrigðisráðuneyti í 
þeim tilgangi að eignast nýja bakhjarla, viðskiptavini og fá aðgang að hug-
myndum og þekkingu til enn frekari nýsköpunar.  
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Allir frumkvöðlarnir eiga það sameiginlegt að vera í framlínu strauma sem 
móta þau samfélög þar sem að þeir starfa. Staða kvenna, hitun jarðar og 
heilsa varða ekki eingöngu samvisku fólks heldur hafa mikil áhrif á markaði. 
Frumkvöðlarnir ná forskoti gagnvart keppinautum sem starfa innan ramma 
hefðbundinna viðskipta. Sem dæmi um slíka strauma má benda á niður-
stöður könnunar ráðgjafafyrirtækisins McKinsey þar sem fram kemur að 
95% framkvæmdastjóra þykja meiri kröfur gerðar nú en fyrir fimm árum um 
að fyrirtæki axli samfélagsábyrgð (Just good business, 2008). Horft til þess 
fjölþætta ávinnings sem fæst með samfélagsábyrgð fyrirtækja liggur beint við 
að skoða þá þætti sem gerðu frumkvöðlunum kleift að þróa hugmyndir sínar 
og koma þeim í framkvæmd.    

Drifkraftar samfélagsábyrgrar nýsköpunar  

Þeir drifkraftar sem eru mest ráðandi fyrir frumkvöðlana eru þekking þeirra 
sjálfra, tengslanet og aðgangur að fjármagni. Allir frumkvöðlarnir eiga það 
sameiginlegt að hafa sérstaklega mikla þekkingu og reynslu á sínu sviði. 
Uppspretta nýsköpunarinnar hjá Latabæ og Marorku býr í frumkvöðlunum 
sjálfum. Jón Ágúst hefur margra ára starfsreynslu í að þróa orkustjórnunar-
kerfi og lagði drögin að uppfinningu sinni þegar hann var við doktorsnám í 
Álaborgarháskóla í Danmörku. Magnús Scheving er margverðlaunaður 
íþróttamaður og hefur lengi hvatt börn og unglinga til að temja sér heilsu-
samlega lífshætti. Hjá Auði Capital er drifkraftinn að finna í samþættingu 
ólíkrar reynslu og þekkingar. Kristín Pétursdóttir þekkir mjög vel til fjármála-
þjónustu eftir margra ára reynslu hjá ýmsum fjármálafyrirtækjum, en áður 
hún hóf störf hjá Auði Capital var hún aðstoðarforstjóri hjá Kaupþingi 
Singer & Friedlander í London. Halla Tómasdóttir hefur þekkingu á við-
skiptalífinu, fræðaheiminum og sérstaklega á málefnum kvenna, en hún var 
áður framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, lykilþáttakandi í uppbyggingu 
Háskólans í Reykjavík og stýrði verkefninu AUÐUR í krafti kvenna.  

Víðtækt tengslanet nýttist frumkvöðlunum til að þróa og afla fjármagns 
fyrir hugmyndir sínar. Halla og Kristín höfðu fram að færa sitthvort tengsla-
netið. Þau tengsl spiluðu lykilhlutverk við fjármögnun fyrirtækisins en fjár-
festarnir eru einvörðungu konur. Jón Ágúst var þekktur fyrir að þátttöku sína 
við þróun ábatasamra orkustjórnarkerfa og hafði góð tengsl við íslensk skipa-
félög. Þetta traust lagði grundvöllinn að því að sjávarútvegsfyrirtækin HB 
Grandi og Eskja voru tilbúin til að kaupa frumgerð af Maren 2. Ennfremur 
tryggðu fjölskyldutengsl samstarfsaðila Jóns við Eimskip sölu frumgerðar 
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Maren 2 til fyrirtækisins. Það fjármagn sem fékkst og sú reynsla sem fyrir-
tækin höfðu af Maren 2 frumgerðinni gerði Marorku kleift að undirbúa 
kerfið fyrir sölu á almennum markaði.  

Aðgangur að markaði þar sem frumkvöðlarnir hafa getað þróað hug-
myndir sínar og smæð Íslands með stuttum boðleiðum á milli lykilaðila hefur 
nýst fyrirtækjunum vel. Magnúsi hefur reynst vel að prófa vörur á Íslandi þar 
sem auðvelt er að afla upplýsinga um neysluvenjur Íslendinga sem flestar 
endurspegla venjur stærri samfélaga. Hugmyndin um Latabæ var þróuð og 
reynd í 10 ár á Íslandi áður en hún var flutt út. Marorka nýtti sömuleiðis 
Ísland til þess að prófa sig áfram, en Maren 2 var í fyrstu hannað fyrir fyrir 
fiskiskip á Norður Atlantshafi og á grundvelli þeirrar reynslu var það þróað 
fyrir aðrar tegundir skipa annars staðar. Þá hyggst Auður Capital færa út 
kvíarnar til annarra Norður Evrópulanda eftir að hafa byggt upp starfsemi 
sína hér á landi. Magnús Scheving bendir ennfremur á að erlend fyrirtæki sjái 
síður ógn gagnvart Íslandi og séu fúsari til samstarfs og til að deila upp-
lýsingum með fyrirtækjum sem koma þaðan.  

Þekking, tengslanet og aðgangur að hentugum markaði á Íslandi dugar 
hins vegar skammt án fjármagns til þess að þróa og markaðsetja samfélags-
ábyrgar viðskiptahugmyndir. Jón Ágúst bendir á að það eigi ekki að byggja 
upp nýsköpunarfyrirtæki með utanaðkomandi fjármagni nema að það sé 
þolinmótt. Flestir fjárfestar vilja fljótt sjá arð af fjárfestingu sinni og munu 
beita fyrirtæki þrýstingi. Marorka hefur verið rekið eftir þeim formerkjum að 
helstu fjárfestar eru frumkvöðullinn sjálfur, starfsmenn og opinberir sjóðir. 
Marorka fékk engan fjárstuðning í byrjun hér á landi og voru þær rannsóknir 
og þróunarstarf sem lágu að baki Maren 2 fjármagnaðar úr norrænum sjóð-
um. Magnús Scheving fékk sömuleiðis engan fjárhagslegan stuðning á Íslandi 
á fyrstu stigum rekstrar Latabæjar. Hann rak fyrirtækið áfram með því að 
takmarka kostnað og selja leiksýningar og annað efni tengt Latabæ. Fyrir-
tækið fór fyrst á flug þegar bandarískt stórfyrirtæki keypti framleiðsluréttinn, 
en þá var hugmyndin orðin fullmótuð og reiðubúin fyrir alþjóðlega markaðs-
setningu. Bæði Marorka og Latibær hafa aftur á móti notið töluverðrar hylli 
og stuðnings hér á landi eftir að rekstur þeirra var kominn af stað. Auður 
Capital var alfarið fjármagnað af íslenskum konum. Engir opinberir sjóðir 
eða áhættusjóðir fjárfestu eiga í fyrirtækinu heldur eingöngu þeir aðilar sem 
viðskiptalíkan fyrirtækisins snýst um.  
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Lokaorð 

Frumkvöðlar íslensku fyrirtækjanna sem rannsökuð voru hafa allir fengið 
mikla athygli út á samfélagsábyrgð þeirra enda er slík afstaða til rekstrar enn 
fátíð. Um slíkt er ekki annað en jákvætt að segja, en það dugar ekki alltaf til. 
Aðgangur að fjármagni var takmarkaður í upphafi og án vafa ekki ólíkur 
vandi og sá sem hefðbundin nýsköpun glímir við. Tengslanet frumkvöðlanna 
og þekking þeirra á viðkomandi atvinnugrein kom þeim á þann stað að hug-
mynd gat orðið að rekstri. Marorka og Latibær uxu einstaklega hratt eftir að 
fyrirtækin fengu nauðsynlegan fjárhagslegan stuðning, en ekkert þeirra er enn 
farið að skila hagnaði og ekki hefur reynt á rekstrargrundvöll þeirra til lengri 
tíma. Þessir drifkraftar eru um margt ólíkir því sem erlendar rannsóknir sýna, 
en niðurstaðan þar er sú að drifkraftar samfélagslegrar nýsköpunar eigi að 
langmestu leyti rót að rekja til breytinga á reglugerðum og tækninýjungum 
(Blum-Kusterer og Hussain, 2001).  

Þrátt fyrir mögulegan samfélagslegan og viðskiptalegan ávinning þá styðja 
engir íslenskir opinberir sjóðir eða fjárfestar samfélagsábyrga nýsköpun sér-
staklega. Það sama má reyndar segja um stöðuna á Norðurlöndunum. Lausn 
á þessu gæti verið sú að taka saman upplýsingar um samfélagsábyrga frumþ-
kvöðla til þess að auðvelda fjárfestum sem hafa áhuga á þessu sviði að beina 
fjármagni til þeirra. Jafnframt mætti horfa til þess að hafa sérstaka fjárfest-
ingasjóði eða kríteríu innan almennra rannsóknarsjóða um samfélagsleg áhrif 
nýsköpunarverkefna sem sjóðirnir styrkja.  

Auðveldara ætti að vera að hvetja fólk að gerast frumkvöðlar undir for-
merkjum samfélagsábyrgðar þar sem að það fullnægir fleiri hvötum en mögu-
leikanum á fjárhagslegum ávinning, til að mynda að hafa áhrif og að njóta 
virðingar. Horfa má til þess hversu auðvelt það hefur verið fyrir frum-
kvöðlana að ná athygli almennings, fjölmiðla og ráðamanna. Reynsla af sam-
félagslegum jákvæðum verkefnum á Norðurlöndum er sú sama. Slíkt um-
hverfi ætti að laða fleiri fjárfesta að CSR nýsköpunar tækifærum. 
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The Nature and Purpose of Academic 
Thought 

Páll Skúlason 

 

The world has been calling upon universities to play an ever-greater role in 
shaping our daily lives and our social orders. One obvious explanation for 
this is the increasing importance of sophisticated knowledge to the progress 
of life. This makes it necessary for people to acquire education that will 
enable them to gain and apply knowledge of various sorts for a myriad of 
different reasons. In the light of this, we need to develop a clear conception 
of the nature and purpose of the sort of thinking that is required for the 
development of knowledge and hence the task faced by our universities. The 
aim of this paper is to present some thoughts that may be helpful for 
understanding theoretical thinking and the academic institutions that foster it. 

Let us start by looking at two matters that concern universities as 
academic institutions. The first is that they are the most universal institutions 
that can be found in the contemporary world. The second is that the activity 
which dominates the universities is that of theoretical thinking. These two 
affirmations about universities are closely related. The university is a cosmo-
politan institution, and individual universities therefore share a common 
structure and ethos, whatever their social, historical, national, or international 
situations may happen to be. This fact creates a brother- and sisterhood of 
very different people who, in a deep sense, share the same way of thinking 
even though they may disagree on many particular matters. When an aca-
demic  visits a university far away from his home country, he always has the 
experience of encountering the same kind of thinking that he is familiar with 
at home, thinking which is by its very nature universal and cosmopolitan. In 
order to understand the cosmopolitan dimension of universities, one has to 
have a clear idea about the kind of thinking that characterises universities. 

How can this kind of thinking be described? Let us first remark what it is 
not. It is not a political mode of thinking, where different visions of what 
matters most in society are debated. It is not a religious type of thinking, 
where convictions concerning the ultimate source of meaning are at stake. 
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And it is not a commercial way of thinking, where economic advantage is the 
criterion of success. Political, religious, and commercial thinking are all very 
important, but they are unlike the theoretical type of thinking which 
universities are all about. Theoretical or academic thinking has only one basic 
interest, namely to be able to understand and explain whatever it may 
encounter. It is by nature neutral regarding all other interests, be they pol-
itical, religious, or commercial. And that is why theoretical thinking is norm-
ally out of place in our daily lives, where we have constantly to make 
decisions on political, religious, or commercial grounds. 

It is a fact, nevertheless, that in our daily life with its particular problems 
and projects, we have become increasingly dependent on the results of 
theoretical thinking. Why is that? Here it is useful to make a distinction 
between problems of life and problems of reflection (see Kekes, 1980). A problem 
of life is a problem that has to be solved if our lives are not to be damaged or 
even destroyed. A problem of reflection is a problem that arises when we try 
to find the best solution to a problem of life. To take an example, imagine 
that you are sick and this creates a problem for you. If you are not too sick, 
you will immediately start to reflect upon the best way to deal with the 
problem: Go to bed? Take a walk? Seek a doctor? Discuss the problem with 
a friend? To choose among these options is a problem of reflection. In order 
to solve this problem of reflection you can set up in your mind different 
solutions and test them theoretically, that is to say without carrying them out 
in reality. 

Thus, in finding the best solutions to many of the important problems of 
life, we need to try out, theoretically, a series of solutions in order to be able 
to decide which is the best one to carry out. And in consequence, when we 
carry out what we take to be the best solution to a problem of life, we are 
prepared for all sorts of eventualities that we have foreseen in our prior 
reflections. This explains how we have become increasingly dependent upon  
theoretical thinking in sustaining our everyday ways of thinking.  

Of course, in everyday life we face all kinds of practical problems that 
have to be answered immediately, leaving little or no room for reflection or 
for the application of theoretical thought. But then it is very important that 
we have received the sort of education that prepares us for making good 
decisions.  

Such an education has two components, a technical component and an 
ethical one. The technical aspect of education consists in knowing how to do 
something; the ethical aspect consists in knowing for what purpose one does 
this or that, and why this matters. We can thus speak of specific competences in 
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doing something, and of special virtues that are required to make our actions 
good. This distinction is important in order to understand how we apply 
theoretical thinking in our ordinary lives. Quite often we know theoretically 
how to do something in a technical manner, but that does not mean that we 
know whether the circumstances are appropriate for applying this knowledge 
in order to accomplish something good: that is, to solve a problem of life. 
What is required is wisdom, that is to say knowledge of how to further the 
values that are at stake in a given human situation. Wisdom is the virtue that 
is most needed in human relationships, but it is not something that can be 
learned merely through the application of theoretical thinking. It depends 
mostly on the way we cultivate our thinking in everyday life when dealing 
with problems of life. So let us look more closely at the kinds problems we 
humans actually face from day to day. 

These problems can be classified in various ways. John Kekes, an 
American philosopher, makes a clear and useful classification. He proposes 
to distinguish between three problem-of-life areas: The first concerns 
“problems of life having to do with the satisfaction of various physiological 
needs, health, shelter, and protection; the problem is to safeguard one’s 
physical security and well-being” (Kekes, 1980, p. 34). Science and 
technology generate the theoretical problems that help us find the best 
solutions to this type of problem. The second problem-area concerns our 
relations to other people and society. “The typical problems of life in this 
context have to do with one’s attitude to family, strangers, friends, sex 
authority, violence, and other social phenomena” (Kekes, 1980, p. 34). And 
here the problems of reflection are the theoretical problems of politics, 
morality, and the law. The third and last problem-area “has to do with 
people’s attitude to themselves. … it concerns the pursuit of a rich and 
interesting internal life, self-knowledge and self-acceptance.” Problems of life 
in this area have to do with our “attitude to . . . death, pain, suffering, to 
[our] physical and psychological limitations and capacities” (Kekes, 1980, p. 
34). The problems of reflection “arise out of the need to imaginatively 
expand one’s horizons so that new options may be discovered” and for that 
purpose humanities, art, and literature are likely to be helpful.  

These three problem-areas show the great variety of problems of life that 
we have to solve by applying reflection and theoretical thinking. And uni-
versities have been the sanctuaries of theoretical thinking. Their role has 
always been the discovery, transmission and preservation of the knowledge 
required to deal with all possible problems and questions. That is why people 
in a university are expected to be interested in all kinds of questions and 
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problems and ready to discuss whatever subject may happen to be raised. 
The common interest of university folk is: How can we understand the world and 
how can we, through our understanding, change it for the better? There is of course no 
simple answer to this last question. It rather indicates a never-ending effort 
to develop, discover, and explain ideas that may help us to better organize 
our thoughts and lives. Theoretical thinking has thus to be applied very 
carefully. Prudence or caution is perhaps the central virtue that we need in 
order to acquire wisdom. 

But there are also other ways of applying human thought which are quite 
different from theoretical thinking.  One is nihilistic thinking and another is 
ideological thinking. These two modes of thinking are based upon two differ-
ent principles that share a common, systematic opposition to the principles 
of theoretical thinking. The main principle of nihilistic thinking is to tell 
people that there is nothing they can rely upon as ultimate grounds for their 
beliefs, thoughts or convictions: that they are doomed to make these up if 
they want to have them. On the other hand, the main principle of ideological 
thinking is to tell people that there is something they ought to believe and to 
respect as a sacred truth if their lives are not to be a misery or a disaster. The 
main principle of theoretical thinking lies somewhere between these two: It 
consists of being sceptical of all ideas or beliefs under consideration but 
trying at the same time to discover truth and to discover good reasons for 
believing something to be the truth. 

Quite often these two modes of thinking, the nihilistic and the ideo-
logical, join hands against theoretical thinking. They do so by making use of 
rhetorical techniques in order to charm people, to show them something they 
have not seen, to convince them of something they have not believed so far, 
and perhaps to express some kind of unconscious desire. To think theo-
retically involves resisting both nihilistic and ideological thinking. Nihilism 
and ideology are wild ways of thinking and dangerous for humankind if they 
are cut off from theoretical thinking. But fortunately they are in most cases, 
not totally alien to rationality and are, in fact, tempered and controlled by a 
degree of theoretical reasoning that refers to fact, truth, and objectivity.  

Accordingly, one of the most important tasks of the universities is to edu-
cate people in developing theoretical thinking and in learning how to use 
ideas in order to find good solutions to the various problems of life. This is 
precisely what the universities in the Middle Ages set out to do, and they 
succeeded so well that we still can learn from them today. In fact, ever since 
the Middle Ages, universities have been doing in one way or another exactly 
what the first universities started to do, namely, educating people to become 
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thinking beings: that is, to say beings who relate to reality through ideas, beliefs, and 
theories in order to develop their own lives, both as individuals and as 
members of society.  

This is perhaps the most interesting and complicated aspect of human 
life, namely that human beings are knowers: that they are born, live, and die in 
developing a knowledge of themselves, of the world, and of everything in it. 
Knowledge-seeking is precisely the way in which a thinking being relates to 
itself and everything else. So which competences and virtues are needed to 
develop this kind of relationship to oneself, to others, to reality, to the whole 
world, and to God?  

The first universities sought to answer this question in a practical manner, 
and their descendents have been trying to answer it ever since. And know-
ingly or not, many contemporary universities are in fact imitating the first 
universities, so let us have a brief look at the system of education of those 
early universities and its significance for us today.  

The universities in the Middle Ages had two basic educational aims. They 
provided a general education, that is, education that was relevant for every-
one. And they gave professional education in special fields. Both in the 
general and in the professional studies, they educated their students in theo-
retical thinking. 

Seven liberal arts formed the two cycles of university that provided 
general education before the students were allowed to enter professional 
studies, the latter being, at that time, theology, medicine and law. The first 
cycle, called the trivium, included three disciplines, grammar, dialectic and 
rhetoric, which aimed at training the students to master ideas and thoughts in 
a language (grammar), to articulate ideas and thoughts in their logical order 
(dialectic), and to express these ideas in an appropriate manner for others to 
follow and understand (rhetoric). After having pursued these studies for two 
or three years, the student could embark on the second cycle, the quadrivium, 
which aimed at the mastery of ideas and thoughts about the world through 
geometry, arithmetic, astronomy, and music. 

It is important to grasp the logic of these two cycles. The first was 
intended to make communication of ideas and thoughts better and more 
effective in one’s own mind and among people generally. The second cycle 
was intended to teach people the disciplines needed to understand reality as a 
cosmic order, where harmony, measure, and rhythm are the keys to under-
standing. Music (which included literature and history), arithmetic, geometry, 
and astronomy all contributed to this aim. Having completed these two types 
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of studies, the students were considered fit to start their professional 
education and to eventually become priests, lawyers or medical doctors. 

There are several interesting aspects of this way of organising “studium 
generalis” or general education; five of them at least are worth noticing: 

1. The first emphasis is on competence, not on content.  
2. These basic competences all concern speech and communication of 

ideas, thoughts, and beliefs. 
3. The content consists of the theoretical ideas and methods of certain 

basic disciplines (music, arithmetic, geometry, astronomy) which 
concern fundamental aspects of reality (harmony, measure, form, 
heavenly relations). 

4. The curriculum is organized so that there is a progression from what 
stands near to ourselves to abstract, invisible, or heavenly things. 

5. This education is meant to be good for everyone, whatever his or 
her main occupation or professional domain is intended to be. 

 
How does this conception of general education relate to the classification 

I made earlier of areas of problems of life? 
1. It starts with the problem one has in relation to oneself: one has to 

master language, thinking, and expression in order to stand on one’s 
own feet as a thinking being.  

2. It makes it possible to build up intelligible and rational relationships 
to other people in human society. 

3. It grounds our understanding of the real world: its wonders, its 
dangers, and the possibilities it offers.  

 
In this educational scheme, humanities and the natural sciences go hand 

in hand. They share a common mode of thinking—the same sort of intelli-
gence that is to be found in understanding oneself, understanding human 
society, and understanding natural reality. Moreover, it is taken for granted 
that we are all, as thinking beings, of the same nature, that the ways in which 
people relate to one another are basically the same, and that the world, the 
cosmos, is intelligible to us all in the same way. In short, this is a cosmopolitan 
education that is the proper mission of a cosmopolitan institution like the 
university.  

Now what it is important to emphasize—even if it appears obvious—is 
that this cosmopolitan institution is not located in heaven but on earth. And 
it is interesting to note that people have, from the outset, had a special way 
of naming the universities, that is by naming them for the place in which 
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they were located. To my knowledge universities and hospitals are the only 
institutions in the world that were almost exclusively named after the town 
or the place where they are situated. Business enterprises have generally not 
been named in this way, for example. This means that universities and 
hospitals are so intimately related to the community that fosters them that it 
does not make sense to separate them in name from community in which 
they are located. One cannot dislocate universities from the place where they 
were “born” or established. One cannot move Oxford University to 
California, China or Australia (although one can of course create something 
like an affiliate). But already in the Middle Ages, scholars and students left 
certain universities if they were not able to study there in the way that they 
liked. And this still happens a lot today. During the Middle Ages, towns went 
to great lengths to attract scholars and students because of the importance 
for the community to have such people around. So one very important task 
of universities, and the communities that foster them, is to maintain close 
working relationships and this involves to define the interests that are at 
stake both for the university and for the community.  

One aspect of this task is to sustain a continuous dialogue concerning the 
problems of life and the problems of reflection that are of particular interest 
and concern to the locality. To develop such a conversation, we need a 
framework of ideas that helps us to clarify the issues which we agree are im-
portant. We also need, of course,  suitable social and political frameworks 
within which to organize the conversation and ensure that it continues. And 
both of these frameworks need to be reformulated regularly—although not 
too often, because in order to get results one needs stability and a time span 
that allows for things to get done. What is most needed is the enthusiasm, 
the imaginative power, and the drive of the participants in the conversational 
process.  

To get the conversions going we can proceed in two different ways: We 
may either start with very specific problems and then go on to find theo-
retical methods for dealing with them, or we may begin with a theoretical 
perspective and proceed to applying it to our specific problems. In fact we 
need to go in both directions. People coming from the larger community will 
typically be inclined to start with specific local problems, while academic 
people will typically begin with a theoretical perspective.  

I will here illustrate my point by mentioning three problems of life that 
are of great importance to us all, and that we need urgently to deal with, and 
then engage in a brief theoretical reflection on our understanding of our-
selves and our universities. 
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One real problem of life consists in securing our physiological needs, and 
for that people have to live in a healthy environment and be able to take part 
in the productive activity of their communities. Science and technology have 
become the most important instruments for creating these conditions, which 
are basic to economic reality. And their instrumental power stems from the 
theoretical reflections they make possible on the natural and technological 
environments in which we live. The emphasis on technological innovation 
and entrepreneurial spirit, which is now fashionable, is in harmony with the 
increased importance of theoretical thought for the development of the 
economic infrastructure of the society. 

The second problem I would like to mention is much more specific; it is 
that we have not been able in Western societies to create decent living 
conditions for elderly people. One part of this problem is that we have a 
tendency to not even recognize its existence, as it is a shameful aspect of our 
society. This tendency concerns our lack of reflection on the moral, legal and 
political aspects of our various communities. I mention the problem of 
elderly people, but the fact is that the conditions of life of many young 
people, of the mentally ill, and of prisoners are generally very bad in Western 
societies. Here theoretical reflections on morality, politics, and law are called 
for, and all responsible people need to take part in those reflections. 

The third problem I would like to mention concerns our ways of under-
standing ourselves. I believe that one of the characteristics of our times is 
individualism—the fact that we have a tendency to be preoccupied with 
ourselves in many different ways. There are several reasons for this indi-
vidualism, which are somewhat negative: disintegration of traditional 
community, lack of social cohesion, and rootlessness. And the problems we 
face in our communities may be created partly by the fact that we are so 
concentrated on our own personal problems that we do not care about other 
people or about our communities themselves. One reaction to this problem 
today is what might be called a “negative communitarianism” where people 
identify so strongly with their local or national community that they start to 
hate those whom they see as outsiders. This is a serious problem in Western 
societies and stems from a flawed attitude that one has toward oneself. 

The positive side of contemporary individualism is, on the other hand, 
the widespread effort of people to educate themselves and to enjoy life as 
independent thinking beings. I want to stress this point. I believe it is of 
utmost importance that we think first and foremost of ourselves as thinking 
beings. Of course we are physical bodies, that is, individuals with natural 
needs and desires related to our bodily condition. We are also social beings in 
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the sense that we are always performing within one or another social role: as 
parents or grandparents, as teachers, farmers, sailors, artists, politicians, 
husbands, wives, and so on. We have a strong tendency to identify with these 
various social roles, because they give a special, and typically very important, 
meaning to our lives. But it is wrong, and may be dangerous for our self-
understanding, to give too much weight to this identification of ourselves 
with our social roles. The meaning of our lives should not ultimately depend 
on this identification because the “ego”, the “self”, the “soul” that I carry 
with me, that I take care of in my way of being myself, is not, and cannot be, 
a “social role”. I don’t know what it really is, but I know what it is not!  

As a thinking being I exist in the world of ideas, beliefs, theories, con-
victions, feelings, and wonders which I share with other thinking beings. 
And this world of knowledge is our way of connecting up with natural and 
social reality and perhaps ultimately with the mysteries of the creation. As I 
see it, universities were invented to cultivate and care for this complicated 
and interesting aspect of our lives. And this aspect is becoming ever more 
important as we increasingly realize ourselves necessarily engaged in applying 
theoretical thinking to each and every domain of reality.  

How may we succeed in developing our universities and making them 
better able to fulfill their mission of gaining, preserving and transmitting 
knowledge, and promoting academic thinking? This is still an open question. 
What I have tried to do here is only to clarify the central mission of uni-
versities and the importance for our lives of their existing and performing 

this mission.
1
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Tekjudreifing –Tekjuhreyfanleiki 

Ragnar Árnason 

 

Fólki verður gjarnan starsýnt á mælikvarða á dreifingu tekna í samfélaginu. 
Það er skiljanlegt. Dreifing tekna í samfélaginu er nátengd viðhorfum til 
jafnaðar og réttlætis. Auk þess hættir henni til að vera viðfang djúpstæðra 
tilfinninga eins og öfundar og afbrýði. Á hinn bóginn er tekjudreifing marg-
brotið fyrirbæri og torvelt að gefa af henni sæmilega réttvísandi og heildstæða 
mynd með fáum tölum. Tekjudreifing er því eitt af þessum upplögðu 
málefnasviðum fyrir pólitíska áróðursmenn, þrungið tilfinningum og tiltölu-
lega auðvelt að flagga villandi upplýsingum.  

Ljóst er að það sem máli skiptir frá sjónarmiði jafnaðar er ekki tekjur á 
tilteknu ári heldur ævitekjur manna. Það verður tæpast talinn ójöfnuður þótt 
maður hafi á fyrri hluta ævinnar meiri tekjur en annar en minni á síðari 
hlutanum, ef ævitekjur beggja (núvirtar að sjálfsögðu) eru nákvæmlega þær 
sömu. Af þessu má ljóst vera að tekjudreifing sem mæld er á einhverju 
tilteknu ári segir afskaplega lítið um þá dreifingu tekna sem máli skiptir frá 
sjónarmiði jafnaðar, þ.e. dreifingu ævitekna.  

Alþekkt er að tekjur breytast kerfisbundið yfir æviskeið manna 
(Modigliani og Brumberg 1954, Friedman 1957). Tekjur hinna ungu og hinna 
elstu eru jafnan tiltölulega lágar, en tekjur fólks á svokölluð blómaskeiði 
ævinnar, um og upp úr miðbiki hennar, langhæstar. Afleiðing þessa er sú að 
þegar tekjudreifing á einhverju tilteknu ári er skoðuð kemur jafnan í ljós að 
hún er langt frá því að vera jöfn. Þetta má hins vegar ekki skoða sem 
vísbendingu um ójafnar ævitekjur og þar með ekki tekjuójöfnuð. Ójöfn 
tekjudreifing myndi mælast á hverju ári jafnvel þótt ævitekjur allra væru 
nákvæmlega jafnar! Sú tekjudreifing sem mælist á hverju ári endurspeglar í 
ríkum mæli dreifingu tekna yfir ævi tekjuþega. Væri mannfjöldi fastur og 
ævitekjur jafnar myndi tekjudreifing hvers ár endurspegla dreifingu tekna yfir 
ævi hvers tekjuþega og ekkert annað.  

Sama máli gegnir ef tekjuþegar færast sæmilega hratt milli tekjuhópa þótt 
það sé ekki eftir reglulegu æviteknamynstri. Ímyndum okkur t.d. að til séu 
allmargir misháir tekjuflokkar og á hverju ári dreifist tekjuþegar tilviljunar-
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kennt á þessa flokka. Þá myndi hin mælda tekjudreifing á hverju ári sýna 
ójafna tekjudreifingu. M.ö.o. algerlega tilviljunarkennd tekjudreifing á ári 
hverju (og þar með tölfræðilega jöfn tekjudreifing yfir eitthvert árabil) leiðir 
til mældrar ójafnrar tekjudreifingar á hverju ári.  

Tekjuhreyfanleiki, þ.e. tilfærsla tekjuþega frá einum tekjuhóp til annars 
yfir tíma, er mælikvarði á þýðingu ofangreindra atriða. Því meiri sem tekju-
hreyfanleikinn er, þeim mun hraðar færast tekjuþegar á milli tekjuhópa og 
þeim mun minna segir tekjudreifing hvers árs um dreifingu tekna yfir ævi 
tekjuþega.  

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir tekjuhreyfanleika á Íslandi á árunum 
1992 til 2006. Markmiðið er að kanna hversu mikill þessi hreyfanleiki er og 
varpa þar með frekari ljósi á hina raunverulegu tekjudreifingu og hvernig 
unnt sé að mæla hana. Komi í ljós að tekjuhreyfanleiki sé mikill segja mæl-
ingar á tekjudreifingu á einhverju tilteknu ári lítið um dreifingu ævitekna. Sé 
tekjuhreyfanleiki hins vegar lítill, geta slíkar mælingar verið marktækari.  

Gögn 

Gögn í þessari rannsókn byggjast á skattaframtölum frá tekjuárunum 1992 til 
2006, þ.e. 15 ára tímabil. Gögnin ná yfir kennitölur allra fjölskyldna sem 
töldu fram til skatts árið 1992. Þessum fjölskyldum hefur verið skipt niður í 
20 jafnfjölmenna tekjuhópa. Gögnin rekja feril þessara kennitalna (fjöl-
skyldna) yfir tekjuhópa á árunum fram til 2006, en á samsafnaðan hátt, þ.e. 
aðeins er horft á heildarfjölda kennitalna í hverjum tekjuhópi. Nánar tiltekið 
er í rannsókninni spurt eftirfarandi spurningar: Af þeim sem voru í 
einhverjum tilteknum tekjuhópi i á grunnárinu 1992, hversu margir eru eftir í 
sama tekjuhópi árið 1993, 1994 o.s.frv. Ríkisskattstjóri varðveitir grunngögn 
um skattaframtöl. Ríkisskattstjóri hefur á þeim grundvelli góðfúslega tekið 
saman þær samsöfnuðu og ópersónugreinanlegu tölur sem notuð eru í 
rannsókninni. Án samvinnu við ríkisskattstjóra hefði ekki verið unnt að 
framkvæma þessa rannsókn.  

Í upphafi gagnatímans er tiltekinn fjöldi fjölskyldna (auðkenndar með 
kennitölum) í hverjum tekjuhóp. Yfir tíma getur þrennt gerst: Í fyrsta lagi 
getur kennitalan horfið úr mengi framteljenda. Í öðru lagi getur hún haldist í 
sama tekjuhóp. Í þriðja lagi getur hún flust í annan tekjuhóp. Hvað tekju-
hreyfanleika snertir er það fyrst of fremst þetta þriðja sem er áhugavert.  

Tafla 1 felur í sér sýnishorn af gögnunum og formi þeirra. Í töflunni er 
sýnd dreifing þeirra kennitalna sem voru í fyrsta tekjuhópi árið 1992 á hina 
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20 tekjuhópa árið 1993. Eins og sjá má er stærsti hluti þeirra enn í sama 
tekjuhópi en næst flestir í aðliggjandi tekjuhópum (tekjuhópum 2, 3 o.s.frv.). 
Athyglisvert er að tvær fjölskyldur eru komnar í hæsta tekjuhóp. Heildartala 
fjölskyldna sem telja fram árið 1992 er 2259 en var 2702 árið áður. Þetta 
þýðir að um 16% fjölskyldna í fyrsta tekjuhóp árið 1992 hafði horfið úr hópi 
skattgreiðenda árið 1993. Væntanlega er þetta vegna dauðsfalla, brott-lutn-
ings frá landinu, skilnaða o.s.frv.  

Tafla 1. Dæmi um gögnin: Dreifing framteljenda í tekjuhópi 1 á árinu 1992 á 
tekjuhópa á árinu 1993 (Heimild: Ríkisskattstjóri) 

Tek ju-hópur
F jö ld i 

kennitalna
1                1.3 35               
2                3 59                  
3                1 36                  
4                98                    
5                74                    
6                55                    
7                59                    
8                31                    
9                20                    

1 0               17                    
1 1               12                    
1 2               8                      
1 3               13                    
1 4               6                      
1 5               10                    
1 6               7                      
1 7               5                      
1 8               5                      
1 9               7                      
2 0               2                      

Samtals : 2.2 59                

Greining 

Á grundvelli gagna eins og í töflu 1 má reikna hlutfall þeirra kennitalna sem 
enn telja fram til skatts og eftir eru í viðkomandi tekjuhópi á hverju ári. 
Dæmi um svona reikninga eru í Töflu 2. Dálkarnir merktir Hópur 1, 10 og 
20 innihalda tölur um það hversu stórt hlutfall þeirra sem voru í viðkomandi 
tekjuhóp árið 1992 er enn í hópnum á síðari árum. Þetta hlutfall er að 
sjálfsögðu leiðrétt fyrir brottfall úr hópi framteljenda. Athuga skal að hópur 1 
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er tekjulægsti hópurinn, hópur 20 sá tekjuhæsti og hópur 10 nálægt miðri 
tekjudreifingunni. 

Eins og sjá má fellur hlutfall þeirra sem haldast í viðkomandi tekjuhópi 
(og eru enn í hópi tekjuþega) yfirleitt yfir tíma. Það er vegna þess að þeir 
flytjast í annan tekjuhóp. Eins og sjá má fellur þetta hlutfall nokkuð hratt í 
öllum tekjuhópunum og hraðast í tekjuhópi 10. Hægast fellur það í tekjuhópi 
20, hæsta tekjuhópnum. Stundum fjölgar aftur tekjuhópi. Það er vegna þess 
að viðkomandi kennitölur birtast þar aftur og eru fleiri en þær sem hverfa úr 
hópnum.  

Tafla 2. Hlutfall þeirra sem eftir eru í viðkomandi tekjuhóp 

Ár Hópur1 Hópur 10 Hópur 20
1992 1.00 1.00 1.00
1993 0.59 0.19 0.72
1994 0.46 0.13 0.66
1995 0.40 0.13 0.61
1996 0.33 0.11 0.57
1997 0.30 0.09 0.52
1998 0.29 0.10 0.50
1999 0.27 0.07 0.47
2000 0.25 0.06 0.45
2001 0.22 0.08 0.42
2002 0.21 0.08 0.43
2003 0.22 0.06 0.41
2004 0.20 0.07 0.40
2005 0.18 0.06 0.36
2006 0.17 0.07 0.33  
 
Mynd 1 lýsir þessari þróun með myndrænum hætti fyrir ofangreinda þrjá 

tekjuhópa og auk þess meðaltalið fyrir alla tekjuhópana 20. Efsta línan táknar 
hóp 20 eða tekjuhæsta hópinn. Sjá má hvernig hann sker sig úr frá hinum 
nítján hópunum. Svo virðist sem að þeir sem ná nógu háum tekjum til að 
komast í tekjuhæsta hópinn haldist þar tiltölulega lengi miðað við hina 
hópana. Næsta lína er lína tekjuhóps 1 eða tekjulægsta hópsins. Hreyfanleiki 
fjölskyldna í tekjuhópi 1 er því einnig tiltölulega lítill miðað við hina, en er þó 
meiri en í tekjuhóps 20. Tekjuhreyfanleiki í tekjuhópi 10, þeirra sem hafa 
miðlungstekjur er miklu meiri en í hinum hópunum tekjuhæsta og tekjulægsta 
hópnum. hann er sömuleiðis nokkru meiri en í öllum tekjuhópunum að 
meðaltali. Þetta gæti gefið til kynna að hreyfanleiki milli tekjuhópa sé mestur 
um miðja tekjudreifinguna. Þeirri vísbendingu ber þó að taka með varúð. Að 
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hluta til er þetta ugglaust vegna þess að þar sem jafnmargir eru í hverjum 
tekjuhópi eru tekjubilin hvað þrengst um miða tekjudreifinguna og víðust til 
endanna.  

0
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0,4

0,6

0,8

1

1,2

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tekjuhópur 1 Tekjuhópur 10 Tekjuhópur 20 Meðaltal
 

Mynd 1. Allir tekjuhóparnir 

Af Mynd 1 virðist í fljótu bragði ekki fjarri lagi að fella eftirfarandi fall að 
gögnunum:  
 

(1) ( ) tx t eα ⋅= .  
 
Þar sem x(t) táknar hlutfallstöluna sem eftir er í viðkomandi tekjuhóp á 
hverju ári (sbr. töflur 1 og 2). e er grunntala náttúrulegs lógarithma, α er fasti 
og t er tími mældur í árum. Fastinn, α er á margan hátt kjarninn í þessari 
greiningu. Hann mælir hlutfallslega breytingu (yfirleitt fækkun) í þeim hluta 
fjölskyldna, sem upphaflega var í viðkomandi tekjuhópi og er enn í hópi 
framteljenda. Formlega má rita α sem  
 

( )
( )

x t
x t

α = & , 
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þar sem ( )x t& táknar breytingu í hlutfalli þeirra sem eftir eru í viðkomandi 

tekjuhópi frá tíma t til tíma t+1. M.ö.o. α er mælikvarði á tekjuhreyfanleika. 
Því köllum við α  tekjuhreyfistuðul. Þeim mun hærra sem tölugildi α er þeim 
mun meiri er þessi hreyfanleiki.  

Í vissum tilvikum getur verið að (1) sé of einfalt líkan. Þá kæmi til greina 
að nota eftirfarandi útvíkkun: 

  

(2) 
2

( ) t tx t eα β⋅ + ⋅=  
 

Samkvæmt (2) er tekjuhreyfanleikinn breytilegur með tíma. Nánar tiltekið 
er hann 2 tα β+ ⋅ . Ef α og β hafa sama formerki er hann vaxandi annars 

minnkandi.  

Niðurstöður mats 

Hugmyndin er að fella líkingu (1) og líkingu (2) að gögnunum í töflu 2 og 
samsvarandi gögnum fyrir alla hina tekjuhópana. Með þeim hætti fæst 
mælikvarði á α og β og þar með tekjuhreyfanleika. Matsaðferðin er aðferð 
minnstu kvaðrata.  

Tafla 3 lýsir helstu niðurstöðum mats á líkingu (1). Þar má sjá að tekju-
hreyfistuðullinn α tekur ávallt neikvætt gildi en það þýðir þar er að jafnaði 
hreyfanleiki úr öllum tekjuhópum. Tölugildi t-gildanna eru há sem gefur til 
kynna að stuðulinn sé sæmilega vel ákvarðaður. Hins vegar er margfylgni-
stuðullinn R2 er aldrei mjög hár en það gefur til kynna að metnu bugðurnar 
falli ekki vel að gögnunum. Samkvæmt D-W (Durbin-Watson) prófi er 
sjálffylgni til staðar í afgangsliðum, sem gefur sterklega til kynna að fall-
formið sé rangt eða útskýringarbreytur vanti (Schmidt, 1976). Það er hins 
vegar aukaatriði í þessari greiningu, sem beinist fyrst og fremst að því að fá 
sæmilegan mælikvarða á tekjuhreyfanleika að meðaltali. 
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Tafla 3. Mat skv. líkingu (1) 
Hópur a t -gildi R 2 D-W

1 -0.153 -14.71 0.53 0.17

2 -0.171 -12.25 0.22 0.21

3 -0.228 -13.96 0.44 0.25

4 -0.243 -11.31 0.015 0.22

5 -0.253 -10.71 -0.167 0.22
6 -0.263 -10.07 -0.384 0.21
7 -0.272 -10.23 -0.316 0.21
8 -0.266 -9.42 -0.631 0.22
9 -0.268 -9.42 -0.615 0.21
10 -0.27 -9.48 -0.594 0.24
11 -0.272 -9.97 -0.4 0.23
12 -0.269 -10.17 -0.338 0.24
13 -0.268 -10.18 -0.33 0.21
14 -0.256 -9.63 -0.517 0.22
15 -0.253 -10.31 -2.85 0.2
16 -0.245 -10.57 -0.209 0.21
17 -0.225 -10.97 -0.076 0.22
18 -0.212 -12.3 0.193 0.23
19 -0.172 -12.79 0.296 0.2
20 -0.089 -17.28 0.686 0.21  

 
Þar sem líking (1) fellur ekki sérlega vel að gögnunum, var líking (2) felld 

að sömu gögnum. Niðurstöðum þess mats er lýst í töflu 4. Þar kemur í ljós 
að margfylgnistuðullinn, R2 er nú miklu hærri en áður og fellur þetta fall með 
breytilegum tekjuhreyfanleika allvel gögnunum. Tölugildi t-gildanna fyrir α  
og β eru sæmilega há sem gefur til kynna að en tekjuhreyfanleikinn sé 
sæmilega vel ákvarðaður. Sjálffylgni virðist enn til staðar í matinu en eins og 
áður hefur verið tekið fram er það ekki verulegt áhyggjuefni.  

Í töflu 4 er einnig sýnt hversu mörg ár líða þar til minnsta hlutfall 
upphaflegra fjölskyldna í viðkomandi tekjuhóp er eftir í hópnum. Þetta gerist 
yfirleitt eftir 10 til 11 ár. Í lægsta tekjuhópnum, hóp 1, gerist þetta t.d. eftir 
liðlega 11 ár, en þá er um 20% af þeim sem byrjuðu í hópnum enn í honum 
(síðasti dálkurinn í töflu 4). Freistandi gæti verið að túlka þessa tölu svo að 
þetta sé það hlutfall fjölskyldna sem sitji fastur í hinum lága tekjuhóp. Það er 
hins vegar ekki rétt. Það kann vel að vera að fjölskyldurnar í þessum 20 
prósentum hafi aður farið úr lægsta tekjuhóp, en séu komnar í hann aftur. 
Þær gætu meira að segja farið úr tekjuhópi 1 mörgum sinnum. Þá ber að hafa 
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í huga að tímaröðin er stutt miðað við ævilengd og ýmsir af þeim sem eru í 
lægsta tekjuhóp kunna að vera lífeyrisþegar, sem hafa haft hærri tekjur áður 
en gagnatímabil þessarar rannsóknar hófst.  

Tafla 4. Mat skv. líkingu (2) 

Hópur a b t -gildi f. a t -gildi f. b R 2 D-W min t * x (t *)
1              -0,289 0.013 -15,57 7,58 0,914 0,511 11,12 0,201

2              -0,355 0,017 -14,76 7,91 0,866 0,670 10,44 0,157

3              -0,433 0,019 -12.56 6,13 0,857 0,700 11,39 0.085
4              -0,518 0,025 -12,39 6,80 0,784 0,650 10,36 0,068
5              -0,555 0,028 -11,80 6,63 0,734 0,600 9,91 0,064
6              -0,588 0,030 -10,33 5,89 0,622 0,540 9,80 0,056
7              -0,605 0,031 -10,82 6,15 0,660 0,570 9,76 0,052
8              -0,625 0,033 -11,03 6,55 0,621 0,630 9,47 0,052
9              -0,631 0,033 -11,09 6,59 0,628 0,640 9,56 0,049

10             -0,630 0,033 -10,73 6,33 0,610 0,650 9,55 0,049
11             -0,620 0,032 -11,27 6,53 0,673 0,670 9,69 0,050
12             -0,604 0,031 -11,16 6,39 0,677 0,700 9,74 0,053
13             -0,603 0,031 -11,31 6,48 0,686 0,620 9,73 0,053
14             -0,596 0,031 -11,40 6,72 0,661 0,620 9,61 0,057
15             -0,567 0,029 -11,53 6,59 0,704 0,560 9,78 0,063
16             -0,538 0,027 -11,24 6,32 0,703 0,580 9,96 0,069
17             -0,491 0,024 -12,67 7,09 0,779 0,620 10,23 0,081
18             -0,423 0,019 -11,02 5,68 0,768 0,560 11,13 0,095
19             -0,348 0,016 -13,94 7,26 0,861 0,590 10,88 0,151
20             -0,153 0,006 -13,99 6,07 0,918 0,630 12,75 0,377  

 
Það er athyglisvert að langflestir haldast í tekjuhæsta hópnum eða hátt 

upp í 40% þegar minnst er. Fæstir haldast kyrrir fyrir í tekjuhópum 9 og 10 
eða aðeins tæp 5%. Sem fyrr er nefnt geta þessar niðurstöður stafað af því að 
tekjubil í millitekjuhópum er tiltölulega þröngt miðað við tekjubilið í efstu og 
neðstu tekjuhópunum.  

Í töflu 5 eru raktar niðurstöður fyrir mat á tekjuhreyfanleika fyrir meðaltal 
allra gagnanna. Taflan sýnir bæði mat líkans (1) og líkans (2). Augljóst er að 
mat líkans (2) er mun betra en mat líkans (1).  

Tafla 5. Mat tekjuhreyfanleika að meðaltali 
a b t -gildi f. a t -gildi f. b R2 D-W

Líkan (1) -0.218 -10.91 -0.115 0.21

Líkan (2) -0.471 0.023 -11.6 6.437 0.734 0.57  
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Mynd 2 sýnir svo aðfallsbugður líkingar (1) og líkingar (2) fyrir meðaltal 
gagnanna.  
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Mynd 2. Mat á meðalts tekjuhreyfanleika skv. líkingum (1) og (2) 

Lokaorð 

Ofangreindar niðurstöður eru vísbending um að tekjuhreyfanleiki hafi verið 
mjög verulegur á Íslandi á gagnatímanum. Af þeim sem eru í lægsta flokki 
1992 voru aðeins um þriðjungur eftir fjórum árum síðar. Í tíunda tekjuhópi 
er þetta hlutfall enn lægra eða 11%. Tekjuhreyfanleiki er hvað minnstur í 
hæsta tekjuhópnum þar sem liðlega helmingur er enn í flokknum fjórum 
árum síðar.  

Svo virðist sem tekjuhreyfanleiki sé mestur í tekjuhópunum í miðri tekju-
dreifingunni (umhverfis tekjuhóp 10). Eftir um 9.5 ár er aðeins um 5% af 
þeim sem upphaflega voru í tekjuhópum 9 og 10 eftir í sömu hópum Þetta er 
lægsta hlutfall þeirra sem eftir sitja í sínum upphaflega hóp af öllum tuttugu 
tekjuhópunum. Þessi mismunur á tekjuhreyfanleika milli hæstu og lægstu 
tekjuhópa stafar ugglaust að hluta af því að tekjubilið í þessum hópum er 
víðara en í hópunum í miðjunni. Hann gæti líka stafað að einhverju leyti af 
efnahagslegum og félagslegum mismun á tekjuþegum í þessum hópum. ‚I 
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þeim rannsóknum sem þessi rigerð gerir grein fyrir er ekki kafaðp nægilega 
djúpt til að gera upp á milli þessara möguleika.  

Þessi rannsókn sýnir hins vegar fram á að að tekjuhreyfanleiki, þ.e. færsla 
tekjuþega milli tekjuhópa frá einu ári til annars, hefur verið mjög verulegur 
hér á landi. Þar með hefur það verið staðfest að mæld tekjudreifing á 
einhverju tilteknu ári segir lítið sem ekkert um dreifingu ævitekna og þar með 
raunverulegan tekjujöfnuð í samfélaginu. Það er m.ö.o. ekki unnt að fullyrða 
neitt um tekjujöfnuð eða tekjuójöfnuð á grundvelli mælinga á tekjudreifingu 
á einstökum árum.  

Fjölmörgum spurningum er þó ósvarað. Þeirra á meðal er sú, hversu stór 
sé sá hluti framteljenda sem helst í sama eða svipuðum tekjuflokki alla ævina. 
Til þess að geta svarað þeirri spurningu nægir ekki að skoða heildarfjölda 
framteljenda. Það þarf að fylgjast með ferli kennitalna um tekjudreifinguna 
yfir alllangt tímaskeið. Önnur áhugaverð spurning lýtur að því hvert tekju-
þegar fara úr tilteknum tekjuhópum. Fara þeir yfir í næsta tekjuhóp, eða 
stökkva þeir yfir marga tekjuhópa. Þriðja spurningin snertir það hverjir séu 
hinir félagslegu eiginleikar þeirra sem hafa mikinn tekjuhreyfanleika miðað 
við þá sem hafa lítinn.  
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Íslensk víðerni: hrein ímynd eða 
ímyndun? 

Þróun aðferða við mat og kortlagningu ósnortinna 
víðerna í LUK 

Rannveig Ólafsdóttir 

 

Íslensk víðerni (wilderness) eru af mörgum álitin vera með síðustu ósnortnu 
svæðum Evrópu. Þetta álit endurspeglast meðal annars hjá ferðamönnum en 
samkvæmt þeim er ósnortin náttúra eitt helsta aðdráttaraflið þegar ákvörðun 
um Íslandsferð er tekin (t.d. Ferðamálastofa 2005, Anna Dóra Sæþórsdóttir, 
2003). Þessi ósnortna ímynd er og hefur verið meginuppistaða í kynningum á 
Íslandi og íslenskum afurðum erlendis. En, hve ósnortin eru íslensk víðerni? 
Margt bendir til að með breyttri og fjölþættari landnýtingu hálendisins síðast-
liðna áratugi og auknum kröfum um bætt aðgengi ökutækja hafi jafnt og þétt 
verið klipið í þessa ósnortnu auðlind.  

Hvernig fólk metur ósnortna náttúru og skilgreinir víðerni er háð hvort 
tveggja staðsetningu svæðis og tilgangi mats. Þannig eru til fjölmargar skil-
greiningar á hugtakinu víðerni. Flestar þeirra leggja áherslu á náttúrlegt ástand 
umhverfisins og vöntun manngerðra þátta og annarra mannlegra áhrifa. Út-
breiddust er líklega skilgreining bandarísku víðernis áætlunarinnar (The 
Wilderness Act) frá árinu 1964 þar sem víðerni eru skilgreind sem „svæði þar 
sem land og vistkerfi þess fær að dafna í friði frá mannlegum athöfnum, þar 
sem maðurinn kemur aðeins sem gestur“ (section 2.(c)). Mörkin milli 
ósnertra svæða og byggðra verða á hinn bóginn stöðugt óskýrari (mynd 1). 
Við mat og kortlagningu víðerna á svæðum þar sem nánast hver fermetri 
hefur verið nýttur um árþúsundaskeið hafa skilgreiningar á víðernum þannig 
verið útfærðar með tilliti til upplifunar og viðhorfa fólks á víðernum (t.d. 
Nash, 1982; Lesslie og Taylor, 1985; Hendee, Stankey og Lucas, 1990; Carver 
og Fritz, 1998). 
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Manngert umhverfi 

Náttúrlegt umhverfi 

Ósnert 
viðerni Borg 

 

Mynd 1. Samband manngerðs og náttúrlegs umhverfis þar sem breytingar á 
milli landslagsgerða birtast ekki sem afgerandi mörk heldur sem samfella á 
milli ólíkra landslagsgerða frá ósnertum víðernum, sem hér eru skilgreind 
sem ysti hluti samfellunnar, til þéttbýlla borga (Hendee, ofl., 1990; Carver, 
2000, þýðing höf.) 

Samkvæmt skilgreiningu starfshóps sem skipaður var af umhverfisráð-
herra árið 1997 í kjölfar ályktunar Alþingis um mörkun stefnu um varðveislu 
ósnortinna víðerna er ósnortið víðerni landsvæði: 

 
• þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að 

þróast án álags vegna mannlegra umsvifa. 
• sem er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tækni-

legum ummerkjum s.s. raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og 
þjóðvegum.  

• sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar 
einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferða 
vélknúinna farartækja. 

 
Síðan starfshópur umhverfisráðuneytisins lauk störfum árið 1998 hafa 

orðið miklar breytingar á stafrænum og rúmfræðilegum gögnum, forritum og 
landupplýsingakerfum. Aðgangur að landfræðilegum upplýsingum um 
ósnortin víðerni er grundvallarforsenda skipulagsyfirvalda hvers svæðis hvað 
varðar skipulag árangursríkrar landnýtingar til framtíðar.  

Lítið hefur verið unnið áfram með niðurstöður starfshópsins. Umhverfis-
stofnun gerði á sínum tíma kort sem sýnir ósnortin víðerni Íslands sem að 
einhverju leyti er byggt á ofangreindri skilgreiningu (mynd 2). Á kortinu hafa 
ákveðnir vegir verið teknir og fimm kílómetra buffer reiknaður umhverfis þá. 
Hins vegar er ekki tekið tillit til byggðar né annarra mannvirkja samanber 
skilgreiningu starfshóps umhverfisráðherra. Þá eru á kortinu friðuð svæði 
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sýnd sem algjörlega laus við alla vegi og gefa þannig ranga mynd af stöðu 
ósnertra víðerna innan þeirra.  

 
Mynd 2: Kortlagning Umhverfisstofnunar af íslenskum víðernum (ljósgrátt) 
ásamt friðlýstum svæðum (dökkt) 
 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að þróa aðferðir til að meta og kort-
leggja íslensk víðerni með áherslu á ofangreinda skilgreiningu. Undirmarkmið 
eru:  

 
• að gera heimildaúttekt á mismunandi skilgreiningum víðerna með 

sérstaka áherslu á landfræðilega skilgreiningu víðerna 
• að athuga og meta mismunandi aðferðir og flokkanir valdra 

áhrifabreyta 
• að þróa aðferðir til að meta áhrif landslags (topography) m.t.t. ann-

arra áhrifabreyta 
• að rannsaka tengsl víðerna og verndaðra svæða 
 

Í greininni verður fjallað um tilgang og forsendur verkefnisins og fyrstu 
niðurstöður þess kynntar. 



472  Rannveig Ólafsdóttir 

  

Gögn og aðferðir 

Til að meta og kortleggja íslensk víðerni er litið til aðferða sem þróaðar hafa 
verið í svipuðum rannsóknum erlendis, einkum í Ástralíu og Evrópu (t.d. 
Lesslie og Taylor 1985; Henry og Husby 1995; Carver og Fritz 1998) sem 
leggja áherslu á eftirfarandi fjórar mælibreytur.  
 

• fjarlægð frá vélvæddu aðgengi (remoteness from mechanized access) 
• fjarlægð frá fastri byggð (remoteness from population) 
• ásýnd/sýndarleiki tæknilegra ummerkja (apparent naturalness) 
• ásýnd/ástand vistkerfa (biophysical naturalness) 
 

Í þessu verkefni verður unnið með þrjár af þessum breytum, þ.e. fjarðlægð 
frá aðgengi og fastri byggð ásamt ásýnd eða sýndarleika tæknilegra ummerkja 
í náttúrunni en sú breyta nær yfir öll sýnileg mannvirki. Hver breyta er kort-
lögð sérstaklega og síðan er öllum kortunum steypt saman með yfirlögnum í 
eitt landfræðilíkan til að fá fram heildarkort af öllum áhrifabreytum. Fjórða 
breytan, ásýnd og/eða ástand vistkerfa, krefst flóknari rannsókna sem felast 
meðal annars í mati á röskun og breytingu vistkerfa og verður sett inn í víð-
ernislíkanið á síðari stigum. Stafræn gögn eru fengin úr gagnagrunninum 
IS50V útg. 2.0 frá Landmælingum Íslands, og gögnin greind og flokkuð í 
landfræðilegum upplýsingakerfum (LUK). IS50V gagnagrunnurinn er í keilu-
vörpun Lamberts og hnattstöðuviðmiðun er ISN93. Skekkjur í gagnagrunn-
inum, ef einhverjar eru, munu óhjákvæmilega hafa áhrif á tölfræðilegar niður-
stöður matsins. Í verkefninu er stuðst við landsmælikvarða (national scale) þ.e. 
allt Ísland.  

Fjarlægð frá vélvæddu aðgengi sýnir einangrun svæðis frá aðgengilegum leið-
um. Vegir voru flokkaðir eftir veggerð og ákveðin fjarlægð gefin fyrir hvern 
flokk eftir því hvernig aðgengi hver veggerð veitir. Stuðst var við flokkun 
Vegagerðarinnar í stofnvegi, tengivegi, safnvegi og landsvegi (Vegagerðin, 
2008). Tengivegir og safnvegir voru sameinaðir í einn flokk undir heitinu 
tengivegir. Umferð frá stofnvegi hefur áhrif á mun stærra svæði en vegslóði á 
hálendinu, þar sem stofnvegur er í öllum tilfellum uppbyggður og umferða-
þungi er mun meiri en á öðrum vegum. Skilgreining starfshóps umhverfis-
ráðuneytisins gerir ráð fyrir fimm kílómetra fjarlægð frá öllum þjóðvegum. 
Ákveðið var að styðjast við þá fjarlægð fyrir stofnvegi. Tengivegir eru einnig 
flestir uppbyggðir en umferðaþungi er minni en á stofnvegum. Því var 
ákveðið að reikna minni fjarlægð frá þeim, eða þrjá kílómetra. Í flokknum 
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landsvegir, sem nær yfir flesta fjallvegi og -slóða, eru vegir í raun mjög mis-
munandi að gerð, allt frá Kjalvegi sem fær er flestum gerðum bíla og um-
ferðaþungi töluverður yfir sumarmánuðina, til vegslóða sem einungis eru 
færir sérútbúnum fjallajeppum og tiltölulega fáir fara um. Meðaltalsfjarlægð 
fyrir þessa veggerð var ákveðin tveir kílómetrar (tafla 1; mynd 3).  

Tafla 1: Flokkun veggerða og útreiknuð fjarlægð frá vegum og slóðum 
Veggerð Fjarlægð í metrum
Stofnvegir 5000

Tengivegir 3000

Landsvegir 2000  

 
Mynd 3. Fjarlægð frá vélvæddu aðgengi samkvæmt flokkun töflu 1 

Rannsóknir á sjón- og hljóðáhrifum frá mismunandi veggerðum hér á 
landi eru ekki til (Hreinn Haraldsson vegamálastjóri munnleg heimild, 27. 
ágúst 2008). Slíkar rannsóknir myndu vissulega auka gildi rannsókna af þessu 
tagi og byggja grunn að nákvæmri flokkun, sem og mælingar á fjölda bíla fyrir 
hverja veggerð, en umferðaþungi (fjöldi bíla/dag) hlýtur að teljast grund-
vallarbreyta hvað varðar mat og upplifun á víðernum. 
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Fjarlægð frá fastri byggð sýnir einangrun svæðis frá fastri búsetu. Mannvirki 
voru flokkuð eftir tegund byggðar í þéttbýli, iðnaðar- og þjónustumannvirki 
og sveitabýli og stök íbúðarhús, og ákveðin fjarlægð var gefin hverjum flokki 
(tafla 2). Í IS50V gagnagrunninum eru skráðir alls 107 byggðakjarnar sem er í 
samræmi við fjölda skráðra byggðakjarna hjá Hagstofu Íslands (2008a). 
Byggðakjarni er samkvæmt Hagstofu Íslands (2008b) byggð, þorp eða annað 
tilgreint svæði þar sem íbúarnir búa í húsum sem eru í nágrenni hvert við 
annað. Við mat víðerna telja Lesslie og Maslen (1995) lágmarksfjarlægð um-
hverfis byggðakjarna vera 25 kílómetra þar sem að það sé sú fjarlægð sem 
einstaklingur geti auðveldlega gengið á einum degi á ósléttu landi. Hér á landi 
eru byggðakjarnar flestir mun minni en víðast hvar annars staðar og ekki 
ólíklegt að í 25 kílómetra fjarlægð frá mörgum íslenskum þorpum séu menn 
komnir í hin villtustu víðerni. Einungis fjórir byggðakjarnar telja fleiri en 
10.000 íbúa, 93% telja færri en 5000, þar af eru 56% með færri en 500 íbúa 
(Hagstofa Íslands, 2008a). Því var ákveðið í þessu verkefni að styðjast við 
fimm kílómetra radíus umhverfis byggðakjarna til samræmis við stofnvegi og 
skilgreiningu starfshóps umhverfisráðherra. Mynd 4 sýnir mismun á þekju á 
annars vegar 5 kílómetra radíus og hins vegar 25 kílómetra radíus umhverfis 
byggðakjarna landsins. Iðnaðar- og þjónustumannvirkjum fylgir í flestum til-
fellum öllu meiri umferð heldur en búast má við umhverfis einstök sveitabýli 
og íbúðarhús, því var ákveðið að styðjast við fimm kílómetra fjarlægð um-
hverfis iðnaðar- og þjónustumannvirki en þriggja kílómetra fjarlægð um-
hverfis sveitabýli og stök íbúðahús (mynd 5). Hótel og gististaðir ásamt 
hafnarmannvirkjum voru flokkuð sem þjónustumannvirki sem útskýrir að 
föst byggð flokkast bæði á hálendinu og Hornströndum. 

Tafla 2: Flokkun fastrar byggðar og útreiknuð fjarlægð frá þéttbýliskjörnum 
og öðrum mannvirkjum 

Tegund byggðar Fjarlægð í metrum
Byggðakjarni 5000
Iðnaðar- og þjónustumannvirki 5000

Sveitabýli, stök íbúðarhús 3000  
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Mynd 4. Lega byggðakjarna ásamt annars vegar 5km radíus (dökkir hringir) 
og hins vegar 25km radíus (ljósir hringir) umhverfis þá 

 
Mynd 5. Fjarlægð frá fastri byggð samkvæmt flokkun töflu 2 
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Með ásýnd/sýnileika tæknilegra ummerkja í náttúrunni (apparent naturalness) er 
átt við að hversu miklu leyti landslag er frítt frá mannvirkjum nútíma sam-
félags svo sem háspennulínum, símalínum, orkuverum, hitaveiturörum. 
Stíflumannvirkjum og fjarskiptamannvirkjum. Hér reiknast líka öll önnur 
sýnileg mannvirki þar með talin vegir og föst byggð. Í IS50V gagnagrunn-
inum eru gögn sem sýna legu raflína. Gögnin eru fengin frá Hitaveitu Suður-
nesja, Landsneti, Landsvirkjun, Orkubúi Vestfjarða, Orkuveitu Reykjavíkur 
og RARIK. Þessi þekja veitir hins vegar mjög gamlar og takmarkaðar upp-
lýsingar. Mjög mikið af raflínum hreinlega vantar inn í hana, og hnitun minni 
lína þarfnast endurskoðunar. Samkvæmt Eydísi Líndal Finnbogadóttur for-
stöðumanni landupplýsingasviðs Landmælinga Íslands (munnleg heimild, 15. 
ágúst 2008) er verið að vinna í að uppfæra þessi gögn. Á þessu stigi var því 
ákveðið að taka einungis til greina áhrif stærstu háspennulínanna og var 
reiknuð fimm kílómetra fjarlægð umhverfis þær. Þá voru orkumannvirki, 
fjarskiptamannvirki, landvarnarmannvirki, vatnsveitu- og fráveitumannvirki 
flokkuð saman og reiknaður fimm kílómetra radíus umhverfis þau. Ákveðið 
var jafnframt að hafa hér með fjallaskála, þar sem þeir eru í mörgum tilfellum 
ákveðnar þjónustumiðstöðvar á hálendinu og draga sem slíkar til sín margt 
fólk. Fjallaskálar eru mjög mismunandi, allt frá gömlum torfklæddum 
gangnamannaskálum til stórra skálabygginga þar sem rekin er gistiþjónusta 
yfir sumarmánuðina. Í IS50V gagnagrunninum eru fjallaskálar flokkaðir sem 
frístundahús ásamt flest öllum sumarhúsum landsins. Þar sem sumarhús eru 
hins vegar flest staðsett nálægt byggð og vegum munu þau að öllum líkindum 
ekki hafa merkjanleg áhrif á víðernisflokkunina þótt þau séu flokkuð með 
fjallaskálum þar sem þau falla flest undir þekjur sem sýna áður útreiknaða 
fjarlægð frá vegum og byggð. Þannig að með því að reikna út tveggja kíló-
metra fjarlægð frá öllum frístundahúsum fæst fjarlægð umhverfis skráða 
fjallaskála. Gagnagrunnurinn inniheldur líka upplýsingar um rústir. Óvíst er 
hvernig gamlar yfirgefnar rústir hafa áhrif á víðernisupplifun fólks, sjálfsagt 
eru einhverjir sem láta slíkar minjar alls ekki spilla sinni upplifun á víðernum. 
Þar sem rúst er hins vegar ákveðin tegund menningarlandslags var ákveðið 
að hafa þær með í flokkuninni, en hafa útreiknaða fjarlægð umhverfis þær 
einugis 500 metra (tafla 3; mynd 6).  
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Tafla 3. Flokkun tæknilegra ummerkja og annarra mannvirkja 
Tegund mannvirkis
Háspennulínur (hér einungis teknar fyrir stærstu línur) 5000
Orku-, fjarskipta- og veitumannvirki 5000
Fjallaskálar (frístundahús) 2000
Rústir 500

Fjarlægð í metrum

 

 

Mynd 6. Ásýnd/sýnileiki tæknilegra ummerkja samkvæmt flokkun töflu 3 

Fyrstu niðurstöður 

Þegar einungis er tekið tillit til aðgengis þekja víðerni tæpa 48 þúsund km2 
(47%) sé miðað við gefna flokkun veggerða og útreiknaða fjarlægð fyrir 
hvern flokk. Þegar áhrif fastrar byggðar er bætt við þekja víðerni rúmlega 45 
þúsund km2 (44%) miðað við gefna flokkun. Þegar ásýnd tæknilegra um-
merkja er síðan bætt við, lækkar þessi tala um 2000 km2, en miðað við gefnar 
forsendur þekja víðerni alls um 43 þúsund km2, eða 42% lands (mynd 7) þar 
af eru jöklar 26%. 
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Mynd 7: Íslensk víðerni samkvæmt gefnum forsendum í verkefninu 

Samkvæmt skilgreiningu starfshóps umhverfisráðherra er ósnortið víðerni 
land „sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar ein-
veru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferða vélknúinna 
farartækja“. Mynd 8 sýnir flokkuð víðernissvæði sem eru 25km2 að stærð og 
stærri. Líklegt má teljast að því nær sem farið er að kjarna hvers svæðis að því 
„ósnertara“ verði svæðið (mynd 8).  
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Mynd 8: Víðerni sem eru a.m.k. 25km2 (ljós grænt). 5km buffer er lagður um-
hverfis svæði >50km2 (ljósgrátt) og 10km buffer umhverfis svæði >100km2 
(dökkt) 

Frekari flokkun og útreikningar krefjast mun ítarlegri gagna og gagna-
vinnslu en er að finna í IS50V gagnagrunninum sem og sérstakrar gagna-
öflunar, greiningar og úrvinnslu gagna. Landslag leikur stórt hlutverk í víð-
ernisupplifun fólks og getur haft meiri áhrif en ákveðnar fjarlægðir frá 
manngerðu umhverfi. Næsta skref þessa verkefnis verður meðal annars að 
þróa aðferðir til að meta landslag sem breytu inn í ofangreint víðernislíkan. 

Umræður 

Samfara bættu aðgengi og öflugri ökutækjum hefur ferðamönnum á hálendi 
Íslands fjölgað jafnt og þétt. Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir 
og Guðrún Gísladóttir (2007) benda á að með aukinni ásókn ferðamanna á 
hálendið hefur þurft að byggja upp aðstöðu og bæta innviði til að taka á móti 
auknum fjölda. Þau benda jafnframt á að með því telja margir ferðamenn að 
víðernunum sé ógnað. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna á upp-
lifun ferðamanna í Landmannalaugum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003) sem 
sýna að aðdráttarafl hálendisins felst einkum í fámenni og fjarveru hins 
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manngerða. Aukin uppbygging innviða og þjónustu kallar enn fremur á nýja 
markhópa með aðrar væntingar og breytir á þann hátt ferðamennsku svæðis. 
Þannig segir hollenskur ferðamaður í Fréttablaðinu 20. júlí síðastliðinn 
(2008) að hann sakni fámennisins á hálendinu og telur ævintýrablæ landsins 
hafa lotið lægra haldi fyrir auknum ferðamannastraumi. John F. Potter (1999) 
fyrrverandi ritstjóri tímaritsins Environmentalists tekur í sama streng í einum 
ritstjórnarpistli sínum þar sem hann rekur þróun ferðamennsku á Íslandi, og 
segir:  
 

... The landscape is no longer that of the Iceland of yester-year, and I find the 
country far less attractive and appealing. I personally prefer camping and not 
washing to high rise hotels, and will probably never return to the country I once 
found so environmentally rewarding. 

 
Hagsmunaaðilar um nýtingu víðerna landsins eru margir. Það er því 

mikilvægt að þekkja auðlindina sem í víðernunum felst og byggja skipulag og 
stjórnun þeirra á áreiðanlegum gögnum og rannsóknum. Ósnert víðerni sem 
glatast eru auðlindir sem ekki verða endurheimtar.  
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Innform á Íslandi 
Fræðilegt samhengi og fyrirmynd 

Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Þegar líða tók að aldamótunum síðustu var sett af stað í Bretlandi 
rannsóknarverkefni sem vakið hefur athygli. Verkefnið snerist um skipulag 
og stefnu fyrirtækja. Markmiðið var að ná í raunverulegar og haldbærar 
upplýsingar um þróun á skipulagi fyrirtækja og stefnumiðaða stjórnun þeirra. 

Verkefnið nefndist INNFORM sem stendur fyrir Innovating forms of 
Organizing (Pettigrew og Massini., 2003). Verkefnið var að frumkvæði pró-
fessors Andrews M. Pettigrews sem þá var prófessor í Warwick Business 
School og forstöðumaður rannsóknarmiðstöðvar á sviði stefnu og breytinga 
(Center for Corporate Strategy and Change). Hann stýrði verkinu sem varð 
samstarfsverkefni fjölda rannsakenda frá Evrópu, Norður Ameríku og Japan. 

Gerð er grein fyrir niðurstöðum rannsóknarverkefnisins í tveimur bókum, 
auk greina og skýrslna. Fyrri bókin er The Innovating Organization sem kom út 
árið 2000 og var ritstýrt af Andrew M. Pettigrew og Evelyn M. Fenton. 
Seinni bókin Innovating forms of Organizing kom út 2003 og að henni stóðu 
prófessorarnir og rannsakendurnir Andrew M. Pettigrew, Richard 
Wittington, Leif Melin, Carlos Sánchez-Runde, Frans A.J. van den Bosch, 
Vinfried Ruicrok og Tsuyoshi Numagami. 

Prófessor Andrew M. Pettigrew kom til Íslands sem gestakennari í MBA 
náminu í Háskóla Íslands haustið 2003. Hann var með innlegg í námskeiðið 
stefnumiðuð stjórnun sem greinarhöfundur hefur umsjón með. Prófessor 
Pettigrew byggði fyrirlestur sinn að stórum hluta á niðurstöðum INNFORM 
verkefnisins. Í lok heimsóknarinnar hingað til lands hvatti hann til þess að 
sambærilegar rannsóknir færu fram hér á landi og hann gaf síðar leyfi fyrir 
því að stuðst yrði við spurningalistann úr aðalrannsókninni.  

Greinarhöfundur tók þessari áskorun og kynnti INNFORM rannsóknina 
fyrir nemendum í meistaranámi í viðskiptafræði, einkum nemendum á 
sérsviðinu stjórnun og stefnumótun vorið 2005. Úr hópi meistaranema voru 
það Einar Svansson og Hilmar Sigurbjörnsson sem sýndu þessu verki mestan 
áhuga og það varð úr að við þrír settum af stað rannsóknarverkefnið 
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INNFORM á Íslandi sem vistað var í Viðskiptafræðistofnun Háskóla 
Íslands. Á vef Viðskiptafræðistofnunar hefur verkefnið verið kynnt og því 
lýst á eftirfarandi hátt: 

 
INNFORM stendur fyrir Innovative Forms of Organizing. Um er að ræða 
alþjóðlega rannsókn á þróun í skipulagi fyrirtækja, stefnu þeirra og starfsáherslum 
sem unnin var frá University of Warwick undir forystu dr. Andrew Pettigrew, 
sem nú starfar sem prófessor og deildarforseti Viðskiptaháskólans við University 
of Bath. Að rannsókninni kom fjöldi fræðimanna frá ýmsum löndum. Andrew 
Pettigrew hefur gefið leyfi fyrir því að rannsóknarsniðið og INNFORM spurn-
ingakönnunin sé notuð hér á landi og verkefnið miðar að því afla þekkingar á 
þróun fyrirtækja á Íslandi og setja þá þekkingu í samhengi við niðurstöður 
rannsóknanna erlendis. 
 
Umtalsverð vinna hefur farið fram í rannsóknarverkefninu. Vinnan hefur 

verið á sviði heimildaöflunar, framkvæmd viðtala við stjórnendur fyrirtækja 
og fyrirlagningu spurningakönnunar til um 200 íslenskra fyrirtækja. Fyrstu 
niðurstöður úr verkefninu voru birtar í febrúar 2008 í meistararitgerð Einars 
Svanssonar og á málstofu um rannsóknina í maí 2008. Rannsóknarvinnunni 
er ekki lokið og fjölmörg ritverk eru væntanleg sem munu byggja á þeim 
efnivið sem safnað hefur verið. Jafnframt er búið að styrkja rammann um 
rannsóknina með stofnun rannsóknarmiðstöðvar á sviði stefnu og sam-
keppnishæfni við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands vorið 2008. 

Það er þess vegna við hæfi að gera nokkra grein fyrir hinni alþjóðlegu 
INNFORM rannsókn þar sem hún er fyrirmyndin að rannsókninni hér á 
Íslandi. Einnig mynda forsendur aðalrannsóknarinnar, rannsóknarmarkmiðin 
og niðurstöður hennar hið fræðilega samhengi rannsóknarinnar hérlendis. 
Það er verkefnið í þessari grein að draga fram þetta fræðilega samhengi og 
þannig lýsa fyrirmyndinni. Í þeirri vinnu verður einkum stuðst við seinni 
bókina sem kom út árið 2003. Inntak bókarinnar verður jafnframt skoðað að 
hluta í samhengi við nálganir að stefnumiðaðri stjórnun. Í lokin verður svo 
gerð grein fyrir Innform spurningalistanum sem sendur var út til um 200 
íslenskra fyrirtækja. 

Nýbreytni og þróun á skipulagi fyrirtækja 

Fyrsti kaflinn í bók Pettigrews og meðritstjórnenda hans er skrifaður af 
Andrew M. Pettigrew og Silviu Massini. Yfirskrift kaflans á frummálinu er: 
Innovating Forms of Organizing: Trends in Europe, Japan and the USA in the 1990s. 
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Kaflinn skýrir tilefnið sem varð til þess að ráðist var í rannsóknarverkefnið, 
segir frá markmiðum rannsóknarinnar og dregur fram meginniðurstöðurnar. 

Megintilefnið að rannsókninni var það að fjölmargir fræðimenn og 
skoðanamótendur á sviði stjórnunar og skipulags fyrirtækja héldu því fram í 
mörgum ritverkum, bæði stórum og smáum, að miklar breytingar væru að 
eiga sér stað í skipulagningu og stjórnun fyrirtækja. Svo miklar að tala mætti 
um skipulagshvörf. Að nýtt grunnform að skipulagi fyrirtækja væri tekið að 
ryðja sér rúms. Fyrir voru þekkt tvö grunnform, þ.e. U-formið sem jafnan er 
vísað til sem starfaskipulags og M-formið sem oftast er nefnt afurðaskipulag. 
Einn fræðimaðurinn (Hedlund, 1994) lýsti þessu þannig að N-formið, þ.e. 
netskipulag, væri tekið að leysa M-formið af hólmi.  

Þau Pettigrew og Massini gera grein fyrir þessum heimildum sem tilefni 
rannsóknarinnar er byggt á. Þau segja jafnframt að það vanti verulega upp á 
að hinar ýmsu fræðilegu tilgátur og fullyrðingarnar séu skoðaðar í ljósi raun-
upplýsinga. Þau taka undir að fyrirtæki og stofnanir séu að taka breytingum 
og að það séu margir samverkandi þættir sem hafi áhrif á þá þróun. Engu að 
síður sé það tilfellið að það sé sjaldgæft að ráðist sé í umfangsmiklar raun-
rannsóknir á þróun á skipulagi fyrirtækja. INNFORM verkefninu var ætlað 
að bæta úr því. 

Meginmarkmið INNFORM rannsóknarinnar var sett fram sem þrenns 
konar. Í fyrsta lagi að kortleggja þá nýbreytni í skipulagi fyrirtækja sem í raun 
og veru var fram komin og til staðar á þeim tíma sem gagnaöflunin fór fram. 
Þetta er kallað framfaramarkmið rannsóknarinnar (progress aim). Í öðru lagi að 
fá fram upplýsingar um þann árangur sem þessi nýbreytni í skipulagi var að 
skila fyrirtækjunum, þ.e. árangursmarkmið rannsóknarinnar (performance aim). 
Í þriðja lagi að fá fram upplýsingar og skilning á þeim stjórnunar- og skipu-
lagslegu ferlum sem væru að þróast samfara meintri nýbreytni í skipulagi 
fyrirtækjanna, sem er ferlismarkmið rannsóknarinnar (process aim).  

Rannsóknareiningin í Innform rannsókninni er fyrirtækið í heild sinni og 
rannsóknaraðferðin miðaði að því að ná fram upplýsingum um þróunina yfir 
tíma. Pettigrew og Massini lýsa þessu svona (2003, bls. 4): 

 
Time was a crucial enabler of our analysis. An essential principle of our method 
was to catch reality in flight (Pettigrew, 1997a, 1998a). Trends in the emergence 
of innovative forms can only be assessed in the light of a temporal analysis. 
 
Til að ná þessu fram miðaði spurningakönnun rannsóknarinnar að því að 

ná fram upplýsingum frá fyrirtækjum, í Evrópu, Bandaríkjunum og Japan á 
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árunum 1992-93 og 1996-97. Jafnframt var skipulag rannsóknarinnar þannig 
að raundæmin voru skoðuð (alls 18 talsins) með tilliti til þróunar yfir tíma. 

Innform rannsóknin hefur skilað þörfu framlagi til þekkingar á skipulagi 
og stjórnun fyrirtækja. Fyrri bókin, The Innovating Organization, er fyrst og 
fremst framlag til ferlismarkmiðs rannsóknarinnar en seinni bókin sem þessi 
grein byggir á, sbr. umfjöllun hér að ofan, tekur á öllum þremur markmið-
unum. Þar kemur fram að við úrvinnslu gagnanna að þrjú þemu hafi gefið 
rannsóknarvinnunni fókus. Þessi þemu eru a) stefnumótun og skipulagning, 
b) samvirkni og árangur og c) tvenndir og stjórnun. Nánar verður vikið að 
þessum þemum síðar í greininni en þau eru afrakstur af vinnu sem byrjaði 
með flokkun á þeim þáttum sem einkum taka breytingum í skipulagi 
fyrirtækja. 

Mikilvægir þættir í skipulagi fyrirtækja 

Fram kemur í grein Pettigrews og Massini að verulega var vandað til við 
undirbúning Innform rannsóknarinnar. Gerð var vönduð rannsókn á 
fræðum um skipulag fyrirtækja (Whittington, Pettigrew, Peck, Fenton og 
Conyon, 1999) sem lagði grunninn að því að flokka þá þætti sem helst birta 
þær breytingar sem eru að verða á skipulagi fyrirtækja. Þessir þættir mynda 
grunninn í spurningakönnun Innform rannsóknarinnar og þeir eru settir 
fram í þremur flokkum: a) breytingar á skipulagi (structures); b) breytingar á 
ferlum (processes); og c) breytingar á mörkum (boundaries).  

Varðandi breytingar á skipulagi var einkum horft til þriggja atriða. Þau 
voru dreifstýring, fækkun þrepa í stigveldi, og verkefnavæðing starfseminnar. 
Breytingar á ferlum voru taldar sýna sig í fjárfestingu og þróun á upplýsinga-
tækni, þróun á samskiptamynstri lárétt og lóðrétt, og innleiðingu nýrra 
aðferða við mannauðsstjórnun. Mörkin á milli fyrirtækja og umhverfisins 
voru hins vegar talin taka breytingum í atriðum eins og úthýsingu, afmörkun 
á starfsemi og þróun stefnumiðaðs samstarfs á milli fyrirtækja. 

Þessir þrír flokkar eru notaðir sem víddir í spurningakönnun Innform 
rannsóknarinnar og það er forvitnilegt að spá í gögnin og niðurstöðurnar. 
Innform spurningakönnunin var fyrst lögð fyrir 1997 og svarendur í 
Bretlandi, meginlandi Evrópu, Norðurlöndunum og í Japan voru beðnir um 
að svara spurningunum fyrir bæði árin 1992 og 1996. Síðan var ákveðið að 
gera könnunina í Bandaríkjunum árið 1999 með árin 1993 og 1997 sem 
viðmiðunarár. Kaflinn þar sem Pettigrew og Massini (2003) lýsa Innform 
rannsókninni hefur að geyma greinargerð sem dregur fram meginlínurnar í 
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ofangreindum þáttum í Evrópu, Bandaríkjunum og Japan á þessum árum 
sem athugunin nær til. 

Í stuttu máli er niðurstöðurnar þessar. Varðandi breytingar á skipulagi þá 
virðist það raunin í öllum heimshlutum að breytingar eru í sömu átt. Upp-
hafspunkturinn, þ.e. ríkjandi einkenni á skipulagi fyrirtækja í Evrópu, Banda-
ríkjunum og Japan, er þó ekki sá sami og hraði breytinganna er mismunandi. 
Svörin sýna þróun í átt til flatara skipulags, aukinnar verkefnavæðingar og 
meiri valddreifingar, einkum í rekstrartengdum málum. Af framsetningu 
Pettigrews og Massini má ráða að breytingar á skipulagi séu þó nokkrar milli 
áranna sem skoðuð voru, en þær mældust engu að síður minni en breytingar í 
öðrum þáttum. Það komu fram vísbendingar um umtalsverðar breytingar í 
samskiptum og tengslum milli eininga bæði lóðrétt og lárétt. Mikil breyting á 
fjárfestingu í upplýsingatækni var staðfest og það komu fram skýrar vís-
bendingar um að fyrirtæki væru að fara nýjar leiðir í mannauðsmálum. Varð-
andi breytingar á mörkum milli fyrirtækja og umhverfis, þ.e. stærð og 
umfangi fyrirtækja sem og á samstarfi á milli fyrirtækja, þá kom í ljós veruleg 
aukning í úthýsingu öllum heimshlutum. Einnig voru vísbendingar um aukið 
samstarf á milli fyrirtækja í Evrópu og Bandaríkjunum. Þegar kemur að af-
mörkun á umfangi í starfsemi fyrirtækja þá eru niðurstöðurnar þess efnis að 
fyrirtækin sem eru stærst og með fjölbreyttasta starfssemi draga sig saman og 
einnig fækkar þeim fyrirtækjum sem eru aðeins með eina viðskiptaeiningu. 
Þróunin virðist vera í átt til samvals viðskiptaeininga þar sem um er að ræða 
tengda fjölbreytingu. 

Ein af meginniðurstöðum Innform rannsóknarinnar var að hugmyndin 
um að fyrirtæki væru farin að breyta skipulagi sínu og stjórnunarháttum með 
umtalsvert nýjum hætti, þ.e. að tala mætti um skipulagshvörf, fékkst ekki 
staðfest. 

 
The clear message from these results is of new forms of organizing supple-
menting, rather than supplanting, existing forms“ (Pettigrew og Massini, 2003 
bls. 28). 
 
Svörin sem rannsakendur fengu voru þess efnis að fyrirtæki voru síst að 

minnka notkun á skipulagi þar sem grundvöllur samræmingar var bundinn 
við störf, afurðir eða svæði þótt einnig væri staðfest að verkefni væru búin að 
ryðja sér rúms grundvallarþáttur í skipulagi. 

Aðrar meginniðurstöður voru þær að breytingar á skipulagi og stjórnunar-
háttum voru ekki bundnar aðeins við tiltekna þætti. Allir þættir sem skoðaðir 
voru hafa tekið breytingum og þær breytingar gerðust samhliða. Það var 
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staðfest að skipulag fyrirtækja í Evrópu, Bandaríkjunum og Japan var að taka 
breytingum í sömu átt, en jafnframt kom í ljós að milli landa og heimshluta 
var talsverður munur á skipulagi fyrirtækja. Jafnframt var munur á því hversu 
hraðar breytingarnar voru sem og hvort þær voru af smástigstoga eða 
róttækar. Breytingar virtust oftar mun róttækari í Evrópu og Bandaríkjunum 
en Japan. 

Eins og greint var frá hér að framan voru þrjú þemu dregin fram við 
frekari úrvinnslu á Innform rannsókninni. Þessi þemu voru a) stefnumótun 
og skipulaging, b) samvirkni og árangur, og c) tvenndir og stjórnun.  

Stefnumótun og skipulagning 

Um þetta þema er fjallað í fyrsta hluta meginmáls seinni bókarinnar um 
Innform rannsóknina (Pettigrew o.fl., 2003), nánar tiltekið í fjórum köflum. 
Fyrsta kaflann skrifa Richard Whittington og Leif Melin og nefnist hann The 
Challenge of Organizing/Strategizing, sem þýða má sem áskoranirnar við það að 
móta stefnu og skipuleggja starf fyrirtækis. Þessi kafli hefur í raun að geyma 
mikilvægan fræðilegan grunn fyrir Innform rannsóknina. Hinir þrír kaflarnir 
hafa svo að geyma umfjöllun um rannsóknarniðurstöðurnar og túlkun á 
þeim, m.a. á raundæmunum sem könnuð voru, í ljósi hins fræðilega sam-
hengis. Fyrst er kafli um forystu í þessu ljósi, þ.e. Leadership: The role of 
interactive Strategizing sem skrifaður er af Leonu Achtenhagen, Leif Melin, 
Thomas Müllern og Thomas Ericson. Svo er kafli lærdóm og breytingar í 
fyrirtækjum sem leggja áherslu á nýsköpun, þ.e. Learning and Continuous Change 
in Innovating Organizations, eftir Leonu Achtenhagen, Leif Melin og Thomas 
Müllern. Þriðji kaflinn hefur svo að geyma huglægt sjónarhorn á skipu-
lagningu og stefnumiðað starf, sem á ensku nefnist A Cognitive Perspective on 
Strategizing/Organizing. Þennan kafla skrifa Marjolijn S. Dijksterhuis, Frans 
A.J. van der Bosch og Henk W. Volberda. 

Samvirkni og árangur 

Um þemað samvirkni og árangur er fjallað í öðrum hluta bókarinnar í fjórum 
köflum. Fyrsta kaflann Complementarities Thinking, eða hugað að hinum 
samverkandi þáttum, skrifa Richard Whittington og Andrew Pettigrew. Þá 
kemur kafli eftir Silvíu Massini og Andrew Pettigrew og hann fjallar um 
samvirkni í samhengi við nýbreytni í skipulagi fyrirtækja með hliðsjón af 
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árangri. Á ensku er heitið Complementarities in Organizational Innovation and 
Performance: Empirical Evidence from the Innform Survey. Svo er kafli um samvirkni 
í raun, þ.e. Complementarities in Action: Organizational Change and Performance in 
BP and Unilever 1985-2002, eftir Andrew M. Pettigrew og Richard Whitting-
ton. Loks er kafli um samvirkni og hnattræna samtengingu í þekkingar-
drifnum þjónustufyrirtækjum, sem á ensku nefnist Complementary Change 
towards Global Integration in Four Professional Service Firms. Þennan kafla skrifa 
Evelyn Fenton og Andrew M. Pettigrew. 

Tvenndir og stjórnun 

Þriðja megin þemað sem Innform rannsóknin tekur á eru tvenndir og 
stjórnun. Hér er líka boðið upp á fjóra kafla. Fyrst er kafli um Managing 
Dualities, eða stjórnun með tilliti til tvennda. Hann er skrifaður af Carlos J. 
Sánches-Runde og Andrew Pettigrew. Svo er kafli sem tekur á tvenndum í 
tengslum við stjórnun á fólki, þ.e. People Management Dualities, eftir Carlos J. 
Sánches-Runde, Silvíu Massini og Javier Quintanilla. Þá er kafli um samleitni 
og sundrungu í skipulagningu, þ.e. Convergence and Divergence of Organizing: 
Moderating Effect of the Nation State, eftir Arie Y. Lewin, Silviu Massini, Win-
fried Ruigrok og Tsuyoshi Numagami. Síðasti úrvinnslukafli bókarinnar er 
síðan um stjórnun þar sem takast á tvenndirnar ‘samkynja’ og ‘ósamkynja’ í 
starfi fyrirtækja. Á ensku er heitið Managing the Homogeneity-Heterogeneity Dual-
ity, og höfundarnir eru Leona Achtenhagen og Leif Melin.  

Það er ekki svigrúm hér til að gera frekari grein fyrir þessum þemum og 
er lesendum bent á bók Pettigrews og samstarfsmanna hans til nánari 
skoðunar. Ofangreint gefur þó lesandanum yfirlit sem bætir við samantektina 
um meginniðurstöðurnar hér að ofan. Þar sem áherslan hér er á það að draga 
fram hið fræðilega samhengi Innform rannsóknarinnar er við hæfi að rýna 
aðeins nánar í kaflann sem Richard Whittington og Leif Melin skrifa um það 
að móta stefnu fyrirtækja og skipuleggja starf þeirra. 

Að móta stefnu og skipuleggja 

Ein meginskilaboðin í framlagi Whittingtons og Melins (2003) er að fræðilega 
sé í dag þörf á skoða mun nánar þann greinarmun sem gerður hefur verið á 
ferlinu við að móta stefnu og skipuleggja starfsemi og útkomunni úr slíku 
ferli, þ.e. stefnunni sem mótuð er og skipulaginu sem gerð er tillaga um, ekki 
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síst vegna þess að athyglin hefur verið meira á þá útkomu. Jafnframt að taka 
verði sjálfa flokkunina til skoðunar, þar sem ekki sé augljóst að álykta sem 
svo að stefna og skipulag geti staðið óháð hvort öðru. 

Eins og fram er komið þá er það niðurstaða Innform rannsóknarinnar að 
nær allir þættir í skipulagi og stjórnunarháttum séu að taka breytingum yfir 
tíma og að þær breytingar eigi sér stað samtímis. Whittington og Melin benda 
í raun á að sama eigi við um stefnu, að stefna sé að taka breytingum yfir tíma. 
Það má skilja þetta þannig að mikilvægt geti verið að líta svo á að stefna og 
skipulag sé nánast eins og órjúfanlegur vafningur. Þessi vafningur tvinnast 
svo að auki saman við bæði mótun og framkvæmd athafna í fyrirtækjum og 
stofnunum. Þannig er ferlið við mótun stefnu og skipulags eitt, framsetning á 
stefnu og skipulagi annað og framkvæmdin, þar sem stefnu og skipulagi 
vindur raunverulega fram, það þriðja. 

Það dugar ekki í dag að líta á stefnu og skipulag fyrirtækja statískt, því 
öflugir drifkraftar ýta stöðugt undir breytingar í fyrirtækjum. Miklu frekar er 
það kjarni málsins að horfa á hið stefnumiðaða starf frá sjónarhóli ferlis. 
Þannig er mótun og framkvæmd stefnu samtvinnuð. Greinarhöfundur hefur 
lengi rannsakað og unnið með fræði stefnumiðaðrar stjórnunar í þessu ljósi. Í 
þeirri vinnu hefur nálgunin alla tíð verið með áherslur á hið fjölvíða og marg-
brotna samhengi sem er til staðar í starfsemi fyrirtækis yfir tíma (Runólfur 
Smári Steinþórsson, 1989, 1995, 2003a, 2003b, 2006, 2007; Steinþórsson og 
Söderholm, 2002; Lundin og Steinþórsson, 2003). Fræðileg nálgun Innform 
rannsóknarinnar á þannig samhljóm við þá rannsóknarvinnu sem greinar-
höfundur hefur lagt stund á til þessa og því er Innform rannsóknin mjög 
álitleg sem fyrirmynd fyrir frekari rannsóknir á stefnu og skipulagi fyrirtækja 
hér á landi á vegum þess sem þetta skrifar og samstarfsmanna hans. 

Ef litið er nánar á grein Whittingtons og Melins þá tala þeir um tvöfaldan 
viðsnúning í kenningum um stjórnun. Þeir segja að 40 ár hafa liðið áður en 
verulega hafi tekið að kvarnast úr þeirri mynd að rétt sé að líta svo á að 
stefna og skipulag séu tveir nokkuð aðskildir hlutar í stefnumiðaðri stjórnun. 
Einn upphafsmanna að þeirri aðgreiningu og sá sem oftast er vísað til var 
Alfred Chandler (1962). Hann setti fram þá viðteknu hugmynd að fyrst komi 
stefna fyrirtækis og svo skipulagið til að framkvæma stefnuna. Whittington 
og Melin benda á að framsetning Chandlers sé mjög skiljanleg bæði í ljósi 
þess sem hann var að rannsaka og miðað við stöðu fræðanna á þeim tíma. 
Gagnrýnin á kenningu Chandlers er ekki ný af nálinni. Minnst er á gagnrýni 
Halls og Siasis (1980) varðandi það hvort komi á undan stefnan eða skipu-
lagið. Einnig er rakið að Henry Mintzberg (1990) hafi bent á að þessi pæling 
um það hvort komi undan sé óþörf. Líkingin sem Mintzberg notar þessu til 
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stuðnings er spurningin um það hvor fóturinn hjá manninum komi á undan, 
sá vinstri eða hægri. Þegar kemur að stefnu og skipulagi þá er spurningin ekki 
um röð, þ.e. hvort komi á undan, heldur er um að ræða samstillt samhengi. 

Vissulega eru skoðanir fræðimanna, áherslur og útgangspunktar mismun-
andi þegar kemur að því að svara spurningunni hvað er stefna. Þess vegna er 
nauðsynlegt að skoða framlag hvers og eins í samhengi. Hin fræðilegu 
sjónarhorn kennimannanna eru mismunandi. Þessu til stuðnings má benda á 
fjórvíða umfjöllun í bók Richards Whittingtons (2001) sem ber titilinn: What 
is strategy – and does it matter?. Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand og Joseph 
Lampel (1998) segja frá 10 skólum stefnumiðaðrar stjórnunar í bókinni 
Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. Fjallað er 
um víddir og ólík sjónarhorn á stefnu í bókinni Strategy: Process, Content, 
Context sem ritstýrt er af Bob de Wit og Ron Meyer (2004). Einnig er bókin 
Images of Strategy eftir Stephen Cummings og David Wilson (2003) mjög 
áhugaverð í þessu sambandi, en þar er horft á hugtakið stefnu út frá nýstár-
legum og fjölbreyttum sjónarhornum. 

Það er nauðsynlegt að rýna betur í hugmyndir fræðimanna og skilgrein-
ingar þeirra á stefnu og stefnumiðaðri stjórnun. Mikilvægt skref í þá átt má 
sjá í bókinni Handbook of Strategy and Management (2002) og ritstýrt var af 
Andrew Pettigrew, Howard Thomas og Richard Whittington. Það er 
jafnframt áhugavert að skoða nánar áherslur og þróun hugmynda í Harvard 
Business School frá mönnum eins og Michael E. Porter (1980, 1985, 1996, 
2008), Pankaj Chemawat (2003, 2007) og Kaplan og Norton (2004, 2008). 
Einnig hefur Henry Mintzberg, sem skrifaði um crafting strategy (1987), nýlega 
sent frá sér bókina Tracking Strategies: Toward a General Theory (2007). 
Ennfremur er mjög áhugaverð hin mikla deigla hjá ákveðnum hópi fræði-
manna sem starfa samhliða að rannsóknum undir yfirskriftinni Strategy as 
Practice. Af þeim má nefna Jarzabkowski (2005) og Johnson, Langley, Melin 
og Whittington (2007). 

Innform rannsóknin á Íslandi 

Það tók nokkurn tíma að hefja rannsóknina hér á landi frá því hugmyndin 
kviknaði. Reyndar hófst upplýsingaöflunin fljótt og ráðist var í að taka 
fjölmörg viðtöl sem hugsuð eru sem liður í raundæmisrannsóknum Innform 
verkefnisins. Þá var ráðist í að þýða spurningalista Innform rannsóknarinnar 
og prófa hann með aðstoð nemenda í bæði MS námi og MBA námi við 
Háskóla Íslands. Áður en þýðingarvinnan hófst hafði samþykkis verið leitað 
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og forsvarsmaður alþjóðlegu Innform rannsóknarinnar, prófessor Andrew 
M. Pettigrew, gaf rannsakendum leyfi til þess að nota listann hér á landi. Í 
rannsókninni var reynt að ná í upplýsingar um þróun mála yfir tíma og 
viðmiðunarárin sem stuðst var við hér á landi voru 2004-2007. 

Spurningalistinn er umfangsmikill og skiptist í átta hluta: Fyrsti hlutinn 
hefur að geyma spurningar um þróun á stjórnskipulagi fyrirtækja, þ.e. atriði 
eins og stjórnunarspönn, fjölda þrepa í skipulagi og fjölda viðskiptaeininga. Í 
þessum hluta er einnig kannað hversu margir starfsmenn vinna hjá fyrir-
tækinu og hvar þeir starfa. Að endingu um stjórnskipulagið er spurt út í 
skipulagsgerðina og þróun vinnuferla. Annar hluti spurningalistans varðar 
umboðsveitingu, þ.e. að hvaða marki starfseiningar og stjórnendur hafa um-
boð til athafna og hversu viðamikið það umboð er. Í þessum hluta er einnig 
spurt út í viðmið sem notuð eru í árangursmælikvörðum viðkomandi fyrir-
tækis. Þriðji hluti spurningalistans tekur á innri samskiptum og tengslum á 
milli eininga. Þar er áherslan á bæði lóðréttar og láréttar tengingar. Einnig er 
spurt út í umfang innri viðskipta hjá fyrirtækinu. Fjórði hluti listans snýr að 
stjórnun upplýsinga. Þar er spurt út í atriði eins og stefnu í upplýsingatækni, 
upplýsingakerfi, pappírslaus viðskipti og fyrirkomulag við innri upplýsing-
amiðlun. Fimmti hluti listans varðar starfsmanna- og mannauðsstjórnun. Þar 
er spurt út í atriði eins og menntun starfsmanna, þjálfun þeirra, kjaramál, 
framleiðni vinnuafls og áherslur í mannauðsstjórnun. Í sjötta hlutanum er 
áherslan á stjórnun ytri tengsla, þ.e. atriði eins og úthýsingu og viðskipta-
bandalög. Sjöundi hlutinn hefur að geyma spurningar sem snerta stefnu-
miðaðar breytingar og stjórnun þeirra. Þar er vikið að atriðum eins og þróun 
á viðskiptasviðum og virkum starfsstöðvum. Jafnframt er spurt um hlutfall 
umsvifa fyrirtækisins utan heimamarkaðar. Síðasti hlutinn í spurningalist-
anum varðar samkeppnina og stöðu fyrirtækisins á markaði. Að endingu eru 
svo spurningar sem varða rekstrarárangur fyrirtækisins á þessum viðmiðunar-
árum. 

Innform spurningalistinn var lagður fyrir um 200 stærstu fyrirtækin á 
Íslandi í maí 2007 í samstarfi við ParX rekstrarráðgjöf. Allgóð svörun fékkst 
við listanum og rannsakendur eru að vinna að úrvinnslu gagnanna. Eins og 
vikið var að í upphafi greinarinnar þá hefur ein ritgerð verið birt þar sem 
dregnar eru fram niðurstöður úr rannsóknarinni. Það var meistararitgerð 
Einars Svanssonar við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands sem lögð 
var fram í febrúar 2008. 

Næsta grein sem birt verður, auk þessarar sem hér er skrifuð, hefur að 
geyma samantekt á þáttum í ritgerð Einars og mun hann fjalla um þá saman-
tekt á árlegri ráðstefnu Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands um rannsóknir í 
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félagsvísindum. Aðrar greinar eru í undirbúningi og jafnframt er ætlunin að 
halda áfram upplýsingaöflun um stefnumiðað starf og þróun á skipulagi ís-
lenskra fyrirtækja á næstu árum á grundvelli Innform spurningalistans með 
það fyrir augum að hafa samanburðarhæf gögn til að vinna úr. 

Það er von okkar rannsakenda Innform rannsóknarinnar á Íslandi að 
þetta starf skili gagnlegri og áhugaverðri þekkingu til fyrirtækja á Íslandi og 
stjórnenda þeirra. Um leið að niðurstöðurnar geti nýst í kennslu og öðrum 
rannsóknum á íslensku viðskiptalífi. 
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Vaxtarsaga Marel 

Snjólfur Ólafsson 
Auður Hermannsdóttir 

 

Alþjóðlegur vöxtur íslenskra fyrirtækja og erlendar fjárfestingar síðustu ára 
hafa vakið mikla athygli hér á landi og víðar. Grein þessi varpar nokkru ljósi 
á mjög afmarkaðan þátt þessarar þróunar, nefnilega vöxt fyrirtækisins Marel. 

Fyrirtækið Marel (Marel Food Systems), eins og það er á árinu 2008, er 
ein heild sem á rætur í mörgum löndum, einkum í Norður-Evrópu. Vissulega 
væri áhugavert að segja frá öllum þeim rótum, en það er ekki viðfangsefni 
þessarar greinar. Í greininni er fjallað um eina af rótunum, þ.e. Marel hf. sem 
var stofnað 1983. Marel Food Systems er skráð á Íslandi, er í meirihlutaeign 
Íslendinga og margir af æðstu stjórnendum eru íslenskir, en fyrirtækið er 
samt fyrst og fremst alþjóðlegt fyrirtæki. 

Fyrst er sögu Marel lýst í stuttu máli. Þar á eftir eru þrír kaflar sem sýna 
vöxt Marel, hver á sinn hátt. Einn kaflinn er um erlendar starfsstöðvar, annar 
um þróun vöruúrvalsins og loks kafli um kaup á þremur fyrirtækjum árin 
2006-2008, en með þeim kaupum varð Marel að stærsta fyrirtækinu á sínum 
markaði. Þar á eftir er kafli um frumkvöðlamenningu, en slík menning ein-
kennir Marel einstaklega skýrt og á ríkan þátt í vexti fyrirtækisins. 

Greinin er liður í rannsóknaverkefninu INTICE þar sem alþjóðavæðing 
íslenskra fyrirtækja er rannsökuð frá fjölmörgum hliðum. Rannsókna-
verkefnið er styrkt af Actavis, Eyri Invest, Glitni, Kaupþingi, Lands-
bankanum og Útflutningsráði Íslands og eru þeim veittar bestu þakkir fyrir 
stuðninginn. Rannsóknasjóði Háskóla Íslands er einnig þakkað fyrir veittan 
styrk. 

Efni þessarar greinar byggir á árskýrslum Marel, viðtölum við ýmsa 
núverandi og fyrrverandi stjórnendur hjá Marel, fréttum í Morgunblaðinu og 
öðrum fjölmiðlum og ýmsum öðrum upplýsingum. 
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Saga Marel í stuttu máli 

Fyrsta skriflega heimildin um viðskiptahugmynd þá sem síðar varð að 
fyrirtækinu Marel er skýrslan Aukin sjálfvirkni í frystihúsum (Rögnvaldur 
Ólafsson og Þórður Vigfússon, 1978). Viðskiptahugmyndin fæddist reyndar í 
jólaboði árið 1977. Fyrirtækið Marel hf. var síðan stofnað 17. mars 1983 og 
byggði á þeim grunni sem lagður var í Raunvísindastofnun Háskóla Íslands 
fram að þeim tíma. Viðskiptahugmyndin og fyrstu ár fyrirtækisins byggðu á 
tveimur stoðum, annars vegar þróun upplýsingakerfa (til að safna og nýta 
upplýsingar við fiskvinnslu til að auka framleiðni) og hins vegar þróun á nýrri 
gerð af vogum sem byggja á rafeindatækni í stað þeirra vélrænu voga sem 
voru á markaðnum. Rafeindavogirnar hafa marga kosti fram yfir hinar 
vélrænu, m.a. að nákvæmnin er meiri og auðveldara er að safna gögnum um 
þyngdir. Fyrsta rafeindavogin sem smíðuð var á Raunvísindastofnun var 
prófuð í frystihúsi í janúar 1979. 

Óhætt er að segja að aðstæður til að stofna fyrirtæki á borð við Marel hafi 
verið erfiðar á Íslandi á þessum tíma. Fjármögnun var erfið, lítil reynsla af 
framleiðslu rafeindatækja, enginn útflutningur á hátæknivöru frá Íslandi, 
menntunarstig á Íslandi mun lægra en nú er og margt fleira mætti tína til. 
Fjölmargir einstaklingar áttu sinn þátt í að Marel varð að veruleika en segja 
má að Rögnvaldur Ólafsson hafi leikið þar aðalhlutverk. Hjá honum fóru 
saman kraftur frumkvöðulsins, þekking á tækni, góð tengsl við marga 
háskólamenn og gott samband við starfsmenn fiskvinnslufyrirtækja, allt frá 
flökunarstúlkum upp í forstjóra. Jafnframt er ljóst að samvinna og hópstarf 
var lykilatriði við þróun þeirra tækni sem lagði grunninn að fyrirtækinu. 
Reyndar hefur samvinna og hópstarf einkennt Marel alla tíð og á það við um 
vöruþróun, framleiðslu og fleira. 

Stofnendur Marel voru 22, flestir þeirra fiskvinnslufyrirtæki. Stærstu 
hluthafar í upphafi voru Samband íslenskra samvinnufélaga (34%), Sam-
vinnusjóður Íslands (16%) og Framleiðni hf. (14%). Marel var skráð á 
hlutabréfamarkað árið 1991. 

Frá upphafi var ljóst að íslenski markaðurinn (íslensk bolfiskvinnsla) væri 
svo lítill að fyrirtækið yrði að selja vörur til annarra landa. Fyrstu tvö löndin 
sem selt var til voru Noregur (1983) og Kanada (1985) og urðu þau lönd fyrir 
valinu vegna þess að fiskvinnsla þar var einna líkust fiskvinnslu á Íslandi. Í 
Noregi var farin sú leið að selja í gegnum umboðsmenn en í Kanada var 
strax opnuð söluskrifstofa. Árið 1985 var byrjað að selja vogir til að nota við 



Vaxtarsaga Marel 499 

  

fiskvinnslu um borð í togurum (skipavogir). Slíkar vogir voru seldar til 
Rússlands og margra annarra landa og voru lengi afar mikilvæg vörutegund 
hjá Marel. 

Starfsemi Marel hefur alla tíð byggst á mikilli vöruþróun með áherslu á 
þarfir viðskiptavinanna og að nota nýjustu tækni. Í upphafi voru 
söluvörurnar upplýsingakerfi (bæði hugbúnaður og vélbúnaður) og vogir. 
Síðan bættust við tæki eins og flokkarar, myndgreiningartæki og skurðarvélar. 
Þessi tæki eru ýmist seld sem stök tæki eða hluti af vinnslulínu (flæðilínu). 
Segja má að starfsemi Marel snúist nú um að þróa, í samvinnu við notendur, 
vinnslulínur fyrir matvælavinnslu sem byggja á tækjum sem Marel hefur 
þróað. Sumar þessar vörur, t.d. skipavogir og skurðarvélar, voru byltingar-
kenndar tækninýjungar sem ruddu fyrirtækinu braut inn á nýja markaði. 

 
Mynd 1. Velta Marel í milljónum evra 

Æviskeiði Marel má skipta í tvennt. Árin 1984-1994 var velta fyrirtækisins 
af svipaðri stærðargráðu, en breytileg milli ára. Á þeim tíma var stundum hart 
í ári en stjórnendur samt alltaf fastráðnir í að komast í gegnum alla erfiðleika. 
Frá árinu 1995 hefur fyrirtækið vaxið bæði hratt og mikið hvort sem mælt er 
í veltu eða starfsmannafjölda. Mynd 1 sýnir veltu fyrirtækisins og mynd 2 
sýnir fjölda starfsmanna á Íslandi og í heild. 
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Mynd 2. Starfsmannafjöldi Marel (tölur fyrir ’93-’97 eru heildartölur) 

Segja má að á árunum ’92-’95 hafi orðið viss straumhvörf í vaxtarsögu 
Marel sem ýttu undir hraðan vöxt og gerðu hann mögulegan. Þróun 
fyrirtækis er margslungin og því umdeilanlegt að skilgreina straumhvörf sem 
þessi og draga fram sérstök meginatriði. Með það í huga eru þrjú atriði 
dregin sérstaklega fram: 

• Á tímabilinu ’88-’92 stóð sala á skipavogum undir stórum hluta af 
tekjum og hagnaði Marel. Stjórnendum var ljóst á þessu tímabili að 
þetta myndi breytast og lögðu því mikinn tíma og mikið fé í að 
byggja grunn fyrir framtíðina, m.a. með mikilli þróun á nýjum 
vörum. Fyrirtækið hefur síðan fjárfest svipað hlutfall af veltu í 
vöruþróun þannig að krafturinn í vöruþróun hefur stöðugt vaxið og 
er nú margfaldur á við það sem hann var á þessum tíma. 

• Marel fer á tímabilinu ’93-’95 í auknum mæli inn á þá braut að selja 
vinnslulínur (heildarfiskvinnslukerfi, flæðilínur). Fram að því voru 
upplýsingakerfi, vogir og flokkarar helstu söluvörurnar, en þær oft 
seldar sem hluti af vinnslulínu sem önnur fyrirtæki sáu einkum um 
að hanna og smíða. 

• Á árinu 1992 var sett skýr stefna um að komast inn í kjúklinga-
iðnaðinn og um að þriðjungur sölu fyrirtækisins yrði í Banda-
ríkjunum. Það tókst og Marel opnaði söluskrifstofu í Bandaríkjunum 
árið 1995. Marel hafði þá selt flokkunarbúnað til kjúklingavinnslu í 
nokkur ár en síðar bættist jafnt og þétt í vöruframboðið. 
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Innri vöxtur Marel var mjög mikill frá 1995-2005 (yfir 15% á ári að 
jafnaði) og með þessum innri vexti ásamt kaupunum á Carnitech árið 1997 
tókst fyrirtækinu næstum að tífalda veltuna á tímbilinu. Á árunum 2006-2008 
keypti Marel þrjú fyrirtæki, AEW Delford, Scanveagt og Stork (ein af þremur 
deildum Stork var keypt), og náði með því að margfalda stærð sína aftur, 
breikka vöruúrvalið verulega og treysta starfsemi sína. 

Eftir kaupin á Stork í mars 2008 var Marel orðið stærsta fyrirtækið á sínu 
sviði í heiminum með um 16% markaðshlutdeild samkvæmt skilgreiningu 
fyrirtækisins. Fyrirtækið selur tæki og flæðilínur til fyrirtækja sem vinna fisk, 
fugla (einkum kjúklinga) og rautt kjöt (einkum nautakjöt). Stærstu viðskipta-
svæðin eru Evrópa og Norður-Ameríka, en aðrir heimshlutar skipta einnig 
máli. Marel er með mjög háþróuð tæki til sölu og ver mun hærri upphæð til 
vöruþróunar en samkeppnisaðilarnir eða milli 6 og 7 % af veltu. 

Fyrirtækið var í árslok 2007 með söluskrifstofur í 24 löndum, framleiðslu 
í 7 löndum og vöruþróun í 4 löndum. Í mars 2008 bættist síðan starfsemi 
Stork við þetta. 

Erlendar starfsstöðvar 

Alþjóðlegur vöxtur fyrirtækis er flókinn og erfitt að gefa góða mynd af 
honum. Ein leið til þess er að skoða hvenær fyrirtækið opnar starfsstöð í 
hverju landi og gefa þannig mynd af því hvernig fyrirtækið breiðist út um 
heiminn. Umfang og eðli starfseminnar er hins vegar mjög misjafnt og því 
æskilegt að gefa á einhvern hátt nánari mynd. Hér er það gert með því að 
flokka starfsstöðvarnar í þrennt; söluskrifstofu, framleiðslu og vöruþróun. 

Í töflu 1 er sýnt hvaða starfsstöðvar voru opnaðar hvert ár. Sú mynd sem 
taflan gefur er einfölduð mynd af raunveruleikanum á margan hátt. Sem 
dæmi má nefna að í sumum tilvikum stofnaði Marel nýtt fyrirtæki og í 
sumum tilvikum verður starfsstöðin til með kaupum á fyrirtæki og þá bætast 
stundum við starfsstöðvar í nokkrum löndum. 
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Tafla 1. Nýjar starfsstöðvar Marel, til og með árinu 2007 
Söluskrifstofa Framleiðsla Vöruþróun

1983 Ísland Ísland

1985 Ísland, Kanada

1995 Bandaríkin

1996 Danmörk

1997 Bandaríkin, Danmörk Danmörk

1998 England

1999

2000 Þýskaland

2001 Frakkland

2002 Ástralía, Rússland

2003 Spánn

2004 Chile

2005 Ítalía, Pólland, 
Taíland, Víetnam

Singapúr, Slóvakía Singapúr

2006 Brasilía, Holland, 
Írland, Nýja Sjáland, 
Portúgal, S-Afríka, 
Svíþjóð

Brasilía, England England

2007 Kína, Noregur
 

 
Með kaupunum á Stork árið 2008 bættust við fjölmargar starfsstöðvar en 

þær eru ekki sýndar í töflunni. Marel er nú með starfsemi víða um heim og 
aðgang að flestum markaðssvæðum, í sumum tilvikum í gegnum umboðs-
menn. 

Þegar skoðað er í hvaða löndum er framleiðsla og vöruþróun má sjá að 
tvennt ræður mestu um hvaða lönd það eru. Annars vegar er það í þeim 
löndum sem Marel, Carnitch, Scanvaegt og AEW Delford hófu starfsemi, 
þ.e. Íslandi, Danmörku og Englandi. Hins vegar er það nálægt mörkuðum 
(Bandaríkin, Singapúr og Brasilía). 

Þróun vöruúrvals Marel 

Í upphafi þróaði, framleiddi og seldi Marel tvær vörutegundir, upplýsinga-
kerfi og vogir til að nota í fiskvinnslu, en í dag þróar, framleiðir og selur 
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Marel alls kyns tæki og tól fyrir vinnslu á fiski, fuglum og ferfætlingum. 
Þessar vörur eru ýmist seldar stakar eða sem hlutar í heildarlausn 
(vinnslukerfi). 

Vöruúrvalið tekur stöðugum breytingum bæði varðandi hvaða tæki eru til 
sölu og innri gerð tækjanna. Það eru t.d. til fjölmargar gerðir af skurðar-
vélum, breytilegar að stærð, þjóna mismunandi verkefnum og byggja á ólíkri 
tækni. Þess vegna er erfitt að gefa tæmandi eða nákvæma mynd af vöruúrvali 
Marel, en í töflu 2 er það sýnt, eins og það er eftir kaupin á Stork. 
Vöruúrvalið hefur breikkað jafnt og þétt frá stofnun fyrirtækisins, annars 
vegar með því að nýjar vörur eru þróaðar hjá Marel og hins vegar með 
kaupum á fyrirtækjum. Til ársins 1995 bættust fáar vörutegundir í úrvalið en 
síðan hefur hraðinn verið meiri. Stærsta stökkið kemur með kaupunum á 
Stork árið 2008.  

Á fyrstu árunum fólst breikkun vöruúrvalsins meðal annars í ýmsum 
útgáfum af vogum og einn af lykil áföngum fyrirtækisins var að þróa vogir til 
að nota um borð í vinnsluskipum. Auk þess voru þróuð fleiri tæki fyrir 
fiskvinnslu, meðal annars flokkarar sem stýra því í hvaða pakka (hólf) næsta 
flak á flæðilínunni lendir. 

Að bjóða breitt vöruúrval er mikilvægt í samkeppni af mörgum ástæðum 
og má draga fram tvær mikilvægar. Það er algengt að fyrirtæki leitist við að 
hafa fáa birgja og þess vegna standa þeir betur að vígi í samkeppninni sem 
geta boðið breitt vöruúrval. Síðan er það einfaldlega það sem kallast 
hagkvæmni stærðarinnar. Eins og hjá öðrum fyrirtækjum kemur hagkvæmni 
stærðarinnar fram í ýmsum rekstrar- og framleiðslukostnaði, en hjá Marel er 
hagkvæmni stærðarinnar í vöruþróun einnig mikilvægt atriði. 
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Tafla 2. Vöruúrval Marel eftir kaupin á Stork í mars 2008. Sýnt er hvaða ár 
varan er orðin hluti af  vöruúrvali Marel 

Frumvinnsla Stork 2008 Frekari vinnsla - Marel
Frekari vinnsla Stork 
2008

1983 Vigtun

1983 Framleiðsluhugbúnaður

1988 Gæðaflokkun

Fiskur 1991 Framleiðslukerf i

1995 Hlutun
1997 Frysting

2003 Nákvæmur skurður

2005 Vöruskoðunarkerfi

Meðhöndlun lifandi fugla 1991 Framleiðslukerf i Mótun

Aflífun og reyting 1992 Gæðaflokkun Húðun

Fuglmeti Hreinsun innyfla 1996 Hlutun Steiking

Kæling, hlutun 2001 Úrbeinun og snyrting

Flokkun 2007 Vöruskoðunarkerfi

Úrbeinun og samsetning

1996 Gæðaflokkun

1997 Hlutun Húðun

Kjöt 2000 Urbeinun (færibandavél) Steiking

2003 Framleiðslukerf i Pylsugerð

2004 Blöndun og hökkun Kjöthlutavinnsla

2007 Mótun

2007 Húðfletting Verkun og marinering  

Fyrirtækjakaupin árin 2006-2008 

Kaup Marel á fyrirtækjunum AEW Delford (2006), Scanvaegt (2006) og 
Stork (2008) eru áhugaverð að mörgu leyti og eru skoðuð sérstaklega í 
þessum kafla. Eðli málsins samkvæmt er þó aðeins hægt að draga fram 
örlítinn hluta af því sem áhugavert væri að ræða. Af töflu 3 má sjá að nærri 
lætur að Marel  hafi fjórfaldaðist við þessi fyrirtækjakaup. 

Á árunum 2003 til 2005 var lögð mikil vinna í að skilgreina samkeppnis-
stöðu Marel, en stærstu félögin á heimsmarkaðnum voru öll óskráð, nema 
Marel og því lá ekki mikið fyrir af opinberum gögnum. Marel gerði úttekt á 
130 keppinautum og niðurstaðan var sú að 8 til 10 fyrirtæki væru álitlegir 
kostir til að kaupa (sameinast). Árið 2005 keypti Eyrir Invest stóran hlut í 
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Marel (átti tæp 30% í október 2005) og Árni Oddur Þórðarson varð stjórnar-
formaður Marel. Það ár var mótuð skýr stefna og gerð áætlun um vöxt Marel 
næstu árin. Ekki var þó um stefnubreytingu að ræða. 

Tafla 3. Nokkrar tölur um kaup á 3 fyrirtækjum 
Marel 
2005

Delford 
2005

Scanveagt 
2005

Stork 2007

Velta 130m€ 20 m€ 90 m€ 300 m€

Fj. starfsmanna 890 260 710 1800

Kaupverð* 141,6 m€ 19,5 m€ 109m€ 415m€
 

(*Verðmæti Marel í árslok 2005 m.v. gengi hlutabréfa) 

 
Vaxtarstefna Marel, sem kynnt var opinberlega á aðalfundi Marel í febrúar 

2006, fólst í því að vaxa í tveimur fösum. Fyrri fasinn fælist í því að auka 
vöruúrval, markað og veltu með því að kaupa fyrirtæki og sameinast þeim. 
Stefnt var að því að veltan kæmist í 500 milljónir evra innan 3-5 ára með 
þessum hætti. Síðari fasinn fælist í sterkum innri vexti þannig að veltan næði 
1000 milljónum evra árið 2015. Með kaupunum á Stork lauk fyrri fasanum 
með betri árangri en stefnt var að, en velta Marel árið 2008 er áætluð 650 
milljónir evra. 

Þessar þrjár fjárfestingar voru ákaflega ólíkar. Í stuttu máli má draga fram 
nokkur einkenni þessara þriggja kaupa þannig: 

• Kaupin á AEW Delford gengu hratt fyrir sig og voru frekar einföld, 
einkum vegna þess að fyrri eigendur, sem voru fjárfestingasjóðir, 
vildu selja fyrirtækið. Starfsmenn fyrirtækisins voru almennt ánægðir 
með að fá nýjan eiganda. Samþætting var frekar auðveld, enda þótt 
samþætting sé aldrei auðveld. 

• Kaupin á Scanvaegt áttu nokkuð langan aðdraganda, en Scanvaegt var 
fjölskyldufyrirtæki sem stóð ekki til að selja. Samþættingin hefur 
verið mjög krefjandi af tveimur ástæðum og tekið meira en tvö ár. Í 
fyrsta lagi voru Marel og Scanvaegt í mjög harðri samkeppni og í 
raun erkifjendur. Þess vegna reyndi mikið á mannauðsstjórnun í 
þessu tilviki. Í öðru lagi var vöruframboð fyrirtækjanna mjög áþekkt 
og starfsemin öll. Þess vegna reyndi mikið á atriði sem fella má undir 
rekstrarstjórnun, þ.e. breytingar á rekstri til að gera hann ódýrari og 
skilvirkari. 

• Kaupin á Stork urðu hin mesta refskák og tóku yfir 30 mánuði, sjá 
nánar viðtal við Árna Odd Þórðarson („Að tjaldabaki“, 2008). Í 
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þessu tilviki reyndi mikið á pólitík, lögfræði, getu til fjármögnunar og 
ýmislegt fleira. Samþættingin er ekki hafin en benda má á tvennt sem 
ætti að auðvelda samþættinguna. Annars vegar hafa fyrirtækin unnið 
saman og þekkja til hvors annars. Hins vegar er vöruframboð 
fyrirtækjanna töluvert ólíkt, skarast lítið, en til samans bjóða þau upp 
á breitt vöruúrval. 

Þessi fyrirtækjakaup voru liður í að framkvæma skýra og metnaðarfulla 
stefnu. Vilji til að sigra í samkeppni var mjög skýr, áhættusækni greinilega til 
staðar og stjórnendur Marel sýndu mikið frumkvæði. 

Frumkvöðlamenning 

Eitt af megineinkennum fyrirtækjamenningar Marel er frumkvöðlamenning 
(entrepreneurial orientation), eins og Lumpkin og Dess (1996) skilgreina hug-
takið. Fimm atriði einkenna slíka menningu og hér verða þau dregin fram og 
rætt stuttlega um hvernig þau birtast hjá Marel. Þótt skilgreiningar á 
frumkvöðlamenningu séu margar og ólíkar, þá fer kjarni þeirra yfirleitt vel 
saman við flest af atriðunum fimm. 

• Áhættusækni (risk-taking). Stjórnendur fyrirtækisins eru viljugir til að 
taka áhættu vegna þess að til þess að ná mjög góðum árangri þarf oft 
að taka áhættu. Áhættusækni hefur ávallt einkennt Marel og má 
nefna tvennt sem dæmi. Miklum tíma og fjármagni hefur ætíð verið 
varið í vöruþróun en yfirleitt er óljóst hvort, hvenær og hve miklum 
árangri slíkt skilar. Kaup á fyrirtækjum sem eru álíka stór eða stærri 
en Marel á hverjum tíma sýnir einnig mikla áhættusækni. 

• Nýsköpun (innovation). Marel er meðal fremstu fyrirtækja á sínu sviði í 
heiminum í vöruþróun sem sýnir áherslu á nýsköpun (og færni við 
nýsköpun). Annað dæmi um nýsköpun er hvernig fjölmargar 
breytingar hafa verið gerðar á stjórnun og skipulagi hjá fyrirtækinu 
og má þar nefna sellufyrirkomulag við framleiðslu og fyrirkomulag 
sölumála.  

• Frumkvæði (proactive). Hjá Marel lýsir þetta sér m.a. í því að fyrirtækið 
kemur fyrst með nýjar tegundir af vörum og má nefna fyrstu 
skipavogina og vissar skurðarvélar sem dæmi. Ólíkt dæmi er að 
fyrirtækið tók frumkvæði í því samrunaferli sem átt hefur sér stað 
undanfarin ár á þeim markaði sem Marel starfar. 

• Vilji til að sigra í samkeppni (competetive aggressiveness). Einn viðmælanda 
orðaði þetta þannig: „Það sem dreif Marel áfram var ákveðinn 
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keppnisandi“ með áherslu á að vera með bestu vörurnar og vera 
betri en samkeppnisaðilarnir. Annað skýrt dæmi eru markmiðin um 
vöxt sem voru kynnt vorið 2006 í framhaldi af ítarlegri greiningu á 
samkeppnisfyrirtækjum. Með kaupum á fyrirtækjum á árunum 2006-
2008 sýndu stjórnendur jafnframt þennan vilja í verki. 

• Sjálfstæði (autonomity). Þetta merkir að stjórnendur hafa mikið sjálfstæði 
til að taka frumkvæði og fylgja málum / nýjungum eftir til enda. 
Flest bendir til þess að sjálfstæði stjórnenda hjá Marel sé mikið. Sem 
dæmi má nefna að þeir sem stýra vinnu við að þróa lausn fyrir 
tiltekinn viðskiptavin hafa mikið sjálfstæði til að fara eigin leiðir við 
það. Hjá Marel er það reyndar svo að oft eru það hópar frekar en 
einstaklingar sem hafa þetta sjálfstæði. 

Ljóst er að frumkvöðlamenning hefur ávallt einkennt Marel og átt ríkan 
þátt í miklum og hröðum vexti þess, en rannsóknir hafa sýnt tengsl milli 
slíkrar menningar og velgengni fyrirtækja á alþjóðavettvangi (Jantunen, 
Puumalainen, Saarenketo og Kyläheiko, 2005; Knight, 2000; Knight, 2001; 
Zahra og Garvis, 2000). Stofnendur og fyrstu stjórnendur Marel voru sann-
kallaðir frumkvöðlar og segja má að sú frumkvöðlamenning sem þeir sköpuð 
ríki enn, að vísu breytt og þróuð. Meðvitað og ómeðvitað laðar fyrirtækið að 
sér einstaklinga með frumkvöðlaeiginleika og má sjá lítið dæmi um það á 
vefsíðu Marel þar sem segir: „Við leitum að framsýnum einstaklingum sem 
leita stöðugt umbóta á sínu fagsviði. Fólki sem leitast við að sýna 
fagmennsku og frumkvæði í starfi.“ (Marel, e.d.) 

Einn mikilvægur þáttur í menningu Marel er að allt frá upphafi til dagsins 
í dag hefur vöruþróun hjá Marel snúist um að leysa úr þörfum viðskipta-
vinanna, oft í samstarfi við þá. Starfsemi fyrirtækisins einkennist þannig af 
viðskiptavinahneigð (customer orientation), sjá Kohli og Jaworski (1990). Tvö 
dæmi því til stuðnings: 

• Rögnvaldur Ólafsson sagði í viðtali: „... var alltaf í því, setti þetta alltaf 
upp. Framan af gerði ég þetta alltaf sjálfur og seinna þá, þegar ég var 
kominn til Marel þá setti ég alltaf upp svona 2 til 3 kerfi á ári, bara án 
þess að hafa nokkurn með mér, bara tók alla kassana og pakkaði út í 
bíl og fór annað hvort til Íslands eða Kanada eða Noregs og setti 
þetta upp alveg sjálfur til þess að hafa svona „feelið“ fyrir þessu.“ 
(Rögnvaldur Ólafsson munnleg heimild, 13. maí 2008) 

• Úr ávarpi Harðar Arnarsonar forstjóra í ársskýrslu 2007: „Marel Food 
Systems works hand in hand with all major food processing 
companies on all continents to produce the best possible solutions 
for varying processing needs.“ 
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Fyrirtæki sem einblína á að uppfylla þarfir viðskiptavina standa sig yfirleitt 
betur í samkeppninni en þau sem gera það síður (Narver og Slater, 1990; 
Zhu og Nakata, 2007). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem könnuð 
eru tengsl milli frammistöðu fyrirtækja á alþjóðamörkuðum og viðskiptavina-
hneigðar, þó nokkrar slíkar hafi verið birtar nýverið (Zhou, Brown, Dev og 
Agarwal, 2007; Roukonen, 2008). 

Lokaorð 

Sagan um vöxt Marel er áhugaverð fyrir margra hluta sakir. Segja má að frá 
stofnun árið 1983 til ársins 1995 hafi fyrirtækið verið frekar lítið fyrirtæki 
með vöruþróun og framleiðslu á Íslandi en vörusölu í mörgum löndum. 
Síðan tók fyrirtækið að stækka hratt og mikið og er orðið leiðandi fyrirtæki á 
sínu sviði með áætlaða veltu upp á um 80 milljarða króna á árinu 2008. Þessi 
vaxtarsaga er saga um frumkvæði, samstarf, sköpunarkraft, stefnufestu, 
þrautseigju og getu til að takast á við mörg og ólík viðfangsefni. 

Greinin veitir innsýn í hina áhugaverðu vaxtarsögu Marel, en vekur 
eflaust fleiri spurningar en hún svarar. Höfundar greinarinnar vinna að 
frekari rannsókn á vaxtarsögu Marel og fleiri fyrirtækja, en þær rannsóknir 
munu samt aðeins ná að svara broti af áhugaverðum spurningum. Áherslan í 
þessum rannsóknum eru á ferli alþjóðavæðingar, fyrirtækjamenningu og fleiri 
þætti. Þær ná (enn sem komið er) lítið sem ekkert inn á marga áhugaverði 
þætti í vexti fyrirtækisins, t.d. fjármál og samrunaferli. 

Margt í vaxtarsögu Marel er mjög áhugavert en fær litla eða enga 
umfjöllun í þessari grein. Þar má nefna hvernig Marel komst inn á (banda-
ríska) alifuglamarkaðinn, hvernig sókn inn á kjötiðnaðinn var háttað og 
margt er varðar þróun nýrrar tækni og nýtingu hennar. 
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Alþjóðleg hlutabréf fyrir íslenska fjárfesta 

Stefán B. Gunnlaugsson 

 

Á síðustu árum hafa augu íslenskra fjárfesta, einkum lífeyrissjóða, opnast 
fyrir erlendum fjárfestingum. Einkum hafa þeir fjárfest í alþjóðlegum hluta-
bréfum – þ.e. hlutabréfum sem skráð eru í kauphöllum utan Íslands. Þessi 
eignaflokkur á sér langa sögu og hefur oft skilað góðri ávöxtun. Í þessari 
grein verða alþjóðleg hlutabréf, skoðuð með augum íslenskra fjárfesta. 
Kannað verður hvaða ávöxtun þessi hlutabréf hafa skilað og hvaða ávöxtun í 
hlutfalli við áhættu þessi eignaflokkur hefur gefið. Skoðaðir verða helstu 
hlutabréfamarkaðir og ávöxtun þeirra 1997-2007 en þetta er einmitt það 
tímabil sem íslenskir fjárfestar hafa fjárfest í alþjóðlegum hlutabréfum. Að 
lokum er kannað hvaða samsetning erlendra hlutabréfamarkaða hafi gefið 
bestu samspil áhættu og ávöxtunar.  

Núverandi staða 

Áhugi íslenskra fjárfesta á alþjólegum hlutabréfum hefur verið mikill á 
síðustu árum. Það sést vel á mynd 1 en hún sýnir eignaskiptingu stærstu 
íslensku lífeyrissjóðanna í árslok 2007. Stærsti eignaflokkurinn eru íslensk 
skuldabréf en íslensk ríkisskuldabréf og önnur íslensk skuldabréf eru bera 
höfuð og herðar yfir aðra eignaflokka. Samtals eru íslensk skuldabréf tæpur 
helmingur eigna íslenskra lífeyrissjóðs. Síðan koma alþjóðleg hlutabréf en 
rúmlega fjórðungar eigna lífeyrissjóðanna er í þessum flokki. Því er augljóst 
að alþjóðleg hlutabréf er eignaflokkur sem skiptir íslenska fjárfesta miklu 
máli og hefur vægi þessa mikilvæga eignaflokks aukist á síðustu árum. 

 



512  Stefán B. Gunnlaugsson 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Íslensk
ríkistryggð
skuldabréf

Önnur
íslensk

skuldabréf

Íslensk
hlutabréf

Alþjóðleg
hlutabréf

Alþjóðleg
skuldabréf

Annað

 
Mynd 1. Eignaskipting stærstu íslensku lífeyrissjóðanna í árslok 2007 
Heimildir: Gildi lífeyrissjóður, 2007; Lífeyrissjóður starfsmanna ríkissins, 
2007; Lífeyrissjóður verslunarmanna, 2007; Sameinaði lífeyrissjóðurinn, 
2007; Stapi lífeyrissjóður, 2007. 

Fyrri rannsóknir 

Samband áhættu og ávöxtunar er mikilvægt atriði við rannsóknir á skilvirkni 
verðbréfamarkaði. 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 markaðs-
safnsins. CAPM byggist á því að eignir með hærri kerfisbundna áhættu (e. 
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 sér-
stakrar áhættu fyrirtækja og ávöxtunar þeirra því að með fjölþættingu 
verðbréfasafna sé hægt að eyða henni algjörlega. 

Markowitz (1959) lagði grunninn að CAPM. Í rannsóknum sínum sýndi 
hann fram á að fjárfestar reyna að lágmarka áhættu, en áhættu skilgreindi 
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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 
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 
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 verða alþjóðleg hlutabréf, skoðuð með augum íslenskra 
fjárfesta. Kannað verður hvaða ávöxtun þessi hlutabréf hafa skilað og hvaða 
ávöxtun í hlutfalli við áhættu þessi eignaflokkur hefur gefið. Skoðaðir verða 
helstu hlutabréfamarkaðir og ávöxtun þeirra 1997-2007 en þetta er einmitt 
það tímabil sem íslenskir fjárfestar hafa fjárfest í alþjóðlegum hlutabréfum. 
Að lokum er kannað hvaða samsetning erlendra hlutabréfamarkaða hafi gefið 
bestu samspil áhættu og ávöxtunar.  

Langtímaávöxtun 

Ávöxtun, og þá ávöxtun í samhengi við áhættu, er sá þáttur sem mestu máli 
skiptir við ákvarðanir um fjárfestingar. Því verður að kanna hvernig alþjóðleg 
hlutabréf koma út í því samhengi. Ef við skoðum bandarísk hlutabréf en þau 
eru stærsti alþjóðlegi hlutabréfamarkaðurinn og sá mikilvægasti. Þá kemur í 
ljós að árleg nafnávöxtun bandarískra hlutabréf var 10,01% frá 1928-2006 ef 
ávöxtun er mæld í bandaríkjadollar. 

Reynsla íslenskra fjárfesta af alþjóðlegum hlutabréfum er ekki góð. 
Ávöxtun íslenskra lífeyrissjóða á þessum eignaflokks hefur almennt verið 
slök. Ástæða þessa er einkum tímasetning en íslenskir fjárfestar (sérstaklega 
lífeyrissjóðir) byrjuðu fjárfestingar í þessum eignaflokki fyrir um áratug. 
Síðustu 10 ár hafa verið einhver þau slökustu í ávöxtun á alþjóðlegum hluta-
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bréfamörkuðum. Þetta sést vel á mynd 2 en hún sýnir árlega meðalávöxtun 
bandarískra hlutabréfa, skipt í 8 tíu ára tímabil. Þar sést vel að síðstu tíu ár 
hafa verið slök, meðalávöxtun var þá 5,84%, sem er mun lakara en árin þar á 
undan. Samt er þetta ekki versta 10 ára tímabilið á myndin. Kreppan mikla 
olli því að hlutabréf lækkuðu fjögur ár í röð 1929-1932 og því er neikvæð 
ávöxtun fyrsta 10 ára tímabilið á myndinni. Slök ávöxtun er einnig tímabilið 
1968-1977, einungis 3,65% að meðaltali á ári. Ástæður þessa er mikil lækkun 
hlutabréfa 1973-1974 í fyrstu olíukreppunni. Slök ávöxtun 1998-2007 er 
vegna neikvæðrar ávöxtunar 2000-2002 en þá fer saman að netbólan springur 
2000, hryðjuverkaárásir verða 2001 og svo eru mikil bókhaldssvindl, t.d. 
Enron og Worldcom, upplýst 2002. 
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Mynd 2. Árleg meðalávöxtun bandarískra hlutabréfa (10 ára tímabil) 1928-
2007. (Heimild: Bloomberg, 2007) 

Alþjóðleg hlutabréf 1997-2007 

Í töflu 1 er sýnd meðalávöxtun og áhætta, mæld í staðalfráviki, helstu flokka 
alþjóðlegra hlutabréfa 1997-2007. Hafa verður í huga að ávöxtun er í USD 
þannig að gengissveiflur gagnvart USD hafa áhrif á ávöxtun. Alþjóðlegu 
hlutabréfin eru þarna flokkuð eftir landsvæðum – eins og almennt er venja. 
Þarna sést að Norðurlönd skiluðu bestri ávöxtun 12,14% þetta tímabil, en 
hins vegar voru Norðurlöndin áhættumest, en staðalfrávik árlegrar ávöxtunar 
var þar hæst, 24,2%. Næst hæstu ávöxtun skilaði Evrópa 8,30% meðal-
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ávöxtun en áhætta evrópskra hlutabréfa var fremur lág, en staðalfrávik var 
einungis 15,75%.  

Sharpe stuðullinn mælir samhengi áhættu og ávöxtunar. Hann er 
reiknaður þannig að frá árlegri ávöxtun eru dregnir áhættulausir vextir. Því 
næst er deilt í með staðalfráviki. Því setur Sharpe stuðullinn ávöxtun í hlutfall 
við heildaráhættu. Því hærri sem hann er því betri er árangurinn. Stuðullinn 
er þó ekki marktækur þegar hann verður neikvæður enda er þá ávöxtun 
minni en áhættulausir vextir sem þýðir að árangur (ávöxtun) hafi verið 
óviðunandi. Samkvæmt Sharp stuðlinum voru Norðurlönd besti markaður-
inn á þessu tímabili en slakasti markaðurinn var Japan en þar var Sharpe-
stuðullinn neikvæður enda var ávöxtun japanskra hlutabréfa mjög lág og 
reyndar lægri en áhættulausir vextir. Áhugavert er að skoða hina svokölluðu 
nýmarkaði. Nýmarkaðir eru lönd sem eru í mikilli uppbyggingu en þar eru 
mikilvægustu markaðirnir Austur-Evrópa og Suður-Ameríka. Ávöxtun 
þessara markaða var örlítið meiri en ávöxtun heimsvísitölunnar en áhætta 
mun meiri. Niðurstaðan er því sú að Sharp hlutfall nýmarkaða var það sama 
og Sharp hlutfall heimsvísitölunnar. 

Tafla 1. Áhætta og meðalávöxtun í USD helstu flokka alþjóðlegra hlutabréfa 
1997-2007. (Heimild: Bloomberg, 2007) 

 Ávöxtun Staðalfrávik Sharp hlutfall 
Heimsvísitalan 6,12% 14,15% 0,14 
Evrópa 8,30% 15,75% 0,26 
Norður-Ameríka 6,25% 15,12% 0,14 
Norðurlönd 12,14% 24,20% 0,33 
Kyrrahaf  utan Japans 4,53% 20,42% 0,02 
Japan 2,25% 19,18% -0,10 
Nýmarkaðir 7,38% 23,71% 0,14 

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 flokka alþjóðlegra hlutabréfa 1997-2007 og reiknum út 



516  Stefán B. Gunnlaugsson 

  

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 ávöxtunar 
alþjóðlegu hlutabréfanna. Þar kemur í ljós að mesta jákvæða fylgnin var á 
milli Norðurlandanna og Evrópu 0,86, en einnig var sama fylgni milli 
Kyrrahafs utan Japan og nýmarkaða. Það kemur ekki á óvart að svona mikil 
fylgni sé milli þessara markaða. Þessir markaðir eru mjög líkir og tengdir. 
Norðurlöndin eru í raun hluti af Evrópu og því er eðlilegt að hlutabréf á 
Norðurlöndum hafi mikla fylgni við evrópsk hlutabréf. Hlutabréf á 
nýmörkuðum og hlutabréf á Kyrrahafi utan Japans hafa mikla fylgni vegna 
þess að þetta eru líkir markaðir, og löndin hafa líkt efnahaglíf, hagvöxt, 
stjórnarfar, o.fl.  

Tafla 2. Fylgni mánaðarlegrar ávöxtunar helstu hlutabréfamarkaða 1997-
2007. (Heimild: Bloomberg, 2007) 

 Evrópa Norður-
Ameríka 

Norður-
lönd 

Kyrrahaf 
utan 

Japans 

Japan 

Evrópa 1     
Norður-Ameríka 0,79 1    
Norðurlönd 0,86 0,74 1   
Kyrrahaf utan Japans 0,65 0,65 0,6 1  
Japan 0,45 0,49 0,43 0,57 1 
Nýmarkaðir 0,69 0,71 0,67 0,86 0,57 

 
Fylgni japanskra hlutabréfa við aðra hlutabréfamarkaði er athyglisverð. 

Hún er sú lægsta, en hún er einungis 0,43 við hlutabréf á Norðurlöndum, og 
0,45 við hlutabréf í Evrópu. Því er ljóst að það hefur verið nokkur ávinn-
ingur til áhættuminnkunar að fjárfesta í japönskum hlutabréfum. 
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Mynd 3. Framfall alþjóðlegra hlutabréfa 1997-2007 (Heimild: Bloomberg, 
2007) 

Mynd 3 sýnir framfall helstu flokka alþjóðlegra hlutabréfa frá 1997-2007. 
Línan á myndinni sýnir bestu mögulegu eignasamsetningu. Þ.e. hæstu 
ávöxtun fyrir hvert stig áhættu. Tökum sem dæmi að ef ávöxtun hefði verið 
9% þá hefði með bestu eignasamsetningu verið hægt að ná lægst 16,8% 
staðalfráviki. Sú eignasamsetning sem hefði gefið þetta staðalfrávik og 
ávöxtun sést í töflu 3. Þá hefðu evrópsk hlutabréf verið 81,8% af eigna-
safninu en Norræn hlutabréf verið afgangurinn, 18,2%. Við lægri ávöxtun þá 
er framfallið samsett að mestu af japönskum og norður-amerískum hluta-
bréfum. Síðan eftir því sem að ávöxtun eykst, eykst vægi evrópskra hluta-
bréfa á kostnað japanskra og norður-amerískra hlutabréfa. Þegar ávöxtun 
verður há, yfir 8%, koma norræn hlutabréf inní framfallið. Athyglisvert er að 
nýmarkaðir koma aldrei inní framfallið og að hlutabréf frá Kyrrahafinu utan 
Japans koma einungis inná á óhagkvæma hluta framfallsins. 
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Tafla 3. Eignasamsetning framfalls alþjóðlegra hlutabréfamarkaða 1997-2007 
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15,2% 4,0% 0,0% 42,6% 0,0% 2,0% 55,4% 0,0% 
14,2% 5,0% 11,1% 51,9% 0,0% 0,0% 36,9% 0,0% 
14,0% 6,0% 33,6% 43,0% 0,0% 0,0% 23,5% 0,0% 
14,3% 7,0% 56,0% 34,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 
15,3% 8,0% 84,1% 15,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
16,8% 9,0% 81,8% 0,0% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
18,8% 10,0% 55,7% 0,0% 44,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
21,2% 11,0% 29,7% 0,0% 70,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Lokaorð 

Í þessari grein var kannað hvort alþjóðleg hlutabréf sé eignaflokkur sem hafi 
verið álitlegur fyrir íslenska fagfjárfesta. Rakin var niðurstöður rannsóknar á 
erlendum hlutabréfamörkuðum 1997-2007. Niðurstöður voru þær að 
ávöxtun helstu hlutabréfamarkaða heimsins var fremur slök á þeim tíma. 
Best var ávöxtun á Norðurlöndum en einna lökust í Japan. Því hafa íslenskir 
fjárfestar, sem byrjuðu flestir fjárfestingar á erlendum hlutabréfum fyrir ára-
tug, verið fremur óheppnir með tímasetningu sína í fjárfestingum í erlendum 
hlutabréfum.   

Einnig er kannað hver fylgni og hvert hagkvæmasta framfall erlendra 
hlutabréfa hafi verið 1997-2007. Niðurstöðurnar voru að verðbréfasafn sem 
var samsett úr evrópskum, bandarískum og norrænum hlutabréfum hefði 
gefið besta samhengi áhættu og ávöxtunar. Hins vegar hefði ekki átt að 
fjárfesta í hlutabréfum nýmarkaðslanda. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður ber ekki að afskrifa fjárfestingar á 
nýmörkuðum. Mikill framfarir og mikill hagvöxtur hefur verið í þessum 
löndum síðustu áratugi. Til lengri tíma ætti að vera samhengi milli ávöxtun 
hlutabréfa og hagvaxtar og hlutabréfamarkaðir landa, sem skila miklum 
hagvexti, ættu að skila meiri ávöxtun en önnur hlutabréf. 
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Samvinna um nýsköpun 

Stella Stefánsdóttir 
Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Árið 1899 sagði Charles H. Duell yfirmaður Bandarísku Einkaleyfastofunnar 
að þá þegar hefði allt verið fundið upp sem hægt væri að finna upp (Perseus, 
2003). Þetta mat Duells var ótrúlega rangt, bæði í ljósi sögunnar og einnig 
með hliðsjón af því hvað felst í hugtakinu nýsköpun. Á síðustu öld hafa 
einmitt orðið hvað mestu framfarir á einni öld sem um getur. Tækninni 
fleygði fram og fyrirtæki stóðu stöðugt frammi fyrir miklum áskorunum 
gagnvart því að lifa af, eflast og viðhalda getu sinni til að framleiða vörur og 
þjónustu í sífellt meiri samkeppni.  

Það eru því bæði gömul sannindi og ný að fyrirtæki þurfa látlaust að huga 
að leiðum til vaxtar og endurnýjunar. Ein leið til uppbyggingar er að þróa 
vörur eða þjónustu sem byggja á þeirri þekkingu sem þegar er til staðar í 
fyrirtækinu eða fyrirtækið hefur aðgang að. Það er því margt sem bendir til 
þess að stefnumiðuð stjórnun nýsköpunar geti verið lykillinn að því að 
fjármunum til rannsókna og þróunar sé vel varið. Afrakstur nýsköpunar 
skilar sér venjulega ekki til fyrirtækja fyrr en afsprengi nýsköpunarinnar, t.d. 
varan eða þjónustan, er kynnt á markaði (Katila og Ahuja, 2002) að loknu 
þróunarferlinu sem er óhjákvæmilegt. Ýmsar leiðir eru þekktar til að örva og 
stjórna nýsköpun á markvissan hátt. Því styttra eða hraðara sem þróunar-
ferlið er því fyrr fer nýsköpunin að skila sér í formi tekna til fyrirtækisins. 
Þekkingarstig fyrirtækja hefur áhrif á nýsköpun og sama má segja um að-
gengilega þekkingu utan fyrirtækja, t.d. vísindagreinar (Katila og Ahuja, 
2002). Aukin útgjöld til rannsókna og þróunar geta jafnframt örvað ný-
sköpun (OECD and Eurostat, 2005).  

Varðandi umfang nýsköpunar á Íslandi á árunum 2002-2004 þá stunduðu 
52% íslenskra framleiðslu- og þjónustu fyrirtækja nýsköpun samkvæmt skil-
greiningu Oslo handbókarinnar (Oslo manual). Íslensk fyrirtæki eru þannig í 
hópi með fyrirtækjum í Evrópu sem stunda hvað mesta nýsköpun. Á sama 
tíma voru að meðaltali 42% fyrirtækja í Evrópubandalaginu, Noregi og á Ís-
landi sem stunduðu nýsköpun (Götzfried og Paravan, 2007).  
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Ljóst er að nýsköpunarstarf í íslenskum fyrirtækjum er umtalsvert. Árið 
2005 vörðu íslensk fyrirtæki 28 milljörðum króna til rannsókna og þróunar 
(RANNÍS, 2005). Að sama skapi er vitað að þekking okkar á nýsköpun í 
fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi er af skornum skammti. Með þessari 
grein, sem er liður í rannsóknarverkefninu Stefnumiðuð nýsköpun í íslensk-
um fyrirtækjum sem vistað er í Rannsóknarmiðstöð stefnu og samkeppnis-
hæfni við Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, er ætlunin að ráða á þessu 
nokkra bót og gefa innsýn í hluta af þeim þáttum sem skipta máli við ný-
sköpun. Sérstaklega verður í greininni vikið að mikilvægi samvinnu á milli 
fyrirtækja við nýsköpunarstarfið. Leitast verður við að varpa ljósi á að hvaða 
marki íslensk fyrirtæki stunda samvinnu um nýsköpun og hvað það er 
varðandi samvinnu sem helst ýtir undir nýsköpun. Til að varpa ljósi á þetta 
verður hér greint frá upplýsingum um íslensk fyrirtæki í samanburði við fyrir-
tæki í Evrópu, þá sérstaklega á Norðurlöndunum, og stuðst verður við 
nýjustu niðurstöður úr könnun sem OECD og Eurostat hafa gert á umfangi 
nýsköpunar hjá fyrirtækjum í 25 Evrópubandalagsríkjum, í Noregi og á Ís-
landi.  

Nánar um nýsköpun 

Orðið nýsköpun hefur mismunandi merkingu í huga fólks. Eitt af vanda-
málum við stjórnun nýsköpunar er mismunandi skilningur fólks á því hvað 
sé nýsköpun (Tidd, Bessant og Pavitt, 2005). Allmargar skilgreiningar á 
nýsköpun hafa verið settar fram. Oft er hugtakinu ruglað saman við upp-
finningu (invention). Margir aðhyllast þá sýn að nýsköpun, sem kemur af 
latneska orðinu innovāre (Dictionary.com, 2008) þýði eitthvað nýtt eða sé ferli 
þar sem tækifæri er nýtt og gert að veruleika. Megin munur á uppfinningu og 
nýsköpun er sá að með nýsköpun er uppfinning orðin að veruleika, sýnileg 
og aðgengileg. Nýsköpun þýðir ekki aðeins meiriháttar nýjung heldur getur 
hún einnig átt við breytingar á tækni, vöru eða þjónustu (Rothwell, 1992). 
Nýsköpun getur verið kerfisbundin eða tilviljanakennd, róttæk eða snúist um 
smávægilegar breytingar (Bhoorvaraghavan, Vasudevan and Chandran, 1996) 
á vöru, þjónustu, ferlum, skipulagi eða markaðssetningu.  

Von Hippel (1988) sér nýsköpun sem eitthvað nýtt með notagildi sem 
kemur á markað, hvort sem það felur í sér minni- eða meiriháttar breytingu. Í 
Oslo handbókinni (OECD and Eurostat, 2005) er litið á nýsköpun í víðara 
samhengi. Þar er nýsköpun skilgreind sem ný(tt) eða verulega breytt: 

• Afurð, hvort sem um er að ræða framleiðslu eða þjónustu. 



Samvinna um nýsköpun 523 

  

• Aðferð við framleiðslu og/eða markaðssetningu. 
• Skipulag í viðskiptum, á vinnustað og/eða á tengslum við önnur 

fyrirtæki, stofnanir, hagsmunaðila eða viðskiptavini.  
 

Nýsköpun er ávallt að minnsta kosti ný fyrir fyrirtækið sjálft, en stundum 
einnig fyrir nærumhverfi þess eða jafnvel heiminn allan. Til að nýmæli geti 
talist nýsköpun verður samkvæmt þessari skilgreiningu að hrinda henni í 
framkvæmd eða selja hana á markaði. Þó Oslo skilgreiningin á nýsköpun hafi 
verið gagnrýnd fyrir að vera ekki nægilega afmörkuð, verður í umfjölluninni 
hér eftir stuðst við þessa skilgreiningu þar sem niðurstöður úr könnun 
OECD og Eurostat byggja á skilgreiningunni.  

Mælingar á nýsköpun 

Á níunda og tíunda áratugnum voru gerðar ýmsar tilraunir með að mæla 
nýsköpun með nýsköpunarkönnunum sem lagðar voru fyrir tiltekinn hóp 
fyrirtækja (Tsipouri, 2007). Í framhaldi af þessum mælingum varð árið 1992 
til fyrsta útgáfa Oslo handbókarinnar. Oslo handbókin er sameiginleg útgáfa 
OECD og Eurostat og er samansafn leiðbeininga að því hvernig eigi að safna 
og setja fram upplýsingar um nýsköpun. Fljótlega eftir útgáfu hand-
bókarinnar var farið að nota hana sem grundvöll fyrir stórar kannanir á 
umfangi nýsköpunar og varð evrópska nýsköpunarkönnunin (e. Community 
Innovation Survey, eða CIS) afsprengi handbókarinnar. CIS er í dag fram-
kvæmd reglulega í 25 Evrópubandalagslöndum, Noregi og á Íslandi. CIS var 
fyrst framkvæmd árið 1992 og hefur nú verið framkvæmd fjórum sinnum, 
þar af tvisvar sinnum á Íslandi. Fjórða könnunin var gerð á árunum 2002 til 
2004 og voru niðurstöður úr henni birtar árið 2006. Niðurstöður úr þeirri 
könnun verða notaðar hér til skoðunar á íslenskum fyrirtækjum. Þó að 
nokkuð sé liðið síðan könnunin var gerð gefur hún ágæta vísbendingu um 
stöðumynd af umfangi nýsköpunar í íslenskum fyrirtækjum í samanburði við 
Evrópubandalagsríki og Noreg. RANNÍS, í samstarfi við Hagstofu Íslands, 
hefur verið framkvæmdaraðili CIS könnunarinnar á Íslandi. Rúmlega 800 
íslensk fyrirtæki með fleiri en 10 starfsmenn tóku þátt í könnuninni 2002-
2004. Niðurstöður úr könnuninni er unnt að greina eftir þremur stærðar-
flokkum fyrirtækja sem eru fyrirtæki með tíu til 49 starfsmenn, fyrirtæki með 
50 til 249 starfsmenn og fyrirtæki með fleiri en 250 starfsmenn. Einnig er 
hægt að greina fyrirtæki niður eftir atvinnugreinaflokkun Evrópusam-
bandsins, NACE.  



524  Stella Stefánsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson 

  

Kostir og gallar CIS könnunarinnar 

Helstu kostir CIS (OECD and Eurostat, 2005) eru að könnunin er stöðluð 
og samanburður á milli iðngreina, landa og tíma auðveldur. Könnunin byggir 
á margra ára rannsóknum, er þróuð af hópi sérfræðinga um nýsköpun og er 
uppfærð reglulega með bættum skilgreiningum og aðferðafræði. CIS hefur 
fest sig nokkuð í sessi og hafa yfir 70 fræðigreinar sem byggja á könnuninni 
verið birtar (Tsipouri, 2007). Nokkrar fræðigreinar hafa orðið til þess að 
mælikvarðar í CIS könnuninni hafa verið uppfærðir (Laursen and Slater, 
2006). 

Það hefur háð CIS og öðrum könnunum á nýsköpun að stjórnun ný-
sköpunar er lifandi og stundum óreglulegt ferli þannig að erfitt er að fá 
nákvæma stöðumynd á tilteknum tíma. Könnunin tekur aðeins til þeirra þátta 
sem spurt er um í könnuninni og getur það í mörgum tilfellum kallað á 
frekari greiningu. Erfitt getur reynst að taka saman upplýsingar um útgjöld 
vegna nýsköpunar, sérstaklega hjá minni fyrirtækjum sem skrá þau ekki sem 
útgjöld vegna rannsóknar, þróunar eða nýsköpunar. Lítið er vitað um þau 
fyrirtæki sem ekki stunda nýsköpun. Könnunin er takmörkuð við tilteknar 
iðngreinar og er til dæmis alveg litið fram hjá hinu opinbera, heilbrigðisgeir-
anum og menntun (Laursen og Salter, 2006). Niðurstöður úr könnuninni 
gefa vísbendingu um hvað ýtir undir nýsköpun, en gera þarf frekari rann-
sóknir til að fá nánari skýringar. 

Niðurstöður úr CIS á Íslandi eru að nokkru leyti takmarkaðar vegna 
smæðar markaðarins. Mjög fá fyrirtæki eru í hópi stórra fyrirtækja með fleiri 
en 250 starfsmenn. Heldur hefur dregið úr þátttöku íslenskra fyrirtækja á 
milli kannana. Í síðustu könnun (CIS4) var svarhlutfall fyrirtækja í Evrópu að 
meðaltali um 70%, en var um 53% á Íslandi. Svarhlutfallið var eingöngu 
lægra í Þýskalandi, Sviss og Belgíu. 

Í þessari grein er stuðst við gögn úr CIS4 könnuninni á Íslandi. Greinar-
höfundar þakka RANNÍS fyrir þennan aðgang að gögnunum og þakka 
Þorvaldi Finnbjörnssyni sérstaklega fyrir veitta aðstoð. 

Samvinna um nýsköpun 

Liður í stefnumiðaðri nýsköpun er að fyrirtæki nýta sér samvinnu við önnur 
fyrirtæki eða stofnanir til að örva nýsköpun. Samvinna á milli fyrirtækja um 
nýsköpun (hér eftir vísað í sem samvinnu eða samstarf) er tiltölulega ný af 
nálinni í sögulegu samhengi. Snemma á tíunda áratugnum benti Roy Roth-
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well (Rothwell, 1992) á að þróunardeildir væru í vaxandi mæli að afla þekk-
ingar utan deilda, fyrst með hópstarfi þvert á deildir í hefðbundnu skipulagi 
fyrirtækja og í framhaldinu með samvinnu við aðila utan fyrirtækisins. Þetta 
er veruleiki sem stjórnendur standa frammi fyrir í dag (Tidd o.fl., 2005; 
Chesbrough, Vanhaverbeke og West, 2007). Í könnun sem IBM ráðgjafa-
fyrirtækið gerði nefndu ¾ æðstu stjórnenda samstarf um nýsköpun sem mjög 
mikilvægan þátt í nýsköpun (IBM Global Services, 2006).  

Með samvinnu á milli fyrirtækja leitast fyrirtæki við afla sér þekkingar sem 
nær út fyrir eða er umfram kjarnafærni fyrirtækisins (Tidd o.fl., 2005). Talið 
er að fyrirtæki sem styðjast eingöngu við innri auðlindir í nýsköpunarferlinu 
geti misst af tækifærum sem leynast í utanaðkomandi þekkingu. Heimildir eru 
um að samvinna í nýsköpunarferlinu við utanaðkomandi aðila geti bætt hæfni 
fyrirtækja til nýsköpunar og til lengri tíma litið bætt frammistöðu fyrirtækja 
(Faems, Looy og Debackere, 2005).  

Í Oslo handbókinni er samvinnu um nýsköpun lýst sem virkri samvinnu 
fyrirtækis um sameiginlegt nýsköpunar verkefni. Samvinna getur bæði verið á 
milli fyrirtækja og fyrirtækja og stofnana. Að minnsta kosti einn þátttakandi í 
samstarfi nýtur ávinnings af samstarfsverkefninu. Samstarfsaðilar verða að 
vera virkir í samstarfinu. Því er hvorki litið á vinnu undirverktaka né öflun 
upplýsinga, þekkingar og tækni sem samvinnu samkvæmt skilgreiningu þess-
ari (OECD and Eurostat, 2005).  

Samvinna getur verið með ýmsu móti svo sem við aðila í nærumhverfi 
fyrirtækis eins og birgja og viðskiptavini (von Hippel, 1988; 2007). Von 
Hippel (1988) benti þegar á árið 1988 á mikilvægi áhrifa birgja og 
viðskiptavina við nýsköpun. Fyrirtæki geta unnið að nýsköpun í samvinnu 
við væntanlega notendur (Thomke og von Hippel, 2002) eða við háskóla eða 
rannsóknarstofnanir (Laursen og Salter, 2004), samkeppnisaðila innan iðn-
aðar (Hamel, 1991), opinbera aðila eins og stjórnvöld eða þá sem smíða 
reglugerðir (OECD and Eurostat, 2005). Samstarf milli fyrirtækja getur bæði 
átt sér stað í kringum þróun á alveg nýjum, verulega bættum eða breyttum 
vörum eða þjónustu sem og í kringum þróun á lítillega breyttum eða bættum 
vörum eða þjónustu (Faems o.fl., 2005; Rothaermel og Deeds, 2004). 

Ávinningur af samvinnu við viðskiptavini og birgja 

Nýleg rannsókn (Faems o.fl., 2005) sem byggir á niðurstöðum CIS könn-
unarinnar á belgískum framleiðslufyrirtækjum og fjallar um ávinning fyrir-
tækja af samvinnu um nýsköpun. Ávinningurinn felst í nýjum eða bættum 
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vörum sem ganga vel á markaði. Rannsóknin sýnir fram á að tegund sam-
vinnu skiptir máli og eru niðurstöðurnar tvíþættar. Rannsóknin sýndi í fyrsta 
lagi fram á jákvæða fylgni með samvinnu fyrirtækis við birgja eða viðskipta-
vini og aukinni veltu af lítillega bættum eða breyttum vörum. Mikilvægi þessa 
sambands er líka staðfest í ritinu Nordic Recipe for Successful Innovation (Vilberg 
og Reimarsson, 2007) sem byggt er á reynslu árangursríkra fyrirtækja á 
Norðurlöndunum eru taldir upp fimmtán árangursþættir að nýsköpun. Sam-
kvæmt Norrænu uppskriftinni að árangursríkri nýsköpun ættu fyrirtæki ein-
mitt að beina kröftum sínum að viðhalda traustum tengslum við viðskipta-
vini og leggja rækt við að sinna þörfum viðskiptavina.  

Ávinningur af samstarfi við háskóla 

Rannsókn Faems, Looys og Debackeres (2005) sýndi í öðru lagi fram á já-
kvæða fylgni samvinnu fyrirtækja við háskóla og rannsóknastofnanir og auk-
innar veltu af nýjum vörum. Samkvæmt Götzfried og Parvan (2007) hefur 
vantað upp á að evrópsk fyrirtæki hafi virkjað samvinnu á milli fyrirtækja og 
háskóla- og rannsóknarstofnanna að sama marki og fyrirtæki í Banda-
ríkjunum. Sömu áherslu er að finna í Norrænu uppskriftinni að árangursríkri 
nýsköpun fyrirtækja, því gott samband við háskóla og rannsóknastofnanir er nefnt 
sem einn af lykilárangursþáttum í að tryggja flæði þekkingar og fólks til fyrir-
tækja. Flæði tækniþekkingar á milli iðnaðar og rannsóknastofnana ýta undir 
árangursríka nýsköpun (Vilberg og Reimarsson, 2007) 

Áhrifin af fjölda samstarfsaðila 

Katila og Ahuja (2002) telja að fyrirtæki afli þekkingar á tvo vegu. Annars 
vegar hversu oft eða mikið fyrirtæki nýtir núverandi þekkingarveitu, þ.e. dýpt 
þekkingaröflunar. Hins vegar hversu víða er leitað fanga við þekkingaröflun, 
þ.e. breidd þekkingar. Þessar skilgreiningar hafa síðan verið heimfærðar yfir á 
öflun utanaðkomandi þekkingar, þ.e. hversu mikið fyrirtæki nýtir sér tiltekinn 
samstarfsaðila og hversu mörgum samstarfsaðilum fyrirtæki vinna með (Kat-
ila og Ahuja, 2002; Laursen og Salter, 2006). Laursen og Salter byggðu rann-
sókn sína á bresku CIS könnuninni og komu auga á fylgni milli tæknistigs 
iðnaðar og samvinnu fyrirtækja í iðnaði í nýsköpun. Meðal þess sem fram 
kemur er að færri bresk lágtækni fyrirtæki stunda samstarf um nýsköpun en 
hátækni fyrirtæki (Laursen og Salter, 2006). Laursen og Salter (2006) benda á 
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að ef fyrirtæki einbeita sér að þróun lítillega breyttra eða bættra vara eða 
þjónustu þá gefi samstarf við fleiri samstarfsaðila meiri ávinning, en ef sam-
starfsaðilar eru fáir. Ef fyrirtæki leggja hins vegar áherslu á nýjar eða verulega 
breyttar vörur eða þjónustu þá skilar dýpra samstarf við fáa aðila meiri 
ávinningi. Katila og Ahuja (2002) benda á að „of mikil“ dýpt eða breidd í 
samstarfi um nýsköpun geti beinlínis dregið úr ávinningi af samstarfi.  

Samvinna á íslenskra fyrirtækja á sviði nýsköpunar 

CIS4 könnunin á Íslandi sem hér er greint frá sýnir að á árunum 2002-2004 
stunduðu 29% íslenskra fyrirtækja samvinnu um nýsköpun en að meðaltali 
26% evrópskra fyrirtækja. Samvinna mælist almennt meiri hjá fyrirtækjum í 
smærri þjóðum (Götzfried og Parvan, 2007). Samvinna virðist almennt vera 
meiri á Norðurlöndum en annars staðar í Evrópu, en á bilinu 43%-44% 
fyrirtækja sem stunda nýsköpun í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi gera það í 
samvinnu við önnur fyrirtæki eða stofnanir. Það vekur athygli að samstarf 
um nýsköpun mælist ekki hærra hjá evrópskum fyrirtækjum (Tether og Tajar, 
2008) og íslenskum en raun ber vitni þar sem bæði stjórnendur (IBM Global 
Services, 2006; Vilberg og Reimarsson, 2007) og rannsakendur (Chesbrough 
og Appleyard, 2007; Tidd o.fl., 2005; von Hippel, 2007) hafa bent á samstarf 
sem mikilvægan þátt í nýsköpunarferlinu.  

Tegund samstarfsaðila 

Samkvæmt GEM rannsókn sem birt var árið 2006 telja sérfræðingar um 
nýsköpunarumhverfi að íslensk fyrirtæki standi sig ágætlega í að vinna með 
viðskiptavinum (Sæmundsson og Baldursdóttir, 2007). Í þeim 27 Evrópu-
löndum sem CIS nær til er algengast að vinna með aðilum úr nærumhverfi 
fyrirtækisins, t.d. birgjum eða viðskiptavinum. Um 20% íslenskra fyrirtækja 
sem stunda nýsköpun gera það í samstarfi við birgja og/eða viðskiptavini.  

Íslensk fyrirtæki vinna almennt minna með háskólum (5%) en fyrirtæki í 
Evrópu (9%). Ýmsar skýringar kunna að vera á þessu. Það er einnig vikið að 
þessu í GEM rannsókninni (Sæmundsson og Baldursdóttir, 2007) þar sem 
aðspurðir sérfræðingar telja að íslensk fyrirtæki hafi ekki greiðan aðgang að 
nýrri tækni og vísindum. Tveir þriðju hluti sérfræðinga telja að íslenskir há-
skólar og rannsóknastofnanir miðli ekki á skilvirkan hátt til nýrra fyrirtækja. 
Sérfræðingarnir telja jafnframt að þeim sem rannsaka vísindi og tækni standi 
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ekki til boða hvati til þess að hrinda hugmynd í framkvæmd innan fyrirtækja 
sem eru samkeppnishæf á alþjóðlegan mælikvarða (Sæmundsson og Baldurs-
dóttir, 2007).  

Þegar hlutfall veltu af vörum sem eru nýjar í fyrirtæki er skoðað kemur í 
ljós að hlutfall veltu af vörum sem eru nýjar í fyrirtækinu er sambærilegt hjá 
íslenskum fyrirtækjum (8%), sænskum (8%) og finnskum (8%) (Bloch, 
Mortensen og Foyn, 2008). Ef leitast er við að setja niðurstöður CIS4 á 
Íslandi í samhengi við umfjöllunina hér að framan og skoða hlutfallslega 
veltu íslenskra fyrirtækja af nýjum og verulega breyttum eða bættum vörum 
kemur í ljós að íslensk fyrirtæki (5%) eru til dæmis talsvert undir fyrirtækjum í 
Svíþjóð (13%) og Finnlandi (15%) (Bloch, Mortensen og Foyn, 2008). Í ljósi 
þessa væri mjög áhugavert að kanna nánar hvort að lítil samvinna íslenskra 
fyrirtækja við háskóla og æðri menntastofnanir hafi einhver áhrif á þetta lága 
hlutfall.  

Samvinna um nýsköpun í ljósi stærðar fyrirtækja 

Samvinna um nýsköpun vex almennt í evrópskum fyrirtækjum í takti við 
stærð, en hér á landi er samvinna minnst á meðal millistórra fyrirtækja (18%). 
Ríflega tveir þriðju (68%) íslenskra fyrirtækja með fleiri en 250 starfsmenn og 
svöruðu könnuninni stunda samvinnu við utanaðkomandi aðila og 30% lítilla 
fyrirtækja (10-49 starfsmenn). Stór fyrirtæki með fleiri en 250 starfsmenn 
vinna meira með háskólum (26%) en lítil fyrirtæki (5%) með á bilinu tíu til 49 
starfsmenn. Meðalstór íslensk fyrirtæki (50-249 starfsmenn) sem tóku þátt í 
könnuninni lögðu ekki stund á samvinnu um nýsköpun við háskóla og æðri 
menntastofnanir á árunum 2002 til 2004. 

Ef hlutfall veltu stórra fyrirtækja af vörum sem eru nýjar eða verulega 
breyttar á markaði er skoðað kemur í ljós að hlutfallið fer lækkandi eftir 
stærð fyrirtækja. Það er hæst hjá litlum fyrirtækjum (8%), tæplega 4% hjá 
meðalstórum fyrirtækjum og tæplega 2% hjá stórum fyrirtækjum. Ef sama 
hlutfall er skoðað fyrir dönsk, sænsk og finnsk fyrirtæki fer hlutfallið stig-
hækkandi eftir stærð fyrirtækja og er 7% hjá stórum dönskum fyrirtækjum, 
11% hjá sænskum og 13% hjá finnskum. Mikið samstarf stórra fyrirtækja við 
háskóla og æðri menntastofnanir skilar sér því ekki í háu hlutfalli veltu af 
nýjum eða verulega breyttum vörum á markaði. Samvinna við önnur fyrirtæki 
innan fyrirtækjasamsteypunnar eykst eftir því sem fyrirtæki stækka, en 
rannsóknir benda til þess lykilsvið í starfsemi fyrirtækja, s.s. rannsóknir og 
þróun, séu síður flutt úr landi í útrás fyrirtækja (Jónsdóttir, 2006).  
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Samvinna og tæknistig 

Íslensk lágtækni fyrirtæki (samkvæmt skilgreiningu Evrópubandalagsins á 
tæknistigi atvinnuvega) (Eurostat Statistical Office of the European 
Communities, 2005) nýta samvinnu almennt minna en hátækni fyrirtæki. 
Þetta styður kenningar Laursen og Salter (2006) með einni undantekningu 
hér á landi, í textiliðnaði.  Ástæðan kann að vera að íslenski textíliðnaðurinn 
sé að einhverju leyti nátengdari tískuiðnaði og lúti því að einhverju leyti lög-
máli hraða þegar kemur að nýjungum sem einkennir fyrirtæki með hærra 
tæknistig. Í öðrum lágtækniiðnuðum er talsverð minni samvinna um ný-
sköpun.   

CIS4 veitir ekki beinar upplýsingar um fjölda samstarfsaðila þannig að 
ekki var unnt að greina dýpt eða breidd samvinnu um nýsköpun hjá ís-
lenskum fyrirtækjum. 

Samvinna um nýsköpun - samantekt 

Í upphafi var tekið fram að markmið þessarar greinar væri að varpa einhverju 
ljósi á það að hvaða marki íslensk fyrirtæki stunda samvinnu um nýsköpun 
og hvað það er varðandi samvinnu sem helst ýtir undir nýsköpun. Til að sýna 
fram á þessa hlið nýsköpunar er byggt á gögnum úr CIS4 könnuninni sem 
framkvæmd var hér á landi af RANNÍS í samstarfi við Hagstofu Íslands. Til 
að setja meginmálið í samhengi var í upphafi greinarinnar farið stuttlega yfir 
það hvað nýsköpun og samstarf er og síðan vikið að rannsóknum sem unnar 
hafa verið í tengslum við CIS kannanirnar. Fram kemur að samvinna er 
þýðingarmikil þegar kemur að nýsköpun og að staðan hér á landi hefur 
ákveðin sérkenni sem draga má lærdóm af. En hver eru meginskilaboðin í því 
sem farið hefur verið yfir? 

Það kemur fram að á Norðurlöndunum virðist það algengara að fyrirtæki 
byggi á samvinnu þegar kemur að nýsköpun en almennt gerist í Evrópu. CIS 
könnunin gefur það til kynna þegar kemur að þessum þætti nýsköpunar að 
fyrirtæki á Íslandi og í Noregi séu eftirbátar fyrirtækja á hinum Norður-
löndunum. 

Þegar kemur að samvinnu um nýsköpun eru það eftirfarandi þættir sem 
helst virðist hafa áhrif og ýta undir nýsköpun: samstarf fyrirtækja við við-
skiptavini og birgja, samstarf við háskóla og rannsóknarstofnanir, fjöldi sam-
starfsaðila, umfang samstarfsins og stærð fyrirtækjanna sem vinna saman. 
Jafnframt skiptir máli tæknistig fyrirtækjanna.  
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CIS rannsóknirnar sýna að samvinna fyrirtækja við viðskiptavini og birgja 
hefur jákvæð áhrif á nýsköpun, sérstaklega þegar kemur að uppfærslu og 
endurbótum á vörum og þjónustu. Samkvæmt CIS4 könnuninni þá kemur 
fram að íslensk fyrirtæki eru að standa sig vel að þessu leyti. Jafnframt kemur 
það í ljós að íslensk fyrirtæki eru hvorki á eftir fyrirtækjum á hinum Norður-
löndunum á þessu sviði né lakari en evrópsk fyrirtæki. 

CIS rannsóknirnar staðfesta að formleg samvinna fyrirtækja við háskóla 
er talin örva nýsköpun á nýjum vörum. Samvinna við háskóla er ekki að 
nýtast við breytingar eða endurbætur á vörum. Fram kemur í CIS4 könnun-
inni að hér eru íslensk fyrirtæki eftirbátar miðað við fyrirtæki í öðrum 
löndum. 

Það kemur líka í ljós að íslensk fyrirtæki hafa færri vörur sem teljast nýjar 
á markaði en tilfellið er hjá sambærilegum fyrirtækjun í Danmörku, Finnlandi 
og í Svíþjóð. Það kemur einnig í ljós að það virðist vera samband á milli 
stærðar fyrirtækja og umfangs samvinnu um nýsköpun á milli þeirra, þ.e. því 
stærri sem fyrirtækin í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi eru því meiri er 
ræktin við samvinnu um nýsköpun. Á Íslandi eru það stór fyrirtæki og lítil 
sem stunda meiri samvinnu um nýsköpun en miðlungs stór fyrirtæki. Þess 
ber þó að gæta að ávinningur af fjölda samstarfsaðila er jafnan fyrst í stað 
stighækkandi og en verður svo stiglækkandi ef fjöldi samstarfsaðila fer fram 
úr hagkvæmustu samsetningu. CIS rannsóknirnar benda til þess að það séu 
fremur hátækni fyrirtæki sem nýta sér samstarf um nýsköpun en lágtækni-
fyrirtæki.  

Athuganir á samvinnu um nýsköpun sýna einnig að það er ávinningur af 
stefnumiðuðu starfi þegar kemur að samvinnu um nýsköpun. Fyrirtæki þurfa 
að velja sér samstarfsaðila markvisst og í takti við það sem samvinnan á að 
leiða til. CIS könnunin sýnir að íslensk fyrirtæki stunda umtalsverða nýsköp-
un og eru um margt engir eftirbátar fyrirtækja í öðrum löndum. Könnunin er 
þó ekki að gefa öll svör og vegna sérstöðu Íslands, varðandi stærð landsins 
og fjölda fyrirtækjanna sem svara könnuninni, þá þarf að skoða þessar 
niðurstöðu nánar. 

Það er áhugavert að rannsaka frekar hvað það er sem gerir það að verkum 
að íslensk fyrirtæki virðast halda rannsóknar- og þróunarstarfi sínu á Íslandi 
þrátt fyrir umtalsverða útrás og það þarf að skoða nánar hvort það sé stað-
reynd að íslensk fyrirtæki leggi minna upp úr samvinnu við önnur fyrirtæki en 
fyrirtæki á hinum Norðurlöndunum.  
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Framleiðni í fiskveiðum 1973-2007 

Sveinn Agnarsson 

 

Í hefðbundnu hagvaxtarbókhaldi er fjölþáttaframleiðni skilgreind sem munur 
á framleiðslu og veginni aðfanganotkun. Í þessu felst að litið er á framleiðni 
sem einhvers konar leifalið, það sem stendur eftir þegar búið er að taka tillit 
til breytinga á aðfanganotkun. Þessi nálgun á ekki við þegar um er að ræða 
atvinnugreinar sem byggjast að verulegu leyti á notkun náttúruauðlinda þar 
sem breytingar á magni þeirra koma þá inn í afgangsliðinn og skekkja mat á 
raunverulegri fjölþáttaframleiðni. Í þessari grein eru bornar saman tvenns 
konar mælingar á fjölþáttaframleiðni í íslenskum fiskveiðum á tímabilinu 
1973-2007. Annars vegar er ekki tekið tillit til þeirra breytinga sem orðið hafa 
á fiskistofnum en hins vegar er litið á fiskistofna sem hvert annað aðfang og 
framleiðni reiknuð að teknu tillit til þeirra breytinga sem orðið hafa á 
stofnum og veiðum helstu nytjafiska á Íslandsmiðum. Að auki er- reiknuð 
framleiðni þriggja framleiðsluþátta; fjármagns, vinnuafls og fiskistofna. 

Aðferðafræði 

Á einfaldan hátt má skilgreina framleiðni sem hlutfall þeirra afurða og 
aðfanga sem notuð eru í tilteknu framleiðsluferli. Framleiðni sýnir þar af 
leiðandi það magn afurða sem framleiða má með notkun tiltekinna aðfanga. 
Aukin framleiðni sýnir því annað hvort að meira sé hægt að framleiða með 
tilteknum aðföngum og/eða að færri aðföng þurfi til að framleiða tiltekið 
magn afurða. Enda þótt hér virðist um tiltölulega einfalt atriði að ræða eru 
mál fljót að flækjast þegar um er að ræða flókið framleiðsluferli þar sem 
notuð eru fjölmörg aðföng til að framleiða mýmargar afurðir. Þá er bæði 
hætt við að erfitt geti reynst að mæla aðföng og afurðir með nægjanlega ná-
kvæmum hætti, auk þess sem óvíst getur verið hvernig setja skuli fram-
leiðsluferlið fram. 

Tvenns konar mælikvarðar á framleiðni eru mest notaðir. Annars vegar 
svonefnd þáttaframleiðni þar sem framleiðni eins framleiðsluþáttar, svo sem 
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vinnuafls er skoðuð, og hins vegar svokölluð fjölþáttaframleiðni þar sem 
tekið er tillit til notkunar fleiri en eins þáttar, t.d. bæði vinnuafls og 
fjármagns. Í þeim tilvikum þar sem tillit er tekið til allra framleiðsluþátta er 
einnig iðulega rætt um heildarþáttaframleiðni. 

Framleiðnibreytingar má mæla með ýmsu móti en hér er notuð 
hefðbundin stikafrí (nonparametric) aðferð þar sem litið er framhjá hugsanlegri 
óskilvirkni, sjá Squires (1992), Grosskopf (1993), Ragnar Árnason (2003) og 
Rögnvaldur Hannesson (2007). Þessa aðferð má setja fram á eftirfarandi hátt:  
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Þar sem FÞF táknar fjölþáttaframleiðni, Y magnvísitölu vergra þáttatekna, 

wK hlut fjármagns í þáttatekjum, K fjármagnsstofn, wL hlut vinnuafls í 
þáttatekjum, L vinnuafl og t og t-1 tímabilið t og tímabilið þar á undan. Þar 
sem hér er eingöngu litið til notkunar tveggja aðfanga má einnig kalla þennan 
mælikvarða tvíþáttaframleiðni (TÞF). 

Í jöfnu (1) er eingöngu litið til hefðbundinna aðfanga, svo sem fjármagns 
eða vinnuafls, en í fjölmörgum atvinnugreinum byggist framleiðsluferlið á 
nýtingu náttúruauðlinda. Svo er t.d. farið í fiskveiðum. Í þeim tilvikum þarf 
að aðlaga framleiðslufallið að auðlindanýtingunni og er hin nýja jafna fyrir 
framleiðnibreytingar þá sett fram á eftirfarandi hátt:  
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Hér táknar ÞÞF þríþáttaframleiðni, S fiskistofn og b er stuðull sem sýnir 

framleiðsluteygni fiskistofns, þ.e. hvernig afli breytist hlutfallslega þegar 
stofnstærð breytist. Þennan síðasta lið er rétt að útskýra nánar. Fiskistofnar 
haga sér misjafnlega þegar stærð þeirra breytist. Sumar tegundir eru ætíð 
jafndreifaðar en aðrar eru torfufiskar og dreifing þeirra minnkar því þegar 
stofninn smækkar. Í fyrra tilvikinu tekur stuðullinn b gildi nálægt 1 en í því 
síðara nálægt 0. Í jöfnu (2) er aðeins einn fiskistofn í framleiðslufallinu en ef 
um marga stofna er að ræða þarf að vega þá saman með einhverjum 
vogtölum og taka tillit til þess að gildi b er mismunandi milli stofna.  
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Sambandinu á milli þessara tvíþáttamælikvarðans í (1) og þríþáttamæli-
kvarðans í (2) má lýsa á eftirfarandi hátt: 
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Eins og bent var á hér að framan eru stundum einnig notaðir einfaldari 

mælikvarðar á framleiðni sem lýsa framleiðni einstakra þátta. Hér er hægt að 
skilgreina framleiðni fjármangs, vinnuafls og fiskistofna sem  
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Gögn 

Þau gögn sem notast var við eru annars vegar fengin frá Hagstofu Íslands og 
hins vegar frá Hafrannsóknarstofnun. Magnvísitala vergra þáttatekna var 
notuð sem mælikvarði á framleiðslumagn, og magnvísitala fjármunaeignar 
fyrir fjármagnsstofn. Samfelldar tímaraðir eru til fyrir tímabilið 1973-2007. 
Öðru máli gegnir um fjölda ársverka. Þar eru til samfelld gögn fyrir árin 
1973-1997 en eftir það hætti Hagstofa Íslands að birta upplýsingar um fjölda 
ársverka. Þess í stað hefur stofnunin birt niðurstöður vinnumarkaðs-
rannsókna og upplýsingar sem unnar eru upp úr staðgreiðsluskrám. Þau gögn 
tilgreina aftur á móti eingöngu fjölda starfandi en ekki fjölda ársverka. Til að 
komast hjá þeim vanda var talnaröðunum splæst saman þannig að ársverka-
gögnin eru notuð fyrir tímabilið fram að 1998 og önnur gögn Hagstofu 
notuð til að áætla breytingar á fjölda ársverka á árunum 1998-2007. Þessi 
aðferð hefur þó hugsanlega ofmetið þá fækkun starfa, sem átt hefur sér stað í 
fiskveiðum undanfarinn áratug, vegna þess að gert er ráð fyrir að breytingar á 
fjölda ársverka hafi verið þær sömu og breytingar á fjölda starfa. Svo þarf þó 
ekki að vera. Ef t.d. fleiri í hlutastörfum hætta fiskveiðum en þeir sem eru í 
fullu starfi blasir við að fjölda ársverka mun dragast minna saman en fjöldi 
starfa. Upplýsingar um skiptingu þáttatekna í laun og launatengd gjöld (hlut 
vinnuafls) og afskriftir og hangað (hlut fjármagns) eru fengnar frá Hagstofu 
Íslands. Þau gögn ná til ársins 2006 og er hér gert ráð fyrir að hlutur 
vinnuafls hafi haldist óbreyttur árið 2007. 
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Mat á stærð fiskistofna er fengið með því að vega saman metna 
veiðistofna þorsks, ýsu, ufsa og humars á hverju ári og árlegar veiðar af karfa 
(gullkarfa og djúpkarfa), grálúðu, rækju, síld og loðnu. Meðalverð á 
lönduðum afla af hverri tegund árið 2000 er notað sem vogir og er því þessi 
samsetni fiskistofn á verðlagi þess árs. Þá var gert ráð fyrir að stuðullinn b í 
jöfnu (2) væri ætíð einn.  

Þróun þeirra stærða sem hér eru notuð er lýst á mynd eitt. Allar 
breyturnar eru settar fram á vísitöluformi og taka allar vísitölurnar gildið 100 
árið 2000. Lítum fyrst á þróun magnvísitölu vergra þáttatekna. Vísitala 
þáttatekna er í kringum 50 fyrri hluta áttunda áratugarins en hækkar hratt 
seinni hlutann og er komin í 100 árið 1981. Á næstu árum fellur hún hratt og 
fer lægst í 70 árin 1983 og 1984, en á þessum árum voru miklir erfiðleikar í 
sjávarútvegi, aflabrestir í þroski og loðnu og erfiðar aðstæður á erlendum 
mörkuðum. Á síðari hluta níunda áratugarins taka þáttatekjur að vaxa á ný og 
kemst vísitala þeirra í 127 stig árið 1990. Síðan dragast tekjur í greininni 
saman á ný og undanfarin ár hefur vísitalan legið í kringum 100 stig sem er 
svipað og hún var um 1980 en tvöfalt hærri en hún var í upphafi tímabilsins. 
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Mynd 1. Þróun þáttatekna, fjármunaeignar, vinnuafls og fiskistofna árin 
1973-2007. Vísitölur, árið 2000=100. 
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Árið 1973 voru ársverk í fiskveiðum um 5.000. Ársverkum í greininni 
fjölgaði síðan nær óslitið næsta eina og hálfa áratug og voru þau orðin 
tæplega 7.000 árið 1990. Síðan hefur aftur fækkað í fiskveiðum. Árið 1997, 
síðasta árið sem ársverkatölur Hagstofur ná til, töldust ársverkin vera um 
6.100, en samkvæmt þeirri aðferðafræði sem hér er notuð og áður hefur 
verið lýst hafði ársverkum fækkað í um 3.500 árið 2007. Það er þó 
hugsanlega vanmat á fjölda ársverka í greininni. 

Fjármunaeign í fiskveiðum tvöfaldaðist á árunum 1973-1989. Á síðasta 
áratug aldarinnar dróst fjármagnsstofn í fiskveiðum heldur saman, en allra 
síðustu árin hafa fjárfestingar farið vaxandi á ný og árið 2007 stóð 
magnvísitala fjármunaeignar í 109 stigum og hafði þá vaxið um tæp 13% á 
fimm árum. 

Á áttunda áratugnum stækkaði hinn samsetti fiskistofn verulega. Hann 
mældist rúm 130 stig árið 1973, en 217 stig árið 1980 og hafði þá vaxið um 
65%. Þar munaði mestu um góðan vöxt þorskstofnsins, en veiðistofninn fór 
úr 840 þúsund tonnum árið 1973 og í nálega 1.500 þúsund tonn árið 1980. 
Stofn ýsu óx einnig á þessum árum og veiðar á loðnu jukust stórum. Á næstu 
árum snerist aftur á móti flest til verri vegar og árið 1983 hafði vísitala 
stofnstærðar fallið í 136 stig. Svo sem fram kemur á mynd eitt stækkaði 
stofninn nokkuð á næstu árum en dróst svo aftur saman á árunum 1989-
1992 og stóð vísitalan þá í 111 stigum. Stofninn féll síðan áfram og var 
kominn í 100 stig árið 2000, en rétti þá nokkuð úr kútnum og hafði vaxið í 
150 stig árið 2004 en hefur síðan heldur dalað. 

Þróun framleiðni 

Svo sem áður var getið er bæði hægt að mæla framleiðni með einföldum 
mælikvörðum á borð við framleiðni einstakra framleiðsluþátta og flóknari 
þar sem litið er til þess að framleiðsluferli felur yfirleitt í sér að mörg aðföng 
eru nýtt við framleiðslu á tilteknum afurðum. Hugum fyrst að einfaldari 
mælikvarðanum. Á mynd tvö er sýnt hvernig framleiðni vinnuafls, fjármagns 
og fiskistofna hefur þróast á árunum 1973-2007. Allir framleiðnikvarðarnir 
eru mældir með vísitölu sem tekur gildið 100 upphafsár tímabilsins. 
 



538  Sveinn Agnarsson 

  

0

50

100

150

200

250

300

1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Vinnuafl Fjármagn Fiskistofnar

 
Mynd 2. Þróun framleiðni vinnuafls, fjármagns og fiskistofna árin 1973-2007. 
Vísitölur, 1973=100. 

Eins og fram kemur á mynd tvö eykst framleiðni vinnuafls, fjármagns og 
fiskistofna á áttunda áratugnum, en fellur síðan með kreppunni upp úr 1980. 
Svo skilja leiðir: Framleiðni vinnuafls eykst á ný og er árið 1988 orðin 
jafnmikil og árið 1981; framleiðni fiskistofna er strax árið 1986 orðin 
jafnmikil og hún var árið 1982; en framleiðni fjármagns nær aldrei sama stigi 
og árin 1980 og 1981. Vísitala framleiðni fjármagns stóð árið 1984 í tæpum 
88 stigum og hafði þá fallið um þriðjung á þremur árum. Árið 1987 hafði 
hún þokast aftur í 120 stig en síðan hefur framleiðni fjármagns dregist saman 
og árið 2007 stóð hún í 88 stigum, og mældist því þá jafnmikil og þegar 
aflabresturinn upp úr 1980 skók hagkerfið. Þessa lélegu frammistöðu má að 
mestu skrifa á reikning offjárfestingar, en fjárfestingar í fiskiskipum hafa 
verið umfram afkastagetu fiskistofnanna. 

Framleiðni vinnuafls hélst lítt breytt frá 1987 og fram yfir aldamót, en 
fækkun ársverka undanfarin ár hefur leitt til þess að hún hefur vaxið. Ítrekað 
skal að hér vegna þess hve vinnuaflsnotkun í greininni er ónámkvæmlega 
mæld kann framleiðnin að mælast meiri en hún er í raun. 

Framleiðni fiskistofns óx nær samfellt frá 1977 til 1992. Þó dróst 
framleiðni saman á árunum 1983 og 1984 og aftur 1988 og 1989. Framleiðni 
hins samsetta stofns hélst áþekk næstu árin en dróst síðan saman upp úr 
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aldamótum og nam samdrátturinn um 30% á tímabilinu 2000-2004. Á 
þessum árum fór hinn samsetti fiskistofn, sem hér er miðað við, stækkandi, 
en þáttatekjur héldust aftur á móti lítt breyttar. Fyrir vikið dróst framleiðni 
saman. Undanfarin ár hefur framleiðnin vaxið á ný 

Þróun þessara þriggja mælikvarða gefur ótvírætt til kynna að þá 
framleiðniaukningu, sem átt hefur sér stað í fiskveiðum undanfarna þrjá 
áratugi megi fyrst og fremst rekja til breytinga á fjölda ársverka og á 
fiskistofnum. Breytingar á fjármagnsstofni skipta þar minna máli. Raunar má 
taka enn dýpra í árinni og fullyrða að frá 1981 hafi umframfjárfestingar 
dregið úr heildarframleiðni í greininni. En hvernig hefur sú framleiðni 
þróast?  

Á mynd þrjú getur að líta tvo mælikvarða á heildarþáttaframleiðni; 
tvíþáttaframleiðni þar sem eingöngu er tekið tillit til þróunar fjármagns og 
vinnuafls, og þríþáttaframleiðni þar sem einnig er litið til þróunar fiskistofna. 
Glöggt má sjá að verulegur munur er á þróun þessara tveggja mælikvarða. 
Tvíþáttaframleiðni lítur framhjá þeim áhrifum sem breytingar á stærð helstu 
fiskistofna hafa í för með sér og fyrir vikið eru öll þessi áhrif skrifuð á 
reikning framleiðnibreytinga. Á árunum 1975-1980 sýnir t.d. tvíþátta-
mælikvarðinn að heildarframleiðni hafi vaxið um tæp70%, en vöxturinn 
mælist ekki nema 30% þegar haft er í huga að fiskistofnar stækkuðu töluvert 
á þessum árum og hluti af vexti þáttatekna fólst í því að gengið var á 
stofnana. Á árunum 1990-2001 mælist þríþáttaframleiðni aftur á móti meiri 
en tvíþáttaframleiðni. Á þessum árum minnkuðu stofnar helstu fisktegunda 
meira en nam meðalbreytingum á þáttatekjum og því mælist heildarþátta-
framleiðni meiri þegar tillit er einnig tekið til stofnstærðarbreytinga. 
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Mynd 3. Þróun tví- og þríþáttaframleiðni árin 1973-2007. Vísitölur, 
1973=100. 

Gagnlegt kann að vera að líta aðeins nánar á breytingar á tví- og 
þríþáttaframleiðni á árunum 1974-2007, líkt og gert er á mynd fjögur. Svo 
sem sjá má hefur framleiðni samkvæmt báðum mælikvörðum sveiflast mikið 
til, sérstaklega á fyrri hluta tímabilsins. Á árunum, 1974-1990 var staðalfrávik 
tvíþáttaframleiðni þannig 11,8%, en 5,3% á árunum 1991-2007. Breytingar á 
staðalfráviki þríþáttaframleiðni eru mun minni. Það mældist 11,1% á fyrri 
hluta tímabilsins og 10,6% á því seinna.  
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Mynd 4. Breytingar á tví- og þríþáttaframleiðni árin 1974-2007. Hlutfalls-
tölur. 

Svo sem fram kemur á mynd fimm ræðst munurinn á breytingum á tví- 
og þríþáttaframleiðni algerlega af þróun hins samsetta fiskistofns. Munurinn 
er mældur í prósentustigum, en fiskistofninn er settur fram á vísitöluformi og 
tekur vísitalan gildið 100 árið 2000. Neðri línan á myndinni sýnir mismun á 
hinum tveimur heildarþáttamælikvörðum. Þegar munurinn er jákvæður og 
línan ofan við núllásinn mælist tvíþáttaframleiðni meiri en þríþáttaframleiðni 
og öfugt þegar munurinn er neikvæður og línan neðan við núllásinn. 
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Mynd 5. Prósentustigsmunur á breytingum á tví- og þríþáttaframleiðni og 
þróun vísitölu fiskistofns árin 1973-2007. 

Meðalvöxtur framleiðni einstakra framleiðsluþátta og heildarþáttafram-
leiðni eftir tímabilum er tekinn saman í töflu eitt. Framleiðni vinnuafls óx á 
árunum 1974-2007 að jafnaði um 3,6% á ári og framleiðni fiskistofna um 
2,6%, en framleiðni fjármagns stóð í stað. Framleiðni vinnuafls er vaxandi 
eftir tímabilum, en framleiðni bæði fjármagns og fiskistofns sveiflast mikið 
til, sérstaklega þó hin síðarnefnda. Meðalvöxtur heildarþáttaframleiðni er 
áþekkur, óháð því hvort tekið er tillit til breytinga á stærð fiskistofns, en 
meðalvöxtur tvíþáttaframleiðni er jafnari eftir tímabilum.  
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Tafla 1. Meðalvöxtur framleiðni eftir tímabilum 1974-2007. Hlutfallstölur. 

1974-1984 1985-1996 1997-2007 1974-2007

Þáttaframleiðni

Vinnuafl 2,90 3,49 4,46 3,64

Fjármagn -0,43 2,14 -1,54 0,01

Fiskistofn 2,49 7,82 -2,06 2,61

Heildarþáttaframleiðni

Tvíþáttaframleiðni 2,17 3,08 2,50 2,58

Þríþáttaframleiðni 0,70 6,14 1,17 2,62
 

 
Í rannsókn Ragnars Árnasonar (2003) er áætlað að þríþáttaframleiðni í 

fiskveiðum hafi vaxið að meðaltali um 4,4% á ári á tímabilinu 1974-1995, en 
útreikningar byggðir á fyrirliggjandi gögnum gefa til kynna að meðalvöxtur 
framleiðni á þessum tíma hafi verið 3,4%. Þessi munur stafar trúlega af því 
að því að þau gögn sem þessar tvær athuganir hafa eru ólík. Kemur þar 
hvoru tveggja til að Hafrannsóknarstofnun hefur endurmetið stofnstærðir og 
Hagstofa Íslands endurskoðað gögn um þáttatekjur og fjármagnsstofn. Fyrir-
liggjandi mat á framleiðni er aftur á móti verulega hærra en það sem fram 
kemur í athugun Eggert og Tveterås (2007). Þeir áætla að þríþáttaframleiðni í 
íslenskum fiskveiðum hafi að meðaltali vaxið um 1,5% á árunum 1973-2003, 
en þau gögn sem hér er stuðst við benda til að vöxturinn hafi að jafnaði 
verið 2,1%. Í rannsókn tvímenninganna kom einnig fram að þríþátta-
framleiðni í norskum fiskveiðum hefði að jafnaði aukist 2,5% og um 3,4% í 
sænskum fiskveiðum.  

Lokaorð 

Í þessari grein hefur verið rakið hvernig framleiðni hefur þróast í íslenskum 
fiskveiðum undanfarin 35 ár. Af þeirri þróun má draga nokkrar ályktanir. Í 
fyrsta lagi er mikilvægt að vel takist til að byggja upp mikilvægust fiski-
stofnana í hafinu umhverfis landið þar sem stórir stofnar ýta undir fram-
leiðni. Í öðru lagi bendir allt til þess að fjárfestingar í fiskveiðum hafi verið 
meiri en æskilegt hefði verið. Í þriðja lagi virðist aukin framleiðni vinnuafls, 
sem bæði getur stafað af betri menntun og bættu skipulagi um borð og 
fólksfækkun í greininni, vera ein helsta rót heildarþáttaframleiðni. Í fjórða 
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lagi er ljóst að verulegu skiptir hvort tekið er tillit til fiskistofna eða ekki 
þegar heildarþáttaframleiðni er metin þar sem þróun þessara tveggja mæli-
kvarða getur verið ólík á milli ára. Á næstu árum er trúlegt að fjármagnsstofn 
i fiskveiðum dragist frekar saman, þar sem búast má við að fækki í 
smábátaflota landsmanna vegna þess að aflamarkskerfið nær nú einnig til 
þeirra. Einnig er vafalítið hægt að fækka öðrum skipum í íslenska veiði-
flotanum. Samhliða má gera ráð fyrir að ársverkum haldi áfram að fækka. 
Hvoru tveggja mun eflaust auka framleiðni í fiskveiðum. Við slíkar aðstæður 
er mikilvægt að hægt verði að koma í veg fyrir að helstu nytjastofnar dragist 
enn frekar saman, því slíkt gæti eytt þeim ávinningi sem hlýst af bættri 
framleiðni vinnuafls og fjármagns. 
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Vald á bernsku 

Tinna Laufey Ásgeirsdóttir 

 

Veldur hver á heldur? 

Sögulegur bakgrunnur 

Fjölskyldulífi á nýöld (1500 til vorra tíma) má skipta í þrjú tímabil (Tilly og 
Scott, 1978): Fyrri hluti nýaldar einkenndist af sameiginlegum efnahag fjöl-
skyldunnar (family economy) þar sem allir lögðust á eitt við að tryggja velferð 
hennar. Foreldrar, börn, unglingar, vinnuhjú og jafnvel afar og ömmur gegn-
du sínu þýðingarmikla hlutverki við framleiðsluna.  

Síðar fór að bera á hinni svokölluðu launafjölskyldu (the family wage 
economy), sem seldi vinnu sína eigendum framleiðsluaflanna. Grundvöllur 
þessarar breytingar var hið sívaxandi þéttbýli og iðnvæðing 18. og 19. aldar. 
Nú sem fyrr tóku allir sem vettlingi gátu valdið þátt í framfærslu fjöl-
skyldunnar.  

Á 20. öld, þegar Evrópskt þéttbýlið hafði náð ákveðnum þroska, varð 
neyslufjölskyldan (the family consumer economy) ríkjandi fjölskylduform. Sam-
setning hennar var önnur en launafjölskyldunnar. Konan einbeitti sér að 
buddunni og barnauppeldi, en karlinn dró björg í bú. Eitt megineinkenni 
þessa fjölskyldumunsturs var áherslan á að koma börnunum til nokkurs 
manns. Forsendur foreldra breyttust með minnkandi ungbarnadauða og 
tryggingin sem fólst í fjölda barna vék að hluta fyrir fjárfestingu í gæðum 
hvers barns (Becker og Lewis, 1973).  

Hliðstæð þróun átti sér stað á Íslandi, þó svo að forsendur hennar væru 
að einhverju frábrugðnar þeim sem algengastar voru í Evrópu og breytingar-
nar hafi komið til áratugum síðar hér landi. Á fyrsta stigi þessarar þróunar 
voru barneignir fjárfesting sem skipti fjölskyldurnar í bændasamfélaginu 
miklu. Giftingaraldur var hár, eða rétt um 30 ár fyrir bæði kyn. Tímabil barn-
eigna var því stutt, en á meðan færi gafst var keppst við að eignast eins mörg 
börn og kostur var (Loftur Guttormsson, 1983). Hending réði því hversu 
mörg þeirra komust á legg. Sem dæmi má nefna að ungbarnadauði var um 
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35% á Íslandi um miðja 19. öld (Hagskinna, 1997; Sigurður Gylfi Magnús-
son, 1997). Það var mikilvægt fyrir efnahag fjölskyldna að góður fjöldi barna 
kæmist á legg og gæti tekið þátt í framleiðslu heimilisins, tekið við búinu í 
fyllingu tímans og annast foreldra sína í ellinni.  

Á öðru stigi fyrrnefndrar þróunar héldu börnin áfram að vera þýðingar-
mikill hluti af framleiðslu fjölskyldunnar sem nú hafði misst tilkall sitt til 
landsins. Í árdaga iðnbyltingarinnar tóku landeigendur yfir afréttarlönd í Ev-
rópu þar sem ágóði af sauðfjárrækt hafi stóraukist. Fólksfjöldasprengja 18. 
aldar kallaði á aukna matvælaframleiðslu og meiri þörf fyrir klæði (Crosby Jr., 
1972). Leiguliðar sem áður treystu á afnot af sameiginlegum löndum býlanna 
voru hraktir af jörðum sínum. Hópar landlausra einstaklinga fluttust til borga 
og bæja í leita að atvinnu. Samfélagsleg staða þessa fólks hafði hrunið og 
auður þeirra fólst eingöngu í vinnuaflinu sem það gat boðið fram. Við þessar 
breytingar opnuðust þó tækifæri fyrir ungt fólk að stofan sínar eigin fjöl-
skyldur mun fyrr en áður. Giftingaraldur hrapaði því niður um mörg ár. Hið 
hefðbundna fjölskyldulíf var í uppnámi. Þessir auknu kostir ungs fólks gjör-
breyttu sambandi þeirra við foreldra sína, þar sem vald foreldra yfir börnum 
þvarr. Börnin áttu betra með að fá sér launaða vinnu og gátu komið undir sig 
fótunum án þess að þurfa að stóla á að erfa foreldra sína eins og áður var 
(Stearns, 1975).  

Á Íslandi má greina sömu drætti þróunarinnar á síðari hluta 19.aldar (Gísli 
Ágúst Gunnlaugsson, 1988). Hún kom einkum fram með þrenns konar móti: 
Í fyrsta lagi má nefna sauðasöluna til Bretlands (Sveinbjörn Blöndal, 1982). 
Afleiðingarnar urðu meðal annars þær að verslun breyttist úr vöruskiptum 
yfir í viðskipti með notkun gjaldmiðils. Sú breyting ein og sér gaf almenningi 
mun frjálsari hendur í sambandi við ráðstöfun eigin lífs.  

Í öðru lagi hafði vöxtur sjávarútvegs sömuleiðis þau áhrif að fólk fékk 
tækifæri til að hasla sér völl við sjáfarsíðuna og yfirgefa þar með vinnumenn-
skustigið, en vistarskylda var lögbundin fram undir lok 19. aldar og vinnuhjú 
töldu 35-40% vinnandi fólks um miðja öldina. Sú þróun var forsenda fyrir 
hina íslensku „iðnbyltingu“ sem varð í fiskveiðum með tilkomu togaranna og 
vinnslu sjávarafla á markaðsgrundvelli (Magnús S. Magnússon, 1985).  

Í þriðja lagi opnuðust ný tækifæri fyrir fólk þegar Vesturheimsferðirnar 
komu til skjalanna. Þúsundir Íslending höfðu vistarskipti með miklum afleið-
ingum fyrir samfélagið í heild (Davíð Ólafsson og Sigurður Gylfi Magnússon, 
2001). Allt þetta gerði það að verkum að fjölskyldumunstur á Íslandi tók 
stórstígum breytingum, sem að hluta til voru samsvarandi þeim sem áður var 
lýst í Evrópu.  
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Á þriðja stiginu gerðist það að foreldrar höfðu sífellt minni efnahagsleg 
not fyrir börnin sín – þau urðu smám saman nokkurs konar tómstundar-
gaman þeirra. Millistéttin hófst handa við að koma skikkan á ástand mála og 
beitti ríkisvaldinu óspart í þeirri baráttu. Markmiðið var að setja umgengnis-
reglur í samfélaginu sem miðuðu að því að tryggja stöðugleika vinnuaflsins 
og eignavarveislu. Saga síðari hluta 19.aldar og allrar 20. aldar er á vissan hátt 
saga þeirra glímu sem tekin var um borgarlegar dyggðir – hvað væri „eðlileg“ 
og „rétt“ hegðun í samfélagi manna. Þróunin hélst í hendur við eflingu ríkis-
valdsins og vöxt velferðakerfisins (Stearns, 1991). Það má því með sanni 
segja að 20.öldin sé tími mikilla inngripa í líf fólks. Aðhald hafði áður fundið 
sér farveg í gegnum kirkjuna og félagslegt taumhald, en fékk nú aukið vægi í 
gegnum opinberra aðila.  

Í þéttbýli 19. aldar, bæði í Evrópu og á Íslandi, breyttist umfang þessa 
taumhalds. Áhrifaöfl reyndu að takast á við þau vandamál sem fylgdu nýjum 
hópum eignalauss fólks. Við þessar aðstæður hófst lýðræðisvæðing samfél-
agsins þar sem millistéttin gerði kröfu um stóraukin völd og áhrif á kostnað 
eignastétta; aðals í Evrópu og landeiganda á Íslandi. Togstreitan milli þessara 
hópa einkenndi tímabil mikilla umbrota. Ríkisvaldinu var óspart beitt. Því var 
meðal annars fengið það hlutverk að halda uppi lögum og reglum í hinu 
borgaralega samfélagi með mun skipulegri hætti en áður hafði þekkst (Mc-
Laren, 1993). Það gerist með stórkostlegum inngripum í hversdagslíf fólks 
þar sem börnin urðu eitt helsta viðfangsefni allrar velferðarhugsunar.  

Afskiptin voru af ýmsu tagi. Allur lagarammi um almenna hegðun var 
styrktur. Börn urðu skilgreint viðfangsefni yfirvalda og eftirlit var haft með 
því hvernig þau og fjölskyldur þeirra réðu ráðum sínum. Líf fólks var mótað 
frá vöggu til grafar út frá hugmyndafræði millistéttarinnar sem hafði að 
leiðarljósi bæði beinharða hagsmuni sína og mannúðarsjónarmið. Barnaupp-
eldi var síðan styrkt með beinum greiðslum til foreldra sem höfðu enn um-
sjón með uppeldi barna sinna og niðurgreiddri eða gjaldfrjálsri þjónustu við 
börn.  

Ofangreind þróun olli gjörbyltingu á samskiptum foreldra, barna og utan 
að komandi afla. Saga hversdagslífs fólks á 20. öld, bæði á Íslandi og í Ev-
rópu, er að stórum hluta frásögn af þeim átökum sem ráðandi öfl í sam-
félaginu hverju sinni háðu til að hafa hemil á samfélagsgerðinni. Það er 
áhugavert að skoða hvernig síðari tíma þróun hefur breytt hlutverki foreldra 
og barna nútímasamfélagsins.  
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Nýtt sjónarhorn 

Aukin afskipti ríkisvaldsins af lífi borgaranna má skoða út frá fræðilegum 
grunni hagfræðinnar. Hann snýst að stórum hluta um þann ramma sem 
skorðar athafnir fólks. Nú þegar hefur verið rætt um þær ástæður sem liggja 
að baki þeim afskiptum ríkisins sem þróast hafa á 20. öld. Eftir er að meta 
hverjar séu mögulegar afleiðingar þeirra. Fullyrða má að efninu hafi ekki 
verið gefinn mikill gaumur í rannsóknum fræðimanna. Sérstaklega er áber-
andi að fræðimenn hafa ekki reynt að tengja saman þann lærdóm sem sagn-
fræðin hefur dregið af þróun fjölskyldulífs og skilning hagfræðinnar á hegðun 
fólks við ólíkar efnahagslegar aðstæður. Með því að tefla þessum fræðigrein-
um saman má varpa fram tilgátum sem gætu vísað veginn í þróun velferðar-
ríkisins.  

Við val einstaklings er almennt gert ráð fyrir þremur grundvallarreglum 
þegar reynt er að útskýra ákvarðanir: Fyrsta reglan er svokölluð lokunarregla 
(completeness). Hún gerir ráð fyrir því að neytandi viti hvað hann vilji og velji 
þann kost sem hann meti bestan í hvert skipti. Standi hann frammi fyrir vali á 
vörum A og B þá meti hann vörurnar og komist annaðhvort að þeirri niður-
stöðu að önnur þeirra sé honum mikilvægari en hin eða að þær séu honum 
nákvæmlega jafngildar að verðmætum. Ef A er verðmætari en B, þá velur 
hann A og þannig fram eftir götunum. Önnur regla lýtur að samkvæmni 
(transitivity), oft kölluð skynsemisreglan. Hún gerir ráð fyrir því að ef þrjár 
vörur (A, B, C) eru í boði þá sé samkvæmni í vali fólks á vörum; ef neytandi 
vill A frekar en B og B frekar en C þá vill hann líka A frekar en C. Þriðja 
reglan gerir ráð fyrir að meira sé betra en minna (more is better). Hún segir að 
ef um hrein gæði sé að ræða velji neytandinn meira magn frekar en minna – 
velji 10 A í staðinn fyrir 5 A ef valið stendur þar á milli.  

Af ofangreindu má sjá að hagfræðingar gera sér nokkuð ákveðnar hug-
myndir um færni einstaklinganna til þess að taka ákvarðanir fyrir eigin hönd. 
Í mörgum tilfellum er sjálfsagt hægt að færa góð rök fyrir því að maðurinn sé 
gæddur töluverðum hæfileikum til þess að ráðstafa lífi sínu með hagfelldum 
hætti. Þó er einnig ljóst að það tekur fólk langan tíma að öðlast þá þekkingu 
og færni sem þarf til slíkrar ákvörðunartöku. Bernskan og ungdómsárin eru 
þau tímabil í lífi hvers manns þar sem þessi leikni er þjálfuð með marg-
víslegum hætti. Sögulega séð áttu sér stað mikil umskipti á samspili barna og 
fullorðinna; þjálfunin fyrir lífið færðist frá verklegri áherslu viðfangsefna fjöl-
skyldnanna yfir í hugmynda- og tilfinningalega úrvinnslu hversdagslífsins í 
nútímasamfélaginu. Viðfangsefni þessarar greinar er að skoða viðbrögð hins 
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opinbera við ýmsum annmörkum á ákvarðanatöku barna og unglinga í fortíð 
og nútíð. 

Hér verður sjónarhorni sagn- og hagfræði beitt við athugun á þróun mál-
efna barna á Íslandi og víðar í Evrópu. Gengið verður út frá þeirri forsendu 
að hagur samfélagsþegna sé hámarkaður þegar þeir njóta frelsis til aðgerða er 
varða þá og samskiptaaðila þeirra, svo framarlega sem ekki séu ákveðnir 
markaðsbrestir fyrir hendi.  

Hagfræði bernskunnar 

Heimilisframleiðsla 

Fyrir iðnbyltingu var litið á börn sem efnahagsleg gæði. Þó svo að þau þyrfti 
vissulega aðhlynningu á fyrstu árunum var hægt að nýta þau til vinnu strax 
frá 5-7 ára aldri. Þau byrjuðu hægt við einföld störf en tóku síðan meiri þátt í 
framleiðsluferlinu eftir því sem þeim óx ásmegin. Í framhaldinu urðu börn 
foreldrum sínum mikilvægir umönnunaraðilar í ellinni. Börn voru þannig 
einnig fjárfesting til elliáranna. Hvatinn til barneigna var augljós. Þar sem líf 
foreldra var um margt samtvinnað lífi barna á fullorðinsárum var það hags-
munamál foreldranna að þau kæmust sæmilega til manns. Raunverulegur og 
augljós ávinningur var fólginn í því að stuðla að mótun frambærilegs einstak-
lings.  

Börnin tengdust heimilisframleiðslu með mjög afgerandi hætti eins og hér 
hefur verið drepið á. Í fyrsta lagi voru þau hluti af því sem framleitt var á 
heimilinu. Í öðru lagi voru þau vinnuafl til annarrar framleiðslu heimilisins 
(Becker, 1965). Þessi þáttur hefur í dag nánast að fullu misst vægi þar sem 
barneignir fela almennt í sér nettó kostnað fyrir foreldrana og börnin njóta 
þeirrar framleiðslu sem þau afla með eigin vinnuafli að mestu sjálf. Fjár-
festingakostir til efri ára sem fela í sér meira öryggi og betri ávöxtun standa 
einstaklingum nú til boða á öðrum vettvangi en innan fjölskyldunnar. Það 
breytir því ekki að bæði ríki og foreldrar taka sér vald til að ráðstafa lífi barna 
með mjög afgerandi hætti.   

Umboðsvandi 

Það virðast augljós og veigamikil takmörk vera á þekkingu barna um lífið og 
tilveruna. Færni þeirra til þess að taka ákvarðanir sem tengjast eigin velferð 
eru miklum annmörkum háð. Börn eru þó síður en svo eini hópur samfélags-
ins sem býr yfir skertum upplýsingum um daglegt líf. Það er algengt að fólk 
feli öðrum og betur upplýstum aðila að taka ákvarðanir fyrir sig. Hér má taka 
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dæmi um sjúkling sem felur lækni að ákveða læknismeðferð. Læknirinn 
grípur til aðgerða í umboði sjúklingsins. Að þessu leiti er samband barna og 
foreldra um margt líkt tengslum annarra aðila sem búa við ósamhverfar upp-
lýsingar (asymmetric information). Sérfræðingi er falið vald yfir mikilvægum 
ákvörðunum sem geta tengst persónulegum þáttum á forsendum þess að 
hann eigi betri möguleika á að leysa vandann sem við blasir. Þær aðstæður 
geta þó skapast að hagsmunir umboðsmans fari illa saman við hagsmuni 
umbjóðandans. Þá getur verið úr vöndu að ráða. 

Í sama skilningi má segja að foreldrar séu umboðsmenn barna sinna. 
Náttúruval hefur haft áhrif á valröðun (preferences) nútímamannsins með þeim 
hætti að flestir foreldrar vanda til verka þegar kemur að uppeldi barna sinna. 
Hagfræðingar líta oft á börn sem eins konar framhald af foreldrum sínum – 
foreldrum sem bera hag barna sinna fyrir brjósti að sama marki og sína eigin 
velferð. Gengið er úr frá því að barnið hafi ekki þekkingu og færni til þess að 
taka ákvarðanir, en sú staðreynd sé ekki til ama þar sem aðilinn sem 
ákvarðanirnar tekur gerir slíkt með hag barnsins fyrir brjósti. Nákvæmlega 
100 árum fyrir útgáfu bókarinnar Origin of the Species eftir Charles Darwin 
(1859) lýsti Adam Smith (1759) þessari mikilvægu tengingu fjölskyldumeð-
lima með eftirfarandi hætti:  

 
„Every man feels his own pleasures and his own pains more sensibly than those 
of other people. The former are the original sensations; the latter the reflected or 
sympathetic images of these sensations. After himself, the members of his own 
family… are naturally the objects of his warmest affections  …  his sympathy 
with them is more precise and determinate, than it can be with the greater part of 
other people. It approaches, nearer, in short, to what he feels for himself. This 
sympathy too, and the affections that are founded on it, are by nature more 
strongly directed towards his children than towards his parents“  (bls. 354). 
 
Það sjónarmið sem hér að ofan er lýst gerir ráð fyrir því að foreldrar séu í 

raun fullkomnir umboðsmenn barna sinna í þeim skilningi að hagsmunir 
beggja fari jafnan saman. Ummerki hins gagnstæða er þó auðvelt að finna úr 
fortíð og samtíð. Í sögu íslenskra og erlendra barna má taka dæmi um 
ákvarðanir foreldra sem féllu betur að eigin hagsmunum en barnanna. Þegar 
lög um menntun barna voru samþykkt þá byggðu þau á ákveðinni hugmynd 
millistéttarinnar og kirkjunnar manna um að hverjum einstaklingi bæri að 
hafa færni til að takast á við bæði boðskap kirkjunnar og það hlutverk sem 
þeim væri úthlutað í samfélaginu. Þannig var fjölskyldunum gert að mennta 
börnin sín. Þessi kvöð var ekki vinsæl meðal foreldra, enda þýddi hún að 
fjölskyldunnar misstu kraft mikilvægs vinnuafls fyrir óljósan ávinning í fram-
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tíðinni. Það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvort foreldrar hafi skilið 
mikilvægi menntunar fyrir börnin sín – hvort þeir hafi fallist á rök milli-
stéttarinnar um ávinning barnanna af menntuninni eða hvort þau hafi fyrst 
og fremst horft til eigin velferðar þegar þau streittust á móti ákvörðunum 
hins opinbera. Þegar börnin tjáðu sig síðar á lífsleiðinni – til dæmis í sjálfs-
ævisögum – þá kom oft í ljós að hugur þeirra leitaði annað en foreldrar þeirra 
óskuðu (Sigurður Gylfi Magnússon, 1997). Með öðrum orðum, foreldrar 
geta horft til margvíslegra þátta þegar ákvarðanir eru teknar um framtíð 
barna sem eru ekki alltaf hagfelldir börnunum sjálfum. Nokkur breytileiki 
virðist vera í áherslu foreldra og færni við uppeldi barna sinna og skapar það 
ákveðinn vanda.  

Áhætta, tilfallandi umboðsmenn og tryggingar 

Þær aðstæður sem einstaklingur fæðist inn í hafa töluvert spágildi fyrir efna-
hags-, félags-, tilfinninga-, og líkamleg afdrif hans á öllum lífsferlinum. Barn-
ið velur sér ekki umboðsmann (foreldra) og getur illa falið öðrum aðila 
valdið. Jafnvel ef slíkt væri í boði þá væri sú ákvörðun líklega byggð á ófull-
kominni greiningu barns á aðstæðum sem það ber illa skynbragð á. Vissulega 
er ákveðin trygging í því falin að börn eiga sér oftast tvo umbjóðendur; móð-
ur og föður. Þó er töluverð fylgni á milli gæða þessara umbjóðenda vegna 
þess hvernig þeir veljast saman; líkur sækir líkan heim.  

Líf hvers einstaklings er að vissu leiti röð tilviljana og aðstæðna sem fela í 
sér áhættu. Vandinn sem slíkri áhættu fylgir er takmarkaður af möguleikum 
einstaklingsins til kaupa á tryggingum. Ein áhrifamesta tilviljun lífsferilsins 
felst í þeim aðstæðum sem fólk fæðist inn. Eðli málsins samkvæmt getur 
einstaklingurinn ekki tryggt sig fyrir þeirri áhættu. Hægt er að hugsa um ofan-
greindar aðstæður sem áhættu, vanda sem blasir við hverjum einstaklingi fyrir 
fæðingu (Rawls, 1972). Slíka áhættu má skoða, ásamt skilyrtum tilgátum um 
hvaða kosti einstaklingar væru líklegir til þess að velja, út frá kenningum 
hagfræðinnar. Líklegt verður að teljast aðáhættufælinn einstaklingur hefði 
áhuga á tryggingu gegn því að fæðast inn í aðstæður sem væru á einhvern 
hátt óhagfelldar. Einstaklingurinn getur þó ekki keypt sér tryggingu fyrir 
þessari óvissu þar sem hann stendur aldrei frammi fyrir henni í eiginlegum 
skilningi; hann er ekki kominn í heiminn. 

Ofangreindar aðstæður í lífi barna má því líta á sem brest á trygginga-
markaði. Bresturinn kemur til vegna þeirra tímatakmarka sem lífi hvers ein-
staklings eru settar. Lífið byrjar nefnilega við fæðingu en fyrir þann tíma 
getur einstaklingurinn ekki gert neinar ráðstafanir. Foreldrar verða ekki valdir 



554  Tinna Laufey Ásgeirsdóttir 

  

og trygging fyrir þeim mæðrum og feðrum sem börnum hlotnast verða ekki 
keyptar með hefðbundnum hætti.  

Hugsanleg lausn á þessu vandamáli er ríkistrygging. Ríkið getur látið sem 
fólk hafi keypt þessa tryggingu og látið hverjum nýfæddum einstaklingi – 
hverju barni – ákveðnar aðstæður í té sem eru líklegar til að jafna tækifæri til 
gæfuríks lífs. Þó verður alltaf að gera ráð fyrir því að ekki sé hægt að veita 
öllum sömu aðstæður með fullkomnum hætti. Hér er sem sagt um að ræða 
viðleitni sem aldrei felur í sér algjörlega jöfn tækifæra eða aðstæður, þótt ekki 
væri nema vegna mismunandi hæfileika einstaklinganna sjálfra til að takast á 
við lífið1. Á þessum grunni gætu aukin inngrip hins opinbera í líf barna 
byggst. 

Endurdreifing gæða 

Ef markmið stjórnvalda er að endurdreifa gæðum við upphaf lífs eru ýmsar 
leiðir færar. Mögulegum íhlutunum má einkum skipta í tvennt: Peningatil-
færsla (money transfer) til fjölskyldna gefur þeim tækifæri til þess að verja fjár-
mununum að eigin vali. Styrkir í formi þjónustu (in-kind transfer) skuldbinda 
styrkþegann hins vegar til þess að eyða styrknum í tiltekin gæði. 

Samkvæmt kenningum hagfræðinnar er almennt hægt að auka velferð á 
skilvirkari hátt með tilfærslu peninga. Þetta er tilkomið vegna þess að tilfærsla 
í öðru formi en fjármunum gefur fjölskyldum síður tækifæri til þess að velja 
sér neyslu sem veitir þeim mestar nytjar. Af þessum sökum er tilfærsla sem 
felst þjónustu- eða vörustyrk við flestar aðstæður óhagfelldari en peninga-
gjöf. 

Þrátt fyrir það er hægt að færa rök fyrir skilyrtum styrkjum við þessar að-
stæður. Þannig er tryggt að styrknum sé eytt í fyrirfram ákveðin gæði. Með 
því að hafa styrkinn í formi aðfanga til mannauðsframleiðslu barna, svo 
dæmi sé tekið, tryggir það að fjármununum sé varið í þágu barnanna. Ef rök-
in á bak við styrkinn eru að tryggja öllum börnum ákveðinn rétt til umönn-
unar, búa tilfærslur sem ekki eru í formi peninga yfir ákveðnum kosti. Þær 
verða til þess að foreldrar eyði styrknum eingöngu í umönnun barna sinna. Í 
því felst betri trygging fyrir barnið og velferð þess, en til þess er jú leikurinn 

                                                 
1  Kenningar um sanngirni (fairness) innan hagfræðinnar fengu fyrst byr undir báða vængi 

með skrifum Kolm (1972). Niðurstöður hans eru þær að aðstæður séu sanngjarnar þegar 
tveir aðilar eiga viðskipti á frjálsum markaði, svo framarlega sem tækifæri hafi verið jöfn í 
upphafi. Í þessu samhengi er sanngirni mæld sem öfundarleysi. Það merkir að staða er 
sanngjörn ef einstaklingur vill ekki skipta sinni samsetningu lífsgæða fyrir samsetningu ein-
hvers annars samfélagsþegns. Forsendur fyrir þessu skilyrði bresta ef til dæmis uppeldis-
umhverfi er mismunandi milli barna. 
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gerður. Segja má að verið sé að tryggja barnið fyrir foreldrum og ef til vill 
óskynsamlegum ákvörðunum þeirra. Um leið og foreldrunum er veitt vald 
yfir styrknum dregur það nefnilega úr vægi tryggingarinnar.  

Ef markmið stjórnvalda er að endurdreifa gæðum á forsendum tryggingar 
fyrir áhættu í uppeldisaðstæðum gæti viðeigandi leið verið, eins og áður sagði, 
að nota styrki sem eru sérstaklega tengdir ákveðnum gæðum. Þetta gæti átt 
við þegar styrkþeginn (foreldri) er ekki sami einstaklingurinn og sá sem á að 
njóta greiðslunnar (barnið). En þetta er leið sem ekki hefur alltaf verið valin. 
Barnalífeyrir var fyrst settur í lög árið 1946 og þá gekk fjárhæðin til for-
eldranna sem fengu bæturnar (Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helga-
dóttir, 2007). Slíkur styrkur hefur þekkst hér á landi allar götur síðan en óhætt 
er að fullyrða að hann leysi ofngreindan tryggingavanda illa. 

Kostnaður og ábati af barneignum 

Það tryggingakerfi sem við búum nú við hefur sannarlega breytt forsendum 
barneigna. Vissulega geta börn veitt foreldrum ýmislegt sem er bæði gleði- og 
gagnlegt á lífsferlinum, meðal annars í ellinni. Það er þó ljóst að nútíma-
maðurinn þarf ekki að reiða sig á afkomendur sína undir lok lífsins. Lækkun 
fæðingartíðni ætti af framangreindum ástæðum ekki að koma á óvart; hún er 
beinlínis eðlileg afleiðing af þeirri þróun sem hefur orðið á sambandi barna 
og foreldra í aldanna rás. Nútímamaðurinn eignast börn sér til dægrastytt-
ingar. Trygginga um áhyggjulaust ævikvöld leitar fólk á öðrum stöðum en hjá 
afkvæmum sínum. Það sem er áhugavert við þessa þróun er að samfara 
henni má hugsa sér að dragi úr margvíslegum siðferðilegum kröfum sem 
lagðar hefur verið á herðar einstaklinga í uppvextinum. Það er foreldrum, 
með öðrum orðum, enginn sérstakur akkur að börn þeirra verði dyggðugir 
einstaklingar; að þau sýni foreldrum sínum og öðrum forráðamönnum virð-
ingu og taki tillit til þeirra þegar fram líða stundir. Í einhverjum skilningi 
hefur samtryggingakerfið – velferðarkerfið – dregið úr hvata fólks til þess að 
„fjárfesta“ siðferðilega í börnum sínum. Ef fallist er á þessi tilgáturök er 
áhugavert að velta fyrir sér breytingum á gerð og persónuleikasköpun fólks.  

Börnin sem nú eru að vaxa úr grasi eiga eðlilega eftir að gegna þýðingar-
miklu hlutverki í samfélagi framtíðarinnar. Þau verða til dæmis skattgreið-
endur. Á þeim mun mæða með margvíslegu móti. Spurningin er þá hvort 
foreldrar þeirra verði teknir út af sakramentinu ef það „hentar“ lausnum 
framtíðarinnar, hvort þau sem fara með völdin í samfélaginu muni fórna 
hagsmunum annarra kynslóða fyrir eigin hag. Íslendingar standa þó vel að 
vígi í samanburði við mörg önnur lönd í hinum vestræna heimi þar sem líf-
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eyrissjóðsmál eru hér í betra horfi en víða þekkist og eldri borgarar búa því 
við töluvert sjálfstæði.  

Kannski væri freistandi samkvæmt þessu að líta á barnabætur sem hvata 
til þess að auka barneignir foreldra vegna jákvæðra áhrifa á aðra þegna sam-
félagsins í gegnum skattgreiðslur. Þetta verður þó að teljast frekar óhagfelld 
leið miðað við þann kostnað sem felst í því að auka við íbúafjölda með barn-
eignum í stað aðflutninga ungs fólks. Eins og að ofan greinir eru barnabætur 
einnig vafasöm trygging fyrir þeim óvissu aðstæðum sem börn fæðast inn í 
og enginn trygging fyrir foreldrana um áhyggjulausa ævi í loks síns ferils. For-
sendur fyrir barnabótum er því varla að finna í kenningalegum grunni hag-
fræðinnar. 

Lokaorð: Falið vald? 

Samkvæmt kenningum hagfræðinnar er framleiðslu og dreifingu gæða best 
fyrir komið á frjálsum markaði ef ekki koma til sérstakar aðstæður. Hér hefur 
sundurgreinandi (analytical) aðferðum verið beitt á þróun málefna barna. 
Niðurstaðan er sú að hægt sé að réttlæta inngrip í líf þeirra út frá hagfræði-
legum forsendum. Inngrip stjórnvalda geta þó valdið ófyrirséðum neikvæð-
um áhrifum. Með því að tefla saman hinum kenningarlega ramma hagfræð-
innar og sögulegri framvindu samskipta barna og foreldra hefur komið í ljós 
að á síðustu fimm öldum hafa þau tekið gagngerum breytingum. Framan af 
héldust að mestu í hendur hagsmunir bæði barna og foreldar – hagur þeirra 
var samtvinnaður og best tryggður í sameiginlegu átaki fjölskyldunnar fyrir 
betra lífi. Á 20. öld urðu inngrip utanaðkomandi aðila inn í líf fólks stórfelld-
ari en áður hafði tíðkast. Nú hefur þessi eining á milli foreldra og barna verið 
rofin.  

Í þessari grein er leitað sagn- og hagfræðilegra raka fyrir auknum inngrip-
um í málefni barna. Inngrip af góðum ásetningi geta falið í sér ýmsar ófyrir-
séðar afleiðingar. Því ber að vanda til verka og spyrja sig tveggja spurninga 
við mat á mögulegum stjórnvaldsaðgerðum: (1) Eru kenningalegar forsendur 
fyrir afskiptum hins opinbera? og (2) Hvaða inngrip hafa í för með sér við-
eigandi árangur miðað við þær fórnir sem færa þarf? Í þessari grein var fyrst 
og fremst leitað svara við fyrri spurningunni. Í kenningalegri hagfræði má 
finna bresti sem geta undirbyggt ákveðin núverandi inngrip í málefni barna 
þó önnur sé erfiðara að rökstyðja hagfræðilega.  
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Áhrif væntinga til launa á launakröfur 

Tryggvi R. Jónsson 
Haukur Freyr Gylfason 

Albert Arnarson  

 

Kannanir á launamun kynjanna hafa verið gerðar á Íslandi síðan 1953 (Jafn-
réttisráð, e.d.). Í fyrstu var yfirleitt ekki reynt að skýra þann heildarmun sem 
var á launum karla og kvenna en síðustu ár hefur verið stuðst við tölfræði-
aðferðir til að sjá hversu mikil áhrif kyn hefur umfram önnur atriði eins og 
menntun og starfsreynslu. Árið 1995 voru laun í fjórum ríkisstofnunum og 
fjórum fyrirtækjum úr einkageiranum könnuð með tilliti til kynjamunar. Laun 
kvenna voru 16% lægri en laun karla í sambærilegu starfi að teknu tilliti til 
menntunar, starfsaldurs, aldur og yfirvinnu (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 
1995). Sami launamunur fékkst í könnun árið 2006 þegar sömu stofnanir og 
fyrirtæki voru skoðuð (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Meginniðurstöður rann-
sóknar Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (2007) á launamun kynjanna voru 
þær að laun kvenna voru 10% lægri en laun karla eftir að tekið hafði verið 
tillit til aldurs, starfsaldurs í fyrirtæki, starfsgreinar og menntunar. Í rannsókn 
Hagfræðistofnunar var stuðst við upplýsingar úr launabókhaldi en í 
rannsóknum Guðbjargar Andreu Jónsdóttur og Félagsmálaráðuneytisins var 
stuðst við upplýsingar frá starfsmönnum sjálfum sem fengnar voru með 
spurningalistum. Það kann að skýra að hluta mismunandi launahlutföll 
kvenna og karla.  

Niðurstöður erlendra rannsókna á launamun eru misvísandi. Í sumum 
rannsóknum virðist sem launbil kynjanna sé að hverfa en í öðrum er talið að 
launabilið sé í raun stöðugt (Mulligan og Rubinstein, 2005). Noonan, Cor-
coran og Courant (2005) fylgdust til dæmis með lögfræðingum eftir útskrift í 
Bandaríkjunum og komust að því að launabil kynjanna var það sama 15 árum 
síðar. Laun karla í stétt lögfræðinga voru 11% hærri en laun kvenna eftir að 
tekið hafði verið tillit til mannauðar (human capital) og vinnuumhverfis. Aðrar 
rannsóknir sýna lítinn eða engan launamun karla og kvenna í stétt 
verkfræðinga (Morgan, 1998) eða vísindamanna (Xie og Shauman, 2003). Þá 
fundu Bertrand og Hallock (2001) ekki launamun hjá stjórnendum og 
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Montgomery og Powell (2003) fundu ekki mun hjá starfsmönnum með MBA 
gráðu.  

Erlendar rannsóknir gefa vísbendingar um að launabil kynjanna sé minna 
þar sem mikil samkeppni ríkir (Ashenfelter og Hannan, 1986; Black og 
Brainerd, 2004; Black og Strahan, 2001; Hellerstein, Neumark og Troske, 
2002). Launabil kynjanna er að auki sagt minna hjá ungu fólki, talið aukast 
með aldri og vera minna á milli einstaklinga sem eru ekki í hjónabandi 
(Gunderson, 1989). Rannsóknir Félagsmálaráðuneytisins (2006) benda til að 
launabilið sé lægra í opinbera geiranum en í einkageiranum.  

Samkvæmt Riley (2001) skýra væntingar fyrir samningaviðræður megnið 
af kynjamun sem er á upphæð samninga. Samkvæmt Barron (2003) gera 
karlar hærri launakröfur en konur og fylgni er á milli launakrafna og útkomu 
samninga. Herrmann (2004) telur karla vera oftar tilbúna til að prútta en 
konur og að þeir líti frekar á prútt sem keppni sem þarf að vinna. Konur 
telur hann taka frekar tillit til aðstæðna eins og hvað seljandi hefur efni á.  

Dattero, Galup og Quan (2005) skoðuðu hugbúnaðargeirann. Í úrtaki 
þeirra voru konur með um 90% af launum karla. Með því að leiðrétta fyrir 
mannauðsþáttum eins og reynslu og menntun lækkaði sá munur og laun 
kvenna urðu um 97% af launum karla. Dattero o.fl. sögðust ekki hafa getað 
fundið leið til að gera kyn áhrifalaust í líkönum sínum. Niðurstöður kannana 
benda til þess að launabil kynjanna minnki eftir því sem leiðrétt er fyrir fleiri 
atriðum sem tengjast skilvirkni vinnuafls. Þrátt fyrir fjöldann allan af atriðum 
þá telja sumir að ekki náist að loka launabilinu og er það sem eftir situr (5 til 
15%) talið vera launamismunun (wage discrimination) (Altonji og Blank, 1999; 
Gunderson, 1989, Holzer og Neumark, 2000).  

Goldin og Polachek (1987) telja mikilvægt að farið sé varlega í að greina 
launamismunun út frá hefðbundnum tölfræðiaðferðum, þar sem aðhvarfs-
greining er notuð til að greina hvaða þættir mannauðs og vinnuumhverfis 
auk kyns hafa áhrif á laun. Þau telja mikilvægt að hafa í huga að launamunur 
þurfi ekki endilega að vera mismunun sem beinist að launum, heldur er hann 
mögulega mismunun til náms og til að afla sér reynslu. Í kringum 1900 voru 
konur á vinnumarkaði frekar einsleitur hópur. Þær voru ungar, ógiftar, með 
litla menntun og reynslu. Þá voru laun kvenna um 45% af launum karla en 
þau hafa verið að aukast síðan.  

Mannauður kvenna kann að myndast á öðrum tímum yfir ævina en karla. 
Konur sýna aðra hegðun á vinnumarkaði en karlar með því til dæmis að stíga 
oftar út af vinnumarkaðinum vegna ástæðna sem tengjast ekki vinnu 
(Bowlus, 1997). Ragan og Smith (1981) halda fram að fyrirtæki borgi hópum 
minna sem sýna hærri starfsmannaveltu vegna þess að það kostar að ráða 
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nýtt starfsfólk í staðinn. Goldin og Polachek (1987) nefna að það að vera í 
hjónabandi hækkar laun karla en kunni að lækka laun kvenna. Hækkun á 
launum karlar er talin koma til vegna aukinnar fjárfestingar í mannauði til 
dæmis með þjálfun sem óhætt þótti að leggja út í vegna minni starfsmanna-
veltu. Ekki kann að vera jafnmikill hvati til að fjárfesta í mannauði þeirra sem 
eiga eftir að taka sér frí frá vinnu og hverfa tímabundið af vinnumarkaði. 
Þetta kann að breytast á Íslandi með breytingum á lögum um fæðingar- og 
foreldraorlof (nr. 95/2000).  

Sandell og Shapiro (1980) telja að væntingar fólks til launa séu byggðar á 
reynslu fyrirmynda þeirra og að hægt sé að útskýra mikið af launamun 
kynjanna með mismunandi væntingum til framtíðarstarfa. Desmarais og 
Curtis (1997) sýndu fram á kynjabundinn mun á launum stúdenta fyrir 
sumarvinnu við háskóla í Bandaríkjunum. Stúlkur fengu minna borgað fyrir 
sumarvinnu sína en strákar. Stúlkurnar töldu sig eiga minna skilið fyrir 
sumarvinnu sína sem og framtíðarstörf en strákarnir. Eftir að leiðrétt hafði 
verið fyrir launum fyrir sumarvinnuna þá var ekki lengur munur á því hversu 
há laun kynin töldu sig eiga skilið fyrir framtíðarstörf. Fyrri starfsreynsla og 
laun tengd henni virðast því hafa áhrif á hvað launafólk telur sig eiga skilið 
fyrir vinnuframlag sitt.  

Mannauður tengir saman þátttöku yfir vinnuævina og hvata til að ná sér í 
söluvæna þjálfun (Polachek, 2004). Polachek vitnar í Haveman, Bershadker 
og Schwabish þegar hann skýrir frá muninum á nýttum mannauði kynjanna. 
Árið 2000 nýttu karlar í Bandaríkjunum 81% af þeirra mannauði en konur 
61%. Síðan 1975 hefur nýting kvenna á mannauði aukist um 50% á meðan 
nýting karla hefur rétt makast upp á við. Polachek telur mikilvægt að kanna 
ástæðuna fyrir þessum mun á nýtingu á mannauði. Er hún til dæmis 
vannýting kvenna eða eru þær síður að leita eftir störfum sem fylgja há laun 
og jafnvel langar vegalengdir til og frá vinnu og nýta þannig getu sína á hag-
kvæman hátt inni á heimilinu í að fjárfesta í börnum sínum og fjölskyldu.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna launavæntingar umsækjenda 
fyrir ákveðið starf (niðurstöður II). Væntingar og þar af leiðandi umbeðin 
laun fyrir starfið geta haft áhrif á þau laun sem viðkomandi er ráðinn á í 
umhverfi þar sem áhrif kjarasamninga eru minnkandi en einstaklingsmiðuð 
laun eru ráðandi. Einnig var tilgangur þessarar rannsóknar að kanna hvort 
konur og karlar leggi mismunandi mat á hvaða laun séu sanngjörn fyrir 
ákveðið starfi (niðurstöður I). Einnig var kannað hvort þessi munur væri 
bæði til staðar í tilraunaaðstæðum og við raunverulegar aðstæður í ráðningar-
ferli á ráðningastofu.  
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Aðferð I 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 283 nemendur við Háskóla Íslands valdir vegna hentug-
leika. Konur voru 172 (60,8%) og karlar 111 (39,2%). Flestir voru á aldrinum 
24 ára eða yngri (45,9%).  

Mælitæki 

Mælitækið var spurningalisti. Þátttakendur fengu tvær starfslýsingar sem 
fengnar voru úr atvinnuauglýsingum, sú fyrri lýsti stöðu verkefnastjóra en sú 
seinni starfi forstöðumanns innri og ytri samskipta. Spurt var á sjö punkta 
kvarða hversu mikla ábyrgð það fæli í sér og hve mikla háskólamenntun þyrfti. 
Svarmöguleikar voru á bilinu einn til sjö þar sem 1 var mjög litla/enga og 7 var 
mjög mikla. Einnig var spurt um hve há laun viðkomandi myndi vilja fá fyrir 
hvort starf í þúsundum króna á mánuði fyrir skatta.  

Framkvæmd 

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalistanum í lok fyrirlestrar. 

Niðurstöður I 

Konur töldu að starfi verkefnastjóra fylgdi meiri ábyrgð í starfi en karlar 
(t(277) = 4,82; p< 0,001) og að meiri háskólamenntun þyrfti til að sinna því 
(t(239) = 3,10; p< 0,01) (sjá mynd 1). Svipaður munur var á starfi 
forstöðumanns. Konur töldu að því fylgdi meiri ábyrgð í starfi en karlar 
(t(197) = 3,70; p< 0,001) og að meiri háskólamenntun þyrfti til að sinna því 
(t(281) = 3,32; p< 0,01). Karlar og konur mátu sveigjanleika eins fyrir bæði 
störfin (p> 0,05).  
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Mynd 1. Meðalsvör karla og kvenna á þremur spurningum um ábyrgð, 
háskólamenntun og sveigjanleika í starfi verkefnastjóra og forstöðumanns. 
Hærra gildi merkir meiri ábyrgð, háskólamenntun og meiri sveigjanleika. 

Þrátt fyrir að konur telji að báðum störfum fylgdi meiri ábyrgð og menntun 
þá vildu konur fá svipuð laun og karlar fyrir starf verkefnastjóra (t(264) = 
0,95; p> 0,05) en lægri laun fyrir starf forstöðumanns (t(165) = 3,62; p< 
0,001) (sjá mynd 2).  
 

 
Mynd 2. Meðal mánaðarlaun (í þús. kr.) karla og kvenna sem þau myndu vilja 
fá fyrir störf verkefnastjóra og forstöðumanns. 
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Aðferð II 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru umsækjendur um tvö störf sem kallaðir voru til viðtals á 
ráðningastofu. Allir þátttakendur töldust vera hæfir umsækjendur fyrir starfið 
sem þeir sóttust eftir. Alls voru 15 þátttakendur sem svöruðu spurningum 
um starf framkvæmdastjóra, þar af 5 konur og 7 karlar. 17 þátttakendur 
svöruðu spurningum um starf sérfræðings á fjármálasviði, þar af 8 karlar og 9 
konur.  

Mælitæki 

Mælitækið var spurningalisti. Spurt var um kyn auk þess hvaða mánaðarlaun 
fyrir skatta viðkomandi vildi fá fyrir starfið sem sótt var um og hvaða laun 
búist væri við að fá, í þúsund króna. Einnig var spurt hversu vel viðkomandi 
uppfyllti þær kröfur sem gerðar væru til starfsins á fimm punkta mælistiku: 
mjög vel, vel frekar vel, hvorki vel né illa og frekar illa. Einnig var spurt um 
hve líklegt eða ólíklegt það væri að fá starfið sem sótt var um á fimm punkta 
mælistiku:mjög líklegt, frekar líklegt, hvorki líklegt né ólíklegt, frekar ólíklegt 
og mjög ólíklegt. Fyrri tvær spurningarnar höfðu þann tilgang að leggja mat á 
þær væntingar sem umsækjandi hafði til launa í tiltekið starf. Þær tvær síðari 
til að meta hversu vel umsækjandi taldi sig vera hæfan til að takast á við starf-
ið.  

Framkvæmd 

Umsækjendur voru beðnir eftir starfsviðtal að taka þátt í rannsókninni. Þeim 
var afhentur spurningalisti og umslag til að setja í að þátttöku lokinni. Við-
mælandi umsækjenda lagði áherslu á að gögnin myndu ekki vera ljós þeim 
sem að ráðningunni kæmu. Spurningalistinn var lagður fyrir þá umsækjendur 
sem kallaðir voru í viðtöl fyrir nokkur valin störf á tímabilinu ágúst til 
september 2007 þar sem leitast var við að hafa sem flesta umsækjendur fyrir 
hvert starf og hafa umsækjendur af báðum kynjum. 

Niðurstöður II 

Konur töldu sig uppfylla jafnvel og karlar þær kröfur sem gerðar voru til 
beggja starfa, framkvæmdastjóra og sérfræðings á fjármálasviði (sjá mynd 3). 
Einnig töldu þær að meðaltali frekar líklegt eins og karlarnir að þær myndu fá 
það starf sem þær sóttu um (p> 0,05). 
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Mynd 3. Mat umsækjenda á því hversu vel þeir uppfylltu þær kröfur sem 
gerðar voru til starfanna eftir kyni.  

Konur vildu fá lægri laun en karlar fyrir umbeðið starf (F(1,25) = 4,84; p< 
0,05). Þær bjuggust einnig við að fá lægri laun en þær myndu vilja (t(13) = 
4,40; p< 0,01) en karlar bjuggust við sömu launum (p> 0,05) (sjá mynd 4). 
Konur bjuggust við 86% og 88% af því sem karlar bjuggust við að fá í laun.  

 

 
Mynd 4. Meðal mánaðarlaun sem karlar og konur vilja fá og búast við að fá 
fyrir það starf sem þó sóttu um.  
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Umræða 

Konur gera lægri launakröfur en karlar (Barron, 2003). Niðurstöður rann-
sóknar I sýndu að konur myndu vilja svipuð eða lægri laun en karlar þrátt 
fyrir að telja að meiri hæfni þyrfti til að sinna viðkomandi starfi.  

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að laun kvenna eru um 10% til 16% lægri en 
laun karlar í sambærilegu starfi (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1995; Hag-
fræðistofnun Háskóla Íslands, 2007). Þetta er í samræmi við niðurstöður 
rannsóknar II þar sem konur bjuggust við að fá um 86% til 88% af launum 
karla. 

Barron (2003) nefnir að jákvætt samband sé á milli launakrafna og út-
komu launaviðræðna og því mikilvægt að konur og karlar hafi sömu 
væntingar til launa þegar samið er um laun, til dæmis í launaviðtölum.  

Tveir af kostum rannsóknarinnar voru að hluti hennar fór fram í raun-
umhverfi og að samræmi var á milli niðurstaðna raunumhverfis og háskóla-
umhverfis. Þó er mikilvægt að safna frekari gögnum úr raunumhverfinu til að 
auka alhæfingargildi niðurstaðnanna. Vinna við gagnaöflun úr raunumhverfi 
stendur enn yfir. 

Fyrirmyndir og viðmiðunarhópa hafa samkvæmt Sandell og Shapiro 
(1980) mikil áhrif á væntingar til launa. Því er mikilvægt að umræða um 
launamál sé opin svo samræmi sé í væntingum karla og kvenna á vinnu-
markaði.  
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Stock options for executives 

Vilhjálmur Bjarnason 

 

The past few years have seen an increase in the trend of companies offering 
executives stock options at a pre-set strike price. The main reasoning for this 
offering is to help retain valuable employees. In Iceland executives stock 
options have not been developed in a way that may be deemed nor-
mal/natural. Probably this may be traced to a lack of understanding of the 
nature of such contracts on behalf of those granting the options. 

Options are derivatives 

An employee stock option contract is a form of derivative, which is traded 
on the stock market. Derivatives are financial instruments whose price is 
based on the value of an underlying asset. The underlying asset in this in-
stance refers to the shares that the option holder is entitled to buy according 
to the stock option contract. Changes in the price of the underlying value 
determine the price of the option. If the price of the underlying asset is lower 
than the price indicated in the stock option contract, the value of the option 
is nil. This value may change before the option matures if the price rises and 
surpasses the price in the contract. 

Five elements affect the price of a stock option: 
 

• The strike price/exercise price at the time of maturation. 
• The market price at the time the contract is made. 
• Risk-free interest rate. 
• Price volatility of the underlying asset. 
• Time frame of the option. 
 

The formulation used for determining the price is the so-called Black-
Scholes formula. The application of this formula requires trading in an active 
trading in the market. Upon maturation of the option, a simple contract may 
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be settled by calculating the difference between the market price and the pre-
set strike price. 

Trading based on stock options is not a new invention; The Old Testa-
ment contains a description of transactions that closely parallel modern der-
ivative trades. 

Stock options are typically used to reduce risk and establish a price for 
future transactions, but stock options may also be used to profit from price 
fluctuations. 

Stock options become bonuses 

In recent years the thinking behind stock options has been moving towards 
pay for performance, especially for CEOs of listed companies. It should also 
be mentioned that stock options came into play in the REI1 contracts in 
October 2007, although REI was not listed on the market. As can be seen 
from the above, valuation of such stock options would be difficult. 

The official purpose of executive stock options is to ‘integrate the inter-
ests of owners and executives in developing and securing the value of the 
company.’ Such a goal is not always attained as the executives receive a base 
salary that is not related to whether the operation is profitable or not. The 
executives can take great risks in the company’s operation, without assuming 
the risk themselves, and reap the profits themselves if the company is suc-
cessful; if not, then only the shareholders suffer the loss because the execu-
tives still receive their salary. 

The stock option contracts that the boards of Icelandic companies make 
with their executives typically are based on the strike price/exercise price and 
the current market price at the time of issue being the same. What this means 
in effect is that the buyers are entitled to buy shares in the company at a rate 
that is three to five years old, a rate that is not available for any other 
shareholders. Thus the same shares are priced at two different rates and the 
option holder is entitled to risk-free profit at the expense of the company 
and its shareholders. 

Example: Let’s assume that share price rises at a rate of 5% a year for 
three years. This is a total price gain of 15.8% for the period. A stock option 
of ISK 10,000,000 thus is worth ISK 1,580,000 after three years. The board’s 

                                                 
1  REI Reykjavik Energy Investment,  joint venture of Reykjavik Utility and FL Group, Inc. 

The purpose of REI is investment in renewbable energy resources. 
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goal of 15% rate of return was not met and the shareholder, who sacrifices 
10% interest each year of the ISK 10,000,000 share, or ISK 3,310,000 for the 
period, receives the same profit from the market price increase of the asset 
as the executive received, but the executive had a risk-free option. The 
interests of the owners and the executives are not compatible in this simple 
example as the board’s goal was not attained (see figure 1). 
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Figure 1. Opportunity costs for shareholders 

Company Law and improper interests 

An examination of Article 76 of Company Law is warranted: 
 

Art. 76. A Company's Board of Directors, Manager and those others being 
authorized to represent the Company may not make any such arrangements as 
are obviously suited to acquire improper interests for specific shareholders or 
others at the expense of other shareholders or the Company. A Company's 
Board of Directors and Manager may not carry out the decisions of a share-
holders' meeting or other parties administering the Company if the decisions are 
invalid on account of the fact that these are in conflict with Laws or Company 
Articles of Association (Copmpany Law, Act No 2/1995) 
 
When stock option contracts are converted to shares for sale, share-

holders have the priority right of purchase in proportion to their holdings. 
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The priority right of purchase ensures value to the share holder, but that 
value may be taken from the shareholder and given to the executive. 

Does the company’s board, or a majority at a shareholders’ meeting, have 
the power to enter into an agreement with a shareholder or prospective 
shareholder regarding the sale of the company’s shares at an artificial price 
thet may adversely affect the cost to all shareholders? 

Recent stock options 

Stock option plans made by two Icelandic companies warrant a closer look. 
One plan comes from Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis SPRON 
(SPRON, 2007). 
 

• Issuance of stock options: The board of directors of SPRON hf. 
has decided on the basis of the bank's stock option scheme to 
grant stock options on shares in the bank to its employees. The 
options come into effect today, 28 December 2007.  

• Options to buy a total of 46,020 thousand shares are granted to a 
total of 260 employees, i.e. all full-time employees of SPRON 
and its subsidiaries.  

• Stock option holders are entitled to exercise one third of their 
stock option from 20 January to 10 March each year, beginning 
in 2009. The option has an exercise price of ISK 10,16 per share 
which is the weighted average closing price on the OMX Nordic 
Exchange during the last 15 trading days. (Stock option plan 1).  

• In addition to the above-mentioned stock options, the board has 
granted 51 employees options to buy a total of 149,100 thousand 
shares, with the right to exercise one third of the option from 20 
January to 10 March each year, beginning in 2009.  

• The option has an exercise price of ISK 10,16 per share during 
the first exercise period, ISK 10,67 per share during the second 
exercise period and ISK 11,20 per share during the third exercise 
period.  

• Employees may defer the right to exercise the option during the 
duration of the agreement, but the exercise price for the deferred 
shares increases to the exercise price which is valid for the period 
when the option is eventually exercised. (Stock option plan 2).  
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The interests of SPRON shareholders and the interests of the executives 
do not appear to be compatible in this stock option plan. Stock Option Plan 
1 does not stipulate any performance goals before the stock options become 
value for the executive or before the stock options are granted to the 
executive. Stock Option Plan 2 assumes an increase of 5% per year in the 
exercise price of the option, over a period of three years. Currently the policy 
rate of the Central Bank of Iceland was 13,75%. The Central Bank policy 
rate is close to risk-free, and the executives of SPRON are not required to 
produce profit for the shareholders at a rate matching that of the Central 
Bank’s policy rate before those executives are granted bonuses for their 
work. 

The second plan comes from Glitnir bank (Glitnir, 2007a): 
 

• In accordance with Glitnir bank's compensation policy, the 
Board of Directors has approved a stock option policy for the 
remainder of the year 2007 and for the year 2008.  

• The policy provides that in this period key employees will be 
granted stock options amounting to 550 million shares in the 
bank. The stock options can be exercised partly before June 2010 
and then in full, according to a detailed schedule.  

• The strike price is ISK 27.5 per share, which was the market 
price of shares in Glitnir bank on the 30th of May when the 
board approved the above.  

 
This stock option plan carries the same provisions as Stock Option Plan 

1 from SPRON. No performance goals are specified for granting of the 
options or for the options to become value. 

The arrival of a new CEO 

When Glitnir bank hired Lárus Welding as CEO the following notice was 
sent to the Stock Exchange (Glitnir, 2007b): 
 

• Name of insider: Lárus Welding 
• Relations with the issuer: CEO 
• Date of transaction: 2 May 2007 
• Buy or Sell: Buy 
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• Type of instrument: Call option 
• Number of shares: 150,000,000 
• Price per share: 26.6 
• Primary insider’s holdings after the transaction: 0 
• Primary insider’s option holdings after the transaction: 

150,000,000 
• Related parties’ holdings after the transaction: 0 
• Date of settlement: 2 May 2012 
• Comments: The call-option agreement has a duration of five 

years and accrues to insider 20% each year.  
• The exercise price shall be adjusted for dividend payments. 
 

This stock option agreement does not stipulate any performance goals, 
and what is even more interesting is the amount. 

The option granted the CEO of Glitnir bank amounts to ISK 
3,990,000,000 (almost four billion ISK) and is about 1% of Glitnir bank’s 
shares. If the share price of Glitnir rises 1% the CEO’s compensation 
amounts to ISK 40 million, without meeting any stipulated goals. 

Controversial options and performance goals/pay for 
performance 

The use of stock options to pay for performance undoubtedly originated in 
the United States. There the use of stock options has spun out of control 
and CEOs are believed to have taken increased risks in company operations 
in order to increase their chances of bonuses through their stock options. 
Owners and share holders are not content with how stock option plans have 
developed. Thus it will be interesting to follow new developments that may 
entail the consideration of valid criticism.  

On 30 November 2007, American Express made a stock option agree-
ment with its CEO. The agreement entails options to buy 1,375,000 shares, 
but to receive the grant the CEO must achieve considerable performance 
goals for the company (Colvin, 2008).2 

The plan includes the following: 

                                                 
2  AmEx gets CEO pay right: With its new incentive plan for Ken Chenault, the card giant 

has created a better model for executive comp.  
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• The plan/exercise period is 6 years. 
• Revenues must grow at least 10% a year. 
• Earnings per share for AmEx must grow at least 15% a year for 

the next 6 years. 
• Return on equity must average at least 36% per year. 
• Total return to shareholders (share price increase and dividends) 

must beat the S&P average by at least 2.5% a year. 
• The CEO can receive a fraction of the options for lesser per-

formance, but below certain limits he gets no bonus. These and 
other similar provisions of the contract help link the interests of 
the share holders to those of the executives and the executive 
does not receive a bonus unless he has attained performance 
goals that are acceptable to the shareholders. 

 
The AmEx contract is fundamentally different from the contracts made 

by Icelandic companies with their employees since the AmEx contract based 
on performance goals while the Icelandic contracts are based on value/price 
regardless of performance. 

Conclusion 

It is thus concluded that the boards of Icelandic companies do not have a 
proper understanding the nature of stock options. They are not a godsend; 
what is being done is to transfer value from the shareholders without the 
stipulation of any performance goals if no performance goals are stipulated. 
Thus employees receive bonuses even though the return to shareholders is 
unacceptable. Such contracts are not the best interest of the shareholders. 
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The relationship of house price and 
transportation improvements in Iceland 

Vífill Karlsson 

 

Does travel distance have an impact on housing prices in a thinly populated 
country? Iceland is an interesting subject for this question because it is large 
but thinly populated, it is geographically isolated, it has one single central 
business distirct (CBD), and a data sample for the entire country is available 
for a long period of time. This paper examines this relationship in order to 
capture the effect of transportation improvements in a thinly populated 
country and to test whether its location makes any marginal difference to the 
results. 

According to Fujita and Thisse (2002, pp. 78-91), McCann (2001), and 
Fujita (1989), the price of land and real estate is highest in city centers and 
decreases with every unit of distance from city center. Thus, when some 
areas are pulled closer to the city center through an improvement in trans-
portation, the land values in these areas increases. These researchers based 
their analyses on the newest extension of von Thünen’s theory, the model of 
land rent or the bid-rent curve. The essence of the bid-rent curve reflects the 
fact that consumers prefer the accessibility of cities rather than the amenity 
value of rural districts. The formation of the bid-rent curve is sometimes 
called the distance gradient. 

According to Baldwin (2001) and Baldwin, Forslid, Martin, Ottaviano, 
and Robert-Nicoud (2003), transportation improvements lead to higher local 
real house prices in the peripheries affected due to the increased demand 
which follows in the wake of lower transportation costs, and the improved 
access they offer to the labor market and the markets for goods and services. 
Baldwin et al. (2001; 2003) used the core-periphery model in their analyses, 
which Krugman (1991), as cited in (Baldwin et al., 2003), has called the core 
of the new geographical economics. However, in this article, the relationship 
between transportation improvements and real house prices will be in-
vestigated on the basis of the von Thünen theory. A hedonic price model 
will be implemented to estimate the distance gradient. 
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The reseach question of this article is as follows: Do transport improvements 
between conurbation and periphery areas and the capital area affect the local price of 
houses? This could also be phrased as follows: Do district areas benefit from 
better access to relatively large urban areas due to an improved trans-
portation system? This will be tested by an estimation of the distance gradi-
ent in Iceland. It is also interesting to investigate whether benefits is different 
for the CBD’s nearest municipalities than municipalities farther away, due to 
potential access. Thus, I try to answer another research question: Is there a 
marginal difference between the impact of transportation improvements on local housing 
prices in the conurbation and periphery areas of Iceland? 

The distance gradient based on von-Thünen’s theory has been estimated 
in several studies. McMillen (2003), McDonald and Osuji (1995), and 
Cunningham (2006) did so for large American cities and their suburbs. 
Tyrvainen and Miettinen (2000), estimated the distance gradient for Salo 
district in Finland and De Bruyne and Van Hove (2006) for Belgium. These 
studies did not have the same focus, and only one was related to improve-
ments in transportation. In addition, these studies cover rather densely popu-
lated countries or areas. Thus, it becomes very interesting to test whether 
this relationship holds for a thinly populated country such as Iceland.  

Present study differentiates from previous study in five ways. First, an 
analysis of the distance gradient covering data sample for one country entire-
ly is an exception within the literature and has never been implemented on 
panel data sample. Secondly, no study has compared the marginal impact of 
distance on local house prices in areas close to the CBD and areas a great 
distance away. Thirdly, no study has focused on a thinly populated country 
such as Iceland and the question of whether this relationship will be signifi-
cant, given the circumstances. Fourthly, Iceland is, among islands, an unusu-
ally isolated geographically. Finally, the data sample represents an extraordin-
ary long period, from 1981 through 2006. 

The organisation of the study is as follows. Section 1 includes an intro-
duction and description of the paper’s purpose, as well as its relation to the 
recent literature in spatial economics, and discusses the construction of the 
research question. Section 2 contains a theoretical discussion of the model 
and several other possible approaches. Section 3 stresses the data sources, 
definition, construction, and transformation of the data. Section 4 contains 
the analysis and results, while Section 6 consists of a summary and con-
cluding remark. 
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The model 

The empirical model is based on von Thünen’s theory of land rent, extended 
by Alonso (1964), Mills and Hamilton (1984), Muth (1969), and Evans 
(1973) for the house market, as mentioned before. Since distance between 
localities is the essence of this theory, its model becomes an appropriate tool 
for the estimation of transportation improvements, which is the main 
purpose of this paper.  

This model has been frequently used in various versions in house price 
research. Furthermore, it is the most common form of the equation in com-
parable and related studies, e.g. in the papers of Cunningham (2006, p. 6; 
Kiel and McClain, 1995a, pp. 314-315), Gibbons and Machin (2005, p. 152), 
McMillen (2003, pp. 289, 293), Haurin and Brasington (1996, p. 356), Kiel 
and Zabel (1996, p. 148), and Kiel and McClain (1995a, p. 319; 1995b, p. 
248). The most frequent version of the model is as following, 

 
lnhit = α + rit β1 + cx’it + εit,     (1) 
 

where x’it  is a vector of relevant additional explanatory variables and c is a 
vector of coefficients. The equation describes a non-linear relationship of the 
semi-logarithmic type. Selected additional explanatory variables from former 
studies include several local demographic factors, such as population or a 
change in it (Archer*, Gatzlaff, & Ling*, 1996; Cunningham, 2006; De 
Bruyne & Van Hove, 2006), demographics (Case & Mayer, 1996), population 
density (De Bruyne & Van Hove, 2006; McDonald & Osuji, 1995), the pres-
ence of a park or school nearby (McDonald & Osuji, 1995), and ethnic mix 
(Archer* et al., 1996; De Bruyne & Van Hove, 2006; McDonald & Osuji, 
1995). 

Indicators for house quality are relevant explanatory variables in hedonic 
price models, such as lot size (Cunningham, 2006; Kiel & McClain, 1995b; 
McMillen, 2003), house age (Archer* et al., 1996; De Bruyne & Van Hove, 
2006; Kiel & McClain, 1995b; McMillen, 2003, 2004; Tyrvainen & Miettinen, 
2000), indicators for house building material and type of construction 
(McMillen, 2004; Tyrvainen & Miettinen, 2000), number of rooms (Kiel & 
McClain, 1995b), number of bathrooms (Kiel & McClain, 1995b), number of 
storage areas (McMillen, 2003, 2004), existence of a garage, attic, basement, 
central air conditioning, fireplace, or land area (McMillen, 2004), and the 
existence of a building area (McMillen, 2003, 2004). 
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Furthermore, local economic factors can be among the relevant ex-
planatory variables, such as supply of houses (Archer* et al., 1996; Case & 
Mayer, 1996; De Bruyne & Van Hove, 2006), manufacturing employment 
(Case & Mayer, 1996), importance of agriculture (De Bruyne & Van Hove, 
2006), household income (De Bruyne & Van Hove, 2006; McDonald & 
Osuji, 1995), unemployment rate (De Bruyne & Van Hove, 2006), municipal 
tax rate (De Bruyne & Van Hove, 2006), aggregate school enrolment (Case 
& Mayer, 1996), school-quality (Haurin & Brasington, 1996, p. 351), and 
interest rate (Cunningham, 2006). 

Finally, indicators for some kind of amenity value reflect a significant 
aspect of the distance gradient, for example the presence of a lake or an 
attractive view (Cunningham, 2006; De Bruyne & Van Hove, 2006; Kiel & 
McClain, 1995b; Tyrvainen & Miettinen, 2000), arts and recreational oppor-
tunities (Haurin & Brasington, 1996, p. 351), any kind of local dangers 
(Cunningham, 2006), and crime rate (Haurin & Brasington, 1996). 

However, standard panel data models, such as fixed- and random effect 
models, generally return more efficient estimators than pooled ordinary least 
squre (POLS) models. Furthermore, since the relationship of local house 
prices and transportation improvements is the present focalpoint, the fixed 
effect model is more appropriate where the variable coefficient returns a 
within individual variation or the time variation and returns the between 
individual variation into the individual constant term. Thus, it is reasonable 
to apply the following fixed effect empirical model, 

 
lnhit = α + rit β1 + x’it β2 + d’it β3 +εit,    (2) 
 

where the natural logarithm of house price, h, is dependent on the distance, r, 
to the capital area, or CBD, several other explanatory variables, x’, dummy 
variables, d’, and relevant residuals, ε, of every municipality, i, in every single 
period, t. Note that αi is the individual constant term. Total household 
income, age of the buildings, and population are other explanatory variables. 
There are two dummy variables, one for three municipalities on the east 
coast and another for the Whalefjord Tunnel. The dummy variable for the 
Whalefjord Tunnel is intended to capture the effect of a transportation 
improvement financed by a road toll; Whalefjord Tunnel was the only such 
transportation improvement in Iceland between 1981 and 2006. The dummy 
variable for three municipalities on the east coast is intended to reflect the 
fact that an unusually large-scale local investment project has been underway 
there since 2003. Unfortunately, limitations of the data prevented any 
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possible estimation of the compensated good, z, lot size, s, and mortgage 
interest rates. 

Another version of the model could be more appropriate to the data 
sample than the semi-logarithm version (Eq. 2). It is a model of quadratic 
distance version, which has been implemented at least once before by Mc-
Donald and Osuji (1995). The model is as follows: 

 
lnhit = αi + rit β1 +rit2 β2 + x’it β3 + d’it β4 + εit,   (3) 
 

The model is identical to the semi-logarithm model except for an additional 
variable for quadratic distance, rit2. The reason for its relevance is the su-
spicion of possible different marginal impact with respect to location. 

These models (Eq. 2 and 3) are suitable for the evaluation of the re-
lationship between house prices and transportation improvements, because 
the distance parameter, r, captures the relative influence of the respective 
factors on real house prices, and the data used to represent distance is the 
length of the roads between the center of each municipality and the center of 
the capital area, expressed in  kilometres (further description of the data is in 
the next section). Thus, the distance parameter reflects the relative influence 
of single unit road shortening on the real unit price of houses, ceteris paribus. 
Furthermore, note that this evaluation is limited to transportation im-
provements which involve a reduction in driving distance.  

Data 

The data for this analysis comes from Iceland, a large but thinly populated 
European country. Iceland is divided into 79 municipalities1 in this paper. 
However, many municipalities has been repeatedly merged for the last de-
cades and thus the data were transformed into one identical sample of 
municipalities completely comparable to the situation in the year 2006.  

The data on house prices2 in this study come from the Land Registry of 
Iceland. The explanatory variables included in Eq. (1) are drawn from vari-
ous sources, including the Commissioner of Inland Revenue, Statistics 
Iceland, and the Icelandic Road Administration. Information on home age 

                                                 
1  There is a two-tier governmental system in Iceland, with a central and a local level, i.e. a 

central government and municipalities.  
2  The Land Registry of Iceland collected these data from the original source: written con-

tracts between home sellers and buyers. 
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and size was obtained from the Land Registry of Iceland, along with house 
price data, as mentioned before. Data on road distances was obtained from 
Fjölvís Publishing Company, but was originally collected by the Icelandic 
Road Administration. The data on population and total income were ob-
tained from Statistics Iceland. The Commissioner of Inland Revenue is the 
primary source for total income. The data series were annual averages, except 
for population and road distance, which were static variables. Data on popu-
lation is for December 1 of each year, and data on road distances for  Janu-
ary 1 each year. The data series were spatially classified by municipality, 
except data on road distance. Data on road distance was classified by locality. 
The data series were then transformed to relate to municipalities rather than 
localities. 

The data sample for all variables covers the monthly average numbers of 
all Icelandic municipalities from 1981 to 2006 except for mortgage interest 
rate and house supply which covers only the period 1994-2006 (Table 1). 
Due to very complex market rules, especially regarding supply and the terms 
of mortgage loans, it was only possible to construct a reliable set of data for 
the period of 1994-2006. The construction of the dataset was based on the 
market’s rules and traditions. The largest supplier of the most favorable 
mortgages in the relevant period was a public institution, the Housing Fi-
nancing Fund, simply called ‘government house-bonds’ in the current study. 
The difference was commonly financed by either a commercial bank using 
less favorable terms or the household’s own capital. Data regarding the 
annual average interest rate are based on information from the Central Bank 
of Iceland. Therefore, an estimation of mortgage interests was calculated 
average by letting the terms of the government house-bonds have 70% 
weight and the 30% to the terms of the commercial banks. 
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Table 1. Variable description and sample statistics 
Variable (acronym) Description Mean Standard 

deviation 
House price 
(HPRI) 

Real price per m2, in Icelandic 
krónur 69,936.2 32,770.9 

Road distance 
(RDIS) 

Average distance in kilometers of 
each municipality from the capital 
area, in absolute terms 298.6 227.7 

Total Income 
(TINC) 

Total income per capita, in 
thousands of Icelandic krónur 2,020.3 658.9 

House age (HAGE) Average age of houses sold, in 
absolute terms 28.9 15.9 

House size (HSIZ) Average size of houses sold, in 
square meters 143.1 69.2 

Population (POPU) Municipality population, in 
absolute terms 3,360.6 11,779.6 

Akureyri (AKUR) Dummy variable for a 
municipality outside the capital 
area with an unusually populous 
center: 1 for Akureyri and 0 for all 
other municipality. 0.013 0.112 

Tunnel (TUNN) Dummy variable of large 
transportation improvement. 1 
for Whale fjord tunnel. 0.210 0.408 

Aluminum East 
Coast (ALEA) 

Large scale local investment.  
New aluminum smelter on the 
east coast of Iceland 0.004 0.066 

The data in this table, i.e. mean and standard deviation, is based on annual averages 
transformed by means of  Eq. (2). 

 
The averages and the standard deviation of the explanatory variables as 

well as of the dependent variable show considerable variation (Table 1). The 
standard deviation of house prices is approximately 1/2 of the mean and, of 
road distance more than 3/4 of the mean. This is evidence of large differ-
ences which show potential  for robust explanations. 

Estimating the result 

The empirical model was set forth in Chapter 3 (Eq. 2). Three versions of a 
fixed effect model will be tested, the semi-logarithm type (SLM) and two of 
the quadratic distance type – that is, Eq. (2) and (3). The versions of the 
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quadratic distance model will be both of the second (QDM-2) and third 
degree (QDM-3). The analysis is divided into those three separate models in 
order to demonstrate the different effect of road distance on the nearest 
municipalities and the rest of the country and, thus, emphasize the diminish-
ing marginal return of the tranportation improvement’s benefit with respect 
to distance. This could be rephrased by claiming that the relationship 
between an urban area and its adjacent regions is different from its re-
lationship with regions further away. The results are presented in Table 2, 
including parameter coefficients, t-value, number of observations, n, R 
square, adjusted R square, F-value, the Durbin-Watson parameter, log likeli-
hood, and special t-statistic for testing serial correlation in panel data, as re-
commended by Wooldridge (2002, pp. 176-177).   

Initially, the estimations suffered from serial correlation, which was 
sufficiently eliminated by a lagged variable of the residual, which is a method 
recommended by Wooldridge (2002, pp. 176-177). Furthermore, multi-
collinearity and heteroscedasticity (Tables 5-10) were not observable in the 
final results. 

The results suggest that the semi-logarithm model version of the model is 
appropriate for the conurbation area, but the quadratic distance is 
appropriate the entire country. Along with the results of previous studies, 
whose results are based on data samples geographically limited to cities or 
conurbation areas, the road distance coefficient’s highest t-statistics the semi-
logarithm model seems to be an obvious choice in the case of the conur-
bation area (Model 2). However, a relatively weak and positive estimator of 
the semi-logarithm model for the entire country shifted the attention 
towards the quadratic distance models. Both better fitness to the distance 
parameter and better general relevance of the results recommended the 
qudratic distance model for the entire country. The results of the quadratic 
distance models, 2 and 3, are almost identical. However, QDM-2 (Model 2) 
seems to be the appropriate to the entire country, since the fitness with 
respect to distance is much better than the QDM-3 (Table 2). 
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Table 2. Relationship between housing prices and transportation improve-
ments. A fixed effect panel data model comparing two approaches: a semi 
logarithm (SLM) and a quadratic distance model (QDM) 

 Model 1 
SLM. 

Model 2 
QDM.-2 

Model 3 
QDM-3 

αi Not listed Not listed Not listed 
RDIS 0.000506 

(0.60) 
-0.005398 
(-5.12) 

-0.009099 
(-5.78) 

RDIS^2  6.98E-06 
(7.15) 

1.87E-05 
(5.07) 

RDIS^3   -1.01E-08 
(-3.24) 

TINC 0.000260 
(13.37) 

0.000259 
(13.59) 

0.000258 
(13.63) 

HAGE -0.009332 
(-7.60) 

-0.009310 
(-7.61) 

-0.009334 
(-7.73) 

HSIZ -0.000880 
(-3.32) 

-0.000870 
(-3.30) 

-0.000874 
(-3.31) 

TUNN -0.048303 
(-1.16) 

-0.069028 
(-1.65) 

-0.069629 
(-1.67) 

POPU 9.11E-06 
(2.92) 

8.57E-06 
(2.77) 

8.66E-06 
(2.80) 

ALEA 0.277064 
(5.98) 

0.410907 
(8.22) 

0.343217 
(6.79) 

E(-1) 0.207215 
(5.08) 

0.176994 
(4.35) 

0.176725 
(4.35) 

    
AMPD, 0-728 km. 0.000506 -0.000317 0.004515 
AMPD, 0-120 km 0.000506 -0.004581 -0.006911 
n 1139 1139 1139 
R2 0.76 0.76 0.77 
Adjusted R2 0.74 0.75 0.75 
F-value 43 44 44 
Durbin Watson 1.64 1.64 1.64 
Log-likelihood    
Serial correlation (t-
statistics) 0.53 0.48 0.44 
 unbalanced unbalanced unbalanced 

Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White 
Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Values in 
parentheses are t-statistics. AMPD = Average marginal propensity to distance 
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The result of the analysis using data from all municipalities shows a 
significant negative relationship between housing prices and the distance 
between Reykjavík and other municiplities. The marginal impact of a re-
duction in distance is  ∂lnhit / ∂rit = -0.005398+0.0000014rit. This relationship 
is strictly convex. The real price of houses reveals a clear sign of a marginal 
rate of diminishing return with respect to decentralized location. This could 
be rephrased by claiming that the value of central location in Iceland has an 
increasing marginal rate of return. 

However, according to the results, local house price decreases by 
approximately 0.5% following a 1 kilometre increase of road distance from 
the center of the CBD within the conurbation area, ceteris paribus (Model 2). 
This means that transportation improvements that reduce the distance of 
municipalities in rural district of Iceland from the capital area tend to 
increase local real estate prices in real terms. However, when the distance 
exceeds 120 km. from the CBD, the impact become considerably smaller and 
partly positive or 0.03% on the average following a 1 kilometre increase of 
road distance. However, it is interesting to observe a slight change in the 
relationship between local house price and distance when it moves from 
being negative to positive in the model for all municipalities in the present 
result. This is different from all previous results and is to some extent hard 
to explain. The negative relationship reflects a population dominated by 
individuals with a higher preference for access over amenity value. When the 
distance exceeds a certain limit, the population becomes dominated by 
individuals with a preference for amenity value over access. Thus, the 
distance gradient becomes gradually positive beyond the limit. This limit is 
located at a distance of approximately 386 kilometres in the model for all 
municipalities of Iceland. This is close to the center of the Iceland, mesured 
by road distance from Reykjavik, the capital city. 

Another and in fact more likely explanation is related to labor market 
boundaries and other development factors, particulary counterurbanization. 
Counterurbanization is urban out-migration motivated by changes in house-
hold economy or preferences such as relative housing prices, amenity values 
and the like. It has been detected for several decades both in Europe and 
USA, especially in a certain range from the CBD (Dahms & McComb, 1999; 
Mitchell, 2004; Stockdale, Findlay, & Short, 2000). Thus, when the distance 
between the CBD and other rural localities becomes shorter, it makes 
commuting more profitable, increasing the wealth of the existing rural 
population and supporting any additional counterurbanization. This de-
velopment decreases marginally by distance from the CBD. This causes the 
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negative relationship between house prices and distance to have certain lim-
its. 

The relationships between house prices on the one hand and total in-
come, house age, house size, population, and large scale local investment on 
the other hand are also significant. The impact where as expected, where 
total income, local population, and large scale local investment have positive 
impact on housing prices and house age and house size have on the other 
hand negative impact. 

This result suggests that transportation improvements, including those 
that shorten distances, have an impact on the local real prices of houses. 
Furthermore, such improvements have a generally greater marginal impact 
on the local price of houses close to the CBDs than those which are farther 
away. This is in line with the results from McMillen (2003), McDonald and 
Osuji (1995), and Cunningham (2006), who analyzed data from large Ameri-
can cities and their suburbs. Tyrvainen and Miettinen (2000), however, 
explored the data for one district of Finland, and De Bruyne and Van Hove 
(2006) explored one country, namely Belgium. The distance gradient is 
generally steeper in studies representing only cities and their suburbs, such as 
McMillen (2003), McDonald and Osuji (1995), and Cunningham (2006), 
compared to studies covering larger areas, such as Tyrvainen and Miettinen’s 
(2000) study of a large district in Finland, and De Bruyne and Van Hove’s 
(2006) study of one country.This means that two identical transport invest-
ment opportunities of different locations would have different returns, ceteris 
paribus. The return would be higher for the one which is closer to the CBD. 
This is logically related to the fact that the inhabitants of areas adjacent to 
the CBDs have higher preferences for access over amenity values compared 
to inhabitants of more distant areas. 

Conclusion 

The aim of this study was to measure the influence of transportation 
improvements on the local real price of houses. The analysis was based on 
annual average house prices, distance from the CBD (the capital area), total 
household income, and several other relevant explanatory variables for all 
municipalities in Iceland from 1981 through 2006. The data were analyzed 
with a fixed-effect model in several different versions. A second-degree 
quadratic distance model was most appropriate for the analysis. 
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The analysis clearly shows that the relationship between local real house 
prices in Iceland and transportation improvements in form of shortening the 
distance from the CBD, i.e. the capital area, is statistically significant and 
negative. A decrease of one kilometer in the distance between municipality 
and the CBD increased the real price of houses in that municipalities by 
0.46% when the model used to analyze the conurbation area only – that is, 
municipalities within the range of 0-120 km from the CBD. When the geo-
graphical  scope of the model was extended and the model was tested for all 
municipalities, the corresponding figure was 0.03% on the average. The 
quadratic distance model implies that the relationship is strictly convex with 
respect to distance. This means that transportation improvements close to 
CBDs generally have a greater marginal impact on the local real price of 
houses compared to those which are farther away. This is logical where the 
inhabitants of the areas adjacent to the capital area have higher preferences 
for access over amenity values compared to inhabitants of more distant 
areas. Furthermore, a certain type of interactions between citizens  of the 
CBD and other municipalities in Iceland is limited to the distance such as 
commuting.  

The general conclusion from this analysis is that in thinly populated 
countries with only one CBD, such as Iceland, transportation improvements 
which reduce the distance from a municipality to the CBD tend to increase 
local house prices within the range of 386 kilometers from the CBD, but 
reduce house prices beyond that. The results suggest that the increase will be 
largest for municipalities close to the CBD than those which are farther 
away. 
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Áhrif menningar á samningagerð í 
alþjóðaviðskiptum 

Að byggja upp traust samband 

Þóra Christiansen 

 

Samningagerð í alþjóðaviðskiptum er ákveðið svið innan samningatækni-
fræðanna. Weiss (2006) setur fram eftirfarandi skilgreiningu: „Samningatækni 
í alþjóðaviðskiptum er skipulögð samskipti tveggja eða fleiri aðila (þar sem 
a.m.k. einn aðilanna er í viðskiptum), af ólíku þjóðerni, sem eru að skilgreina 
eða endurskilgreina á hvern hátt aðilarnir eru háðir hver öðrum í ákveðnum 
viðskiptum“ (bls. 288). Þessi skilgreining afmarkar sviðið vel, hugsanlega of 
vel, en rannsóknum í samningatækni og samningagerð hættir til að einblína 
einungis á það sem fram fer við samningaborðið og líta framhjá því að 
samningar milli fyrirtækja eru að jafnaði hluti af löngu ferli. Oftast nær hefst 
þetta ferli löngu áður en sest er að samningaborðinu og samningar sem 
undirritaðir eru hafa áhrif lengi eftir að blekið er þornað.  

Í meirihluta fræðigreina á sviði samningatækni í alþjóðaviðskiptum eru 
gæði samningaviðræðna oftast metin út frá gæðum samningsins sem aðilar 
gerðu með sér og gæði samningsins eru svo aftur metin út frá fjárhagslegum 
stærðum. Undanfarin ár hefur framboð svo aukist á hvers kyns leiðbein-
ingum til þeirra sem starfa á alþjóðavettvangi og þurfa að taka þátt í gerð 
samninga þar sem fulltrúar ólíkra menningarhópa eiga aðild að samninga-
gerðinni. Í greinum um samningatækni og beitingu hennar í samningum milli 
fyrirtækja frá ólíkum menningarsvæðum er að jafnaði fyrst og fremst höfðað 
til annars aðilans og þess að bæta samningsstöðu hans gagnvart samnings-
aðila frá öðru menningarumhverfi – svo hann nái betri fjárhagslegri útkomu. 
Hættan við þetta er sú að einblínt er um of á fjárhagslegu hliðina – á kostnað 
hinna ýmsu menningartengdu þátta – og fyrir vikið verða jafnvel fyrir fjár-
hagslegum skaða. 

Annað atriði sem þarfnast skilgreiningar er munurinn á þjóðerni og 
menningu. Gelfand og Dyer (2000) benda á að rannsóknir á samningagerð 
milli ólíkra menningarhópa takmarkast oftast af því að menning er skilgreind 
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landfræðilega (þjóðmenning). Einnig er litið framhjá sálfræðilegum þáttum 
eins og hvaða hvatir liggja að baki hegðun eða hvernig einstaklingar vinna úr 
upplýsingum, auk þess sem margar rannsóknirnar eru takmarkaðar við mjög 
einfaldar aðstæður og hlutverk (t.d. kaupendur og seljendur). Ennfremur 
bendir Faure (2002) á að gagnrýni á rannsóknir á menningarmun í samninga-
tækni byggir oft á því að skilgreiningin á menningu er óljós og þar af leiðir að 
vafasamt er hvernig menningarbreytur eru aðgerðabundnar. 

Dupont (2002) bendir enn fremur á helstu misbresti í undirbúningi og 
mistök sem aðilar í alþjóðlegum samningaviðræðum gera:  

 
1. Skortur á samkennd, t.d. að skilning skortir á raunverulegum ástæðum 

fyrir stöðu og hugsanagangi mótaðilans, ónóg áhersla á að halda 
andlitinu (save face) og ónóg þekking á hinu erlenda landi. 

2. Ekki tekið nóg tillit til þáttar hins opinbera og ranghugmyndir um 
stöðu viðskipalífsins í hinu erlenda samfélagi. 

3. Ónóg þekking og tillit til séreinkenna ákvarðanaferlisins, þ.m.t. viðmið, 
tími og persónuleg sambönd, auk mismunar á ólíkum stigum sam-
þykkis og á samþykki og framkvæmd. 

4. Látið undir höfuð leggjast að aðlaga samningaferlið að umhverfinu í 
hinu erlenda landi: ófullnægjandi skipulag, truflun frá höfuðstöðvum, 
skortur á viðeigandi samskiptum, slælega farið með milligöngu-hlut-
verk samningamannsins, og ónógur skilningur á þætti samkeppninnar. 
(bls. 381). 

 
Sérstaklega vekur þriðji liðurinn athygli og vert er að beina sjónum sér-

staklega að mismunandi áherslum og viðhorfum til persónulegra sambanda í 
alþjóðlegum samningaviðræðum. Gott dæmi er áherslan á persónulegt sam-
band, guanxi, í kínverskri menningu. 

Áður en við skoðum nánar niðurstöður úr rannsóknum á menningarmun 
á guanxi og viðhorfum til persónulegra sambanda í alþjóðlegum samninga-
viðræðum er rétt að ræða áhrif menningarmunar og takmarkanir á rann-
sóknarniðurstöðum. 

Menningarmunur og áhrif á rannsóknarniðurstöður 

Oft á tíðum byggja rannsóknir á samningatækni á æfingum þar sem sam-
ningamennirnir fá ákveðin gögn og leiðbeiningar í hendur og setjast svo að 
samningaborði og reyna með sér út frá fyrirliggjandi gögnum. Ef niðurstöður 
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samninganna eru breytilegar eftir menningarbakgrunni samningamannana má 
jafnvel álykta sem svo að fundist hafi menningartengd breyta í samninga-
tækninni. Tinsley og Pillutla (1998) benda hins vegar á rannsókn sem sýnir að 
munurinn getur legið í því hvernig mismunandi menningarhópar skilja leið-
beiningarnar. Og þá er ekki bara átt við tungumálaörðugleika, sem að sjálf-
sögðu geta oft haft áhrif, heldur túlkuðu þátttakendur t.d. leiðbeiningar um 
að sýna samvinnu á þann hátt að samningamenn frá Hong Kong töldu að 
þeir ættu að reyna að sjá til þess að allir fengju jafnt á meðan að samninga-
menn frá Bandaríkjunum töldu að þeir ættu að reyna að sjá til þess að ná 
sameiginlegum árangri (Tinsley og Pillutla, 1998).  

Brett (2001) segir frá tilraun þar sem MBA nemar frá Bandaríkjunum, 
Japan, Hong Kong, Þýskalandi og Ísrael tóku þátt í samningaviðræðum, 
annars vegar innan síns menningarhóps, og hins vegar milli hinna mis-
munandi menningarhópa og Bandaríkjamanna. Bestum árangri í samningum 
náðu Ísraelsmenn, bæði þegar þeir sömdu við aðra Ísraela og eins þegar þeir 
sömdu við Bandaríkjamenn. Næst bestum árangri náðu Þjóðverjar, þegar 
þeir voru að semja við Bandaríkjamenn. Árangur þeirra var nokkru slakari 
þegar þeir sömdu við aðra Þjóðverja. Svipaða sögu var að segja um Kínverja 
frá Hong Kong, þeir náðu nokkuð góðum árangri þegar þeir sömdu við 
Bandaríkjamenn, en þegar þeir sömdu sín á milli var árangurin sýnu slakari. 
Loks voru það svo Japanir, sem skáru sig úr. Þeir náðu góðum samningum 
sín á milli, en þegar að því kom að semja við Bandaríska mótherja, þá var 
árangurinn lang-slakastur. 

Ýmislegt má segja um þessar niðurstöður, en það sem sérstaka athygli 
vekur, frá sjónarhóli menningarmunar, er viðhorf hinna mismunadi menn-
ingarhópa til þess að ná fram samningum um alla mögulega þætti, eða að 
geyma einhver atriði til síðari tíma. Æfingin er nefnilega samin af banda-
rískum fræðimönnum og eins og við er að búast, er útkoman fyrst og fremst 
reiknuð út frá dollaratölunni sem samningarnir kveða á um. Hong Kong 
Kínverjarnir og Japanirnir hafa hugsanlega séð heilmikið virði í því að geyma 
sér ákveðin atriði samningsins til þess að semja um seinna og halda þannig 
áfram að byggja upp sambandið. 

Ennfremur má benda á að rannsóknir á samningagerð og menningarmun 
eru oft háðar sömu takmörkunum og aðrar rannsóknir í fræðunum. Buelens, 
Woestyne, Mestdagh og Bouckenooghe (2008) skrifuðu yfiritsgrein þar sem 
þau fóru yfir aðferðafræði rannsókna í samningatækni og bentu á tak-
markanir og hvað betur má fara. Eitt af því sem þau benda á er að áherslan 
hefur að miklu leyti verið á tilraunir, og þátttakendur hafa þá gjarnan verið 
háskólanemar, til að byrja með oftast í sálfræði, en á seinni árum eru þátt-
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takendur oftast nemar í viðskiptafræði. Athygli vekur að í einungis 3% 
rannsókna eru þátttakendur starfandi stjórnendur (Buelens o.fl., 2008, bls. 
336). 

Ekki má heldur gleyma því að það sem telst siðferðislega viðeigandi 
(ethically appropriate) byggir á sömu víddum og menningin, eða viðhorfum, 
venjum og verðmætamati. Rivers og Lytle (2007) tóku saman áhrif menn-
ingar á siðferðilegt mat. Sem dæmi taka þær mismunandi viðhorf til gjafa. 
Gjafahefðir í viðskiptum eru víða mjög sterkar, en mikill munur er á því 
hvernig litið er á hvaða tilgangi gjafirnar þjóna. Það má halda því fram að 
megintilgangur gjafa sé alltaf að treysta sambandið milli gefandans og 
þiggjandans; að gefandinn sé að koma sér í mjúkinn hjá þiggjandanum. Mis-
munurinn liggur í því hvort, hvenær og undir hvaða kringumstæðum okkur 
finnst þetta við hæfi. Ef okkar menning leggur mikið upp úr því að rækta 
viðskiptasambönd til langs tíma, sýna virðingu og taka tillit til hópsins um-
fram einstaklingana, þá eru góðar líkur á að við lítum á það sem hið besta 
mál að koma sér í mjúkinn hjá viðsemjanda eða viðskiptavini og gerum 
beinlínis ráð fyrir að skiptast á gjöfum. Hins vegar, ef við leggjum mikið upp 
úr einstaklingsframtakinu, einblínum meira á verkefnið, að ná góðum sam-
ningi eða hagstæðri sölu, þá erum við líklegri til að líta á gjafir sem ómerkilegt 
formsatriði, eða jafnvel mútur (Rivers og Lytle, 2007).  

Áherslan á að rækta persónuleg sambönd í viðskiptum er sérstaklega sterk 
í Kína (Ambler, 1995; Brett, 2001; Chen og Chen, 2004; Gesteland, 2002; 
Lewis, 2006; Miles, 2003; Xin og Pearce, 1996) og í ljósi síaukins vægis hins 
kínverska hagkerfis er það áhugavert dæmi um áhrif persónulegra tengsla á 
samningagerð í alþjóðaviðskiptum. Hafa ber þó í huga að hér er oftast um 
landfræðilega skilgreiningu að ræða. 

Persónuleg sambönd og samningaviðræður við Kínverja 

Að rækta sambandið og byggja upp traust áður en ráðist er í samningagerð 
eru ráðleggingar sem ítrekað sjást til þeirra sem hyggja á viðskipti við Kín-
verja (Nair og Stafford, 1998). Þetta undirstrikar nauðsyn þess að líta á 
samningagerð sem hluta af löngu ferli sem tekur til ólíkra þátta í menningu 
allra aðila. Mikið hefur verið skrifað um áherslu Kínverja persónulegt sam-
band og traust sem forsendu viðskipta og er vert að taka saman helstu atriði. 

Í fyrsta lagi er rétt að spyrja, á hverju byggir traust og hvernig má skil-
greina það? Til að mynda hafa rannsóknir sýnt fram á að Kínverjar leggja 
mun meira upp úr samviskusemi en Bandaríkjamenn er þeir meta hverjum á 
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að treysta (Bond og Forgas, 1984). Einnig vakna spurningar um siðferðsimat 
þegar í einni og sömu málsgreininni má lesa að Kínverjar óttist að út-
lendingar notfæri sér þá og svo nokkrum setningum neðar, ráðleggingu frá 
stjórnendum um „að það sé gott að gera Kínverjunum greiða til að þeir 
standi í þakkarskuld við þig“ (Nair og Stafford, 1998, bls. 140). 

Miles (2003) talar um að veisluhöld séu bráðsniðug til að byggja upp 
sambandið við kínverska viðsemjendur – og að þegar gott samband er komið 
á, þá gangi samningar og önnur viðskipti upp.  Úr grein hans má hins vegar 
einnig lesa nokkuð ergelsi vegna þess að honum gekk illa að semja við aðila 
sem hann hafði þó byggt upp gott samband við. Skýringa er hugsanlega að 
leita í mismunandi væntingum til sambandsins – er það svona sem við 
semjum við þá sem við höfum myndað gott samband við? 

Miles bendir einnig á að af mörgum þeirra greina er fjalla um kínverska 
viðskiptamenningu geti menn dregið alranga ályktun. Vegna þess hve margar 
greinar leggja áherslu á þætti í kínverskri menningu eins og mikilvægi þess að 
sýna lítillæti og kurteisi, auk þess að vera samstíga eða finna samhljóm 
(harmony), þá búast vestrænir samningamenn á leið til Kína við því að hitta 
fyrir kurteisa og tillitssama samningsaðila. Raunin er hins vegar oft sú að 
Kínversku samningamennirnir sýna mikla harðfylgni og samkeppni fremur 
en þá samvinnu sem vestrænu samningsaðilarnir höfðu gert sér vonir um 
(Miles, 2003). 

Í greinargerð sinni um Kínverja lýsir Lewis (2006) þeim sem kurteisum, 
hlýðnum og samstíga. Í samningaviðræðum séu þeir t.d. formfastir, fylgi stig-
veldinu, fari sér hægt, séu varkárir, sparsamir og þolinmóðir. Bók Lewis er 
meðal vinsælustu handbóka sem fjalla um menningarmun í viðskiptum og 
má því ætla að margir reiði sig á ráðleggingar hennar. Tilvitnunin hérna að 
ofan er að sjálfsögðu einungis örlítið dæmi úr bókinni, en heldur má þó ætla 
að þeim samningamönnum bregði í brún sem gera sér vonir um að setjast að 
samningaborðinu með kurteisum og þolinmóðum Kínverjum, en hitta síðan 
fyrir mótaðila keimlíka þeim sem Miles (2003) lýsir í grein sinni. 

Fyrir rúmum áratug fjallaði Tim Ambler (1995) um „guanxi“ í grein um 
viðskipti í Kína. Þar var honum mikið í mun að leiðrétta þann misskilning að 
samasemmerki væri á milli guanxi og spillingar. Hann bendir á, eins og fleiri 
fræðimenn í samningatækni (Chen og Chen, 2004; Gesteland, 2002; Thomp-
son, 2001), að persónulegt samband við tilvonandi samningsaðila sé afar 
mikilvægt áður en sest er að samningaborðinu í Kína. Ambler skrifar á þeim 
tíma sem Kína er „að opnast“ fyrir vestrænum fyrirtækjum og margir voru að 
reka sig á að vestrænar viðskiptaaðferðir gengu ekki alltaf upp í Kína. Guanxi 
er hins vegar annað og miklu meira en persónulegt samband. Það felur í sér 
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bæði guanxi-sambandið sem slíkt, það að vera í guanxi-sambandi og getur 
einnig átt við einstaklinga (eða fyrirtæki) sem eru í sambandi. Sambandið 
getur verið gott eða slæmt, náið eða fjarlægt, djúpt eða grunnt, og í því getur 
verið spenna eða samhljómur (Chen og Chen, 2004). Chen og Chen (2004) 
greina eðli sambandsins enn frekar eftir því hverjir eiga í sambandi, þ.e. hvort 
það er á persónulegum nótum, t.d. milli skyldra aðila, á viðskiptalegum 
nótum, eða milli ókunnugra. Auk þess benda Chen og Chen á að jafnvel 
meðal fræðimanna er mjög breytilegt hvaða gildismat þeir leggja á guanxi. Það 
getur verið allt frá því að álíta það nokkurs konar verkfæri – og þá jafnvel að 
það leiði til spillingar, til þess að sjá það sem ákveðinn hluta mannauðs sem 
fært getur samkeppnisforskot, lækkað kostnað, eða jafnvel tryggt pólitískan 
stuðning (Chen og Chen, 2004). 

Margbreytileiki guanxi kemur einnig fram í rannsókn Chan, Cheng og 
Szeto (2002) þar sem niðurstöðurnar sýndu að viðhorf einstaklinga til guanxi 
og viðskiptaaðferða er brjóta í bága við siðareglur er nokkuð breytilegt eftir 
aldri og því hvort viðkomandi einstaklingur starfar hjá ríkisfyrirtæki eða í 
einkageiranum, annað hvort sjálfstætt eða sem starfsmaður einkafyrirtækis. 
Starfsmenn ríkisfyrirtækja lögðu þar mest upp úr vináttutengslum, en lýstu 
sig síst líklega til að beita viðskiptaaðferðum er brjóta í bága við siðareglur. 
Þeir sem yngri voru lögðu mesta áherslu á arðsemi og voru frekar tilbúnir til 
að sniðganga lög og siðareglur til að tryggja hana. 

Í rannsókn sem birt var 1996 komust Xin og Pearce (1996) að þeirri 
niðurstöðu að þeir sem störfuðu í einkageiranum reiddu sig fremur á guanxi 
en þeir sem störfuðu hjá því opinbera. Jafnframt skilgreindu þær guanxi á 
jákvæðan hátt, þ.e.a.s. að í Kína hefði guanxi að jafnaði ekki neikvæða 
merkingu, en hins vegar væri álitið “vitlaust og sviksamlegt að láta eitthvað 
ráðast af opinni samkeppni í stað þess að notfæra sér sambönd” (Xin og 
Pearce, 1996, bls. 1642). Aðilar í guanxi sambandi líta á gjafir sem fjárfestingu 
í guanxi-sambandinu, ekki sem mútur til að greiða fyrir ákveðna þjónustu og 
ef annar aðilinn fer fram á að hinn geri sér greiða er skilningur beggja að sá 
greiði verði endurgoldinn þegar hinn fer fram á það (Xin og Pearce, 1996). 

Viðhorfið virðist vera að breytast ef marka má fjölda greina er fjalla um 
viðskiptasiðferði. Dunfee og Warren (2001) leggja siðferðilegt mat á guanxi í 
grein sinni og komast að þeirri niðurstöðu að ákveðnar gerðir guanxi geti 
verið skaðlegar og beri að forðast. Þau nefna að alþjóðlegar áherslur á bar-
áttu gegn spillingu og mútuþægni geti vel haft áhrif á viðhorfin til guanxi 
innan Kína.  

Svipaða sögu má segja um hugtakið/fyrirbærið blat í rússneskri menningu, 
það er margrætt, samofið menningunni og illskiljanlegt fyrir utanaðkomandi 
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(Spiridonov, 2000). Því er freistandi að dæma fyrirbærið út frá eigin menn-
ingu og siðferðisvitund – enda eru ráðleggingar fræðimanna (t.d. Gesteland, 
2002) til aðila í alþjóðaviðskiptum að vera vakandi fyrir tilraunum til að knýja 
fram mútur og aðra spillingu. Vandinn liggur í því hvar draga á mörkin milli 
spillingar og eflingar sambanda. Íslendingar virðast til að mynda ekki síður 
treysta á persónuleg sambönd, og þá ekki hvað síst í hinni margumræddu 
útrás síðustu ára (Sigrún Davíðsdóttir, 2006). Atriði sem viðmælendur Sig-
rúnar, viðskiptaaðilar íslenskra fyrirtækja á Norðurlöndunum, nefndu voru 
t.a.m. að Íslendingarnir nýttu fyrst og fremst persónuleg sambönd í við-
skiptum og byggðu traust sitt einnig á persónulegum samböndum, að þrátt 
fyrir að Íslendingarnir hikuðu ekki við að hafa mikil samskipti milli yfir-
manna og undirmanna þá virtust þeir halda upplýsingum út af fyrir sig, og 
loks að íslenskt viðskiptalíf virtist vera karlaveldi sem byggði á ættfræði og 
einkenndist af krosseignatengslum. Sú mynd sem þarna er dregin upp af 
íslenskri viðskiptamenningu kallar á frekari rannsóknir, sérstaklega saman-
burð á nálgun og athöfnum (practices) í alþjóðlegri samningagerð, t.d. milli 
Kínverja og Íslendinga.  

Rannsóknir á menningarmun í samningum hafa leitt í ljós að einstaklingar 
með ólíkan menningarlegan bakgunn nálgast samningagerðina á ólíkan hátt 
og geta lagt afar ólíkt mat á útkomuna. Vilji aðlilar í viðskiptalífinu nýta sér 
niðurstöður rannsóknanna kemur í ljós að ýmsa fyrirvara þarf að setja ef 
heimfæra á niðurstöðurnar upp á þjóðir eða menningarhópa.  

Markmið rannsókna á samningagerð og samningatækni í alþjóðavið-
skiptum geta að sjálfsögðu verið afar mismunandi, t.d. allt frá því að auka 
skilning okkar á margbreytileika mannlegrar tilveru til þess að auðvelda 
íslenskum fyrirtækjum á hnésokkamarkaði að ná fjárhagslegum ávinningi í 
samningum við kínverskar prjónastofur. Frekari rannsóknir á menningar-
víddum, athöfnum og ferlum eru nauðsynlegar. Skýran greinarmun þarf að 
gera á afmörkun eftir þjóðerni og menningu, og taka þarf tillit til hugsanlegs 
kynslóðamunar í viðhorfum og athöfnum. Sérstaklega þarf að gæta að menn-
ingarmun við uppsetningu tilrauna, gerð leiðbeininga og túlkun niðurstaðna 
– í hverju munurinn liggur og hvar hann kemur fram. Og síðast en ekki síst 
er nauðsynlegt að líta á samningagerð í víðu samhengi – setan við samninga-
borðið er bara stundarkorn á löngu ferli. 
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Ímynd banka og sparisjóða 

Þórhallur Guðlaugsson 

 

Viðfangsefni greinarinnar er mat á staðfærslu (positioning) banka og sparisjóða 
sem starfa á íslenska fjármálamarkaðinum. Sérstaklega er horft til þess með 
hvaða hætti staðfærsla tengist faglegu markaðsstarfi og hvort, og þá hvernig, 
bankar og sparisjóðir sem tekið hafa upp nýtt vörumerki/nafn hefur tekist að 
aðgreina sig á markaðinum. 

Í byrjun er fjallað um miðaða markaðsfærslu en sú nálgun er talin leggja 
grunninn að faglegu markaðsstarfi. Fjallað er um þrjú grundvallaratriði 
aðferðarinnar; markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu. Sérstök umræða 
er um þriðja skrefið í miðaðri markaðsfærslu, eða staðfærslu. Hér er uppruni 
aðferðarinnar rakinn og kynnt það sjónarmið að skipta megi staðfærslu í þrjá 
hluta, aðgreiningu, staðfærsluaðgerðir og ímynd. 

Í rannsóknarkaflanum er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsókna á 
staðfærslu banka og sparisjóða 2004 til 2008, alls fimm rannsóknir. Rann-
sóknirnar byggja allar á sömu aðferðafræðinni en þar sem um er að ræða 
sjálfstæðar rannsóknir eru ekki sömu eiginleikarnir notaðir í öllum tilvikum. 
Þau atriði sem oftast eru notuð, og sem svarendur eru beðnir um að segja til 
um hversu vel eða illa það atriði á við um viðkomandi banka, eru TRAUST, 
FRAMSÆKNI, SPILLING, GAMALDAGS og GÓÐ ÞJÓNUSTA. Niður-
stöður sýna að bankar og sparisjóðir virðast aðgreina sig með nokkuð 
skýrum hætti á íslenskum bankamarkaði. Þetta er öfugt við það sem stundum 
hefur verið haldið fram að íslenskir bankar séu einsleitir án aðgreiningar. Í 
niðurstöðum má sjá að skynjunin er nokkuð stöðug, þ.e. bankar og 
sparisjóðir tengjast sömu atriðunum ár eftir ár og einnig virðist nýtt vöru-
merki eiga erfitt með að slíta sig frá „móðurmerkinu“. Það styður þá skoðun 
að nafnabreyting ein og sér hefur óveruleg áhrif á staðfærslu vörumerkis.  
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Miðuð markaðsfærsla 

Miðuð markaðsfærsla (target marketing) leggur grunninn að nútímamarkaðs-
starfi (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2001; Keller, 2008) Um er að 
ræða aðferð til að ná betri árangri í markaðsstarfinu þar sem erfitt getur verið 
fyrir skipulagsheild að ætla sér að þjóna öllum á markaðnum. Neytendur eru 
margir, dreifðir og með mismunandi þarfir og kauphegðun. Það getur því 
verið beinlínis óskynsamlegt að ætla sér að þjóna þörfum allra, alltaf. 

Hugtakið miðuð markaðssetning skiptist í markaðshlutun, markaðsmiðun 
og staðfærslu. Markaðshlutun miðar að því að greina ólíkan og sundurlausan 
markað í smærri og samstæðari hópa (Hollensen, 2003). Skipulagsheildir eru í 
stöðugri leit að nýjum tækifærum til að þjóna viðskiptavinum sínum. Erfitt er 
fyrir þær að þjóna öllum neytendum á markaði og þess vegna er líklegt að 
þær muni í auknum mæli beita aðferðum markaðshlutunar (Kotler, o.fl., 
2001; Kumar, 2004; Chaston, 2001; Walker, Boyd, Mullins og Larreche, 
2003; West, Ford og Ibrahim, 2006). Þetta ferli er stundum kallað miðuð 
markaðsfærsla og má sjá dæmi um það á mynd 1. 
 

Markaðshlutun

Markaðsmiðun

Staðfærsla

Eftir hvaða breytum
skal hluta markaðinn?

Gera grein fyrir 
markaðshlutum

Hvað gerir 
markaðshlut 
áhugaverðan?

Velja markhóp

Hver á staðfærslan að 
vera?

Samræmdar aðgerðir 
fyrir hvern hóp

 
Mynd 1. Ferli miðaðrar markaðsfærslu 

Heildarmarkaðssetning (mass marketing) felur í sér að framleidd er ein vara 
og hún markaðssett á nánast sama hátt til allra neytenda á markaðinum 
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(Dowling, Lilian og Thomas, 2000). Rökin fyrir þessari tegund markaðsfærslu 
eru þau að hún sé einföld og ódýr. Vissulega hafa skipulagsheildir náð árangri 
með þessari aðferð en algengara er að hún hafi í för með sér sóun á tíma og 
peningum (Kotler o.fl., 2001). Ef kröftunum er beint að markhópi sem hefur 
lítinn sem engan áhuga á vörunni eða tilboðinu, verður að líta svo á að því fé 
og tíma sem í það fór hafi ekki verið vel varið. Markaðssetning hefur þróast í 
þá átt að beina tilboði skipulagsheildarinnar að vel skilgreindum og 
afmörkuðum markhópi og leggja áherslu á að mynda varanleg tengsl við 
þann hóp (Hollensen, 2003).  

Þegar hluta á niður markað er notast við ýmsar breytur. Oft er stuðst við 
lýðfræðilegar breytur, svo sem aldur, kyn, tekjur, menntun, þjóðerni eða 
trúarbrögð og því hefur færst í vöxt að nota lífsviðhorfs- og gildismats-
mælingar við að greina markhópa (Solomon, Bamossy og Askegaard, 2002). 
Einnig er algengt að greina lífsstíl einstaklinga og mynda markhópa út frá 
þeim greiningum. Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er til ein rétt leið við að 
velja breytur og aðferðir við markaðshlutun. Tilgangur markaðshlutunarinnar 
og tengsl við heildarstefnu skipulagsheildarinnar skiptir meginmáli við val á 
aðferð (Wind, 1981; Jackson, 2007; Dickson og Ginter, 1987; John og 
Smithee, 1999). Virðist í þessu sambandi litlu skipta hvort fyrirtækið aðhyllist 
eina stefnu frekar en aðra (Sarkar, Echambadi og Harrison, 2001; Matsuno 
og Mentzer, 2000) né heldur hvort um er að ræða samkeppnisrekstur eða 
opinberan rekstur (Karande, Shankarmaesh og Rao, 1999; Hunt, 1976; 
Kotler og Levy, 1969). 

Staðfærsla 

Staðfærsla er þriðja skrefið í miðaðri markaðssetningu og á hugtakið rætur að 
rekja til auglýsingasérfræðinganna Al Ries og Jack Trout (2001). Skilgreina 
má staðfærslu í þrjá hluta; aðgreiningu, aðgerðir og ímynd (Lilien og 
Rangaswamy, 2003; Trout, 2000). 

Aðgreining fjallar um það með hvaða hætti ætlunin er að aðgreina tilboð 
fyrirtækisins frá tilboði annarra fyrirtækja (Trout, 2000; Fisher, 1991; 
Brooksbank, 1994; Darling, 2001). Aðgreiningin beinist því að vörunni sjálfri 
eða tilboðinu. Aðgreiningaráform geta verið margvísleg og ýmist byggst á 
vörunni sjálfri, þjónustunni, starfsfólkinu eða ímyndinni. Aðgerðir fjalla um 
áform um að koma aðgreiningunni til skila. Með aðgerðunum er ætlunin að 
skapa skýra, aðgreinanlega og eftirsóknarverða stöðu í huga eða minni neyt-
enda samanborið við vörur samkeppnisaðila (Keller, 2008; Morgan, Strong 
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og McGuinees, 2003; Rothe, Ferguson, Harvey og Condemi, 2003). 
Aðgreiningin beinist að vörunni en aðgerðirnar að markaðnum, þ.e. að 
viðskiptavininum eða viðtakanda skilaboðanna (Lilien og Rangaswany, 2003). 

Ímyndin er svo það sem raunverulega gerist í huga eða minni viðtakenda 
skilaboðanna. Ekki er víst að ímyndin sé sú sama og áformin gerðu ráð fyrir. 
Mikilvægt er að hafa í huga að ef fólk á annað borð þekkir efnið, þá gerir það 
sér einhverjar hugmyndir um það og þær hugmyndir má m.a. kalla ímynd. 
Þessar hugmyndir geta byggst á mikilli eða lítilli þekkingu og verða til hvort 
sem markaðsfólkið kemur þar að eða ekki. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því 
að mismunur er á ímynd annars vegar og aðgreiningu og staðfærsluáformum 
hins vegar. Hugsanlegt er að um svokallaða undirstaðfærslu sé að ræða en þá 
hafa viðskiptavinir litla sem enga þekkingu á vörum eða starfsemi skipulags-
heildarinnar og halda gjarnan að hún, og eða vörur hennar, standi fyrir 
eitthvað allt annað en hún í raun gerir. Einnig getur verið um svokallaða 
yfirstaðfærslu að ræða en þá fá viðskiptavinir of þrönga mynd af skipulags-
heildinni eða vörum hennar. Staðfærslan getur einnig verið ruglingsleg en þá 
fær viðskiptavinurinn óljósa og ruglingslega mynd af skipulagsheildinni og 
vörum hennar. 

Ímynd banka og sparisjóða 

Ein af þróaðri rannsóknaraðferðum í markaðsfræði er Perceptual Mapping 
(Lilien og Rangaswany, 2003), stundum kallað Product Mapping, og verður hér 
stuðst við þýðinguna „vörukort“. Vörukort er þó ekki alltaf gott orð, þar sem 
nota má aðferðina til að greina margt sem ekki er hefðbundin vara, svo sem 
staði, fólk, fyrirtæki, stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka. Gagnlegra gæti 
verið að nota orðið skynjunarkort en þar sem vörukort hefur náð að festa sig 
nokkuð í sessi verður það notað hér. 

Vörukort sýnir mynd af markaðinum og hvernig vörur eru skynjaðar 
miðað við tiltekna eiginleika. Niðurstaða kortsins sýnir m.a. hvaða vörur 
keppa hver við aðra séð frá sjónarhóli viðskiptavinarins. Vörukort gefur því 
sterka vísbendingu um staðfærslu og hvernig megi staðfæra vöruna á markaði 
til að ná betri árangri. Vörukort getur því verið gagnlegt hjálpartæki við 
ákvörðunartöku í stjórnun markaðsmála (Festervand, 2000; Festervand, 
2002; Kara, Kaynak og Kucukemiroglu, 1996; Stanton og Lowenhar, 1977). 
Þannig sýnir kortið vel uppbyggingu markaðarins og gefur til kynna hvernig 
mætti hluta hann í minni samstæðari hópa. Á mynd 2 má sjá dæmi um 
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vörukort og verður það notað til að útskýra hvernig túlka skal niðurstöður 
sem þar koma fram. 

 

Vara 1
Eiginleiki 3

Vara 4

Vara 2

Vara 3

Eiginleiki 1

Eiginleiki 2

Eiginleiki 4

Eiginleiki 5

Vara 1
Eiginleiki 3

Vara 4

Vara 2

Vara 3

Eiginleiki 1

Eiginleiki 2

Eiginleiki 4

Eiginleiki 5
 

Mynd 2. Dæmi um vörukort 

Kortið á mynd 2 sýnir fjögur vörumerki sem metin eru út frá fimm 
eiginleikum. Eiginleikarnir geta verið margs konar, jafnt jákvæðir sem 
neikvæðir. Við endanlegt val á eiginleikum skiptir máli að velja eiginleika sem 
lýsa vel viðkomandi markaði og stöðu einstakra vörumerkja á honum. Ýmsar 
leiðir er hægt að fara við að finna eiginleikana. Eðlilegt er að byrja með fleiri 
en færri og nota aðferðafræðina til að sameina og/eða fækka eiginleikum. 
Hér er stuðst við aðferðir Lilien og Rangaswamy (2003) sem byggjast á MDS 
og birta niðurstöður á vektorformi. Margar svipaðar aðferðir eru til (Gwin 
2003; Sharp og Romaniuk, 2000; Bijmolt og Wedel, 1999; Sinclair og Stalling, 
1990; Kohli og Leuthesser, 1993; Shugan, 2004). Svarendur taka afstöðu til 
varanna eða vörumerkjanna á grundvelli þeirra eiginleika sem teknir eru með 
í matinu. Alla jafna er stuðst við einhvers konar afbrigði af Likert-kvarða, 
gjarnan 7 eða jafnvel 9 stiga.  

Rannsóknin byggir á könnunum meðal nemenda Háskóla Íslands á 
vormisseri 2004 til 2008 eða alls fimm könnunum. Fjöldi svara er nokkuð 
mismunandi eftir árum eða frá rúmlega 300 upp í rúmlega 900. Ástæðan fyrir 
því er sú að í sumum tilvikum var spurningalistinn sendur á afmarkað úrtak 
meðal nemenda en í öðrum tilvikum var sent til allra nemenda í grunnnámi 
við skólann.  
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Nemendur tóku afstöðu til 8-10 eiginleika og sögðu til um hversu vel eða 
illa þeir töldu viðkomandi eiginleika eiga við um viðkomandi banka eða 
sparisjóð. Spurningalistinn var sendur út á vefformi og var vefforitið 
WebSurveyor notað í öllum tilvikum. Eftir að gagnaöflun lauk var unnið úr 
svörunum samkvæmt aðferðafræði vörukorta og niðurstöður birtar á mynd-
rænu formi 

Á mynd 3 má sjá niðurstöður fyrir vorið 2004 en þá tóku 345 nemendur í 
grunnnámi við Háskóla Íslands þátt. Könnunin var send á nemendur í við-
skipta- og hagfræðideild og félagsvísindadeild. 
 

Ferskleiki
Spilling

Stór, fjölbreytt
þjónusta, fyrir
unga fólkið!

Traustur,
gott starfsfólk!

Persónuleg þjónusta,
ánægðustu

viðskiptavinirnir!

Gamaldags!

Ferskleiki
Spilling

Stór, fjölbreytt
þjónusta, fyrir
unga fólkið!

Traustur,
gott starfsfólk!

Persónuleg þjónusta,
ánægðustu

viðskiptavinirnir!

Gamaldags!

 
Mynd 3. Ímynd banka og sparisjóða vorið 2004 

Á mynd 3 má sjá að sparisjóðirnir eru metnir sem eitt sameiginlegt 
vörumerki og tengist það við persónulega þjónustu og ánægða viðskiptavini. 
Er dálítið gamaldags, lítill, með einhæfa þjónustu og síður fyrir unga fólkið. 
Tengir sig hins vegar ekki við spillingu. Landsbankinn er gamaldags, traustur 
og með gott starfsfólk. Tengir sig ekki við spillingu. Íslandsbanki er álitinn 
stór, með fjölbreytta þjónustu, er fyrir unga fólkið, hefur traust og er með 
gott starfsfólk. KB-banki er ferskur en tengir sig við spillingu, er stór og með 
fjölbreytta þjónustu.  
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Á mynd 4 má sjá niðurstöður fyrir vorið 2005 en þá tóku 383 nemendur 
þátt í könnuninni. Um var að ræða nemendur í grunnnámi í viðskipta- og 
hagfræðideild, félagsvísindadeild og verkfræðideild.  
 

Framsækni
Spilling

Traustur,
Fyrir fjöldann!

Íhaldssamur!

Ánægðustu
viðskiptavinirnir!

 
Mynd 4. Ímynd banka og sparisjóða vorið 2005 

Eins og áður tengja sparisjóðirnir sig við ánægða viðskiptavini, eru íhalds-
samir og lausir við spillingu. Landsbankinn er traustur og fyrir fjöldann. 
Íslandsbanki nýtur síður trausts en aðrir og er síður fyrir fjöldann. Niður-
staðan bendir til þess að svarendur hafi óljósa mynd af því fyrir hvað Íslands-
banki vill standa. KB-banki er framsækinn en svarendur eru tilbúnir til að 
tengja hann frekar við spillingu en aðra banka. Viðskiptavinir eru einna síst 
ánægðir hjá KB-banka að mati þeirra sem tóku afstöðu. 

Á mynd 5 má sjá niðurstöður fyrir vorið 2006. 484 nemendur í 
grunnnámi við Háskóla Íslands tóku þátt. Í þessari könnun hafði Íslands-
banki breyst í Glitni og fjórir sparisjóðir metnir sérstaklega, Sparisjóður 
Vélstjóra, Sparisjóður Hafnafjarðar, Sparisjóður Kópavogs og SPRON.  
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Nútímalegur og
framsækinn!

Gamaldags!

Traustur,
góð þjónusta

Aðgengilegur,
bestu kjörin,

fyrir námsmenn,
fjölbreytt úrval þjónustu,
góður fyrir námsmenn!

SPH

 
Mynd 5. Ímynd banka og sparisjóða vorið 2006 

Á mynd 5 má sjá að Sparisjóður Vélstjóra, Sparisjóður Hafnarfjarðar og 
Sparisjóður Kópavogs lenda allir á svipuðum slóðum á kortinu og eru taldir 
gamaldags með takmarkað þjónustu. SPRON lendir nálægt miðju á kortinu 
sem bendir til þess að hann hefur óljósa stöðu í huga þeirra sem svara. 
Tengir sig ekki sterkt við aðra sparisjóði en nær ekki að marka sér skýra 
staðfærslu. Landsbankinn nýtur trausts og er talinn veita góða þjónustu. 
Glitnir og KB-banki lenda á svipuðum slóðum á kortinu og eru taldir 
nútímalegir og framsæknir bankar. 

Á mynd 6 má sjá niðurstöður fyrir árið 2007. Í þessari könnun svöruðu 
338 nemendur í grunnnámi við Háskóla Íslands og eini sparisjóðurinn sem 
metinn var er BYR sparisjóður sem varð til við sameiningu Sparisjóðs 
Vélstjóra og Sparisjóðs Hafnarfjarðar. Niðurstaðan fyrir BYR er að hann 
þykir frekar óaðgengilegur, gamaldags, laus við spillingu en síður fyrir 
námsmenn. Hefur þá ímynd að bjóða góð kjör. Glitnir lendir nálægt miðju 
og hefur því óljósa stöðu meðal þeirra sem svara. Landsbankinn nýtur 
trausts, er sveigjanlegur, er talinn veita góða þjónustu og vera laus við 
spillingu. Landsbankinn virðist því halda þeirra stöðu að vera traustur og 
áreiðanlegur banki sem vill veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu. 
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Faglegur og
góður fyrir
námsmenn!

Góð þjónusta,
traust og

sveigjanleiki!

Góð kjör!

Aðgengilegur!

Nútímalegur,
framsækinn en

spilltur!

 
Mynd 6. Ímynd banka og sparisjóða vorið 2007 

KB-banki er álitinn nútímalegur en tengir sig einna helst við spillingu. 
Bankinn virðist einnig vera sá banki sem býður einna sístu kjörinn á markaði.  

Á mynd 7 má sjá niðurstöður fyrir árið 2008. Þátt tóku 915 nemendur í 
grunnnámi við Háskóla Íslands þátt í könnuninni. 
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Útrás

Persónuleg og
góð þjónusta

Leiðtogaímynd

Nútímalegur

Hóflegir
vextir

Hugsar um
minn hag

Gamaldags

Spilltur

 
Mynd 7. Ímynd banka og sparisjóða vorið 2008 

Lagt er mat á þrjú vörumerki meðal sparisjóða, BYR, SPRON og Spari-
sjóðurinn sem sammerki fyrir aðra sparisjóði. Eins og sjá má á mynd 7 þá 
lenda sparisjóðirnir á svipuðum slóðum. SPRON lendir frekar nálægt miðju 
og hefur því óljósa stöðu og athygli vekur að BYR nær ekki að skapa sér 
skýra og aðgreinda stöðu meðal háskólanema. Almennt má segja um spari-
sjóðina að þeir þykja fremur gamaldags, veita gjarnan persónulega þjónustu, 
eru lausir við spillingu, skortir leiðtoga en eru vinur „litla“ mannsins. Lands-
bankinn heldur sinni stöðu sem traustur banki sem vill veita góða þjónustu. 
Glitnir nær að skapa sér stöðu í tengslum við útrás og leiðtogaímynd en þar 
sem staðsetningin er nálægt miðju er hún ekki afgerandi. Kaupþing banki, 
sem áður hét KB-banki, er talinn nútímalegur en svarendur eru tilbúnir að 
tengja hann við spillingu. Hugsar fyrst og fremst um eigin hag og er síður í 
því að veita persónulega þjónustu.   

Megin niðurstaðan er sú að bankar á íslenskum fjármálamarkaði virðast 
aðgreina sig með nokkuð skýrum hætti hver frá öðrum. Staðfærslan er nokk-
uð stöðug yfir þau ár sem lagt er mat á og nýtt nafn virðist ekki verða til þess 
að staðfærslan breytist svo heitið geti. Sú niðurstaða styður þau sjónarmið 
sem komið hafa fram um endurstaðfærslu (re-branding) að ekki dugar eitt og 
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sér að skipta um nafn. Mikilvægt er að unnið sé markvist að því að skapa 
vörumerki þá stöðu sem vilji er til að það hafi. 
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Giskað á verðbólguspá 
sveitarstjórnarmanna 

Þórólfur Matthiasson1 

 

Fjárlög ríkisins of fjárhagsáætlanir sveitarfélaga lýsa áformum og væntingum 
opinberra aðila um framkvæmdir og rekstur viðkomandi einingar. Þessi 
plögg endurspegla einnig efnahagsstefnu opinberra aðila að svo miklu leyti 
sem hún er ljós þegar plöggin eru samin og þau lögð fyrir.  

Samning fjárhagsáætlunar er flókið verk. Þeir sem að áætlununum koma 
þurfa að draga saman mikið magn upplýsinga um starfsemi þeirra eininga 
sem áætlunin er gerð fyrir. Það þarf að svara spurningum um fyrirhugaðar og 
fyrirséðar breytingar á umfangi starfseminnar. Að svara þessum spurningum 
getur reynst þrautin þyngri eins og þeir þekkja sem hafa unnið með bók-
haldsgögn opinberra aðila eða reynt að fá svör pólitískra fulltrúa um póli-
tískar áherslur á næsta fjárhagsári. 

Spurningar er lúta að umfangi og fyrirhuguðum breytingum á starfsemi 
sveitarfélags og stofnunum þess eru í eðli sínu tæknilegar. Betra bókhalds-
kerfi og betri upplýsingagjöf frá pólitískri forystu léttir þeim sem áætlun 
vinnur að standa að þessum þáttum. 

Tæknileg vandamál kunna að vera snúin, en þau má á endanum leysa. 
Önnur vandamál kunna að reynast erfiðari: Embættismenn og kjörnir 
fulltrúar geta reynt að hafa áhrif á endanlega niðurstöðu með því að stýra 
upplýsingaflæði sín á milli. Þannig getur embættismaður dregið að skýra frá 
hagræðingarmöguleikum í þeirri von að geta aukið umfang starfsemi sinnar 
stofnunar. Kjörinn fulltrúi kann að draga að upplýsa embættismann um 
fyrirhugaðan niðurskurð til að minnka möguleika embættismannsins á að 
vinna efnisleg mótrök. Ýmis ráð eru til að draga úr þeim vanda sem þessu 
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fylgir, sjá t.d. umfjöllun í Hindriks and Myles (2006), kafla 4. Líklega munu 
þó embættismenn og kjörnir fulltrúar þurfa að sætta sig við að áætlanagerð er 
öðrum þræði spilamennska. Embættismaðurinn getur aldrei verið þess 
fullviss að hann sitji með allar þær upplýsingar sem kjörnir fulltrúar hafa og 
kjörnir fulltrúar geta aldrei verið þess fullvissir að hafa allar þær upplýsingar 
sem embættismennirnir hafa. 

Þriðji flokkur vandamála sem áætlanafólk stendur frammi fyrir tengist 
óvissu um framtíðarþróun. Þróun verðlags, launa og ýmissa annarra þjóð-
hagsstærða fyllir þennan flokk. Í þessari rannsókn beinum við augum fyrst og 
fremst að verðlagsáætlunum sveitarfélaga. 

Fyrri könnun 

Gerð var tilraun til að meta verðlagsforsendur sem sveitarstjórnarmenn 
studdust við á árabilinu frá 1960 til 1982, um miðjan 9unda áratug síðustu 
aldar, sjá Þórólfur Matthiasson (1987). Mynd 1 sýnir annars vegar verðlags-
áætlun sveitarstjórnarmanna eins og hún var metin í fyrrnefndri könnun og 
hins vegar raunverulega þróun verðlags opinberrar þjónustu. 
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Mynd 1. Útreiknaðar væntar hækkanir verðs á opinberri þjónustu og raun-
veruleg hækkun verðs opinberrar þjónustu frá 1960 til 1982 
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Mynd 1 sýnir að raunverulegar hækkanir eru nánast undantekningarlaust 
hærri en áætlaðar hækkanir. Það ber að sjálfsögðu að hafa í huga að upp-
lýsingar um áætlaðar verðlagshækkanir eru fengnar með óbeinum hætti. 
Aðferðin sem notuð er til að reikna út áætlaðar verðlagshækkanir kann að 
vera röng. Gerð er grein fyrir aðferðinni í Þórólfur Matthíasson (2008). 

Hér á eftir verður gengið útfrá því að aðferðafræðin sem notuð er til að 
reikna út áætlaðar verlagshækkanir sé þolanlega nákvæm. Þá má draga 
nokkrar ályktanir til viðbótar við þá ályktun að áætlaðar verðlagsbreytingar 
hafi ávallt verið lægri en raunverulegar verðlagsbreytingar. Það virðist t.d. að 
áætlaðar verðhækkanir fylgi raunverulegum verðhækkunum að einhverju en 
þó ekki öllu leyti. Tölfræðilegar athuganir sem birtar eru í Þórólfur 
Matthíasson (2008) benda til þess að ný áætlun byggi í verulegu mæli á 
síðustu áætlun og að frávik frá áætlun hafi nokkur, en þó lítil áhrif á nýja 
verðlagsspá. 

Framhaldskönnun 

Könnunin frá miðjum níunda áratug síðustu aldar nær aðeins fram til 1982. 
Árin sem liðin eru bjóða upp á margháttað umrót á efnahagssviðinu. Mikil 
ytri áföll í formi aflasamdráttar einkenndu fyrri hluta níunda áratugarins. Með 
tíunda áratugnum kemur þjóðarsátt og breytt viðhorf aðila vinnumarkaðarins 
til verðlagsþróunar. Hvaða áhrif hafði þetta á verðbólguvæntingar annarra 
aðila í þjóðfélaginu?  
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Mynd 2. Útreiknaðar væntar hækkanir verðs á opinberri þjónustu og 
raunveruleg hækkun verðs opinberrar þjónustu frá 1960 til 2000  

Mynd 2 sýnir þróun væntrar og raungerðrar verðbólgu bæði á því tímabili 
sem fyrr var um fjallað og svo þróunina fram til ársins 2000. Verðbólga 
lækkar ört á árunum eftir 1982. Ætla má að hefðu sveitarstjórnarmenn haldið 
fast við „gömlu“ verðbólguspána sína þegar ný var gerði hefðu verðbólgu-
væntingar verið vel yfir raunverulegri verðbólgu. Svo er þó ekki nema örfá ár 
eins og sjá má á mynd 3 þar sem dreginn er upp þriðji ferillinn sem sýnir 
hvernig verðbólguspá byggðri á reynslu áranna 1960 til 1982 hefði reytt af á 
árunum eftir 1982. 
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Mynd 3. Hefðu sveitarsjórnarmenn beitt aðlögunarvæntingum við verð-
bólguspána 

Þessi litla tilraun dregur fram tvennt sem vert er að veita athygli. Í fyrsta 
lagi virðist sem tilgáta um að spá sveitarstjórnarmanna um verðbólgu á næsta 
fjárhagsári byggi að verulegu leyti á síðustu spá frekar en nýliðinni reynslu, 
standist ágætlega. Í öðru lagi er augljóst að viðbrögð við hækkandi verðbólgu 
eru önnur en viðbrögð við lækkandi verðbólgu. Þegar verðbólga fer 
hækkandi er óvænt verðbólga miklu meiri en þegar verðbólga fer lækkandi. 
Þetta þarf ekki að koma á óvart. Hækkandi verðbólga er afleiðing ytri áfalla 
og/eða hagstjórnarmistaka. Erfitt kann að vera að sjá slíka atburði fyrir. Að 
lækka verðbólgu krefst mikilla, víðtækra og meðvitaðra pólitískra og 
efnahagslegra aðgerða. Það er því auðveldara fyrir þá sem að áætlanavinnu 
koma að taka tillit til lækkandi verðbólguhorfna en hækkandi. 

Frekari vinnsla 

Í Þórólfur Matthíasson (2008) er fjallað um helstu kenningar um væntinga-
myndun. Þar er bent á að þessar kenningar eigi mis vel um það ferli sem 
liggur að baki þegar opinberir aðilar gera verðlagsspá. Þegar hefur verið vikið 
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að ólíkum hlutverkum og hagsmunum stjórnmálamanna og embættismanna. 
Einstaklingar á markaði þurfa sjaldan að hafa áhyggjur af því að hafa 
mótandi áhrif á væntingar annarra. Þessu er ekki svo varið þegar opinberir 
aðilar eiga í hlut þar sem hið opinbera hefur, að vissum marki, tök á að hafa 
áhrif á verðlagsþróunina með efnahagsaðgerðum. Því þurfa opinberir aðilar 
bæði að hafa í huga innra samræmi í áætlanaplöggum sínum og taka tillit til 
auglýsingagildis þeirra áætlana sem settar eru fram. Þetta er ekki auðfram-
kvæmanlegt en líklegt að verðlagsspár opinberra aðila verði frekar á lægri 
nótunum en þeim hærri. Það er því líklegra að spáskekkja hjá hinu opinbera 
verði í þá átt að vanmeta verðbólguna en ofmeta hana. Nú má halda því fram 
að þó ríkissjóður þurfi að taka tillit til þjóðhagslegra áhrifa áætlanaplagga 
sinna þurfi sveitarsjóðir þess ekki. Sveitarsjóðirnir hafa gjanan sparað sér 
vinnu og útgjöld og sótt verðlagsforsendur í smiðju ríkisins eða spástofnana 
ríkisins. Það á allavega við um borgarsjóð Reykjavíkur, en þaðan eru öll þau 
gögn sem stuðst er við í þessari könnun sótt. 
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Einkavæðing, frumkvæði og áhættusækni 
Einkavæðing íslensku bankanna 

Þröstur Olaf Sigurjónsson 

 

Breytingar á stjórnarháttum fyrirtækja verða mjög ljósar við eignarhaldsbreyt-
ingu eins og einkavæðingu. Ríkisstjórnir hafa nýtt sér leiðir einkavæðingar 
meðal annars til að kljást við brotalamir hvað stjórnarhætti fyrirtækja varðar 
og markaðsbresti (Vickers og Yarrow, 1991; Martin og Parker, 1997; Boycko 
og Vishny 1996; Bishop og Thompson, 1992; Villalonga, 2000). Erlendar 
rannsóknir seinustu tveggja áratuga sýna almennt jákvæðar breytingar í rekstri 
einkavæddra fyrirtækja. Hins vegar er athyglivert í ljósi þess hversu mikilvæg 
fjármálafyrirtæki eru fyrir hagkerfin, þá eru rannsóknir á einkavæðingu fjár-
málafyrirtækja fátíðar. Ein skýring kann að vera sú að fjármálafyrirtæki hafa 
oftast verið einkavædd í lok einkavæðingartímabils. Þau hafa sums staðar 
nýst stjórnmálamönnum ágætlega og því verið síðust í röðinni til að verða 
einkavædd (Jones, 1985; Vickers og Yarrow, 1991; Shleifer og Vishny, 1994; 
Shleifer, 1998; Shirley og Walsh, 2000). Ein rök fyrir einkavæðingu er að auka 
frumkvæði og nýsköpun. Það er þó lítið rannsakað svið. Sama má segja um 
mögulega aukna áhættusækni einkavæddra fyrirtækja.  

Rannsóknir á einkavæðingu sýna oftast bata í rekstri einkavæddra fyrir-
tækja (Dewenter og Malatesta, 2001; Djankov og Murrel, 2000; Megginson, 
2003). Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að einkavæðing fjármálafyrirtækja 
skilar minni bata en einkavæðing annarra fyrirtækja (Megginson, 2003; Om-
ran, 2003). Hér eru hins vegar sýndar afar jákvæðar breytingar í rekstri einka-
væddra íslenskra banka. Frá einkavæðingu ríkisbankanna hefur fjármála-
geirinn vaxið frá því að vera 96% af þjóðarframleiðslu til þess að vera 800% 
á árinu 2007. Efnahagsreikningar bankanna hafa vaxið tífalt á þessu tímabili. 
Tekjustreymi er að mestu leyti erlendis frá en var fyrir einkavæðingu bundið 
við heimamarkað. Arðsemi hefur ekki liðið fyrir mikinn vöxt. Meðal arðsemi 
eigin fjár hefur árlega verið 25% - 30% (ársskýrslur og útreikningar höf-
undar). Einkavæðingin hefur leitt til mjög aukins frumkvæðis með athygli-
verðum árangri. Þó er ósvarað hvernig einkavæðingin hefur haft áhrif á 
áhættusækni.  
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Undirbúningur og framkvæmd einkavæðingar 

Margir þeirra sem aðhyllast ríkisrekstur umfram einkarekstur kynna til sög-
unnar þrjú rök (Megginson, 2003). Það fyrsta er að ríkisrekstur geti verið 
nauðsynlegur til þess að halda jafnvægi milli samfélagslegra og hagrænna 
markmiða. Önnur rökin eru þau að nauðsynlegt sé að ríkið taki að sér rekstur 
til að koma í veg fyrir markaðsbresti eins og fákeppni (Sappinton og Stiglitz, 
1987; Millward, 1982; Willner, 1996). Þriðju rökin eru þau að þar sem ekki 
verður komið við nauðsynlegum upplýsingum og/eða samningum milli þess 
sem veitir þjónustuna (vöruna) og þess sem hana þyggur, sé ríkisrekstur 
nauðsynlegur. Þessi rök gera ráð fyrir að aðilar ríkisvaldsins hegði sér með 
heiðarlegum hætti og hafi skilvirkni í rekstri að leiðarljósi (Megginson, 2003). 
Enn fremur hefur verið bent á hvað fjármálageirann varðar, þá skorti 
þolinmótt áhættufjármagn til nýsköpunar og til verkefna sem skila samfélags-
legum ábata frekar en fjárhagslegum (Megginson, 2003).  

Með þessi rök í huga er tilefni til að spyrja hvað valdi því að einkavæðing 
hefur verið svo algeng sem raun ber vitni. Þrjár kenningar gera tilraun til að 
svara þessu. Þær eru umbjóðendakenningin (agency theory), almannavals-
kenningin (public choice theory) og stofnanakenningin (organization theory). Með 
ólíkum aðferðum komast þessar kenningar að sömu niðurstöðu, þeirri að 
einkarekstur taki ríkisrekstri fram. Umbjóðendakenningin gerir ráð fyrir að 
umboðsaðilinn (stjórnandinn) haldi fram sínum eigin hagsmunum umfram 
hagsmuni umbjóðandans sem hann starfar fyrir. Kenningin gerir ráð fyrir að 
þessir hagsmunaárekstrar séu fyrir hendi í opinberum rekstri en lágmarkaðir í 
tilfellum einkarekstrar. Það gerist með þeim hætti að (a) það verði til aðhald í 
einkarekstri sem birtist í því að hluthafar geti selt hluti sína ef stjórnendur 
standi sig ekki, (b) stjórnendur standi frammi fyrir því að fyrirtækin sem þeir 
reka geti verið yfirtekin, gjaldþrot sé yfirvofandi ef reksturinn geri sig ekki og 
að lokum (c) þá muni skilvirkur vinnumarkaður bola burt stjórnendum sem 
ekki ná árangri.  

Almannavalskenningin gengur út á það að stjórnmálamenn komi hags-
munum sínum frekar á framfæri en hagsmunum almennings. Með þeim hætti 
líði skilvirkni í opinberum rekstri fyrir einkahagsmuni stjórnmálamannsins. 
Almenningur hafi hins vegar mjög takmarkaðar leiðir til eftirfylgni. Þetta er 
þó ekki alltaf reyndin. Til að mynda geta ýmsir þrýsti- og hagsmunahópar 
haft mikil áhrif á hvernig opinber fyrirtæki taka ákvarðanir (Boycko og 
Vishny, 1996).  

Ríkisfyrirtæki eru ólík einkafyrirtækjum í grundvallaratriðum samkvæmt 
stofnanakenningunni. Veigamiklir þættir svo sem skipulag, fyrirtækjabragur, 
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markmiðasetning og eftirfylgni, stjórnunarhættir og árangurstengingar, eru 
þættir sem samkvæmt kenningunni eru ólíkir eftir því hvort um ræðir ríkis-
fyrirtæki eða einkafyrirtæki (Bishop og Thompson, 1992; Parker, 1993, 1995; 
Martin og Parker, 1997). Gagnrýnin er sú að þessir þættir séu ekki eins skil-
virkir hvað rekstur ríkisfyrirtækja varðar og líði fyrir að stjórnmálamenn nýti 
sér þau til hámörkunar atkvæða (Shleifer og Vishny, 1994).  

Einkavæðing hefur verið mikið rannsökuð en það á ekki eins við um 
einkavæðingu fjármálafyrirtækja. Á það sérstaklega við um OECD lönd. 
Rannsóknir sýna að einkavæðing fjármálafyrirtækja leiðir til rekstrarlegs bata í 
flestum tilfellum, en ekki öllum. Batinn er þó sjaldnast eins mikill og í öðrum 
einkavæddum atvinnugreinum (Kole og Muhlerin, 1997; og Omran, 2003). 
Rannsókn á 32 einkavæddum bönkum innan OECD sýnir hóflegan rekstrar-
legan bata en talsverða hækkun hlutabréfaverðs bankanna (Verbrugge, 
Owens og Megginson, 2000).   

Flestar rannsóknir á einkavæðingu fjármálafyrirtækja hafa verið á löndum 
utan OECD. Niðurstöðurnar eru ekki einátta. Reynslan í Mexico var slæm og 
var meðal annars um að kenna skorti á skilvirku og skýru regluvirki í kjölfar 
einkavæðingarinnar (Unal og Navarro, 1999). Þættir sem hafa neikvæð áhrif á 
árangur einkavæðingar eru meðal annars lítill stöðugleiki í stjórnmálum, 
óskilvirk samkeppni og skortur á reynslu af rekstri undir formerkjum einka-
formsins. Reynslan hefur jafnframt sýnt að efnahagsreikningar einkavæddra 
banka hafa oft verið bólgnir af lánum sem þurft hefur að afskrifa (Abarbanell 
og Bonin, 1997; Bonin og Wachtel, 1999). Þar sem erlendum fjárfestum 
hefur verið hleypt að einkavæðingu fjármálafyrirtækja hefur árangurinn verið 
betri. Hins vegar þar sem ríkið heldur eftir minni eða meiri eignarhluta er 
árangurinn minni eða enginn. Þetta má sjá í Tékklandi og Póllandi. Í Brasilíu 
reyndi ríkisstjórnin bæði formin, seldi annars vegar alla eignarhluti en hélt í 
öðrum tilfellum eftir hluti og endurskipulagði reksturinn. Rekstur þeirra 
fjármálafyrirtækja sem voru að fullu einkavædd batnaði en á hinum urðu 
engar breytingar.  

Íslenska ríkið hóf einkavæðingu árið 1992. Árið 2005 hafði ríkið einka-
vætt 33 fyrirtæki og var Síminn síðastur í röðinni. Svo til öll tækifæri til 
einkavæðingar á Íslandi hafa verið nýtt. Landsbanki Íslands og Búnarðar-
bankinn voru einkavæddir undir lok tímabilsins og lauk einkavæðingu þeirra 
árið 2003. Þröstur Olaf Sigurjonsson (2007) rannsakaði árangur í rekstri 
einkavæddra fyrirtækja á Íslandi og komst að þeirri niðurstöðu að aðeins fjár-
málageirinn hafi sýnt marktækan jákvæðan mun á rekstri. Þessar niðurstöður 
eru ólíkar þeim sem hefðbundið hafa fengist í erlendum rannsóknum.  
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Áður en íslenska ríkið hóf einkavæðingarferilinn var losað um höft og 
hömlur. Hvati var að koma íslensku atvinnulífi og regluvirki nær því sem 
þekktist í Evrópu (sjá Seðlabanka Íslands (2006).  

Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar var við völd þau 16 ár sem einkavæðingin 
gekk yfir (1991 – 2007). Ýmsar aðgerðir voru framkvæmdar á þessu tímabili 
sem miðuðu að því að auka skilning á þeirri ákvörðun að einkavæða. Mark-
mið voru sett um að auka samkeppni og skilvirkni í þjóðfélaginu, að draga úr 
pólitískum áhrifum í fyrirtækjum, að efla hlutabréfamarkað, að bæta stöðu 
ríkissjóðs, að bæta hag neytenda, að styrkja stöðu starfsmanna og að draga úr 
áhrifum sérhagsmunahópa (Ríkisendurskoðun, 2003).  

Afskipti ríkisvalds og höft og hömlur á fjármálamarkaði höfðu neikvæð 
áhrif á framþróun atvinnulífs í byrjun níunda áratugarins. Verðbólga var afar 
há, raunvextir neikvæðir og þetta leiddi til þess að umfang fjármálakerfisins 
skrapp saman. Breytingar á laga- og regluumhverfi sem fylgdu í kjölfarið voru 
miklar. Dyrnar voru opnaðar og fjármálamarkaður gat leitað erlends fjár-
magns, verðmyndun tók að ráðast af framboði og eftirspurn, nýsköpun í 
rekstri var viðurkennd og umbunað fyrir hana (Portes og Baldursson, 2007). 
Skattaumhverfið tók stakkaskiptum með lækkun tekjuskatts einstaklinga úr 
49% í um 35%, lækkun tekjuskatts fyrirtækja úr 51% í 18% (síðar 15%) og 
10% fjármagnstekjuskattur var tekinn upp. Þessi hlutföll eru með því lægsta í 
Evrópu. Leið til að efla hlutabréfamarkaðinn var upptaka skattaafsláttar 
vegna hlutabréfakaupa almennings. Umsvif í efnahagslífi landsins jukust og 
skatttekjur þar með þrátt fyrir skattalækkanir.  

Stór umbótaþáttur í aðdraganda einkavæðingar var endurskipulagning líf-
eyrissjóðskerfisins sem byggir nú á því að það er fjármagnað jafn óðum. 
Þessar breytingar eiga rót sína að rekja allt aftur til ársins 1969. Eignir lífeyris-
sjóðskerfisins fóru þó fyrst að vaxa fyrir alvöru þegar vísitölutengingu var 
komið á í byrjun níunda áratugarins og vaxtastig gefið frjálst. Árið 2007 voru 
eignir lífeyrissjóðskerfisins orðnar 130% af þjóðarframleiðslu. Árið 1994 var 
þetta hlutfall 50%. Samfara þessu einkenndist tímabilið af miklum hagvexti. 
Samtímis og í kjölfar einkavæðingu bankanna varð til mikil eftirspurn eftir 
nýjum fjárfestingavalkostum. Aukið frjálsræði og frumkvæði á fjármálamark-
aði skóp nýjar tegundir fjármálatengdrar þjónustu. Lífeyrissjóðirnir fundu 
farveg fyrir fjárfestingar og fóru að gegna stóru hlutverki í fjárfestingum.  
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Vaxtarstefna sett á oddinn 

Í jafn fámennu landi og Íslandi gat vöxtur einkavæddu bankanna ekki komið 
annars staðar en erlendis frá. Áhættudreifing er hluti af alþjóðavæðingunni. 
Upp úr árinu 2000 voru vextir alþjóðlega í sögulegu lágmarki og framboð 
fjármagns mikið. Á sama tíma var hagvöxtur á Íslandi mikill. Eignir í hluta-
bréfum og fasteignum hækkuðu ört. Kvótakerfið flutti 350 milljarða inn í 
hagkerfið. Einkavæðingin sjálf losaði um tæplega 400 milljarða. Hraður 
vöxtur lífeyrissjóðanna leiddi af sér framboð fjármagns sem leitaði fjárfest-
ingartækifæra. Tækifæri fyrir þetta fjármagn var ekki að finna á Íslandi.  

Íslensku bankarnir nutu góðs af vexti margra íslenskra fyrirtækja erlendis 
(til að mynda í smásölu, lyfjaframleiðslu, matvælaframleiðslu, hátækni, flug-
þjónustu og fasteignaumsýslu). Þeir hvatar sem stóðu að baki vexti þessara 
geira voru þeir sömu og fyrir fjármálageirann; aðlaðandi alþjóðlegt fjármála-
umhverfi, mettur heimamarkaður og nauðsyn þess að koma eggjunum fyrir í 
fleiri en einni körfu. Bankarnir í sumum tilfellum eltu viðskiptavini sína er-
lendis, ekki eingöngu með lánveitingum heldur jafnframt sem ráðgjafar og 
meðfjárfestar.  

Það má leiða að því líkum að samfara miklum vexti hafi fylgt aukin á-
hætta. Íslensku bankarnir máttu glíma við það sem á ensku hefur verið kallað 
informational crisis veturinn 2006. Þetta var í kjölfar þess að Fitch Ratings og 
Danske Bank gáfu út neikvæðar skýrslur um horfur íslensku bankanna og 
íslensks efnahagslífs. Gagnrýnin var á ýmsa þætti í rekstri bankanna, að þá 
skorti gagnsæi í upplýsingagjöf, þeir væru afar háðir fjármögnun á alþjóð-
legum mörkuðum, skuldir þeirra væru með stuttum gjalddögum, stöðugleiki í 
arðsemi væri óljós vegna mikillar fjárfestingarbankastarfsemi og kross-eignar-
hald væri óhóflegt. Íslenska krónan féll í kjölfarið um 25% og hlutabréf um 
svipaða stærð.  

Bankarnir þurftu að bregðast við. Þeir höfðu reitt sig á alþjóðlega markaði 
hvað fjármögnun varðar og lánin voru með stutta gjalddaga. Breyta varð um 
stefnu og byggja á sterkari innlánsstöðu. Tafla 1 sýnir þær breytingar sem 
höfðu orðið á stöðu innlána í lok árs 2007. 
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Tafla 1. Breytingar á stöðu innlána 
  Kaupþing Landsbanki 

Íslands 
Glitnir 

Lok árs 2005 31,5% 33,9% 25,9% 

Lok árs 2007 41,8% 70,3% 36,7% 

Breyting +10,3 +36,4 +10,8 

Heimild: Ársskýrslur og útreikningar höfundar. 

 
Þar sem vöxtur efnahags bankanna hefur verið afar hraður seinustu ár og 

hafa margir orðið til þess að spyrja hvort gæði eignanna séu í lagi, sérstaklega 
í ljósi þess hversu viðkvæmt íslenskt efnahagslífs er vegna smæðar þess. 
Stefna bankanna hefur verið að byggja upp eignir á öðrum mörkuðum en á 
Íslandi. Kaupþing hefur náð að byggja upp hæst hlutfall eigna erlendis eða 
78%. Glitnir er með 55% eignasafns síns erlendis og Landsbankinn 37%. 
Eignir þeirra í íslenskum húsnæðislánum var í lok árs 2007 sama hlutfall af 
ráðstöfunartekjum og á árinu 2004. Vissulega mun þetta hlutfall lækka ef 
árferði í íslensku efnahagslífi versnar mikið.  

Rannsóknir á einkavæðingu sýna almennt bata í rekstri einkavæddra 
fyrirtækja. Eftirfarandi tilgáta er sett fram; H1: einkavæðing íslensku bank-
anna skilaði þeim betri rekstri. Árangur einkavæðingar er þó alls ekki 
einhlýtur. Ríkisstjórnir hafa náð ólíkum árangri hvað einkavæðingu fjármála-
fyrirtækja varðar enda hefur undirbúningur verið ólíkur. Breytingar á laga- og 
regluvirki, losun um höft og hömlur eru mikilvægar breytur í þessu sam-
bandi. Tilgáta tvö er því sett fram; H2: rekstrarlegur bati einkavæddra fjár-
málafyrirtækja mun fylgja í kjölfar breytinga á regluvirki og losun hafta og 
hamla. Aukin frumkvöðlakraftur og áhættusækni hefur ekki verið til umfjöll-
unar í rannsóknum um einkavæðingu. Þriðja tilgátan er sett hér fram: H3: 
vænta má aukins frumkvöðlakrafts og áhættusækni í kjölfar einkavæðingar.  

Innri breytingar 

Þegar horft er til þess hvernig önnur ríki hafa staðið að því að einkavæða 
verður ekki fram hjá því litið að undirbúningur einkavæðingar á Íslandi var 
með ágætum. Frjálsræði var aukið á mörgum sviðum fjármálastarfsemi og í 
raun var lagður grunnur að raunverulegum fjármálamarkaði. Staðið var vörð 
um samkeppni á markaðnum svo og vöxt hlutabréfamarkaðar. Einkavæð-
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ingin gekk í gegn með kaupréttum starfsfólks. Árangurshvetjandi launakerfi í 
takt við það sem þekkist úr fjárfestingarbönkum voru tekin upp. Stjórnir 
bankanna tóku breytingum eftir einkavæðingu. Í stjórn Landsbankans eftir 
einkavæðingu var einn stjórnarmaður sem var fyrir. Hjá Kaupþingi eftir sam-
einingu við Búnaðarbankann hurfu allir stjórnarmenn gamla ríkisbankans. Í 
stjórnendahópi Landsbankans voru sjö af ellefu nýir. Hjá Kaupþingi kom 
einn frá gamla ríkisbankanum. Tafla 2 sýnir þessar breytingar.  

Tafla 2. Breytingar í stjórnum og í stjórnendahópi 
  Landsbanki 

Íslands 
Kaupþing 

Stjórnarmenn 4 nýjir af 5 9 nýjir af 9 

Stjórnendur 7 nýjir af 11 11 nýjir af 12 

Heimild: Ársskýrslur. 
 

Vöxtur eigna bankanna hefur verið hraður og umtalsvert meiri en flestra 
annarra norrænna banka. Á árunum 2001 – 2007 jukust eignir Kaupþings og 
Landsbankans rúmlega tífalt meðan þessi margfaldari var um 2 fyrir banka 
sem Danke Bank, Nordea, Den Norske Bank og Svenska Handelsbank. Á 
sama tíma hefur íslensku bönkunum tekist að halda kostnaðarhlutfalli svip-
uðu og hinum. Arðsemi eigin fjár Kaupþings og Landsbankans hefur verið 
hærri en skandinavisku bankanna yfir þetta tímabil þó það dragi saman með 
þeim á árinu 2007. 

Stjórnvaldsaðgerðir ásamt innri breytingum 

Rannsóknir á einkavæðingu fjármálafyrirtækja sýna ólíkar niðurstöður. Í 
tilfelli íslensku bankanna dylst ekki að þeir hafa náð miklum árangri. Tilgátu 1 
um árangur í rekstri má samþykkja nokkuð auðveldlega. Þær aðgerðir sem 
ríkisvaldið stóð að í aðdraganda einkavæðingartímabilsins og meðan á því 
stóð ýttu mjög undir almennan hagvöxt og bjó einkavæddum bönkum frjóan 
jarðveg. Tafla 3 dregur saman lykilþætti til árangurs einkavæðingarinnar.  
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Tafla 3. Lykilþættir til árangurs einkavæðingarinnar 
Stjórnvaldsaðgerðir Lykilþættir bankanna 

Losun hafta og hamla Breytingar á stjórnum og í 
stjórnendahópi 

Endurskipulagning 
lífeyrissjóðskerfisins 

Árangurstengt launakerfi / kaupréttir 

Skattalækkanir Fyrirtækjabragur frumkvæðis og 
nýsköpunar innleiddur 

Samkeppni tryggð Áhættudreifing í rekstri og fjárfestingum 

Hlutabréfamarkaður styrktur Flatt stjórnskipulag 

Kvótakerfi innleitt Nýting ódýrs fjármagns 

Almenningi umbunað fyrir 
hlutabréfakaup 

Samstarf við viðskiptavini í verkefnum 

 
Leiða má að því líkum að góður árangur myndi ekki hafa náðst nema 

báðir dálkarnir í töflu 3 hafi verið fyrir hendi. Bankarnir myndu ekki hafa náð 
árangri án þess að ríkið hefði farið á undan með undirbúning sinn. Tilgátan 
um aðgerðir ríkisvaldsins er því samþykkt. Það er jafnframt ólíklegt að ár-
angur hefði náðst án þess að til kæmu breytingar á stjórnarháttum og inn-
leiðingu fyrirtækjabrags sem einkennist af frumkvæði og nýsköpun í rekstri 
bankanna. Hins vegar má deila um hvor þátturinn sé mikilvægari. Hvergi í 
rannsóknum um einkavæðingu er svipaða sögu að finna og hér. Einkavæð-
ingin leysti úr læðingi frumkvæði sem ekki var að finna hjá ríkisbönkunum en 
áhættusækni jókst að sama skapi. Tilgátan um aukið frumkvæði og áhættu-
sækni samfara einkavæðingu er studd sögu bankanna.  
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This paper is a pilot study on the structural changes in the Icelandic fisheries 
sector from 1990 to present and the importance of cod and haddock for the 
Icelandic fishing industry. Through the use of a focus group of chosen 
managers from the Icelandic fisheries industry the authors hope to lay the 
groundwork for a wider research on the value chain of the Icelandic cod, 
centring on the influences of the structural changes in the Icelandic fisheries 
sector from 1990 to present on both the domestic and foreign part of the 
value chain for Icelandic cod and haddock. 

Methodology 

Value chain analyses have gained lot of attention after influence writings of 
Michael Porters. 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 is necessary for 
analyzing the source of competitive advantage. According to Kaplansky 
(2000,p. 121) “the value chain describes full range of activities which are 
required to bring a product or service from conception, through the inter-
mediary phase of production, delivery to final consumers, and final disposal 
after use”. Porter in 1980 put great emphasis on the strategic position of 
companies in what he calls the value system, which is the embedded value 
chain from suppliers to buyers.  

In this research first hand data was collected through questionnaires sent 
in March and April 2008 to a number of key producers and exporters in the 
Icelandic fishing industry. These companies were requested to describe their 
value chain, their sourcing of wet fish for processing, asked about the role of 
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the fish markets, about transaction prices within the value chain, where the 
value adding is generated, about strengths and weaknesses and what 
processing format is generating the highest value adding. A focus group of 
five key managers from the industry was also formed, with participants both 
from vertically integrated companies with a broad spectrum of products 
(demersal, pelagics, frozen, fresh, and chilled, meal and oil) and from 
specialised producers in chilled products. 

Secondary hard data was gathered from Statistics Iceland (n.d.) and the 
Icelandic Price Settlement Committee (n.d.).The former research of 
Gudmundsson, Ashe and Nielsen in 2006 and Sandberg, Gjermundsen, 
Hempel and Olafsen in 2004 on the value chain of cod was analyzed for 
comparison. The main categories of the Fisheries Competitiveness Index 
2004-2005 for Iceland and Norway taken from a paper from The Icelandic 
Price Settlement Committee (2005) and Norges Fiskerihögskole in Tromsö, 
Norway were used to structure this paper. 

Macroeoconomic management & government  

In many ways 1990 was a turning point in the Icelandic economy mainly due 
to a wage contract, which was made in that year. A very broad settlement 
was made between all major players in the labour market, government, 
farmers and the banks, to lower inflation and to balance the economy, which 
had been rather unstable (Snævarr, 1993).  

The economy has moved from government interference to a much more 
open and market-driven economy with a financial sector and stock market as 
in most western countries. During the period after the 90’s, governments 
have emphasised privatisation of the economy and sold most state 
enterprises to the private sector (The Central Bank of Iceland, 1997). In 
addition to a more stable economy there have been many important 
structureal changes implemented in the financial sector in the 90´s. Among 
these are interest rate liberalisation, elimination of automatic access to the 
Central Bank facility by commercial banks, the development of secondary 
markets for public and private bonds and the liberation of foreign exchange 
regulations and establishment of foreign exchange market, establishment of 
securities exchange and leasing operations  (The Central Bank of Iceland, 
1997). The Icelandic government has also adapted the Icelandic financial 
system to foreign financial markets within the framework of a Nordic 
Economic Programme 1989-92 and the implementation of the EEA 
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agreement in January 1994. This followed the abolishment of export licences 
that had dominated export of fish products from Iceland.  

Infrastructure & environment 

The fisheries sector has now to compete in a global food market. The effects 
of globalisation began to have effect on the fisheries and fish marketing 
sector in the 1990´s (Sandeberg, et al., 2004). This changed the sourcing, 
markets, products and the marketing activities. Increasing globalisation in 
communication, in distribution and in options and opportunities of supply, 
all has reshaped the fisheries and processing activities (Trondsen and Young, 
2006). The marketing activities have changed as these activities can be trans-
ferred across countries and former marketing boundaries. International de-
mand has become more global which has led to cost savings for global oper-
ators due to for example abolishment of import duties and barriers (Gupta 
and Govindarajan, 2004). One of the effects of the globalisation was that 
customers´ requirements and preferences began to converge on the one 
hand but became more diversified on the other hand. Consumers and other 
end-users of seafood and other types of food constantly look for new 
products and varieties (Longman, 1999).  

In all major seafood markets, fundamental changes in the social structure 
have taken place in the last two-three decades. Families are becoming 
smaller, the labour market participation is increasing and working hours are 
getting longer. The market trends can be identified as an increased supply of 
convenience products, increase in the supply of fresh products, longer shelf 
life of products, increased portion packed products, rising attention is now 
paid to quality and increasing concern for health and fitness (Sandeberg et 
al., 2004; Longman, 1999). This has also contributed to the rising trend of 
consuming food prepared outside home, in restaurants or from other food 
services (Longman, 1999). Competition has moved from being primarily a 
price-led competition to be a product or diversity-led, where quality attri-
butes such as taste, freshness, naturalness and easier preparation through 
higher degree of processing (Olsen, 2006).  

Technological innovations have greatly influenced and changed the 
processes and activities of the fisheries sector. Among other, the intro-
duction of intelligence technology and communication (ITC) and electronic 
data interchange (EDI), and sophisticated fish processing equipments (in 
conjunction with ITC technology and custom made soft ware) has had a 
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highly significant impact on efficiency and productivity of harvesting and 
processing. This has among other things greatly facilitated processing at sea 
through on-board innovations in processing techniques (Focus group verbal 
reference, 20081). In transportation and in logistics, new techniques and 
processes have been introduced in the last 20 years (Sandeberg et al., 2004). 
The most important have been the widespread use of temperature controlled 
containers, better storage and handling methods and readily available 
refrigerated warehouses. The availability of air cargo capacity has increased 
greatly which has been one of the major conditions for the huge rise in 
export of chilled fish products.  

With the emergence of an effective stock market in Iceland in the late 
1990s (Einarsson, 2003a), an increasing number of the larger fisheries 
companies decided to be listed on the stock market to capitalise their 
tangible and intangible (quota rights) assets. Altogether, 24 fisheries and fish 
processing companies, most of them vertically integrated, listed their stocks 
on the Icelandic Stock Exchange, usually through initial public offerings 
(IPOs). This listing and resulting capitalisation facilitated greatly external 
growth of these companies through mergers and acquisitions (M&A) within 
the fisheries sector and was a major contributing impulse for the con-
solidation and reconfiguration in the fisheries sector and concentration of 
quota holdings. But gradually all these companies were delisted from 2002 to 
2008, initially through M&A by other fisheries companies and later through 
management or leveraged by-outs. It was assumed that public listing of these 
companies were disappointing and did not serve the interests of the major 
stockholders in these companies (Matthiasson and Klemensson, 2004). 
Although, the stocks of the listed fisheries companies did not attract much 
interest of the mainstream investors, the capitalisation through going public, 
made the raising of necessary capital for investments in equipment, quotas 
and ships and M&A much easier. In that sense, the listing of the largest 
fisheries companies, 1996-2002, was instrumental in changing and recon-
figuring of the fisheries companies and the structure of the fisheries sector. 

                                                 
1  Focus group (2008). Five key managers from the Icelandic fishing industry formed a 

company diversified focus group. The group met in April and May 2008 discussing 
matters relating the Icelandic fishing industry. 
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Fisheries management and structural changes  

The ITQ fisheries management system (FMS) that was introduced in1991 
covered most of the major species and included most of the fishing fleet. 
The FMS was in no sense a flawless system at the very beginning. Only the 
most important demersal species were included and only the larger vessels 
were subject to the system. Large part of the small boat fleet was virtually 
outside the FMS as they were made subject to an effort system, albeit under 
technical restrictions. This loophole did later cause severe overfishing 
especially in cod and general non-compliance to the official fisheries 
management policy. This was remedied in 2003 when all vessels were 
included into the FMS, although the small boats are held separately 
(Einarsson, 2003b). In evaluating the quota system it is necessary to look at 
the high degree of vertical integration that has taken place between the 
processing and the fishing sectors. Without this vertical integration between 
these two sectors it can be suggested that the quota system, and especially 
the fact that the quota is bound to the fishing vessels, could seriously affect 
the power balance in the industry. It can be claimed that the high degree of 
vertical integration has minimised this proposed negative effect of the quota 
system and is one of the prime reasons for the success of the quota system in 
Iceland (Knútsson, 2001).  

Due to poor recruitment of some of the most important demersals and 
previous overfishing, it was deemed on biological grounds to cut the total 
allowable catches (TAC) of cod from 265 thousand tonnes in 1991/92 to 
155 thousand tonnes in 1995/96. TAC of haddock was also cut by half from 
1995/96 to 2000/01, saithe by two-third from 1992/03 to 2000/01 and red 
fish by nearly half in the same period. Inevitably, these severe cuts of TACs 
of the most important demersals was bound to have a huge impact on the 
structure and financial performance of the fishing fleet and ultimately on the 
processing sector. 

A great enabler of the structural changes was the establishment of fish 
markets in Iceland in 1987. Fish markets have also strengthened the market 
power of the fishermen as market based price formation has resulted in 
higher prices for them (Einarsson, 2003b). In the last 8 years or from year 
2000 the yearly average turnover has been around 100 thousand tonnes or 
about one-fifth of the demersal catch every year. In 2007 the volume of cod 
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had fallen to 28% (16% of total catch of cod) of the total of traded volume 
but haddock was up to 29% or 26% of the catch (RSF, n.d.).  

Fishing companies 

Of the 40 large and medium sized fisheries companies in the early 1990s, 
only around half have survived today. The effect of the consolidation on the 
size and on the number of fishing vessels was great as can be seen in figure 1 
(Statistics Iceland, n.d.). 
 

 
Figure 1. Changes in the Icelandic fleet from 1992 to 2007 

The number of large trawlers sank by 44% and the number of vessels 
with 96% of the catch decreased by 2/3 between 1992 and 2007. But it is 
worth noting that the number of small vessels has risen in that period by 
one-third. This reduction of the fleet resulted in a 33% reduction in 
manpower employed at sea. This is in spite the fact that ever increasing part 
of the catch is processed at sea. 

Simultaneously, as an integral part of the consolidation, a large scale 
concentration of quota holdings took place. In 2007, the 50 largest quota 
owners had 82% of the total quota in all species but 60% in 1995. The quota 
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concentration is most pronounced in the class of 5 and 10 largest quota 
owners as the 5 largest have 34% of the quota in 2007 but 17% in 1995. The 
same development of concentration can be seen among the 10 largest as they 
had 51% of the quota in 2007 but only 26% in 1995 (Statistics Iceland, n.d.). 
These consolidation and rationalisation measures have resulted in eliminating 
the largest part of the overcapacity of the fleet although it is to be assumed 
that overcapacity is still prevailing in the fleet of small vessels. 

The large scale consolidation of the fisheries companies in the last 8-10 
years is probably the most important effect of the changes in the macro-
environment of the fisheries sector. Undoubtedly, the implementation of the 
ITQ system contributed largely and facilitated this consolidation. Of the 20 
publicly listed fisheries companies (all but three were vertically integrated 
companies) in 1999, only nine have survived. The rest were merged with 
other companies (Einarsson, 2003b).  

Fish processing companies 

The consolidation within the fisheries sector did not only affect the size of 
the fleet and concentration of the quota ownership, but also had the same 
effect on the processing sector. The most illustrious way is to look at the 
development of the official processing licences. In the beginning of ´90s 
there were slightly over 400 licences active but in 2007 the total number of 
processing licences had gone down by 32% (SF, n.d.). A steadily declining 
number of people employed in the fish processing goes hand in hand with 
the falling trend in the number of processing licences. Between 2000 and 
2007 the size of the workforce in fish processing declined by 58% (Statistics 
Iceland, n.d.).  

Technological innovation in processing equipment and the widespread 
use of ITC based solutions and automation has given rise to a highly 
significant increase in efficiency and productivity in the processing sector. 
According to Federation of Icelandic Fish Processing Plants, the labour 
productivity has increased by nearly 30% since 2000 (SF, n.d.). This 
development has been aided by the general strategy of product specialisation 
and focused differentiation in the processing activities. Other rationalisation 
steps have been taken such as in better utilisation of by-products and waste. 
In the last five years the processed amount of by-products account for 8-
10% of landed volume of cod, haddock and saithe (Focus group verbal 
reference, 2008) 
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Since mid 1990s, around one-third of wet fish has been frozen at sea but 
land based freezing fell from 45% in 1990 to about 30% on average (SF, 
n.d.). These changes in processing of demersal fish in Iceland occur in the 
allocation to salting that was increased temporally to 25% in 1996-2000 but 
has fallen to 16% in the recent years. The only significant change since mid 
1990s has been the rapid and parallel increase in allocation to chilled 
products to 12% in 2007. Since 2005, around quarter of wet fish has been 
allocated to chilled and iced fish products. Chilled products are now the 
second most important category of processed demersal in Iceland or 26% in 
value in 2007 (Statistics Iceland, n.d.). 

Marketing companies 

From the 1930´s the three large producers organisations (Icelandic Freezing 
Plants (IFPC), Iceland Seafood (IS) and Union of Icelandic Fish Producers 
(UIFP), held a quasi monopoly of exporting of frozen and salted products as 
they had virtually an unlimited export licenses from the authorities. The 
export licensing system was gradually uplifted from 1987 and the last 
remains were uplifted in 1993 (Knútsson and Gestsson, 2006).  

In the 1990s, the predominance of the three large exporting and 
production companies was still prevailing. Their market power and market 
share diminished gradually during the 1990s. Dr. Bjarnason found out in his 
Ph.D. study (1996) that in 1982 IFCP, IS and UIFP exported 71,5% of the 
total marine export from Iceland but in 1992 only 57% (Bjarnason, 1996).  

Ögmundur Knútsson has shown that before 1997 there was clear lack of 
communication between the markets and the producers where the MSOs 
tailored all information for the producers. In addition to this the three MSOs 
operated secondary processing abroad. That caused conflicts of interest in 
the value chain were the value creation within the MSOs and the producers 
did not harmony (Knútsson, 2001). Another aspect of this product and 
volume driven system was the high volume of products of relatively low 
value. In the early 1990´s, well over 40% of the volume of frozen products 
(cod, haddock, saithe and red fish) was block products which generated only 
30% of the value. Still more surprising was that 35-40% of the high value 
cod was processed as block products at a 25% lower export price than 
ordinary interleafed frozen cod fillets (Knútsson and Gestsson, 2006). 

The role and power of the producers´ organisation dwindled gradually in 
the later years of the 1990s´ due to the abolishment of export licensing and 
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the establishment of new large fisheries companies. To counter these 
changes the producer’s organisations were changed to limited liability 
companies. Gradually after 2000, the large integrated fisheries companies 
took over most of their exporting and marketing activities and so did a 
number of seafood producing companies of frozen and chilled products 
(Klemensson and Knútsson, 2006). In recent years, a three-tier structure 
characterises the exporting and marketing activities in Iceland; 

1. The two large exporting and marketing companies, Icelandic and 
Iceland Seafood International (ISI), holding a market share of 35-
40% in frozen and salted products 

2. The fish processing companies´ own marketing divisions 
3. Independent marketing companies often in close ties or affiliated 

with fish processing plants.  
This three-tier structure of marketing and exporting activities is an open 

and flexible system which allows amble space to find the most profitable 
market options.  

In the seafood business today specialisation and diversification is the key 
factor in a successful product management and in a sound strategy of 
product development. To make the product management effective the 
consumer’s requirements must be communicated through the supply chain, 
from the end user to the producer and to the fishermen. The communicative 
relationship upstream and downstream in the supply chain is therefore 
imperative if high value adding is to be realised. Thus the processing 
companies moved from a product driven system to a market driven one. 

Case study – value adding of frozen and chilled cod 
products 

For this pilot study the value chain for frozen cod and haddock fillets and 
chilled cod fillets sold to a UK retail chain is studied. These value chains are 
similar to the generic value chain of Icelandic cod fishery shown in figure 2.  
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Figure 2. Value chain for the Icelandic Cod Fishery 

Data on prices and yield ratios from the fisheries companies from the 
focus group were gathered in April and May this year (Focus group verbal 
reference, 2008). The wet fish prices were in May had from the Icelandic 
Price Settlement Committee (n.d.) as well as the fob prices that were taken 
from Statistics Iceland (n.d.). The retail prices were listed from Sainsbury’s 
UK (n.d.), also in May this year. These three products studied are the main 
products in the categories of frozen and fresh fish products from Iceland. In 
the following calculations shown in table I, a yield ratio of 45% is used from 
wet fish to fillets, 8% for insurance, sea freight and handling, 12% for 
insurance, air freight and handling and 15% to cover the wholesalers´ 
commission and repacking.  

Analyzing the frozen cod fillets, the relative value adding (relative to the 
retail end price) is 41% for the raw materials. The value adding of the 
processor is 47% captivating 19% of the value chain. The domestic value 
adding (from raw material cost to exporting Fob) istherefore 60% of the 
total value chain and the foreign part 40%. In the foreign part of the value 
chain insurance, freight and handling make up 5%, wholesalers and re-
packing 10% and the retailer gets 25%.  

Analyzing the frozen haddock fillets, the relative value adding is 22% for 
the raw materials and 18% for the processor. The domestic value adding is 
therefore only 40% of the total value chain and the foreign part 60%. In the 
foreign part of the value chain insurance, freight and handling make up 3%, 
wholesalers and repacking 6% and the retailer gets 51%. 
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Analyzing the chilled cod fillets, the relative value adding is 31% for the 
raw materials and 27% for the processor. The domestic value adding is 
therefore 58% of the total value chain and the foreign part 42%. In the 
foreign part of the value chain insurance, freight and handling make up 6%, 
wholesalers and repacking 10% partly due to more costly air freight and the 
retailer gets 26%. 

Table 1. Value adding for three typical Icelandic fish products 
UK market Material cost Export price Export price Distribution & Retail

Fob Cif reprocessing price
Frozen cod fillets

Euro € 5,50 € 8,06 € 8,71 € 10,00 € 13,34

Value added Euro € 2,56 € 0,64 € 1,29 € 3,34

Value added in % 47% 8% 15% 33%

Relative value adding % 41% 19% 5% 10% 25%

Wet price pr. kg. € 2,47

Frozen haddock fillets

Euro € 2,91 € 5,25 € 5,67 € 6,52 € 13,34

Value added Euro € 2,34 € 0,42 € 0,85 € 6,81

Value added in % 80% 8% 15% 104%

Relative value adding % 22% 18% 3% 6% 51%

Wet price pr. kg. € 1,31

Chilled fresh cod fillets

Euro € 6,33 € 11,85 € 13,22 € 15,21 € 20,65

Value added Euro € 5,52 € 1,37 € 1,98 € 5,45

Value added in % 87% 12% 15% 36%

Relative value adding % 31% 27% 6% 10% 26%

Wet price pr. kg. € 2,85  
 
The domestic value adding in processing of chilled fish products is 

considerably higher than in frozen products, gaining 87% value added and 
€5.52 from raw material cost to exporting (Fob) for one kilo of chilled cod 
fillets exported by air freight. This is the one of the reason for the great 
increase in processing and exporting of chilled products which has risen by 
55% in volume since 2000.  

Sandeberg et al. in their KPGM/Sea-Fish report (2004), found that for 
imported fresh cod fillet from Iceland (skin- on, pin bone out), sold as 
chilled natural fillets in a UK supermarket, 33% of the value adding in the 
foreign value chain went to the UK producers and 67% to the retailer. The 
value adding contribution to the total value chain for the (re)processor is 
therefore 23% and the retailers 32%. The foreign value chain thus makes up 
55% of the total value chain and the Icelandic part 45%. This is inconsistent 
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with the findings in Table I where only 42% of the chilled cod fillets value 
chain is foreign.  

In their paper on revenue distribution through the seafood chain, 
Gudmundsson et al. (2006) found that distribution of retail value for frozen 
cod fillets sold in restaurants in the US in 2001 contributed 19% of the value 
to fishing, and 29% for processing or round 48% to the domestic part of the 
fillets value chain. Outside Iceland, 19% went to secondary processing and 
33% to the retail part, or 52% to the foreign part of the cod fillets value 
chain. Comparing this conclusion with this pilot study in not possible but 
can be viewed as additional information on the value chain of cod from 
Iceland. 

Conclusion 

The value chain from 1990 to 1997 can be described as a product driven 
network with the three major Icelandic marketing sales organizations 
(MSOs) in the strategic position as a central firm that controls the physical 
flow of products and the flow of knowledge and information in the whole 
value chain. In the years after 1997 the bigger companies in the Icelandic fish 
industry took more or less over responsibility of the marketing activities 
from the MSOs. These changed the power structure in the value chain by 
limiting the power of the MSOs and brought more responsibility and power 
to the producers.  

Despite the decreasing quotas and currency development in the late ´90s 
the profitability of the industry increased after the year 2000. This indicates 
that the industry competitive status is strong and its ability to face the 
changes in the business environment is high. This can be traced to the high 
degree of vertical integration of the industry were for example all the 10 
largest quota holders (they held 51.7% of the total quota for the quota year 
2007/08) are vertical integrated companies taking care of all the activities in 
the value chain from fishing to marketing. Better control of the value chain 
and the use of better technology make it possible for the companies to 
increase the value creation in the production. The fish markets also support 
this increased emphasis on the production of fresh fish fillets by ensuring the 
supply of quality fresh fish for their production.  

The structure of value chain in the Icelandic fish industry has changed a 
lot from 1990 to 2007, the main changes being that the vertical integrated 
companies are controlling more levels than before by overtaking part of the 
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marketing activities. Ever fewer actors are controlling still more of the value 
creation than before. There are clear signs that the value chain is more 
market driven than before 1997.  

The value chains of frozen and chilled cod and haddock fillets show that 
the domestic part of the value chain is returning around 60% of the total 
value adding in the chain.  
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At first sight it seems far-fetched to compare the evolutionary aspects of the 
economic development of Uruguay and Iceland; topographically remote, 
with a radically different history and seemingly an overall different cultural 
setting. Iceland, now belonging to one of the most prosperous nation-states 
worldwide, Uruguay, time and again plagued by deep-rooted economic crises 
in the post war era. At a closer look, the comparison is not so out of place. 
Early on, Uruguay was one of the most affluent societies on the globe; a 
welfare state reminiscent of the so called ‘Nordic model’, emerging several 
decades later in Scandinavia. Iceland, exceptionally poor by European 
standards initialized the prerequisites critical for modernity early in the 
twentieth century, inspired by the development in its neighbouring countries, 
primarily England and Scandinavia.  

Obviously, there are differences of which the location is the most per-
ceptible one; Uruguay locked in-between two powerful nation-states, Iceland 
being an island in the North Atlantic, increasingly close knitted to its neigh-
bouring countries.  

Due to the economic, political, social, as well as the technological evo-
lution in recent decades, lowering of transaction costs has fundamentally 
altered the situation of small open economies in an increasingly globally 
connected world. This applies to regulations, communication and overall 
technological advancement, financial flows and the growth of human capital 
(although, presently higher fuel costs might alter the situation). Now, the key 
to affluence is openness or rather it´s opposite. Protectionism distorts 
development to such an extent that a situation of weakened competiveness is 
inevitable; the growth of competitive social flows is the key to success (Amin 
& Thrift, 1992; Amin, 2006). At the same time, the vulnerability or the vola-
tile situation of small or micro-sized economies increases considerably. In 
the case of Iceland, it is becoming ever more apparent that the economy has 
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by far outgrown the boundaries of the nation-state. The existing social tech-
nologies and political governance have been rendered more or less eco-
nomically inefficient. In the case of Uruguay, the interdependence created by 
MERCOSUR, the trade alliance between, Argentina, Brazil, Paraguay and 
Uruguay, intensifies the vulnerability described, metaphorically as a flu/influ-
enza relationship; when a neighbour experiences economic turmoil, Uruguay 
suffers a serious crisis.  

Increased global relations are seen as a prerequisite for affluence but the 
sheer vulnerability generated by the small size and typically hegemonic 
sectoral composition of the economic systems studied, can have graver 
consequences quite different from what the bigger and more complex eco-
nomies come across. Yet, small size allows flexibility and, definitely creates 
opportunities. Therein lies the paradox of the situation of small open eco-
nomies. Openness is a prerequisite for prosperity, but stronger and more 
complex ties renders local governance inefficient on the verge of being 
obsolete. 

The catching up process – three streams of analysis 

Here we will attempt to shed a light on the peculiar phase of conver-
gence/divergence characterizing the development of the post war era. Allow-
ing a certain degree of anachronism of the historical dynamics of Uruguay 
and Iceland, it could be stated that the ‘Nordic Model’ was implemented in 
Uruguay i.e. mixed equalitarian welfare society on a relatively high income 
level, before the necessary material prerequisites existed in Scandinavia let 
alone Iceland (Esping-Andersen, 1999; Landes, 1998). The above statement 
brings us to focus on the institutional settings or its recent broader definition 
as ‘social institutions’ or their more operative version as ‘social technologies’ 
(Nelson, 2007; Eggertsson, 2005). 

For the most part the study is restricted to the post WWII period and the 
North/South discourse becomes a fundament of our analysis. The so called 
‘catch up’ discussion (Abramovitz, 1986; Fagerberg & Srholec, 2006; 
Arecona & Sutz, 1999).  

Fagerberg and Srholec (2006) present a helpful frame for the discussion 
of the ‘catching up process’ by distinguishing between three main frames of 
reference: 

• The role of productivity – capital relation between growth and devel-
opment.  
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• The ‘Institutionalist’ view, focusing on how to get the functioning 
framework for efficient markets structures, transactions and the role 
of private ownership. 

• The ‘knowledge based’ approach, according to which catching up (or 
lack of such) depends not so much on capital as the abilities of a 
country to create and exploit knowledge; the “social capability” or 
more precisely; in which the “absorptive capacity” plays a central 
role.  

The Economic Approach 

Comparing the development of the two countries from an economic point 
of view, the short answer would be that Uruguay had a “head start” when it 
came to growth up until WWII then slowly falling behind or becoming a 
“laggard” in the mid sixties. Iceland in contrast, a colony and a late-de-
veloper, leaped into modernity in the advent of the War experiencing an 
exceptionally rapid growth in the post-war era. The comparison of the two 
nation-states offers a rather unusual variant of the North/South tendency of 
divergence but follows the overall path of resource dependence all the same. 
Iceland freed from its resource dependency or the fisheries while Uruguay is 
heavily dependent on its favorable agricultural base, a typical example of the 
‘dutch disease’ (Sala-i-Martin, 2002; Gylfason, 2000). 
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The likelihood of rapid economic growth in Iceland as well as in Uruguay 
must have been implausible up until the mid twentieth century but for 
opposing reasons. Uruguay was ‘locked in’ due to its agriculturally based 
prosperity that had served so well; a relatively equalitarian state sometimes 
termed “Switzerland of the South”. The Icelandic economic system was, due 
to a political stronghold, similarly based on agriculture up until the WWII 
despite the sectors unmistakable inadequacy (Jónsson, 2004). 

Uruguay's economy was characterized by an export-oriented agricultural 
sector, a well-educated work force, and a high level of social spending. After 
average growth of 5% annually during 1996-98 the economy suffered a 
major downturn in 1999-2002, stemming largely from the spillover effects of 
the economic problems of its large neighbours, Argentina and Brazil. Argen-
tina, for instance, made massive withdrawals of dollars deposited in Uruguay-
an banks in 2001-02, which led to a plunge in the Uruguayan peso and a 
massive rise in unemployment. Total GDP in these four years dropped by 
nearly 20%, with 2002 being the worst year due to the banking crisis. The 
unemployment rate rose to nearly 20% in 2002, inflation surged, and the 
burden of external debt doubled. Cooperation with the IMF helped stem the 
damage. Uruguay improved its debt profile in 2007 by paying off $1.1 billion 
in IMF debt, and continues to follow the orthodox economic plan set by the 
Fund in 2005. The construction of a pulp mill in Fray Bentos, which re-
presents the largest foreign direct investment in Uruguay's history, in Nov-
ember 2007, is expected to add 1.6% to GDP and boost already rising 
exports. The economy has grown strongly since 2004 as a result of high 
commodity prices for Uruguayan exports, a strong peso, growth in the 
region, and low international interest rates. 

In Iceland, the outside shock of WWII radically redefined the technical 
and financial conditions permitting an unparalleled period of growth or a 
“from rags to riches tale”; fishery dependent economy turning into a fully-
fledged multi-sectoral and globalized economy (Jónsson, 2004).  

At the outset the primary task was creating a solid economic base that 
was done by utilizing the generous Marshall aid, which was the proportion-
ally highest per capita in Europe although the actual War damages suffered 
were negligent. Similarly, only a part of the income from fish sold to the 
allies were paid during the war while the rest was reimbursed afterwards in a 
lump sum and primarily invested in trawlers politically distributed around the 
country. This influx allocated sectorally was sufficient to establish the 
economic fundaments of the nations economy; a fertilizer plant, a cement 
production unit, along with fish meal factories. The investments were either 
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constructed for grants or soft loans. It goes without saying that these contri-
butions reflected the backward state of the economy. The focus was on the 
rudimentary requirements or infrastructure-like production facilities. In 
short, the basics of a modernized economy were supplied on a silver plate 
due to the politically strategic location of the country from a Cold War 
worldview. In the early sixties, at technical improvement in the fisheries’ 
techniques of herring, made it possible to sharply reap the large migrating 
herring shoals. This was followed by the construction of an aluminum 
smelter and ferro- cilicium plant in the mid sixties.   

By extending the fisheries limits from 12 miles (1958) to 50 miles in 1972 
and, eventually to 200 miles two years later the lever of riches came fully into 
play. The decaying trawler fleet was modernized in less than three years 
between 1971 to 1973, reaping in full the benefits of the redefined ownership 
over the fishery grounds surrounding the island. Exclusion of foreign fishing 
generated affluence, reminiscent of the early post war years.  

In Uruguay, as in most other central and Latin American Countries, the 
focus was on the ruling elites and securing their position, (a similar strategy 
the Soviet Union used in practice although camouflaged by a different ideo-
logical rhetoric). The overall economic impact of the Cold War divide plays 
definitely an important role in the economic aspect of the divergence be-
tween the two countries. The otherwise fertile ground of a relatively equali-
tarian society in Uruguay was hindered from transforming itself to a modern 
competitive economy due to the all encompassing political Cold War dis-
putes.  

The Institutionalist View 

The rapidly growing literature of New Institutional Economics (NIS) has 
repeatedly been criticized for being an unduly passive historical analysis 
rather than a policy oriented approach. Eggertsson’s concretization of 
North’s concept of ‘social institutions’ as ‘social technologies’; a “…process 
whereby social institutions produce particular outcomes” paves a way for 
NIE based policy discussions (Eggertsson, 2005 p. 3). Later, Nelson using a 
Schumpeterian and a more passive approach, broadens the institutional 
framework as; “conception of what institutions are – basically the factors 
and forces that mould and hold in place social technologies” (Nelson, 2007 
p. 3).  
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The different sectoral characteristics of the two nation’s economies were 
further enhanced by the apparent post war divergence being not only of 
quantitative accumulation but rather an overall structural nature. In the fifties 
the innovations and technological advances in agriculture in the more 
affluent countries meant that the overall prices of foodstuffs fell worldwide. 
The agriculturally based economy of Uruguay devolved into an insufficient 
fundament for the rising expectations in the more technologically advanced 
societies worldwide which led to an identity crisis as well as a material one 
(Blyth, 2002). In addition, a complex chain of events resulted in serious pol-
itical turbulence (Panizza, 2004). 

The guarded national system, a long-standing principal rationality, was to 
protect small business (i.e. farming) against the threats of the large-scale 
productivity of industrial modernization. The system was, in a sense, based 
on ‘dictatorship over needs’ or paternalistic governance disrupted by WWII 
(Feher, Heller, & Markus, 1983). Productivity in fisheries in contrast to 
farming led to higher prices as fish was the last animal in sizable quantity to 
be domesticated. Technological advance, therefore led to overexploitation at 
a time changing lifestyle demanded leaner food (Jónsson, 1998. The belief 
that the latecomer firms were in an advantageous situation as they could 
learn from the front runners was taken for granted in Iceland as well as 
Uruguay (Gerschenkron, 1962), a firm belief adhered to by dominant interest 
groups in both countries. However, the strong adherence to the basic re-
sources had opposite impact on the two countries; innovation and con-
sequent productivity resulted in reduced overall wealth in Uruguay while in 
Iceland the income from fisheries became a stepping-stone to further afflu-
ence. 

According to the indicators of the widely accepted HDI index for the 
year 2005, Iceland has the top score while Uruguay sits at number 46. At a 
closer look the divide is not so drastic, as Uruguay is at number 6 of the 
Americas and third in Latin America. Most of the demographic indicators 
are alike; democracy, literacy, health care (same number of physicians per 
capita), infrastructural utilities (100% access to clean water), to name a few. 
Apart from the obvious difference in GDP per capita (10,000 $ versus 36, 
000 $) are is related to education, technology and research. The conclusion 
from a structural viewpoint therefore seems to be that potential possibilities 
for a functioning demographic welfare state existed in both countries while 
only Iceland could transform the demographics possibilities into a flourish-
ing social development. Influx of capital followed, privatization of the rich 
fishing grounds and, later the privatization of the cumulated embedded 
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wealth of the population resulted in explosive growth. Growth was magni-
fied by intuitional and technological reduction of transaction costs along 
with abundant access to investment capital worldwide. 

The increased openness magnified Iceland’s possibilities while the form-
ation of MERCOSUR has, in a sense, intensified Uruguay’s dependency on 
its neighbors. 

The Knowledge Based Approach or the learning society 

In adapting the ‘knowledge based approach’ the comparison brings to the 
surface a curious difference. The Icelandic economy has become integrated 
into the global economy at astonishing pace while the Uruguayan economy 
has suffered several blows in the last decades. The reasons behind the dis-
parity are complex but one of its manifestation is crucial: Uruguay has seen a 
massive ‘brain drain’ or emigration estimated as numerous as 15% of the 
population in less than two decades. Here, as in other ‘rest’ countries to cite 
Amsden (2007), the most capable fractions of the population, are  the ones 
that could fulfill the innovation potentials that had been emerging in several 
areas around the globe. Seen from a somewhat cynical viewpoint, intellectual 
capital became the nations primary export (Pellegrino, 2004). The lack of 
higher education facilities in Iceland forced the young to seek their education 
abroad and was aided to do so by an unusually favorable student loan 
system. High percentage of the students returned and brought with them a 
set of prospective networks creating ‘meaningful nodes’ close to home as 
well as globally, thereby establishing the necessary, if not sufficient 
prerequisites for the path towards the ‘learning economy’. A noteworthy 
example of ‘brain circulation’ similar to Taiwan and Finland although the 
causes may have been different (Saxenian, 2005). This circulation process 
remained from the sixties up until the nineties or until further education was 
strengthened nationally (Hannibalsson, 2005). An elementary comparison of 
the complex relationship of the two societies through the lense of a ‘learning 
economy’ indicates that the divergence in economic wealth does not 
necessarily result in weaker democratic institions rather the fundaments or 
the structures adhered to knowledge or, more narrowly prhaswd as 
information (See Table 1.). 
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Table 1. Aspects for comparing Iceland and Uruguay 
Iceland Uruguay

Metaphysical 
bias (1)

Great importance attributed to 
education. Early achievement of 
universal alphabetisation. High 
social value attributed to practical 
knowledge, including extensive 
farming practice for children. High 
enrolment and outward oriented 
higher education. Part of the 
Scandinavian welfare space. “Easy 
entrepreneurship”.

Great importance attributed to 
education. Early achievement of 
universal alphabetisation. Lasting 
influence of a socially sharp 
division between manual and 
intellectual work. Low enrolment in 
higher education. Early and fairly 
unique welfare state in Latin 
America severely eroded since the 
1960’s. “Difficult 
entrepreneurship”.

Metaphysical 
bias (2)

Down-to-earth pragmatism or level-
headedness seen as a much more 
important ‘sticky knowledge’ than 
the influx of formal knowledge and 
high technology endeavours.

The “capacity to innovate in 
scarcity conditions” is a main 
productive and innovation asset, 
both for import substitution and 
for linking innovative efforts to 
welfare efforts. 

National 
scientific 
interests

Widely distributed disciplinary 
knowledge base, in academia and in 
production. High points in verity of 
life science, ITCs and engineering. 

Fairly distributed disciplinary 
knowledge in academia. High 
points in the whole spectrum of the 
life sciences. Narrow spectrum of 
disciplinary knowledge in  industry. 

Institutional 
structure

Growth of R&D spending and of 
industrial R&D. Well behaved 
financial sector in relation to 
innovation. Progressive (actually 
high) absorption of highly skilled 
personnel in industry.

Stagnating national and industrial 
R&D spending over decades. 
Unsuited financial sector in relation 
to innovation. Persistent low 
absorption of highly skilled 
personnel in industry.

 
 
To summarize; Uruguay, with an excellent head start; a pastoral Eldorado 

populated by skilled immigrants from Europe gradually lost momentum after 
the WWII. Iceland was converted to modernity in a surprisingly short time 
period from being one of the most poverty-stricken societies in Europe to 
become one of the wealthiest ones. In both cases, the formal as well as social 
institutions were present as indicated by the HDI index, although these were 
rudimentary in Iceland early on, while historically refined in the case of 
Uruguay from the mid eighteenth century.  
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The new innovation system in Iceland favors young entrepreneurs rooted 
in sectorally based knowledge; utilizing global meaningful nodes that have 
evolved tacitly in the last decades. Such was the case in aviation; generic 
drugs production, retail, manufacturing of food production equipment, and 
information technology some of which count among the leaders worldwide. 
All of these are traditional sectors based on a fairly solid and accessible 
technology base managed by a new generation of ‘born globals’ backed up by 
highly educated and skilled individuals, Icelandic and foreign. 

Concluding remarks 

Uruguay was one of the most affluent societies in the mid eighteenth century 
populated by skilled immigrants from Europe. The population was homo-
genous and equalitarian by Latin American standards, reaping the benefits of 
its fertile soil. The nation became one of the first welfare states worldwide, a 
free general education, a solid national health system and an overall demo-
cratic fundament. A backward looking utopia as Uruguayans describe their 
social development. Iceland, a society economically barely above the sub-
sistence level for the most part of the thousand years of settlement. Yet, 
despite the utter poverty, the population preserved its oral heritage, equali-
tarian work ethic and democratic intuitions.  

The formally sound institutional fundaments of a hard working popu-
lation characterizing both countries evolved in an unusually divergent 
manner in the advent of the Second World War. Uruguay located in the 
‘backyard’ in the Cold War era. Iceland statically located in the frontier, 
backed up economically as well as socially in a significant manner. Both 
countries were heavily resource dependent, one relying on agriculture, the 
other on fisheries. The inherent differences contributed significantly to the 
divergence. The worldwide innovative productivity lowered the prices of 
agricultural goods while technological advances increased the value of fish. 
This led to verexploitation of fish, a situation of scarcity even intensified by 
prefence for lean proteinrich foodstuffs. The overriding interest of stable 
social conditions in Iceland resulted in important alliances; NATO, EFTA, 
and an unusually favorable agreement with EU. The MERCOSUR alliance 
has as yet not had a significant economic impact due to various reasons while 
the lowering transaction costs combined with wide reaching privatisation led 
to an explosive growth situation in Iceland.  
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Uruguay experienced a serious case of brain drain due to political turbu-
lence, economic stagnation, and the lock-in situation between two crises 
ridden giants. Iceland, with a strong encouragement of students seeking 
higher education abroad experienced an unparalleled case of brain recycling. 
The revolution in information technology, reduction of tariffs and transport-
ation costs along with unrestricted capital flows has triggered off a decade of 
explosive growth in Iceland creating exceptional economic openness and an 
enlarged economy of a microstate incapable of providing a sufficient in-
tuitional framework. 

Despite the vulnerability of open microstates both countries seem to 
have the fundaments, which will be sufficient to enable them to face an 
unpredictable future although such statements should be taken with pre-
caution 
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