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Ágæti lesandi 
 
Ráðstefna í félagsvísindum er nú haldin í fjórða skipti. Félagsvísindadeild 

og viðskipta- og hagfræðideild hafa verið með frá upphafi en nú bætist 
lagadeild við í fyrsta skipti. Umfang ráðstefnunnar er nú mun meira en áður 
og var ekki lengur unnt að gefa út erindi ráðstefnunnar í einu ráðstefnuriti. 
Ráðstefnuritin eru því þrjú. Eitt fyrir erindi á sviði félagsvísinda, annað fyrir 
erindi um lögfræði og hið þriðja fyrir erindi á sviði hagfræði og viðskipta-
fræði. 

Á ráðstefnunni verða flutt 52 erindi á sviði hagfræði og viðskiptafræði. Af 
þeim birtast 40 í þessu ráðstefnuriti. Þegar undirbúningur ráðstefnunnar 
hófst var ákveðið að bjóða kennurum við Háskólann á Akureyri, Háskólann í 
Reykjavík, Tækniháskóla Íslands og Viðskiptaháskólanum á Bifröst að tala á 
ráðstefnunni. Nokkrir kennarar þessara skóla þáðu boðið en mikill meirihluti 
fyrirlesara eru kennarar og sérfræðingar við viðskipta- og hagfræðideild auk 
nýútskrifaðra meistara frá deildinni og nokkurra nemenda í meistara- og 
doktorsnámi. 

Viðskipta- og hagfræðideild hefur þá skyldu að vera leiðandi í rann-
sóknum og kennslu í viðskiptafræði og hagfræði á Íslandi. Ein leið til þess að 
sinna þessu hlutverki er að skipuleggja ráðstefnur þar sem fræðimenn 
búsettir á Íslandi fá tækifæri til þess að greina frá rannsóknum sínum. Það er 
von mín að Ráðstefna IV í félagsvísindum verði til þess að efla enn frekar 
rannsóknir á sviði viðskiptafræði og hagfræði og að gestir ráðstefnunnar hafi 
bæði gagn og gaman af þeim erindum sem flutt verða. 

 
 

 Reykjavík, febrúar 2003 
 Ingjaldur Hannibalsson 
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Agnes Ósk Sigmundardóttir 

 

Íslenski hesturinn hefur verið útflutningsvara í meira en heila öld. 
Tilgangur og umfang útflutningsins hefur þó breyst í tímanna rás (Halla 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, 1994; Jóhannes Arnar Larsen, 1995). Eftir seinna 
stríð var farið að flytja út hesta til frístundariðkunar í meira mæli en áður og í 
kjölfarið voru stofnuð hestamannafélög í nokkrum löndum Evrópu. Hópur 
þeirra útlendinga sem áhuga hafa á íslenska hestinum hefur svo stækkað með 
hverju árinu. Nú eru 19 þjóðir aðilar að FEIF1 alþjóðlegum samtökum 
íslenska hestsins. Tímaritið Eiðfaxi sem fjallar um hross og hestamennsku er 
gefið út á þremur tungumálum í yfir 30 löndum. Haldin eru 
heimsmeistaramót annað hvort ár og þar kemur saman áhugafólk um 
íslenska hestinn og keppi sín á milli, versla með hesta og ýmsar vörur og 
þjónustu þeim tengdum, og skemmta sér saman. Á þessum mótum er það 
hinn íslenski smávaxni hestur sem tengir fólk saman óháð aldri, kyni, 
stéttarstöðu eða þjóðerni.  

Af þessu má sjá að hópurinn er nokkuð stór, vel skilgreindur og virkur í 
alþjóðlegu samhengi. Það sem sameinar þennan hóp er fyrst og fremst 
áhugamálið, meðlimirnir hafa tækifæri á að hittast reglulega á mótum og 
sýningum ásamt því að geta fylgst með íþróttinni í tímaritum sem sniðin eru 
að áhugamáli þeirra. Þeir sem tilheyra hópnum búa um allan heim, í Evrópu, 
Ameríku og jafnvel Ástralíu og því hægt að fullyrða að um alþjóðlegan 
áhugamannahóp sé að ræða. Það sem bindur hópinn saman er áhugi þeirra á 
hestamennsku, nánar tiltekið íslenska hestinum. 

Frá stríðslokum hefur áhugafólki um íslenska hestinn fjölgað og 
útflutningur hrossa aukist að sama skapi. Frá stríðslokum (1946) og til ársins 
2000 hafa 41.810 hestar verið seldir úr landi (Agnes Ósk Sigmundardóttir, 

1  FEIF eru alþjóðasamtök um íslenska hestinn (International Federation of Icelandic Horse 
Association). 
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2002). Flestir hafa hestarnir farið til Þýskalands en einnig hafa mörg hross 
verið seld til Norðurlandanna og hin síðari ár hafa ræktendur og útflytjendur 
lagt aukna áherslu á N-Ameríku.  

Það er margt sem hefur áhrif á ákvörðunartöku einstaklings sem býr í 
Evrópu eða N-Ameríku þegar kemur að því að kaupa hest. Í þeim skilningi 
er íslenski hesturinn eins og hvert annað vörumerki meðal annarra 
hestategunda. Til aðgreiningar frá öðrum hestategundum hefur sá íslenski sitt 
sérmerki, hann er „íslenski hesturinn“ og þar af leiðandi frábrugðinn öðrum 
kynjum. Þess vegna má nálgast íslenska hestinn frá sjónarhorni vörumerkja-
fræðinnar. Íslenski hesturinn er frábrugðinn flestum öðrum vörumerkjum 
þar sem minni stjórn er hægt að hafa yfir vörunni (hestinum) þar sem um er 
að ræða lifandi veru. Engu að síður á flest það sama við um íslenska hestinn 
og aðrar söluvörur. Kotler (2000, bls. 404) skilgreinir vörumerki sem: 

 
...nafn, heiti, tákn, merki eða hönnun, eða sambland af því sem ætlað er til að 
aðgreina vöru eða þjónustu eins seljanda eða hóps seljenda til sundurgreiningar 
frá vörum eða þjónustu samkeppnisaðilanna. 
 
Vörumerki er á vissan hátt loforð seljandans um að veita kaupanda 

ákveðna eiginleika sem tengdir eru vörunni. Vörumerki er annað og meira en 
bara tákn eða merki, það hefur sex þrep merkingar (Kotler, 2000): 

Eiginleikar: Vörumerki tengist eiginleikum vörunnar. Eiginleikar íslenska 
hestsins eru m.a. stærð (smæð) hans, lundarfar og gangtegundir. 

Kostir: Litið er á eiginleika vörunnar sem kosti hennar. Þannig líta 
eigendur íslenska hestsins á lundarfar hans og fjölbreytileika gangtegunda 
sem kosti. 

Gildi: Vörumerki segir ýmislegt um gildismat eigenda hestsins. Íslenski 
hesturinn stendur fyrir ákveðið gildismat sem er annað en gildismat annarra 
hesta. 

Menning: Vörumerkinu fylgir ákveðin menning. Íslenski hesturinn dregur 
nafn sitt af upprunalandinu og því líklegt að hann sé tengdur íslenskri 
menningu.  

Persónuleiki: Vörumerki getur gefið til kynna ákveðinn karakter. Íslenski 
hesturinn getur þannig táknað óspillta náttúru eða gefið til kynna að hann sé 
harðgerður. 

Notandi: Vörumerki gefur vísbendingu um hver hinn dæmigerði neytandi 
sé. Hinn dæmigerði hestamaður sem á íslenskan hest er hugsanlega þrítug 
þýskumælandi kona sem er annt um náttúruna 
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Við markaðssetningu vöru og uppbyggingu vörumerkis þarf að hafa í 
huga öll sex þrepin í stað þess að einblína um of á eiginleika og kosti 
vörunnar, hin þrepin skipta öll máli en á mismunandi hátt.  

Upprunaland vöru hefur áhrif á það hvernig fólk skynjar hana, þannig 
haldast vörumerki og upprunaland oft í hendur. Neytendur tengja ákveðna 
eiginleika, kosti, gildi o.s.frv. við hin ýmsu lönd rétt eins og þau gera við 
vörumerki (Solomon, Bamossy og Askegaard, 2002). Margir líta svo á að 
rússneskur kavíar sé gæðavara og að upprunalandið sé gæðastimpill en 
myndu ekki líta á upprunalandið sem gæðastimpil ef um bíl væri að ræða. 
Þannig getur land haft jákvæða tengingu við eina vöru en neikvæða við aðra. 
Íslenski hesturinn sem vörumerki hlýtur að vera mjög tengdur uppruna-
landinu þar sem hann dregur nafn sitt af því. Þar sem Ísland er smáþjóð í N-
Atlantshafinu eru tilvera lands og þjóðar ekki sérlega vel þekkt í hinum stóra 
heimi. Líklegt þykir að fólk sjái Ísland sem framandi og afskekkt og sú ímynd 
hefur áhrif á hvernig íslenski hesturinn er skynjaður af erlendu hestafólki, 
bæði þeim sem eiga íslenska hesta og hinum sem eiga hesta af öðrum 
kynjum.  

Hestar eru hluti af menningu flestra landa og margar þjóðir hafa sína 
hestamenningu. Við það að flytja út íslenska hestinn er um leið verið að flytja 
út íslenska hestamenningu. Þessi sérstaka íslenska hestamenning blandast svo 
menningu viðkomandi lands. Áhugafólk um íslenska hestinn í útlöndum er 
þannig hópur sem á íslenska hesta og notar þá oft á annan hátt en hefð er 
fyrir í heimalandi eigandans.  

Íslenski hesturinn og áhugafólk um hann er áhugavert viðfangsefni og eru 
því gerð ítarlegri skil í meistaraverkefni höfundar2. Í þessari grein verður lögð 
áhersla á tengsl Íslands og íslenska hestsins í huga áhugafólks um íslenska 
hestinn í útlöndum annars vegar og hópkennd meðal áhugafólksins hins 
vegar. Hér verður reynt að gera grein fyrir því hvort:  

 
a) Fólk eignist íslenskan hest vegna áhuga á íslenska hestinum eða er það 

íslenski hesturinn sem vekur áhuga á Íslandi. 
b) Áhugafólk um íslenska hestinn telji sig vera hluta af stærri heild vegna 

áhugamáls síns. 
 
 

2  Áhugafólk um íslenska hestinn í útlöndum: Póstmódernísk markhópagreining. 
Lokaverkefni í meistaranámi í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands 
2002. 
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Aðferð 

Spurningalisti var sendur í febrúar 2002 til 3.225 áskrifenda Eiðfaxa 
International. Tímaritið er gefið út á tveimur tungumálum í 36 löndum. 
Samtímis og spurningalistarnir voru póstsendir voru spurningalistarnir settir 
inn á heimasíðu Eiðfaxa, www.eidfaxi.is. Svarhlutfallið var 18,3%. Vegna 
þessarar takmörkuðu svörunar er ekki mögulegt að alhæfa um niðurstöður á 
þýðið/áskrifendur Eiðfaxa International. Svörin eru þó nægilega mörg til að 
gefa vísbendingu um skoðanir og afstöðu svarenda til þess sem spurt var um 
í listanum. Það marktæknipróf sem notað er kallast kíkvaðrat (χ²)3. 

Niðurstöður 

Svarendur spurningalistans koma frá 20 löndum. Langflestir eru 
Þjóðverjar, 38,7% og næstflestir eru Bandaríkjamenn og Svíar eða 8,1% hvor 
þjóð. Þetta sýnir hve sterka stöðu íslenski hesturinn hefur í Þýskalandi. 
Vegna þess hve margar þjóðirnar eru og hve mikill munur er á svarhlutfalli 
ólíkra þjóða verður svarendum skipt upp í eftirfarandi fimm flokka eftir 
þjóðerni. 

Tafla 1. Flokkun í hópa eftir þjóðerni 
Flokkar Þjóðir 

Norðurlönd 
Norðmenn, Svíar, Danir, Finnar, Íslendingar og 
Færeyingar 

Þýskaland Þjóðverjar 

Þýskumælandi  
Austurríkismenn, Svisslendingar og 
Hollendingar 

Evrópa og Bretlandseyjar 
Englendingar, Skotar, Írar Belgar, 
Lúxemborgarar Frakkar, Ítalir,  
og Slóvenar  

N-Ameríka Bandaríkjamenn og Kanadamenn 
 
Með þessari skiptingu verður mögulegt að gera frekari samanburð á 

einstökum spurningum eftir þjóðernisflokkum. Ef flokkað er eftir þjóðum þá 
verður allur samanburður erfiður þar sem mjög mikill munur er á 

3  Formúlan fyrir kíkvaðrat er: χ² (df, N = fjöldi) = kíkvaðrats gildi 
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svarhlutfalli ólíkra þjóða. Mynd 2 sýnir hlutfall svarenda eftir 
þjóðernisflokkum. Á henni sést glögglega að hóparnir eru ekki jafn stórir en 
þó eru þeir jafnari en ef þjóðlöndin stæðu stök. 

 

Mynd 1. Skipting í þjóðernishópa 

Við svona uppstokkun er rétt að gera almennilega grein fyrir þeim rökum 
sem hvíla að baki skiptingunni. Norðurlöndin falla vel saman vegna 
landfræðilegrar nálægðar sem og menningarlegrar auk þess sem tungumálin 
eru skyld. Það sama má segja um þær tvær þjóðir sem koma frá N-Ameríku. 
Þar sem svarendur frá Þýskalandi eru eins margir og raun ber vitni þótti rétt 
að hafa Þýskaland eitt sér og setja saman þau lönd sem eiga landamæri að 
Þýskalandi og tala sama mál. Holland flokkast með þýskumælandi löndunum 
þrátt fyrir að Hollendingar tala ekki þýsku, ástæða þess er sú að Holland er 
talið menningarlega líkt hinum þýskumælandi löndunum. Hægt hefði verið 
að hafa þjóðirnar sem byggja Bretlandseyjarnar saman í sér flokki en þar sem 
þeir eru svo lítið hlutfall af heildarsvarendum var tekin sú afstaða að setja 
þjóðir Bretlandseyja með þeim þjóðum sem byggja suður og austur Evrópu. 
Þessi skipting í flokka er engan veginn fullkomin en þó líklegust til þess að 
einfalda útreikninga og túlkun á þeim ásamt því að gefa raunsæja mynd af 
afstöðu einstakra þjóða til hinna ýmsu spurninga. 
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Tengsl áhuga á hestinum og landinu 

Hvort kemur á undan áhuginn á Íslandi eða íslenska hestinum eða er 
þetta tvennt alls óskylt? Vegna landfræðilegrar stöðu sinnar sem og smæðar 
þjóðarinnar fer tilvera Íslands og Íslendinga framhjá mörgum. Það vekur því 
áhuga að sjá hvort áhugafólk um íslenska hestinn þekkti til landsins áður enn 
það kynntist hestinum.  

 

Mynd 2. „Ég þekkti ekki til Íslands fyrr en ég kynntist íslenska hestinum” 
flokkað eftir þjóðernisflokkum 

Mynd 2 sýnir afstöðu til fullyrðingarinnar: „Ég þekkti ekki Ísland fyrr en 
ég varð áhugasamur um íslenska hestinn“ eftir þjóðernisflokkum. Þar sést að 
nokkur munur er á afstöðunni; Norðurlandabúar eru almennt ósammála 
þessu en Þjóðverjar eru almennt sammála því að þeir hafi ekki þekkt til 
Íslands fyrr en þeir kynntust íslenska hestinum. Marktækur munur er á 
afstöðu eftir þjóðernisflokkum χ²(4, N=572) = 107,6, p < 0,001. Það þarf 
ekki að koma á óvart að þeir sem helst þekktu til Íslands eru þeir sem næstir 
okkur eru landfræðilega og menningarlega. Hugsanlegt er að fyrir 
Þjóðverjum hafi íslenski hesturinn opnað dyrnar að landi og þjóð. 
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Mynd 3. „Þó ég hafi áhuga á íslenska hestinum hef ég engan áhuga á Íslandi“ 
flokkað eftir þjóðernisflokkum

Mynd 3 sýnir að fáir eru sammála því að þeir hafi ekki áhuga á Íslandi 
heldur einungis áhuga á íslenska hestinum. Þegar þetta er skoðað í samhengi 
við myndina á undan er freistandi að draga þá ályktun að íslenski hesturinn 
veki áhuga á landi og þjóð. Myndin sýnir að afstaða fólks er svipuð, óháð 
þjóðernisflokkum, enda er ekki marktækur munur á afstöðu eftir þjóðernis-
flokkum. 

Hópkennd 

Áhugavert er að vita hvernig áhugafólk um íslenska hestinn sjá hópinn 
sem þeir tilheyra, tengsl sín við hann og almennt þau tengsl sem þar 
myndast. Ef algengt er að marktækur munur sé á hópupplifun eftir 
þjóðernisflokkum gæti það verið vísbending um að félagsstarf og 
hópmyndun innan hvers lands/þjóðernisflokks sé mismikil.  
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Mynd 4. „Sem áhugamaður um íslenska hestinn finnst mér ég tilheyra 
tilteknum hópi“ flokkað eftir þjóðernisflokkum 

Fullyrðingin tekur mið af upplifun einstaklinganna á hópnum, hversu 
sterk tengslin eru manna á milli. Mynd 4 sýnir að svarendur sjá sig sem hluta 
af stærri heild, þessi afstaða er óháð þjóðernisflokkum þar sem ekki er 
marktækur munur á afstöðu þeirra á milli. Það eru þó helst Þjóðverjar sem 
skera sig úr þar sem þeir eru sá þjóðernisflokkur sem síst er sammála 
fullyrðingunni. 

Á mynd 5 kemur fram að ekki er samstaða meðal ólíkra þjóðernisflokka 
um hvort þeir telji fáa þekkja íslenska hestinn fyrir utan þá sjálfa. Marktækur 
munur er á afstöðunni eftir þjóðernisflokkum χ²(4, N=546) =31,8, p <0,001.  

Mynd 5 sýnir að meirihluti svarenda frá N-Ameríku eru sammála því að 
þeir séu meðal fárra sem þekki til hestsins. Á móti kemur að 80% Þjóðverja 
eru ósammála fullyrðingunni. Þessi ólíka afstaða þessara tveggja hópa gefur 
til kynna að markaðssvæðin beggja vegna Atlantshafsins séu misþróuð enda 
hefur starfsemi tengd íslenska hestinum verið virk mun lengur í Evrópu, 
sérstaklega í Þýskalandi og Norðurlöndunum, en í N-Ameríku.  
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Mynd 5. „Mér finnst ég vera einn af fáum sem þekkir íslenska hestinn„ 
flokkað eftir þjóðernisflokkum 

Umræða 

Íslenski hesturinn tengist menningu þjóðarinnar og náttúru landsins. Svo 
virðist sem áhugi á íslenska hestinum veki forvitni og áhuga um upprunaland 
hestsins. Íslenski hesturinn er svo tengdur íslenskri menningu og náttúru að 
fólk fer að fræðast um upprunalandið. Því má leiða að því líkum að íslenski 
hesturinn kynni fyrir hestafólki af öðru þjóðerni íslenska landið og þjóðina. 

Meðal áhugafólks um íslenska hestinn ríkir hópkennd í þeim skilningi að 
mikill meirihluti svarenda finnst það tilheyra tilteknum hópi. Á sama tíma fer 
það nokkuð eftir þjóðernisflokkum hvort svarendur telji sig vera hluta af 
fámennum hópi fólks sem þekkir til íslenska hestsins. 

Fyrir ræktendur og útflytjendur íslenskra hesta ber að hafa í huga að sama 
á við um íslenska hestinn og aðrar söluvörur í þeim skilningi að vörumerki 
tegundarinnar tengist upprunalandi hans. Það er oftar þannig að íslenski 
hesturinn veki áhuga fólks á Íslandi heldur enn þeir sem sérstakan áhuga hafa 
á landinu rjúki til og kaupi sér hross af þeim sökum. Hestinum fylgir ákveðin 
menning líkt og meðal annarra áhugamannahópa s.s. skákmanna, fjallaklifrara 
og vínsmakkara. Vegna þessarar menningar ber að hafa í huga að kaupendur 
íslenskra hrossa kaupa ekki einungis skepnuna sjálfa heldur líka þá menningu 
sem henni fylgir. 
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Andri Ottesen 

 

In his 1980’s “The Competitive Strategy” Michael Porter states that there 
are four generic competitive strategies for companies to pursue an industrial 
advantage. These are: Cost Leadership, Cost Focus, Differentiation, and 
Focused Differentiation. Cost-leadership-strategy entails that company 
strives to be overall low-cost provider of product or service that appeals to 
wide range of customers. When a company seeks to differentiate company’s 
product offering from rivals’ in a way that will appeal to a broad range of 
buyers it is called differentiation-strategy. Cost focus’ companies go for 
market niche/narrow buyer segment and out-competing rivals based on 
lower cost. Companies that follow focused-differentiation-strategy offer to a 
niche market member a product or service customized to their tastes and 
requirement. 

 

Figure 1. Source: M. Porter 

Porter (1980) further states that the worst thing in pursuing a competitive 
strategy is to be stuck in the middle of these four strategies because the firm 
would have no defense strategy. Such a firm would “lack market share, 
capital investment, and resolve to play the low-cost game, the industry-wide 
differentiation necessary to obviate the need for a low-cost position, or the 
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focus to create differentiation or a low-cost position in a more limited 
sphere.” The company would loose high-volume customers who demand 
low prices and would loose high margin-customers who demand unique 
products and services. Thus, the company would suffer low profit, a blurred 
corporate culture, confliction organizational arrangements, and a poor 
motivational system. However, in the 1980s companies from Japan especially 
and the American supermarket chains such as Wal-Mart exercised with great 
success cost leadership and differentiation at the same time. As early as 1985, 
the textbook authors Thompson and Strickland (1992) added the fifth 
competitive strategy, which was placed right in the middle of the prior four. 
This strategy they call Best-cost provider, which purpose is to give customers 
more value for the money by combining an emphasis on low cost with an 
emphasis on upscale differentiation: the target is to have the best (lowest) 
cost and prices relative to producers of product with comparable quality and 
features. In doing so these companies have to uniquely focus on managing 
cost downward and caliber up and keep constant quality of product/service 
simultaneously. Although, this strategy is hard to achieve quite a few world-
renowned companies have managed to master the strategy. Toyota, Ikea, and 
Intel along with successful franchising companies are all examples of 
companies that have successfully implemented this particular competitive 
strategy. Thompson and Strickland explain the success of these particular 
companies over their competitors with another of Porter’s strategic tools, the 
Value Chain. The Value Chain is the activities performed in competing in 
particular industries grouped into categories, as seen in figure 2 (Porter, 
1985). 

As one can infer, companies that choose to follow the best-cost-provider 
have several hurdles to overcome in order to gain and maintain absolute 
industrial advantage in the product or service segment. What the Value-
Chain fails to explain, according to Mintzberg (1994), is the fact that value 
and quality cannot just be rated on the bases of hard data. Soft data also 
plays a significant part as gossip; hearsay and individual perception or 
ephemeral need of product or service often controls the purchase 
(Mintzberg, 1994). The Country-Effect, or how customers categorize 
products from certain countries or areas in regards to quality and value, is 
furthermore, what could be classified as “soft data”. 
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Figure 2. Source: M. Porter 

What is in the name “made in ………”? 

Not only does “made in” (a country) mean specific custom clearance by 
the authorities in the importing country, it also carries a certain product 
quality image by consumers inside of the country. These quality images have 
grounds in reality. For example, climate conditions have an effect on how 
certain grapes develop and therefore it could be more meaningful to explain 
from what area certain wine is from rather than to classify it by brand or 
maker. California wine is said to have very small variances in relations to 
taste from one year to another due to stable weather conditions, while fickle 
combination of sunshine, rain, wind, and temperature in France make 
significant differences in vintages. In relations to quality image there are 
more advantages/disadvantages than natural conditions. Such conditions can 
be economic and social development, technology, productivity, cultural level, 
and perceived character of the native people (Quelch, 2002) (see Figure 3-4). 
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Figure 3. Adopted from: John Quelch, 2002 

Figure 4. Adopted from: John Quelch, 2002 

Examples from the Automobile Industry 

The researchers Applebaum and Batt (1994) made an extensive study of 
the automobile industries in five different countries, USA (traditional 
production), Japan (lean production), Germany (diversified quality 
production), Sweden (socio-technical system), and Italy (flexible 
specialization). Below the findings are listed in order of workers’ 
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involvement in decision-making about design and quality and in adverse 
order of their product’s prices.  

• Applebaum and Batt claim that the American traditional production 
system uses mass production, which is geared for high-volume sales of 
standardized products with only cosmetic customization. Workers, as 
opposed to managers, are viewed somewhat as variable cost and tend 
to have limited training and depth of knowledge. There is no 
employee involvement in design, quality improvement, decision-
making or administration. The main source of competitive advantage 
is the price.  

• The Japanese lean production and total quality production systems are 
also meant for high volume, mass consumption with quality design 
that focuses on style (looks), and options. Their source of competitive 
advantage is based on price, successful miniaturization and consistent, 
conformance quality. The core workers, about one third of the total 
labor force, get extensive on-the-job work training based on job 
rotation that gears them up with wide general skills. These workers are 
turned to for decisions making as well and enjoy lifetime employment.  

• The German Diversified-Quality-Production-System is also intended 
for high volume but focuses on the high-end customers. The quality 
design’s objectives are stylish superior performance, which is also their 
competitive advantage. Work reform is organized by unions and 
training is by apprenticeship, which tends to provide in-depth 
operational and analytical craft expertise within their particular craft. 
Worker’s councils, made up of various crafts-groups, have legal rights 
to influence any human resource policy.  

• The Swedish Socio-technical production system produces low 
quantity for luxury niche market. The quality objective is stylish design 
and customization. Almost every blue-collar-worker belongs to a 
union that enjoys strong regulated status and uses centralized 
bargaining power to negotiate collective human resource policy. 
Workers tend to be both equipped with wide general skills through 
high level of public education and training and job-specific skills 
through use of governmentally subsidized in plant training courses. 
The source for competitive advantage is based on autonomous teams 
that mobilize worker knowledge and innovative; wide participation of 
workers increases motivation to contribute knowledge and effort to 
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training, technology improvement and decision-making. The quality 
objectives are design quality and customization.  

• Italian flexible specialization focuses on making non-standardized 
goods in old manufacturing industries by craft- and guild workers 
along with their apprentices. They deploy rapid product innovation 
for niche markets that demands highly specialized products in low 
quantities. The companies tend to be small but closely vertically and 
horizontally integrated within their localized industry. The labor 
standards and information sharing are negotiated by local and 
territorial trade councils and unions, but the reform and application of 
policies and procedures is driven by small work groups. Job training is 
firstly formal school education, secondly on-the-job apprenticeships, 
and thirdly cross-training through movement among firms in the same 
or similar industries. The source of performance improvement and 
innovation is the ability to respond quickly to non-standard customer 
requirement by deploying a network of clustered industries. 

 
An analysis of the new cars sold in America in the last five years verifies 

some product advantages as discussed earlier. The automobile market in 
America is segmented into five major groups. The passenger cars are 
classified into four segments: Small (28%), medium (48%), large (7%) and 
luxury cars (17%). Figures establishing the origin of passenger cars sold in 
2001 show that about 50% where American brands, 33% Japanese brands, 
12% European brands and 6,8% of unit sold came from newly industrialized 
countries (percentages stand for number of unit sold, when accounting for 
USD figure about 65% comes from domestic brands). 1 Except for medium 
sized passenger cars, these country’s percentiles are far from representative 
when describing the segmentation. For example, in the price sensitive small 
car segment the US brands account only for about 40%, which is the same 
proportion as Japanese brands. The remainder is made up by low cost 
Korean cars. The segment for large cars is dominated by US brands, which 
also dominates the fifth segments; light trucks (pick-ups, jeeps and vans). In 

1  Brands such as Jaguar, Rover, Volvo, Saab, and Mercedes are considered as European 
brands although wholly or partly owned by American car manufactures. Other brands 
made by the American “Big three” are considered domestic although substantial number 
of cars is manufactured in Mexico or Canada. All Japanese and European brands are 
considered foreign although 68% of Japanese cars and 25% of European cars sold in US 
are made in US. Sources are from Automotive News 2002 Market Data Book p 24-26 and 
Ward’s Motor Vehicles Facts and Figures 2002 p 16-20. 
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these two categories US brands account for about 77% market share against 
20% from Japan, 1,4% European, and 0,9% from newly industrialized 
countries (like Korea). The Europeans are those who dominate the luxury 
segment with close to 50% total market share against about 26% market 
shares for US and Japanese brands. Among the European brands, the 
German brands (Mercedes and BMW) stand out in volume. The Swedish 
brands (Volvo) enjoy safety niche market. At the very high end and low 
volume come the Italian sports cars (Ferrari, Lamborghini and Lotus) along 
with English luxury brands (Rolls and Bentley).  

Quality is in the eye of the beholder 

The top Japanese luxury brands (Lexus, Acura and Infinity) sold 114.159 
units in 2001 compared to 416.097 German units sold (Mercedes, BMW and 
Audi). There are two facts of particular interest when analyzing the 
difference in sales of the two countries.  

Overall, Japanese car manufacturers sold four times as many units in 
2001 as the Germans did in USA. Therefore, one might assume that the 
Japanese manufacturers would have marketing and resource advantages over 
the Germans. The fact is impact of quantitative quotas, which the US 
government imposed on Japanese car importers in 1980. As the result of 
fixed number to import, the Japanese carmakers started to emphasize on 
making a luxury line with more added value for a higher sale price. Feenstra 
(1995, 1998) developed a quality index for automobiles, which included 
continuous variables (more is better) such as length, width and weight, 
horsepower, and binary discrete variables like transmission, power steering 
power brakes and air-conditioning. By this measurements Feenstra reported 
quality upgrade of 5,3% every year by Japanese manufacturers compare to 
only 3% improvement in American brands. Wedel and Kamakura’s (1998) 
study of the automobile market generated subjective classification of 
consumer preferences, which might better explain consumer preferences for 
German luxury cars over the Japanese ones. According to the researchers, 
the product segmentations is based on: user status, usage frequency, 
store/brand loyalty and patronage, situations, psychographics, benefits, 
perceptions, elasticities, attributes, preferences and intentions. The market 
professor at Dartmouth Collage’s Amos Truck School of Business, Kevin 
Lane Keller affirms the classifications as he states that car purchases reflect 
one’s sense of social approval (“Cadillac: Can GM”, 2002). Reviewing these 
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preferences through the looking glass of Maslow hierarchies of needs one 
can infer that customers of luxury automobiles meet and satisfy the 
fundamental, physiological, and safety needs. They are, however, left to fulfill 
to some extent socializations needs (to be associated with a group they want 
to be in or not to be associated with unwanted group), eco and self-esteem 
needs, which he calls self-actualization (Maslow, 1954). BusinessWeek 1998 
gives an explanation based on Maslow’s principles on why the Japanese have 
not had expected success in the luxury car market. BusinessWeek blames the 
design of cars, which they claim has no character. “The current entry into the 
high-end market has been largely a failure because customers are not willing 
to pay high premium “me-too” car making” (Revving up Japan’s, 1998, 
December). Others such as senior designer of General Motors, Bob Lutz 
believes that “ flowing sensuous line of European sports cars should be the 
DNA of any luxury car”, when he credits European designers for their 
success in the US luxury market.  

The Bell curve of quality attributes 

The examples and the studies from the U.S. automobile market clearly 
demonstrate that quality means different things to different people, especially 
in relation to price. The five competitive strategies mentioned at the 
beginning of the paper fail to explain the advantages countries have to gain 
particular quality image because the strategies disregard factors of subjective 
quality that emerge when the lower one has been relatively well gratified. The 
Bell Curve of Quality Attributes integrates the five competitive strategies 
with five consecutive quality attributes in a bell curve, which represents the 
normally distributed market sphere, on a top of 45º line that show direct 
relationship between price and quality. The premises for the attributes are 
based on a line-up of the four segments of light vehicles in the order of 
small, medium, large/trucks and luxury. This line up is then correlated to 
quality advantages of nationals brands that have relative advantages in each 
segment. This analysis reveals that in the segments of the small cars the 
minimum requirements would be to expect the car to function as intended, 
to be able to drive from A to B and not brake down before or on they way, 
assuming normal treatment. The next attribute is then actualized, which is 
appearance (style). According to Applebaum and Batt style (looks) is one of 
the main advantages of Japanese brands, which have large market share in 
the small and medium sized segment. The American stronghold is especially 
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in the performance car segments; large cars and trucks (bigger is better), 
which represent the attribute it stands for. The forth need is actualized in the 
European dominance, the luxury market where character in a form of 
particular design attributes quality. At the very high end of the spectrum, self 
actualized, egocentric millionaires buy custom made, collection item Italian 
sports cars and English luxuries cars that can only be categorized as art, 
which represents the highest attribute and requires Focused Differentiation 
competitive strategy (see figure 5). The Differentiation strategy is placed 
between Character and Art. The Best Cost Provider is placed where quality is 
the highest relative to the price, or in the belly of the bell cure. Right below 
to the Best Cost Provider the Focused Cost is placed, as low cost is replaced 
for value. Finally, the Low Cost Leader is at the low-end of the curve. 

 

 
Figure 5. Source: Andri Ottesen 
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Hafdís Björg Hjálmarsdóttir 

 

Ferðaþjónusta hefur aukist jafnt og þétt á Íslandi undanfarin ár og hefur 
fjöldi ferðamanna nánast tvöfaldast á síðastliðnum tíu árum. Ferðaþjónusta í 
dreifbýli hefur þó átt undir högg að sækja síðustu ár og er samkeppnisstaða 
ferðaþjónustufyrirtækja á landsbyggðinni almennt verri en hjá fyrirtækjum á 
höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2002). Það má nefna nokkrar 
ástæður fyrir þessu eins og styttri ferðamannatíma, verri meðalnýtingu 
gistirýmis, meiri áhættu og minni arðsemi. Þar að auki eru fyrirtækin oft rekin 
af einstaklingum eða fjölskyldum og er því oft um afar smáar rekstrareiningar 
að ræða. Ekki síst vegna þessa hefur oft verið bent á að efla þurfi samstarf 
ferðaþjónustuaðila/-fyrirtækja á landsbyggðinni með það fyrir augum að 
bæta samkeppnisstöðu þeirra.  

Markmið þessarar greinar er að greina frá rannsókn sem miðar að því að kanna 
hvernig samstarfi fyrirtækja í ferðaþjónustu á landsbyggðinni er háttað, aðferðafræðinni 
sem beitt er og frumniðurstöðum. Í fyrstu er nánar greint frá markmiðum 
rannsóknarinnar, því næst er aðferðafræðin sem beitt er kynnt og í lokin er 
greint frá fyrstu frumniðurstöðum sem byggja á forkönnun sem gerð var í 
upphafi rannsóknar.  

Markmið rannsóknarinnar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kortleggja það samstarf sem átt 
hefur sér stað meðal fyrirtækja í ferðaþjónustu á landsbyggðinni. 
Kortlagningin felur í sér skráningu samstarfs á fyrirfram skilgreindum 
svæðum, ásamt grunnupplýsingum um þau.  

Áhersla er lögð á að greina hvaða þættir leiða af sér árangursríkt samstarf 
og finna með hvaða hætti ferðaþjónustuaðilar á landsbyggðinni geta tileinkað 
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sér þá. Tilgangurinn með þessu er að stuðla að aukinni samkeppnishæfni 
ferðaþjónustu á landsbyggðinni og þannig bæta arðsemi þessara fyrirtækja.  

Til þess að ná ofantöldu markmiði er leitast við að svara eftirfarandi 
rannsóknarspurningum en þær eru settar fram til þess að auðvelda og gera 
leiðina að meginmarkmiðinu skýrari:  

• Hvaða þættir einkenna árangursríkt samstarf ferðaþjónustufyrirtækja á 
landsbyggðinni? 

• Með hvaða hætti geta ferðaþjónustuaðilar á landsbyggðinni tileinkað 
sér þá þætti sem nauðsynlegir eru til að samstarf verði árangursríkt? 

• Hvernig getur ávinningur af samstarfi leitt til aukinnar 
samkeppnishæfni ferðaþjónustufyrirtækja á landsbyggðinni? 

 
Rannsóknin felur einnig í sér eftirfarandi undirmarkmið: 
• Að miðla þekkingu um ávinning samstarfs til ferðaþjónustuaðila á 

landsbyggðinni.  
• Kanna ákjósanlega aðkomu hins opinbera að atvinnugreininni og þá 

sérstaklega með sveitafélög í huga.  
• Leggja grunn að frekari rannsóknum á samstarfi ferðaþjónustuaðila. 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar 

Fræðileg umræða um samstarf fyrirtækja hefur einkum verið milli tveggja 
greina. Annars vegar hefur verið um hreina hagfræðilega nálgun að ræða og 
hinsvegar félagsfræðilega nálgun. Hagfræðilega nálgunin hefur í megin 
atriðum byggst á því að skoða eðli og uppbyggingu fyrirtækja út frá kenningu 
breska hagfræðingsins R. Coase um viðskiptakostnað ( transaction cost 
theory”) sem m.a. kveður á um að fyrirtæki séu til vegna þess að það sé 
hagkvæmara að eiga viðskipti innan fyrirtækja en úti á markaðinum. Félagsleg 
nálgun er miðuð við að skilja betur hina flóknu félagslegu þætti er lúta að 
samstarfi fyrirtækja. Út frá félagslegu nálguninni hefur verið að myndast 
svokallað network perspective” sem býður upp á hjálplegan ramma til að 
rannsaka samstarf fyrirtækja og eðli þeirra (sjá t.d. Axelsson 1992, Hakansson 
og Johansson 1992). Hellegren og Stjernberg skilgreina hugtakið „network” 
eða tengslanet sem hóp af skipulagsheildum sem eru tengdar hver annarri, en 
hafa enga sameiginlega ábyrgð og aðeins óljósa mælikvarða sem liggja til 
grundvallar hver sé hluti af tengslanetinu (Hellegren og Stjernberg, 1987). 
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Það má segja að samstarfsfræðin eða strategic alliances” séu mitt á milli 
þessara fræða en þau nálgast samstarf fyrirtækja út frá stefnumótun þeirra. 
Eitt af mikilvægari framlögunum þar sem er hægt að nefna Lornage og Roos, 
1993. Skilgreiningin á samstarfsfræðum („strategic alliance”) er oft óljós en í 
breiðum skilningi þá felur hún í sér samvinnu (cooperation) milli tveggja eða 
fleiri aðila/fyrirtækja. Þessi skilgreining getur verið notuð til þess að ná yfir 
nánast öll samskipti sem fyrirtæki koma nálægt. Aðrar skilgreiningar eru 
sértækari eins og sú sem James Jr. og Weidenbaum nota í bók sinni „Strategic 
Alliances.” Þar segir að fyrirtæki „deili ákveðinni áhættu í fjárfestingum, 
fjárhagslega eða á annan hátt í almennum aðgerðum” (James, Jr. og 
Weidenbaum, 1993, bls. 11). Harrigan setur fram þá skilgreiningu að 
„samstarf, sameiginlegur rekstur (joint venture), samkomulag o.s.frv. er 
samvinna meðal fyrirtækja sem vinna saman til þess að ná stefnulegum 
markmiðum (strategic objective)” (Harrigan, 1988, bls. 205). Hann lítur á 
samstarfsfræðin sem ákveðið form samskipta milli fyrirtækja. Í fræðunum er í 
dag skýrt frá því að hugtakið samstarfsfræði er í auknum mæli notað sem 
hugtak sem nær yfir allar tegundir samstarfsaðgerða milli fyrirtækja 
(Contractor, og Lorange, 1988; Badaracco, 1991). Samkvæmt þessu er 
skilgreiningin sem notuð verður í þessari rannsókn: Tvö eða fleiri fyrirtæki vinna 
saman til þess að ná sameiginlegum markmiðum. Þessi skilgreining felur í sér 
hugmyndina að fyrirtæki geti verið í samvinnu við birgja sína og 
viðskiptavini. Fræðimenn hafa bent á að skortur sé á rannsóknum á samstarfi 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja (sjá t.d. Osborn og Hagendoorn 1997; 
Axelsson 1992; Alter og Hage 1993).  

Þessi rannsókn miðar að því að bæta hér um og er hún einnig framlag í að 
þróa aðferðafræði við að rannsaka samstarf fyrirtækja sem hefur verið að 
þróast í fremur opnum ramma sem formið tengslanet ( network 
perspective”) býður upp á. Ekki hafa verið neinar rannsóknir unnar hér á 
Íslandi sem snerta beint samstarf fyrirtækja í greininni.  

Aðferðafræðin sem ætlunin er að nota er að hluta til sú sama og lýst er í 
grein eftir S. Selin, D. Chavez „Characteristics of successful Tourism 
Partnerships: A Multiple Case Study” (1994, Journal of Park og Recreation 
Administration, 12(2), 51-61). En þar eru tekin fyrir þrjú stór tilfelli samstarfs 
og þau rannsökuð.  
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Undirbúningur og þróun aðferðarfræðinnar 

Aðferðafræðin sem notuð verður við rannsókn þessa er byggð á 
tilfellarannsóknum (case studies), þar sem hvert samstarf sem greint verður í 
rannsókninni verður notað sem tilfelli (case) og niðurstöðurnar bornar 
saman (multiple case studies). Ætlunin er síðar að bera saman þessar 
niðurstöður við niðurstöður erlendra rannsókna. 

Hamel og Fortin staðhæfa að tilfellarannsóknir feli í sér margs konar 
rannsóknaraðferðir og ólíkar uppsprettur heimilda (Hamel og Fortin, 1991). 
Á svipaðan hátt fullyrðir Bryman að „tilfellarannsóknir geta sýnt og sýna allar 
mögulegar aðferðir við gagnasöfnun” (Bryman, 1989, bls. 172). 

Yin heldur fram, „að tilfellarannsókn sýni fram á þá löngun að skilja 
flókin félagsleg fyrirbæri og er hún sveigjanleg aðferð sem víða er hægt að 
nota” (Yin, 1994, bls. 14). Hann skilgreinir einnig tilfellarannsókn sem 
„rannsókn sem byggir á reynslu í raunveruleikanum þar sem mörkin á milli 
fyrirbæra (phenomena) og raunveruleika eru í móðu og notaðar eru 
margvíslegar heimildir til þess að ná fram upplýsingum.” Robson setur fram 
mjög svipaða skilgreiningu þar sem hann segir að „tilfellarannsókn er aðferð 
til þess að framkvæma rannsókn sem felur í sér raunverulega könnun á 
raunverulegum samtíma fyrirbærum í raunveruleikanum þar sem notaðar eru 
ýmsar tegundir heimilda” (Robson, 1995, bls. 5). 

Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort tilfellarannsókn sé aðferð 
(method) eða nálgun (approach). Hamel, Dufous og Fortin halda því fram að 
„tilfellarannsóknir” feli í sér mismunandi aðferðir. Þær geta náð yfir viðtöl, 
athuganir á þátttakendum og vettvangsrannsóknir. Markmið þeirra er að 
endurhanna og greina tilfelli útfrá félagsfræðilegum sjónarhóli. Þannig er 
fremur viðeigandi að skilgreina tilfellarannsókn sem nálgun, enda þótt 
hugtakið „case method” feli vissulega í sér að hún sé aðferð” (Hamel, 
Dufour, og Fortin, 1991). Þetta sýnir að með því að nýta sér nálgun 
viðfangsefnisins í gegnum tilfellarannsóknir er hægt að sameina ýmsar 
rannsóknaraðferðir, sem er afar gagnlegt í rannsókn sem þessari sem byggir á 
stórum hluta á hálfstöðluðum viðtölum og einnig á ýmsum öðrum tegundum 
gagna.  

Ekki hafa fundist heimildir fyrir samskonar rannsóknum og hefur því 
þurft að hluta til að þróa aðferðafræðina frá grunni.  
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Til að byrja með var ákveðið að taka aðeins landsbyggðina fyrir og þá 
eingöngu þau svæði sem ekki eru í dagsferðarfæri frá höfðuborgarsvæðinu. 
Eftirtalin svæði urðu fyrir valinu:  

• Skagafjörður (Sveitafélög 5000, 5200 og 5706) 
• Húnavatnssýslur (Sveitafélög 5001-5610) 
• Eyjafjörður (Sveitafélög 6000-6602) 
• Þingeyjasýslur (Sveitafélög 6604-6707 + 6100) 
 
Austfirðir (sveitafélög 7501-7708) og vestfirðir (sveitafélög 4100-4908) 

verða ekki rannsakaðir að svo stöddu en sú ákvörðun verður endurskoðuð 
þar sem samanburður við þau svæði sem tekin eru fyrir er óneitanlega mjög 
áhugaverður.  

Svæðin þrjú sem eru í næsta nágrenni höfuðborgarsvæðisins, vesturland, 
suðurland og suðurnes, verða ekki tekin með í þessa rannsókn. Ástæða þess 
er að þau eru í dagsferðarfæri við höfðuborgarsvæðið og starfa 
ferðaþjónustuaðilar innan þeirra því e.t.v. á öðrum forsendum en þau svæði 
sem lengra eru frá höfuðborginni. Áhugavert væri þó síðar að gera 
samskonar rannsókn á þessum svæðum auk höfuðborgarsvæðisins og bera 
niðurstöðurnar saman 

Rannsóknir á sviði ferðamála hafa hér á landi einskorðast að miklu leyti 
við tölfræðilegar upplýsingar um greinina. Vegna þessa verður þekking í 
þessari rannsókn, að hluta til, byggð upp jafnhliða gagnaöflun. Þetta er gert 
með því að greina gögnin jafnóðum, en eitt svæði er tekið fyrir í einu. Á 
þennan hátt skapast þekking sem nýtist við áframhaldandi vinnu 
rannsóknarinnar á næstu svæðum sem tekin verða fyrir. Því er ekki hægt að 
segja að endanleg aðferðafræði rannsóknarinnar sé fullkomlega ljós.  

Skilgreining á tilfelli og afmörkun viðfangsefnisins 

Ákveðið var að nota eftirfarandi skilgreiningu á tilfellum: 
Þegar tveir eða fleiri aðilar vinna saman (eða hafa unnið saman) að 
sameiginlegum markmiðum, hagsmunum eða verkefnum.  
Til þess að afmarka verkefnið nánar var settur upp eftirfarandi rammi 

sem þekktur er innan samstarfsfræðanna, en hann segir til um hversu 
formlegt eða óformlegt samstarf fyrirtækja er.  
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Tafla 1. Flokkun á eiginleikum samstarfs 
Hentistefnu samstarf (s.s. samstarf um auglýsingu einu sinni eða mjög 
óreglulega) 
Tímabundið samstarf (gerist oftar en einu sinni, tímabundið árleg verkefni) 
Reglubundið samstarf (alltaf í gangi) 
Sameiginlegur rekstur (t.d. joint venture) 
Samruni  

 
Ákveðið var að taka inn í rannsóknina miðjuflokkana þrjá, þ.e. 

tímabundið samstarf, reglubundið samstarf og sameiginlegan rekstur. 
Ástæðulaust þykir að taka inn samstarf sem byggir á hentistefnu sem hluta af 
þýði, vegna þess að forkönnunin leiddi í ljós að mikið er um óreglulegt 
samstarf þar sem markmið eru oft óljós eða alls ekki til staðar. Oft virtist 
samstarf af þessum toga byggjast nær eingöngu á kunningsskap og virtist oft 
miða að því að hringja og bóka þjónustu fyrir viðskiptavini þegar allt var fullt 
hjá viðkomandi aðilum. Þar sem samstarf af þessum toga er í eðli sínu mjög 
„grunnt” var ákveðið að taka þau ekki með í þýðinu. Hinn flokkurinn, 
samruni verður ekki tekinn með í rannsókninni en tiltölulega lítið hefur verið 
af samruna ferðaþjónustufyrirtækja á landsbyggðinni ef miðað er við 
höfðuborgarsvæðið. Þó má segja að könnun á samruna fyrirtækja væri tilvalið 
rannsóknarefni í aðra rannsókn á sviði ferðamála. Það ber að geta þess að 
samstarf innan allra þriggja flokkanna sem ætlunin er að taka fyrir í 
rannsókninni getur verið mjög fjölbreytt, t.d. getur reglubundið samstarf 
verið bæði formlegt sem og óformlegt.  

Framkvæmd rannsóknar  

Rannsóknin byggir að hluta til á hugmyndafræði grounded theory”, sem 
er aðferð við að greina ýmsar tegundir heimilda eins og óstaðlaða texta, 
viðtöl eða aðrar tegundir eigindlegra gagna. Þessi aðferð leyfir gagnasöfnun á 
margvíslegan hátt, s.s. vettvangsathuganir, viðtöl og skoðun ritaðra gagna og 
þá jafnvel dagblaða (Turner, 1994). Í örstuttu máli þá eru gögnin kóðuð í 
byrjun með nöfnum sem eru lýsandi fyrir t.d. ákveðna tegund samstarfs eða 
aðrar víddir rannsóknarinnar. Kóðarnir eru bornir saman og þeir flokkaðir 
eftir því sem við á. Síðasta skrefið í þessari aðferð felst í úrskýringum og 
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nánari úrfærslum á því hvernig flokkarnir tengjast og hugsanlegri þróun á 
mynstrum (grounded theoretical patterns) (Turner, 1994). Með þessum hætti 
er eins og fram hefur komið hægt að þróa aðferðafræðina á meðan á 
rannsókninni stendur. Þessi aðferð gerir það mögulegt að hægt er að bæta 
inní spurningum til ferðaþjónustuaðila um þætti sem upp koma við rannsókn 
á svæðinu á undan. Það má því segja að aðferðafræðin sé endurskoðuð eftir 
hvert svæði og þannig sé hægt að komast dýpra ofan í rót vandans. Ef upp 
koma nýjar upplýsingar sem vert þykir að skoða á öllum svæðunum verður 
hringt í þá aðila sem tekin voru viðtöl við og þeir inntir álits á þessum nýju 
staðreyndum. Þetta er gert til þess að samanburður svæðanna verði 
mögulegur.  

Á hverju svæði verður eftirfarandi ferli fylgt:  
Kortlagning: Kannað hvað hefur verið reynt af samstarfi á hverju svæði, 

hvernig hefur verið staðið að því og hverjir hafa þar komið að. Tilgangurinn 
með kortlagningunni er tvenns konar, í fyrsta lagi að finna þýði fyrir 
rannsóknina svo að hægt sé að finna ákjósanlegt úrtak. Í öðru lagi að byggja 
upp upplýsingagrunn sem hægt verður að nota við frekari rannsóknir í 
framtíðinni.  

Þýði og val á úrtaki: Gróflega má áætla að þýðið verði um sjötíu – 
áttatíu tilfelli á öllum svæðunum. Fjórðungur verður að öllum líkindum 
rannsakaður og verða þau valin með tilliti til þess hve áhugaverð þau eru en 
hlutfall milli árangursríkra tilfella og þeirra sem ekki gengu upp, verður það 
sama í úrtakinu og í svæðinu í heild.  

Gagnasöfnun: Gagnsöfnun verður að mestu leyti byggð á viðtölum. 
Úrvinnsla gagna: Við úrvinnslu gagna verður gerður greinamunur á 

samstarfi ferðaþjónustufyrirtækja út frá því hvort um sé að ræða „lárétt 
samstarf” (horizontal collaboration), þar sem fyrirtæki með sambærilegan 
atvinnurekstur (t.d. ferðaþjónusta bænda, afþreyingarfyrirtæki o.fl.) starfa 
saman eða „lóðrétt samstarf” (vertical collaboration) þar sem ýmis konar 
fyrirtæki í greininni eiga í samstarfi. Einnig er aðkoma hins opinbera og 
annarra áhrifa á samstarf.  

Lögð verður áhersla á að kanna hvort munur sé á tilfellum út frá fleiri 
sjónarhornum:  

• Er munur milli svæða 
• Gengur formlegt eða óformlegt samstarf betur upp 
• Hver hefur þróun samstarfs verið (frá óformlegu til formlegs eða 

öfugt) 
Leitast verður við að greina þá þætti sem einkenna árangursríkt samstarf 

og hvaða ágóði er af samstarfi ferðaþjónustuaðila. Það má búast við því að 
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við frekari úrvinnslu gagna komi jafnvel fram fleiri leiðir til þess að flokka og 
greina samstarfið en það er einmitt tilgangurinn með því að nota þessa 
rannsóknaraðferð. 

Frumniðurstöður 

Skagafjörður var fyrsta svæðið sem tekið var fyrir. Haft var samband við 
lykilaðila á svæðinu og þeir fengnir til þess að gefa yfirlit yfir það samstarf 
sem í gangi hefur verið í Skagafirðinum og stutta lýsingu á hverju tilfelli fyrir 
sig. Gera má ráð fyrir að mismunandi sé á hverju svæði fyrir sig hverjir 
flokkast sem lykilaðilar en þetta eru t.d. ferðamálafulltrúar, atvinnumála-
fulltrúar eða forsvarsmenn fyrirtækja sem starfað hafa lengi í ferðaþjónustu. 
Á svæðinu voru skilgreind fimmtán tilfelli samstarfs og voru þau flest á 
óformlegum nótum.  

Þessi forkönnun leiddi í ljós að með því að ræða við lykilaðila á svæðinu 
fékkst tiltölulega nákvæm mynd af því samstarfsneti sem á svæðinu er og 
komu fá ný tilfelli fram síðar í viðtölunum. Einnig kom fram að til þess að fá 
nægilega skýra og nákvæma mynd af þeim tilfellum sem skoðuð voru hefði 
þurft að taka fleiri viðtöl. Eftir forkönnunina var umfang rannsóknarinnar 
mun skýrara og auðveldaði hún fyrir uppbyggingu hennar.  

Frumniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ákveðnir þættir 
virðast vera nauðsynlegir til þess að samstarf gangi upp á meðan aðrir koma í 
veg fyrir samstarf (sbr. tafla 2). Áhugavert er að vita hvort sömu þættir eru 
einkennandi fyrir hin svæðin sem taka á fyrir í rannsókninni.  

Niðurstöðurnar verða unnar frá hverju svæði fyrir sig sem svo í lokin 
verða tengdar saman og settar fram sem ein heild. Þetta fyrirkomulag gerir 
það að verkum að þegar kemur að túlkun niðurstaðna er mikið af 
grunnvinnunni þegar lokið. Ætlunin er að tengja niðurstöðurnar við 
kenningar varðandi samstarf fyrirtækja sem og ferðamálafræði.  
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Tafla 2. Einkennandi þættir fyrir samstarf  
Nauðsynlegir þættir til að  Þættir sem koma í veg 
samstarf gangi upp: fyrir samstarf: 
Gagnkvæmt traust Fjármagnsskortur 
Nægt, öruggt fjármagn Þekkingarleysi 
Hlutleysi stjórnenda Skortur á stjórnun samstarfsins 
Opna huga fólks Skortur á vettvangi til samskipta 
Vettvangur fyrir samskipti Skortur á stöðugleika 
Sameiginleg markmið Persónulegur ágreiningur 
 Vantraust 

 
Eins og áður sagði er rannsóknin að hluta byggð á kenningum um 

„grounded theory” sem gengur út á það að þróa aðferðafræði um leið og 
rannsókninni fleygir fram. Samkvæmt þessu var því ákveðið að endurskoða 
aðferðafræði, þ.á.m. spurningaramma eftir hvert svæði. Í Skagafirði var unnið 
með spurningaramma og voru spurningarnar mjög opnar og leitandi. Í 
Skagafirðinum varð því til þekking sem hjálpaði mjög við gerð spurningalista 
fyrir næsta svæði sem tekið var fyrir, Húnavatnssýslurnar. Spurningaramminn 
sem notaður var þar var því einbeittari og markvissari og miðaði m.a. að því 
að kanna vissa þætti sem einkenna samstarf ferðaþjónustuaðila. Eftir 
Húnavatnssýslurnar var spurningaramminn endurskoðaður að nýju. Þá var 
ákveðið að kafa dýpra ofan í vissa þætti sem virtust vera áberandi bæði í 
Skagafirði og Húnavatnssýslunum. Þetta voru m.a. þættir eins og 
persónulegur ágreiningur.  

Ákveðið hefur verið að leggja aukna áherslu á hinn hagræna þátt 
samstarfs á Eyjafjarðarsvæðinu. Þá verður reynt að fá fram í hvaða formi 
ávinningur af samstarfi er, hvort ferðaþjónustuaðilar geti mælt þennan 
ávinning og þá hvernig það er gert. 
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Ágúst Einarsson 

 

Í greininni er lýst helstu breytingum í íslenskum sjávarútvegi undanfarna 
áratugi og gerð grein fyrir afkomu fyrirtækja og sambandi afkomu og ytri 
áhrifa. Sjávarútvegur, sem er skipt í útgerð og fiskvinnslu, skiptir miklu máli í 
íslensku hagkerfi þótt vægið hafi minnkað. Á töflu 1 sést hlutdeild 
sjávarútvegs í landsframleiðslunni árið 1975, 1990 og 2000, skipt eftir útgerð 
og fiskvinnslu og hlutur sjávarútvegs á vinnumarkaði, í vöruútflutningi og 
gjaldeyristekjum fyrir sömu ár (Sögulegt yfirlit hagtalna, 2001). 

Tafla 1. Helstu hagstærðir í sjávarútvegi 1975, 1990 og 2000 
1975 1990 2000 

Hlutdeild sjávarútvegs í 
landsframleiðslunni 
   þar af útgerð 
   þar af fiskvinnslu 

 
12,7% 
(6,6%) 
(6,1%) 

 
14,9% 
(10%) 
(4,9%) 

 
9,9% 

(5,9%) 
(4%) 

Hlutdeild sjávarútvegs í atvinnuþátttöku 
   þar af útgerð 
   þar af fiskvinnslu 

13,3% 
(5,3%) 
(8%) 

11,6% 
(5,6%) 
(6%) 

9% 
(3,9%) 
(5,1%) 

Hlutdeild sjávarútvegs í vöruútflutningi 77,7% 75,5% 63,7% 
Hlutdeild sjávarútvegs í gjaldeyristekjum 51,2% 55,9% 41,2% 

 
Eins og sést í töflu 1 hefur vægi sjávarútvegs minnkað verulega, 

sérstaklega síðustu 10 ár en einnig ef horft er til síðustu 25 ára. Vinnuafl 
hefur minnkað, sérstaklega í fiskvinnslu, svo og hlutdeild í vöruútflutningi og 
gjaldeyristekjum landsmanna. Vægi sjávarútvegsins markast nú fyrst og 
fremst af mjög sterkri stöðu í gjaldeyrisöflun landsmanna. 

Ísland er meðal stærstu fiskveiðiþjóða í heimi. Árið 1999 veiddu 
Íslendingar 2 milljónir tonna og voru í 11. sæti heimslistans (Útvegur, 2002). 
Langstærsta fiskveiðiþjóð heims er Kína. Árið 1994 var fiskeldi 20,8 milljónir 
tonna en árið 1999 var það orðið 32,9 milljónir tonna og hafði aukist um 
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58% á 5 árum. Veiddur heildarafli utan fiskeldis árið 1999 var 91,4 milljónir 
tonna en 92,3 milljónir tonna árið 1999 sem er aðeins 1% aukning á 5 árum 
(The State of World Fisheries and Aquaculture, 2000). Aukning síðustu ára 
er því nær eingöngu í fiskeldi. Fiskeldi er lítið á Íslandi en hefur aukist 
síðustu ár og fyrirætlanir um stóraukið laxeldi hafa litið dagsins ljós auk þess 
sem þorskeldi er í tilraunaframleiðslu á nokkrum stöðum. Efnahagsleg staða 
Íslands er sterk í samanburði við OECD ríki en árið 2001 var 
landsframleiðsla á mann í US $ á jafnvirðiskvarða (PPP) 30.400 sem skilaði 
Íslandi í 5. sæti af 30 þjóðum OECD (OECD, 2002). 

Sjávarútvegur er að mörgu leyti frábrugðinn öðrum atvinnugreinum. 
Fiskurinn, sem er aðalframleiðsluþátturinn, er villt dýr sem er venjulega veitt 
í úthafinu eða nálægt ströndum til manneldis og til fóðurs. Slíkt fyrirkomulag 
í matvælaframleiðslu er mjög sjaldgæft í heiminum. Flest dýr til neyslu eru 
ræktuð eða hýst á afmörkuðum svæðum svipað og í fiskeldi. Fiskurinn er auk 
þess einstaklega viðkvæm, lífræn lífvera með miklu viðkvæmara hold en kjöt 
af spendýrum. Fiskur skemmist auðveldlega eftir veiðar ef ekki eru strax 
gerðar ráðstafanir til að verja hann, t.d. með kælingu eða frekari vinnslu eins 
og frystingu eða söltun. Gæðamál eru einstaklega mikilvæg í sjávarútvegi 
(Ágúst Einarsson, 1992a). Veiðislóðir fisks eru auk þess venjulega mjög 
dreifðar og sjósókn er verulega háð náttúrulegum skilyrðum eins og veðri. 

Mikil óvissa er bundin veiðunum þótt tækniframfarir, sérstaklega á sviði 
fiskileitartækja, hafi verið miklar undanfarna áratugi. Sjávarútvegur er því 
áhættusöm atvinnugrein og stjórnun í sjávarútvegi, hvort sem er af hálfu hins 
opinbera eða innan fyrirtækja, er einstaklega erfið í samanburði við aðrar 
atvinnugreinar (Chaston, 1981). Markaðssetning fiskafurða á alþjóðlegum 
mörkuðum er oft erfiðleikum bundin vegna styrkjastefnu ýmissa landa 
gagnvart framleiðendum sem er svipuð íhlutun og er algeng í landbúnaði. 
Lítið vægi sjávarútvegs í flestum löndum hefur valdið því að enn skortir á 
samræmdar upplýsingar um slíka vernd og víða virðist af pólitískum ástæðum 
ekki vera áhugi á að bæta þar úr (Munk og Motzfeldt 1993). 
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Þrjár meginbreytingar á síðustu 30 árum 

Í þessari grein er mikilvægum breytingum í sjávarútvegi síðustu áratugina 
skipt í þrettán flokka en þrír þeirra eru teknir sérstaklega út úr vegna mikilla 
áhrifa þeirra, þ.e. útfærsla landhelginnar, fiskveiðistjórnunarkerfið og 
þjóðarsáttin. 

Á Íslandi einkenndist 20. öldin af útfærslu landhelginnar og deilum við 
nágrannaþjóðir okkar um landhelgina (Valur Ingimundarson, 2001). Árið 
1958 var fiskveiðilögsagan færð út í 12 mílur, í 50 mílur árið 1972 og í 200 
mílur árið 1975. Nú er 200 mílna fiskveiðilögsaga almenn regla á 
heimshöfunum og séu minna en 400 mílur milli landa ræður miðlína. 
Útfærsla landhelginnar hafði gífurleg áhrif á hagkerfi Íslendinga ekki hvað 
síst vegna þess að þá fengum við stjórn á fiskimiðunum og gátum sett reglur 
til að koma í veg fyrir ofveiði en það hefði verið algerlega ókleift að ná 
alþjóðlegri samstöðu um slíkt fyrir nokkrum áratugum. Ef landhelgin hefði 
ekki verið færð út á sínum tíma í þeim áföngum sem þá voru mögulegir er 
líklegt að ofveiði hefði orðið slík á Íslandsmiðum að fiskistofnar hefðu vart 
beðið þess bætur. Sagan geymir fjölmörg dæmi um hvernig auðlindum 
fátækra þjóða var gersamlega eytt af erlendum aðilum (Diamond, 1999). Frá 
1976 hafa veiðar við Ísland nær eingöngu verið stundaðar af íslenskum 
skipum fyrir utan stuttan aðlögunartíma Breta og Þjóðverja. Nokkrir 
samningar eru við aðrar þjóðir, svo sem Færeyinga og Belga, auk EES-
samningsins sem fól m.a. í sér skipti á veiðiheimildum við ESB. Útlendingar 
hafa þó sáralítið veitt við Ísland undanfarna tvo áratugi. 

Grundvallarbreytingar haf orðið á stjórn fiskveiða hérlendis síðustu þrjá 
áratugina. Engar takmarkanir voru settar við veiðar Íslendinga eða útlendinga 
við landið mestan hluta 20. aldarinnar. Á áttunda áratugnum var leyfilegur 
heildarafli, TAC (total allowable catch), ákveðinn fyrir einstakar tegundir en 
oft var veitt fram yfir. Aflaheimildir á einstök skip voru fyrst settar við 
uppsjávarveiðar en árið 1984 var sett á kerfi þar sem botnfiskveiðiskip gátu 
valið milli aflamarks (kvóta á hvert skip) eða sóknarmarks sem er heft sókn 
innan leyfilegs heildarafla. Frá árinu 1990 hefur aflamarkskerfi með 
framseljanlegri aflahlutdeild (individual transferable share quota system) verið 
aðalreglan við allar veiðar við Ísland (Ragnar Árnason, 1995). 
Fiskveiðistjórnunarkerfi í Namibíu, Hollandi og Nýja-Sjálandi eru lík því 
íslenska. Á töflu 2 sjást nokkur ártöl í þróun veiðistjórnunar hérlendis. Eftir 
1990 hafa ekki orðið grundvallarbreytingar á stjórnkerfinu fyrir utan að árið 
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2002 var lagt á veiðileyfagjald (veiðigjald), þ.e. gjald á þá sem fá úthlutað 
aflaheimildum. Frá árinu 1990 hafa einnig verið gerðar nokkrar breytingar á 
stjórnun smábátaveiða en þær hafa ekki breytt grundvellinum, sem er 
aflamarkskerfi framseljanlegra aflahlutdeilda. Þessar breytingar hafa þó aukið 
afla smábáta.  

Tafla 2. Helstu breytingar í fiskveiðistjórnun frá árinu 1972 
Ár Breyting í fiskveiðistjórnun 
1972 
1975 
1976 
1976 
1977  
1979  
1980 
1984  
1986  
1990 
2002 

Fiskveiðilögsagan færð út í 50 mílur  
Fiskveiðilögsagan færð út í 200 mílur  
Aflakvótar á skip við síldveiðar  
Heildarkvóti í þorskveiðum 
Sóknarmark við þorskveiðar 
Framseljanlegir aflakvótar á skip í síldveiðum  
Aflakvótar á skip við loðnuveiðar 
Framseljanlegir aflakvótar á skip og sóknarmark við botnfiskveiðar 
Framseljanlegir aflakvótar á skip við loðnuveiðar 
Framseljanlegir aflakvótar á skip sem almenn regla við allar veiðar 
Veiðileyfagjald lagt á 

 
Í kerfi framseljanlegra hlutdeildarkvóta er leyfilegur heildarafli ákveðinn af 

sjávarútvegsráðherra fyrir hvert ár að fengnum tillögum fiskifræðinga. 
Ákvörðun ráðherra á einungis að breytast innan ákveðinna marka (aflaregla) 
milli einstakra ára. Aflahlutdeild, sem er hlutdeild í heildarafla viðkomandi 
fisktegundar, er úthlutað á einstök skip og byggist hún upphaflega á afla 
skipsins á tilteknum þremur viðmiðunarárum og breytist ekki milli ára. 

Einfalt dæmi skýrir þetta kerfi (Ágúst Einarsson, 2002). Bátur sem á 0,1% 
aflahlutdeild í ýsu fær úthlutað aflamarki upp á 50 tonn af ýsu ef leyfilegur 
heildarafli á ýsu er ákveðinn 50.000 tonn fyrir næsta fiskveiðiár. Fiskveiðiárið 
er frá 1. september til 31. ágúst á næsta ári. Fyrirtækið sem á þennan bát 
getur veitt 50 tonnin á fiskveiðiárinu en það getur einnig leigt til sín aflamark 
innan ársins frá öðrum útgerðum eða leigt frá sér aflamark sitt til annarra 
útgerða. Báturinn getur einnig geymt hluta úthlutaðs aflamarks milli ára. 
Einnig er hægt að selja hina varanlegu aflahlutdeild (0,1%) að hluta eða alla til 
annarra útgerða og kaupa til sín aflahlutdeild. Aflamark er þannig 
framseljanlegt innan ársins og aflahlutdeild getur einnig gengið kaupum og 
sölum. Ýmsar takmarkanir eru á því hve stóran hlut aflamarks má framselja 
og forkaupsréttur sveitarfélaga gildir við sölu aflahlutdeildar úr byggðarlagi. 
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Verulegar breytingar urðu á hagstjórn hérlendis árið 1990 þegar 
þjóðarsáttin var gerð undir forystu aðila vinnumarkaðarins með þátttöku 
stjórnvalda til að vinna bug á óðaverðbólgu og óstöðugleika. Frá 1980 til 
1990 var árleg verðbólga að meðaltali 34% en frá 1990 til 2000 var árleg 
verðbólga að meðaltali 3% (Landshagir 2001). Þetta er gífurlegur munur og 
kemur m.a. fram í bættri afkomu fyrirtækja í sjávarútvegi. 

Aðrar veigamiklar breytingar í sjávarútvegi 

Hér að framan var greint frá þremur meginbreytingum í sjávarútvegi. Þar 
að auki er hægt að lýsa tíu breytingum sem höfðu mikil áhrif.  

Í fjórða lagi var togaraflotinn endurnýjaður á einum áratug, þeim áttunda. 
Sextíu af hundraði núverandi togara var byggður á árunum 1970 til 1979 
(Útvegur, 2001). Endurnýjun skipakosts Íslendinga hefur oft gerst í stórum 
stökkum. 

Í fimmta lagi hófst tími frystitogara eftir 1980. Fyrir 1980 var nær enginn 
afli sjófrystur en árið 2000 voru 30% af heildarbotnfiskaflanum sjófryst. Afl 
aðalvéla í togurum stærri en 500 tonn meira en þrefaldaðist á árunum 1980 til 
2000 en þetta eru einkum frystitogarar (Útvegur, 2001).  

Í sjötta lagi gerbreyttist verðákvörðunarkerfið í sjávarútvegi með tilkomu 
fiskmarkaða. Fiskmarkaðir tóku til starfa árið 1987 þar sem verð á fiski réðst 
af framboði og eftirspurn. Árið 2000 voru 25% af botnsfiskaflanum, sem er 
mikilvægasta hráefni fiskvinnslunnar, seld yfir fiskmarkaði að langmestu leyti 
til frekari vinnslu. Fyrir 1987 var verð á fiski til vinnslu ákveðið með virkri 
þátttöku stjórnvalda. Efnahagsstefna stjórnvalda, svo sem gengisstefnan, var 
oft mörkuð í tengslum við fisksverðsákvarðanir (Ágúst Einarsson, 1991). 

Í sjöunda lagi breytti skipulagður hlutabréfamarkaður miklu fyrir 
sjávarútvegsfyrirtæki. Af 48 fyrirtækjum á aðallista Kauphallar Íslands (áður 
Verðbréfaþings Íslands) voru 16 fyrirtæki úr sjávarútvegi í byrjun ágústs 
2002. Markaðsvirði þessara 16 fyrirtækja var þá 148 milljarðar og 640 
milljónir kr. (Búnaðarbankinn, 2002). Af þeim 8 fyrirtækjum sem voru þá á 
sérstökum vaxtalista Kauphallarinnar voru 3 sjávarútvegsfyrirtæki. Skipulögð 
viðskipti með hlutabréf opnuðu nýjar leiðir fyrir fyrirtæki að afla sér eigin fjár 
og nýttu sjávarútvegsfyrirtæki það mikið.  

Í áttunda lagi varð mikill láréttur samruni fyrirtækja í sjávarútvegi á 9. og 
10. áratug síðustu aldar og náði sá samruni oft yfir landshluta og stundum 
yfir fleiri en tvo. Af þeim 16 fyrirtækjum sem skráð eru á Kauphöll Íslands 
og áður voru nefnd hafa 10 gengið í gegnum samruna við önnur fyrirtæki. 
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Eitt þessara fyrirtækja fór í gegnum 4 samruna, þrjú í gegnum 3 samruna, tvö 
í gegnum 2 samruna og fjögur fyrirtæki í gegnum 1 samruna. Í töflu 3 er listi 
yfir þau 16 fyrirtæki sem eru skráð á aðallista Kauphallarinnar, markaðsvirði 
þeirra í byrjun ágúst 2002 og hvaða samruni átti sér stað. Eitt stórt 
sjávarútvegsfyrirtæki, Útgerðarfélag Akureyringa, er ekki lengur skráð á 
Kauphöll Íslands þar sem það er orðið dótturfélag Eimskipafélags Íslands. 

Í níunda lagi hafa veiðar utan íslensku 200 mílna fiskveiðilögsögunnar 
aukist verulega eftir 1990, m.a. í Barentshafi og á flæmska Hattinum. Það var 
nýtt að þetta væri gert í stórum stíl í botnfiskveiðum en veiðar á 
uppsjávarfiski víða um heim þekktust í nokkrum mæli hjá Íslendingum á 
áttunda áratugnum.  

Í tíunda lagi var algengt eftir 1992 að flytja inn hráefni, t.d. frosinn þorsk 
af rússneskum skipum og rækju, til að vinna frekar hérlendis. Árið 1998 var 
magn þessa innflutnings 215.000 tonn af botn- og uppsjávarfiski (Útvegur, 
2001). Síðan þá hefur dregið verulega úr slíkum innflutningi á botnfiski. 

Í ellefta lagi jókst afli smábáta verulega eftir 1980. Til skamms tíma hefur 
verið sérstakt stjórnkerfi fyrir veiðar smábáta, blanda af aflamarks- og 
sóknarkerfi. Þorskafli smábáta hefur aukist verulega. Hlutdeild smábáta í 
heildaraflaverðmæti fjórfaldaðist á 15 ára tímabili frá 1992 til 1997 og vélarafl 
báta undir 12 brúttólestum meira en tvöfaldaðist á þessum tíma. 

Í tólfta lagi juku íslensk fyrirtæki starfsemi sína erlendis eftir 1990. Þau 
keyptu starfandi fyrirtæki eða fóru í samstarf við heimaaðila í sjávarútvegi í 
Chile, Frakklandi, Kanada, Mexíkó, Noregi, Spáni og Þýskalandi. Þátttaka í 
rekstri sjávarútvegsfyrirtækja erlendis, fyrir utan verksmiðjur sölu-
fyrirtækjanna, SH og fyrrum Sambandsins, var mjög sjaldgæf fyrir 1990. 
Öflugri markaðssetning sjávarafurða hefur einkennt síðustu ár (Palfreman, 
1999). 

Í þrettánda lagi hefur sú þróun haldið áfram að stærri fyrirtæki hafa 
stækkað á sama tíma og litlum fyrirtækjum hefur fjölgað. Stórfyrirtæki eru 
þau sem hafa fleiri en 60 ársverk. Árið 1997 voru 4% af sjávarútvegs-
fyrirtækjum af þeirri stærð en árið 1983 var þetta hlutfall 6% 
(Atvinnuvegaskýrsla, 1997, 2001). Lítil fyrirtæki, eða lítil og meðalstór 
fyrirtæki (small and medium-sized enterprises), eru þau sem hafa færri en 10 
ársverk. Árið 1983 var hlutdeild þessara fyrirtækja 70% en árið 1997 var það 
hlutfall 81%. Fyrirtækjum fjölgaði alls um 14% á þessum tíma. Starfsemi 
fiskmarkaða eftir 1987 auðveldaði mjög stofnun nýrra fyrirtækja í fiskvinnslu. 
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Tafla 3. Sjávarútvegsfyrirtæki á aðallista Kauphallar Íslands, markaðsvirði 
þeirra og samruni við önnur fyrirtæki 
Nafn fyrirtækis og 
höfuðstöðvar 

Markaðsverðmæti 
í milljónum kr. 

Fyrirtæki sem sameinuðust 

Bakkavör-Group, Reykjanesbær 13.540  
Fiskiðjusamlag Húsavíkur  820  
Grandi, Reykjavík 8.280 

 
Bæjarútgerð Reykjavíkur, 
Ísbjörninn og Hraðfrystistöðin í 
Reykjavík, öll í Reykjavík 

Haraldur Böðvarsson, Akranesi 5.940 Haraldur Böðvarsson, 
Heimaskagi, Síldar- og 
fiskimjölsverksmiðjan, 
Krossvík, öll á Akranesi, og 
Miðnes, Sandgerði 

Hraðfrystihús Eskifjarðar, Eskifirði 3.750  
Hraðfrystihúsið-Gunnvör, Ísafirði 4.110 

 
Hraðfrystihúsið Hnífsdal, 
Íshúsfélag Ísfirðinga og 
Gunnvör, öll á Ísafirði 

Samherji, Akureyri 
 

17.600 
 

BGG-Snæfell á Dalvík, Lýsi og 
mjöl í Grindavík og Hrönn á 
Ísafirði  

SÍF, Reykjavík 6.340 SÍF og Íslenskar sjávarafurðir, 
bæði í Reykjavík 

Síldarvinnslan, Neskaupstað 6.530 Skipaklettur á Reyðarfirði 
Skagstrendingur, Skagaströnd 1.720 Dvergasteinn á Seyðisfirði 
SR-mjöl, Reykjavík 4.490  
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna 6.750  
Tangi, Vopnafirði 1.100  
Vinnslustöðin, Vestmannaeyjum 5.870 Vinnslustöðin og Fiskiðjan, 

bæði í Vestmannaeyjum 
Þorbjörn-Fiskanes, Grindavík 5.950 Þorbjörn í Grindavík, Bakki í 

Hnífsdal, Fiskanes í Grindavík 
og Valdimar í Vogum.  

Þormóður rammi-Sæberg, Siglufirði 5.850 Þormóður rammi á Siglufirði, 
Sæberg, og Magnús 
Gamalíelsson, bæði á Ólafsfirði 
og Árnes í Þorlákshöfn 
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Afkoma sjávarútvegsfyrirtækja 

Afkoma fyrirtækja í sjávarútvegi hefur sveiflast mjög mikið síðustu tvo 
áratugi. Þrenns konar rekstrarárangur er oftast lagður til grundvallar, þ.e. 
hagnaður af reglulegri starfsemi, hagnaður fyrir afskriftir, vexti og 
verðbreytingafærslur, þ.e. verg hlutdeild fjármagns (VHF) og hagnaður eftir 
árgreiðsluaðferðinni. Árgreiðsluaðferðin er aðferð sem Þjóðhagsstofnun 
notaði til að leggja mat á afkomu sjávarútvegsfyrirtækja. Í stað þess að miða 
við bókfærða vexti fastafjármuna og afskrifta er dreginn frá kostnaður vegna 
þessara liða. Sá kostnaður er árgreiðsla sem byggir á verðmæti fastafjármuna, 
eins og húsnæðis og tækja í fiskvinnslunni, að teknu tilliti til endingartíma, og 
tryggingaverðmæti fiskiskipa í útgerðinni. Ávaxtað er með tilteknum vöxtum. 
Ein af ástæðum fyrir þessari aðferð er að geta skilið betur á milli fiskvinnslu 
og útgerðar innan fyrirtækja en slík aðgreining var ekki alltaf gerð í 
ársreikningum sjávarútvegsfyrirtækja. 

Hér er unnið út frá meðaltölum fyrir umfangsmikla atvinnugrein sem er 
ekki aðeins mjög sveiflukennd heldur sýnir einnig mikla dreifingu innbyrðis. 
Þannig var algengt á árum áður, þegar lagt var mat á afkomu fyrirtækja í 
fiskvinnslu í tengslum við fiskverðsákvarðanir Verðlagsráðs, að fjórðungur 
fyrirtækjanna væri ábyrgur fyrir þremur fjórðu hlutum tapsins. Þannig var oft 
dágóður fjöldi fyrirtækja með ágæta afkomu þótt meðaltalið sýndi verulegt 
tap og ráðstafanir stjórnvalda miðuðu að því að eyða meðaltapinu, a.m.k. til 
skamms tíma (Ágúst Einarsson, 1992b). Þótt þessi munur innan 
atvinnugreinarinnar hafi minnkað vegna meiri samkeppni er verulegur munur 
enn á afkomu einstakra fyrirtækja. 

Á töflu 4 sést hagnaður fyrir afskriftir, vexti og veðbreytingafærslur 
(VHF) á árunum 1980 til 2001 fyrir sjávarútvegsfyrirtæki og er sundurliðað 
eftir útgerð og fiskvinnslu (Atvinnuvegaskýrsla, 1997, 2001; Sögulegt yfirlit 
hagtalna, 2001; Sjávarútvegur 1991; Afkoma fyrirtækja 2002). Í töflu 4 er í 5. 
dálki sýnd magnvísitala afla (Atvinnuvegaskýrsla, 1997, 2001; Hagvísar, 
2002). Í 6. dálki er raungengi krónunnar miðað við hlutfallslegt verðlag en 
raungengi lýsir m.a. samkeppnisstöðu sjávarútvegsfyrirtækja miðað við erlend 
fyrirtæki (Peningamál, 2002). Breyting á raungengi hefur mikil áhrif á afkomu 
í sjávarútvegi (Ásgeir Daníelsson, 1991).  
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Tafla 4. Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og verðbreytingafærslur (VHF) fyrir 
sjávarútvegsfyrirtæki, magnvísitala og raungengi 1980–1997 

 

Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og 
verðbreytingafærslur sem hlutfall af 
rekstrartekjum (VHF)   

Ár Fiskveiðar Fiskvinnsla
Sjávarútvegur 

(VHF) 
Magnvísitala 

(m) Raungengi (r) 
1980 10,1 5,9 7,4 100 100 
1981 5,4 7,7 6,9 99,9 104,4 
1982 1,9 3,2 2,7 88,1 95,8 
1983 6,2 2,3 3,7 82,6 90,3 
1984 9,7 6,1 6,3 92,9 94,7 
1985 12,4 6,4 8,0 105,3 93,2 
1986 15,6 9,9 10,6 119,4 95,0 
1987 15,5 8,6 11,5 130,5 104,1 
1988 17,1 9,7 13,0 140,6 109,4 
1989 16,4 13,9 15,0 133,2 100,6 
1990 19,5 9,1 14,2 128,9 97,3 
1991 18,1 6,6 12,3 122,8 99,9 
1992 18,7 9,7 14,0 124,1 99,8 
1993 19,4 10,7 14,8 126,8 94,4 
1994 18,4 12,5 15,2 123,4 89,3 
1995 20,6 8,5 14,1 124,3 89,4 
1996 19,7 6,0 12,3 133,3 89,7 
1997 16,2 10,5 13,1 120,4 90,5 
1998 18,5 12,6 14,4 114,6 91,9 
1999 17,1 9,9 12,4 125,8 93,6 
2000 17,7 10,8 13,1 107,4 96,2 
2001 28,5 19,4 23,5 115,9 83,6 
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Á mynd 1 sést hagnaður fyrir afskriftir, vexti og verðbreytingafærslur 
(VHF) fyrir 22 síðustu ár frá 1980 til 2001. 

Mynd 1. Hagnaður 1980-2001 fyrir afskriftir, vexti og verðbreytingafærslur 

Á töflu 4 og mynd 1 sést að útgerðin er með minnstan hagnað árið 1982, 
eða 1,9%, og mestan hagnað árið 2001, eða 28,5%. Meðalhagnaður allt 
tímabilið er 15,6%. Fiskvinnslan er með minnstan hagnað, 2,3%, árið 1983 
og mestan hagnað, 19,4%, árið 2001. Meðalhagnaður fiskvinnslunnar er 
9,1%. Sjávarútvegur í heild er með minnstan hagnað, 2,7%, árið 1982 og 
mestan hagnað, 23,5%, árið 2001. Meðalhagnaður á tímabilinu er 11,8%. Það 
sést greinilega á mynd 1 að hagnaðurinn fer hækkandi eftir því sem líður á 
tímabilið. 

Sú tilgáta er hér sett fram að hægt sé að sýna hagnað fyrir afskriftir, vexti 
og verðbreytingafærslur (VHF) sem fall af magnvísitölu og raungengi (Ágúst 
Einarsson, 2001). Það er rökrétt að hagnaður aukist eftir því sem veitt magn 
eða verð á fiskafurðum á erlendum mörkuðum hækkar og raungengi lækkar. 
Til að lýsa þessu sambandi er notuð margvíð aðfallsgreining (multiple 
regression) og lógaritmi af vísitölunum til að sýna hlutfallslega þróun þeirra. 
Jafna (1) sýnir hagnað fyrir vexti og afskriftir á ári t, VHF(t), þar sem m(t) er 
magnvísitala fyrir árið t og r(t), sbr. töflu 4 og er staðalskekkja stuðlanna sýnd 
í svigum í jöfnu (1). 

 
(1) VHF(t)  =  36,14  +  25*ln m(t)  -  31,4*ln r(t) 
 (4,020) (9,264) 
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F-gildið er 22,14 og gefur til kynna marktæka skýrigetu líkansins. 
Aðhvarfsstuðullinn R er 0,84. Skoðun á t-gildunum sýnir að stuðlarnir eru 
marktækir. Formerki stuðlanna er eins og vænta mátti. Jafna (1) þýðir að 
hækki magnvísitalan úr 110 í 121 þýðir það hækkun á hagnaði um 2,4 
prósentustig. Lækkun á raungengi úr 100 í 90 þýðir að hagnaðurinn eykst um 
3,3 prósentustig. Þetta sýnir að breytingar í afla og raungengi hafa umtalsverð 
áhrif á hagnað sjávarútvegsfyrirtækja. 

Niðurstöður og næstu skref 

Hér hafa verið sýndar meginbreytingar í íslenskum sjávarútvegi síðustu 
áratugi. Þessum breytingum var skipt í þrettán flokka en þrír þeirra eru taldir 
hafa haft meiri áhrif en annað, þ.e. útfærsla landhelginnar, fiskveiði-
stjórnunarkerfið og þjóðarsáttin. Þeim og öðrum breytingum er lýst. Skoðuð 
er afkoma fyrirtækja í sjávarútvegi, skipt eftir útgerð og fiskvinnslu, fyrir 
tímabilið 1980 til 2001 og koma í ljós miklar sveiflur. Sett er fram sú tilgáta 
að hægt sé að sýna hagnað fyrir afskriftir, vexti og verðbreytingafærslur sem 
fall af magnvísitölu afla og raungengis. Sú jafna stenst tölfræðilegar prófanir. 

Í framhaldi af þessu gæti verið athyglisvert að greina frekar áhrif samruna 
meðal sjávarútvegsfyrirtækja og breytingar innan og milli landshluta. Einnig 
er áhugavert að bera breytingar á Íslandi saman við breytingar í öðrum 
löndum. Áætlanagerð í sjávarútvegi er athyglisvert efni, ekki síst með 
aðferðum aðgerðarannsókna. Hægt er að beita línulegri bestun við áætlana-
gerð í sjávarútvegi (Ágúst Einarsson, 2000). Fjárfestingar í íslenskum 
sjávarútvegi og framleiðnibreytingar eru einnig áhugaverðar ekki hvað síst í 
alþjóðlegu samhengi (Þróun sjávarútvegs, 2000). Könnun á áhrifum aukinnar 
menntunar í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum, einkum á sviði stjórnunar, 
gæti einnig orðið fróðleg. Einnig er áhugavert að greina betur áhrif 
minnkandi verðbólgu á fyrirtækjarekstur almennt en ekki aðeins í sjávar-
útvegi og samanburður milli landa á fiskveiðistjórnunarkerfum og kostnaði 
við þau er vitaskuld alltaf athyglisvert efni.  
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Árelía Eydís Guðmundsdóttir1 

 

This paper explores the relationship between employers and employees in 
Iceland by focusing on three main topics: flexibility-, management-, and 
industrial relations. The main argument is that in Iceland in the 1990s one 
can find an example of a labour market where corporatism and flexibility 
within companies, increased at the same time. The economical circumstances 
in Iceland in the 1990´s and the industrial restructuring that followed are the 
background to this research.  

Methods 

The research was organized in two steps. The first step was detailed 
information drawing where a total of 42 in-depth semi-structured interviews 
were conducted with 33 executives of the biggest Icelandic organizations. 
The participants were chosen from a list of 100 of the biggest companies 
which is published in a business magazine in Iceland (Frjáls Verslun). Those 
companies were analysed with other data gathering as well, such as yearly 
statistics and general history of the organizations. In an international contest 
most of the companies are small and medium sized. Nine representatives of 
the biggest unions and employers organizations were also interviewed in the 
same manner. The second stage of the research was to focus on employees 
responses on participation in order to do so quantitative data was used from 
the database of Gallup Iceland of total 6.131 responses, which was collected 
in the years 1996-2000 that were distributed in 24 organizations. In these 
questionnaires survey employees answered various questions on participation 
and job satisfaction. 

1  Associate professor at Reykjavik University Iceland, School of Business 
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Flexibility: Theoretical framework 

Flexibility received wide attention during the 1980´s and 1990´s, both 
within academic literature and the general management literature (Crouch, 
1993; Lash and Urry, 1987; Piore and Sable, 1984; Lane, 1987; Peters, 1987; 
Hyman and Ferner, 1994; Rubery and Wilkinson, 1994; Atkinson, 1984, 
1985; Wilkinson and White, 1994; Drucker, 1985; Thompson and McHugh, 
1995). However flexibility is a complex concept, in general terms the 
meaning of it is that managers use different methods to be able to produce 
more or to increase the market share of their companies (Volberta, 1998). A 
rich body of research has stressed that the primary factor affecting flexible 
development within organizations is because of external demands such as 
uncertain environment, new challenges and changes in the economic 
environment (Visser, 1998; Marsden, 1995; Peters, 1987; Pollert, 1987, 1991; 
Royle, 1999). In this article the definition of flexibility is that managers organize 
the inner structure of their organizations so that it can adjust quickly to changing market 
conditions. Flexibility in this context is a part of contingency theories and as 
such stands opposite with the “classical” management perspective, which are 
based on the bureaucratic organizations with a focus on standardization and 
mass production. Webers´s (1968) theory of bureaucracy provided the 
greatest insight into the classical management perspective as he suggested 
that all organizations were moving towards that ideal type of structure. A 
bureaucracy is characterized by a high degree of specialization or division of 
work at all organizational levels, a hierarchy of authority, the use of a set of 
rules and procedures for conducting daily organizational functions and 
impersonality in decision-making (Runciman, 1988). Contingency theory 
rests on the assumption that organizations structure is based on other 
factors. In 1958 Joan Woodward laid the basis for contingency theory with 
the observation that differences in the structures of organizations depend on 
differences in the technology they employ (Thomson and McHugh, 1995). 
Thus, contingency theory provides the basis of modern organization theory. 
Their insight into management and organization resulted in a new 
management perspective i.e. that organization are an open system, hence 
indeterminate and faced with uncertainty (Burns and Stalkers, 1961; 
Lawrence and Lorsch, 1967; Morgan, 1997; Huczynski and Buchanan, 2001). 

In order to analyse the Icelandic case the Atkinson (1985) model of the 
flexible firm was used and the writings of Hank Volberta (1998) on the 
flexible structure of companies. In his model of the flexible firm Atkinson 
puts forward definitions of three kinds of flexibility i.e. functional flexibility, 
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numerical flexibility and financial flexibility. Atkinson’s model rests on the 
implementation of the development of the core and perheperial work force. 
Those that are in the core group are the key groups of workers possessing 
specific technical and managerial skills. The core employee’s work full-time 
all year and their salaries are performance related, they get full access to 
training and their career development is intended to make them as multi-
skilled as possible. The company uses peripheral employees in order to 
manage uncertain environment and increasing competition by hiring and 
firing them as freely as possible. Atkinson stresses that the core employees 
need to be able to move between tasks and jobs in order to increase 
functional flexibility. However numerical flexibility can be reached by using 
peripheral workers that are hired and fired when needed.  

Numerical flexibility refers to the number of hours worked but numerical 
flexibility is provided through peripheral workers. They may be in insecure 
or irregularly employed and/or may not have a direct relationship with the 
organization at all being for example sub-contracted or self-employed. 
Functional flexibility is reached by core workers that offer flexibility through 
crossing traditional occupational demarcations and multi-skilling and also in 
terms of adjusting more closely to production demands. Financial flexibility 
denotes variations in wages and wage flexibility, so that pay and other 
employment cost reflect the state of supply and demand in the external 
labour market. This means a shift to new pay and remuneration system that 
facilitate other numerical and functional flexibility. 

Hank Volberta in his writing has put forward a classification on how 
managers can increase flexibility in the inner structure of their organizations. 
He puts forward a classification scheme for the flexibility potential of inner 
structure. The inner structure referring to basic organizational forms such as 
grouping, hierarchical levels and formalizations and planning and control 
systems such as regulation, specialization etc. In order to analyse if Icelandic 
organizations had increased the flexibility of their inner structure Volberta 
classification was used as a benchmarking tool. 
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Flexibility within Icelandic organizations: Main findings 

The main findings on flexibility in the Icelandic organizations analysed 
show indications that flexibility within them did increase in the 1990’s. 
Participants all felt that they were under different pressures than before and 
that they needed to answer to the turbulent, competitive context they were 
facing. In general the challenge they felt during this time was that they were 
asked to increase profits, cut costs and use fewer workers. They responded 
by increasing both numerical- and functional flexibility. Thus they laid of 
staff, froze new entrees and sought new ways in training and education 
among their core workforce and outsourced more than before.  

According to Atkinson using pay per performance increases financial 
flexibility. Some Icelandic employers were starting to use performance 
related pay in the 1990’s even though company based bargaining was not a 
part of the collective bargaining process at the time and had no legal 
applications. In 1996 the legislation was changed and company based 
bargaining became a part of the collective bargaining system. Icelandic 
employers have traditionally bargained on an individual level about pay, as 
long as the pay is above the minimum pay in the industrial agreement there 
are no legal restrictions on individual bargaining in Iceland. Financial 
flexibility did not increase as such, in Iceland, but there were indications that 
it would increase further, as has been the case in recent years. However it 
must be noted that regulations about hiring and firing are more flexible in 
Iceland then in most other European countries (Sigurdur Lindal, 2000) this 
fact as further enabled employers to use flexible methods in their human 
resource management. 

On the whole flexibility increased within Icelandic organizations that 
were analysed the interesting point is that flexible developments in the 
Icelandic model were different from other countries such as Britain, Holland 
and the US which have been named as nations that were economically 
successful in the 1990’s (Gospel 1999). In these countries flexibility has 
increased but unemployment has been high. This is different in Iceland as 
unemployment has remained very low in the international context. Another 
factor that is different is the fact that increase in employment in the USA and 
Holland has been in part-time jobs. In Iceland where part-time work has 
traditionally been high there was no increase in part-time jobs as can be seen 
in table 2.  
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 Table 2 . Part-time work as percentage of all work 1991–1996  
Work / Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Part-time all 26,8% 27,8% 27,3% 27,7% 28,4% 26,2% 

Women 48,3% 49,8% 47,5% 47,1% 47,6% 47,0% 

Men 8,8% 9,2% 9,9% 10,7% 11,5% 10,2% 

Flexibility was therefor not gained in Icelandic organizations by 
increasing part-time workers or diminishing of jobs. Employers divide their 
workforce into core and peripheral, according to the Atkinson model. 
However on the Icelandic labour market there is no evidence that support 
this theory. Part-time workers in the model are for example considered to be 
perhiperary workers but this was not the case on the Icelandic labour market. 
Part-time employment in Iceland has traditionally been high and employers 
that have part-time workers in their workforce did catagorize them as core 
employees. A likely explanation is the long tradition of part-time 
employment in the country. In general it can be said that participants in this 
research did not divide their workforce in core and perhiperary as in the 
Atkinson model. One likely explanation is the small size of Icelandic 
companies. This supports what other researches have pointed out as 
problematic about the Atkinson’s model, i.e. that his definition of core and 
the periphery employees is not clear. One problem of defining core is that 
either it is tautologies, if all permanent employees are core, or the term and 
conditions within the permanent work force. Secondly the commitment of 
peripheral workers is not taken into account, as organizations do not get 
commitment and the “right” attitude of their workers by contracting out 
services to “other” companies. Thus contracting out may only be favourable 
if they do not need any extra output (Marginson and Sisson, 1994; Pollert, 
1987; Csonka, 1994; Hunter and MacInnes, 1992; Procter, Rowlingson, 
McArdle, Hassart and Forrester, 1994) 

The main findings on the development of inner structure of the 
organizations in this research show that most of them went through 
restructuring. Almost all of the participants had changed their organizational 
form to a more flexible structure. Participation among in the decision-
making process among employees had increased and their tasks had become 
more multifaceted then before. 
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Management: Main findings  

Changes in inner structure of organizations go hand in hand with changes 
in management and leadership. There are many factors that have to be taken 
into account when management is analysed, for example the external 
economic life, the management style in each country, financial markets and 
the collective bargaining system in each country. The management style in 
each country has its unique characteristics which have developed over time, 
however similarities can be found between some countries and in order to 
simplify we can distinguish between two main traditions. Firstly the Anglo-
Saxon traditions that is Britain, USA and Australia and secondly the north-
European tradition (Marginson and Sisson, 1994; Lane, 1989; Murikami 
2000). Table 4 summarizes the main differences between the two traditions. 

Table 4. Comparition between the Anglo-Saxon and north European 
tradition; factors that influence management style 

 Anglo-Saxon 
tradition 

North-European 
tradition 

Management-employee relations Uncooperative Cooperative 

Ownership Share ownership Family owned 

Financial markets  Developed Undeveloped 

Planning Short-term Long-term 

Influences of supervisory board Strong Strong 

Human relations management Individualistic 
Collective 

agreements 

Collective bargaining Low cooperation 
Corporatist 

arrangements 
Workers participation in 
decision-making Low High 

 
In the Anglo-Saxon traditions financial markets are more developed then 

in the north-European one. Thus executives in the Anglo-saxian tradition are 
more focused on financial short-term goals in order to increase the market 
share of their organizations (Zysman, 1983). This affects human relations 
management as managers are more cost-oriented in relation to human 
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resourch management. Usually in the Anglo-saxian tradition unions are weak 
and the labour market is decentralized and formal participation of workers is 
not a part of the collective bargaining system. 

The north-European traditions which the Scandinavian countries and 
Germany are an example of are, on the whole, quite different. More 
companies have been family owned and their financial markets have not 
been as developed as in the Anglo-Saxon tradition. Management and labour 
relations are more cooperative and collective bargaining is more corporatist 
than in the Anglo-Saxon tradition. Participation of employees is integrated 
into the system (EIIR 1992, 1997; Evrópusambandið, 1980; Due, Madsen, 
Steen and Stroby, 1990). 

The Icelandic model can neither categorized as a part of the north-
European tradition or the Anglo-Saxon tradition. However what is 
interesting is the change that occurred in the 1990’s but before the 1990’s the 
Icelandic model was very different from either traditions, this is summarized 
in table 5. 

Table 5. Comparition between Iceland before 1990 and the Anglo-Saxon and 
north European traditions. 
 Anglo-

Saxon  
North-

European 
Iceland 

Management-employee relations Unco-
operative 

Cooperative 
Unco-

operative 

Ownership Share 
ownership 

Family/ 
individual 

Family/ 
indv. 

Financial markets  Developed Undeveloped Undeveloped 

Planning Short-term Long-term Short-term 

Influences of supervisory board Strong Strong Weak 

Human relations management Individual-
istic 

Collective 
agreements 

Individual-
istic 

Collective bargaining Low 
cooperation 

Corporatist 
arrangements

Low 
cooperation 

Workers participation in 
decision-making Low High Low 

Management-employee relations Unco-
operative 

Cooperative 
Unco-

operative 
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As can be seen in table 5 the Icelandic case is very different from the two 
traditions mentioned earlier. Financial markets in Iceland were very 
undeveloped and companies were usually family owned until the 1990’s. On 
the whole, labour relations were uncooperative and the strike rate in Iceland 
was among the highest in Europe (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2001). In 
the 1990´s the Icelandic model went through total restructuring. Many 
factors can explained that, i.e. Iceland joined the European Economic Area 
and was forced to change its economical system and the countries economy 
became more open than before. Changes in law and regulations regarding 
the financial market made it possible for banks and other financial 
institutions to develop further and as a consequence the Icelandic share 
market took giant steps in latter half of the 1990’s and ownership of 
Icelandic organizations is much more dispense than before. Cooperation on 
the labour market increased, corporatist relations were established because of 
an increase in trust, but this will be discussed further later in this article. Thus 
the comparison after 1990 is different as can be seen in table 6. 

Table 6. Comparition between Iceland after 1990 and the Anglo-Saxon and 
north European tradition

 Anglo-Saxon  North-European Iceland 

Management-employee 
relations 

Uncooperative Cooperative 
Increased 

cooperation 

Ownership Share ownership Family/individual 
More share 

owned 
Financial markets  Developed Undeveloped Undeveloped 

Planning Short-term Long-term Longer-term 

Influences of 
supervisory board Strong Strong Weak 

Human relations 
management Individualistic 

Collective 
agreements 

Individualistic 

Collective bargaining Low 
cooperation 

Corporatist 
arrangements 

Corporatist 
arrangements 

Workers participation in 
decision-making

Low High Higher 

Management-employee 
relations Uncooperative Cooperative Cooperative 
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The recession of the early 1990’s had the effects of changing the 
Icelandic model, trust in employment relations, referring both to corporatism 
and increased participation of employees within individual organizations, had 
great effects. Stability in the employment relations and corporatism meant 
that for the first time inflation was lowered to a similar level as other western 
countries and the strike rate went down (OECD, 1995). Thus professional 
management developed, as long-term planning had been difficult before 
because of instability in the economical environment.  

To summarize the role of top-management in Iceland changed during the 
1990’s as discipline and leadership abilities became more important because 
of different pressures and changes in the outer environment in Iceland. On 
the whole management has be come a more complex phenomenon than 
before in Iceland.  

Corporatism: Theoretical framework 

The process of collective bargaining in Iceland can be described as very 
simple, usually there is one general collective agreement between the ASÍ and 
Samtök Atvinnulífsins (employers). Formally each individual trade union 
within the ASÍ has to agree with the agreement but this has rarely been used 
as the ASÍ, which is an umbrella organization, usually handles the power. 
The formal bargaining process in Iceland has left a lot of scope for the 
individual to bargain for his or her own salary, as has been mentioned 
before. Traditionally even though there is a formal collective agreement 
many organizations have only used them as a minimum wage agreement. 
This is slightly different for the public sector. Individualism has been strong 
within the informal collective bargaining system in Iceland.  

In order to answer the question if corporatism has increased on the 
Icelandic labour market it is important to difine the consept first. In general, 
corporatism is based on three main principles: first the ideology of social 
partnership, shared by both business and the unions and expressed in 
national politics. Secondly corporatism is based on organized socio-
economic producers groups through a system of representation and co-
operative mutual interaction at the leadership level and mobilization and 
social control at the mass level and thirdly unions participate in the 
formulation and implementation of policies that go beyond their specific 
sectional interest to include such broad political objectives as full 
employment, economic stability and growth, or the modernization of 
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industry (Katzenstein, 1985; Lehmbruck and Schimitter, 1979; Taulings and 
Hartog, 1998). In this research these three main principles were used in order 
to analyze corporatist arrangements in Iceland. 

Corporatism in Iceland: Main findings 

One of the features of the north-European tradition is that corporatism, 
in one form or the other, prevails in these countries (Katzenstein, 1985). In 
the Scandinavian countries there is a long tradition of co-operation between 
actors on the labour market, in Denmark it was established in 1899 with a 
settlement between the Danish Confederation of Trade Unions, and the then 
Danish Employers’ Confederation and a similar settlement was made in 
Sweden in 1938 (Due, Madsen and Jensen, 2000). The Nordic countries are 
often perceived as to have similar labour market systems but there exists 
wide national differences (Due, Madsen and Lubanski, 2000). Little has been 
written on the Icelandic model but it offers an interesting case as most of it’s 
institutions rest on Danish tradition, but the collective bargaining system has 
developed in a different way. 

In Iceland in the post-war period the collective bargaining process was 
not co-operative and in that way differed from the other Nordic countries, 
with high strike rates and low unemployment and high inflation before the 
1990’s (Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson and Hulda Þóra 
Sveindóttir, 1992). As has been discussed before the conditionchanged in the 
1990’s and the actors on the labour market changed their straegy. This is 
reflected in the answer of one of the representative of a trade union 
federation: 

 
 “I have worked here for 14 years and during that time the bargaining process 
and the working environment has changed dramatically. Before it was quite 
simple you had an enemy and you were always ready to go into war. But now 
there is much more understanding on both sides that we need to talk together, 
that wages are not the only issue. Now we have more important issues to deal 
with, such as the welfare system, housing, taxes etc., things that apply to 
everyone”.  
 
This change in agenda did not occur without any difficulty, as it seemed 

that both the trade union federations and the employer’s federation did go 
through what is referred to in this research as identity crises. The actors on the 
labour market in Iceland had seen themselves traditionally as opposites of 
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the table with contrasting interest., but this setup, did not work any more. 
When Icelandic trade unions were faced with a very difficult economical 
situation in the beginning of the 1990’s they responded with what I will call a 
responsible corporatism. The attitude of the representatives changed because 
of many factors, firstly they had to work together on legal issues in the 
Europeanisation of the legal framework as Iceland joined the EEA in 1993. 
The representatives of both the employers assosiation and the trade unions 
had to gain consenus on important issues. Secondly those that bargained on 
behalf of the unions and employers had different background then before. 
Traditionally they had been from the grass root but now those that bargained 
were specialist. Thus, because Iceland is a very small country, those that 
bargained on behalf of unions and employers usually came from the same 
background, had gone to university together and knew one another, in a way 
spoke the same language. 

In 1990 there was an settlement reached between the actors on the labour 
market that was groundbreaking as it was very corporatist in nature and 
provided much more than a collective agreement on wages. It was 
symbolically called the National-consensus-agreement (Þjóðarsáttar-
samningurinn). In this national-consensus-agreement there were factors that 
had not been with in the collective bargaining system before that is general 
welfare issues such as the cost of food and housing. The actors on the labour 
market cooperated on a policy draft and then stood by it. The result was 
more labour market stability than before as has been discussed earlier.  

The main findings on corporatism are that the actors on the labour 
market in Iceland answered to different challenges with a change in their 
attitudes and policy, they realized that in order to gain more for their 
members it was better to cooperate about the distribution of wealth in 
society. 

Conclusions 

The main conclusion of this paper is that the relationship between 
employers and employees both within organizations and in labour market 
relations in general went through profound changes in the period 1987-1995.  

In some countries the 1980’s and 1990’s brought polarization of wages 
and work experiences and reduction in the relative power of the trade unions 
a well as rising unemployment. This usually did not lead to greater 
cooperation between actors of the labour market. The Icelandic case is 
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different, firstly as employers choose to increase the flexibility within their 
organizations regarding inner structure and one consiquence of that factor is 
that employees became greater participants in the decision marking process 
within Icelandic organizations. Secondly management changed and became 
more complex and demanded more leadership skills of the top-management 
group. Thirdly external pressures and other factors lead to an increase in 
trust and different attitude between actors on the labour market which 
became the foundation for economical stability that was exceptional for 
Iceland in the latter half of the 1990’s through corporatist arrangements. 

The main research question was if corporatism and increased flexibility 
within organizations could develop at the same time. This research has 
shown that this is what happened on the Icelandic labour market in the 
period in question and therefore this case shows how a small nation did 
handle economic recession of the 1990’s. 

References 

Atkinson, John (1984, ágúst). Manpower strategies for flexible organisations. 
Personnel Management, vol. 28, no 31. 

Atkinson, John (1985). Flexibility, Uncertainty and Manpower management. 
Institute of Manpower studies, skýrsla nr. 89,1–31. 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2002). Íslenskur vinnumarkaður a 
umbrotatímum: Sveigjanleiki fyrirtækja, stjórnun og samskipti aðila 
vinnumarkaðsins. Reykjavík, Háskólinn í Reykjavík.  

Boje, Thomas P., og Lise Drewes Nielsen (1993). Flexible production, 
employment and gender. Í: Boje og Hort (edt.). Scandinavia in a new Europe. 
Oslo, Universitetsforlaget AS. 

Burns, Tom, og G.M. Stalker (1961). The management of innovation. London, 
Tavistock. 

Carsden, Jensen, Madsen and Jesper Due (1999, september).: Social partners 
regulate fixed-term contracts European Industrial Relations Review, no. 304, 
29–32. 

Due, Jesper, Jorgen Steen Madsen and Carsten Stroby Jensen (2000). The 
Danish industrial Relations model. In European social policy and the Nordic 
countries. Edt. Alan C. Neal. Darthmouth, Ashgate. 

Due, Jesper, Jorgen Steen Madsen and Nikolaj Lubanski (2000). Nordic 
labour relations: Between national autonomy and ER integration. 
Dusseldorf, Hans-Böckler-Stiftung 



Restructuring of the Icelandic model: Can flexibility and…  65 

Due, Jesper, Jorgen Madsen, Jensen Steen and Carsten Stroby (1990). The 
Social Dimension: Convergence or diversification of IR in the Single 
European Market? Industrial Relations Journal, vol. 21, no 4, 85–100. 

European Industrial Relation Review Sweden (1992, apríl).. The rise and fall of 
centralised bargaining. Issue no. 219, 20–22. 

European Industrial Relations Review (1997, október) Flexibility, change and the 
future of sectoral bargaining. Vol. 285, 24–27. 

European Industrial Relation Review (1998, mars). Job security deal of Opel. 
Issue 290, 24–26. 

Evrópusambandið (1980). Problems and prospects of collective bargaining in the EEC 
member states. Luxemborg, Commission of the European Communities. 

Gallup á Íslandi (1996–2001). Gagnagrunnur Gallup á Íslandi. Unpublished 
data. 

Gospel, Howard F. (1999). Welfare capitalism: a European and Comparative 
perspective. Industrial Relation.s A Journal of Economy and Society, vol. 38, no. 
2, apríl, 154–162. 

Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson og Hulda Þóra Sveinsdóttir 
(1992). Atvinnustefna á Íslandi 1959–1991. Reykjavík, Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands. 

Hagstofa Íslands (1997). Vinnumarkaður 1996. Reykjavík, Hagstofa Íslands. 
Hagstofa Íslands (2000). Vinnumarkaður 1999. Reykjavík, Hagstofa Íslands 
Hagtíðindi (1996, desember). Reykjavík, Hagstofa Íslands. 
Huiskamp, Rien (1995). Regulating the employment relations: an analytical 

framework. Í: van Ruysselveldt, Huiskamp og van Hoof (edt ). 
Comparative Industrial and Employment Relations. Heerlen, Open Universiteit. 

Hyman, Richard, og Anthony Ferner (1994). New frontiers in European industrial 
relations. Oxford, Blackwell. 

Katzenback, Jon, og Douglas K. Smith (1993). The wisdom of Teams. Creating 
the high-performance organizations. New York, HarperBusiness. 

Katzenstein, P.J. (1985). Small states in World markets – Industrial Policy in 
Europe. Cornell University Press. 

Landshagir. Statistical yearbook of Iceland (1998). Reykjavík, Hagstofa Íslands. 
Lane, Cristel (1989). Management and labour in Europe. Hants, Edward Elgar 

Publishing. 
Lash, S., og J. Urry (1987). The end of organized Capitalism. Cambridge, Policy 

Press. 
Lawrence, Paul, og Jay Lorsch (1967). Organization and environment. Boston, 

Addison-Wesley. 
Lehmbruch, Gerard (1979). Consociational democracy, Class conflict and 

the new Corporatism í Schimitter, Philippe C., og Gerhard Lehnbruch 



66 Viðskiptafræði Árelía Eydís Guðmundsdóttir 

(edt.) (1979). Trends toward corporatist intermediations: Contemporary political 
sociology volume 1. London, Sage Publications. 

Murakami, Thomas (2000). Trade union strategy and teamwork: the British 
and German car industry. Labour Studies Journal, vol. 24, no. 4, 35–57. 

Olson, Mancur (1982). The rise and decline of nations, economic growth, stagflation, 
and social rigidities. New Haven, Yale University Press. 

Piore, M., og C.F. Sabel (1984). The second industrial divide: Possibilities of 
Prosperity. New York, Basic Books. 

Pollert, A (ritstj.) (1991). Farewell to flexibility. Oxford, Blackwill. 
Royle, Tony (1999). The reluctant bargainers? McDonald’s unions and pay 

determination in Germany and the UK. Industrial Relations Journal, vol. 30, 
no. 2, 135–151. 

Rubery, Jill, og Frank Wilkinson (1994). Employment Strategy and the Labour 
market, Oxford, Oxford University Press. 

Runciman, W.G. (ritstj.) (1988). Weber selections in translation. New York, 
Cambridge University Press. 

van Ruysselvelt, Joris, Rien Huiskamp og Jacques van Hoof (1995). 
Comparative Industrial and Employment Relations. Heerlen, Open Universiteit. 

Schimitter, Philippe C., og Gerhard Lehnbruch (edt) (1979). Trends toward 
corporatist intermediations: Contemporary political sociology volume 1. London, 
Sage Publications. 

Sisson, Keith (ritstj.) (1993). Personnel Management in Britain. Oxford, 
Blackwell. 

Sisson, Keith (ritstj.) (1994). Personnel Management. A comprehensive guide to theory 
and practice in Britain. Oxford, Basil Blackwell. 

Sigurdal Líndal (2000). Labour legislation and industrial relationships in Iceland. In 
European social policy and the Nordic countries. Edt. Alan C. Neal. 
Darthmouth, Ashgate. 

Storey, John, og Keith Sisson (1996). Managing human resources and industrial 
relatins. London, Open University Press. 

Sveinn Viðar Guðmundsson (1996). Nýgengi og gjaldþrot fyrirtækja. Reykjavík, 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Teulings, Coen, og Joop Hartog (1998). Corporatism or competition? Labour 
contracts, institutions and wage structures in international comparison. Cambridge, 
Cambridge University Press. 

Thompson, Paul, og David McHugh (1995). Work Organisations. A critical 
Introduction. London, MacMillan Press. 

Visser, Jelle (1998, júní). Two cheers for corporatism, one for the market: 
Industrial relations, wage moderation and job growth in the Nederlands. 
British Journal of Industrial Relations, vol. 36, no. 2, 269–292. 



Restructuring of the Icelandic model: Can flexibility and…  67 

Volberta, Hank (1998). Building the Flexible Firm. New York, Oxford 
University Press. 

Weber, Max (1978). Mennt og máttur. Íslensk þýðing eftir Helga Skúla 
Kjartansson. Reykjavík, Hið íslenzka bókmenntafélag. 

Weber, Max (1968). Economy and Society. New York, Bedminister Press. 
Wilkinson, Frank, og Michael White (1994). Product-Market Pressures and 

Employers’ Responses. Í: Rubery og Wilkinson (edt.): Employer strategy and 
the labour market. Oxford, Oxford University Press. 

Wilkinson, A. (1992). The other side of quality: Soft issues and the human 
resource dimension. Total Quality Management, vol. 3, no. 3 

Zysman, John (1983). Governments, markets, and growth. Oxford, Martin 
Robertson. 

Þjóðhagsstofnun (2000). Sögulegt yfirlit hagtalna. Reykjavík, Þjóðhagsstofnun. 
 





Ásgeir Jónsson 

 

Mörgum íslenskum sjávarbyggðum hefur hnignað mikið á síðustu árum 
vegna fólksfækkunar. Hér er einkum um að ræða þéttbýlisstaði á Vest-
fjörðum, Austfjörðum og Norðurlandi, sem eru girtir fjöllum og eiga óhægt 
með landsamgöngur. Margir hafa rakið ástæðurnar til breytinga í sjávarútvegi, 
og þá sérstaklega til kvótakerfisins sem hefur verið ráðandi í veiðistjórnun 
síðustu tvo áratugi eða svo. Og satt er það. Sjávarútvegur er helsta atvinnu-
greinin í títtnefndum sjávarbyggðum og í þeirri grein hafa átt sér stað 
gífurlegar breytingar, sem má rekja til tæknivæðingar, markaðsvæðingar, 
kvótavæðingar og svo framvegis. Samt er það svo að hlutfallsleg hnignun 
sjávarbyggðanna hófst mun fyrr en kvótakerfið kom til sögunnar. Hnignunin 
hófst um miðbik tuttugustu aldar en þá nam fólksfjölgun staðar í 
sjávarbyggðum kringum landið eftir mikinn vöxt áratugina á undan. Síðan 
hefur fólksfækkun tekið við. Fækkun íbúa hefur verið hraðari en fækkun 
starfa í sjávarútvegi, sem mikill fjöldi erlends farandverkafólks í fiskvinnslu 
sýnir ljóslega. Sumar byggðir hafa lent í alvarlegum vanda vegna þess að 
kvótinn hefur verið seldur, en þeir staðir eru samt mun fleiri þar sem 
aflaheimildir eru til staðar og næg vinna í fiski, en íbúum fækkar engu síður.  

Hér verður reynt að skýra hnignun sjávarbyggða með vísan í til þeirrar 
tegundar byggðahagfræði sem vísar til samspils samgönguhagræðis og 
stærðarhagkvæmni og hægt er að kalla krossgötuhagfræði (theory of hubs), 
sjá t.d. Krugman (1991) eða Fujita, Krugman og Venables (1999). Þegar 
samgöngukerfið lá í kringum landið á fyrri hluta tuttugustu aldar komust 
margir staðir á ystu nesjum í þjóðbraut. Vitaskuld nutu staðirnir þess einnig 
að sjávarútvegur var þá ört vaxandi og ábatasöm atvinnugrein sem dró að sér 
fólk. En einnig er ljóst að sú staða að vera á krossgötum land- og 
sjóflutninga, auk þess að vera við helstu siglingaleiðir kringum landið skilaði 
töluverðu samkeppnisforskoti. Þetta forskot misstu sjávarbyggðirnar um leið 
og vegakerfi landsins var byggt upp eftir 1940 og bifreiðar tóku við af 
skipum sem samgöngutæki. Það varð til þess að hafnarbyggðirnar lentu úr 
leið og mikilvægi þeirra sem atvinnu- og þjónustumiðstöðva rýrnaði verulega. 
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Aftur á móti tóku aðrir staðir fjörkipp er sátu í miðju héraði og lágu vel við 
landsamgöngum. Þetta bendir til þess að mjög þung undiralda vinni nú gegn 
búsetu víða um strendur landsins, sem tengist ekki nema að litlu leyti þeim 
pólitísku þrætum sem nú eru í brennidepli í byggðamálum. 

Kenningar um krossgötur 

Flestar borgir Evrópu byggðust upp þar sem samgönguhagræði var fyrir 
hendi; við góðar hafnir, skipgengar ár og fjölfarnar krossgötur og svo 
framvegis. Þessi sækni hafa verið kölluð miðstöðvaráhrifin (the hub effect) 
og má lýsa með einföldu dæmi. 

Mynd 1. Áhrif krossgatna 

Ofangreind mynd sýnir með einföldum hætti hvernig fjarlægðarhagræði 
skapast á krossgötum eða hnútpunktum. Staður D er í lykilaðstöðu hvað 
varðar flutninga til hinna staðanna þriggja, sem sést af því að ef farið er til 
eins staðar frá D þá eykst fjarlægðin til hinna tveggja á sama tíma. Staður D 
er því miðstöð (hub) þar sem flutningskostnaður er til jafnaðar lágur til allra 
helstu átta. Af þeim sökum mun D verða sérlega eftirsóknarverður staður 
fyrir atvinnustarfsemi vegna góðs markaðsaðgangs og sölumöguleika á 
hinum stöðunum þremur. Þessi áhrif hafa verið fest niður með formlegum, 
stærðfræðilegum hætti í líkani og hermunum, en ættu þó einnig að liggja ljós 
fyrir þó ekki sé öðru beitt en almennri skynsemi Fujita, Venables og 
Krugman (1999). Hugtökin að vera miðpunktur eða að vera miðsvæðis eru í 
daglegri máli lýsandi fyrir ofangreind miðsóknaráhrif. Þegar sjósamgöngur 
hófust hérlendis færðust sjávarbyggðir frá því að vera endapunktar á 
samgöngukerfinu, líkt og staðir B og C og urðu miðsvæðis líkt og punktur D. 
Það var hvoru tveggja vegna þess að þær urðu miðstöð fyrir nærumhverfi 
sitt, s.s. sveitahéröðin, en einnig vegna þess að strandskipin fóru eftir 
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strandlengjunni og t.d. Ísafjörður varð því miðsvæðis á milli Reykjavíkur og 
Norðurlands, svo dæmi sé tekið. 

En sagan er þó ekki öll. Því um leið og fyrirtæki sækja til einhvers staðar 
skapast stærðarhagkvæmni á milli þeirra. Stærðarhagkvæmni er reyndar vítt 
hugtak en verður hér skipt í þrennt í anda Ohlin (1933) og Hoover (1937) í 
tengslum við þéttbýlismyndun: 

 
1. innri stærðarhagkvæmni einstakra fyrirtækja, 
2. ytri stærðarhagkvæmni innan einstakra atvinnugreina, 
3. ytri stærðarhagkvæmni á milli atvinnugreina og fyrirtækja. 
 
Innri stærðarhagkvæmni felst í lækkun meðalkostnaðar á hverja einingu 

eftir því sem framleiðslan eykst hjá einstökum fyrirtækjum. Þetta gerist t.d. 
þegar fastur kostnaður dreifist á fleiri einingar eða stórar fjárfestingar skila 
auknum afköstum miðað við kostnað. Stærðaráhrifin geta þó einnig komið 
fram þó svo að aukin framleiðsla dreifist á mörg fyrirtæki ef nægjanleg tengsl 
eru á milli þeirra. Og fátt gefur betri tengsl en sameiginleg staðsetning. 
Þannig skapast ytri stærðarhagkvæmni innan ákveðinnar atvinnugreinar, þ.e. 
þegar kostnaður lækkar hjá fyrirtækjum í sömu starfsemi um leið og þeim 
fjölgar á ákveðnum stað. Hvert fyrirtæki er vitaskuld sjálfstæð rekstrareining 
en þekking og tækni berst samt á milli, bæði beint og óbeint. Það gerist þegar 
starfsmenn flakka á milli fyrirtækja og einstakra verkefna og flytja með sér 
þekkingu sína. Það gerist einnig við óformlegar aðstæður, svo sem í 
samkvæmum sem starfsmennirnir sækja. Slíkt þekkingarflakk (e. spillover 
effects) leiðir til tækniframfara, hagkvæmni í rekstri og markvissari 
markaðssetningar. Með þessum hætti veitir staðsetningin aðgang að 
upplýsingum sem ómögulegt væri að hagnýta í fjarlægð. 

Lykilatriði þéttbýlismyndunar felst þó í ytri stærðarhagkvæmni á milli 
atvinnugreina. Það er nú einu sinni svo að umsvif í einni grein smita yfir í 
aðrar. Fyrirtæki sem hefja starfsemi á einum stað þurfa að kaupa ýmiss konar 
vörur og þjónustu á staðnum, og fólkið sem sest að þarf ýmiss konar vöru og 
þjónustu. Og smám saman myndast nægilega stór markaður til þess að gefa 
svigrúm fyrir sérhæfingu. Hugtakið ytri stærðarhagkvæmni á við um þessa 
þróun vegna þess að tilvist utanaðkomandi aðila lækkar kostnað 
fyrirtækjanna. Hagræðið felst í því að hvert fyrirtæki getur fengið ýmsum 
óreglulegum og smávægilegum þörfum fullnægt á ódýrari hátt með 
viðskiptum við aðila utan fyrirtækisins, fremur en að sjá sjálft um þá hluti. 
Þetta er það sem sænski hagfræðingurinn Gunnar Myrdal (1957) kallaði 
„sjálfnærandi hringrás” (e. circular causation) og lýsir því hvernig þéttbýlis-
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myndun veltur áfram eftir að hún er kominn af stað. Því fleira fólk og 
fyrirtæki sem koma til bæjarins, þeim mun meir batnar afkoma þeirra sem 
fyrir eru og hagkvæmni eykst. Ofangreindri stærðarhagkvæmni er yfirleitt lýst 
með hagfræði líkönum sem byggja á einkasölusamkeppni og draga dám af 
Dixit og Stiglitz (1977). Gott yfirlit um þetta efni er að finna hjá Puga og 
Ottaviano (1998). 

Þjóðvegurinn yfir sjóinn 

Á fyrri öldum reiddu landsmenn vörur á hestum eða gengu með þær á 
bakinu. Skipakostur landsins var smár í sniðum og ekki til siglinga á milli 
landshluta. Utanríkisverslun landsins var á höndum danskrar einokunar og 
var sinnt af skipum sem sigldu beint á milli Kaupmannahafnar og 
verslunarhafna hérlendis. Hins vegar voru engar skipulegar siglingar á milli 
hafna á Íslandi. Í þessum málum gerðist þó fátt þar til dró að lokum nítjándu 
aldar. Þegar Alþingi var endurreist 1845 voru úrbætur í samgöngumálum eitt 
tíðasta umræðuefni þingfunda. Íslenska þingið var þó aðeins til ráðgjafar, 
hafði ekki sjálfstætt fjárveitingavald og allar beiðnir um siglingar týndust hjá 
Dönskum stjórnvöldum. Það varð raunar ekki fyrr en landsmenn fengu 
stjórnarskrá árið 1874 og þar með löggjafar- og fjárveitingarvald að hreyft var 
við sjósamgöngum. Þannig hófust strandsiglingar hérlendis og gufuskipið 
Díana fór tvær ferðir í kringum landið sumarið 1876. Síðan varð ekki aftur 
snúið og siglingar á milli íslenskra hafna jukust ár frá ári næstu áratugi. Það er 
staðreynd að greiðar samgöngur eru forsenda fyrir því að taka upp þá 
sérhæfingu og verkaskiptingu sem fylgir nútímaatvinnuháttum. Þess vegna 
má gera því að skóna að skipaflutningarnir hafi gegnt lykilhlutverki fyrir 
hagvöxt og þéttbýlismyndun á sínum tíma. En hvort tveggja hófst hérlendis á 
sama tíma og strandsiglingar hófust. 

Í raun komu strandsiglingar í stað járnbrautarsamgangna sem tíðkuðust í 
öðrum og þéttbýlli löndum. Slíkt lá í raun beint við því langflestir Íslendingar 
hafa ávallt búið nálægt strandlengju landsins, en miðja landsins óbyggð sem 
kunnugt er. Ennfremur, þurfti mikil útgjöld og erfiði til þess að ryðja vegi á 
landi, enda stóðu ansi margar ár, heiðar og fjöll fyrir ferðum fólks, einkanlega 
á vetrum. En á sjó voru allar götur greiðar svo lengi sem veður og ísalög voru 
ekki til tafar. Fjárfestingar í siglingamannvirkjum – höfnum og vitum – voru 
einnig sérstaklega fýsilegar fyrir þá sök að þær nýttust einnig fyrir ferðir 
fiskiskipa. Þannig var búið í haginn fyrir samgöngur og fiskveiðar á sama 
tíma.  
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Vegabyltingin 

Ísland var nær vegalaust land um 1930 því vegakerfi landsins var aðeins 
um 10-20% af því sem nú er ef miðað er lengd vega. En munurinn er mun 
meiri ef haft er í huga að flestir vegir utan þéttbýlis voru þá slæmir og 
krókóttir, brýr skorti og vetrarfærð var lítil sem engin. Það var ekki fyrr árið 
1928 sem fyrsti bíllinn komst á milli Borgarness og Akureyrar, en enginn 
akfær vegur var fyrir Hvalfjörð. Aftur á móti fimmfaldaðist vegakerfið að 
lengd á milli 1930 og 1960, auk þess sem gífurlegir fjármunir voru settir í 
umferðarmannvirki, svo sem brúarsmíði. Þá varð mikil hækkun raunlauna 
eftir 1940 til þess að bifreiðar urðu almenningseign þar sem venjulegt fólk 
hafði loks efni á því að eignast sinn eigin fararskjóta. Þegar þetta er lagt 
saman er hægt að tala um aðra samgöngubyltingu um seinna stríð þegar 
landsamgöngur komust í gagnið af verulegri alvöru. Í kjölfarið minnkaði 
samkeppnishæfni sjóflutninga og strandsiglingar með fólk lögðust af árið 
1969. Nú síðustu ár hefur áherslan verið á aukin gæði vega, svo sem með 
malbikun, sem hófst eftir 1965, og styttingu vegalengda með brúm og 
jarðgöngum.  

Þeirri tilgátu má nú velta upp hvort samgöngubyltingin seinni, þegar bílar 
tóku við af skipum eftir miðja tuttugustu öld, geti verið helsta ástæðan fyrir 
hnignun sjávarbyggða á ystu annesjum sem verið hefur staðreynd á síðustu 
áratugum. Í stað þess að liggja á miðju samgöngukerfinu færðust téðar 
byggðir til jaðranna og tilverugrundvöllur þéttbýlisins breyttist. Ef aftur er 
litið til myndar 1 má setja þetta svo fram að tilkoma landflutninga hafi 
hliðrað stöðu punktanna og staða sjávarbyggðanna því færst frá D og út á 
jaðarinn til B og C. Það gæti hafa orðið til þess að hafnarbyggðirnar lentu 
utanveltu og samkeppnishæfni þeirra sem atvinnu- og þjónustumiðstöðva 
rýrnaði verulega. Til þess að gefa hugmynd um þetta var byggðum landsins 
skipt í tvo flokka eftir aðgengi að sjó- og landsamgöngum. Hafnarbyggðir eru 
Ísafjörður, Bolungarvík, Patreksfjörður, Bíldudalur, Þingeyri, Flateyri, 
Siglufjörður, Ólafsfjörður, Hrísey, Þórshöfn, Seyðisfjörður, Eskifjörður, 
Djúpivogur, Neskaupstaður, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður, Vestmanna-
eyjar. Vegabyggðir eru Akranes, Borgarnes, Búðardalur, Hvammstangi, 
Blönduós, Sauðárkrókur, Akureyri, Vopnafjörður, Egilsstaðir, Höfn, Vík, 
Hella, Hvolsvöllur, Selfoss, Hveragerði. Ef fólksfjölgun í þessum tveim 
flokkum byggða er fylgt eftir frá 1890 til ársins 2000 kemur athyglisvert 
mynstur í ljós. Hafnarbyggðirnar áttu sitt blómaskeið á tímum sjósamgangna 
þegar samgönguæðar landsins lágu meðfram ströndum, en tók að hnigna 
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eftir 1940 þegar vegakerfið fer að byggjast upp. Þetta gerist þrátt fyrir að 
mikil uppbygging ætti sér stað í sjávarútvegi eftir stríð. 

Mynd 2. Hlutfall landsmanna er býr á hafnarbyggðum sem eru annað hvort 
girtar fjöllum eða í langri fjarlægð frá öðru þéttbýli, og þeirra sem búa í 
vegabyggðum, stöðum sem liggja vel við landsamgöngum 

Lokaorð 

Flestir þéttbýlisstaðir hérlendis voru byggðir þar sem hafnaraðstæður 
voru góðar. Þessi staðreynd hefur yfirleitt verið tengd útræði og fiskimiðum, 
en sjávarútvegur var vitaskuld leiðandi atvinnugrein á þessum tíma. Aftur á 
móti gleymist iðulega að góð hafnaraðstaða er einnig forsenda fyrir aðgengi 
að sjósamgöngum, sem getur verið þéttbýlisvaki í sjálfu sér þegar 
stærðarhagkvæmni og flutningahagræði spila saman. Flestir íslenskar 
hafnarbyggðar voru þó of litlar til þess að geta staðið af sér þær breytingar 
sem hafa átt sér stað í samgöngumálum á tuttugustu öld. Þó hafa nokkrar 
þeirra, t.d. Ísafjörður og Vestmannaeyjar, náð það mikilli stærð að þær eru 
nálægt því að geta haldið sér sem sjálfstætt þéttbýlishagkerfi sem getur sveigt 
umferðina til sín. Hvert einasta bæjarfélag á landinu eru sérstakt samfélag. 
Starf eins frumkvöðuls, rekstrarákvarðanir, aðgerðir stjórnvalda og gæfuhjól 
örlaganna ráða miklu um þéttbýlisþróun. Hins vegar virðist sem 
sameiginlegur straumur reki áfram fólksfækkun á Vestfjörðum, Austfjörðum 
og Norðurlandi. Góðar samgöngur eru vitaskuld ekki trygging fyrir því að 
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þéttbýli blómgist. En óhægar samgöngur eru fyrirstaða sem erfitt er að 
yfirvinna. Helsta von sjávarbyggðanna hlýtur að vera sú að ný bylting sé í 
uppsiglingu, þar sem framfarir í fjarskiptum og tölvusamskiptum nái að 
tengja landsmenn saman í gegnum fjöll og firnindi. 
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Ásta Dís Óladóttir 

 

Umræða um samruna og yfirtökur fyrirtækja hefur verið mjög áberandi í 
íslensku viðskiptalífi undanfarin ár. Á Íslandi hafa verið talsverðar hræringar í 
þeim efnum en margir spyrja hvert markmiðið með þeim sé. Meginmarkmið 
flestra samruna er að auka verðgildi hins nýja sameinaða fyrirtækis. Samruni 
fyrirtækja getur í mörgum tilfellum verið fljótlegasta leiðin til þess að auka 
umsvif þeirra. Því má segja að til skemmri tíma litið vilji menn ná því sem 
kallað er samlegðaráhrif og auka þannig arðsemi hins sameinaða fyrirtækis en 
til lengri tíma eru verðmætin fólgin í því að ná fram meiri þekkingu, færni, fá 
vörur og markaði sem getur lagt grunninn að frekari vexti fyrirtækisins og þar 
af leiðandi aukið verðmæti þess. Þess vegna er það svo að undirbúningur 
fyrir samruna og yfirtökur snýst ekki aðeins um verðmat og framkvæmd 
áreiðanleikakannana á fjárhagslegum og lagalegum atriðum heldur skiptir 
fólk, stjórnun fyrirtækis, stefna þess og menning gríðarlega miklu máli ef vel 
á að takast. Hér verður því fjallað um samrunaferlið, áhrif þess á starfsfólk 
og menningu í fyrirtækjum. Einnig verður fjallað um hvað einkennir fyrirtæki 
sem náð hafa árangri og hvaða þættir hafa helst farið úrskeiðis í 
samrunaferlinu. 

Samrunaferlið 

Æskilegu samrunaferli má skipta í þrjú þrep: Undirbúning, framkvæmd og 
eftirfylgni. Sú framsetning sem hér er sett fram er alls ekki algild en gefur þó 
góða mynd af því hvernig þessu er háttað. Á undirbúningstíma þarf í fyrsta 
lagi að móta samrunastefnu, þ.e. hvers vegna á að kaupa eða renna saman við 
annað fyrirtæki og hvaða skilyrði þyrfti fyrirtækið að uppfylla. Það þarf að 
spyrja hvers konar samkeppnisforskot næst. Á að ná fram hagræðingu, 
sameiginlegu vöru- og þjónustuframboði, þekkingu, viðskiptavinum 
(markaðshlutdeild), dreifileiðum, vörumerkjum, einkaleyfum, o.s.frv. Hversu 
mikið koma fyrirtækin til með að bæta hvort annað upp? Í öðru lagi þarf að 
skoða hvaða virðisauki kemur til með að skapast. Hver er hann? Hversu 
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mikill er hann? Hvernig fellur hann til? Það er nauðsynlegt að spyrja sig 
þessara spurninga til þess að hægt sé að miðla framvindu og ávinningi 
sameiningar til starfsmanna, hlutahafa og markaðarins. Þegar þessum 
atriðum hefur verið gert skil þá má búa til drög að markvissri og raunhæfri 
aðgerða- og samrunaáætlun. 

Þegar þessu er lokið og aðgerða- og samrunaáætlunin er tilbúin, þá fer 
fram leit og val á samrunaaðila sem fellur að settum skilyrðum. Þegar hér er 
komið sögu er líklega búið að taka ákvörðun um tegund samruna og 
forsendur fyrir honum.  

Á þessu stigi skiptir máli að finna hentugt fyrirtæki. Mismunandi 
fyrirtækjamenning og stjórnunarstíll geta gert samrunaferlið mjög erfitt. 
Þegar fyrir liggja hugmyndir um hvers konar eiginleikum og kostum 
væntanlegur samrunaaðili þarf að búa yfir þarf að finna mögulega valkosti og 
skoða þá frekar en skilvirk greining á samrunaaðilum góða tilfinningu fyrir 
því hvernig fyrirtækin komi til með að styðja hvert annað hvað varðar 
markaðinn, þekkingu, þjónustu, hver verður sérstaðan, viðskiptavinirnir 
o.s.frv. Einnig minnkar það líkur á mistökum og vali á slæmum 
samrunavalkosti. Að lokum má segja að með greiningunni er frekar tryggt að 
endanlegt val sé í samræmi við mótaða stefnu. Best væri að finna fyrirtæki 
sem gefur líkur á jákvæðum samlegðaráhrifum bæði hvað varðar kostnað og 
tekjur.  

Því næst þarf að gera verðmat. Hversu mikils virði er viðkomandi 
fyrirtæki? Skoða þarf núverandi virði, hver líkleg samlegðaráhrif komi til með 
að verða að frádregnum öllum beinum sem óbeinum kostnaði við 
sameininguna. Þegar hér er komið sögu hafa óformlegar viðræður farið fram 
þar sem framtíðarsýn, stjórnskipulag, stefna, markmið og leiðir hafa verið 
rædd. Hvaða stjórnendur verða áfram, hver er staða starfsfólks beggja 
fyrirtækja, verður flutningur milli starfa o.s.frv. Þessi atriði þarf að ræða strax 
og mikilvægt að á þeim sé tekið. Því miður virðist staðreyndin oft sú að þessi 
atriði eru ekki rædd fyrr en eftir að ákvörðun hefur verið tekin og þá er það 
oft um seinan því hugmyndir manna fara ekki saman. Þau gæði sem lögð eru 
í undirbúningsferlið skipta miklu varðandi framhaldið. Nú ætti markviss og 
raunhæf framkvæmdaráætlun að hafa fæðst. 
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Framkvæmd samrunaferlisins 

Verði aðilar sammála um að þeir eigi leið saman er tillaga um samruna 
lögð fyrir stjórnir félaganna. Forsendan fyrir því er að rétt verð fáist fyrir 
fyrirtækið (skiptihlutföll) en það er fundið með því að framkvæma verðmat. 
Við verðmat eru skoðaðir útreikningar á ýmsum kennistærðum í 
ársreikningum og rekstraráætlunum fyrirtækjanna. Algengustu form 
áreiðanleikakannana við samruna og yfirtökur eru skoðun á áreiðanleika 
fjárhagslegra og lagalegra atriða. Þegar þetta liggur fyrir þá samþykkja stjórnir 
beggja fyrirtækja samrunaáætlunina og steypa saman efnahag fyrirtækjanna, 
þ.e.a.s ganga frá lögformlegum atriðum milli þeirra og gagnvart yfirvöldum. 
Að lokum fæst svo samþykki hluthafafundar. Framkvæmd samruna er mjög 
viðkvæmt skref fvrir starfsmenn viðkomandi fyrirtækja og kannanir hafa sýnt 
fram á að yfirmenn fyrirtækjanna skipta mestu máli í framkvæmdinni. 
Hlutverk þeirra er meðal annars að sjá til þess að stefna og markmið séu 
mótuð og allir í fyrirtækinu skilji og einbeiti sér að sameiginlegu markmiði. 
Einnig hefur það góð áhrif á starfsanda ef lögð er áhersla á mikilvægi þess að 
unnið sé að sama markmiði (Marks og Mirvis, 1998). 

Boðleiðir og samskipti milli yfirmanna og starfsmanna skipta miklu máli 
því hætta er á að starfsmenn skilji samrunann eða skynji ekki ávinning hans á 
sama hátt og stjórnendur. Boðleiðirnar verða að vera skýrar, aðgengilegar og 
nákvæmar. Það er mikilvægt að starfsfólk fái upplýsingar um gang mála allan 
tímann. En boðmiðlunin á ekki að einskorðast eingöngu á milli starfsmanna 
og yfirmanna því það þarf einnig að upplýsa hluthafa, lánadrottna, mikilvæga 
viðskiptavini og opinbera aðila. 

Eftirfylgni samruna 

Hingað til hefur eflaust allt gengið vel en þá er komið að erfiðasta 
hlutanum í samrunaferlinu. Það er hér sem hlutirnir fara úrskeiðis. Eftirfylgni 
samruna ætti að ganga vel fyrir sig ef vandað hefur verið til undirbúningsins 
því það minnkar líkur á mistökum. Allir vanræktir þættir munu án efa birtast 
í verri frammistöðu hins nýja sameinaða fyrirtækis. Til að mynda í minni 
framleiðni, uppsögnum hæfra starfsmanna og viðskiptavinir gætu leitað til 
samkeppnisaðilans. 
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Þess vegna er gott að mæla viðhorf starfsmanna til hins nýja fyrirtækis, til 
nýju stjórnendanna og til samrunans. Ef það er gert getur það komið í veg 
fyrir að menningarkimar myndist í fyrirtækinu. Það þarf að kortleggja 
starfsandann strax eftir að sameining hefur átt sér stað.  

Í raun má segja að ef fyrirtæki hefur eftir samruna á að skipa öflugu 
starfsfólki með jákvætt viðhorf til hins sameinaða fyrirtækis þá hafi 
samruninn heppnast.  

Skila samrunar og yfirtökur árangri? 

Þessari spurningu má svara á þann hátt að í flestum tilfellum skili 
samrunar og yfirtökur ekki tilætluðum árangri. Því til stuðnings má benda á 
nokkrar rannsóknir og kannanir. Samkvæmt könnun sem birtist í The 
Economist þá ná um 75% samruna ekki að skila þeim árangri sem til var 
ætlast. Þess ber þó að geta að samruni telst hafa misheppnast ef öllum 
markmiðum með honum hefur ekki verið náð (The Economist, 1999).  

Rannsókn sem framkvæmd var af KPMG (1999) styður einnig þá 
niðurstöðu að samrunar skili ekki alltaf tilætluðum árangri en þar kemur fram 
að í mörgum tilfellum sýni fyrirtæki minni arðsemi í kjölfar samruna. Í 
þessari sömu rannsókn kom í ljós að 80% af samrunum sem eiga sér stað í 
Bandaríkjunum og Evrópu hafa ekki náð að skapa tilætluð samlegðaráhrif og 
þar af leiðandi ekki skilað verðmætaaukningu til hluthafa. Einnig kemur fram 
að í helmingi tilfella séu samrunar misheppnaðir og hlutabréf eigenda í 
fyrirtækinu verði því sem næst verðlaus.  

Fjöldinn allur af rannsóknum hefur verið framkvæmdur og sambærilegar 
niðurstöður fengist. Til að mynda var gerð könnun sem birtist í Business 
Week og þar kemur fram að virði hluthafa þeirra fyrirtækja sem keyptu, 
rýrnaði í 61% tilvika. Megin ástæðurnar eru taldar fjórar: 

Of hátt yfirverð er greitt fyrir fyrirtækin. Yfirverð flytur 
framtíðarhagnað frá yfirtökuaðila til hluthafa hins yfirtekna félags. Ofmat á 
sparnaði og samlegðaráhrifum, því það skapar ákveðnar væntingar sem 
erfitt er að standa undir og veldur þar af leiðandi vonbrigðum meðal 
hluthafa. Samþætting rekstrar- og stoðeininga tekur of langan tíma. 
Skapar óstöðugleika og óróa innan fyrirtækisins sem svo kemur niður á 
þjónustu við viðskiptavini og skapar óánægju meðal starfsmanna. Einblínt 
er um of á niðurskurð kostnaðar. Niðurskurður kostnaðar bitnar á 
verkefnum sem ætlað er að leggja grundvöll að framtíðarvexti (Henry og 
Jespersen, 2002). 
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Þess ber að geta að niðurstöðurnar geta verið breytilegar eftir því hversu 
langur tími er liðinn frá samrunanum og eins hversu stórt úrtakið er. Þrátt 
fyrir þessar niðurstöður hefur samrunum ekki verið að fækka að neinu ráði 
(Business Week, 2002). 

Hvað er það sem helst fer úrskeiðis? 

Það sem fer úrskeiðis samkvæmt þeim rannsóknum sem greint hefur 
verið frá er að fyrirtæki sem var arðsamt fyrir samruna fer að sýna minni 
arðsemi eftir samrunann.  

Þegar forráðamenn fyrirtækja taka ákvarðanir um samruna er þeim oftast 
tiltölulega ljóst hvaða ávinning samruninn muni færa þeim. Hins vegar gera 
þessir sömu einstaklingar sér oft ekki grein fyrir því hvaða kostnað og ef til 
vill óhagræði samruninn getur haft í för með sér. Dæmi um kostnað og 
óhagræði eru að kostnaður við sjálfan samrunann er of mikill, starfsfólk 
verður óánægt og framleiðni og gæði vinnuframlags minnkar.  

Þegar framkvæmd samruna á sér stað er það hlutverk forráðamanna og 
yfirmanna fyrirtækjanna að finna leiðir til að lágmarka þessi ofantöldu áhrif 
ásamt því að virkja annað starfsfólk til að gera það sama. Samrunar eiga sér 
oftast stað þegar hagur viðkomandi fyrirtækis er sem mestur, þ.e.a.s þegar 
fyrirtækin eru í blóma því þá eru þau áhugaverður kostur. Þess vegna er 
líklegt að forráðamenn þeirra fyrirtækja sem eiga aðild að samrunum geri sér 
of miklar væntingar um þann ávinning sem samruninn skapar. Það er hins 
vegar staðreynd eins og komið hefur fram að mjög hátt hlutfall samruna 
gengur ekki eins vel og stefnt var að.  

En það er fleira sem spilar inn í. Eitt af því er vanlíðan starfsmanna.  
Forráðamenn fyrirtækja vanmeta í flestum tilfellum áhrif samruna á 

vellíðan starfsmanna sinna. Oft er ekki tekið tillit til þeirra í undirbúningi 
samruna eða í áætlunum um ávinning samruna og einnig er þessi þáttur 
vanræktur í samrunaferlinu, en eins og fram kom hér á undan í könnun 
KPMG (1999) huga einungis um 10% fyrirtækja almennilega að þessum 
málum. Helstu ástæður fyrir vanlíðan starfsmanna eru óöryggi, óvissa um 
framtíð, uppsagnir starfsmanna, ótti um stöðumissi, öfund, ótti um að gera 
mistök og fleira.  

Þetta getur orðið mjög kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki því vanlíðan 
starfsmanna hefur áhrif á rekstur fyrirtækja, fyrst og fremst vegna þess að 
hætta er á að framleiðni minnki og að lykilmenn yfirgefi fyrirtækið. 
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Sálfræðingar hafa bent á að það ferli sem starfsmenn fara í gegnum þegar 
tilkynnt hefur verið um samruna er líkt og sorgarferli (Marks og Mirvis, 
1992).  

Því ferli er hægt að skipta niður í fjögur stig.  
• Á fyrsta stiginu er starfsmaðurinn haldinn vantrú á að samruninn 

muni eiga sér stað.  
• A öðru stiginu er samruninn orðinn raunverulegur og starfsmaðurinn 

sýnir mikla reiði og sérstaklega gagnvart yfirmönnum og 
þjóðfélagsástandi.  

• Á þriðja stiginu fer starfsmaðurinn að huga að starfsframa sínum og 
óttast um sína eigin stöðu innan fyrirtækisins. Bent er á að greina megi 
þunglyndi meðal starfsmanna á þessu stigi.  

• Á fjórða stiginu og á lokastiginu hefur starfsmaðurinn sætt sig við 
samrunann, fengið öryggistilfinninguna aftur og ef til vill farinn að líta 
á samrunann sem tækifæri.  

 
Rétt er að taka fram að hér er einungis um að ræða ákveðið mynstur. 

Vanlíðan starfsmanna vegna samruna getur orðið gífurleg og haft þau áhrif 
að starfsemi fyrirtækisins lamast og framleiðni fellur gífurlega eins og fram 
hefur komið (Marks og Mirvis, 1992) 

Vanlíðan starfsmanna getur einnig leitt það af sér að lykilstarfsmenn 
yfirgefa fyrirtækið. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hætta hjá fyrirtækjum 
sem eru að ganga í gegnum samruna gera það af fúsum og frjálsum vilja. 
Talið er að um 30% af starfsmönnum í yfirmannastöðum hætti innan eins árs 
og meira en helmingur innan fimm ára frá samrunanum (Muchinsky, 1999). 

Ástæðan er stundum sú að starfsmaður hefur áhyggjur af því að völd 
hans skerðist við samruna. Einnig breytist staða flestra starfsmanna, bæði 
formleg og óformleg. Má nefna að óformlegir samningar við yfirmann um 
stöðuhækkun í framtíð eða fríðindi geta með samruna orðið að engu. Fæstir 
hugsa um samruna sem tækifæri til einhvers betra heldur sem ógnun við 
núverandi stöðu innan fyrirtækisins.  

Ef til vill skynja starfsmenn að samruninn gangi ekki sem skildi og ákveða 
þess vegna að yfirgefa skipið áður en það sekkur (Feldmann og Spratt, 1999). 
Menning er einn þeirra þátta sem hefur áhrif. 
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Ólík fyrirtækjamenning 

Hugtakið menning er vel þekkt og flestir gera sér grein fyrir því hver hin 
raunverulega merkingin er þó svo að skilgreiningarnar séu margar. Þó var 
ekki farið að greina áhrif hennar innan fyrirtækja fyrr en á áttunda áratug 
síðustu aldar (Schein, 1999). Til þess að skilja fyrirtæki þarf að ríkja skilningur 
á starfsumhverfi fyrirtækisins, menningarlegum bakgrunni og félagslegum 
aðgerðum innan þess. Peters og Waterman (1982) hafa framkvæmt 
rannsóknir á fyrirtækjamenningu. Þeir athuguðu fjölmörg fyrirtæki sem voru 
mjög sambærileg hvað varðar uppbyggingu og stjórnskipulag en skiluðu samt 
mjög mismunandi árangri. Niðurstöður þessara rannsókna gáfu það til kynna 
að hvert fyrirtæki býr í raun yfir sinni eigin menningu og að hún hefur áhrif á 
árangur þeirra. 

En hvað er fyrirtækjamenning? Sú skilgreining sem hér verður stuðst við 
er einföld og lýsandi eða ,,The way we do things around here” útleggst á 
íslensku sem ,,Svona eru hlutirnir gerðir í þessu fyrirtæki” (Schein, 1988). 

Samkvæmt Deal og Kennedy (2000) þá er leyndarmálið að baki því að 
byggja upp sterka fyrirtækjamenningu það að trúa virkilega á það sem 
fyrirtækið er að gera og má segja að það sé lykilatriði í samrunaferlinu, að fá 
starfsfólkið til þess að trúa á samrunann. Það skiptir líka miklu máli að 
menning fyrirtækjanna sé lík. Þeim mun líkari sem menning fyrirtækjanna 
sem hyggjast sameinast er, því meiri líkur á að sameiningin gangi vel fyrir sig. 
Tveir þættir hafa sérstaklega áhrif á það hve vel sameining tveggja menningar 
heima gengur. Annars vegar er það vilji starfsmanna til að breyta sinni 
menningu og hins vegar viðhorf þeirra til menningar hins fyrirtækisins. 

Áður en samruni er tilkynntur fara venjulega fram áreiðanleikakannanir 
bæði fjármálalegar og lagalegar eins og áður var nefnt. Með sama hætti mætti 
telja eðlilegt að framkvæmdar væru áreiðanleikakannanir á menningu 
fyrirtækjanna. 

Það þarf að skoða hvað er líkt með fyrirtækjunum og hvað sé ólíkt. Þessu 
til stuðnings má segja að í 60-70 % tilvika samkvæmt athugunum í 
Bandaríkjunum, að þegar samruni skilar ekki tilætluðum árangri þá er 
ástæðan sú að menning fyrirtækjanna fer ekki saman. Fólk var alls ekki 
tilbúið til þess að vinna saman líkt og ætlast var til af því. Því má segja að 
fyrirtæki geta ekki leyft sér að horfa fram hjá menningarmismuninum. Það 
verður að skoða hvað er líkt með fyrirtækjunum og hvað er ólíkt. Hvernig 
gera þeir hlutina hjá sér? Hvernig á að taka á þessum mismun ef fyrirtækin 
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fara í eina sæng, það þarf að setja það niður líka (Boddy, 2002). Það gæti 
jafnvel verið betra að sleppa því að yfirtaka eða sameinast fyrirtæki sem hefur 
mjög ólíka menningu (Neuhauser, 1999). 

Könnun á samrunaferlum fjörutíu breskra yfirtökufélaga leiddi í ljós að 
undirbúningur vegna fjármála og lagalegra atriða var mjög nákvæmur og 
almennt vel unninn en sömu fvrirtækin reyndu oft ekki að meta að neinu 
leyti mannauð eða menningu yfirtekna fvrirtækisins (Marks og Mirvis, 1998).  

Önnur rannsókn leiddi í ljós að árekstrar í samrunaferli orsökuðust í 
meira en helmings tilfellum af ólíkri fyrirtækjamenningu (Marks og Mirvis, 
1999). 

Annað sem vert er að benda á er að ólík fyrirtækjamenning getur verið 
mjög erfið þegar um er að ræða yfirtöku annars félagsins á hinu, sérstaklega 
þegar um er að ræða óvinsamlega yfirtöku. Þá eru meiri líkur á því að 
starfsmenn yfirtekna félagsins sýni neikvætt viðhorf til hins fyrirtækisins, séu 
í einskonar varnarstöðu, og að starfsmönnum yfirtökufyrirtækisins finnist að 
þeirra fyrirtækjamenning og aðferðir ættu að ráða í nýja sameinaða 
fyrirtækinu.  

Augljóst er að þessi viðhorf beggja fyrirtækjanna munu leiða til árekstra. 
Svona árekstrar hafa líklega í för með sér minni framleiðni og uppsagnir 
starfsfólks vegna óánægju og vanlíðunar þeirra. 

Sérfræðingar á þessu sviði telja að það taki þrjú til fímm ár fyrir 
mismunandi fyrirtækjamenningu að sameinast og að kostnaður vegna þessa 
geti numið allt að 30% af afkastagetu fvrirtækisins. Reynslan gefur þó til 
kynna að sá þáttur sé einna áhrifamestur hvað varðar árangur samrunans.  

Er hægt að ná betur til starfsmanna? 

Breytingar fá oft og tíðum litlar undirtektir hjá starfsmönnum. Samruni 
eða yfirtaka veldur yfirleitt miklum breytingum hjá starfsfólki. Það er margt 
sem þarf að taka með í reikninginn eins og fram hefur komið. Breytingar á 
þessu stigi eru óhjákvæmilegar og starfsmenn búast við þeim. Þess vegna 
skiptir miklu að boðmiðlun sé virk og skýr stefna og framtíðarsýn sé til 
staðar. Nauðsynlegt er að ná til þeirra sem hafa áhrif í fyrirtækinu og fá þá til 
þess að skilja út á hvað sameiningin gengur og hver sé ávinningurinn með 
henni. Í raun má segja að í hverju fyrirtæki séu þrjár gerðir einstaklinga. Það 
eru jákvæði starfsmaðurinn, sá sem lítur á sameininguna sem tækifæri fyrir 
fyrirtækið og tækifæri fyrir sig sjálfan. Sá hlutlausi, það er einstaklingurinn 
sem ákveður að bíða og sjá til hvað sameiningin komi til með að skila honum 
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og fyrirtækinu og að lokum er það neikvæði starfsmaðurinn, sá sem hefur allt 
á hornum sér og vill engar breytingar. Þessir einstaklingar geta hver um sig 
haft mikil áhrif á það hvernig samrunaferlinu reiðir af. Þess vegna verður að 
fjárfesta í þátttöku einstaklinganna, það þýðir ekkert að berja í borðið og 
segja ,,við erum í þessu til þess að græða” því starfsmenn hugsa með sér, 
hverju á að breyta og hvers vegna? Hvernig verður framkvæmdin? Hverjar 
verða afleiðingarnar fyrir mig? Hvað græði ég á þessu öllu saman? 

Þess vegna er þátttaka starfsmanna í breytingaferlinu talin mjög mikilvæg. 
Starfsfólk sem er hluti af ferlinu og telur sig hafa áhrif eru líklegri til þess að 
vera jákvæðari gagnvart samrunum og yfirtökum (Neuhauser, 1999).  

Hvað einkennir þá sem ná árangri? 

Í rannsókn KPMG (1999) var kannað hvað það var sem leiddi til þess að 
sum fyrirtæki náðu árangri í samruna en önnur ekki. Innan við10% fyrirtækja 
sem könnuð voru í rannsókninni lögðu mikla áherslu á starfsmannamálin, en 
þau voru í hópi þeirra fyrirtækja sem náðu að skila viðunandi arðsemi til 
hluthafa sinna eftir samrunann. Neuhauser (1999) hefur bent á eins og fram 
hefur komið hér á undan að þau fyrirtæki sem framkvæma áreiðanleika-
könnun á menningu fyrirtækjanna ná betri árangri en þau sem ekki gera það. 

Samkvæmt rannsóknum sem Deloitte & Touche Consulting hefur gert þá 
eru það eftirfarandi atriði sem voru lykilatriði í samrunaferlinu hjá þeim sem 
náðu árangri: Verkefnin voru skýrt afmörkuð og viðráðanleg. Tilgangi og 
markmiðinu með samruna var miðlað og haft var eftirlit með þeim. 
Framvinda samrunaferlisins var skilgreind að gefnum ákveðnum ytri þáttum 
fyrirtækisins (s.s. lagalegu umhverfi, markaðsstöðu, viðbrögðum keppinauta). 
Auðlindir í samrunann voru skilgreindar ásamt tíma og svigrúmi. Staðið var 
við fjármálaleg og rekstrarleg markmið þrátt fyrir að gerðar hafi verið 
breytingar á stjórnskipulagi og rekstri, þar með talið arðsemi (Reynir Jónsson, 
2002). 

Samrunanálgun og aðferðir voru skilgreindar áður en vinnuhópar voru 
settir af stað. Tekið var á bæði jákvæðum og neikvæðum mun á menningu. 
Skýr afstaða var tekin til lykilþátta, s.s. fjármála, starfsmannamála, 
starfsaðstöðu og upplýsingatækni 



86 Viðskiptafræði Ásta Dís Óladóttir 

Að lokum 

Hér er því haldið fram að samrunar hafi ekki verið að skila tilskildum 
árangri. Megin ástæða þess er vegna þess að um er að ræða bæði langvinnt og 
flókið ferli og samspil hagsmuna margra aðila. Fyrirtæki leggja ekki nægilega 
mikla áherslu á mannlega þáttinn í ferlinu. 

Allar þær kannanir og rannsóknir sem vitnað hefur verið í benda á þessa 
niðurstöðu. Lykillinn að vel heppnuðum samruna liggur því í góðum 
undirbúningi. Slíkur undirbúningur er sérstaklega mikilvægur vegna þess að 
heildarhagsmunir eru í húfi. Það þarf að framkvæma áreiðanleikakannanir á 
fleiri þáttum en fjármálalegum og lagalegum atriðum. Áreiðanleikakönnun á 
menningu er líka nauðsynleg eins og fram hefur komið. Þar sem 
sjónarhornið hér var áhrif á starfsfólk og fyrirtækjamenningu má spyrja í 
lokin, hvernig hægt sé að sameina tvo ólíka menningarheima. Svarið við því 
miðað við það sem fram hefur komið hér áður gæti verið eftirfarandi. Það er 
hægt með því að miðla stöðugt hver stefna og markmið samrunans er. 
Einnig er nauðsynlegt að miðla upplýsingum og veita stöðugt góða og 
tímanlega endurgjöf. 

Því þarf að koma skýrt til skila hvers konar fólk fyrirtækið vill hafa og 
hvers er ætlast til af því. Einnig ættu forsvarsmenna að hagnýta það besta úr 
menningu beggja fyrirtækja. Það er ekki hægt að ætlast til þess að starfsfólk 
annars fyrirtækisins fallist á það að fórna sinni menningu og aðlaga sig 
algjörlega að menningu hins fyrirtækisins, það er óraunhæft að ætla slíkt. 
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Birgir Óli Einarsson 

 

Málefni landbúnaðarins hafa lengi verið til umfjöllunar hér á landi og 
sýnist sitt hverjum. Umfjöllunin hefur aðallega beinst að þeim stuðningi sem 
innlend framleiðsla nýtur hér á landi, framleiðslustýringu í hefðbundnum 
landbúnaði og samanburði á matvöruverði hér á landi og í nágrannalöndum. 
Á sama tíma hefur afkoma einstakra búgreina verið áhyggjuefni sem leitt 
hefur af sér stöðuga fækkun í röðum framleiðenda. Efni þessarar ritgerðar 
var valið í ljósi þessara umræðna og er viðfangsefnið margbrotið enda snertir 
það ólíkar lífsskoðanir fólks um markmið og hlutverk landbúnaðar í 
samfélaginu. Þau sjónarmið snúast m.a. um það hvort landbúnaður eigi eða 
geti starfað í óheftu samkeppnisumhverfi hér á landi og hvort meginmarkmið 
hans sé yfirhöfuð að hámarka hagnað. Sem dæmi um það er algengt að 
afurðastöðvar séu reknar sem samvinnufélög í þágu og í eigu bænda til að 
tryggja sameiginlega hagsmuni þeirra á innanlandsmarkaði. Á móti hefur 
verið bent á fjölþætt hlutverk landbúnaðarins í samfélaginu sem snýr að 
landnýtingu, landvörslu og byggðaþróun. Þau sjónarmið stangast á við 
markmið alþjóðasamninga sem kveða á um minni markaðsvernd í 
milliríkjaviðskiptum með landbúnaðarafurðir og geta ógnað ríkjandi 
markaðsstöðu og afkomu framleiðenda hér á landi að öðru óbreyttu. Í ljósi 
þess er nauðsynlegt að gerð sé athugun á samkeppnisstöðu íslensks 
landbúnaðar í alþjóðlegum samanburði og greina í framhaldi af því hvaða 
athafnir skuli leggja sérstaka rækt við í þeim tilgangi að tryggja stöðu hans í 
vaxandi alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Markmið þessarar rannsóknar var 
eftirfarandi: Í fyrsta lagi að meta samkeppnishæfni einstakra búgreina á 
alþjóðavísu. Í öðru lagi að varpa ljósi á hvernig hægt sé að bæta 
samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar. Og í þriðja lagi hvernig ná má 
fótfestu með íslenskar landbúnaðarvörur á erlendum mörkuðum og hvaða 
forsendur þurfa að liggja þar að baki til að það sé raunhæft. 
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Milliríkjaviðskipti með landbúnaðarvörur 

Óhætt er að segja að miklar hræringar eru að verða í alþjóðaviðskiptum 
með landbúnaðarvörur. Þegar má greina aukna samkeppni frá innflutningi 
landbúnaðarafurða en athugun á CIF verði innflutnings sýndi að það fór 
lækkandi hér á landi frá árinu 1990 til 2000 á meðan FOB verð útflutnings 
fór hækkandi á sama tíma. Að auki benti útreikningur til mikilla 
staðkvæmdaráhrifa á alþjóðamarkaði með landbúnaðarafurðir þar sem 
hlutfallsleg magnbreyting út- og innflutnings var meiri en hlutfallsleg 
verðbreyting hér á landi frá árinu 1990 til ársins 2000. Gæði íslenskra 
landbúnaðarafurða virðist ekki vega upp á móti hærra afurðaverði því 
útreikningur sýndi að hlutfallsleg magnbreyting útflutnings á móti 
hlutfallslegri verðbreytingu fór hækkandi frá árinu 1990 til 2000 á meðan sú 
þróun var öfug fyrir innflutning. Það bendir til þess að útflutningsmagn er að 
verða sífellt viðkvæmara fyrir jaðarbreytingum í verði á meðan því er öfugt 
farið með innflutningsmagn. Sú niðurstaða gefur vísbendingu um að 
samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar er að versna á alþjóðavísu og að gæði 
landbúnaðarafurða í alþjóðaviðskiptum sé orðið nauðsynlegt skilyrði en ekki 
nægjanlegt á meðan afurðaverð er farið að skipta sífellt meira máli.  

Stuðningur hins opinbera 

Samkvæmt mati OECD hefur stuðningur hins opinbera við landbúnað 
hér á landi lækkað úr 22,9 milljörðum kr. árið 1990 á verðlagi ársins 2000 í 
12,7 milljarða kr. árið 2000, eða um 44,7% að raungildi á tímabilinu. Frá því 
að GATT samningurinn tók gildi árið 1995 og fram til ársins 2000 (bæði ár 
meðtalin) hefur heildarstuðningur til landbúnaðar hér á landi hins vegar 
aukist um 7,5% að raungildi. Það skýrist m.a. af því að eftir að beingreiðslur 
voru teknar upp í kindakjötsframleiðslu á árinu 1992 og í mjólkurframleiðslu 
á árinu 1993 hefur vernd innlendrar framleiðslu verið flutt yfir á 
skattgreiðendur til mæta ákvæðum GATT samkomulagsins um aukinn 
markaðsaðgang á árunum 1995 til 2001. Þá hafa beingreiðslur í sauðfjárrækt 
verið skilgreindar sem ,,grænar greiðslur” (þ.e.a.s eru ekki framleiðslutengdar) 
hér á landi frá og með árinu 1996 til að mæta ákvæðum GATT samningsins 
um minni markaðstruflandi stuðning. Sú túlkun á greiðslum til 
sauðfjárbænda hefur verið gagnrýnd af Alþjóðaviðskiptastofnuninni enda 
umdeilt hvort framleiðslutenging sé fyrir hendi eins og skilyrðum fyrir 
greiðslum er háttað (Ríkisendurskoðun, 2002). 
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Samkeppnishæfni 

Samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar á alþjóðavísu var metin út frá 
markaðsvæðingu og markaðsvernd helstu framleiðsluafurða í samanburði við 
aðildarlönd OECD. Markaðsvæðing (NACp) tók mið af vægi stuðnings til 
framleiðenda á móti markaðshlut heildarframleiðsluverðmætis á verði til 
bænda og gefur mælikvarða um markaðsvæðingu í landbúnaði samanborið 
við ríkisafskipti.  

 
Stærðfræðileg framsetning á NACp er eftirfarandi: 
%PSE = (PSE/HFV) ·100 (1) 
MHF = (100-%PSE) (2) 
NACp = (%PSE / MHF) + 1 (3) 
 
Þar sem: 
%PSE = Hlutur stuðnings til framleiðenda af heildarframleiðslu-
verðmæti. 
PSE = Stuðningur til framleiðenda. 
HFV = Heildarframleiðsluverðmæti. 
MHF = Markaðshlutur heildarframleiðsluverðmætis. 
NACp = Vægi framleiðslustuðnings umfram markaðsverðmæti. 
 
Ef %PSE er 60% þá lýsir það hlutfall stuðningi til framleiðenda af 

heildarframleiðsluverðmæti búanna eða það hlutfall tekna sem rekja má til 
stjórnvaldsaðgerða [jafna 1]. Þá má rekja 40% af heildarframleiðsluverðmæti 
búanna frá markaði án nokkurs stuðnings [jafna 2]. Tilfærslur til bænda eru 
þá 2,5 sinnum (eða 150%) hærri ef gengið væri út frá heimsmarkaðsverði 
(markaðsverð) án nokkurs stuðnings [jafna 3], þá er NACp til framleiðenda 
2,5. 

Þegar NACp er jafnt og einn þá myndast heildartekjur framleiðenda 
alfarið á markaði án nokkurs stuðnings. Þar af leiðandi má segja að eftir því 
sem NACp er hærra, því lægri er hlutur heildartekna sem myndast á markaði 
og öfugt. Það má því líta á þetta sem mælikvarða á markaðsvæðingu í 
landbúnaði samanborið við ríkisafskipti. 

Að sama skapi fór markaðsvæðing í vinnslu eftir vægi stuðnings af 
heildarneysluverðmæti sem gaf mælikvarða um markaðsvæðingu í vinnslu 
afurðanna.  
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Stærðfræðileg framsetning á CSE er eftirfarandi: 
%CSE = CSE/HNV·100 (4) 
MHV = (100-%CSE) (5) 
NACc = (%CSE / MHV) + 1 (6) 
 
Þar sem: 
%CSE = Hlutur stuðnings til neyslu innlendrar framleiðslu af 
heildarneysluverðmæti afurða frá bændum. 
CSE = Stuðningur til neyslu innlendrar framleiðslu á verði til bænda. 
HNV = Heildarneysluverðmæti afurða frá bændum. 
MHV = Markaðshlutur heildarneysluverðmætis (á verði til bænda). 
NACc = Vægi neyslustuðnings umfram markaðsverðmæti. 
 
Sem dæmi ef %CSE mælist 60% þá gefur það til kynna að hlutfall 

stuðnings af heildarneysluútgjöldum landbúnaðarafurða eru tilfærslur frá 
neytendum til framleiðenda, eða sá hluti neysluútgjalda sem rekja má til 
ríkisafskipta [jafna 4]. NACc upp á 2,5 vísar til að neysluútgjöld eru 2,5 
sinnum (150%) hærri en ef heimsmarkaðsverð (markaðsverð) fengi að ráða á 
markaði án nokkurs stuðnings. 

Þegar NACc er jafnt og einn þá merkir það að heildarneysluútgjöld 
landbúnaðarafurða er á markaðsverði án stuðnings til framleiðenda og 
neytenda. Því hærra sem NAC er til neytenda þeim mun minna endurspegla 
neysluútgjöldin markaðsaðstæður. Líta má því á NACc sem mælikvarða á 
markaðsvæðingu, þ.e. að hvað miklu leyti skilaboð á markaði (samanborið 
við áhrif ríkisafskipta) hefur áhrif á neyslu landbúnaðarafurða. 

Markaðsvernd var metin út frá afurðaverði til bænda að meðtöldum 
framleiðslutengdum greiðslum annars vegar og afurðaverði greitt af vinnslu 
hins vegar í samanburði við heimsmarkaðsverð (ytra verð). Markaðsvernd 
sem fellst í afurðaverði bænda umfram heimsmarkaðsverð gefur vísbendingu 
um hvað styrkja þarf innlenda framleiðslu til að gera útflutning mögulegan. 
Markaðsvernd í innlendri afurðavinnslu gefur vísbendingu um meðalálögur á 
innflutning á innlendan markað.  

Samkeppnishæfni var metin út frá markaðsvæðingu í einstökum afurðum 
OECD landa og endurspeglaðist vægi markaðsvæðingar í samsvarandi 
markaðsvernd sömu afurðar nema í kindakjöti vegna túlkunar beingreiðslna í 
sauðfjárframleiðslu hér á landi. Sú túlkun varð til þess að markaðsvernd í 
framleiðslu kindakjöts reiknast minni hér á landi samkvæmt útreikningi 
OECD þar sem beingreiðslur voru þar ekki meðtaldar. Að teknu tilliti til 
beingreiðslna var samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar mest í framleiðslu 
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og vinnslu á kindakjöti hér á landi en minnst í framleiðslu og vinnslu á 
alifuglakjöti. Sem dæmi var innflutningsvernd alifuglakjöts mest hér á landi af 
öllum OECD löndum á árinu 2000 og samsvaraði um 673% álögum á 
innflutning. Samkeppnishæfni í framleiðslu á kindakjöti var betri hér á landi á 
árinu 2000 en í Noregi, Sviss og Evrópusambandinu en minni en í Póllandi, 
Bandaríkjunum, Tyrklandi, Ástralíu, Nýja Sjálandi og Ungverjalandi. Aðeins í 
Ungverjalandi er samkeppnishæfni í vinnslu kindakjöts betri en á Íslandi af 
löndum OECD.  

Helstu tillögur 

Leggja á áhöfuðáherslu á útflutning landbúnaðarafurða á þá markaði þar 
sem lykilhæfni íslensks landbúnaðar kemur að bestum notum og 
samkeppnishæfni hans er betri. Lykilhæfni í íslenskum landbúnaði liggur í 
rekjanleika búfjár í sauðfjárrækt. Íslenskir sauðfjárbændur standa þar vel að 
vígi miðað við sauðfjárbændur í öðrum löndum því rík hefð er fyrir 
skipulagðri merkingu sauðfjár hér á landi. Segja má að hér gildi tvöfalt 
merkingakerfi þar sem lömb eru bæði mörkuð við fæðingu og að auki merkt 
í eyra þegar þeim þau eru rekin á fjöll. Að marka fé hér á landi við fæðingu 
hefur fylgt landnámsfénu frá upphafi en tvöfalt kerfi sem þetta þekkist ekki í 
öðrum löndum og jafnvel engin skipulögð skráning sauðfjár yfirhöfuð. Þá er 
grundvallarmunur á fyrirkomulagi framleiðslunnar hér á landi og víða 
erlendis að fé fylgir sama sauðfjárbúi frá fæðingu í sláturhús (Jón Viðar 
Jónmundsson, 2002). Algengt er erlendis að fé skipti um eigendur fyrir 
slátrun sem gerir rekjanleika þess mun erfiðari á allan hátt. Með hliðsjón af 
því ætti að leggja höfðuáherslu á markaðsetningu lamba- og kindakjöts á 
Frakklandsmarkaði þar sem saman fara mestar kröfur til rekjanleika afurða 
og einnig hátt afurðaverð (The Scotsman, 1. ágúst 2002). Sauðfjárkynið hér á 
landi kom með fyrstu landnámsmönnum og af ríkri söguhefð hér á landi gæti 
markaðsáhersla með rekjanleika tengst menningarlegu ívafi með sögulegum 
staðháttum eftir landsvæðum eða búum. Það myndi undirstrika öryggi afurða 
fyrir dýrasjúkdómum (e. food safety) og vera í samræmi við nýlega áherslu 
um menningartengda ferðaþjónustu á landsbyggðinni.  

Samkeppnishæfni mjólkurframleiðslu er slök hér á landi en aðeins í Japan 
er samkeppnishæfnin minni af löndum OECD. Sem dæmi þá þurfti að 
styrkja framleiðslu á mjólk hér á landi um 388% á árinu 2000 til að gera 
útflutning mögulegan. Þá samsvaraði vernd innlendrar mjólkurvinnslu á sama 
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tíma um 153% álögum á innflutning. Viðskipti með greiðslumark1 hefur 
íþyngt rekstri kúabúa hér á landi á undanförnum árum með verulegri 
skuldsetningu og fjármagnskostnaði. Viðskiptin hafa þó orðið til þess að 
búin hafa stækkað að jafnaði og orðið hagkvæmari framleiðslueiningar en 
telja má að þau þurfi að stækka enn frekar svo að meðalbúið nái að skila 
jákvæðri afkomu af rekstri (Birgir Óli Einarsson, 1999). Leita þarf leiða til að 
gera búunum kleift að fullnýta sína afkastagetu án þess að skerða 
samkeppnishæfni þeirra í alþjóðlegum samanburði í framtíðinni með aukinni 
skuldsetningu vegna kaupa á greiðslumarki. Mikilvægt er í því sambandi að 
rjúfa tengsl milli framleiðslumagns og beingreiðsla í því skyni að auka 
athafnafrelsi bænda í samræmi við fastafjármuni, landkosti og aðrar auðlindir 
(áþreifanlegar og óáþreifanlegar). Taka ætti þess í stað upp beingreiðslur á 
grundvelli landnýtingaráætlunar sem byggist á sjálfbærri nýtingu lands og 
vörslu þess. Með því væri verið að viðurkenna fjölþætt hlutverk landbúnaðar 
og útvíkka skilgreiningu á starfsviði bænda sem bæði framleiðendur og 
landverðir. Alhliða áætlanagerð á sviði landnýtingar gæfi landbúnaðinum viss 
takmörk í framleiðslu út frá landkostum en að sama skapi bændum aukið 
svigrúm við að fullnýta sínar auðlindir í framleiðslu og búrekstri. Með því 
væri verið að gefa bændum aukið athafnafrelsi til að byggja upp traustar og 
arðbærar rekstrareiningar á heimamarkaði sem er forsenda fyrir árangri í 
útflutningi. 

Þegar áhersla er nánast eingöngu á innanlandsmarkað með afsetningu 
afurða þá krefst aukin tæknivæðing fækkun búa til að standa undir föstum 
kostnaði vegna hennar. Til að sporna við þeirri þróun er nauðsynlegt að auka 
heildartekjur bænda með auknum og viðvarandi útflutningi 
landbúnaðarafurða með markvissu samstarfi við alþjóðleg afurða-
sölufyrirtæki. Kanna ætti grundvöll að samstarfi með Ný Sjálendingum 
varðandi markaðsetningu lamba- og kindakjöts á Evrópumarkað. Bæði 
Ísland og Nýja Sjáland eiga það sameiginlegt að vera eylönd með ríka hefð í 
sauðfjárrækt. Landfræðileg og menningarleg nálægð Íslands við 
Evrópumarkað og aðild að evrópska efnahagssvæðinu gæti skapað ávinning 
fyrir Ný Sjálendinga með samstarfi en telja má að ávinningur að dreifinganeti 
þeirra sé verulegur fyrir Íslendinga. Þá ætti ennfremur að kanna grundvöll 

1  Greiðslumark lögbýla er tiltekið magn kindakjöts (mælt í kílóum) eða mjólkur (mælt í 
lítrum), sem réttur til beinna greiðslna úr ríkissjóði miðast við. Samkvæmt núgildandi 
samningi í sauðfjárrækt sem undirritaður var í mars 2000 og gildir frá 1. janúar til 31. 
desember 2007 verða viðskipti með greiðslumark í sauðfé leyfð eigi síðar en frá 1. janúar 
2004. 
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fyrir samstarfi við Arla Foods um framleiðslu og markaðsetningu á unnum 
mjólkurvörum undir nafni Arla Foods á erlendan markað (e. licensing 
agreements). Nýta mætti með þeim hætti dreifingarnet og viðskipatengsl Arla 
Foods á alþjóðamarkaði án þess að leggja í ómældan kostnað, tíma og áhættu 
sem myndi fylgja því að byggja það upp frá grunni (e. greenfield investment). 
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Einar Guðbjartsson 

 

Í um það bil einn áratug hefur verið virkur hlutabréfamarkaður á Íslandi. 
Í öllum hinum vestræna fjármálaheimi er hlutabréfamarkaður einn af 
hornsteinum hagkerfisins. Hlutabréfamarkaður hefur það göfuga hlutverk að 
dreifa því fjármagni sem til ráðstöfunar er á hverjum tíma í þær fjárfestingar 
sem gefa besta ávöxtun hverju sinni. Þessi dreifing er ekki sjálfvirk og á ekki 
að vera sjálfvirk, heldur eiga fjárfestar að geta tekið sjálfstæða ákvörðun um 
viðkomandi fjárfestingu sem byggir á þeim gögnum sem eru til staðar á 
hlutabréfamarkaðinum. Þessi gögn, bæði fjárhagsleg og ekki fjárhagsleg, 
verða síðan að upplýsingum sem fjárfestarnir nota við ákvarðanatöku sína.  

Í upphafi voru hlutafélögin sem skráð voru á Verðbréfaþing Íslands (nú 
Kauphöll Íslands) oftast nær einn lögaðili, þ.e.a.s. ekki var mikið um 
dótturfélög eða hlutdeildarfélög. Eftir því sem leið á þennan fyrsta áratug 
hlutabréfamarkaðar á Íslandi fóru fyrirtæki að mynda samsteypur, þ.e. að 
stofna dótturfyrirtæki hérlendis sem erlendis. Þetta gerðist annars vegar með 
því að stofnuð voru dótturfélag og hins vegar með því að keypt voru 
starfandi fyrirtæki og þau gerð að dótturfélögum.  

Á árunum 1997 til 2001 urðu mikil umskipti í þessu efnum og mörg 
fyrirtæki voru keypt og sameinuð öðrum eða þá að tvö sjálfstæð fyrirtæki 
sameinuðust í eitt. Eitt þekktasta dæmið er sameining Fjárfestingarbanka 
Atvinnulífsins hf. og Íslandsbanka hf. Ekki er alltaf sjálfgefið að viðskiptavild 
myndist við ofangreindar aðstæður.  

Samhliða fyrirtækjakaupum og/eða -sameiningum verða oft til óefnislegar 
eignir eins og viðskiptavild. Viðskiptavild myndast þegar kaupverðið er hærra 
en bókfærð eign þess fyrirtækis sem keypt er, að teknu tilliti til markaðverðs 
eigna og skulda. Óefnislegar eignir, þar á meðal viðskiptavild, sem er einna 
þekktust, hafa orðið stærri og stærri hluti að heildareignum margra þeirra 
fyrirtækja sem skráð eru á íslenska hlutabréfamarkaðinum.  
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Markmið þessarar greinar er að lýsa þeirri þróun sem átt hefur sér stað á 
íslenska hlutabréfamarkaðinum hvað varðar óefnislegar eignir skráðra 
hlutafélaga. Stuðst er við tölur úr ársreikningum viðkomandi fyrirtækja.  

Óefnisleg eign og íslensk löggjöf 

Viðskiptavild er þekktasta einstaka óefnislega eignin. Byrjað var að reikna 
viðskiptavild um 1880 í Bandaríkjunum. Útreikningurinn var mjög einfaldur, 
þ.e. tekinn var mismunur á kaupverði og bókfærðri eign þess félags sem var 
keypt. Viðskiptavild hefur verið mikið í umræðunni á síðustu árum og 
áratugum, nú síðast í sambandi við röð uppkaupa á tölvu- og tækni-
fyrirtækjum víða um heim. Mesta tap í sögu hlutabréfamarkaðarins í 
Bandaríkjunum má meðal annars rekja til niðurfærslu á viðskiptavild og nýrra 
reikningsskilastaðla. 

 
Þegar fyrirtæki er selt í heilu lagi er verðið fyrir það oft hærra en fengist við sölu 
einstakra eigna. Viðskiptavild er mismunur á kaupverði fyrirtækis og verðmæti 
eigna þess (allra efnislegra eigna að viðbættum skilgreindum óefnislegum 
eignum). Viðskiptavild verður aðeins bókfærð þegar fyrirtæki er keypt í heild 
sinni. 
Ríkisskattstjóri úr Tíund eftir Jón Á Tryggvason, 1998 
  
Hér kemur fram að viðskiptavild er hluti af stærri heild, þ.e. fyrirtækinu 

sjálfu. Í 30. gr. reglugerðar nr. 696 frá 1996, er að finna upplýsingar um 
reikningsskilalega meðferð á viðskiptavild. Hluti af 30. greininni hljóðar svo: 

 
30. gr. Hafi félag greitt meira fyrir fjárfestingu sína í hlutdeildar- eða dótturfélagi 
en sem nemur hlutdeild í hreinni eign þess við kaup ber að heimfæra mismuninn 
á tilgreindar eignir ef það er unnt, ella telst hann viðskiptavild. Mismun þennan 
ber að endurmeta og afskrifa með sama hætti og þær eignir. Ef mismunurinn 
telst viðskiptavild skal hann endurmetinn og afskrifaður að fullu í samræmi við 
ákvæði 31. gr. laga um ársreikninga. Gjaldfærsla á framangreindum mismun skal 
færð sem áhrif hlutdeildar- eða dótturfélags í rekstrarreikningi. Hafi félag hins 
vegar greitt minna fyrir fjárfestingu sína í hlutdeildar- eða dótturfélagi en sem 
nemur hlutdeild í hreinni eign þess við kaup ber að heimfæra mismuninn á sama 
hátt og að framan greinir en með öfugum formerkjum. 
 
Samkvæmt ofansögðu getur viðskiptavild myndast ef fjárfest er í 

hlutdeildarfélagi eða dótturfélagi. Sú reikningsskilaaðferð sem notuð er við 
reikningsskilin ræður því hvort hún myndast og verður skráð í 
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efnahagsreikning. Ef notuð er kaupaðferð (purchase method) þá myndast 
viðskiptavild ef kaupverð er ekki það sama og „markaðsverð“ einstakra eigna 
þess félags sem er keypt. Ef hins vegar er notuð samlegðaraðferðin (e. 
Pooling of interest method) þá myndast engin viðskiptavild eða yfirverð 
hvort sem kaupverðið er hið sama og „markaðsverð“ einstakra eigna þess 
félags sem er keypt eða ekki. Samlegðaraðferðin var bönnuð af Bandaríska 
Reikningsskilaráðinu (FASB) frá og með 1. júlí 2001, vegna þess að hægt var 
að „fela“ hluta af kaupverðinu utan efnahagsreiknings hjá því félagi sem 
keypti . Þetta gerist með þeim hætti að bókfært verð eigna þess félags sem 
keypt er færist yfir í bókhald þess félags sem keypti en ekki kaupverðið. 

Í 15. gr. laga nr. 144 um ársreikninga frá 1994, sem nú eru til 
endurskoðunar, er að finna upplýsingar um þau skilyrði sem þurfa að vera til 
staðar til þess að óefnisleg réttindi geti talist eignir í ársreikningi fyrirtækja. 

 
15. gr. Óefnisleg réttindi skal aðeins telja til eignar ef þeirra er aflað gegn 
greiðslu. Sama á við um rannsóknar- og þróunarkostnað. Ef þessir liðir nema 
verulegum fjárhæðum skulu þeir sýndir sérstaklega eða þeirra getið í skýringum í 
ársreikningi.  
 
Í þessari grein er einnig tekið á öðrum óefnislegum eignum eða réttindum 

en viðskiptavild. Í 3. grein sömu reglugerðar eru taldir upp, meðal 
fastafjármuna, þeir flokkar er tilheyra óefnislegum réttindum sem skrá má í 
efnahagsreikning. 

 
Reglugerð nr. 696/1996 – hluti af 3. grein 
Óefnislegar eignir: 
1. Rannsóknar- og þróunarkostnaður. 
2. Sérleyfi, einkaleyfi og önnur leyfi, réttur til vörumerkja og sambærileg 

réttindi og eignir. 
3. Annar stofnkostnaður. 
4. Viðskiptavild. 
5. Réttur til nýtingar auðlinda. 
6. Fyrirframgreiðslur fyrir óefnislegar eignir. 
7. Aðrar óefnislegar eignir. 
 
Í 31. grein laga, um ársreikninga, nr. 144 frá 1994, er fjallað um meðferð 

óefnislegra eigna í rekstrarreikningi. Ef mismunurinn er ekki gjaldfærður 
strax, skal hann eignfærður og afskrifaður með kerfisbundum hætti.  
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31. gr. Ef kostnaður vegna óefnislegra réttinda, rannsókna eða þróunar er ekki 
gjaldfærður strax skal afskrifa hann með kerfisbundnum hætti á tilteknu tímabili, 
þó ekki á lengri tíma en fimm árum. Afskriftatímann má þó lengja fram yfir fimm 
ár enda sé hann ekki lengri en nýtingartími viðkomandi eignar. Gera skal grein 
fyrir ástæðum þessa í skýringum.  
 
 Í heftinu Grundvöllur reikningsskila sem gefið er út af Reikningsskilaráði 

Íslands er ekki fjallað mikið um óefnislegar eignir. Í flokknum Fjárhagsstaða er 
stutt grein um flokkun eigna. Þar kemur skýrt fram að til þess að geta talist 
eign og þar með talin óefnisleg eign verður að felast hæfi í óefnislegu 
eigninni til að geta aflað fyrirtækinu tekna í framtíðinni.  

Þróun óefnislegra eigna á árunum 1995-2001 

Gögnin sem stuðst er við eru fengin úr gagnagrunni Lánstrausts hf., en 
hann hefur að geyma ársreikninga þeirra hlutafélaga sem skráð eru á 
skipulagðan fjármagnsmarkað, hvort sem um er að ræða „aðallista“, 
„vaxtarlista“ eða „tilboðmarkaðinn“. Í þessari úttekt eru einungis þau 
fyrirtæki sem hafa sérgreint einhverjar óefnislegar eignir í efnahagsreikningi 
samkvæmt ársreikningi og hafa skráð hlutabréf. Nokkuð var um það að 
framsetning óefnislegra eigna hafði breyst á milli ára. Oftast var um að ræða 
flutning úr liðnum „aðrar óefnislegar eignir“ yfir í sérskilgreindar eignir. Í 
flestum tilvikum var upplýsingagjöfin betri eftir breytinguna þar sem 
óefnislegu eignirnar urðu „veruleg fjárhæð“ í efnahagsreikningnum. Miðað er 
við stöðuna þann 31. desember ár hvert. Þetta gerir það að verkum að eitt 
fyrirtæki getur komið fyrir öll árin á meðan annað fyrirtæki getur komið 
einungis fyrir einu sinni. Óefnislegu eignirnar flokkast þannig: Viðskiptavild, 
rannsóknar- og þróunarkostnaður, langtímakostnaður, veiðiheimildir og 
annað. 

Alls eru 75 fyrirtæki í úrtakinu. Tímabilið sem rannsóknin nær til er frá 
árinu 1995 til ársins 2001 eða alls 7 ár. Óefnislegar eignir jukust um u.þ.b. 
50,6 milljarða króna á þessu tímabili. Árið 1995 voru óefnislegar eignir 2,4 
milljarðar króna en í árslok 2001 var upphæðin 53 milljarðar króna, sem er 
aukning um u.þ.b. 7,2 milljarða á ári á tímabilinu.  

Eins og mynd 1 sýnir þá er lítil sem engin hreyfing á milli áranna 1995 og 
1996. Óefnislegar eignir tvöfaldast aftur á móti síðustu þrjú árin, þ.e. á 
tímabilinu frá 1999 til 2001. Í árslok 1999 voru óefnislegar eignir u.þ.b. 25,4 
milljarðar króna en í árslok 2001 var fjárhæðin 53 milljarðar króna, eins og 
fyrr er gefið. Sem hlutfall af bókfærðum heildareignum þeirra fyrirtækja, sem 
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hafa óefnislegar eignir skráðar í bækur sínar, hefur þróunin verið sú að 
hlutfall óefnislegra eigna farið hækkandi .  

Eins og sést á mynd 1 þá hefur þróunin verið sú að hlutfall óefnislegra 
eigna hefur hækkað úr u.þ.b. 4,4% af bókfærðum fastafjármunum í árslok 
1995 í 10,5% í árslok 2001. Bókfærðir fastafjármunir þessara félaga voru 
rúmlega 511 milljarðar króna. Þessi hlutfallslega aukning nemur u.þ.b. 240%. 
Á sama tíma, þ.e. á tímabilinu 1995 til 2001, næstum tífölduðust 
fastafjármunir fyrirtækjanna en óefnislegar eignir rúmlega 22-földuðust.  
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Mynd 1. Hlutfall óefnislegra eigna – miðað við 31. desember ár hvert 

Þessi þróun sýnir að óefnislegar eignir eru að verða þýðingarmeiri þáttur í 
reikningsskilum á íslenska hlutabréfamarkaðinum. Öll efnismeðferð þessara 
eigna hefur mikil áhrif á rekstrarafkomu samkvæmt rekstrarreikningi.  

Flokkun eftirfarandi fyrirtækja eftir atvinnugeirum byggist á eftirfarandi 
upplýsingum frá Kauphöll Íslands. 
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Flokkun fyrirtækja skiptist þannig: 
ICEXCONSTR t.d. Jarðboranir hf., Íslenskir Aðalverktakar 
ICEXEQFUND  t.d. Hlutabréfasjóður Íslands hf., MP BIO hf. 
ICEXFIN  t.d. Íslandsbanki hf., Búnaðarbanki Íslands hf.  
ICEXFISH  t.d. Grandi hf., Haraldur Böðvarsson hf. 
ICEXINDUSTR  t.d. Hampiðjan hf., Marel hf.  
ICEXIT t.d. Nýherji hf., Opin kerfin hf. 
ICEXOIL t.d. Skeljungur hf., Olíuverslun Íslands hf.  
ICEXPHARM  t.d. Pharmaco hf., Delta hf.  
ICEXSERV t.d. Austurbakki hf., Baugur hf.  
ICEXTRANSP  t.d. Flugleiðir hf., Eimskipafélag Íslands hf.  

Viðskiptavild 

Viðskiptavild er stærsti hluti óefnislegra eigna íslenskra fyrirtækja í árslok 
2001. Sjá mynd 2. Viðskiptavildin skiptist ekki jafnt á atvinnugeira. Stærsti 
hluti viðskiptavildar er í framleiðslugeiranum (ICEXINDUSTR) með u.þ.b. 
15.800 m. kr. af 25.200 m. kr. Næst á eftir framleiðslugreinum koma 
þjónustufyrirtæki (ICEXSERV) með næstum 3.800 m. kr. Íslensk 
fjármálafyrirtæki höfðu skráða viðskiptavild að bókfærðu verði 2.000 m. kr. í 
árslok 2001. 

Það fyrirtæki sem hafði stærstu viðskiptavildina skráða í ársreikning sinn í 
árslok 2001 var Bakkvör hf. eða 15,300 m. kr. af 25.200 m. kr. Þetta jafngildir 
tæplega 60% af viðskiptavild allra fyrirtækja á íslenska hlutabréfa-
markaðinum.  

Það er sameiginlegt með öllu atvinnugreinaflokkunum að viðskiptavild 
hefur verið að aukast frá árinu 1995. 
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Langtímakostnaður 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður er mjög lágt hlutfall af óefnislegum 
eignum eða u.þ.b. 1% sé miðað við árslok 2001. Af 584 m. kr. eignfærðum 
rannsóknar- og þróunarkostnaði í árslok 2001 tilheyrðu 506 m. kr. líftækni og 
lyfjagreinum (ICEXPHARM). Sjá mynd 3. Þessi eignfærði rannsóknar- og 
þróunarkostnaður tilheyrði einu fyrirtæki öll árin, þ.e. Pharmaco hf. 
Framleiðslugeirinn er sú atvinnugrein sem kemur næst á eftir líftækni- og 
lyfjageiranum með u.þ.b. 161 m. kr. í árslok 2001. Um helmingur af þessari 
fjárhæð er þróunarkostnaður hjá Bakkavör hf.  

Langtímakostnaður 

Langtímakostnaður verður meðal annars til við endurskipulagningu 
fyrirtækis. Kostnaðurinn við endurskipulagninguna er eignfærður og síðan 
gjaldfærður á ákveðnu tímabili. Á mynd 4 kemur fram eignfærður 
langtímakostnaður í árslok 1995 til 2001. Það er ein atvinnugrein sem hefur 
mest allan langtímakostnaðinn, fiskiðnaðurinn (ICEXFISH). Það eitt 
fyrirtæki sem hefur allan langtímakostnaðinn í sínum ársreikningi og það er 
Sölusamband íslenskra fiskramleiðanda hf. (SIF). Hinn eignfærði 
langtímakostnaður hjá SIF hefur vaxið stöðugt sl. 5 ár eða úr 198 m. kr. 1995 
í rúmlega 1.800 m. kr. 2001. Hvað varðar flutningageirann (ICEXTRANSP) 
þá eru það Flugleiðir hf. sem hafa allan langtímakostnaðinn á árunum 1997-
2001. Þróunin hefur verið sú að langtímakostnaðurinn hefur farið lækkandi.  

Í hátæknigeiranum eru það fimm fyrirtæki sem skipta 
langtímakostnaðinum á milli sín. Íslandssími hf. og Opin Kerfi hf. eru þau 
fyrirtæki sem hafa um 95% af heildar langtímakostnaði, miðað við 31. 
desember 2001. Þjónustugeirinn (ICEXSERV) hefur aukið langtíma-
kostnaðinn, en þar er einungis um eitt fyrirtæki að ræða, Baug hf. Langtíma-
kostnaðurinn vex úr u.þ.b. 127 m. kr. árið 1999 í 736 m. kr. árið 2001. 

 



Þróun óefnislegra eigna á íslenska hlutabréfamarkaðinum… 105 



106 Viðskiptafræði Einar Guðbjartsson 

 



Þróun óefnislegra eigna á íslenska hlutabréfamarkaðinum… 107 

Veiðiheimildir 

Veiðiheimildir er einn flokkur óefnislegra eigna sem ekki er að finna í 
öðrum atvinnugreinum en fiskiðnaði (ICEXFISH) í árslok 2001.  

Óefnislegar eignir vegna veiðiheimilda námu í lok ársins 2001 tæplega 
21.500 m. kr., en var rúmlega 1.000 m. kr. í árslok 1995, sjá mynd 5.  

Í þessum flokki óefnislegra eigna er hvað mest dreifing á fyrirtæki innan 
atvinnugeirans. Alls hafa 16 af 20 fyrirtæki skráðar veiðiheimildir í 
ársreikningum sínum. Á mynd 6 er eignfærðum veiðiheimildum skipt niður á 
16 fyrirtæki innan fiskiðnaðarins miðað við 31. desember 2001. Það fyrirtæki 
sem hefur eignfærða hæstu veiðiheimildina í ársreikning sinn er Þorbjörn 
Fiskanes hf. með u.þ.b. 4.000 m. kr. Næst á eftir kemur Samherji hf. með 
u.þ.b. 3.500 m. kr. Þessi tvö fyrirtæki hafa hæsta skráða veiðiheimild allra 
fyrirtækja. Á eftir fyrirtækjunum Þorbjörn Fiskanes hf. og Samherja hf. koma 
fjögur fyrirtæki með u.þ.b. 2.000 m. kr., en þau eru Hraðfrystihúsið-Gunnvör 
hf., SR-mjöl hf., Útgerðarfélag Akureyringa hf. og Þormóður Rammi - 
Sæbjörg hf.  
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Annað – óskilgreindar óefnislegar eignir 

Í þennan flokki fara allar óefnislegar eignir sem ekki voru sérstaklega 
skilgreindar í ársreikningum fyrirtækjanna, þannig að eitthvað af þeim 
upphæðum sem skráðar eru hér gætu átt heima í einhverjum öðrum flokki; 
ekki var hægt að sjá þá skilgreiningu í viðkomandi ársreikningi. Á mynd 7 
sést að framleiðslugeirinn átti 1.800 m. kr. óskilgreindar óefnislegar eignir í 
árslok 2001 en þær voru 23 m. kr. árið á undan. Þetta skýrist m.a. af því að 
Össur hf. á yfirfæranlegt tap vegna gjaldfærslu á viðskiptavild sinni árið 2000 
sem er skráð sem óefnisleg eign í árslok 2001.  

 



Þróun óefnislegra eigna á íslenska hlutabréfamarkaðinum… 111 

 



112 Viðskiptafræði Einar Guðbjartsson 

Heimildir 

GAAP 2001, Handbook of Policies and Procedures, Prentice Hall, 2001 
IASB, International Accounting Standards Board, IAS 38, IntangibleAssets, 

tók gildi þann 1. júlí 1999. 
Lánstraust hf. gagnagrunnur með ársreikningum eftirfarandi fyrirtækja, 1995 

til 2001; 
Aðallisti, hlutafélög (41) 
• Austurbakki hf.  
• Bakkavör Group hf.  
• Baugur Group hf.  
• Búnaðarbanki Íslands hf.  
• Eimskipafélag Íslands hf.  
• Fiskiðjusamlag Húsavíkur hf.  
• Flugleiðir hf.  
• Grandi hf.  
• Hampiðjan hf.  
• Hraðfrystihús Eskifjarðar hf.  
• Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf.  
• Íslandsbanki hf.  
• Íslandssími hf.  
• Íslenska járnblendifélagið hf.  
• Íslenskir aðalverktakar hf.  
• Jarðboranir hf.  
• Kaldbakur fjárfestingarfélag hf.  
• Kaupþing banki hf.  
• Ker hf. ( áður Olíufélagið hf. )  
• Kögun hf.  
• Landsbanki Íslands hf.  
• Marel hf.  
• Nýherji hf.  
• Olíuverzlun Íslands hf.  
• Opin kerfi hf.  
• Pharmaco hf.  
• Samherji hf.  
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• SÍF hf.  
• Síldarvinnslan hf.   
• Sjóvá-Almennar tryggingar hf.  
• Skeljungur hf.  
• Skýrr hf.  
• SR-mjöl hf.   
• Sæplast hf.  
• Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hf.  
• Tangi hf.  
• Tryggingamiðstöðin hf.  
• Vinnslustöðin hf.  
• Þorbjörn Fiskanes hf.  
• Þormóður rammi-Sæberg hf.  
• Össur hf. 
 
Vaxtarlisti, hlutafélög (8) 
• Fiskmarkaður Íslands hf.  
• Guðmundur Runólfsson hf.  
• Hraðfrystistöð Þórshafnar hf.  
• Líftæknisjóðurinn MP-BIO hf.  
• Plastprent hf.  
• Sláturfélag Suðurlands svf.  
• Stáltak hf.   
• Vaki-DNG hf. 

Aðallisti, hlutabréfasjóðir (3) 
• Íslenski hlutabréfasjóðurinn hf. 
• Fjárfestingarfélagið Straumur hf.  
• Hlutabréfasjóður Íslands hf.  

Tilboðsmarkaðurinn (2) 
• Frumherji hf.   
• Landssími Íslands hf.  
 
Afskráð félög (dags afskráð) (21) 
• Jökull hf. (15.1.2000) 
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• Íslenskar sjávarafurðir hf. (6.2.2000)  
• Krossanes hf. (28.4.2000)  
• Íslandsbanki hf. (18.5.2000)  
• Fjárfestingarbanki atvinnulífs (18.5.2000) 
• Hlutabréfasjóðurinn Íshaf hf. (1.6.2000)  
• Fóðurblandan hf. (18.8.2000)  
• Hans Petersen hf. (6.10.2000)  
• Frjálsi fjárfestingarbankinn hf. (25.4.2001)  
• Skinnaiðnaður hf. (14.9.2001)  
• Héðinn hf. (29.9.2001)  
• Frumherji hf. (30.9.2001)  
• Samvinnuferðir Landsýn hf. (29.11.2001)  
• Kaupfélag Eyfirðinga svf. (31.12.2001)  
• Keflavíkurverktakar hf. (18.2.2002)  
• Loðnuvinnslan hf. (30.4.2002)  
• Útgerðarfélag Akureyringa hf. (7.6.2002)  
• Skagstrendingur hf. (21.8.2002)  
• Húsasmiðjan hf. (12.9.2002)  
• Delta hf. (3.10.2002)  
• Haraldur Böðvarsson hf. (16.12.2002)  

 
Lög nr. 144 frá 1994, um ársreikninga, með síðari breytingum. 
Reglugerð nr. 696 frá 1996, um samstæðureikningsskil og framsetningu og 

innhald ársreikninga. 
Ríkisskattstjóri, Tíund, Viðskiptavild, Jón Á Tryggvason, 1998. 
Reikningsskilaráð, Grundvöllur reikningsskila, 1991 (sjá heimasíðu www.fle.is). 



Friðrik Eysteinsson 

 

„Helmingnum af auglýsingafé mínu er sóað, vandinn er bara sá að ég veit ekki 
hvorum helmingnum.” – John Wanamaker.  
 
Til hægðarauka fyrir lesendur hef ég valið að skipta grein þessari í tvo 

hluta. Í þeim fyrri er fjallað um hvernig hægt er að búa til betri auglýsingar 
með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum þar sem m.a. er byggt á 
rannsóknum sem ætlað er að auka líkurnar á því að auglýsingar hafi tilætluð 
áhrif. Í þeim seinni er síðan fjallað um rannsóknir sem beinast að því að spá 
fyrir um söluáhrif auglýsinga og rannsóknir sem gerðar eru eftir að 
auglýsingarnar hafa verið birtar og gefa vísbendingar um hvernig til hafi 
tekist.  

Hvernig á að búa til betri auglýsingar? 

Hið endanlega markmið með auglýsingum fyrir vörumerki er yfirleitt að 
auka tekjur (og hagnað) auglýsenda af þeim umfram það sem þær annars 
hefðu orðið (þ.e. með því að hafa áhrif á atferli neytenda). En hvernig geta 
auglýsendur aukið líkurnar á því að auglýsingar þeirra skili tilætluðum 
árangri? Ein leið til þess er að taka upp öguð og kerfisbundin vinnubrögð við 
auglýsingagerðina. Þau felast m.a. í því að öðlast skilning á því hvað gæti 
fengið einstaklinga í markhópnum til að hefja neyslu á vörumerki eða auka 
hana og leita síðan markvisst eftir viðbrögðum þeirra eftir að vinnan við 
auglýsingagerðina hefst (hugmyndavinna, hönnun, framleiðsla) og þar til 
auglýsingarnar hafa verið birtar. Tengistjórnun (e. account planning) var 
þróuð með ofangreint að leiðarljósi.  

Tengistjórnun var fyrst tekin upp í Bretlandi árið 1968 en hefur síðan 
borist til Bandaríkjanna, Evrópu og Asíu (Baskin, 2001). Mér vitanlega hefur 
hún enn ekki verið tekin upp á Íslandi (sjá t.d. upplýsingar um 
auglýsingastofur innan SÍA á sia.is) þó finna megi vísi að henni a.m.k. á einni 
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stofu (Helgi Helgason, 2002). Það sem fyrst og fremst einkennir 
tengistjórnun er að reynt er að tryggja að meginhugmynd auglýsinganna (e. 
main selling idea) byggist á skilningi á tengslum neytenda og vörumerkisins 
(e. insight) og sé fær um að breyta viðhorfum þeirra og/eða atferli í þá átt 
sem stefnt er að (fjölga neytendum, auka neyslu þeirra og/eða minnka 
viðkvæmni fyrir verði). Jafnframt er leitað eftir viðbrögðum einstaklinga í 
markhópnum, eftir atvikum, þegar auglýsingastefna er mótuð (þ.e. strategy 
development) á meðan á auglýsingagerðinni stendur (e. creative 
development) og eftir að henni líkur (e. evaluation).  

Aðalatriðið í tengistjórnun er því að reyna að tryggja, alls staðar í 
auglýsingagerðarferlinu, að þeir sem taka ákvarðarnir annars vegar um 
auglýsingastefnuna og hins vegar auglýsingagerðina byggi ákvarðanir sínar á 
upplýsingum um neytendur og/eða viðbrögð þeirra. Það er hlutverk 
tengistjóra (e. account planners) á auglýsingastofum að leiða þetta ferli og sjá 
til þess að nauðsynlegra gagna, sem tengjast ákvörðunum um auglýsinga-
gerðina, sé aflað og viðbótarrannsóknir gerðar (Baskin, 2001).  

Hægt er í meginatriðum að skipta auglýsingarannsóknum í þrennt (Marks, 
2000). Í fyrsta lagi eru það rannsóknir (frumrannsóknir og notkun 
fyrirliggjandi gagna) sem eru gerðar áður en auglýsingastefna er mótuð (og 
hugmyndavinna vegna auglýsinga hefst). Út frá þeim á að liggja fyrir hver 
auglýsingastefnan á að vera þ.e. hvert er vandamálið sem auglýsingarnar eiga 
að geta leyst og hvernig er hægt að leysa það. Í öðru lagi eru það eigindlegar 
(aðallega rýnihópar) og eftir atvikum megindlegar rannsóknir (Walling og 
Owen, 1999) sem framkvæmdar eru á meðan á auglýsingagerðinni stendur. 
Þessum tveimur tegundum rannsókna er fyrst og fremst ætlað að auka 
líkurnar á því að auglýsingarnar hafi tilætluð áhrif (þ.e. breyti á endanum 
atferli). Í þriðja lagi eru svo rannsóknir sem beinast að því að spá fyrir um 
söluáhrif auglýsinga (e. copy testing) og rannsóknir sem gerðar eru eftir að 
auglýsingarnar hafa verið birtar og gefa vísbendingar um hvernig til hafi 
tekist og hvers vegna tilætluð áhrif náðu eða náðu ekki fram að ganga (e. in-
market testing). 

Niðurstöður greiningar- og rannsóknarvinnunnar sem gerð er í tengslum 
við mótun auglýsingastefnunnar (þ.e. áður en hugmyndavinnan hefst) setur 
tengistjórinn fram í skjali sem kallað hefur verið hugmyndastefna á íslensku 
(e. creative brief). Það skjal er í raun hinn sýnilegi afrakstur vinnu 
tengistjórans (Baskin, 2001). Í hugmyndastefnunni þarf að koma fram hvers 
vegna verið er að auglýsa (=hvaða vandamál sem auglýsingar geta leyst þarf 
að leysa?), hverju auglýsingarnar eigi að fá áorkað (=markmið – t.d. að auka 
neyslutíðni eða fjölga neytendum), við hvern verið er að tala (=markhópur), 
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hvað vitað er um þá (=einkenni markhópsins, viðhorf og atferli), hver er 
megin hugmyndin sem þarf að koma á framfæri (=hvaða skilaboð eru 
líklegust til að kalla fram þau viðbrögð sem sóst er eftir) og hvernig er best 
að koma henni á framfæri (Steel, 1998). Markmiðið með því að setja 
hugmyndastefnuna á blað er að aðstoða hugmyndafólkið á 
auglýsingastofunni við að búa til betri auglýsingar. 

Lítið sem ekkert er almennt vitað um hvort auglýsingar á Íslandi eru að 
skila því sem þeim er ætlað (eða yfirleitt hvort þær eru að skila nokkru). 
Engin verðlaun í ætt við IPA bresku eða Effies verðlaunin bandarísku eru 
enn veitt á Íslandi (til að hljóta þessi verðlaun þarf að sýna fram á það með 
óyggjandi hætti að auglýsingaherferðirnar hafi virkað og bætt hag 
auglýsandans). Verðlaun fyrir áhugaverðustu auglýsingar ársins, sem veitt eru 
árlega af Ímark, hafa enga tengingu við árangur, eins skrítið og það nú kann 
að hljóma. Ef íslenskar auglýsingastofur taka upp þá aðferðafræði sem lýst 
var hér að ofan (þ.e. tengistjórnun) og auglýsendur leggja fram aukið fé til 
rannsókna ættu líkurnar á því að búa til auglýsingar sem virka (þ.e. ná fram 
þeim áhrifum sem stefnt er að) að aukast. Hvort meira en helmingi 
auglýsingafjár sé sóað á Íslandi skal ósagt látið en hvert svo sem hlutfallið er 
ætti að vera hægt að draga úr sóuninni með agaðri og kerfisbundnari 
vinnubrögðum í takt við þau sem bent hefur verið á í þessari grein. 

Mælingar á virkni auglýsinga 

Eina formlega mæling sumra auglýsenda á Íslandi á virkni auglýsinga 
sinna er eftirfarandi spurning í Hugskotskönnunum – „Hvaða auglýsingu 
(fyrir ákveðinn vöruflokk sem gefinn er upp – innskot mitt) hefur þú mest 
orðið var/vör við upp á síðkastið?“ Orðalag spurningarinnar gerir það að 
verkum að svörin við henni segja auglýsandanum í raun ekkert um virkni 
auglýsinga hans. Í fyrsta lagi þá mælir hún ekki hve stór hluti markhópsins 
tók eftir auglýsingum fyrirtækisins heldur mælir eftir hvaða auglýsingu mest 
var tekið. Í öðru lagi þá er ekki vitað hvort þátttakendur í könnuninni tengdu 
auglýsingar auglýsandans við vörumerki hans og í þriðja lagi þá er ekki ljóst 
hvort skilaboð auglýsingarinnar (-anna) komust til skila og/eða náðu 
tilætluðum árangri. Ef þeir þættir sem taldir voru upp hér að framan eru ekki 
mældir getur auglýsandinn tekið kolrangar ákvarðanir (t.d. að hætta að nota 
auglýsingu sem virkar eða fjölga birtingum þegar auglýsingin virkar ekki!). Í 
því sem hér fer á eftir verður því lýst hvernig hægt væri að standa að 
mælingum á virkni auglýsinga. 
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Auglýsendur hafa eðlilega mestan áhuga á að geta vitað fyrirfram hvort 
auglýsingar þeirra virka eða virka ekki (þ.e. hvort þær séu líklegar til að fjölga 
neytendum og/eða auka neyslu þeirra eða ekki) og hvenær þær hafa misst 
það mikið af sölumætti sínum (e. selling power) að taka ætti þær úr keyrslu 
(Blair og Rabuck, 1998). Best væri að sjálfsögðu ef ekki þyrfti að gera neinar 
forprófanir eða eftir-á-prófanir á auglýsingum heldur tryggja með réttum 
vinnubrögðum að þær skiluðu tilskyldum árangri til að borga sig. Það gerir 
mat á áhrifum auglýsinga auðveldara að skv. erlendum rannsóknum verða 
þær að skila skammtímasölu til þess að geta skilað langtímasölu en hún er jú 
forsendan fyrir því að auglýsingar borgi sig (Jones, 1995). Það sem aftur á 
móti gerir matið erfiðara er að auglýsingar eru ekki það eina sem hefur áhrif á 
sölu. Með forprófunum auglýsinga er reynt að einangra áhrif 
auglýsingagerðarinnar sem slíkrar og hafa verið þróaðar til þess aðferðir t.d. 
hjá rsc (Blair og Rabuck, 1998) sem hafa hátt forsagnargildi bæði hvað varðar 
söluaukningu og hvernig dragi úr sölumætti (með auknum fjölda birtinga). 
Með eftir-á-prófunum auglýsinga t.d. hjá Millard Brown er líka reynt að 
einangra áhrif auglýsinga svo hægt sé að meta gæði þeirra (t.d. út frá 
mælingum á auglýsingareftirtekt per 100 auglýsingaáreiti).  

Á Íslandi eru hvorki notaðar nýjustu né bestu aðferðirnar sem til eru 
hvorki við forprófanir auglýsinga né eftir-á-prófanir þeirra. Mælingar á 
áhorfi/hlustun/lestri (dagbókarkannanir tvisvar á ári í viku í senn) gera 
jafnframt mat á árangri birtingastarfs mjög erfitt og þar af leiðandi eftir-á-
prófanir illmögulegar (vitum t.d. ekki hvort áætlað áhorf var jafnt því 
raunverulega). Það er mjög brýnt að alvörumælingar verði teknar upp á 
Íslandi á virkni auglýsinga. Þær myndu sýna auglýsendum að miklu meiri 
áherslu þarf að leggja á að auglýsingar virki og myndu leiða til aukinnar sölu, 
meiri auglýsingagerðar, meiri birtinga og enn meiri hagnaðar! Í því sem hér 
fer á eftir er stutt lýsing á helstu mælikvörðum á virkni auglýsinga (eftir-á-
prófanir) og hvað auglýsendur ættu að lágmarki að láta mæla reglulega 
þangað til betri aðferðir við forprófanir hafa verið þróaðar eða innleiddar. 

Mælikvörðum á virkni auglýsinga er hægt að skipta í tvo flokka 
(Sutherland og Sylvester, 2000). Í fyrri flokknum er vörumerkið í brennidepli 
(enda eru það áhrif auglýsingarinnar á vörumerkið sem auglýsendur vilja fyrst 
og fremst kanna en ekki auglýsingin sem slík). Kaupa fleiri vörumerkið eða 
kaupa þeir það oftar (atferli)? Ef ekki eru þeir þá móttækilegri fyrir 
vörumerkinu þ.e. líklegri til að kaupa það (viðhorf)? Hverjar eru líkurnar á að 
markhópurinn hugsi um merkið eða taki eftir því á sölustað (vitund)? Þegar 
markhópurinn tekur eftir merkinu eða hugsar um það hverjar eru þá líkurnar 
á því að ímyndarþættir (úr auglýsingunni) komi upp í hugann (ímynd)? Ef 
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þessir 4 mælikvarðar eru að hreyfast í þá átt sem stefnt var að þá skipta þættir 
eins og auglýsingareftirtekt, að hversu miklu leyti skilaboðin komust til skila 
o.s.frv. litlu máli.  

En hvað ef kaupatferli, viðhorf til merkisins, vörumerkjavitundin og –
ímynd hafa ekki breyst? Það er þá sem hlutir eins og auglýsingareftirtekt 
(hvort markhópurinn tekur eftir auglýsingunni), hvort markhópurinn nær 
skilaboðunum eða líkar auglýsingin verða virkilega mikilvægir vegna þess að 
þeir hjálpa til við að finna út hvað fór úrskeiðis. Seinni flokkur mælikvarða á 
virkni auglýsinga (auglýsingin í brennidepli) tekur á þessum þáttum. Náði 
auglýsingin athygli markhópsins? Tengdi markhópurinn auglýsinguna við 
vörumerkið? Komust réttu skilaboðin á framfæri? Hversu trúverðug voru 
skilaboðin/mikilvæg fyrir markhópinn (reyndar ætti að tryggja síðasta þáttinn 
með forvinnunni fyrir auglýsingagerðina)? 

Auglýsendur ættu reglulega (t.d. vikulega) að mæla vörumerkisvitund og 
kaupáform (úr fyrri flokki mælikvarða) og fylgjast að sjálfsögðu með sölu og 
breytingum á markaðshlutdeild. Ef ákveðnum auglýsingum er ætlað að 
byggja upp nýjan ímyndarþátt þarf einnig að mæla reglulega hvort það sé að 
takast. Þess ber þó að geta að vörumerkisvitund, ímynd og kaupáform taka 
yfirleitt ekki miklum breytingum frá einu tímabili til annars (Barnard, 1990) 
nema verið sé að tala um nýjar vörur eða vörur sem lítið hafa verið auglýstar 
áður. Ef um nýjar vörur er að ræða ætti til viðbótar ofangreindu að mæla 
hversu margir hafa prófað hana og hvernig þeim líkaði. Auglýsendur ættu 
jafnframt að mæla auglýsingareftirtekt (hvort markhópurinn tók eftir 
einstökum auglýsingum og tengdi þær við rétt vörumerki) og hvort 
skilaboðin komust til skila (úr seinni flokki mælikvarða). Ofangreindir 
mælikvarðar, þar sem auglýsingin sem slík er í brennidepli, geta tekið miklum 
breytingum frá einu tímabili til annars (Barnard, 1990). 

Úrtakið í vikulegum mælingum ætti að vera 50-100 einstaklingar úr 
markhópnum (Sutherland, 1995) en síðan er unnið með 200 – 400 manna 
uppsafnað úrtak þ.e. alltaf unnið með síðustu 4 vikurnar. Auk þess að skoða 
breytingar á mælikvörðunum sjálfum og taka ákvarðanir út frá þeim er t.d. 
hægt að skoða mismuninn á auglýsingareftirtekt per 100 auglýsingaáreiti (einn 
mælikvarði á gæði auglýsinga) og áhrif breytinga á auglýsingaáreiti á 
auglýsingareftirtekt (áhrif birtinga). Þegar rafrænar mælingar á 
sjónvarpsáhorfi hafa verið teknar upp og betri mælingar á öðrum miðlum er 
hægt að fara út í ákveðna líkanagerð eða bestun og tryggja betri nýtingu 
birtingafjár. Lágmarksmælingar á virkni auglýsinga kosta einhverja 
tíuþúsundkalla á mánuði á meðan ávinningurinn af því getur verið mældur í 
einhverjum milljónum á ári. 
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Guðjón Svansson 

 

Markmið þessarar greinar er að sýna fram á mikilvægi tungumálakunnáttu 
og menningarlæsis í alþjóðaviðskiptum, ekki síst í markaðssetningu. Rakin 
eru dæmi sem sýna annars vegar hversu „auðvelt“ er að gera mistök ef ekki 
er lögð rækt við þessa þætti og hins vegar hversu áhrifaríkt það getur verið að 
kynna sér menningarlegan bakgrunn neytenda þegar sótt er á nýja markaði. 

Meginviðfangsefni greinarinnar er Evrópuverkefnið, PROTOCOL II, en 
markmiðið með verkefninu er að aðstoða fyrirtæki við að styrkja stöðu sína á 
núverandi mörkuðum og auðvelda þeim að markaðssetja vörur sínar og 
þjónustu á nýjum mörkuðum. Útflutningsráð Íslands er aðalumsækjandi og 
yfirumsjónaraðili verkefnisins sem styrkt er af Evrópusambandinu. 

Fjallað er um hvort þörf sé fyrir verkefni á borð við þetta og skýrt frá 
samstarfsstarfsaðilum, hvernig eigi að velja og þjálfa ráðgjafa og rætt um þá 
greiningu og ráðgjöf sem fyrirtækjum verður boðið.  

Tungumálakunnátta 

Fjölmörg fyrirtæki, þar á meðal stórfyrirtæki með áratuga langa reynslu af 
alþjóðaviðskiptum, hafa á nýjum mörkuðum upplifað óvænt áhugaleysi 
neytenda á vörutegundum sem annars staðar hafa selst í miljónatali. Í 
mörgum tilfellum hefur tekið talsverðan tíma að greina ástæður þessa 
áhugaleysis, en oft er vankunnáttu í tungumálum um að kenna. Ford Pinto 
seldist til að mynda afar illa þegar bíllinn var fyrst settur á markað í Brasilíu. 
Ástæðan, sem kom í ljós löngu síðar, reyndist vera að pinto þýðir á brasilísku 
slangri lítið typpi og vakti það skiljanlega takmarkaða aðdáun markhópsins. 
Nafninu var umsvifalaust breytt í Corcel (í. hestur) og salan jókst um leið. Í 
Taiwan kom þýðing á Pepsi slagorðinu „Come alive with the Pepsi 
generation“ út sem „Pepsi vekur forfeður þína upp frá dauðum“ og slagorð 
Salem „Salem – feel free“ var þýtt á japönsku sem „Þú verður svo ferskur 
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þegar þú reykir Salem, að hugur þinn verður frjáls og galtómur“ (Kaplan og 
Baldauf, 1997).  

Þessi mistök sem hér er lýst eru áhugaverð þar sem eðli þeirra er þannig 
að atvinnuþýðendur ættu auðveldlega að geta forðast þau. Þau eru einnig 
áhugaverð vegna þess að hér eiga í hlut stórfyrirtæki sem stundað hafa 
alþjóðaviðskipti í fjölda ára og ef slík fyrirtæki geta ekki forðast brosleg, en 
um leið háalvarleg, mistök af þessu tagi, hver getur það þá? 

Nú á tímum eru mörg fyrirtæki þó farin að gefa tungumálnotkun meiri 
gaum en áður og í stað þess að nota sömu vörumerkjaheiti á öllum 
mörkuðum og reyna að þýða slagorð beint, beita þau árangursríkari 
aðferðum við markaðssetningu vöru sinnar. BMW fór til dæmis þá leið við 
markaðssetningu í Kína, að beita svokallaðri skapandi þýðingu (e. creative 
translation) á vörumerkinu BMW. Með skapandi þýðingu er átt við að ekki er 
lögð ofuráhersla á að yfirfæra upphaflega merkingu vöruheitisins eða 
upprunalegan framburð þess á viðkomandi tungumál, heldur er þýtt 
samkvæmt þeim gildum sem ríkja á viðkomandi markaði. Í Kína heitir BMW 
Bao-ma eða „dýrmætur hestur“ og er með því gefið til kynna að bíllinn fari 
hratt og endist lengi. Hestur hefur jákvæða merkingu meðal kínverskra 
neytenda. Hann er til að mynda mjög vinsælt viðfangsefni í myndlist og 
öðrum listformum í landinu og þýðingin er gott dæmi um vel heppnaða 
markaðssetningu þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á að greina 
hugsunarhátt neytenda (Dong, 2001).  

Menningarlæsi 

Bao-ma í Kína er ekki eingöngu dæmi um markaðssetningu þar sem rækt 
er lögð við markvissa tungumálanotkun. Menningarlæsi – þekking á þeim 
venjum, siðum og hefðum sem ríkja á markaði – kemur hér einnig við sögu. 
Eins og Trompenaars (2002) bendir á, er við alþjóðamarkaðssetningu 
mikilvægt að hafa í huga hvaða merkingu nöfn, hugtök og hlutir hafa í 
ólíkum menningarheimum. Tenging BMW við hest er þannig jákvæð og vel 
ígrunduð. Vörumerki sem tengjast orðinu klukka eða öðrum orðum með 
svipaða menningarlega merkingu eru í Kína aftur á móti ekki jafn líkleg til 
vinsælda, en að ‘senda einhverjum klukku’ hefur nákvæmlega sömu merkingu 
á kínversku og að senda viðkomandi út í opinn dauðann. 

Menningarlæsi krefst í fyrsta lagi þekkingar á eigin venjum, hefðum og 
siðum og í öðru lagi vitneskju um venjur, hefðir og siði annarra. Viðhorf 
fólks til tíma, hlutverka kynjanna, samskipta yfirmanna og undirmanna og 
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öryggis (Hofstede, 1997) eru dæmi um þætti sem eru mismunandi milli 
menningarsvæða og til að ná árangri í markaðssetningu er mikilvægt að 
þekkja til ríkjandi þátta á þeim markaði sem sótt er á.  

Unnur Orradóttir Ramette, viðskiptafulltrúi Viðskiptaþjónustu 
Utanríkisráðuneytisins í París, bendir á að ólíkar aðferðir við jafn einfaldar 
athafnir og að skiptast á kveðjum geta haft áhrif á samskipti einstaklinga af 
ólíkum uppruna og jafnvel skemmt fyrir góðu viðskiptasambandi, þrátt fyrir 
að báðir aðilar hafi talið sig koma fram á „eðlilegan hátt“. Samskiptahættir 
Frakka og Íslendinga eru samkvæmt henni „…töluvert ólíkir og getur 
vanþekking á staðháttum valdið misskilningi. Í Frakklandi eru formsatriði í 
hávegum höfð, mikil áhersla er lögð á skrifleg samskipti (sem auðveldar allar 
síðari tíma tilvísanir) og almenn kurteisi er nauðsynleg. Mikilvægt er að heilsa 
með handabandi, bjóða góðan daginn, ávarpa fólk með titli (Monsieur, 
Madame, Mademoiselle) og þakka fyrir alla þá fyrirhöfn sem mótaðilinn kann 
að hafa veitt. Ef þessi smáatriði gleymast, eiga Frakkar það til að bregðast 
ónotanlega við og taka því sem ókurteisi og virðingarleysi. Íslendingar túlka 
það svo aftur sem hroka“ (Guðjón Svansson, 2002). 

PROTOCOL II 

Til að aðstoða fyrirtæki við að koma í veg fyrir mistök af því tagi sem 
rakin hafa verið hér að framan, hefur verið stofnað til sérstaks verkefnis, 
PROTOCOL II (Programme and Materials for the Training of Language 
and Communication Auditors of European SMEs - Stage 2, 
Implementation). PROTOCOL II er samstarfsverkefni fimm aðila í fjórum 
löndum Evrópu. Hófst það formlega 1. nóvember 2002 og á að ljúka 1. 
nóvember 2004. Tilgangur verkefnisins er að koma á fót ráðgjafaþjónustu 
fyrir fyrirtæki í alþjóðaviðskiptum. Ráðgjafar munu greina samskiptahætti 
fyrirtækja og hvernig þau standa að markaðssetningu á vörum og þjónustu 
með tilliti til menningarlegra þátta annars vegar og tungumálanotkunar hins 
vegar. Stefnt er að því að þjónusta af þessu tagi muni standa íslenskum 
fyrirtækjum til boða frá árinu 2004.  

PROTOCOL II verkefnið skiptist í þrjá megin hluta: Í fyrsta hluta þess 
verða útbúin námsgögn fyrir væntanlega ráðgjafa, annar hluti verkefnisins 
lýtur að því að velja og þjálfa ráðgjafa og í lokahluta þess munu ráðgjafarnir 
greina valin íslensk fyrirtæki samkvæmt þeirri aðferðarfræði sem 
PROTOCOL II byggir á. 



124 Viðskiptafræði Guðjón Svansson 

PROTOCOL II er styrkt af Leónardó da Vinci áætlun 
Evrópusambandsins og nemur heildarstyrkur til verkefnisins 340.000 Evrum.  

Er þörf fyrir verkefni af þessu tagi? 
Eins og hér hefur verið sýnt fram á með einföldum dæmisögum, er 

nauðsynlegt fyrir fyrirtæki sem vilja ná árangri í markaðssetningu á erlendum 
mörkuðum að þekkja til menningarlegs bakgrunns væntanlegra viðskiptavina 
sinna og vanda til þýðingar á vörumerkjum, slagorðum sem og til allrar 
annarar textagerðar. Mjög lítið þarf til að gera alvarleg mistök, en til mikils er 
að vinna ef vandað er til verka.  

PROTOCOL II er rökrétt framhald af öðru Evrópuverkefni, 
PROTOCOL, en það var í raun nokkurs konar markaðsrannsókn vegna 
þeirrar þjónustu sem nú er stefnt að og leiddi hún í ljós bæði áhuga og mikla 
þörf fyrir þjónustuna (PROTOCOL - Final Report, 2001).  

Í rannsókninni var meðal annars rætt við tæplega tuttugu íslensk 
útflutningsfyrirtæki sem sýndu verkefninu flest hver mikinn áhuga, þrátt fyrir 
að þjónusta af þessu tagi hafi ekki svo vitað sé til staðið þeim til boða á þeim 
tíma og ekkert fyrirtækjanna hefði áður heyrt minnst á hana (Guðjón 
Svansson, 2000).  

Þátttökulönd í PROTOCOL voru Ísland, Bretland, Frakkland og 
Holland. Viðskiptaþjónusta Utanríkisráðuneytisins tók þátt í verkefninu fyrir 
Íslands hönd. 

Samstarfs- og stuðningsaðilar 
Útflutningsráð Íslands er aðalumsóknaraðili PROTOCOL II verkefnisins 

og hefur yfirumsjón með því. Útflutningsráð stjórnar verkefninu í samvinnu 
við breskt fyrirtæki, InterAct International, en það hefur mikla reynslu af 
Evrópuverkefnum og rannsóknum á sviði tungumála, menningarlæsis og 
alþjóðaviðskipta undir forystu stofnandans, Stephen Hagen, prófessors í 
málvísindum. (sjá t.d. Hagen, 1999). Aðrir samstarfsaðilar í verkefninu eru 
Verslunarráð Bretlands, Verslunarráð Írlands og Universidade Aberta í 
Portúgal.  

Samstarfsaðilarnir eru hver á sinn hátt mjög mikilvægir, sérstaklega ber þó 
að nefna InterAct International vegna áðurnefndar reynslu sinnar og 
Verslunarráð Bretlands, en sú þjónusta sem um hefur verið rætt byggir að 
grunni til á þjónustu sem Verslunarráð Bretlands hefur með lofandi árangri 
boðið breskum fyrirtækjum síðastliðin ár. Árið 2000 var gerð ítarleg könnun 
á þeim fyrirtækjum sem tekið höfðu þátt í verkefninu í Bretlandi og leiddi 
hún í ljós að 75% fyrirtækjanna töldu greininguna hafa komið að góðum 
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notum og 41% höfðu breytt afstöðu sinni til útflutnings eftir greiningu. 
Jafnframt kom í ljós að farið hafði verið eftir 39% af öllum ráðleggingum 
ráðgjafa (Godfrey, 2002). 

Við gerð styrkumsóknar til Evrópusambandsins, ljáðu ýmsir íslenskir 
aðilar PROTOCOL II lið með stuðningsyfirlýsingum og munu þeir allir 
koma til með að tengjast verkefninu á einhvern hátt. Þessir aðilar eru 
Viðskiptaþjónusta Utanríkisráðuneytisins (VUR), Samtök Iðnaðarins, 
Samtök Atvinnulífsins, Verslunarráð Íslands og Viðskipta- og hagfræðideild 
Háskóla Íslands. VUR tengist verkefninu sérstaklega sterkum böndum en 
eins og komið hefur fram, var VUR þátttakandi í PROTOCOL, forvera 
PROTOCOL II og starfar náið með Útflutningsráði. 

Markmið Útflutningsráðs er að tengja saman þessa aðila sem og aðra 
hagsmunaaðila og auka vitund og áhuga á samspili menningarlæsis, 
tungumálanotkunar og alþjóðaviðskipta á Íslandi. 

Val á ráðgjöfum og þjálfun þeirra 
Í PROTOCOL verkefninu var lagður grunnur að þeirri aðferð sem beita 

á við val á ráðgjöfum og þjálfun þeirra í PROTOCOL II. Í meginatriðum 
verður lögð mikil áhersla á að búa til sterkt teymi ráðgjafa með 
sérfræðiþekkingu á mismunandi menningarsvæðum. Strangar kröfur verða 
gerðar til ráðgjafanna. Þeir þurfa að hafa: 

 
• búið og starfað því svæði sem þeir ætla að sérhæfa sig í 
• mjög góða kunnátta á viðkomandi tungumáli 
• viðeigandi menntun 
• næmi fyrir ólíkum venjum, siðum og hefðum og áhrifum þessara þátta 

á markaðssetningu og almenn samskipti  
 
Síðastnefndi þátturinn er talinn sérstaklega mikilvægur þar sem næmi fyrir 

ólíkum samskiptaháttum og venjum, hefðum og siðum sprottnum af 
menningarlegum ástæðum er grundvallaratriði þess að greining á fyrirtækjum 
skili tilætluðum árangri.  

Þjálfunin sjálf mun taka mið af þeirri grunnvinnu sem unnin var í 
PROTOCOL og þeirri reynslu sem myndast hefur af sambærilegri þjálfun í 
Bretlandi. Haldin verða námskeið og þátttakendur munu þurfa að leysa bæði 
bókleg og verkleg verkefni. Sérfræðingar sem leiðbeint hafa á sambærilegum 
námskeiðum í Bretlandi munu leiða þjálfunina fyrst í stað. 
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Óháðir aðilar voru fengnir til að meta þá þjálfunaraðferð sem mótuð var í 
PROTOCOL og var mat þeirra jákvætt (PROTOCOL – Final Report, 2001).  

Greining og ráðgjöf 
Hugmyndin með þeirri þjónustu sem ráðgjafarnir munu veita er að gefa 

fyrirtækjum í erlendum samskiptum kost á að fá óháðan aðila til að meta 
samskiptahætti þeirra og aðferðir við markaðssetningu erlendis. Greiningin 
tekur á öllum samskiptaþáttum í stað þess að einblína á einn þátt, svo sem 
tungumálakunnáttu starfsmanna. Þannig er lögð áhersla á að skoða 
upplýsingaflæði til og frá fyrirtækjum, samskiptahætti þeirra á núverandi 
mörkuðum, þekkingu lykilstarfsmanna á venjum og siðum í viðskiptalöndum 
fyrirtækisins og þörfina á því að kunna og nota tungumál viðskiptaaðilans í 
stað þess að treysta blint t.d. á ensku. Áhersla verður lögð á að ráðgjafar 
bendi fyrirtækjum á mismunandi leiðir til að uppfylla þarfir sínar.  

Greiningin verður sniðin að þörfum og aðstæðum hvers fyrirtækis og 
ráðgjöfin miðuð við þann tíma og fjármagn sem er til umráða.  

Framtíðarsýn 
Gert er ráð fyrir því að Útflutningsráð Íslands hafi yfirumsjón með 

ráðgjafaþjónustunni á Íslandi eftir að PROTOCOL II verkefninu lýkur í 
árslok 2004. Sú umsjón mun felast í margvíslegum verkefnum, meðal annars 
að útvega fyrirtækjum ráðgjafa með tilliti til markaða, vara og annarra 
aðstæðna. Gæðaeftirlit með þjónustunni er annað mikilvægt verkefni og 
einnig þjálfun nýrra ráðgjafa þegar ytri aðstæður gefa tækifæri til.  

Stefnt er að því að koma á traustu samstarfi á milli þeirra aðila sem þátt 
taka í PROTOCOL II með það fyrir augum að gefa fyrirtækjum á Íslandi, 
Bretlandi, Írlandi og Portúgal möguleika á greiningu og ráðgjöf frá 
sérmenntuðum ráðgjöfum þátttökulandanna. Áætlað að stækka þennan hóp 
og fá fleiri lönd í samstarfið. 

Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi tungumálakunnáttu og 
menningarlæsis í alþjóðaviðskiptum. Sýnt hefur verið fram á hversu 
mikilvægt er að hafa þessa þætti í huga við markaðssetningu á vöru eða 
þjónustu á erlendum mörkuðum ef árangur á að nást. Skýrt hefur verið frá 
Evrópuverkefninu PROTOCOL II, en markmið þess er að fyrirtæki nái betri 
árangri í milliríkjaviðskiptum með aðstoð sérþjálfaðra ráðgjafa.  
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Verkefnið, sem styrkt er af Evrópusambandinu, hófst í árslok 2002 og 
stendur í tvö ár. Að því loknu er áætlað að bjóða íslenskum fyrirtækjum upp 
á vandaða greiningar- og ráðgjafaþjónustu með það fyrir augum að auka 
samkeppnishæfni þeirra og bæta þar með samkeppnisstöðu þeirra á 
alþjóðavísu. 
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Guðmundur Magnússon 

 

Flestir nota orðið fjármálakreppa um útbreidda krísu á fjármálamarkaði 
sem oftast er samfara snöggum umskiptum í þjóðarbúskapnum. Það er þó 
ýmist talað um bankakrísu, fjármálakreppu eða hagkreppu eftir því hve mikil 
efnahagsvandræðin eru. 

Hér verður aðallega fjallað um bankakrísur og hrun á fjármálamarkaði 
annaðhvort vegna mikilla tapa í bankakerfinu eða áhlaups sparifjáreigenda á 
innlánsstofnanir til þess að ná út inneignum sínum. 

Heildarkenningar 

Í fræðunum hafa aðallega verið þrír mismunandi skólar um þjóðhagslegar 
skýringar á kreppum. 

Einn þeirra leitast við að skýra kreppur út frá óstöðugleika fjármála-
kerfisins í hagsveiflunni, sbr. Charles Kindleberger (1998), og áður fyrr Irving 
Fisher (1933) og Joseph Schumpeter (1928). Annar skýrir kreppur með 
breytingum á framboði og eftirspurn peninga, sbr. Milton Friedman og Anna 
Schwartz (1963). Einnig má vísa til kenninga sem skýra framvindu mála með 
breytingum á skipulagi og leikreglum markaðarins, sbr. Davis (1995). 

Eindarkenningar 

Á síðustu árum hafa hagfræðingar beint sjónum sínum að hegðun 
einstakra aðilja á fjármálamarkaðnum, ófullkomnum upplýsingum, óvissu og 
hvatakerfi, sbr. ósamhverfar upplýsingar, hrakval og freistni við 
ákvarðanatöku í skrifum, sbr. Diamond og Dybvig (1983) og Miskin (1991 
og 2000). 
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Stöðugleiki fjármálakerfisins 

Á síðustu 10 árum hafa fjármálaeftirlit og seðlabankar í mörgum löndum 
farið að fylgjast betur með stöðugleika fjármálamarkaðarins og gefa út yfirlit 
og vegvísa í því sambandi. Yfirlitsgreinar birtast t.d. reglulega um þetta efni í 
Fjármálatíðindum. 

Helstu vegvísar sem Danmarks Nationalbank bendir á í riti sínu Monetary 
Review (2001:1) eru: 

Raunkerfið; eigið fé, gæði eigna, afkoma, tekjur og gjöld, varasjóðir, 
markaðsáhætta 

Markaðskerfið; hlutfall eigna og skulda, gjaldhæfi, hagnaður fyrirtækja, 
vaxtabyrði, breytingar á vöruverði, breytingar á hlutabréfaverði, breytingar á 
fasteignaverði. 

Þjóðarhagur; hagvöxtur, verðbólga, vextir, viðskiptajöfnuður, gengi 
krónunnar. 

Norræna bankakrísan 1990-92 

Helstu skýringar á bankakrísunni í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð upp úr 
1990 eru taldar vera, sbr. Danmarks Nationalbank (2001): 

 
• Skuldasöfnun 
• Eignaverðssprenging 
• Samþjöppun áhætta 
• Kerfisbreyting 
• Nýir miðlarar 
• Peningaskortur 
• Rýrnun eiginfjárstöðu 
 
Kostnaður af kreppunni kom m.a. fram í útlánaafskriftum bankanna. 

Tölur um þær fyrir Norðurlöndin 1985 og 1989-91 er að finna í grein eftir R. 
Hafliðason (1993) og 1992-1993 í Drees og Pazarbaioglu (1998), svo og á 
vefnum www.kredittilsynet.no. 
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Fjárhagsstaða banka á Íslandi um 1990 

Danmörk og Ísland sluppu betur en hin Norðurlandanna. Helstu 
skýringar á því að Ísland sneiddi að mestu hjá bankakrísu eru taldar vera, sbr. 
G. Magnússon (2002) og M. Guðmundsson og T.B. Davíðsson (2000): 

 
• hagsveiflan var kröftug en ekki af verstu gerð 
• fjármálamarkaðurinn var einangraður  
• ríkisafskipti voru mikil 
• afkoma banka var tiltölulega betri en í nágrannalöndunum 
• verðbréfamarkaður var rétt í burðarliðnum  
• skuldir heimilanna voru tiltölulegar litlar og veðhæfi fasteigna 

takmarkað 
• fasteignaverð breyttist tiltölulega lítið 
• hagstjórnin var trúverðug 

Áhættustjórnun og reglur um eigið fé banka 

Basel I 
Upphaflegur tilgangur hinna svonefndu Basel-reglna (Basel I) frá 1989 var 

að, sbr. www.bis.org og G. Magnússon og S. Andonov (2002): 
• treysta stöðugleika fjármálakerfisins 
• jafna samkeppnisaðstöðu fjármálafyrirtækja 
• skilgreina lágmark eigin fjár og útreikning þess 
• staðla fjárbindingu og áhættugrunn 
• samræma mat á útlánaáhættu 
• innleiða einfaldar matsaðferðir 
• Eiginfjárbinding skyldi vera minnst 8% af áhættuvegnum eignum 

vegna útlánaáhættu (e. credit risk) skv. ákveðnum reglum. Seinna 
(1993) komu samsvarandi reglur um markaðsáhættu (e. market risk). 

Nýjar tillögur 2002 eða Basel II 
Basel I tillögurnar voru í öllum aðalatriðum festar í löggjöf 

Evrópusambandsins og þær breiddust um allan heiminn. En rekstur og 
umhverfi fjármálastofnana tók miklum breytingum á síðasta áratug með 
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alþjóðavæðingu, sveiflum á gjaldeyris- og fjármálamörkuðum, og nýjum 
aðferðum og afurðum í fjármálastarfsemi. Einnig fékkst reynsla af 
regluverkinu sjálfu, kostum þess og göllum. Jafnframt kom í ljós að ástæða 
væri til þess að taka bæði tillit til fleiri tegunda áhættu en í upphaflegu 
reglunum og einnig beita nákvæmari eða metnaðarfyllri aðferðum. Segja má 
að tvennt hafi einkum þrýst á endurskoðun reglnanna. Í fyrsta lagi 
Asíukreppan 1997 en áhrif hennar fóru hraðbyri til annarra landa. Einkum 
var talið að matsfyrirtæki hefðu brugðist og að Baselreglurnar hefðu reynst 
ófullnægjandi, einkum með tilliti til mats á áhættu vegna útlánaáhættu til 
opinberra aðilja. Í öðru lagi hafi fjármálafyrirtæki verið að þróa aðferðir til 
þess að meta tapsáhættu o.fl. sem séu fullkomnari en BIS-reglurnar og séu 
þannig að vissu leyti komnir lengra í áhættustjórnun en reglurnar mæltu fyrir 
um. 

Því var ráðist í að endurskoða reglnanna af Baselnefndinni. Samhliða og í 
samvinnu við Baselnefndina hefur verið unnið að breytingum samsvarandi 
reglna hjá Evrópusambandinu. Nýjasta útgáfa að tillögum frá Basel um nýjar 
reglur er frá janúar 2001. Þetta skjal er yfirleitt nefnt „nýju Baseltillögurnar“ 
eða „Basel II“. Tillögurnar er enn til umsagnar og á vinnslustigi. Vonast er til 
þess að endanleg gerð þeirra liggi fyrir árið 2003 þannig að þær geti komið til 
framkvæmda árið 2004. 

Aðaláherslan í þessum nýju tillögum er á: 
• enn meiri stöðugleika fjármálakerfisins 
• sérhæfðari aðferðir við mat á útlánaáhættu 
• bindingu eigin fjár einnig vegna rekstraráhættu (e. operational risk) 
• virkt fjármálaeftirlit og matsferli 
• fullkomnara upplýsingastreymi 
• virkjun markaðseftirlits 
 
Meginstoðir tillagnanna eru þrjár: 
• markvissari og víðtækari eiginfjárreglur 
• styrkara fjármálaeftirlit 
• efling markaðsaðhalds 
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1. stoðin: Lágmark eiginfjár vegna útlánaáhættu, 
markaðsáhættu og rekstraráhættu 

Í nýju tillögunum er gert ráð fyrir að unnt sé að nálgast mat á 
útlánaáhættu frá tveimur mismunandi sjónarhornum: 

a) Líkani þar sem treyst er á álit óháðra matsfyrirtækja 
b) Viðurkenndri matsaðferð, sem annaðhvort er að hluta til í samráði við 

matsfyrirtæki eða að eigin vali og framkvæmd af fyrirtækinu sjálfu.  
 
Í raun er í b-lið um val milli margra matslíkana að ræða þannig að allir eru 

ekki steyptir í sama mót við flokkun útlánaáhættu eins og í Basel I. Nú er 
gerður munur bæði á einkafyrirtækjum innbyrðis, svo og opinberum aðiljum, 
bæði einstökum löndum og stofnunum. 

Nýmæli er í tillögunum um að nota svonefndan dreifistuðul (e. granularity 
effect) til þess að leiðrétta eignasafn fyrir óhagstærðri dreifingu og reikna 
þannig út hve mikil fjárbinding skuli vera þess vegna. Vísað er til Jokivuolle 
og Kauko (2001) og Wilde (2001). 

Ýmsar matsaðferðir í reynd 
a) VaR (e. Value-at-Risk) eða vá-greining. Aðferðin hefur mest verið notuð 

til þess að mæla markaðsáhættu en henni má einnig beita við útreikning á 
útlánaáhættu, sbr. t.d. hugbúnaðinn í CreditMetrics frá J.P. Morgan (1997). 
Áherslan er á að mæla það hámarksvirði sem er í húfi (mesta útlánatap) með 
tilteknum líkum, t.d. á einu ári. Stuðst er við áhættuflokkun matsfyrirtækja 
sem og líkur á breytingum á lánshæfi. 

b) Tryggingarfræðileg vanefnda eða gjaldþrotalíkön, sbr. t.d. Risk+ frá Suisse 
First Boston (1997). Við mat á tapslíkum er litið til aðferða sem 
tryggingarfélög hafa beitt við að reikna áhættuna af því að tapa á tryggingum 
einstakra tryggingartaka (í heildarsafninu).  

c) Valréttarlíkön, sbr. t.d. KMV eignavalsaðferðina í Kielhofer (1995). 
Lánshæfi fyrirtækis er metið með því að líta til mismunar á virði eigna og 
skulda þess og flökti eignaverðs. Eignaverðið er skilgreint með líkinda-
dreifingum sem fengnar eru úr frá gengi hlutabréfa en upplýsingar um skuldir 
eru yfirleitt fengnar úr bókhaldi fyrirtækisins. 

2. stoðin: Fjármálaeftirlit 
Skerpt er á fyrri reglum um að fjármálaeftirlit þurfi ekki að framkvæma á 

gamla mátann með því að gera reglubundnar úttektir á bókhaldi 
fjármálafyrirtækja og setja þeim áhættuskorður í smáatriðum. Hins vegar 
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skulu gerðar þær kröfur til bankanna að þeir ástundi fullnægjandi 
áhættustjórnun með aðferðum og líkunum sem fjármálaeftirlitið viðurkennir, 
t.d. innri aðferð við mat á útlánaáhættu og vágreiningu við mat á 
markaðsáhættu. Meginreglurnar eru: 

 
• Skýr stefna og ákveðið ferli sé við mat á eiginfjárstöðu 
• Vaxtaáhætta hjá bönkum með mikið vaxtanæmi (e. outlier banks) sé 

skoðuð sérstaklega 
• Eftirlit sé með mati á eigin fé og gripið skuli til aðgerða ef eigið fé er 

of lágt 
• Brugðist sé nægilega skjótt við þegar eigið fé nær ekki lágmarkskröfu 
 
Reynslan af fjármálaeftirliti og bankakrísum er rædd í Llewellyn (1999). 

3. stoðin: Markaðsaðhald 
Hér er fjallað um upplýsingaskyldu fyrirtækja um áhættustöðu, aðferðir 

við að meta fjárþörf, áhættuvarnir, eigið fé samkvæmt Baselkvöð og 
raunverulega eiginfjárstöðu. Þetta er nauðsynlegt til þess að eigendur geti 
veitt stjórnendum aðhald. Til þess að þessi stoð komi að gagni þarf einnig að 
gera ákveðnar kröfur til um stjórnkerfi fyrirtækja (e. corporate governance), 
þ.e. góða stjórnunarhætti og siðareglur. Llewellyn (2002) leggur mikla áherslu 
á markaðsstoðina og telur að leggja beri enn meiri áherslu á hana en gert er í 
Basel-tillögunum. 

Gagnrýni á Basel II 
Mörg lönd sem ekki tilheyra svonefndum G10 hópi telja að nýju reglurnar 

hygli þeim stóru á kostnað hinna smáu. M.a. er bent á þetta af 
Fjármálaeftirlitinu, sbr. www.fme.is. 

Tillögurnar muni auka lántökukostnað þeirra og torvelda aðgengi þeirra 
að alþjóðlegum fjármálamarkaði. Þau hafa því barist fyrir því að fá reglurnar 
mildaðar og hefur tekist það. Ein veigamesta gagnrýnin hefur verið á aðferðir 
við að meta útlánaáhættu; annars vegar aukið vald matsfyrirtækja en hins 
vegar að innri matsaðferðir séu of flóknar og dýrar. Þá er það gagnrýnt að 
ábyrgðin á áhættustjórnun sé færð um of frá fjármálaeftirliti til stjórnenda 
bankanna.  
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Innlánstryggingar 

Innlánstryggingar eru kapítuli út af fyrir sig. Þær eru vitaskuld til þess að 
tryggja hag sparifjáreigenda ef í harðbakkann slær svo og stöðugleika 
fjármálakerfisins. Útfærslur eru mismunandi en aðallega er um hlutfall af 
innlánum að ræða en jafnframt er hver einstakur sparifjáreigandi tryggður 
upp að ákveðnu hámarki. Þetta þýðir að tryggingarnar eru yfirleitt óháðar því 
hversu áhættusamir einstakir bankar eru og býður hættunni heim að vissu 
leyti: 

• freisting (e. moral hazard) er bæði hjá eigendum sparifjár og banka að 
gerast óvarkárir 

• hrakval (e. adverse selection) getur myndast sé bönkum í sjálfvald sett 
að kaupa tryggingar 

• umboðsmannavandamál (principal-agent problem) skapast gagnvart 
stjórnvöldum og atvinnurekstri við það að sparifjáreigendur njóta 
forgangs 

 
Athyglisvert er að í Basel-tillögunum eru innlánstryggingar nánast eins og 

viðhengi og ekki er tekið sérstakt tillit til þeirra við ákvörðun um lágmark 
eigin fjár banka. 

Staða og þróun eigin fjár íslenskra innlánsstofnana, sbr. Magnússon og 
Andonov (2001): 

• hlutfall eigin fjár var 9-10% 1997-1998 en lækkaði síðan nokkuð 
• víkjandi lán til þess að uppfylla eiginfjárkröfu hafa aukist um meira en 

helming 
• útlánavöxtur var mikill 1997-2000 samhliða lækkun eiginfjárhlutfalls 
 
Í ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins (2000) er því lýst yfir að lágmark eigin fjár 

íslenskra lánastofnana þurfi að vera 10% við virka áhættustjórnun og eftirlit. 
Seðlabanki Íslands tekur undir þetta í ársskýrslu sinni (2000). Alþjóða 
gjaldeyrissjóðurinn vekur athygli á rýnandi eiginfjárstöðu bankanna í 
útlánaþenslunni, sbr. IMF (2001). 

Magnússon og Andonov (2001) setja einnig fram hugmyndir um 
ákvörðun á lágmarki eigin fjár íslenskra banka með tilliti til íslensks efnahags 
og hagsveiflunnar. Tekið er tillit til fjögurra meginþátta; fervika lands-
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framleiðslu, minni áhættudreifingar í litlu landi, gæðum lánasafns einstakra 
banka og afkomu einstakra banka (bankakerfisins). 

Lán seðlabanka í neyð 

Meginhlutverk seðlabanka er yfirleitt að tryggja verðgildi krónunnar og 
stöðugleika fjármálakerfisins. Hann er því lánari í neyð (e. lender of last 
resort). Þetta getur freistað banka til þess að fara ógætilegar í útlánum en ella 
og slá slöku við í áhættustjórnun, sbr. Goodhart (1998). Þá er ekki örgrannt 
um að þeim stóru sé frekar bjargað frá gjaldþroti en hinum smáu (e. too big 
to fail). Óvissa um þetta kann þó stundum að vera kostur með tilliti til 
freistni banka til þess að treysta á aðstoð í neyð (e. constructive ambiguity). 
Einnig er líklegt að þetta fyrirkomulag verði til þess að bankakerfið þenjist 
meira út en telja má þjóðhagslega hagkvæmt.  

Á síðustu árum hafa menn beint sjónum sínum að því að með frjálsum 
fjármagnshreyfingum og fjölþjóðlegum bankasamsteypum er orðið óskýrt 
hvaða ábyrgð seðlabanki í því landi sem fyrirtækið er skráð í ber á því sem 
fram fer í öðrum löndum.  

Áhættustjórnun fyrirtækja 

Æ meiri kröfur eru gerðar til upplýsingagjafar fyrirtækja um stjórnun 
áhættu. Flestir bankar eru komnir með sértakar áhættustjórnunardeildir svo 
og stórfyrirtæki. Árskýrslur fyrirtækja segja þó yfirleitt lítið um áhættu, mat á 
henni og áhættuvarnir, sbr. Oxelheim og Wihlborg (1998). Þar eru einnig sett 
fram greiningaraðferð á heildaráhættu fyrirtækja, svonefnd MUST-greining 
(e. macroeconomic strategy uncertainty analysis). Nærtækt væri að 
fjármálastofnanir beittu þessari aðferð við mat á heildaráhættu og að 
fjármálaeftirlit tæki tillit til þess í reglum um bindingu eigin fjár. 
Fjármálafyrirtækin ættu jafnframt að gera sömu kröfu til fyrirtækja sem eru í 
viðskiptum við þau. Niðurstöður matsins mæti nota við ákvörðun um 
lánskjör.  
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Niðurlag 

Í þessu yfirliti er rakið hvernig leitast hefur verið við að fyrirbyggja 
bankakrísur og fjármálakreppur með því að tryggja sem best stöðugleika 
fjármálakerfisins. Mikilvægastar í þessu sambandi eru svonefndar Basel-reglur 
og nýjar tillögur í þeim efnum eða Basel II ásamt markvissari aðferðum við 
áhættustjórnun almennt. Sérstaklega er litið til þróunar mála á Íslandi og 
öðrum Norðurlöndum síðastliðinn áratug. Gerð er grein fyrir stöðu og 
þróunar eiginfjárhlutfalls innlánstofnana á Íslandi og mati á því hver 
lágmarkskrafa eigin fjár þyrfti að vera með tilliti til óstöðugleika íslenska 
hagkerfisins. 
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Gunnar Óskarsson 

 

The importance of innovation for firms to sustain their competitive 
advantage has never been more than in today’s hypercompetitive 
environment. Through the internet and effective communication networks, 
managers have up-to-date information on processes and technique that are 
relevant to their production or services, such as information on applications 
of new equipment, which they can utilize to increase the efficiency in their 
operations. These new and improved communication networks make up-to-
date information not only open to potential customers, but also to 
competitors who can easily use this information to offer similar or even 
better products. The lifetime of new equipment and technology has 
therefore become substantially shorter and the focus of competitive 
advantage has shifted more towards innovation and technical development.  

Innovation is therefore increasingly important, especially for companies 
that produce technology-driven products, with the risk of technological 
obsolescence (Brown and Karagozoglu, 1993) and in environments 
characterized by competitive intensity, technological and market dynamism 
(Kessler and Chakrabarti, 1996). This trend is reflected in a number of 
articles on innovation and the diffusion of innovation (cf. Brown and 
Eisenhardt 1995; Hitt, 1998; Hitt, Keats et. al., 1998). Furthermore, there is 
an increased need for flexibility and multiple technological competencies 
which have led to extended use and dependence on external networks by 
firms of all sizes (Narula, 2002).  

This paper reviews and summarizes some of the key findings of the 
literature relating to innovation, innovation capability and technological 
learning. First, the concepts of innovation, such as innovation capability, 
individual innovation characteristics, organizational learning, technological 
learning, and external orientation are presented. Second, the literature 
reviewed is discussed. The article concludes with a summary and implications 
for managers. 
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The concepts of innovation 

Innovativeness of organizations is dependent on internal factors such as 
the firm’s innovative capability, size and structure, learning orientation and 
strategic orientation and external factors such as network of partners, 
external communication and the industrial environment in which the 
company is located. Literature on innovation can be divided into the 
following four areas: 

a) antecedents to innovations  
b) consequences (outcomes) of innovations  
c) the process of innovations  
d) diffusion of innovations  
 
This paper reviews 2 streams of literature on the antecedents to 

innovation; innovation capability which includes many of most researched 
antecedents to innovation and individual innovation characteristics, and 3 
streams of literature related to the process of innovation; organizational 
learning, technological learning and a brief introduction of external 
orientation. 

Literature review 

Innovation capability 
Innovation capability has been defined by various scholars (Dosi, 1988; 

Barney, 1991; Lall, 1992; Guan and Ma, 2002; Romijn and Albaladejo, 2002). 
Barney (1991) defined it as the capability to quickly introduce new products 
and to adapt new processes to sustain a firm’s competitive advantage. The 
following model, (Romijn and Albaladejo, 2002), gives an indication of some 
of the internal and external dimensions of innovation capability: 
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Figure 1. Model from (Romijn and Albaladejo, 2000) 

Their research indicated, that innovation capability includes first of all, 
„the knowledge and skills brought into the firm by the entrepreneur(s) and 
workforce, which they obtained through earlier experience“ (p. 1054). The 
research further indicated that an academic degree of an owner/manager is 
not directly associated with high innovation capability, not even a degree in 
science and engineering. However former education has indirect impact, 
since it is a requirement for work experience in public R&D institutions 
(universities and science labs), which has significant effect on product 
innovation. Romijn and Albaladejo found a good correlation between total 
R&D experience per employee and innovation capability and between the 
numbers of R&D employees as percent of total workforce and innovation 
capability. Dosi (1988) defines innovation capabilities as the degree of 
technological accumulation and efficiencies in the innovative search process. 
Although innovation capability has important implications for all firms, it is 
particularly important for export performance. In a study of 213 Chinese 
industrial firms, Guan and Ma (2002) found positive and significant 
relationship between six of seven innovation capability dimensions (learning 
capability, R&D capability, marketing capability, organizational capability, 
resources exploiting capability and strategic capability), and export 
performance. Furthermore, they found an interdependence relationship 
between the total improvement of innovation capability and export growth. 
One of the results of Guan and Ma’s research is that supplementary 
innovation assets can support and harmonize the innovation process 
(planning, resource, organization, culture, learning, and etc.), making it 
possible for core innovation assets to form and operate effectively and to 
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improve export performance. This innovative capability is a special asset 
which is tacit and non-codifiable, and is closely correlated with interior 
experiences and experimental acquirement.  

Individual characteristics 
Individual innovation characteristics have been defined by various 

researchers. Generally the construct has been conceptualized in terms of 
individual characteristics, traits, behaviors, and products. Baldridge and 
Burnham (1975) found that individual characteristics, such as sex, age and 
personal attitudes did not have strong impact on innovative behavior in 
organizations, but structural characteristics and environmental input had 
strong impact. Administrative positions and roles did however seem to have 
an impact on the involvement of an individual on the innovation process. 
Two characteristics affected the capacity of the organization to innovate, size 
and complexity. 

In a multi-dimensional measure, Kleysen and Street (2001) found a good 
correlation (alpha 0,95) between innovation and individual innovation 
behavior based on five dimensions, opportunity exploration, generativity, 
formative investigation, championing and application.  

Organizational learning 
Innovation is dependent on a variety of factors, such as innovation 

behavior (Baldridge and Burnham, 1975; Kleysen and Street, 2001), work 
environment (Amabile, Conti et. al., 1996; Gatignon and Xuereb, 1997; Hult 
and Ferrell, 1997; Sinkula, Baker et. al., 1997; Calantone, Cavusgil et. al., 
2002), learning orientation and organization learning procedures (Gatignon 
and Xuereb, 1997; Sinkula, Baker et. al., 1997; Tomas, Hult et. al., 1997; 
Calantone, Cavusgil et. al., 2002). Nahapiet and Ghoshal (1998) argue that 
„the particular capabilities of organizations for creating and sharing 
knowledge derive from a range of factors, including the special facility 
organizations have for the creation and transfer of tacit knowledge (Kogut 
and Zander, 1993; Nonaka, Takeuchi et. al., 1995; Spender, 1996); the 
organizing principles by which individual and functional expertise are 
structured, coordinated, and communicated, and through which individuals 
cooperate (Kogut and Zander, 1993); and the nature of organizations as 
social communities”. 
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Technological learning 
Hitt, Ireland et. al. (2000) argue that technological learning plays a vital 

role in the firm’s competitive success and „is linked to the firm’s ability to 
develop, maintain and exploit dynamic core competencies“ (p. 231). „To 
generate value, firms must identify, create and continuously manage 
knowledge (especially technological knowledge)“ (p. 232). Hitt et. al. (2000) 
suggest that firms gain technological knowledge through two primary 
avenues, internally as individuals and groups experiment across multiple 
projects, including those involving research and development, manufacturing 
or marketing activities and externally, which is knowledge gained and 
absorbed outside the firm’s boundaries.  

In their study on the effect of international expansion on new venture 
firms performance, Zahra, Ireland et. al. (2000) found a strong relationship 
between international diversity (number of countries, technological diversity, 
cultural diversity, geographic diversity and foreign market segments) and 
mode of market entry on the breadth and depth and speed of technological 
learning, especially when the firm undertakes formal knowledge integration. 
Knowledge integration is an integral component of routines to capture 
information and skills gained from international expansion activities that 
guide the firm’s future actions (Teece, Pisano et. al., 1997). According to 
Abrahamson and Fombrun (1994) organizations that operate in diverse 
national and/or product markets have access to information on new ideas 
and practices that spark innovation and boosts technological capabilities. Lall 
(1992) argues that the transfer of technological knowledge requires learning 
because technologies are tacit, and their underlying principles are not always 
clearly understood. To acquire new technological capabilities requires skills, 
effort and investment by the receiving firm, and the extent of mastery 
achieved is dependent on these inputs.  

External orientation 
Although traditional thinking about the management of innovation 

focuses almost exclusively on internal factors – the capabilities and processes 
within the company for creating and commercializing technology, research 
on innovation is increasingly focused on the external environment (Porter 
and Stern, 2001), external communication (Bierly and Gopalakrishnan 2001) 
and networks (Ancona and Caldwell, 1992; Dyer and Singh, 1998; Dyer and 
Nobeoka, 2000; Bierly and Gopalakrishnan, 2001; Porter and Stern, 2001; 
Hakansson, Waluszewski et. al., 2002).  
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According to Dayasindhu (2002) embeddedness and knowledge transfer 
are key determinants of industry clusters that lead to global competitiveness. 
Industry clusters are characterized by external economies, generalized 
reciprocity and flexible specialization. Flexible specialization facilitates the 
production of a variety of products for specific markets using general-
purpose resources. Economists acknowledge that technological innovation 
and, more generally, technical progress result from numerous interactions 
between industries and technologies (Bergeron, Lallich et. al., 1998).  

Håkansson, Waluzewski et. al. (2002) emphasize that „interaction is 
closely related to the development of four types of resources: two are mainly 
physical – products and facilities – and two are mainly social – business units 
and business relationships“.  

Figure 2. Interaction according to the IMP approach  

Development of resources can in turn lead to innovation and hence, 
interaction has impact on the innovativeness of firms. Håkansson discusses 
interaction in network setting according to the IMP1 approach. Interaction is 
affected by three different networks, network of actors, network of activities 
and network of resources (figure 1). „In activities actors use certain resources 

1  According to some empirical indications, interaction has a severe impact on industrial 
ecxchange which developed a new approach to industrial marketing and purchasing, and 
which later became the IMP industrial network approach. Hakansson, Waluszewski, et. al. 
(2002). Managing Technological Development, Routledge. (p. 27-28) 
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to change other resources in various ways. Resources are means used by 
actors when they perform activities. Through these circular definitions a 
network of actors, a network of activities and a network of resources are 
related to each other“ (p. 30). A series of empirical investigation conducted 
to gain a deeper understanding on these relationships revealed that 
technological development is a process dependent on both resource 
mobilization and resource combination.  

Summary and implications for managers 

The literature review revealed that innovation capability is one of the 
most important antecedents to innovation. Innovation capability is tacit and 
non-modifiable asset (Guan and Ma, 2002) and includes knowledge and skills 
brought in by entrepreneurs, managers and the workforce (Romijn and 
Albaladejo 2002). Firms need therefore to emphasize the appropriate skills 
and knowledge in their recruitment process. Table 1 lists most of the 
literature reviewed in this paper, including description of the constructs 
studied, the research problem and the main research findings. 

The innovation process is knowledge oriented. Efficient processes to 
quickly introduce new products and adapt new processes are necessary for a 
firm to sustain it’s competitive advantage (Barney, 1991). It can therefore be 
argued that efficient procedures, systems and structures for knowledge 
integration are important antecedents to innovativeness. Environmental 
inputs and administrative positions have strong impact on innovative 
behavior (Baldridge and Burnham, 1975) and strong relationship with the 
external environment and social relations affect the speed of knowledge 
integration (Zahra, Ireland et. al., 2000) especially when the firm undertakes 
formal knowledge integration and the firm’s intellectual capital is strongly 
rooted in it’s social relations (Nahapiet and Ghoshal, 1998).  
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Table 1. Literature on innovation 
Construct Study Research problem Research finding 
Innovation 
capability 

Barney 
1991 

The link between firm 
resources and 
sustained competitive 
advantage. 

Defines innovation capability as the 
capability to quickly introduce new 
products and to adapt new 
processes to sustain a firm’s 
competitive advantage. 

Innovation 
capability 

Romijn 
and 
Albaladejo 
2002 

Determinants of 
innovation capability 
in small UK 
electronics firms. 

Innovation capability includes first 
of all the knowledge and skills 
brought in by the entrepreneurs and 
the workforce and R&D. Regional 
proximity to suppliers is important, 
but regional networks around firms 
in similar business activities and 
close customer relations is not. 

Innovation 
capability 

Dosi  
1988 

Sources and processes 
to actual innovation 
efforts and to changes 
in structures and 
performance of 
industries. 

Defines innovation capabilities as 
the degree of technological 
accumulation and efficiencies in the 
innovation process.  

Innovation 
capability 

Guan and 
Ma 
2002 

Relationship between 
innovative capability 
and export behavior. 

Innovation capability is a tacit and 
non-modifiable asset of the firm, 
closely correlated with interior 
experiences and experimental 
requirement. Learning, R&D, 
marketing, organizational capability, 
resources exploiting capability and 
strategic planning are important for 
innovation capability. 

Organiz-
ational 
innovation 

Baldridge 
and 
Burnham 
1975 

Organizational 
innovations and 
changes and what 
characterizes 
innovation behavior. 

Environmental inputs had strong 
impact on innovative behavior and 
administrative positions to some 
extent, but sex, age and personal 
attitudes did not have strong 
impact. 

Techno-
logical 
learning 

Zahra, 
Ireland et. 
al. 
2000 

Effects of 
international 
expansion on a firm’s 
technological learning 
and the effects of this 
learning on the firm’s 
financial performance. 

Strong relationship between 
international diversity and mode of 
market entry and the breadth, 
depth, and speed of a new venture’s 
technological learning, especially 
when the firm undertakes formal 
knowledge integration. 
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Table 1, continued. Literature on innovation 
Construct Study Research problem Research finding 
Techno-
logical 
capabilities 

Lall 
1992 

Implications of the 
technological 
capabilities at national 
level on development 
of technological 
capabilities on 
industrial success. 

Development of technological 
capabilities is derived from the 
interplay of human resources, 
technological effort and 
institutional factors in a particular 
country settings and the skills, 
effort and investment by the 
receiving firm to master those 
inputs. 

Social 
capital, 
intellectual 
capital 

Naphiet 
and 
Ghoshal 
1998 

Relationships between 
different dimensions 
of social capital and 
the main mechanisms 
and processes 
necessary for the 
creation of intellectual 
capital. 

The roots of intellectual capital are 
deeply embedded in social relations 
and the structure of those relations. 
Differences between firms, 
including differences in 
performance, may represent 
differences in their ability to create 
and exploit social capital. 

Individual 
innovative 
behavior 

Kleysen 
and Street 
2001 

A multi-dimensional 
measure of individual 
innovative behavior 

A good correlation between five 
dimensions: opportunity 
exploration, generativity, formative 
investigation, championing and 
application and individual 
innovation behavior. 
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Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Síðustu ár hefur rutt sér til rúms ný aðferðafræði í stjórnun 
starfsmannamála, svokölluð mannauðsstjórnun (e. human resource 
management). Innan stjórnunarfræðanna hafa verið miklar umræður um 
þróun hefðbundinnar starfsmannastjórnunar (e. personnel management) yfir 
í mannauðsstjórnun. Í raun er mannauðsstjórnun hugtak sem hægt er að 
skilgreina á margvíslegan hátt. Helst greinir menn á um hvort og hvaða 
munur sé á hefðbundinni starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun. Bent 
hefur verið á (Storey, 1995) að einungis um nafnbreytingu hafi verið að ræða. 
Í Bandaríkjunum hafi starfstitli starfsmannastjóra verið breytt í mannauðs-
stjóra því sá titill hafi yfir sér nútímalegri blæ og þegar grannt er skoðað þá sé 
engin munur á hlutverki mannauðsstjórans og starfsmanna-stjórans. Litið 
hefur verið á að hefðbundin starfsmannastjórnun snúist um útreikning launa, 
eftirlit með vinnuskýrslum og túlkun og þátttöku í kjarasamningum. En 
mannauðsstjórnun gangi meira út á að leita leiða til að skapa fyrirtækjum 
samkeppnisforskot þar sem dýrmætasta auðlindin er starfsfólkið, mann-
auðurinn. En samkeppnisforskoti er m.a. hægt að ná með markvissri 
starfsþróun og þjálfun starfsmanna. Hvað sem öllum ágreiningi um túlkun og 
nálganir á hugtakinu mannauðsstjórnun líður þá hafa orðið miklar breytingar 
í stjórnun starfsmannamála síðustu áratugi.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir tilgangi og tilvist mannauðsstjórnunar 
og reynt verður að varpa ljósi á það hvort þessi stjórnunaraðferð eigi samleið 
með hugmyndafræði stéttarfélaga. Rætt verður um breytt hlutverk 
stéttarfélaga og í því sambandi tekið dæmi af einu stærsta stéttarfélagi 
landsins Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur. Viðfangsefnið tekur eingöngu 
mið af því sem er að gerast á almennum vinnumarkaði. 
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Stéttarfélög – tilgangur og tilvist 

Íslenskur vinnumarkaður er um margt sérstakur, hann er mjög fámennur 
og atvinnuþátttaka karla og kvenna er mjög mikil. Hlutfall þeirra sem starfa 
hjá hinu opinbera er hátt. Mikill fjöldi stéttarfélaga er starfandi þó greina 
megi ákveðna þróun í átt til fækkunar m.a. vegna sameiningar þeirra og mjög 
hátt hlutfall íslenskra launþega eru í stéttarfélögum. 

Fyrstu stéttarfélög á Íslandi litu dagsins ljós á seinni hluta 19. aldar. Líkt 
og í Evrópu voru það iðnaðarmenn sem voru fyrstir til að bindast samtökum 
Hér á landi voru það prentarar sem stofnuðu fyrsta stéttarfélagið í ársbyrjun 
1887 (Ólafur R. Einarsson, 1970). Verzlunarmannafélag Reykjavíkur var 
stofnað 1891 en félagið var í fyrstu blandað félag launþega og atvinnu-
rekenda í verslunarstétt en félagið varð hreint launþegafélag 1955 (Lýður 
Björnsson, 1992). Á fyrstu áratugum 20. aldar voru helstu baráttumál stéttar-
félaga þríþætt. Í fyrsta lagi að ná fram viðurkenningu atvinnurekenda og 
ríkisvaldsins á samningsrétti stéttarfélaga, í öðru lagi að laun væru greidd eftir 
taxta stéttarfélaga og í þriðja lagi að allir launþegar væru í stéttarfélagi og þeir 
hefðu forgang til starfa (Svanur Kristjánsson, 1976). Með setningu 
vinnulöggjafarinnar árið 1938 (lög nr. 80/1938) má segja að meginbaráttu-
málin væru í höfn en í lögunum var m.a lögfestur réttur launþega til að stofna 
stéttarfélög og stéttarfélagasambönd í þeim tilgangi að vinna að 
sameiginlegum hagsmunamálum verkalýðsstéttarinnar og launþega. Stéttar-
félögunum var því með lögum tryggður réttur til að vera lögformlegur 
samningsaðili um kaup og kjör félagsmanna sinna.  

Hægt er að skilgreina stéttarfélög með þeim hætti að þau séu hópur 
einstaklinga sem hefur með sér skipulagsbundin tengsl og markmiðið er að 
vinna að þeim málum sem þeir telja í sína þágu. Stéttarfélag er stofnað í þeim 
tilgangi að vernda og bæta stöðu félagsmanna, bæði á vinnumarkaði og í 
samfélaginu almennt (Webb og Webb, 1894; Farnham og Pimlott, 1993). 
Nálgun Richard Hyman (2001) á hlutverki stéttarfélaga gengur út á að um 
þrenns konar megin hlutverk er að ræða: þau séu í eðli sínu hagræn samtök 
þar sem þau eru aðili að kjarasamningum og reyna þannig að hafa áhrif á 
laun og vinnuskilyrði. Þau er vettvangur launþegahreyfingarinnar í baráttunni 
gegn atvinnurekendum þ.e.a.s. að samtakamátturinn styrkir launþega-
hreyfinguna í baráttunni gegn atvinnurekendum því hagsmunir þessara aðila 
eru andstæðir. Í síðasta lagi þá eru stéttarfélög hluti af samfélagslegri heild 
sem hafa það markmið m.a. að bæta samfélagið. Þessar skilgreiningar vísa til 
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sameiginlegra einkenna en stéttarfélög geta í eðli sínu verið mjög ólík t.d. 
hvað varðar markmið, þau geta verið pólitísk eða fagleg og uppbygging getur 
verið með ýmsum hætti þ.e. starfsgreinaskipt eða atvinnugreinaskipt.  

Breytt hlutverk stéttarfélaga 

Því hefur verið haldið fram að stéttarfélög hafi átt í nokkurs konar 
tilvistarkreppu undanfarin ár sem m.a. hefur leitt til þess að félagsmönnum 
hefur fækkað (Edwards, 1995; Boeri o.fl., 2001; Kelly, 1998; Pettinger, 2000). 
Ástæðurnar megi rekja til að þeim hafi orðið mjög ágengt í baráttumálum 
sínum og náð fram miklum réttar- og kjarabótum fyrir félagsmenn sína. 
Þjóðfélagslegar aðstæður eru allt aðrar í dag heldur en í árdaga 
verkalýðshreyfingarinnar og breyttar áherslur í stjórnun starfsmanna sem 
byggja m.a. á liðsvinnu leggja meiri áherslu á rækt starfsmanna og yfirleitt er 
vel búið að starfsmönnum. Með öðrum orðum, hagsmunir launþega og 
atvinnurekenda eru ekki andstæðir heldur sameiginlegir (Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson, 2000).  

Þrátt fyrir að stéttarfélög í Vestur- Evrópu hafi átt undir högg að sækja 
síðustu 20 ár eða svo, en á tímabilinu 1978-1998 lækkaði stéttarfélagsaðild úr 
42,6% í 30,8% (Visser, 2002). Þessi áhrif ekki verið nándar nærri eins sterk 
hér á landi og sama reyndar gildir um hin Norðurlöndin þar sem aukning var 
í stéttarfélagsaðild frá árinu 1980 þó með minni hraða en áður. Hér á landi 
hefur stéttarfélagsaðild farið úr 88,0% árið 1993 niður í 85,1% árið 2001 
(Hagstofa Íslands, 2001). Það sem er kannski áhugverðast að skoða í 
sambandi við þessa breytingu er einkum tvennt, stéttarfélagsaðild karla hefur 
minnkað meira en kvenna og fækkunin yfir heildina er aðallega hjá ungu 
fólki. Greina má 5% lækkun í aldurshópnum 16-44 ára á meðan fækkunin er 
einungis 1,5% í aldurshópnum 45-64 ára (Hagstofa Íslands, 2001). Það sem 
getur skýrt (Kelly, 1998; Pettinger, 2000; Boeri o.fl., 2001; Ferner og Hyman, 
1998) þessa fækkun er m.a. sú breyting sem átt hefur sér stað í efnahagslífi 
frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar, aukinn hagvöxtur, aukið atvinnustig, 
hægri sveifla í stjórnmálum og formgerðarbreyting á vinnumarkaði þar sem 
störfum í þjónustu hefur fjölgað á sama tíma og störfum í iðnaði, framleiðslu 
og landbúnaði hefur fækkað. Ennfremur má leita skýringa í almennri velsæld 
og nýjum stjórnunaraðferðum. 

Upp úr 1980 fer að gæta breyttra áherslna í stjórnun fyrirtækja, 
ráðgjafarnir Tom Peters og Robert Waterman jr. gáfu út bókina In Search of 
Excellence (1982) en þeir vörðu á sínum tíma mörgum árum í að skoða 
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bandarísk fyrirtæki, einkum þau sem höfðu farið langt fram úr keppinautum 
sínum. Það sem var sameiginlegt öllum þessum fyrirtækjum sama hvaða 
starfssvið þeirra var þá skilgreindu þau sig sem þjónustufyrirtæki. En þeir 
félagar Peters og Waterman gengu lengra en að segja að gæði og þjónusta 
væri lykilorð í velgengni fyrirtækja. Galdurinn er að ná fram framleiðni-
aukningu með hjálp starfsfólksins. Árangur best reknu og stjórnuðu 
fyrirtækjanna var því að þakka að komið var fram við starfsfólkið á 
heiðarlegan og virðingarverðan hátt, framkoma stjórnenda gagnvart 
starfsfólki var þannig háttað að starfsfólkið blómstraði og skilaði fyrsta 
flokks vinnu. Galdurinn á bak við þetta er að til að auka framleiðni, gæði og 
skapa nýjungar þá verða starfsmenn að vera ánægðir með starf sitt og njóta 
starfsöryggis. Peters og Waterman sögðu að ef fyrirtæki leita eftir 
samkeppnisforskoti og þess fjárhagslega ávinnings sem kemur í kjölfarið er 
nauðsynlegt að líta á starfsfólk sem mikilvæga og dýrmæta auðlind. Segja má 
að þetta sé einn grunnþátturinn í mannauðsstjórnun. 

Skilgreina má mannauðsstjórnun (Milkovich og Boudreau, 1997; 
Beardwell og Holden, 2001; Ulrich 1997) sem þá aðferðafræði í 
starfsmannamálum sem snýr að öllum þeim ákvörðunum sem teknar eru og 
snúa að sambandi á milli starfsmanna og stjórnenda. Gæði þessara ákvarðana 
hafa bein áhrif á möguleika fyrirtækja og starfsmanna til að ná fram 
markmiðum sínum. Þannig er mannauðsstjórnun í raun grunnurinn þegar 
kemur að stjórnun fyrirtækja. Segja má að tilgangur mannauðsstjórnunar sé 
að skipuleggja störf starfsmanna þannig að sem mestur árangur, framleiðni 
og sveigjanleiki náist.  

Mikið hefur verið rætt um hvernig sú hugmyndafræði sem tilvist 
stéttarfélaga byggist á og hugmyndafræði mannauðsstjórnunar gangi 
hreinlega upp. Á það hefur verið bent (Beardwell og Holden 2001) að 
vinsældir mannauðsstjórnunar megi m.a. rekja til þess að fyrirtæki í 
Bandaríkjunum sem ekki hafa innan sinna vébanda stéttarfélög og hafi 
stundað markvissa mannauðsstjórnun hafi vegnað vel.  

Stéttarfélög og mannauðsstjórnun 

Spurningin sem verkalýðshreyfingin hefur þurft að svara er hvernig eigi 
að bregðast við innleiðingu mannauðsstjórnunar. Í rauninni eru 3 leiðir færar, 
leyfa innleiðingu mannauðsstjórnunar að líða hjá eins og hverri annarri 
tískubólu í þeirri von að hún hjaðni fljótlega, sitja hjá aðgerðalaus og leyfa 
stjórnendum fyrirtækja að innleiða nýja stjórnunarhætti án þess að stéttar-
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félögin hafi eitthvað um það að segja eða bregðast við með virkri andstöðu 
gegn nýjum stjórnunarháttum. USDAW (Union of Shop, Distributive and 
Allied Workers) í Bretlandi sem telur u.þ.b. 310.000 félagsmenn gerði 
könnum (1997) meðal félagsmanna sinna þar sem reynt var að komast að því 
hvernig mannauðsstjórnun hefur haft áhrif vinnuumhverfi félagsmanna. 
Helstu niðurstöður voru þær að menn upplifðu mannauðsstjórnun sem 
ákveðna aðferðafræði til að eyða tilvist stéttarfélaga m.a. vegna þess að í 
mannauðsstjórnun felst þátttökustjórnun sem byggir á því að starfsmönnum 
er veitt aukið umboð til athafna, byggt er á liðs- og hópvinnu og stuðst við 
gæðahringi o.fl. en slík vinnutilhögun er til þess fallin að draga úr mikilvægi 
stéttarfélaga. Ennfremur að nýjar hugmyndir um dreifstýrt launakerfi, þar 
sem laun eru gjarnan árangurstengd og látin endurspegla vinnuframlag, 
hæfni, menntun og færni starfsmannsins sé leið til að flytja samninga um 
kaup og kjör inn á vinnustaðina og jafnvel í hendur starfsmanna sjálfra. Slíkt 
geti dregið úr einu af lykilhlutverkum stéttarfélaga sem er jú að semja um 
kaup og kjör.  

Annað sem einkennir mannauðsstjórnun er hvernig farið er með lausn 
ágreiningsmála. Lögð er áhersla á að sá ágreiningur sem kann að skapast á 
vinnustað skuli leystur innan veggja fyrirtækisins, til staðar eru sérstakar leiðir 
sem taka á ágreiningi og starfsmenn eru því hvattir til að leita ekki til síns 
stéttarfélags með „vandamál”. Þetta getur jafnvel leitt til að úr mikilvægi 
trúnaðarmanna dragi en hlutverk þeirra er m.a. að vera tengiliður milli 
starfsmanna og stéttarfélags þegar upp kemur ágreiningur. Fram kom í 
niðurstöðum USDAW að vegna aukins álags á starfsmenn sem skýrist m.a. af 
auknum kröfum um sveigjanleika, aukinnar áherslu á þjónustu og fækkun 
stöðugilda gleyma stjórnendur að taka mið af nýju og breyttu starfsumhverfi. 
Með öðrum orðum þá þýða nýjar aðferðir í stjórnun mannauðs einfaldlega 
að starfsmenn þurfa að leggja harðar að sér og bera minna úr býtum fyrir 
vikið.  

Umræðan um breyttan sálfræðilegan samning í vinnunni hefur á stundum 
verið tengdur umræðunni um mannauðsstjórnun (Guest, 1995). Breytingin 
hefur verið í þá átt að það sem áður viðgekkst, að greiða sanngjörn laun fyrir 
sanngjarnt vinnuframlag, færðist yfir í að leggja megin áherslu á það hvað 
starfsmaðurinn geti lagt aukalega mikið á sig án þess að njóta launaumbunar. 
Þetta getur þýtt að starfsmenn verða undir meiri þrýstingi að hafa sjálfir áhrif 
á vinnuumhverfi sitt, hlutverk sem áður var meira í höndum stéttarfélagsins. 
Breytingin felur í sér að áhersla á hollustu starfsmanna verður ekki lengur 
gagnvart stéttarfélaginu (Guest, 1995) heldur fyrirtækinu því mannauðs-
stjórnunin beinir stöðugt kastljósinu að viðhorfi og helgun starfsmanna. 
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Annað sem fylgir breytingum á sálfræðilega samningnum er minnkandi 
starfsöryggi, stöðug áhersla á breytingar og aðlögun fyrirtækja í samkeppnis-
umhverfi getur þýtt að hugsanlegur missir starfsins er handan við hornið. 
Gagnrýnin hefur einnig beinst að því að mannauðsstjórnun byggir á 
einstaklingshyggju og aðferðir mannauðsstjórnunar auka samkeppni milli 
starfsmanna og minnka samkennd meðal þeirra. 

Viðbrögð stéttarfélaga við breyttu umhverfi 

Í ljósi breyttra áherslna í stjórnun starfsmanna er mikilvægt fyrir 
stéttarfélög að innleiða nýja hugsun og ástunda nýjar aðferðir. Baráttumál 
verkalýðshreyfingarinnar sem í upphafi snerust um viðurkenningu á 
samningsrétti og að laun væru greidd eftir taxta eru í höfn. Nú snýst 
viðfangsefnið meira um starfsmanninn sjálfan, hvernig hægt er að gera hann 
betur í stakk búinn til að takast á við breytt umhverfi þar sem starfsmaðurinn 
sjálfur semur í auknum mæli um sínar eigin kjarabætur. Segja má að 
stéttarfélög séu að verða eins og hvert annað þjónustufyrirtæki í samkeppni 
við önnur fyrirtæki á markaði þar sem keppt er um hylli neytenda eða 
félagsmanna.  

Í breskri þjóðfélagskönnun sem gerð var árið 1994 (Hollinshead o.fl., 
2003) voru launþegar spurðir að því hvaða áherslu stéttarfélög ættu að leggja 
á í starfi sínu. Greina má breytingu í svörum á milli ára en sambærileg 
könnun var gerð 1989. Í ljós kemur að félagsmenn telja að leggja eigi meiri 
áherslu á að vernda störf, tryggja starfsöryggi og að stéttarfélög reyni að hafa 
áhrif á langtímaáætlanir stjórnenda þegar kemur að stefnumótun fyrirtækja. 
Athyglisvert er að minni áhersla er lögð á það hlutverk stéttarfélaga að beita 
sér fyrir launahækkunum.  

William Bridges (1995) ræðir breytt hlutverk stéttarfélaga og segir þau í 
framtíðinni verða nokkurs konar menntastofnanir sem hafa það markmið 
m.a. að tryggja samkeppnisstöðu félagsmanna sinna og undirbúa þá fyrir 
breytingar á vinnumarkaði. Þau verði þó áfram samfélag einstaklinga og 
munu vera skjól ákveðinna hópa og bjóða upp á einstaklingsmiðaða ráðgjöf. 

Tilgangur og hlutverk Verzlunarmannafélags Reykjavíkur (VR) er að „efla 
og styðja hag verslunar - og skrifstofufólks með því að vinna að framgangi 
allra þeirra mála, er verða mega til aukinna réttinda, menningar og bættra 
kjara launafólks í landinu. Félagið gerir kjarasamninga fyrir félagsmenn sína 
og kemur fram fyrir þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum og öðrum, að því er 
varðar hagsmuni félagsmanna” (Lög VR, 2001). VR hefur breyst mjög mikið 
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á undanförnum árum. Lögð hefur verið mikil áhersla á að markaðssetja 
félagið sem nútímalegt lífsgæðafélag í stað hefðbundins stéttarfélags sem 
semur um kauphækkanir. Í mynd 1 má sjá helstu kjarnastarfssemi VR. Það 
sem einkum sker sig úr á síðustu árum er forganga félagsins að tryggja 
félagsmönnum sínum sem voru í fæðingarorlofi 80% af tekjum, nokkuð sem 
nú er tryggt með lögum. Ennfremur hefur félagið tekið upp nýjar áherslur í 
kjarasamningum í samstarfi við viðsemjendur sína, tekin hafa verið upp 
ákvæði um fyrirtækjaþátt kjarasamnings, áhersla er á persónubundin laun og 
launaviðtöl. Í tengslum við þessar breytingar hefur félagið boðið upp á 
námskeið í launaviðtölum sem hefur borið heitið „Að semja um laun”. 
Markvisst hefur verið unnið í ímyndarmálum, auglýsingar hafa birst í 
sjónvarpi og dagblöðum með áherslu á ýmsa þætti. Ennfremur hefur félagið 
boðið félagsmönnum sínum sem hafa lent í uppsögnum upp á þjónustu 
sérfræðinga með það fyrir augum að draga úr áfallinu sem fylgir atvinnumissi 
og styrkja viðkomandi í atvinnuleit. Barátta gegn einelti og kynferðislegri 
áreitni á vinnustað hefur verið sett á oddinn. Fræðslu- og menntunarmál hafa 
tekið miklum breytingum þar sem fjöldi námskeiða fyrir félagsmenn er í 
boði. Einnig hefur félagið haft frumkvæði í einstökum málaflokkum og 
fengið Hagfræðistofnun Háskóla Íslands til að vinna skýrslur um samanburð 
á framleiðni vinnuafls hér á landi og í Danmörku og Bandaríkjunum svo 
eitthvað sé nefnt. VR hefur tekið upp á því að velja fyrirtæki ársins þar sem 
félagsmenn fá sendan heim spurningalista og svara spurningum um 
vinnustað sinn einnig hefur félagið staðið fyrir launakönnunum og farið í 
herferð til að minnka launamun kynjanna.  

Tafla 1. Kjarnastarfssemi VR (Heimild. Ársskýrslur VR 1997-2001) 
Þjónusta 
Kjaramál Sjúkrasjóður Fræðsla Orlof  
Túlkun kjarasamninga (Fæðingarorlof) Jafnréttisnámskeið Sumarbústaðir 
Lögfræðiaðstoð Heilsurækt Starfsgreinanámskeið Sumarhús á Spáni 
Ráðningarsamningar Sjúkraþjálfun Markaðslaunanámskeið Tjaldvagnar 
Aðstoð vegna uppsagna Krabbameinsskoðun Netnámskeið Orlofsávísun 
Einelti Gleraugnakaup Námskeið fyrir trúnaðarmenn 
Kynferðisleg áreitni HL - stöðin Starfs- og námsráðgjöf 
Innheimta launa Glasafrjóvgun Grunnskólafræðsla 
 Hjálpartæki Vika Símenntunar 
 Líf,- sjúkdóma,-  Lokaverkefnastyrkur 
 og slysatr. Fræðslustyrkir 
 Styrkir ýmis konar Tómstundastyrkir 
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Tafla 1, frh. Kjarnastarfssemi VR (Heimild. Ársskýrslur VR 1997-2001) 
Kjaramál 
Heildarkjarasamningar  
Fyrirtækja-/vinnustaðasamningar 
Persónubundin laun  
Markaðslaun 
Launakönnun  
Fyrirtæki ársins 

Lokaorð 

Margir gerðu ráð fyrir að nýjar stjórnunaraðferðir eins og 
mannauðsstjórnun myndu leiða til minnkandi vægis stéttarfélaga og 
trúnaðarmanna. Það er margt sem bendir til að hið gagnstæða hafi gerst, 
sérstaklega á Norðurlöndunum. Í flestum tilfellum hafa stjórnendur 
fyrirtækja litið á stéttarfélög og trúnaðarmenn sem mikilvægan hlekk í þeirri 
keðju að innleiða nýtt skipulag í vinnunni. Með nýju skipulagi er m.a. átt við 
sveigjanleika, liðsvinnu, samþættingu starfs og einkalífs og dreifstýringu 
launa. Vilji fyrirtæki ná auknu samkeppnisforskoti þá er galdurinn á bak við 
það, mannauðurinn. Aðilar eru farnir að átta sig á því að hagsmunir launþega 
og vinnuveitenda fara saman, þeir eru ekki lengur andstæðir, hvorugur getur 
án annars verið. Eins og Peters og Waterman (1982) bentu á þá er galdurinn 
á bak við afburðaframmistöðu fyrirtækja virkjun mannauðsins. Hvað sem 
þessu líður þá eru engin teikn á lofti um að það drægi úr mikilvægi 
stéttarfélaga hér á landi. Það virðist ríkja almenn sátt um tilvist þeirra enda 
hafa þau verið tiltölulega friðsöm síðustu misseri og vinnudeilur á almennum 
vinnumarkaði ekkert í líkingu við það sem var á 8. og 9. áratugnum.  

Í þessari grein hefur verið gerð tilraun til að tengja umræðuna um 
mannauðsstjórnun og stéttarfélög saman. Með því að skoða hvernig eitt 
stærsta stéttarfélag landsins hefur verið að breyta starfsemi sinni á síðustu 
árum eru vísbendingar um að VR hefur svarað kalli tímans og tekið mið af 
því hvernig vinnuumhverfið er að breytast. Í árdaga verkalýðshreyfingarinnar 
snerust baráttumálin um viðurkenningu atvinnurekenda á samningsrétti, um 
miðja 20. öldina var helsta baráttumálið að byggja upp velferðarþjóðfélag nú 
í byrjun 21. aldar þegar almenn velsæld er ríkjandi þá er greinilegt að 
stéttarfélög eru mörg hver að endurskilgreina hlutverk sitt og er VR gott 
dæmi þar um. Áherslan er snýr að því að aðstoða félagsmanninn í að styrkja 
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stöðu sína á vinnumarkaði. Á meðan það hefur fækkað í stéttarfélögum hér á 
landi hefur fjölgað töluvert í VR. Árið 1996 voru fullgildir félagsmenn 13.615 
en í árslok 2001 voru þeir orðnir 19.189, fjölgun um 40,9% (Árskýrsla VR, 
2001). Ennfremur hefur samsetning félagsmanna breyst og hefur 
háskólamenntuðum félagsmönnum fjölgað mjög mikið og eru nú um 28% 
félagsmanna. Það er ljóst að sú áhersla sem er á dreifstýringu launa og 
einstaklingasbundna ráðningasamninga getur í sumum tilfellum minnkað 
mikilvægi heildarkjarasamninga en spurningin er hvort samkeppnisstaða 
fyrirtækja muni ráðast af hæfni stjórnenda, gæðum þjónustu og vöru og 
sveigjanleika frekar en stofnanabindingu kjarasamninga? Það er alveg ljóst að 
sú leið sem VR hefur valið sér gefur fullt tilefni að álykta sem svo að 
hugmyndafræði stéttarfélaga stangist ekki á við aðferðafræði mannauðs-
stjórnunar. 
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Helgi Gestsson 

 

Með gerð árangursstjórnunarsamninga milli háskólastofnana og 
stjórnvalda er ljóst að nýjar leiðir verða farnar við mat á árangri af 
háskólakennslu hérlendis. Háskólastofnanirnar munu þurfa að setja fram 
mælikvarða á starfsemi sína í anda árangursstjórnunar. Þótt setning og 
notkun slíkra mælikvarða virðist nokkuð auðveld er langt frá því að svo sé. 
Forsenda slíkra mælinga byggir á þeim tilgangi sem stofnun háskóla felur í 
sér og endurmetnu hlutverki þeirra og framtíðarsýn. Hún þarf einnig að taka 
mið af þeim auðlindum sem stofnunin býr að og af umhverfi sínu. Töluverð 
reynsla af slíkum mælingum og mælikerfum liggur fyrir hjá stjórnendum 
fyrirtækja og hafa slík markmiðatengd kerfi oft notið hylli stjórnenda um hríð 
en jafnan misst vinsældir. Þannig var markmiðastjórnun, MBO, vinsæl fram á 
níunda áratug síðustu aldar. Sú reynsla bendir til þess að ástæða sé til þess að 
skoða áhrif þeirra viðhorfa og undirliggjandi hvata sem áhrif geta haft á 
árangur af störfum háskólakennara. Erlendis hafa verið gerðar viðamiklar 
kannanir á viðhorfum háskólakennara. Má þar m.a. nefna kannanir sem 
gerðar voru árin 1977 og 1997 í Ástralíu (Meek og Wood 1998) og einnig 
könnun frá Bretlandi frá árinu 1996 (NCIHE Report 1 1997). Ljóst er að 
tími er til kominn til að meta viðhorf háskólakennara til starfs síns og þess 
sem þeir sjálfir meta sem árangur í starfi.  

Hlutverk háskólakennara 

Almennt er litið svo á að háskólakennari skuli sinna kennslu nemenda, 
rannsóknum og taka þátt í stjórnun deilda og stofnunar. Til þess að geta 
metið æskilega frammistöðu háskólakennara verður að horfa til þeirra þátta 
sem starfið byggir á og leita uppi þær meginforsendur sem liggja að baki slíku 
frammistöðumati. 



162 Viðskiptafræði Helgi Gestsson 

Grundvöllur háskólakennslu eru kennsla og rannsóknir. Ætlast er til að 
kennsla og rannsóknir séu órofin heild sem skapi forsendur þess að kennsla 
háskólastofnunar og námsframboð fylgi eða móti breytingar á þörfum, 
framförum í fræðum og kröfum samfélags (Magna Charta Universitatum, 
1988; Council of Europe, 2000). Hér er áhersla lögð á notkun og nýsköpun 
þekkingar. Þó að fast geti verið tekist á um áherslur skynsemi eða 
hagnýtingar er ljóst að auk öflugra rannsókna og nýsköpunar er hæfileg 
blanda af skynsemi og framsýni annar af meginþáttum starfsins. Sá þroski 
sem nemandi háskóla hefur öðlast við útskrift þarf að vera í takt við þann 
veruleika sem hann hverfur til. Viðhorf og skilningur einstaklingsins hefur 
áhrif á heimsmynd hans en ósammælanleiki (Kuhn, 1994) gerir visku 
sérstæða. Loks þarf háskólakennari sem flytjandi annars vegar og miðlari 
upplýsinga hins vegar að geta komið vel frá sér efni á máta sem vekur 
nemendum áhuga og hvetur þá til dáða. Skyldur háskólakennara ná út fyrir 
veggi stofnunarinnar. Háskólakennari hefur einnig skyldum að gegna 
gagnvart þjóðfélaginu (Páll Skúlason 1998). Hina frjálsu fræðilegu hugsun 
þarf fræðimaðurinn að setja fram af list til kynningar og mótunar fyrir 
fræðasamfélög og almenning. Út frá þessum grundvallarforsendum eru það 
kennsla, rannsóknir og list orðsins eða fræðimennska sem eru meginþættir 
sem meta verður þegar grundvöllur háskólakennslu er skoðaður eins og sýnt 
er á mynd 1. 

 
Mynd 1. Grundvallarþættir háskólakennslu 
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Stjórnunarþátturinn í starfi háskólakennara er sjálfstæðari en samband 
kennslu og rannsókna. Aðallega er þar horft til stjórnunar deilda og 
stofnunar en tengist þó einnig kennslu og rannsóknum þar sem 
háskólakennari starfar náið með nemendum, í rannsóknarhópum eða með 
öðrum samstarfsaðilum. Í stjórnunarfræðum er stjórnun skilgreind sem 
skilvirkt ferli áætlunar, skipulags, forystu og eftirlits (Robbins og Coulter, 
2002). Henry Minzberg felldi tíu mismunandi hlutverk stjórnenda undir 
áherslusvið samskipta, upplýsinga og ákvarðana (Minzberg, 1973). Þegar 
horft er til nauðsynlegrar kunnáttu og færni þeirra er áhersla lögð á hina 
tæknilegu eða sérhæfðu hæfni, hæfni til mannlegra samskipta og loks hæfni til 
skilnings. Tekist er á við stjórnun kerfa sem kallar á samræmingu, 
samhæfingu og yfirsýn, skilning á ytri aðstæðum og heildarsýn. Við skoðun á 
þeim stjórnunarþáttum sem styrkja forsendur árangurs í hinu evrópska 
stjórnvísislíkani; EFQM, er áhersla lögð fimm þætti í rekstri fyrirtækja sem 
taldir eru forsendur árangurs; forustu, starfsmannastjórnun, stefnumörkun, 
samstarfsaðila og innri þætti, auk ferla. Séu meginþættir við stjórnun 
fyrirtækja greindir samkvæmt líkaninu sést að áherslan skiptist á þau átta 
atriði sem sýnd eru á mynd 2. 

 

Mynd 2. Grunnþættir stjórnunar út frá líkani EFQM. 
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Mat á frammistöðu háskólakennara við stjórnun byggist á því hvaða 
stjórnunarstarfi hann gegnir. Við stjórnun deilda og stofnunar byggir mat á 
frammistöðu á öllum þeim þáttum sem mynd 2 sýnir meðan önnur 
stjórnunarstörf vegna kennslu og rannsókna byggja fremur á skipulagsgetu, 
hæfi í samskiptum, hvatningu, umhyggju og skilningi á heild. Við 
frammistöðumat vegna stjórnunarþátta í starfi háskólakennara þarf því að 
finna samsetningu mælikvarða sem metið geta ólíka þætti við stjórnun.  

Þegar meta á heildarframmistöðu háskólakennara þarf að meta saman 
þætti kennslu, rannsókna, fræðimennsku og stjórnunar í starfi sem leggur 
háskólakennara fjölþættar kröfur á herðar.  

Umhverfi 

Á síðustu árum hefur orðið umtalsverð breyting á því umhverfi sem 
háskólar starfa í. Hérlendis hefur þetta birst með stóraukinni aðsókn 
nemenda að háskólum, auknu námsframboði og fjölgun háskólastofnana 
(Menntamálaráðuneytið, 1998; Jón Torfi Jónasson, 2000), breyttri lagalegri 
umgjörð (lög nr. 136/1997; reglur nr. 646/1999), samhliða miklum 
breytingum í hagnýtingu tækni við kennslu. Með tímabundnum samningum 
um kennslu milli háskóla og Menntamálaráðuneytis, sem fyrst voru 
undirritaðir árið 1999, hafa háskólarnir undirgengist að gera tillögu um nánari 
útfærslu á hlutverki sínu sem og mælikvörðum á starfsemi sína í anda 
árangursstjórnunar í ríkisrekstri (Fjármálaráðuneytið, 1996). Í samningunum 
er kveðið á um að gæði kennslu séu tryggð til samræmis við norræna háskóla 
sem samkomulag verði um að miða við og að við lok þiggja ára 
samningstíma skuli hafa verið tekið upp formlegt gæðakerfi við stofnanirnar. 
Þessar breytingar lýsa vel því starfsumhverfi sem íslenskir háskólakennarar 
starfa í. Á vesturlöndum hefur þróunin verið svipuð og hérlendis (Dill, 1997; 
Duke 2001; Jón Torfi Jónasson 2000). 

Á síðustu árum hafa forsendur framlaga til háskóla hérlendis breyst. Áður 
voru framlög til háskóla ákveðin í fjárlögum út frá sögulegum og 
verðþróunarlegum forsendum þar sem hver stofnun reyndi með áhrifum 
sínum að auka hlut sinn eins og möguleg var. Í samvinnu menntamála-
ráðuneytis og Háskóla Íslands hefur verið búið til frammistöðutengt líkan 
hvað varðar fjármögnun kennslu og hefur úthlutunarlíkanið verið síðan 1999 
hluti af öllum samningum um kennslu við háskóla hérlendis. Líkanið byggir á 
framlögum samkvæmt fjölda ársnema í 7 úthlutunarflokkum að umsömdum 
hámarksfjölda nemenda, þó með takmörkuðum tilfærslumöguleikum á milli 
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flokka. Inn í það framlag hefur stjórnunarþátturinn reiknast. Þá náði Háskóli 
Íslands samningi við menntamálaráðuneyti árið 2001 um rannsóknarhluta 
starfseminnar en ekki hefur enn verið gengið frá sambærilegum samningum 
við aðra háskóla. Samningurinn byggir á fjölda útskrifaðra meistara og 
doktora og rannsóknarstarfi, m.a. við útgáfu fræðirita og ráðstefnuhald. Í 
samningnum er tenging við fengna styrki frá innlendum og erlendum 
rannsóknarsjóðum og er einnig kveðið á um hámark hækkunar-möguleika 
milli ára á samningstímanum. Má ætla að aðrir háskólar stefni að 
sambærilegum samningi um rannsóknarhlutann en til þessa hafa skólarnir 
fengið úthlutað upphæð til rannsókna á fjárlögum. Einkareknir háskólar 
hérlendis hafa þessu til viðbótar sértekjur af skólagjöldum nemenda auk þess 
sem nokkuð er um tímabundin framlög ríkis vegna sérverkefna eða 
staðaruppbótar.  

Ljóst er að mikil samkeppni ríkir um það fjármagn sem ríkisvaldið er 
tilbúið að veita til reksturs háskólastofnana. Hefur það leitt til aukinnar 
opinberrar umræðu um stöðu háskólastofnana, eðli þeirra og framtíð. 
Úthlutun takmarkaðs fjármagns til starfseminnar reynir á forsendu frelsis 
háskólakennslunnar þar sem ný og snarpari viðhorf um áhrif markaðs-
væðingar háskóla verða til. Markaðsvæðingin felst í sérhæfingu og 
aðgreiningu háskólanna í leit að samkeppnisyfirburðum en samfara því 
verður nauðsyn á samanburði við samkeppnisstofnanir þannig að hægt sé að 
kynna hagsmunaaðilum yfirburði (Czarniawska og Gennell, 2002). Eðlilegt er 
að skoða í því ljósi bréf rektors Háskóla Íslands til menntamálaráðherra, hinn 
24. september 2002, en í bréfinu kynnti hann hugmyndir nefndar innan 
Háskóla Íslands um þær breytingar sem leiddu af setningu rammalaga um 
skóla á háskólastigi. Niðurstöður nefndarinnar kölluðu eftir því að gerður 
yrði greinarmunur á rannsóknarháskólum og öðrum háskólum, að kröfur til 
háskóla verði auknar sem og eftirlit með gæðum kennslu og hæfni kennara 
og að rekstrarskilyrði háskóla verði sambærileg. Eins og búast mátti við voru 
hagsmunir Háskóla Íslands hafðir að leiðarljósi við tillögugerð nefndarinnar 
og kölluðu á andmæli frá öðrum háskólastofnunum. Ætla má að samkeppni 
sem þessi muni enn aukast milli háskólastofnana á næstu árum þrátt fyrir 
spár um aukningu nemendafjölda hérlendis. 
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Hvatar árangurs 

Það er í þessu umhverfi sem íslenskar háskólastofnanir munu þurfa að 
meta gæði starfsemi sinnar. Þó að framlög vegna ársnema og skilgreindra 
forsendna í rannsóknasamningum séu grundvöllur þess fjármagns sem 
háskólar hafa úr að spila er ljóst að aðra mælikvarða verður að nota við 
frammistöðumat starfsmanna stofnananna. Væntanlega mun þurfa að greina 
og fastsetja mælikvarða fyrir kennsluþáttinn, rannsóknir, fræðimennsku og 
stjórnun. Ekki má þó ganga út frá því sem vísu að ásættanlegt árangursmat á 
aðgreindum verkþáttum skili ásættanlegum heildarárangri. Við notkun 
mælikvarða við árangursmat verður sérstaklega að varast að missa heildarsýn 
og skilning á samspili verkþátta og heildarárangurs. Af reynslu úr atvinnulífi 
má sjá að árangursmælikvarðar eru mjög vandmeðfarnir þar sem með þeim 
er ekki einungis reynt að skýra frammistöðu liðins tíma, heldur hafa þeir áhrif 
á hegðun í framtíð (Srikanth og Umble, 1997). Sú reynsla bendir til að ástæða 
sé til að skoða áhrif þeirra viðhorfa og undirliggjandi hvata sem hafa áhrif á 
árangur af störfum háskólakennara. Árangursstjórnunarkerfin eru almennt 
markmiðatengd. Slík markmiðatengd kerfi hafa verið vinsæl hjá stjórnendum 
en liðið fyrir mikið umfang og þunglamalegt kerfi, vandkvæði við endurgjöf 
og óæskileg áhrif mælikvarða (Perrin, 1998). Lykill að árangri þeirra er 
samkvæmni markmiða, það að markmið fyrirtækis eða stofnunar og 
markmið starfsmanns fari saman (Anthony og Govindarajan 1998). Við 
notkun mótandi samanburðar (e. benchmarking) og EFQM líkansins er 
leitað árangurshvata (e. enablers of performance). Sambærilegra hvata er 
leitað í samhæfðu árangursmati þegar mælikvörðum er skipt í stöðumælingar 
(e. outcomes) og framvirkar mælingar (e. performance drivers). Viðurkennt 
er að matskerfi þurfi að hanna þannig að hvatning starfsmanns vegna þess 
leiði til æskilegrar niðurstöðu. Nýleg könnun sem gerð var í Skandinavíu hjá 
209 fyrirtækjum sýnir að fyrirtækin nota bæði fjárhagslega og ófjárhagslega 
mælikvarða við formlegt frammistöðumat. Er það bæði af hálfu yfirstjórnar 
fyrirtækja og við stjórn framkvæmda. Þar er einnig bent á að bandarísk 
viðhorf um frammistöðumælikvarða hneigist enn að mestu til notkunar 
fjárhagslegra mælikvarða meðan japönsk viðhorf leggja áherslu á mælikvarða 
sem hafa áhrif á atferli. Í Evrópu ríkja mismunandi viðhorf, í Bretlandi er 
tilhneigingin aðallega til notkunar á hinum fjárhagslegu mælikvörðum meðan 
notast er við hvort tveggja í Frakklandi (Nilson og Kald, 2002). 



Notkun árangurshvata við mat á störfum háskólakennara 167 

Hluti stjórnunarfræða fjallar um hvatningu starfsmanna. Allt frá 
kenningum Abrahams Maslow um þrepaskiptingu þarfanna, hugmyndum 
Fredricks Herzberg um hvata og óánægjuvalda að væntingakenningu Viktors 
Vroom og flóknara líkani Lymans Porter og Edwards Lawler um hvatningu 
til vinnu hafa fræðimenn horft til notkunar hvata til árangurs (Huczynski og 
Buchanan 2001). Hvatningin sem í upphafi var séð af stjórnendum sem leitin 
að gulrót sem leiddi asna að settu marki byggir nú á dýpri skoðun á 
samkvæmni markmiða og sjálfstýrðum vinnuhópum þar sem áhersla er lögð 
á sameiginlega hagsmuni starfsmanna og vinnuveitenda. Því þarf að leita 
þeirra hvata atferlis hjá starfsmönnum sem stefna að sameiginlegu takmarki. 
Gera verður greinarmun á mismunandi eðli hvata eins og sjá má af mynd 3.  

Mynd 3. Hvatar til vinnu 

Störf háskólakennara eru störf þekkingarstarfsmanna. Ef horft er til 
reynslu frá Ástralíu má ætla að hvatning þeirra byggi fremur á innri gildum og 
sjálfsprottnum hvötum en efnislegum þáttum sem skoða má sem 
óánægjuvalda og dregið geta úr áhrifum hvatningar. Þar er aðgangur að 
rannsóknarauðlindum, aðgangur að tíma til aukins þroska, frelsi til 
rannsókna, sjálfstæði, umhverfi orðræðu, staða í augum jafningja, þátttaka í 
ákvarðanatöku og lausn frá stjórnun talið skipta máli fyrir ástralska 
háskólakennara (Dunkin 2002). Þekking sem þessi einfaldar gerð mælikvarða 
árangurs og eykur líkur á því að samkvæmni markmiða geti náðst. 
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Lokaorð 

Tvær viðamiklar kannanir hafa verið gerðar á viðhorfum háskólakennara í 
Ástralíu árin 1977 og 1997 og einnig var gerð slík könnun í Bretlandi árið 
1996. Þær hafa verið notaðar til að bæta skilning og árangur háskóla í 
viðkomandi löndum. Þó að kannanir um tengsl starfsánægju við árangur sýni 
almennt mikinn breytileika og aðeins litla eða nokkra fylgni benda 
vísbendingar til sterkrar fylgni milli ánægju starfsmanna og ánægju 
viðskiptavina þjónustufyrirtækja. Í könnun sem gerð var hjá 302 starfs-
mönnum tveggja framleiðslufyrirtækja í Bandaríkjunum (Pettit o.fl. 1997) 
mátti á marktækan hátt að hámarki skýra árangur að 24% (R2=0.24, p<0.01) 
með ánægju vegna vinnunnar sjálfrar, 15% (R2=0.15, p<0.01) með ánægju 
vegna verkstjórnar, 10% (R2=0.10, p<0.05) með ánægju með laun, 17% 
(R2=0.17, p<0.01) með ánægju vegna framgangs í starfi og loks án marktækni 
9% (R2=0.09) með ánægju með samstarfsmenn. Nauðsynlegt er að skoðuð 
séu sérstaklega viðhorf háskólakennara til starfs síns, starfsumhverfis, 
starfsánægju og þess hvernig meta megi gæði starfa þeirra. Þetta er 
nauðsynlegt til að mæling árangurs af starfi háskólakennara taki mið af þeim 
grundvallarþáttum sem sýndir eru í mynd 1 hér á undan, kennslu, 
rannsóknum og fræðimennsku auk stjórnunar, teljist sá þáttur eðlilegur hluti 
nútíma háskólakennslu. Sú kenning er hér sett fram að kennsluþáttur 
háskólakennslu sé ekki aðeins samþætting kennslu og rannsókna heldur 
einnig list fræðanna, fræðimennskan, þar sem háskólakennarinn, þegn fræða-
samfélags háskólans, sinnir skyldum sínum til tjáningar fyrir þjóðfélagið. 
Háskólann verður líka að skoða sem þrennt í senn, stofnun, fyrirtæki og 
samfélag (Páll Skúlason, 1989). Starf háskólakennara þarf því að meta á 
grundvelli fjölbreytts starfs í flókinni skipulagsheild þar sem finna verður 
æskilega mælikvarða fyrir árangur og þá hvata sem ráða atferli. Því er hér 
haldið fram að háskólakennarar sjálfir séu þeir aðilar sem best geti metið 
árangur af starfi sínu. Vegna þessa mun greinarhöfundur framkvæma lýsandi 
könnun hjá háskólakennurum á vordögum 2003. 
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Helgi Tómasson 

 

Titill erindisins er ,,Greining gagna á verðbréfamörkuðum“. Þetta er 
opinn titill en hér verður átt við aðferðir sem ganga út á að lesa upplýsingar 
úr stöðugu gagnaflæði, þ.e. ,,tick-by-tick“. Gagnasafnið samanstendur af 
sérhverjum viðskiptum, verð, magni og tímasetningu. Hér verður einungis 
fjallað um ályktanir varðandi verð. 

Verðbréfaþing Íslands hóf skráningu hlutabréfa á almennan markað 1991. 
Þar með komst ákveðin formfesta á hlutabréfaviðskipti. Þótt velta og 
viðskiptatíðni hafi aukist mikið á þeim rúmlega 10 árum sem almennur 
hlutabréfamarkaður hefur starfað verður að telja að íslenski hlutabréfa-
markaðurinn sé með strjálustu mörkuðum heims. Í eðli sínu eru allir 
fjármagnsmarkaðir strjálir í þeim skilningi að fræðilega eru verð á hreyfingu í 
samfelldum tíma, þ.e., verðmætið er til staðar í sérhverjum tímapunkti, en 
einungis þegar viðskipti eiga sér stað fæst hlutlægt mat á verðmætið. Það má 
segja að á mörkuðum þar sem virkur viðskiptavaki er til staðar fást viss mörk 
sem ákvarðast af kaup- og sölutilboðum. Slík mörk eru þó aðeins til 
viðmiðunar. Hin raunverulegu mörk eru önnur, Campbell, Lo og MacKinley 
(1997) tala um ,,effective bid-ask“ sem er annað en hið mælda. Jafnvel þó að 
virkur viðskiptavaki sé alltaf til staðar er ekki auðvelt að gera tölfræðileg líkön 
sem lýsa tilboðsferlum Hasbrouck (1996). Hlutabréfamarkaðurinn í New 
York (NYSE) er einn af elstu, virkustu og mest rannsökuðu mörkuðum 
heims. Í skipulagi hans felst m.a. að ákveðinn sérfræðingur (specialist) hefur 
umsjón með einstökum fyrirtækjum sem skráð eru á markaðnum. Meðal 
verkefna hans er að vera viðskiptavaki (market maker), þ.e. að sjá til þess að 
alltaf séu til staðar kaup- og sölutilboð. Íslenskur hlutabréfamarkaður hefur 
frá upphafi einkennst af strjálum viðskiptum. Á íslenska markaðnum hefur 
tíðkast að hver sem er hefur getað gert kaup- og sölutilboð fyrir ákveðið 
magn bréfa á tilteknu gengi. Einungis hafa verið viðskiptavakar með sum 
bréf í ákveðinn tíma. Þetta er grundvallarmunur miðað við NYSE.  

Við greiningu gagna er ávallt nauðsynlegt að ganga út frá einhvers konar 
tölfræðilegu líkani. Með tölfræðilegu líkani er átt við ákveðið stærðfræðilegt 
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form sem hugsanlega hefði getað skapað gögnin. Ályktanir út frá gögnunum 
ganga síðan út frá að meta óþekktar stærðir í líkani og túlka.  

Líkan fyrir skilvirka markaði 

Rétt verð á skilvirkum markaði einkennist af því að hvorki seljandi né 
kaupandi hagnist beint. Enginn aðili á markaði á að geta fengið áhættulausan 
hagnað með því að skipuleggja kaup og sölu með einhverjum hætti. Þetta 
felur í sér að verð hljóta að vera að minnsta kosti að hluta til óspáanleg. 
Bachelier (1900) setti þetta fram með formlegum hætti fyrir 
fjármagnsmarkaði. Einstein (1905) skilgreindi sams konar hugtak til að lýsa 
óspáanleika í hreyfingu mólekúla. Áður hafði skoski líffræðingurinn Brown 
(1827) hugsað á svipuðum nótum þegar hann lýsti smásjárathugunum sínum. 
Stærðfræðingurinn Wiener sýndi fram á tilvist hugtaks af þessari gerð, 
(Wiener, 1923). Þetta slembiferli er síðan nefnt ýmist ,,Brownian motion“ 
eða ,,Wiener-process“. 

Hér er gengið út frá því að verðmæti, P(t) sé til í sérhverjum tímapunti t 
og því formi af óspáanleika að:  

  E(log(P(t))|P(s))=log(P(s)) þar sem t>s  (1) 

Með jöfnu (1) er átt við að væntanlegt gildi log(P(t)) gefið upplýsingar á 
tíma s sé log(P(s)). Sé gert ráð fyrir að log(P(t)) sé samfellt ferli í tíma hlýtur 
log(P(t)) að vera einhvers konar Wiener-ferli. Nánari skilgreiningu á Wiener-
ferlum má sjá í kennslubókum, t.d. Björk (1998).  

Meðal fyrstu empirísku rannsóknanna sem nálguðust þetta má nefna 
Kendall (1953), og Fisher Loire (1964). Kendall (1953) túlkar niðurstöður 
sínar á þann hátt að verðbreytingar hlutabréfa og annarra spekúlatívra eigna 
sé ekki spáanlegt. Fisher og Loire (1964) völdu bréf af handahófi úr 
nýsköpuðum gagnagrunni og sýndu að slík karfa gaf körfum sem 
atvinnufjárfestar stýrðu lítt eftir. Þessar tvær empirísku kannanir bentu því til 
að kenningin um skilvirka markaði færi nærri sannleikanum. Síðari tíma 
rannsóknir, sjá t.d. Campbell, Lo og MacKinley (1997), gerðar á tímum þegar 
aðgengi að gögnum og tölvuafli er til staðar, benda þó til þess að hún nái 
ekki að skýra þær mælingar sem fást við athuganir á viðskiptagögnum. Þetta 
hefur orðið til þess að ný fræðigrein hefur skapast. Market-Micro-Structure 
(MMS) fræðin ganga út á að skýra hvernig skipulag á mörkuðum leiðir til 
þess að mælingar á skilvirkum markaði virðast ekki í samræmi við 
kenninguna um skilvirka markaði O'Hara (1995). 
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Hér verður notuð sú leið að gera ráð fyrir að mælt verð í viðskiptum 
samanstandi af sönnu verði og markaðsnúningi. Markaðsnúningurinn getur 
t.d. verið vegna þess að menn eru ýmist að taka kaup- eða sölutilboðum. 
Núningurinn getur einnig stafað af því að e.t.v. eru villur í skráningu 
viðskipta, t.d. er tíminn ekki rétt skráður. Gögnin á nútíma rafvæddum 
mörkuðum eru gjarnan skráð upp á sekúndu. Sú sekúnda sem viðskiptin eru 
skráð á er sá tímapunktur þegar ýtt var á hnapp á tölvu en hin raunverulegu 
viðskipti hafa átt sér stað áður. 

Sundurliðun í daglega breytingu og markaðsnúning 

Unnið er með líkan í samfelldum tíma. Gert er ráð fyrir n eignum á 
markaði verðmæti þeirra á tíma t er táknað með vektornum 
p'(t)=(p1(t),...,pn(t)). Gert er ráð fyrir að tengsl hnitanna í p séu gefin með 
sameiginlegri verðleitni P(t), en að öðru leyti séu hnitin í p óháð.  

  dlog(pi(t))=dαi(t)=dlog(P(t))+σidWi (2) 

  dlog(P(t))=dαc(t)=µdt+σcdWc (3) 

Jöfnur (2-3) eru dæmi um kerfi af línulegum slembnum diffurjöfnum sem 
almennt má rita á fylkjaformi sem:  

  dα(t)=Aα(t)dt+bdt+CdW  (4) 

þar sem A, b og C eru fylki og vektorar af viðeigandi vídd, og W er Wiener-
ferli af viðeigandi vídd og α(t)=log(p(t)). Þegar mælingar eru strjálar breytist 
dæmið. Sé línuleg slembin diffurjafna (4) leyst í tímapunkti ti gefið 
upphafsgildi í ti-1 fæst:  

 (5) 

Í einfalda líkaninu í jöfnum (2-3) er A=0 og því lausnin afar einföld:  

  α(ti)=α(ti-1)+µ(ti-ti-1)+C[W(ti)-W(ti-1] (6) 

Ástandi markaðar á tíma t er lýst með vektornum α(t). Tengslum milli 
tveggja tiltekinna mælipunta er lýst með jöfnum eins og t.d. (5). Ástandið er 
dulið og nauðsynlegt er að álykta um það út frá mælingum. Þegar einstök 
viðskipti eiga sér stað fæst ,,noisy“ mæling á einstökum hnitum, þ.e. sanna 
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verðið að viðbættu suði. Ástandsform (e. state-space-form) líkans lýsir þessu 
vel. Ástandsformið er samsett úr mælijöfnu:  

  y(ti)=Z(ti,J(i))α(ti)+εi,j(i)  (7) 

og ástandsjöfnu:  

  α(ti)=α(ti-1)+µδi+ξ(ti,ti-1)  (8) 

Í jöfnum (7) og (8) koma fyrir tvenns konar slembiliðir. Í jöfnu (7) táknar 
εi,j(i) frávik, með meðaltal 0, frá sönnu verði með fyrirtæki númer j(i). 
V(εi,j(i))=σε,j(i)

2 þarf að vera skilgreint en að öðru leyti þarf ekki að skilgreina 
dreifingu εi,j(i). Hins vegar er gert ráð fyrir að ξξξξ(ti,ti-1) sé normaldreift með 
meðaltal 0 og:  

 (9) 

Kalman síu jöfnur gefa ,,optimal“ (MMSE=minimum-mean-square-error) 
mat á ástands vektornum, αααα(t), ásamt covarians-fylki matsins, P(t), fyrir öll t. 

Allar upplýsingar sem gögnin (viðskiptin) gefa í þessu líkani eru nú í 
vektornum, α(t), og fylkinu P(t). Það er venja að láta αααα(t|s) og P(t|s) tákna 
ályktun um tímapunkt t gefnar upplýsingar á tímapunkti s. 

Stærðirnar α(t|s) og P(t|s) má reikna ef vektorinn, (σc,σ1,...,σn,se,1,...,σε,n) 
er þekktur. Ef gefnar eru mælingar á verðum á ýmsum tímapunktum má 
meta þennan vektor með tölulegri útfærslu á aðferð mesta sennileika 
(maximum-likelihood). Mat á líkönum af þessari gerð með σε =0 ásamt 
ýmsum formum af tímaleitni og einnig þegar fylkið (9) hefur flóknara form 
og má sjá í Helgi Tómasson (2000a) og Helgi Tómasson (2000b). 
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Misstrjál viðskipti 

Líkön eins og þau í kaflanum hér á undan hafa þann kost að vera 
auðtúlkanleg. Sem dæmi má taka hrein einvíð líkön, þ.e., að fylkið í jöfnu (9) 
sé hornalínufylki. Slíkt líkan gengur út frá því að verðhreyfingar eignanna séu 
óháðar. Fyrir gefið athugunartímabil fæst mat á stærð daglegrar 
verðhreyfingar, σ, og einnig stærð markaðsnúnings, σε. Í Helgi Tómasson 
(2000a) eru sýnd möt á slíkum líkönum fyrir hlutabréfaverð nánast allra 
(örfáum mjög litlum fyrirtækjum með lítil viðskipti sleppt) fyrirtækja sem 
skráð voru á Verðbréfaþingi Íslands frá upphafi til ársbyrjunar árið 2000. 
Niðurstöður voru settar fram eins og á myndum 1 til 3. Myndirnar sýna 
þróun á lógaritma verði yfir tímabilið frá því fyrirtæki var skráð og til miðs 
árs 2000. Aðalfundir er settir inn á myndirnar með bókstafnum M. Við mat á 
líkani voru leyfð hopp í ferli á 20 daga tímabili í kringum aðalfund. Það var 
gert því að aðalfundir eru oft tími kerfisbreytinga í hlutafélögum. Í töflu 1 eru 
sýnd töluleg möt fyrir nokkur fyrirtæki. Staðalfrávik vegna markaðsnúnings, 
σε , fyrir Íslandsbanka hf. er 0.0065, þ.e. rúmlega hálft prósent. Dagleg 
hreyfing er af stærðargráðunni 3.64*0.0065, sem er um það bil tvö prósent. 
Hliðstæðar niðurstöður fyrir Eimskip hf. eru að staðalfrávik vegna 
markaðsnúnings er 0.0056, þ.e. einnig rúmlega hálft prósent en dagleg 
hreyfing er rúmlega eitt prósent. Fyrir Tæknival hf. Þar er staðalfrávik 
núnings um tvö prósent og staðalfrávik daglegrar hreyfingar einnig um tvö 
prósent. Almennt virðist gilda að með vaxandi viðskiptatíðni fari staðalfrávik 
núnings lækkandi. Mynd 4 er tekin úr Helgi Tómasson (2000) og sýnir að 
fyrir íslenska hlutabréfamarkaðinn hafa þau bréf sem mest viðskipti eru með 
minnsta markaðsnúninginn. Kurtosis er hátt fyrir öll fyrirtækin. Það segir að 
öðru hvoru koma inn mælingar í nokkurra staðalfrávika fjarlægð frá spáðu 
gildi. Það geta bæði verið raunveruleg stökk og einnig að rangur viðskiptatími 
hafi verið skráður. 

Þessar aðferðir henta fyrir öll strjál viðskiptagögn. Þó að hægt sé að 
skilgreina samfelld viðskipti stærðfræðilega eru öll raunveruleg viðskipti 
strjál. Til samanburðar voru líkönin einnig metin fyrir þriggja mánaða tímabil, 
rúmlega 60.000 viðskipti með hlutabréf IBM á verðbréfamarkaði í New 
York. Gögnin voru á sama formi og íslensku gögnin en auk þess voru til 
reiðu kauptilboð og sölutilboð í hverjum viðskiptapunkti. Niðurstöður eru 
sýndar á mynd 5 og töflu 1. Þar má sjá að staðalfrávik markaðsnúnings er 
0.0007, þ.e. einn tíundi hluti þess sem hann er hjá Eimskip og Íslandsbanka. 
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Dagleg hreyfing er hins vegar af stærðargráðunni 30*0.0007, þ.e. um það bil 
tvö prósent sem er svipað og hjá Eimskip og Íslandsbanka. Af þessu er 
freistandi að álykta að hreyfimynstur verðs í hlutbréfunum sé svipað en að 
markaðsnúningur vegna strjálla viðskipta sé meiri á Íslandi. Þess má geta að 
meðalmunur á kaup- og sölutilboði í IBM gögnunum er um það bil fimmfalt 
staðalfrávik núningsins. NYSE sérfræðingurinn er því að gera tilboð um það 
bil 2.5 staðalfrávik frá því sem hann heldur að sé rétt verð. Væri sömu reglu 
beitt á verð á Íslandi ætti munur kaup- og sölutilboða að vera u.þ.b. 3-6%. 
E.t.v. er það skýring á því að viðskiptavakar hafa verið stopulir á íslenska 
markaðnum.  

Tafla 1. Samanburður á markaðsnúningi og daglegri hreyfingu nokkurra 
fyrirtækja 

  Eimskip hf Íslandsbanki hf  Tæknival hf  IBM  

  σε  0.0057 0.0065 0.0180 0.0007 

 σ   0.01238 0.02368 0.02119 0.02097 

Fjöldi viðskipta  6554 8377 861 60328 

Tímabil  8 ár 7 ár 4 ár 3 mán 

Kurtosis  12.6 39.8 14.4 140.6 
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Mynd 1. Log-verð fyrir Íslandsbanka 8377 viðskipti frá 19/02/1993 til 
10/05/2000  

 
Mynd 2. Log-verð fyrir Eimskip 6554 viðskipti frá 16/06/1992 til 
10/05/2000 
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Mynd 3. Log-verð fyrir Tæknival hf. 861 viðskipti frá 10/07/1996 til 
10/05/2000  

 
Mynd 4. Markaðsnúningur og viðskiptatíðni 
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Mynd 5. Log-verð á IBM 60328 viðskipti frá 01//11/90 til 31/01/91 

Útreikningur á vísitölum 

Með margvíða ástandsrúmslíkaninu sem lýst var í kafla 3 má mynda 
vísitölu sem skilgreind er í sérhverjum tímapunkti. Skilgreinum α (t)=log(p(t)). 
Ástandsvektorinn er í þessu tilfelli túlkaður sem logaritmi verðs á tilteknum 
tíma. Það liggur því beint við að tákna logaritma vísitölu á tíma t sem:  

  I(t)=w'(t) α(t)  (10) 

Óvissu í vísitölunni má fá með venjulegum reiknireglum um varíans:  

  V(I(t))=w(t)'V(α(t))w(t)  (11) 

  =w(t)'P(t)w(t)  (12) 

Ef vogir, w(t) eru fastar þá mun V(I(t)) stefna á óendanlegt ef hætt er 
viðskiptum með fyrirtæki með pósitíva vog, þ.e. vissan um matið í þeirri hnit 
ástandsvektorsins hverfur. Því er æskilegt að vog hafi þann eiginleika að 
þegar upplýsingar um tiltekna hnit a(t) eru horfnar þá verði vogin 0. Hægt er 
að leysa þennan vanda með því að láta vogina vera í öfugu hlutfalli við óvissu 
í mati á ástandi. Jafna (11) er lágmörkuð með hliðarskilyrðinu að summa 
voganna sé einn, þ.e.:  
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  min w(t)'P(t)w(t)  (13) 

  skilyrt að w(t)'1=1  (14) 

Það er vel þekkt að sá vektor w(t) sem leysir skilyrta 
lágmörkunarvandamálið í jöfnum (13-14) er:  

    (15) 

Lausnin í jöfnu (15) hefur þann eiginleika að ef upplýsingar stefna á 
óendanlegt, þ.e. óvissa á núll þá stefnir w(t) á 1/n þar sem n er fjöldi 
fyrirtækja á markaðnum. Í þessari lausn vega því öll fyrirtæki jafnt. 
Auðveldlega má breyta áherslum í w(t) á þann hátt að við fullkomna vissu sé 
vogin t.d. tengd fjölda útgefinna bréfa, breytist í tíma við útgáfu 
jöfnunarbréfa o.s.frv. Þannig fæst vog w*(t) sem er í senn vegin með gæðum 
upplýsinga og t.d. stærð og verðmæti fyrirtækis. Ofangreindar hugleiðingar 
má tengja við vel þekktar formúlur um vegið meðaltal. Meðaltal óháðra 
hendingar með mismunandi varíans má vega saman á þann hátt að óvissari 
hendingar fá minna vægi en aðrar. Jafna, hliðstæð jöfnu (15), liti þá þannig 
út:  

    (16) 

Þetta er lausn sem miðast við að lágmarka varíans í mati meðaltalsins. Ef 
þetta þykir þetta gefa of sveiflukennda lausn má bæta við skilyrðum sem gera 
lausnina stífari í tíma.  

Niðurlag 

Hér hefur verið rakin aðferðafræði sem gernýtir þær upplýsingar sem 
felast í viðskiptagögnum af verðbréfamarkaði. Allar mælingar eru notaðar og 
engu er bætt við. Algengt vandamál við strjál viðskipti eru ,,non-trading 
days“, þ.e. dagar þar sem ekki eru viðskipti með tiltekin hlutabréf. Lausnir á 
þeim vanda sem menn hafa notað er að nota t.d. síðasta viðskiptagengi eða 
síðasta tilboð. Í báðum þeim tilfellum er verið að bæta við upplýsingum. Það 
er rangt að nota slíkar ágiskanir sem raunveruleg viðskipti. Aðferðin hér að 
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ofan notar spáð gildi sem er vegið niður með tímanum sem liðinn er frá 
síðustu viðskiptum. Aðferðin gefur hlutlægan mælikvarða á breytileika verðs 
í samtíma viðskiptum, þ.e. eins konar mælikvarða á ,,effective bid-ask 
spread”. Einnig fæst hlutlægt mat á spáskekkju, þ.e. óvissu í verðlagningu. 
Auðvelt er að mynda vísitölur sem vegið meðaltal og greina á hlutlægan hátt 
frá óvissu í slíkum vísitölum.  
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Inga Jóna Jónsdóttir 

 

„Starfsfólkið er uppspretta samkeppnisyfirburða fyrirtækja og stofnana. Það er 
viðurkennd staðreynd í dag að rótin að árangri liggur í því að ná því besta út úr 
starfsfólkinu.“ 
 Jeffrey Pfeffer (1994) 
 
Síðustu tvo áratugina eða svo hefur kastljósið í æ ríkara mæli beinst að 

starfsfólkinu sem mikilvægri auðlind fyrirtækja og stofnana í hinum harða 
heimi samkeppni og breytinga. Rekstrarumhverfið tekur sífellt róttækari 
breytingum með opnun hagkerfa og alheimsvæðingu. Við það bætist 
tæknibylting, einkum á sviði tölvutækni og fjarskipta og ennfremur afnám 
ríkiseinokunnar og aukið svigrúm og sjálfstæði opinberra stofnana. Áherslan 
er á nýsköpun, hugvit, hæfni og þjónustu. Því er ákaflega brýnt að leitað sé 
nýrra leiða í stjórnun og stefnumótun og eldri stefnur og starfshættir 
endurskoðaðir. 

Stjórnendur fyrirtækja og stofnana segja á hátíðarstundum að starfsfólkið 
sé dýrmætasta auðlindin. Rannsakendur og fræðimenn á sviði stjórnunar-
fræðanna halda því fram að lykillinn að aðlögunarhæfni, vexti og 
samkeppnisforskoti í síbreytilegu og krefjandi rekstrarumhverfi sé mann-
auðurinn og nýjar leiðir við stjórnun hans. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 
(e. Strategic Human Resource Management) sé það sem skipti mestu máli og 
hafi úrslitaþýðingu fyrir ofannefnda þætti þegar til lengri tíma sé litið. 

Í þessari grein er ætlunin að skoða betur lykilhugtök þessarar umræðu 
sem eru mannauðurinn og stefnumiðuð mannauðsstjórnun. Þegar ný hugtök eins og 
þessi spretta fram á sviðið og komast í tísku er rétt að staldra við og skoða 
merkingu þeirra og hvernig notkun þeirra er háttað. 

John Storey (1992) kortlagði ólíkar áherslur í kenningum um 
mannauðsstjórnun. Verður hér fjallað stuttlega um líkan hans í þeim tilgangi 
að skapa skilning á því hvað stefnumiðuð mannauðsstjórnun er og hvað 
ekki. Þá verður sagt frá kenningu David E. Guest (1987) annars fræðimanns 
og rannsakanda mannauðsstjórnunarkenninga um mismunandi stig fram-
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kvæmdar á mannauðsstjórnun (e. Strategic HRM Maturity). Þannig verður 
gerð tilraun til að skapa skilning á því hvað er raunveruleg stefnumiðuð 
mannauðsstjórnun og hvað er einungis innantómt málskrúð (e. Rhetoric).  

Greinin byggir að mestu leyti á meistaraprófsritgerð höfundar: Ný viðmið í 
starfsmannastjórnun – mannauðsstjórnun (Inga Jóna Jónsdóttir, 2000). 

Mannauðurinn og mikilvægi hans 

Fyrir um fjörutíu árum síðan setti Edith Penrose fram eftirfarandi 
kenningu í bók sinni The Theory of the Growth of the Firm:  

 
„Það er sérstaðan (e. heterogenety) en ekki einsleitni (e. homogenety) 
framleiðsluþáttanna sem fyrirtæki ræður yfir, eða hugsanlega ræður yfir, sem gerir 
hvert fyrirtæki einstakt. Það er ekki aðeins að starfsfólk fyrirtækis geti lagt að 
mörkum fjölbreytt úrval einstæðrar þjónustu heldur líka að unnt er að nota 
efnislegar auðlindir fyrirtækisins á fjölbreyttan hátt, sem þýðir að það getur boðið 
upp á mjög fjölbreytilega þjónustu.“ 
   Edith Penrose (1959) 
 
Penrose er langt á undan samtímamönnum sínum á sviði rekstrar-

hagfræðinnar þegar hún heldur því fram að það sé sérstaða framleiðslu-
þáttanna sem skapar samkeppnisforskot og möguleika fyrirtækja á að vaxa og 
lifa af. Hver starfsmaður er einstakur og býr yfir öðruvísi hæfni og þekkingu 
en aðrir starfsmenn. Sérstaðan felst í söfnun mismunandi þekkingar sem er 
annars vegar hlutbundin þekking og hins vegar þekking sem byggð er á 
reynslu. Það er þessi síðarnefnda þekking sem einkum skapar sérstöðuna og 
gerir öðrum skipulagsheildum erfitt fyrir að líkja eftir og verða eins. Kenning 
Penrose um vöxt fyrirtækja er nú almennt viðurkennd sem hinn fræðilegi 
grunnur stjórnunarkenningar þeirrar sem nefnd hefur verið „auðlindasýn“ (e. 
Resource-Based Perspective) (Knudsen, 1996).  

Fjörutíu árum á eftir Edith Penrose hélt Jay B. Barney (1995) því fram að 
leita þyrfti inn í fyrirtæki og stofnanir til að finna uppsprettu varanlegs 
samkeppnisforskots og vaxtar. Rök Barney eru hin sömu og Penrose. Hann 
segir að starfsfólkið sé sá þáttur í rekstri skipulagsheilda sem verðmæta-
sköpunin er fyrst og fremst komin undir. Þessi þáttur, starfsfólkið, skilur á 
milli hæfni og getu skipulagsheilda til að uppfylla óskir og væntingar 
viðskiptavinanna. Hann er eini þátturinn í rekstrinum sem keppinautarnir 
eiga ómögulegt með að líkja nákvæmlega eftir. Aðrir framleiðsluþættir eða 
auðlindir geta almennt ekki komið í staðinn fyrir hann og því er þessi þáttur 
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einstakur og grundvöllur vaxtar og samkeppnisyfirburða. Í dag er talað um 
þennan mikilvæga þátt sem mannauðinn sem fyrirtæki og stofnanir ráða yfir.  

 

Hvað nákvæmlega er átt við með hugtakinu mannauður? 
Barney (1995) setti fram eftirfarandi skilgreiningu á mannauði: 
 
„Mannauður (e. human resource) er öll sú reynsla, þekking, dómgreind og 
áhættuvilji, ásamt persónulegum eiginleikum sem starfsfólk fyrirtækja býr yfir.“ 
 
Hér vísar hann til alls þess sem starfsfólkið í fyrirtækjum og stofnunum 

býr yfir og lætur í té. Þetta er m.a. þekking eða kunnátta, reynsla þess og 
færni, gildi, viðhorf og hegðun.  

Quinn, Anderson og Finkelstein (1999) tala um mannauðinn sem 
vitsmunalega hæfni eða færni (e. intellect) sem skipulagsheildir ráða yfir. Í 
túlkun sinni skipta þeir fyrirbærinu vitsmunalegri hæfni í fjóra flokka: 

 
1. Vitræn færni eða kunnátta (e. cognitive knowledge), þ.e. að vita 

„hvað“.  
2. Þjálfuð eða þróuð færni (e. advanced skill), þ.e. að vita „hvernig“.  
3. Kerfisfærni eða –skilningur (e. system understanding), þ.e. þjálfað 

innsæi eða að vita „af hverju“  
4. Sjálförvuð færni eða sköpunargáfa (e. self-motivated creativity), þ.e. að 

hafa drifkraft og áhuga. 
 
Quinn og félagar (1999) halda því fram að seinni flokkarnir, þ.e. 

sjálförvuð færni, skilningur á kerfum, þjálfað innsæi og þróuð færni, séu mun 
meira virði fyrir fyrirtæki og stofnanir almennt en hin vitræna færni eða 
kunnátta. Hins vegar benda þeir á það sem fram kemur í mynd 1 að 
rannsóknir sýna að fyrirtæki og stofnanir fjárfesta engu að síður mest í 
uppbyggingu vitrænnar færni eða kunnáttu og minnst í hegðun eða 
viðhorfum sem stuðla að sjálförvaðri færni og sköpunargáfu.  

Af þessum staðhæfingum Quinn og félaga má álykta að skilningi manna 
sé nokkuð ábótavant á því hvað raunverulega felst í hugtakinu mannauður og 
mikilvægi hans.  
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Mynd 1. Virði og útgjöld til þróunar vitsmunalegrar hæfni (Quinn o.fl., 1999) 

Á níunda og tíunda áratugnum spruttu fram ný viðmið (e. paradigms) í 
stjórnun mannauðs sem fóru eins og eldur í sinu um stjórnunar- og 
viðskiptafræðin. Þessi viðmið byggja á því að mannauðurinn sé 
lykilárangursþáttur í rekstri og sá þáttur sem mestu ræður um hvort 
framtíðarsýn og meginmarkmið fyrirtækja og stofnana komist í höfn. Í næsta 
kafla verður kjarna þessara viðmiða lýst í meginatriðum. 

Ný viðmið: Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

Um 1985 komu tveir hópar bandarískra fræðimanna fram, sem báðir eru 
taldir brautryðjendur nýrra mannauðsstjórnunarkenninga. Þetta voru annars 
vegar Beer, Spector, Lawrence, Mills og Walton (1985) við Harvard 
háskólann og hins vegar Fombrun, Tichy og Devanna, (1984) við Michigan 
Business School.  

Kjarni kenninga beggja þessara frumkvöðlahópa er sýnin á starfsfólkið 
sem lykilauðlind sem stendur undir vexti og samkeppnishæfni skipulagsheilda 
í hinu kvika og óstöðuga rekstrarumhverfi (Guest, 1987; Hendry og 
Pettigrew, 1990; Legge, 1995). Báðir hóparnir leggja áherslu á sköpun 
æskilegrar fyrirtækjamenningar sem hefur grundvallarþýðingu að þeirra mati 
til að ná settum markmiðum. Markviss samþætting mannauðsstjórnunar við 
rekstrarleg markmið skipulagsheildarinnar er þriðja áhersluatriðið sem var 
sameiginlegt þema beggja þessara brautryðjendaskóla mannauðsstjórnunar-
kenninganna. 

Kenningar Michiganhópsins eru mjög í anda hinnar stefnumótandi eða 
markvissu áætlanagerðar þar sem megináherslan er lögð á stjórnunarlega 
hegðun og framkvæmdaferlið í sambandi við aðgerðir í starfsmannamálum. 
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Tilgangurinn er að tryggja hámarks nýtingu mannauðsins. Litið er á 
starfsfólkið sem einn af lykilþáttunum að baki samkeppnisyfirburðum 
fyrirtækis ásamt öðrum framleiðsluþáttum (Hendry og Pettigrew, 1990).  

Kenning Harvardhópsins staðsetur sig fyrst og fremst í anda 
atferliskenninganna. Áherslan er á starfsfólkið sem auðlind sem verður að 
þróa og hlúa að en ekki eingöngu að hámarka nýtinguna á. Hugmyndafræðin 
byggist á viðurkenningu á gagnkvæmum hagsmunatengslum aðila sem feli í 
sér samsömun, tryggð (e. commitment) og þátttöku (Hendry og Pettigrew, 
1992).  

Mannauðsstjórnunarlíkan Michiganhópsins 

Stefnumótunarvíddin og samþættingin er kjarninn í kenningu 
Michiganhópsins. 

Mynd 2 sýnir líkan Michiganhópsins af mannauðsstjórnunarferlinu. 
Samþætting ferlisins er við meginstefnu skipulagsheildarinnar. Áherslan er á 
notkun stefnumótandi áætlanagerðar.  

 
Mynd 2. Líkan Michiganhópsins af mannauðsstjórnunarferlinu (Hendry og 
Pettigrew, 1990) 

Í grundvallaratriðum snýst mannauðsstjórnun samkvæmt Michigan-
líkaninu um ákveðið samhæft aðgerðaferli í sambandi við að velja rétta 
starfsfólkið, meta frammistöðu þess, þjálfa það og þróa og umbuna því 
þannig að frammistaða þess og árangur verði sem bestur. Allt miðar þetta að 
því að efla samkeppnisforskot og stöðu fyrirtækisins á markaði. Hér er á 
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ferðinni viðmið og gildi sem telja verður í anda hinnar hefðbundnu 
rekstrarhagfræði og skynsemis- eða nytjahyggju. Legge og Storey tala um 
„utilitarian instrumentalism“ (Storey, 1987; Legge, 1995). Litið er á fyrirtækið 
sem eina einingu (e. holistic entity) og ekki er tekið tillit til persónubundinna 
einkenna eða ólíkra sjónarmiða eða hagsmuna. Hámörkun hagnaðar eða 
verðmætasköpunar er meginmarkmiðið. Gengið er út frá að um sé að ræða 
fullkomnar upplýsingar og skynsemishyggju, þ.e. að unnið sé skynsamlega úr 
öllum upplýsingum til þess að bæta hag fyrirtækisins. 

Mannauðsstjórnunarlíkan Harvardhópsins 
Mannauðsstjórnunarlíkan þeirra félaga frá Harvard byggir minna á 

skynsemis- eða rökhyggju og forskriftaraðferðafræði. Þetta líkan hefur notið 
ívið meiri hylli hjá Evrópumönnum en líkan Michiganhópsins, einkum hjá 
breskum fræðimönnum. Má þar nefna Guest, Hendry og Pettigrew, Storey, 
o.fl. Harvardlíkanið byggir mjög á þeirri sýn eða forsendu að fyrirtæki eða 
skipulagsheild sé bandalag þátttakenda eða hagsmunaaðila.  

 
Mynd 3. Líkan Harvardhópsins; áhrifavaldar og ávinningur HRM (Guest, 
1987; Beer o.fl. 1985) 

Áherslan er sú að mannauðsstjórnun snúist í grundvallaratriðum um 
stjórnunarákvarðanir og aðgerðir í starfsmannamálum sem hafa áhrif á 
tengslin á milli starfsfólks og fyrirtækis eða stofnunar. Mannauðsstjórnun 
þarf samkvæmt þeim að leggja áherslu á allt það jákvæða sem býr í 
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starfsfólkinu; sköpunarkraftinn, frumleikann, þekkinguna, tryggðina og 
hollustuna við fyrirtækið.  

Mynd 3 sýnir áherslur Harvardhópsins við stjórnun mannauðsins. Það er 
hlutverk stjórnenda að velja stefnu og verklagsaðgerðir varðandi þátttöku 
starfsfólks og áhrif, samþættingu eða samræmingu aðgerða starfsmannamála 
og umbun til starfsfólks. Þá er það einnig hlutverk stjórnenda að velja það 
vinnuskipulag sem best hæfir atriðum í umhverfi fyrirtækis eins og 
samkeppnisumhverfinu, ástandi efnahagslífsins og aðstæðum á vinnu-
markaði. Ennfremur þarf að taka mið af innri atriðum eins og 
fyrirtækjamenningu, hlutverki, innra skipulagi og tækni ásamt ólíkum 
hagsmunum eigenda, starfsfólks og viðskiptavina.  

Þetta viðmið um mannauðsstjórnun sem fram kemur í Harvardlíkaninu er 
oft orðað svo að þar sé áherslan meiri á „mýkri“ þætti markvissrar 
starfsmannastjórnunar. Ef til vill er það vegna þess að ekki er eingöngu um 
að ræða rökvissar skynsemisstjórnunaraðferðir byggðar á útreikningum, 
áætlanagerð og umbun sem er eingöngu í formi peningalegrar greiðslu. 
Áherslan er þess í stað lögð á uppbyggingu trausts og tryggðar og hæfni með 
þjálfun og starfsþróun, góðu samskiptasambandi og hvatningu (Beer o.fl., 
1985; Legge, 1995; Storey, 1987; Guest, 1987). 

Mismunandi áherslur í mannauðsstjórnunarkenningum; 
kortlagning 

John Storey (1992) hefur gert velheppnaða tilraun til að kortleggja 
mismunandi áherslur - eða sjónarmið - í kenningum um mannauðsstjórnun. 
Hann flokkar skilgreiningar á mannauðsstjórnun út frá tveimur víddum, þar 
sem önnur víddin greinir á milli hinnar hörðu og hinnar mjúku 
mannauðsstjórnunar. Hin víddin snertir það hvernig stefnumiðuð 
mannauðsstjórnun aðgreinir sig frá hinu hefðbundna starfsmannahaldi. 
Víddirnar mynda ása í samfelldu plani, eins og fram kemur á mynd 4.  
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Mynd 4. Áherslur í mannauðsstjórnun – kortlagning John Storey (1992) 

Sterk eða veik mannauðsstjórnun 
Sterk-veik vídd líkansins teygir sig frá veikri merkingu mannauðsstjórnunar 

þar sem nánast er um hefðbundið starfsmannahald að ræða, og yfir í sterka 
merkingu með ný viðmið og nýjar aðferðir við stjórnun starfsmannamála. Í 
hinum veikari hluta er aðeins sett annað orð eða heiti á starfsmannahaldið og 
í besta falli er um einhverja endurskoðun á verkferlum starfsmannamála og 
samræmingu aðgerða að ræða. Í hinum sterkari hluta er stefnumótunar-
víddinni bætt inn. Hér er að mati Storey á ferðinni stjórnunaraðferð sem 
skilur sig í grundvallaratriðum frá hinu hefðbundna starfsmannahaldi. 
Stefnumörkun í starfsmannamálum er samþætt viðskiptastefnunni og er 
ætlað að styðja hana. Sterk-veika víddin í líkani Storey tekur því til þess að 
hve miklu leyti mannauðsstjórnun merkir raunverulega nýja 
stjórnunarkenningu um starfsmannamál, eða hvort mannauðsstjórnun sé 
einungis málskrúð - eða eins og Amstrong (1987) orðaði það gamalt vín á 
nýjum belgjum. 

En hvort sem mannauðsstjórnun er álitin standa fyrir ný viðmið – nýja 
stjórnunarkenningu eða ekki tekur hugtakið á sig mismunandi mynd eftir því 
með hvaða augum er horft á það. Því vann Storey líka með aðra vídd, sem 
gefur til kynna hvaða gildismat býr að baki hugtakinu. Ýmist gátu harðir 
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skynsemishyggjuþættir verið í brennipunktinum eða þá mýkri þættir er 
tengdust manngildinu og þróun þess.  

Hörð eða mjúk mannauðsstjórnun 

Hin harða útgáfa sér mannauðinn eins og hvern annan framleiðsluþátt, til 
jafns við land, fjármagn og fjármuni. Hann er hluti af því sem sett er inn í 
starfsemina eða framleiðsluferlið og þarf að stjórna á sem bestan hátt til þess 
að fá sem mest verðmæti út. Hér er það stjórnunin sem er í 
brennipunktinum, þ.e. hversu vel tekst að úthugsa þær aðferðir sem láta 
skipulagsheildina ná sem mestri nýtingu út úr mannauðnum. Áherslan í hinni 
hörðu útgáfu er á magnbundnar aðferðir, útreikninga og viðskiptalega hlið 
stjórnunar framleiðsluþátta á skynsamlegan eða „rational“ hátt (Storey, 1987). 
Áherslan er á „resource management“. 

Á hinn bóginn er svo hin mjúka útgáfa mannauðsstjórnunar sem leggur 
áhersluna á þróun og varðveislu mannauðsins sem einstæðrar auðlindar fyrir 
skipulagsheildir. Þessi útgáfa mannauðsstjórnunar er sprottin úr „Human 
Relations“ -hreyfingu þriðja og fjórða áratugarins þar sem farið var að líta á 
starfsfólkið sem félagsverur sem þörfnuðust athygli, hróss og tilsagnar. Elton 
Mayo, og aðrir þeir félags- og vinnusálfræðingar sem á eftir honum komu og 
settu fram kenningar „Human Relations“ -skólans, sýndu fram á með 
rannsóknum sínum að stjórnun sem tekur tillit til manneskjunnar leiðir til 
aukinnar framleiðni og betri árangurs fyrir alla hagsmunaaðila (Bruzelius og 
Skärvad, 1995).  

Hin mjúka útgáfa mannauðsstjórnunar leggur líkt og hin harða útgáfa 
áhersluna á að tengja stefnu í starfsmannamálum við viðskiptastefnuna eða 
meginstefnu starfseminnar og að líta á starfsfólkið sem verðmæta eign eða 
auðlind sem er uppspretta tækifæra á markaði. Áherslan er hins vegar á að 
samkeppnisyfirburðir og markaðstækifærin liggi í tryggð, aðlögunarhæfni og 
einstæðri þekkingu og færni starfsfólksins (Legge, 1995; Guest, 1987). Sé 
starfsfólkinu gefið tækifæri til sjálfstæðis, þátttöku og að þróast í starfi, 
verður það enn verðmætara fyrir skipulagsheildina og að slíku má stuðla með 
mannauðsstjórnun. Áherslan er á að efla og styrkja tryggð og samsömun 
starfsfólksins við fyrirtækið/stofnunina með góðum boðskiptum, hvatningu 
og stjórnun (Storey, 1987). Þar sem tryggð starfsfólksins leiðir til sannanlega 
meiri og betri rekstrarárangurs er það einnig ástæða eða tilefni til að fara 
þessa leið í þróun mannauðsins (Walton, 1985). Því er í hinni mjúku útgáfu 
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mannauðsstjórnunar lögð áhersla á mannlega þáttinn í mannauðsstjórnuninni 
eða „human resource management“. 

Málskrúð eða raunverulega eitthvað nýtt? 

Á áttunda og níunda áratugnum, þegar óánægja magnaðist með hið 
hefðbundna starfsmannahald og gagnrýni varð háværari, spruttu fram ný 
viðmið og nýjar kenningar sem hér hefur verið lýst. Menn gripu hið nýja 
hugtak - mannauðsstjórnun - fegins hendi innan veggja háskólanna og 
rannsóknarstofnananna, þar sem velt var vöngum yfir því í hverju nýjungin 
fælist eiginlega og hvort á ferðinni væri ný stjórnunarkenning. Stjórnendur 
fyrirtækja/stofnana voru öllu varkárari gagnvart hinu nýja hugtaki og fóru sér 
hægar. Margir nýttu sér það til að skapa sterkari stöðu og ímynd fyrir sig og 
fyrirtækið í harðri samkeppni. Vandamálið hefur verið það að skilgreiningin 
eða skynjunin á hinu nýja hugtaki hefur ekki verið kristaltær og einhlít. 
Hugtakið er margslungið og ekki auðvelt að setja fram eina einfalda forskrift 
að framkvæmdinni. Því er reyndin sú að notkun eða framkvæmd nýrra 
viðmiða í starfsmannamálum hefur verið með mismunandi hætti.  

David E. Guest og ýmsir aðrir rannsakendur mannauðsstjórnunar eins og 
Karen Legge, John Storey og Henrik Holt Larsen hafa gert samanburð á 
meginvíddum eða stöðluðum áhersluþáttum hefðbundins starfsmannahalds 
annars vegar og hins vegar kenningum um stefnumiðaða mannauðsstjórnun. 
Slíkur samanburður dregur upp nokkuð skýra mynd af ólíkri hugmyndafræði, 
skipulagi og stjórnunaraðferðum. Þegar skilningur er vaknaður á kjarna hinna 
nýju viðmiða og aðferðafræði og megináhersluþáttum sem skilja hana frá 
eldri starfsaðferðum skapast möguleikar til nýrra viðbragða við síbreytilegu 
rekstrarumhverfi og samkeppni.  

David E. Guest (1987) komst að þeirri niðurstöðu í rannsóknum sínum 
að um væri að ræða þrjú mismunandi útfærslu- eða framkvæmdastig nýrrar 
stjórnunarkenningar. Fleiri rannsakendur og fræðimenn eins og Kamoche 
(1991) og Larsen (1995) hafa tekið undir þá greiningu á svipuðum nótum.  

Í fyrsta lagi gat framkvæmdin falist í því að skipt var um nafn á gamla 
starfsmannahaldinu – „gamlar vofur voru dregnar út úr skápnum og þær 
kallaðar nýju nafni“ eins og Henrik Holt Larsen (1995) orðaði það. Með því 
að breyta um nafn á starfsmannahaldinu og tala í staðinn um mannauðs-
stjórnun án nokkurrar sýnilegrar breytingar í áherslum eða hlutverkum, var í 
raun á ferðinni innantómt málskrúð segja þau Karen Legge (1978) og David 
E. Guest (1987). Ýmsir sem ritað hafa um þetta fyrirbæri töluðu um að 
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tilraunin gengi út á að reyna að breyta lélegri ímynd skipulagsheildar og 
starfsmannastjórnunar með nýyrði sem gæfi til kynna ný félagsleg gildi og 
nýja forgangsröðun stjórnenda (Clark, Mabey og Skinner, 1998). Ný orð og 
yfirlýsingar voru skrifaðar í stefnu og markmiðsyfirlýsingar án þess að nein 
hugmyndafræðileg breyting ætti sér stað, eða um væri að ræða raunverulega 
breytt vinnubrögð. 

Annar framkvæmdamáti hinna nýju mannauðsstjórnunarkenninga gat 
verið að endurskilgreina ferla og endurskipuleggja hlutverk þeirra sem með 
starfsmannamálin fara sem og hlutverk starfsmannastjóra. Mannauðsstjórnun er þá 
notað sem samheiti yfir verkferla eða einstakar aðgerðir í starfsmannamálum. 
„Þó skortir samþættandi skipulagslega uppbyggingu og samþættingu við 
meginmarkmið yfirstjórnenda sem bindur þessa ferla eða aðgerðir saman“ 
(Guest, 1987, bls. 506). Áherslan er á betri útfærslu aðgerða í starfsmanna-
málum eins og ráðningarferlið, þjálfun og félagsmótun, mat á frammistöðu 
og umbun. Mikilvægt markmið er að bæta stjórnunarlega ímynd starfsmanna-
mála, einkum og sér í lagi ímynd starfsmannastjóra og stoðdeildar sem í 
augum margra var aðhaldssamur kostnaðareftirlitsaðili sem bundinn var af 
regluverki, og verkefnin fólust aðallega í lausn tilfallandi daglegra vandamála. 

Sérstaða nýrrar stjórnunarkenningar og ný hugmyndafræði kom hins 
vegar best fram í þriðju framkvæmdaleiðinni sem nálgast það helst að vera 
stefnumiðuð mannauðsstjórnun. „Tilkallið til sérstöðunnar liggur í tengingu 
eða samþættingu mannauðsins við stefnumótandi stjórnun skipulags-
heildarinnar og áhersluna á fulla og jákvæða nýtingu auðlindarinnar“ (Guest, 
1987, bls 506). Nákvæmlega er greint í hverju vistmunaleg hæfni eða færni, 
þ.e. mannauður fyrirtækisins, liggur. Allar áætlanir um val, þjálfun og 
starfsþróun, frammistöðumat og umbunarkerfi eru síðan settar upp og 
skipulagt og framkvæmt út frá þeim.  

Í þessari túlkun og útfærslu mannauðsstjórnunar eru stefnumótun og 
áætlanir til langs tíma lykiláhersluatriði þar sem starfsmannamálin eru tvinnuð 
saman við meginþætti starfseminnar. Samspil einstaklinga, starfa og 
fyrirtækisins er í brennidepli (Larsen, 1995). Samskiptin milli starfsfólks og 
skipulagsheildar undirstrika gagnkvæm hagsmunatengsl. Bæði starfsfólk og 
fyrirtæki/stofnun hafa hagsmuna að gæta og bæði hafa eitthvað sem hitt 
þarfnast. Því hafa báðir aðilar áhrif eða vald en eru um leið háðir hvor 
örðum. 

Boðvald og ábyrgð á starfsmannastjórnun er fært frá yfirstjórn, niður til 
einstakra stjórnenda. (Milli-)stjórnendur eru þeir sem best þekkja þarfir 
starfseminnar og þarfir og óskir starfsfólksins. Þeir eru sá aðilinn sem byggir 
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upp traust og tryggð starfsfólksins við fyrirtækið/stofnunina og stuðlar að 
starfsánægju og jákvæðu vinnuumhverfi með ákvörðunum sínum. 

Hlutverk starfsmannastjóra samkvæmt kenningu Ulrichs (1997) er að 
móta stefnu í starfsmannamálum í samráði við yfirstjórn. Starfsmannastjóri 
er frumkvöðull að breytingum og umbótum í starfsmannamálum í samræmi 
við ný viðmið, umhverfisaðstæður, lög og reglur er varða starfsmannamál og 
stefnu starfseminnar í heild. Hann ber ábyrgð á skipulagningu og gerð 
verkferla í starfsmannamálum. Hann er ráðgjafi stjórnenda og starfsfólks og 
veitir forstöðu ýmiss konar miðlægri starfsmannaþjónustu.  

Lokaorð 

Þessi þrjú mismunandi útfærslu- og framkvæmdastig gefa skýra mynd af 
því bili sem er milli stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar annars vegar og 
hins vegar hefðbundins starfsmannahalds eða veikrar mannauðsstjórnunar 
eins og John Storey orðar það.  

Tala má um innantómt málskrúð þegar einungis er hlaupið til og nýjum 
hugtökum veifað án þess að endurskoða vinnubrögð og hugmyndafræði. 
Raunverulega ný viðmið í stjórnun starfsmannamála krefjast þess að unnið sé 
út frá skilningi og skilgreiningu á því hvað felst í mannauði og það markvisst 
látið styðja við stefnu og meginmarkmið fyrirtækis/stofnunar.  
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-Hugleiðingar um þekkingarstjórnun- 

Ingi Rúnar Eðvarðsson 

 

Á síðari árum hefur mikið verið ritað og rætt um þekkingarstjórnun, enda 
er um að ræða nýjustu tískusveifluna innan stjórnunarfræðanna. Eins og oft 
áður þegar tískusveiflur eiga í hlut að ekki er fyllilega ljóst í hverju tískan er 
fólgin. Óljóst er hvort þekkingarstjórnun lítur að nýsköpun þekkingar, 
þekkingarmiðlun, gagnabönkum, fullkomnum upplýsingakerfum, skjalavörslu 
eða öðrum þáttum. Markmið þessa kafla er að sýna fram á að í ríkjandi umræðu 
um þekkingarstjórnun hafi nýsköpun þekkingar verið hornreka. Þess í stað hefur 
mikil áhersla verið lögð á varðveislu þekkingar og þekkingarmiðlun, með 
vinnusparnað og minni samskiptakostnað að leiðarljósi. Í raun lítur umræðan 
um þekkingarstjórnun að vélvæðingu þekkingar sem einnig mætti nefna 
hagnýtingu þekkingar (exploitative learning). Þar er markmiðið að endurbæta 
ríkjandi vinnuaðferðir og vinnuferla (Clegg og Clarke, 1999). Í kaflanum er 
lagt til að þekkingarstjórnun þurfi einnig að ná til könnunarþekkingar 
(explorative learning), en hún byggir á sveigjanleika, námi, áhættu og könnun 
nýrra möguleika. Slík þekking einkennir lærdómsfyrirtæki þar sem nýsköpun 
skapar forskot í alþjóðlegri samkeppni (Clegg og Clarke, 1999). Aðeins með 
því að flétta saman hagnýta- og könnunarþekkingu eru líkur til að fyrirtæki 
nái árangri í efnahagsumhverfi óvissu og breytinga.  

Tilraun til skilgreiningar 

Nánast öll fyrirtæki eru þekkingarfyrirtæki í þeirri merkingu að starfsfólk 
og stjórnendur þróa nýjar vinnuaðferðir, endurhanna vélar og tæki og taka 
upp nýtt skipulag með formlegum eða óformlegum hætti. Í flestum störfum 
felst auk þess nám og nýsköpun. Hvaða nýjung felst þá í þekkingarstjórnun? 
Draga má þá þætti saman, sem stuðla að framgangi þekkingarstjórnunar, með 
eftirfarandi hætti (Daft, 2001): 
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• Sífellt fullkomnari tölvu- og upplýsingakerfi gera þekkingarmiðlun 
mögulega innan fyrirtækja.  

• Hnattvæðing eykur mjög alþjóðlega samkeppni og gerir síauknar 
kröfur um nýsköpun, lægra vöruverð og aukin gæði vöru og þjónustu. 

• Þekking og miðlun þekkingar getur verið þáttur í samkeppnis-
yfirburðum fyrirtækja. 

• Líftími þekkingar verður sífellt styttri. 
 
Margir fræðimenn sem ritað hafa um þekkingarstjórnun forðast skil-

greiningar þar sem þær séu almennar og þokukenndar (Loermans, 2002). Hér 
verður þó leitast við að þrengja umræðuna með ágætri skilgreiningu Richards 
Dafts (2001, bls. 257-258). Þekkingarstjórnun ,,felst í stöðugri leit að 
þekkingu, að skipuleggja og gera þekkingarauð skipulagsheildar tiltækan, auk 
þess að móta menningu fyrir símenntun og miðlun þekkingar, þannig að 
starfsemi skipulagsheildar byggi á þeirri þekkingu sem fyrir er.“ Áþekka 
skilgreiningu er að finna hjá Hrafnhildi Hreinsdóttur (2002, bls. 26): 
,,Þekkingarstjórnun felur í sér stýrt ferli sem felur í sér að starfsmenn afli, 
deili með sér og nýti sér þekkingu innan fyrirtækisins til þess að bæta 
frammistöðuna og auka þannig virði og samkeppnishæfni fyrirtækisins.“ 

Inntak orðræðunnar 

Þekkingarstjórnun kemur fram á sjónarsviðið í lok níunda áratugar 20. 
aldar, en vinsældir hennar aukast mjög eftir 1995 og hún víkur þá úr vegi 
umræðu um lærdómsfyrirtæki (learning organization) sem var mjög vinsæl 
innan stjórnunarfræðanna eins og mynd eitt sýnir (Scarabrough og Swan, 
2001). Árið 1995 birtust 45 greinar í ProQuest-tímaritagrunni á sviði 
viðskiptafræði og stjórnunar, tæplega 160 árið 1998 og um 2000 árið 2002 
(Petersen og Poulfelt, 2002). Þegar greinar um þekkingarstjórnun eru 
flokkaðar eftir inntaki kemur í ljós að árið 1998 fjölluðu um 70% þeirra um 
upplýsingatækni og upplýsingakerfi eins og sjá má af töflu eitt. Á allra síðustu 
árum hefur áherslan á tæknina minnkað og umfjöllun um aðra þætti 
þekkingarstjórnunar hefur aukist. Hins vegar er lítið fjallað um þjálfun 
starfsliðs, mannauðsstjórnun og þróun nýrra skipulagsforma til nýsköpunar 
þekkingar. Þessi atriði hafa verið þungamiðja umræðunnar um lærdóms-
fyrirtæki. 
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Mynd 1. Niðurstöður leitar að hugtökunum ,,þekkingarstjórnun“ og 
,,lærdómsfyrirtæki“ í ProQuest-tímaritagrunni (heimild: Scarabrough og 
Swan, 2001, bls. 6) 

Tafla 1. Inntak greina um þekkingarstjórnun árið 1998 
(heimild: Scarabrough og Swan, 2001, bls. 6). 
Efnisorð Fjöldi Hlutfall 
Upplýsingatækni 73 40% 
Upplýsingakerfi 51 28% 
Stefnumótun 35 19% 
Mannauður 9 5% 
Ráðgjafastofur 8 45% 
Annað 8 4% 
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Hvað er þekking? 

Iðulega er gerður greinarmunur á gögnum, upplýsingum og þekkingu. 
Gögn eru staðreyndir og tölur sem hafa enga merkingu í sjálfu sér. Fyrirtæki 
gæti t.d. haft gögn um að 30% af tiltekinni vöru er seld á Eyjafjarðarsvæðinu. 
Til að nýtast fyrirtækinu þarf að breyta gögnum í upplýsingar með því að 
tengja þau við önnur gögn, svo sem að 90% eyfirskra viðskiptavina eru eldri 
en 60 ára. Upplýsingar eru gögn sem tengd eru öðrum gögnum í tilteknu 
samhengi til hagnýtra nota. Þekking er mun víðtækari þar sem hún byggir á 
niðurstöðu sem dregin er af upplýsingum í tengslum við aðrar upplýsingar og 
borin saman við viðtekna þekkingu (Daft, 2001). Gögn og upplýsingar er 
mögulegt að vista á bók eða í gagnagrunnum, en mannlega þátttöku þarf 
ávallt til að skapa þekkingu þar sem hún byggir á fyrri upplýsingum, reynslu, 
innsæi og skilningi. 

Hefð hefur skapast fyrir því að gera greinarmun á ljósri (explicit) og 
leyndri (tacit) þekkingu (Daft, 2001; Loermans, 2002). Ljós þekking er 
formleg, kerfisbundin þekking sem mögulegt er að staðla, skrásetja og miðla 
með handbókum, leiðbeiningum, gagnagrunnum, bókum og skjölum. Hins 
vegar er iðulega erfitt að skrásetja leynda þekkingu eða lýsa henni með 
orðum þar sem hún byggir á reynslu einstaklinga, brjóstvitsaðferðum, innæi 
og dómgreind (Daft, 2001). Meginviðfangsefni ljósrar þekkingar er að gera 
hlutina rétt, t.d. væri hægt að nefna víngerð í því sambandi. Þannig er 
mögulegt að gefa út leiðbeiningar um víngerð í bæklingi þar sem fram kemur 
hitastig við gerjun, hvenær gerjun skuli hætt o.fl. Leynd þekking snýr hins 
vegar að því að gera réttu hlutina. Dæmi um það er vínsmökkun sem byggir á 
áralangri reynslu, þjálfun, innsæi og tilraunum. Slíkt er mjög erfitt að miðla í 
máli og myndum. 

Fyrir þekkingar- og lærdómsfyrirtæki er afar brýnt að virkja bæði ljósa og 
leynda þekkingu þar sem tækninýjungar eru örar, alþjóðleg samkeppni mikil 
og breytingar á mörkuðum tíðar. Mikilvægi þess að virkja leynda þekkingu 
felst ekki síst í því að allt að 80% af hagnýtri þekkingu fyrirtækja er leynd 
þekking (Daft, 2001). Leynd þekking, nýsköpun og úrlausn vandamála eru 
þær leiðir sem fyrirtæki og einstaklingar búa yfir til að takast á við óvissu, 
meta breytingar og velja leiðir að nýju marki. ,,Galdurinn verður í því fólginn 
að móta nám í [þekkingar]fyrirtækjum sem er ekki það bundið af fyrri 
hönnun að það geti ekki náð til óþekktrar hagnýtingar framtíðar“ (Clegg og 
Clarke, 1999, bls. 200). 
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Leiðir að marki 

Fyrirtæki sem innleitt hafa þekkingarstjórnun hafa stuðst við tvær ólíkar 
leiðir til að varðveita og miðla hagnýtri þekkingu (Daft, 2001; Hansen, 
Nohria og Tierney, 1999). Í fyrsta lagi ræðir um að skrásetja og miðla til 
starfsfólks og stjórnenda ljósri þekkingu í gegnum fullkomin tölvu- og 
upplýsingakerfi. Slík þekking gæti falist í einkaleyfum, stefnuskjölum, 
handbókum, vinnureglum, starfslýsingum, upplýsingum um viðskiptavini, 
birgja og markaði, hagnýt viðmið o.fl. Markmiðið hér er að hagræða með því 
að lækka vinnu- og samskiptakostnað með því að vista þekkingu í 
gagnagrunnum sem öllum innan fyrirtækis er aðgengilegur með skjótum 
hætti. Dæmi um slíkt eru öflugir gagnagrunnar, kort yfir hvar þekkingu er að 
finna innan fyrirtækja, rafræn bókasöfn, innra net o.fl. 

Tafla 2. Tvær leiðir þekkingarstjórnunar (heimild: Hansen o.fl., 1999, bls. 
109) 
 Ljós þekking  Leynd þekking 
Stefnu- Þróa rafræn skjalakerfi Þróa netverk til samskipta 
mótun: sem vista, greina og þannig að unnt sé að miðla 
 heimila margföld not dulinni þekkingu 
 þekkingar 
 
Tækni: Mikil fjárfesting í upplýsinga- Takmörkuð fjárfesting í upp- 
 tækni sem miðar að því að lýsingatækni til að auðvelda 
 tengja fólk við margnota, samræður og miðla dulinni 
 staðlaða þekkingu þekkingu 
 
Leiðir: Gagnagrunnar, þekkingarkort Samræður, sagnir og námssögur, 
 rafræn bókasöfn, innra net o.fl. reynslusamfélög 

 
Í öðru lagi ræðir um þá leið að miðla leyndri þekkingu með persónulegum 

samskiptum milli fólks eða með því að nota margmiðlunartækni. Dæmi um 
slíkt eru tengslanet, fundir, sagnir, ráðstefnur, myndbönd o.fl. 
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Þekkingarstjórnun og stefnumótun 

Hvaða leið þekkingarstjórnunar eiga fyrirtæki að velja? Samkvæmt 
rannsókn Hansens o.fl. (1999) ræðst það af stefnumótun fyrirtækjanna, þ.e. 
hvernig þau skapa virði fyrir viðskiptavini og hvað stefnu fyrirtækin velja til 
frekari vaxtar, svo sem lágt vöruverð, gæði eða þjónusta. Þegar fyrirtæki eru 
sífellt að fást við svipuð viðfangsefni og þar sem lausnir liggja ljósar fyrir er 
skynsamlegast fyrir stjórnendur þeirra að móta upplýsingakerfi til miðlunar 
ljósrar þekkingar (skjalavörsluleið). Slíkt sparar vinnu og dregur úr 
samskiptakostnaði sem gerir kleift að afla fleiri verkefna og lækka kostnað á 
einingu. Þess eru dæmi að fyrirtæki hafi sparað margra mánaða vinnu með 
slíkum aðferðum. Slík stefna stuðlar einnig að hraðri uppbyggingu fyrirtækja 
og t.d. hafa mörg ráðgjafafyrirtæki ráðið fólk til starfa eftir fyrstu 
háskólagráðu og þjálfað það síðan upp innan fyrirtækis. 

Þegar fyrirtæki, eins og ráðgjafafyrirtæki á sviði stefnumótunar, sem fást 
við mjög ólík vandamál þar sem lausnir eru óljósar, þá er vænlegra að móta 
persónubundna leið að mati Hansens o.fl. (1999). Þá er stuðst við persónuleg 
samskipti, síma, tölvupóst, myndfundi o.fl. Þar sem vandamál eru flókin og 
mannaflafrek þá er þjónusta slíkra fyrirtækja mjög dýr og vöxtur þeirra er 
iðulega hægur vegna langvarandi þjálfunar starfsfólks. Slík fyrirtæki ráða 
yfirleitt inn vel menntaða einstaklinga úr MBA-námi og þjálfa þá síðan af 
kostgæfni. 

Hansen og félagar telja að best sé að blanda ekki saman leiðum 
þekkingarstjórnunar heldur styðjast að mestu við aðra aðferðina. Þeir mæla 
með 80-20 skiptingu, þ.e. skjalavörsluleið 80% og persónubundna leið til 
stuðnings 20%. Eða öfugt. Þeir telja loks mikla hættu í því fólgna að styðjast 
jafnt við báðar leiðir þar sem það sé kostnaðarsamt, falli illa að heildarstefnu 
fyrirtækis og skapi átök milli ólíkra hópa starfsmanna. 

Skipulagsform og umhverfisgreining 

Innan skipulagsfræðinnar hefur greining Burns og Stalkers (1961) á líf-
rænum og vélrænum skipulagsformum náð mikilli útbreiðslu. Vélrænt 
skipulag byggir á ríkri verkaskiptingu, vel skilgreindum verkefnum, skýrum 
vinnureglum, stigveldi, lóðréttum boðskiptum og miðstýringar þekkingar og 
upplýsinga. Lífrænt skipulag er hins vegar mun sveigjanlegra og óformlegra. 
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Innan deilda er lítil verkaskipting, liðsvinna er algeng, boðskipti eru lágrétt, 
þekkingu er dreift um fyrirtækið, reglur eru færri og valdið er síður skilgreint. 
Greining Burns og Stalkers tengir einnig skipulagsformin við það rekstrar-
umhverfi sem fyrirtækin starfa í. Þannig telja þeir að vélrænt skipulag henti 
best í fyrirtækjum þar sem rekstrarumhverfi er stöðugt og breytingar 
takmarkaðar. Á hinn bóginn henti lífrænt skipulag best í fyrirtækjum sem búa 
við óstöðugt umhverfi og miklar breytingar. 

Robert S. Duncan hefur þróað umhverfisgreininguna frekar (Daft, 2001). 
Hann gerir greinarmun á einföldu og flóknu umhverfi (fjöldi lykilaðila í ytra 
umhverfi) annars vegar og stöðugu og óstöðugu umhverfi (hægfara eða 
skjótar breytingar) hins vegar. Þar sem umhverfi fyrirtækja er stöðugt og 
einfalt er áhætta af rekstri tiltölulega lítil. Hún magnast síðan stig af stigi þar 
til hún verður mjög mikil þar sem umhverfið er óstöðugt og flókið. Duncan 
telur líkt og Burns og Stalker að skipulagsform fyrirtækja tengist 
óvissuþáttum í rekstrarumhverfinu eins og sjá má í töflu þrjú. Þannig hentar 
vélrænt skipulag stöðugu umhverfi og lífrænt óstöðugu. Því meiri sem 
óvissan er því meiri verður áhættan og þörfin fyrir áætlanagerð og spár. 

Tafla 3. Tengsl umhverfis og skipulags (heimild: Daft, 2001, bls. 147) 
 Einfalt Flókið 
 Lítil áhætta Lítil-meðal áhætta 
Stöðugt Vélrænt skipulag Vélrænt skipulag 
 Miðstýrt Miðstýrt 
 Skammtíma sýn Nokkur áætlanagerð 
 
 Meðal-mikil áhætta Mikil áhætta 
Óstöðugt Lífrænt skipulag Lífrænt skipulag 
 Dreifstýrt Dreifstýrt 
 Áhersla á áætlanagerð Mjög mikil áætlanagerð 
  og spár 

 
Ein afleiðing þeirra breytinga sem átt hafa sér stað í rekstrarumhverfi 

fyrirtækja, svo sem aukin hnattvæðing, örar tæknibreytingar og styttri líftími 
vöru og þjónustu, auka mjög áhættu í fyrirtækjarekstri. Sífellt fleiri fyrirtæki 
hafa á síðari árum flust úr stöðugu umhverfi með takmarkaða áhættu í 
áhættuumhverfi. Skýrt dæmi um slíkt er Landssíminn. Rekstrarumhverfi 
Símans hefur að undanförnu einkennst af afnámi ríkiseinokunar fjarskipta, 
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örum tæknibreytingum og síaukinni innlendri og erlendri samkeppni. Ef 
marka má kenningar í skipulagsfræðum ættu stjórnendur Símans að bregðast 
við með endurskipulagningu fyrirtækisins í anda sveigjanleika og nýsköpunar. 

Þekkingarvélvæðing 

Sú áhersla sem lögð hefur verið á skjalavörsluleið og upplýsingatækni 
innan þekkingarstjórnunar hefur ákveðnar skipulagslegar afleiðingar í för 
með sér. Markmið hennar er eins og fram hefur komið vinnuflýtir, minni 
samskiptakostnaður og aukin framleiðni. Það skipulagsform sem slík skipulag 
elur af sér er vélrænt skipulag (sjá töflu fjögur). Eins og fyrr segir ætti lífrænt 
skipulag að einkenna þekkingarfyrirtæki á óstöðugum markaði. Það er mat 
greinarhöfundar að skjalavörsluleiðin ein og sér muni leiða fyrirtæki í 
ógöngur þar sem slíkt geti leitt til stöðnunar og blindu gagnvart 
umhverfisbreytingum. Til að forðast slíkt verða þau að leggja ríkari áherslu á 
nýsköpun þekkingar og leynda þekkingu til að ná árangri í umhverfi sem 
breytist ört. Rétt er að árétta að leggja beri áherslu á nýsköpun og miðlun 
þekkingar, sem og ljósa og leynda þekkingu. 

Tafla 4. Áhrif þekkingarstjórnunar á starfsmanna- og skipulagsmál 
Persónubundin leið Skjalavörsluleið 
Nýsköpun Stöðlun verkefna 
Lítil sérhæfing verkefna Mikil sérhæfing 
Liðsvinna algeng Einstaklingar – hópar 
Fá stjórnþrep Mörg stjórnþrep 
Persónuleg miðlun upplýsinga Formleg miðlun upplýsinga, 
 tölvu- og upplýsingakerfi 
Símenntun mikilvæg Minni áhersla á endurmenntun 
Lágrétt skipulag Lóðrétt skipulaga 
Dreifð ákvarðanataka Miðstýrð ákvarðanataka 
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Jón Gunnar Borgþórsson 

 

Grein þessi byggist á og er að nokkru leyti úrdráttur úr ritgerð höfundar, 
sem skrifuð var sem lokaverkefni til meistaragráðu við Háskóla Íslands, 
seinni hluta árs 2002. 

Í fyrsta hluta hennar er vikið að kenningarlegum bakgrunni þeirra aðferða 
sem að undanförnu hefur gjarnan verið beitt við skoðun efnahagslegrar 
framþróunar og nýsköpunar. Í öðrum hluta er gerð grein fyrir þeirri nálgun 
sem notuð er í framhaldi til rannsóknar á nýsköpunarkerfi lyfjaiðnaðarins á 
Íslandi, þ. e. nýsköpunarkerfi atvinnugreina (e. Sectoral Systems of Innovation). Í 
fjórða hluta er gerð grein fyrir rannsókninni og í þeim fimmta og síðasta eru 
dregnar saman helstu niðurstöður. 

Kenningarlegur bakgrunnur 

Allt frá því að menn fóru að velta fyrir sér eðli og drifkröftum 
efnahagskerfa hefur einn aðalhvati umræðu á því sviði snúið að því að finna 
og átta sig á því með hvaða hætti stuðla megi best að velmegun þjóða og/eða 
íbúa þeirra. Samasemmerki hefur gjarnan verið sett á milli efnahagslegrar 
velmegunar og „hamingjustigs“ – ekki síst í hinum vestræna heimi. Þykir 
mörgum jafnvel nóg um þá gífurlegu áherslu sem lögð er á efnisleg gæði í 
neytendasamfélagi samtímans. Almennt er þó viðurkennt að miðað við 
algeng viðmið s.s. lífslíkur, menntunarstig, kaupgetu o.s.frv. hefur 
efnahagsleg velsæld vesturlanda aukið lífsgæði íbúa þeirra þegar á heildina er 
litið. 

Það er upp úr vangaveltum um drifkrafta efnahagslífsins að fræðimenn á 
sviðum atvinnuvegahagfræði (e. Industrial Economics) stíga á svið og síðar enn 
aðrir sem telja klassíska og nýklassíska hagfræði (af sumum kölluð 
„rétttrúnaðar“-hagfræði) ekki gefa fullnægjandi skýringar á hegðun kvikra 
eiginleika hagkerfa og framþróun þeirra og kenna þar helst um ósveigjanleika 
og forsendum hennar um hámörkun, jafnvægisástand, línulega þróun og eðli 
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stórra stærða – í sumum tilfellum séu kenningarnar beinlínis villandi1. Þá 
hefur nýsköpun, ekki síst eins og hún hefur birst í formi tækniþróunar, 
almennt verið viðurkennd í gegnum tíðina sem meginuppspretta hagvaxtar 
og efnislegrar velsældar. Einkum hefur það viðhorf notið viðurkenningar hjá 
iðnvæddari löndum heims. 

Það er upp úr þessum jarðvegi sem spretta kennimenn á við Schumpeter 
(1934), Dahmén (Dahmén 1939a, 1939b, 1950, 1970, 1988), Hughes (1983, 
1987, 1990 og 1996) og fleiri sem leggja grunn að undirgrein innan 
hagfræðinnar sem nefnd hefur verið kvik atvinnuvegahagfræði (e. Industrial 
Dynamics) og öðlast hefur öfluga talsmenn á undanförnum tveimur áratugum. 
Samkvæmt Carlsson og Henriksson (1991) var atvinnuvegahagfræði (eins og 
hún var venjulega skilgreind) farin að snúast of mikið um málefni opinberrar 
stefnumörkunar gagnvart atvinnulífinu, með áherslu á stýringu þess og 
samkeppnisumhverfisins (e. antitrust- and regulatory policies). Hún hafi litið 
framhjá mörgum áhugaverðum og mikilvægum spurningum s.s. um hvernig 
atvinnugreinar þróist yfir tíma, hvert hlutverk breytinga á tækni og skipulagi 
sé í þeirri þróun og hvaða áhrif þróunin hafi á byggingarlag greinarinnar og 
fyrirtækja innan hennar. 

Í framhaldi voru skilgreind fjögur meginviðfangsefni kvikrar 
atvinnuvegahagfræði, en þau eru: 

• Eðli hagrænnar starfsemi innan fyrirtækisins og hvernig hún tengist 
breytingum (e. the dynamics of...) á framboði og efnahagslegum vexti. 

• Jaðrar (e. the boundaries of...) fyrirtækisins, hve háð fyrirtæki eru hverju 
öðru, hvernig þetta tekur breytingum yfir tíma og hver áhrif þessara 
gagnkvæmt háðu tengsla eru á hagvöxt.  

• Hlutverk tæknibreytinga og innviða stofnanaumhverfisins í tæknilegri 
framþróun. 

• Hlutverk opinberrar hagstjórnarstefnu í að ýta undir eða hindra 
aðlögun efnahagslífsins að breyttum aðstæðum.  

 
Síaukinn fjöldi rannsakenda, bæði þeir sem byggja á kvikri 

atvinnuvegahagfræði og þeir sem eiga rætur í öðrum fræðigreinum (s.s. sögu, 
stjórnun og stefnumótun, félagsfræði o.s.frv.), er á þeirri skoðun að ekki sé 
hægt að rannsaka tækniþróun sem einangrað fyrirbæri, heldur þurfi að 

1  Sjá t.d. Nelson og Winter (1982), Rosenberg (1994) o.fl. sem vísa í hvernig vestræn 
hugsun um hagræn málefni hefur þróast frá Adam Smith og Ricardo í gegnum Mill, 
Marshall, og Walras 
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rannsaka hana í samhengi við og sem hluta stærri einingar eða kerfis – 
nýsköpunarkerfis. 

Talsverður fjöldi aðferða eða nálgana sem kenna sig við skoðun kerfa 
hefur litið dagsins ljós, þ.á.m. þær sem kenndar eru við þjóðleg 
nýsköpunarkerfi (e. National Systems of Innovation)2, tæknikerfi (e. Technological 
Systems)3, félagstæknikerfi (e. Sociotechnical Systems)4 og net (e. Network 
Approach)5. Þá er ógetið þeirrar nálgunar sem hér er fylgt, nýsköpunarkerfi 
atvinnugreina (e. Sectoral Systems of Innovation). Þess ber að geta að margar 
þessara aðferða eiga margt sameiginlegt og skera sig helst frá hverri annarri í 
nálgun sinni á viðfangsefninu þ.e. þrepi greiningarinnar (e. level of analysis)6. Þá 
er það sammerkt með þeim að þrátt fyrir að reynt sé að gera þær sem 
„vísindalegastar“ er ekki litið á þær sem formlega og vel skilgreinda 
aðferðafræði við rannsóknir, heldur frekar sem hugtakaramma (e. conceptual 
framework). Er talið að sú fórn sé réttlætanleg m.t.t. að hægt sé að nálgast og 
greina viðfangsefnið nær því eins og það er í reyndinni, í stað þess að ná 
vísindalegri nálgun með einföldun eða alhæfingum í anda „rétttrúnaðar“-
hagfræðinnar. 

Nýsköpunar- og framleiðslukerfi atvinnugreina (e. Sectoral 
Systems of Innovation and production) 

Gerðar hafa verið ótal rannsóknir á atvinnugreinum, sem byggðar eru á 
reynslu (empirík) og er lyfjaiðnaðurinn engin undantekning þar á. Hins vegar 
reynir aðferðin sem hér er beitt, að skera sig frá líkönum fræðimanna eins og 
Porters (1990) með því að skoða atvinnugreinar út frá mörgum víddum í 
einu, á samhæfðan og kvikan hátt. Hér verður einungis látið nægja að stikla á 
stóru um helstu einkenni aðferðarinnar/hugtakarammans en vísað til 
Malerba (2002) um forsöguna og frekari rökstuðning fyrir réttmæti þess að 
nota hana. 

2  Sjá t.d. Edquist og Johnson (1997), Lundvall (1992) og Nelson (1992, 1993). OECD hefur 
litið talsvert til þessarar aðferðafræði. Einnig RANNÍS hér á landi, væntanlega ekki síst 
vegna skýrslugerðar þess fyrir OECD. 

3  T.d. Carlsson og Stankiewicz (1995), Dahmén (1988) og Hughes (1983), þó nálganir þeirra 
séu ekki alveg með sama hætti .  

4  Bijker (1995) 
5  Håkansson (1990) 
6  Sjá umfjöllun Carlsson o.fl. (2002) þar sem tekist er á við að stilla upp aðferðafræði eftir 

föngum. 
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Samkvæmt Malerba (2002) eru nokkrir þættir sem aðgreina þessa nálgun 
einna helst frá hefðbundnum hugmyndum um atvinnugreinar innan 
atvinnuvegahagfræðinnar. Litið er til fleiri aðila (e. agents) en fyrirtækja 
eingöngu og mikil áhersla er lögð á gagnkvæmar aðgerðir/tengsl (e. 
interactions), bæði á markaðinum og utan hans. Þá kemur arfleifð Dahméns 
og/eða Schumpeters fram í þeirri megináherslu sem lögð er á umbreytingar-
ferla kerfisins og að ekki er litið á jaðra greinarinnar sem fyrirfram gefna eða 
óbreytanlega. Í grófum dráttum eru grundvallarþættir kerfis atvinnugreinar 
eftirfarandi (ibid.): 

• Vörur7, bæði nýjar og þær sem eru til staðar – ætlaðar til ákveðinna 
nota. 

• Aðilar. Einstaklingar (sbr. vísindamenn, frumkvöðlar, „englar“), 
fyrirtæki og aðrar skipulagsheildir (t. d. háskólar, fjármálastofnanir, 
löggjafinn, ríkisstjórn, ráðuneyti, sveitarstjórnir), hlutar þeirra (t. d. 
deildir, stofnanir) eða söfn (t. d. samtök fyrirtækja eða hagsmunaaðila). 

• Þekkingar- og/eða lærdómsferlar. Þekkingargrunnur er mismunandi milli 
atvinnugreina og hefur mikil áhrif á nýsköpun, byggingarlag og 
hegðun fyrirtækja og annarra aðila innan greinarinnar. 

• Grunntækni, aðföng, eftirspurn og þau tengsl og viðbótarþættir (e. 
complementaries) sem skapast vegna þeirra. Tengslin og viðbótarþættirnir 
geta verið hvort sem er stöðugir (e. static) eða kvikir (e. dynamic). Undir 
þau falla t. d. gagnkvæmt háð tengsl (bæði lárétt og lóðrétt) tengdra 
atvinnugreina, samþætting áður aðgreindra vara eða það að ný 
eftirspurn skapist vegna annarrar sem fyrir er. Það eru gagnkvæmt 
háðu tengslin og viðbótarþættirnir sem skilgreina jaðar eða ytri mörk 
kerfisins. 

• Hvernig gagnkvæmar aðgerðir (e. mechanisms of interactions) ganga fyrir sig innan 
og utan fyrirtækjanna. Hver er þáttur aðilanna í ferlunum, bæði á 
markaðnum og utan hans? 

• Ferlar í samkeppni og við að velja úr. 
• Stofnanir. Sbr. staðlar, reglur, vinnumarkaður o.s.frv. 
 

7  Hérna myndi ég vilja nota orðið lausnir í stað vara til að taka af allan vafa um að ekki sé 
um að ræða einungis áþreifanlegar vörur heldur einnig þjónustu og/eða sambland fleiri 
þátta. 
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Á heildina litið, má segja að kerfið sé summa gagnkvæmra 
aðgerða/tengsla og framþróunar eininga þess. 

Þar sem þær aðgerðir og/eða einingar sem mestu máli skipta um 
framþróun kerfisins geta legið á mismunandi þrepum, skapast svigrúm til að 
einangra greiningu kerfisins við ákveðið þrep eða hluta s. s. 
nýsköpunarkerfið, framleiðslukerfið eða dreifi-/markaðskerfið innan 
atvinnugreinarinnar. Þá getur hegðun aðila greinarinnar verið mismunandi t. 
d. eftir landsvæðum og skapað með því hvata til að skoða einstök svæði út af 
fyrir sig. Á endanum ræður mestu um nálgunina hver tilgangur 
greiningarinnar eða rannsóknarinnar er (ibid.). 

Nýsköpunarkerfi lyfjaiðnaðarins 

Rétt er að byrja á því að draga fram helstu sérkenni atvinnugreinarinnar, 
en hún hefur verið tvískipt í gegnum tíðina sem má að miklu leyti rekja til 
sögulegs upphafs og mismunandi löggjafar um einkaleyfi eftir löndum. 
Tvískiptingin birtist sem framleiðsla á svokölluðum frumlyfjum annars vegar 
og á samheitalyfjum (hermilyfjum) hins vegar. Það sem þykir einkenna 
iðnaðinn öðru fremur er að hann er allajafna skilgreindur sem 
þekkingariðnaður sem lýsir sér fyrst og fremst í miklum útlátum til 
rannsókna og þróunar, ekki síst vegna mikilla krafna um prófanir sem bæði 
eru gríðarlega dýrar og taka mjög langan tíma.. Þetta á þó fyrst og fremst við 
um frumlyfin. Kostnaðurinn vegna þeirra getur hlaupið á tugum milljarða 
króna og það getur tekið 10 ár að koma slíku lyfi á markað. Tíminn sem 
einkaleyfi skapar til að ná aftur fjárfestingunni með arði hleypur síðan á 5 – 
10 árum. Þá er þess ógetið að stór hluti þeirra efnasambanda sem hafa 
mögulega lækningaverkun standast ekki prófanir. Af þessu má ráða að 
verðlagning nýrra frumlyfja þarf að vera há, sem hefur ásamt aukinni 
lyfjanotkun, kallað á aðgerðir stjórnvalda og/eða heilbrigðisyfirvalda í því 
augnamiði að halda kostnaði niðri eftir föngum Þá er neytandinn eða 
sjúklingurinn sjaldnast með þá þekkingu eða í þeirri aðstöðu að geta lagt mat 
á hvaða lyf skuli nota hverju sinni – hann verður að setja allt sitt traust á aðra 
í því efni. Víða er því bannað að beina kynningarstarfi vegna lyfja að 
neytandanum sjálfum þó nokkuð hafi verið slakað á í þeim efnum t.d. í 
Bandaríkjunum. Lyfjaiðnaðurinn er eins og aðrar atvinnugreinar sem snúa að 
heilbrigði mannsins hvað það varðar að kallað er eftir virku eftirliti og stífar 
kröfur eru gerðar til allflestra þátta sem að þeim snúa. Opinberir aðilar, lög 
og reglur móta því greinina umtalsvert. 
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Tilkoma líf- og erfðatækni skapaði allnokkra spennu síðustu tvo áratugi 
en áhrifin urðu ekki eins mikil og almennt var gert ráð fyrir. Einungis örfá 
hinna nýju fyrirtækja náðu að hasla sér völl meðal hinna stærstu í heiminum. 

Uppruna iðnaðarins sem slíks hér á landi má rekja til þeirra einstaklinga 
sem stóðu að stofnun fyrirtækja eins og Stefáns Thorarensens, Pharmaco og 
Lyfjaverslunar Íslands sem upphaflega voru stofnuð í því augnamiði að 
stuðla að hagkvæmari innkaupum lyfja fremur en framleiðslu þeirra. 

Einkaleyfalöggjöfin hér var með þeim hætti, eins og víðar í Evrópu, að 
einungis framleiðsluferlar voru verndaðir en ekki virku efnin í lyfjunum. Auk 
þess litu margir erlendir lyfjaframleiðendur framhjá Íslandi þegar þeir sóttu 
um einkaleyfi á vörum sínum – markaðurinn var smár og lítil sem engin 
framleiðsla lyfja hér. Þetta tvennt skapaði tækifæri til að framleiða samheitalyf 
hér sem var og gert, en af takmörkuðum áhuga þar sem verðlagi var stýrt nær 
algerlega af opinberum aðilum. Engu að síður leitaði spennan sem skapaðist 
sér útrásar og með breyttum verðlagsreglum 1979 urðu loks skilyrði til 
arðbærrar framleiðslu lyfja hér. Engu að síður var markaðurinn svo smár og 
önnur skilyrði í þjóðfélaginu með þeim hætti, að ekki reyndist unnt að nýta 
afraksturinn til áframhaldandi þróunar og vaxtar innan geirans. Fjármunirnir 
fundu leið inn í ýmsar atvinnugreinar, en þó fyrst og fremst í hátæknigreinar 
eins og tölvu- og hugbúnaðarfyrirtæki. Með auknu viðskiptafrelsi í lok 
aldarinnar breyttust aðstæður mjög, sameiningar urðu allnokkrar og hélt sú 
þróun áfram eftir aldamótin. Er nú svo komið að nær öll lyfjaframleiðsla í 
landinu er komin undir hatt Pharmaco. 

Rannsóknar- og þróunarstarf hefur verið allnokkuð í gegnum tíðina og 
hefur aukin áhersla á grunnrannsóknir og stuðningur Rannsóknarráðs Íslands 
og fleiri aðila ýtt undir stofnun sprotafyrirtækja í tengslum við Háskóla 
Íslands sem flest starfa fyrst og fremst við rannsóknir. Þó eru nokkur sem 
hafa komið afurðum sínum á markað og/eða fengið einkaleyfi á afurðum 
sínum. Samstarfssamningur um rannsóknir hefur verið gerður á milli 
Háskóla Íslands og Landspítala Háskólasjúkrahúss. Hér er varpað fram þeirri 
spurningu, hvort heppilegt sé að greiða fjármuni til rannsókna til sjúkrahúss 
sem á sama tíma býr við þær aðstæður að geta ekki sinnt grunnhlutverki sínu 
vegna fjárskorts? 

Stærsta hluta þeirrar gífurlegu aukningar sem átt hefur sér stað nokkur 
síðustu ár í fjölda starfa við og útgjöldum til rannsókna- og þróunarstarfs má 
hins vegar að mestu rekja til eins fyrirtækis - nefnilega Íslenskrar 
erfðagreiningar. Hið sama má segja um fjölda ritaðra fræðigreina sem birst 
hafa í erlendum vísindatímaritum.  
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Hér innanlands eins og annars staðar voru miklar vonir bundnar við 
möguleika líftækninnar við lyfjagerð. Það ásamt einsleitni íslensku 
þjóðarinnar, fámenninu og vel þekktra tengsla landsmanna vegna 
ættfræðiáhuga ýtti undir stofnun fyrirtækja á við Íslenska erfðagreiningu og 
Urði, Verðandi, Skuld. Samfara minnkandi áhuga fjárfesta á hátæknifyrir-
tækjum, ekki síst innan líftækninnar hafa þessi fyrirtæki þurft að endurskoða 
viðskiptalíkan sitt og huga að minnkun kostnaðar og örara tekjustreymi en 
áður var reiknað með. 

Smæð íslenska markaðarins og þ.a.l. takmarkaðir vaxtarmöguleikar innan-
lands, breytt einkaleyfalöggjöf, losun hafta á fjármagnsflutninga milli landa, 
stöðugra efnahagslíf og almennt jákvæðara hugarfar gagnvart alþjóða-
viðskiptum hefur ýtt undir útrás lyfjafyrirtækja. 

Ógetið er þeirrar breytingar sem hinn almenni kaupandi lyfja hefur orðið 
hvað áþreifanlegast var, en það er sú bylting sem átt hefur sér stað innan 
dreifikerfisins og sérstaklega á smásölustiginu. Með því að rýmka reglur um 
skilyrði fyrir rekstri lyfjabúða, hefur fjöldi þeirra aukist umtalsvert, 
opnunartími lengst, þ.e. þjónustustig hefur aukist án þess að það hafi haft 
áhrif til verðhækkunar (að talið er). 

Innan kerfisins er að finna t. d. upplýsingatækni- og hugbúnaðarfyrirtæki 
sem byggja afkomu sína á þjónustu við iðnaðinn. Meðal þátta sem eru að 
hafa veruleg áhrif þar á eru lög um persónuvernd og hversu seint gengur að 
koma gagnagrunni á heilbrigðissviði í gagnið. 

Loks ber að geta nokkurra fyrirtækja sem eru á jaðri kerfisins og eru að 
framleiða t.d. náttúrulækningajurtir, smyrsl og fleira í þeim dúr. Eins og víða 
um heim eiga þessi fyrirtæki undir högg að sækja frá stofnunum innan 
kerfisins og öðrum aðilum sem vilja setja þeim þröngar skorður. Þau eru hins 
vegar búin að öðlast ákveðna reynslu í framleiðslu og markaðssetningu ásamt 
fleiri starfsþáttum, þannig að ætla mætti að þau ættu auðveldara með að hefja 
starfsemi á lyfjasviði heldur en aðrir alls óreyndir aðilar. 

Að auki mætti síðan tilgreina aðra þætti sem eru ekki einskorðaðir við 
nýsköpunarkerfi lyfjaiðnaðarins s. s. vanmáttugri fjármagnsmarkað en víða 
erlendis og þ.a.l. erfiðari útleiðir fyrir sprota- og vaxtarfjármögnunaraðila. 
Enn hefur ekki verið fundin leið til að fylla það skarð sem skapaðist við 
brottfall opna tilboðsmarkaðarins á sínum tíma. 
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Niðurstöður 

Þegar horft er yfir sviðið er ljóst að opinberir aðilar og stofnanir hafa 
gífurleg áhrif á nýsköpunarkerfi lyfjaiðnaðarins. Lög og reglur varðandi 
einkaleyfi, framleiðslu lyfja, dreifingu þeirra og eftirlit, stjórna að miklu leyti 
hversu aðlaðandi atvinnugreinin er. Hið opinbera er stærsti einstaki kaupandi 
lyfja og skilgreinir jafnframt rekstrar- og þróunarumhverfi greinarinnar. 

Á hinn bóginn má ljóst vera að innlend lyfjaframleiðsla er nú nánast öll 
innan eins fyrirtækis og að hlutdeild Íslands í veltu þess er ekki mikil. Skapast 
tækifæri fyrir önnur smærri framleiðslufyrirtæki til að hasla sér völl hér 
innanlands, á syllum sem tekur því ekki fyrir Pharmaco að sinna? 
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Hugleiðingar um umtal og áhrif þess í rekstri 
fyrirtækja. 

Jón Gunnar Borgþórsson 

 

Íslendingasögurnar eru uppfullar af persónum sem leggja allt í sölurnar til 
að viðhalda eða ávinna sér orðstír eða heiður, jafnvel með hrikalegum 
afleiðingum fyrir sjálfa sig og aðra sem þeim tengjast. Í sjálfu sér má sjá þess 
enn stað víða í íslenskunni að við erum ekki laus við að taka tillit til þessa sbr. 
orðasambönd eins og „Hann/hún hefur það orð á sér að vera ...“ eða „Það 
orð fer af honum að hann sé ...“, þar sem vísað er til þess að viðkomandi hafi 
til að bera ákveðna eiginleika venjulega tengda huglægum einkennum s.s. 
siðferði eða hegðun. 

Í þessari grein er litið á tengt fyrirbæri sem er umtal (á ensku Word Of 
Mouth) um fyrirtæki hvað viðskipti þeirra, þjónustu eða lausnir varðar og 
áhrif þess á rekstur og afkomu fyrirtækisins. Fjallað er lauslega um fyrirbærið 
og sess þess innan markaðsfræðinnar meðal annars m.t.t. markaðssetningar 
þjónustu, orðsporsmarkaðssetningar (e. Reputation Marketing), tengslamarkaðs-
setningar (e. Relationship Marketing) og vörumerkjastjórnunar (e. Brand 
Management). Þá er sýnt dæmi um hvernig megi reikna út áhrif umtals m.a. í 
samhengi við líftímavirði viðskiptavina. 

Við biðjum gjarnan aðra (s.s. vini, ættingja, fagaðila) um að benda okkur á 
góðan iðnaðaramann, gott hótel, lögfræðing o.s.frv. vanti okkur slíkan aðila, 
eða ábendingu um t. d. góða ryksugu, ísskáp eða eitthvað annað heimilistæki. 
Ef við treystum ábendingunni setjum við okkur gjarnan í samband við þann 
þjónustuaðila eða söluaðila sem á var bent. Í því tilfelli hefur sá sem 
ábendinguna gaf verið mikilvæg upplýsingauppspretta fyrir okkur sem 
kaupendur og dýrmætur (ókeypis) „sölumaður“ fyrir sölu- eða þjónustu-
aðilann. 
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Umtal 

Kotler (2001) skilgreinir umtalsáhrif (e. Word-of-Mouth Influence) sem: 
„Persónuleg samskipti um vöru, milli einstaklinga innan markhóps (e. Target 
Buyers) og nágranna þeirra, fjölskyldumeðlima, vina, og annarra sem þeir eiga 
í samskiptum við (e. Associates)“. Í nýjustu útgáfu (þeirri elleftu!) bókar sinnar 
„Marketing Management“ bendir Kotler (2003) á að mörg fyrirtæki séu orðin 
mjög meðvituð um hversu áhrifaríkt umtal (eða „suð“ – e. Buzz) er. Mörg 
vörumerki og/eða vörur eins og „Beanie Babies“, „Pokemon“ og kvikmyndin 
„The Blair Witch Project“ hafi öðlast sinn sess í gegnum umtal. Meira að segja 
fyrirtæki eins og Body Shop, USAA, Starbucks og Amazon hafi að grunni til 
verið byggð upp á umtali og mjög takmörkuðum auglýsingum. 

Aukið vægi umtals innan markaðsfræðinnar má rekja til breytinga á 
markaðsáherslunni sjálfri í gegnum tíðina og afleiðingum hennar. Birtist það 
m. a. í meiri umfjöllun um sér greinar markaðsfræðinnar s. s. tengsla-
markaðssetningar (e. Relationship Marketing), vörumerkjastýringar/-stjórnunar 
(e. Brand Management), orðsporsmarkaðssetningar (e. Reputation Marketing), 
„smitunar“ (e. Viral Marketing) o.fl., þ.e. í þeim undirgreinum þar sem 
viðskiptamaðurinn skipar hæstan sess. 

Eftirspurnarhliðin 

Það virðist almennt viðurkennt, að umtal skipti miklu máli í mótun 
viðhorfa og hegðunar kaupenda (Brown og Reingen 1987; Harrison-Walker, 
2001). Strax árið 1955 héldu Katz og Lazarsfeld (1955) því fram að umtal 
væri sjö sinnum áhrifaríkara en dagblaða- og tímaritaauglýsingar, fjórum 
sinnum áhrifaríkara en persónuleg sölumennska og tvisvar sinnum 
áhrifaríkara en útvarpsauglýsingar hvað það varðar að fá neytendur til að 
skipta um vörumerki. Day (1971) reiknaði það út að umtal væri níu sinnum 
skilvirkara en auglýsingar við að snúa neikvæðum eða hlutlausum viðhorfum 
í jákvæð. 

Nægt framboð er af rannsóknum sem sýna fram á mikilvægi umtals (sjá til 
viðbótar t.d. Katona og Mueller, 1954; Kiel og Layton, 1981; Murray, 1991; 
Price og Feick, 1984). Murray (1991) útskýrði að orsakarinnar fyrir mikilvægi 
umtals væri að leita í að persónulegar uppsprettur upplýsinga væru oft taldar 
traustari en aðrar uppsprettur. Annars hefur verið komist að því í nýrri 
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rannsóknum að mest séu áhrif umtals á ákvarðanir um áhættusöm eða 
vandmeðfarin kaup og hafa kaup á þjónustu sérstöðu hvað þetta varðar 
(Anderson, 1998; Brown og Reingen, 1987; Crane, 1989; File, o.fl., 1992; 
Frieden og Goldsmith, 1988; Gremler, 1994; Murray, 1991). Gremler (1994) 
heldur því meira að segja fram að oft sé umtal aðaluppspretta þeirra 
upplýsinga sem fólk noti við kaupákvörðun um þjónustu. Enda er það 
gjarnan svo að flýgur fiskisagan og þannig geta ein ummæli náð talsverðri 
útbreiðslu í gegnum samtöl fólks og þ. a. l. haft umtalsverð áhrif (sjá t.d. 
Brown og Reingen, 1987). 

Umtal getur verið bæði jákvætt og neikvætt og er almennt talið að 
óánægðir viðskiptamenn tali við fleiri en þeir ánægðu til að segja frá reynslu 
sinni. Gögn sem unnin voru fyrir skrifstofu neytendamála í Bandaríkjunum 
fyrir nokkrum árum benda til þess að ánægðir neytendur séu líklegir til að 
segja fimm öðrum einstaklingum frá reynslu sinni (Heskett o.fl., 1997) á 
meðan óánægður segi að meðaltali 10 til 20 manns frá (Brown, 1997; Farber 
og Wycoff, 1991; Tax o.fl., 1996). Wilson (1994) gengur meira að segja svo 
langt í bók sinni Word-of-Mouth Marketing að halda fram hinni svokölluðu „3-
33 reglu“, en hún gengur út á að fyrir hverja þrjá sem eru tilbúnir að segja 
jákvæða sögu af reynslu sinni af einhverju fyrirtæki eru aðrir 33 sem vilji tala 
um vandamál þessa sama fyrirtækis. 

Eins og áður hefur verið vikið að er umfjöllun um umtal innan 
markaðsfræðinnar talsvert áberandi varðandi markaðssetningu þjónustu og 
ekki síst varðandi skynjuð þjónustugæði (mismunurinn á væntingum um 
veitta þjónustu og upplifun viðskiptamanns á henni – sjá Kotler 2001, mynd 
15.3 bls. 551 ). Annars vegar hefur það áhrif á væntingar um þjónustu og 
hins vegar hafa skynjuð þjónustugæði mikil áhrif á umtal viðkomandi við 
aðra um þjónustuna eða fyrirtækið. Þá er áhugavert að áhrif þjónustugæða á 
umtal eru mismunandi eftir atvinnugreinum og að flækjustig þjónustunnar 
hefur mikil áhrif á hversu mikið eftirspurnin stjórnast af umtalinu. Þannig eru 
áhrifin talin meiri varðandi þjónustu fagaðila s.s. ráðgjafa, lögfræðinga 
o.s.frv., en minni varðandi aðra staðlaðri og/eða síður flókna þjónustuaðila 
s.s. skyndibitastaði, kvikmyndahús og almenningssamgöngur (sjá t.d. 
Harrison-Walker, 2001; Lovelock, 1991). 

Þá hafa nýlegar rannsóknir (Liu o.fl., 2001) sýnt að menning hefur áhrif á 
með hvaða hætti neytendur skynja þjónustugæði og að viðskiptavinir á 
menningarsvæðum sem skilgreind eru skv. skiptingu Hofstede (1980) með 
minni einstaklingshyggju (e. individualism) og/eða meiri áhættufælni (e. 
uncertainty avoidance) séu líklegri til að vilja veita hrós hafi þeir notið 
yfirburðaþjónustu. Þeir hinir sömu virðist síður líklegir til að skipta um 
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birgja, hafa uppi neikvætt umtal eða kvarta, jafnvel þótt þjónustugæðin hafi 
verið léleg. Viðskiptamenn frá menningarsvæðum sem einkennast af meiri 
einstaklingshyggju og/eða minni áhættufælni eigi það frekar til að skipta um 
birgja, hafa uppi neikvætt umtal og/eða kvarta, njóti þeir slakra 
þjónustugæða. Að sama skapi séu þeir ólíklegri til að veita hrós njóti þeir 
yfirburðaþjónustu. 

Framboðshliðin 

Almennt er það viðurkennt að markaðsaðgerðir skili í flestum tilfellum 
meiri árangri en ella, séu þær samhæfðar (sjá t.d. Kotler, 2001). Að sama 
skapi er ljóst að ekki þýðir að taka umtalsáhrifin úr samhengi við aðra 
markaðsfærslu fyrirtækis, enda er það svo að ýmsar leiðir finnast til að ýta 
undir eða hafa áhrif á umtal um fyrirtækið eða lausnir þess. 

Tveir meginkostir (Herriott, 1992; Riengen og Kernan, 1986; Wilson, 
1994) þess að örva tilvísanir eða umtal eru taldir felast í að: 

1. Umtali er treyst þar sem það er eina kynningaraðferðin sem 
framkvæmd er af neytendum fyrir aðra neytendur og byggist á reynslu 
þeirra. Auk þess að vera mun líklegri til að eiga mikil viðskipti yfir tíma 
eru ánægðir viðskiptamenn oft virkir í að kynna vöruna/þjónustuna í 
gegnum umtal eða með því að sýna hana og virkni hennar og/eða 
jafnvel kenna notkun hennar. 

2. Umtal er (til þess að gera) ódýr kynningarkostur. Tiltölulega ódýrt er 
að halda sambandi við fullnægða viðskiptamenn og gera úr þeim 
tilvísanauppsprettu. Oft þarf ekki annað til en að gjalda líku líkt, þ.e. 
að vísa viðskiptum á tilvísanagjafann – eða ef til vill veita honum 
smávægilegan afslátt og/eða aukna þjónustu. Lítil gjöf gæti m.a.s. 
verið við hæfi. 

 
Það er ekki óalgengt að litið sé á umtal sem eitthvað sem er illviðráðanlegt 

og það sé jafnvel ómögulegt að stjórna eða stýra því – það gerist bara. Þetta 
sjónarmið er hins vegar rangt og sé litið til flokkunar markaðsboðmiðlunar, 
tilheyrir umtal persónulegum samskiptaleiðum sem mögulegt er að nýta til 
framdráttar í markaðssetningu fyrirtækis eða lausna þess. 

Almennt er viðurkennt og hafa ber í huga að það kostar oftast meira að 
ná nýjum viðskiptamanni en að halda þeim sem þegar er til staðar – það er 
því mikilvægt fyrir fyrirtæki að koma hlutunum þannig fyrir að missir 
viðskiptavina sé í lágmarki. 
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Í þessu felst að fyrirtæki þarf fyrst að skilgreina hvað í því (að missa 
viðskiptavin) felst, mæla síðan hvað það missir marga á ákveðnu tímabili, þá 
að ákvarða hverjir orsakavaldarnir eru, ákvarða hverja þeirra megi koma í veg 
fyrir, greina hverjir skipta mestu máli og loks grípa til viðeigandi aðgerða. Það 
liggur í augum uppi að með því að framkvæma hlutina með þessum hætti 
skapast umtalsverður kostnaður við að viðhalda viðskiptavinum og bæta 
gæðin gagnvart þeim. Eigi það að vera hagkvæmt þurfa viðskiptamenn 
fyrirtækisins að sama skapi að vera arðbærir. Um leið er það ljóst að það er 
ekki gefið að allir viðskiptamenn fyrirtækisins séu það. Því þarf að skera 
einhverja þeirra frá eða minnka kostnaðinn gagnvart þeim sem ekki hafa 
nægilegt virði til að réttlæta útlátin. 

Þó skal ekki ganga út frá því fyrirfram að það séu endilega stærstu 
viðskiptavinirnir sem eru arðbærastir – þeir eru oft harðastir í samningum, fá 
bestu verðin, krefjast mestrar umsýslu og mestrar þjónustu. Minnstu 
viðskiptavinirnir borga oftast hæstu verðin en fá að sama skapi oftast 
minnstu þjónustuna. Það er hins vegar kostnaðurinn á bak við hver viðskipti 
sem spilar þar inn í við að gera þá viðskiptavini óarðbæra. 

Þá má skilgreina arðbæran viðskiptavin (eða -einingu s.s. fjölskyldu) 
þannig, að hann skapi tekjustreymi á heildina litið (yfir tíma) sem er 
(ásættanlega) meira en sá kostnaður sem skapast við að fá hann í viðskipti og 
þjónusta hann. Þær umframtekjur sem viðskiptavinurinn skapar fyrirtækinu á 
”líftíma” sínum eru þá virði hans. 

Útreikningur líftímavirðis viðbótarviðskiptavinar (e. 
Incremental Customer) og umtalsáhrifin WOME (e. Word-Of-

Mouth-Effect) 

Þau atriði sem skoða þarf eru m. a.: 
• hvernig megi lýsa „venjulegum“ viðskiptamanni? 
• hversu traustur (e. Loyal) er slíkur? 
• hvað af vöruframboði höfðar til hans? 
• hvaða upplýsinga þurfi að afla til að finna út „líftíma“ hans? 
 
Svör við þessum spurningum eru ekki alltaf ljós og geta verið borin uppi 

að einhverju marki með líkum. 
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Líftímavirði er undirstaða þess að geta yfirhöfuð lagt mat á umtalsáhrifin. 
Að finna virði trausts viðskiptavinar fyrir fyrirtæki kallar á upplýsingar um 
a.m.k. 4 atriði: 

• Brúttó hagnað (framlegð) af meðalinnkaupum (tekjur – breytilegur 
kostnaður) 

• Fjölda kaupa sem meðal viðskiptavinur gerir á ári 
• Fjölda ára sem viðskiptavinur heldur áfram að kaupa 
• Líkur á því að viðskiptavinurinn haldi áfram að kaupa (Þeir sem kaupa 

aftur/heildarfjölda kaupa) 
 
Formúlan er með eftirfarandi hætti: 

Líftímavirði = brúttóhagnaður af meðalkaupum x [1 + (Meðalfjöldi 
kaupa á ári x Meðalfjöldi ára sem viðskiptamaður heldur áfram að 
kaupa x Líkur á að viðskiptavinur haldi áfram að kaupa)] 

[Athuga að 1 þýðir fyrstu kaup] 
 
Dæmi: 
• Seljum fyrir 10.000; Breytilegur kostnaður 8.000 
• => Brúttó hagn. 2.000 
• Meðalfjöldi kaupa á ári = 4 
• Meðalfjöldi ára sem viðskiptamaður heldur áfram að kaupa = 10 
• Heildarfjöldi þeirra sem eru að kaupa í fyrsta sinn = 2000 
• Fjöldi sem kaupir aftur = 800 
• Líkur á að viðskiptavinur haldi áfram að kaupa = (þeir sem kaupa 

aftur/heildarfjölda fyrstu kaupa) = 800/2000 = 0,4 = 40% 
 
Útreikningur: 

Líftímavirði meðalviðskiptavinar = 2.000 [1 + (4 x 10 x 40%)] = 2.000 
x 17 = 34.000 

Útreikningur umtalsáhrifanna WOME 

Umtalsáhrifin gera kleift að reikna út viðbótartekjur sem skapast við að 
einn viðskiptavinur mæli með vöru okkar við aðra. Einnig sýnir hann hversu 
nauðsynlegt er að hafa eins nákvæmar upplýsingar og mögulegt er yfir þá 
þætti sem fara inn í útreikninginn, sem eru: 
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A. Líkur á að viðskiptavinur mæli með vörunni 
B. Fjöldi þeirra sem hann mælir með vörunni við 
C. Hversu vel varan hentar þeim sem hann mælir með vörunni við 
D. Líkur á að viðmælendur hans verði sjálfir viðskiptavinir 
 
(Í þessu sambandi má benda á margföldunaráhrifin sem í þessu felast – 

þ.e. ef viðmælendurnir verða síðan sjálfir viðskiptavinir og meðmælendur, en 
það er ekki tekið með í útreikninginn hér) 

 
Formúlan er þá 

Virði umtalsins = [Líkur á að viðskiptavinur mæli með vörunni (A)] x 
[Fjöldi viðmælenda (B)] x [Hlutfall viðmælenda sem líkar frásögnin 
eða virði hennar (C)] x [Líkur á að viðmælendur verði sjálfir 
viðskiptavinir (D)] x [Líftímavirði meðalviðskiptamanns] 
 
Dæmi: 30%(A) x 5(B) x 50%(C) x 20%(D) x 34.000 = 5.100,- 

 
Í þessu dæmi er þá óhætt að eyða ríflega 1.000,- kr. fyrir hvern 

viðmælenda viðskiptamanns – þ. e. virði umtalsins á viðmælenda er ríflega 
1.000,- (án tillits til margföldunaráhrifanna). 

Á sama eða svipaðan hátt má finna út hvað það gæti kostað fyrirtæki að 
verða fyrir neikvæðu umtali sem gæti þ. a. l. hjálpað okkur t. d. við að sjá 
hversu miklu við mættum eyða í að leysa úr kvörtunum viðskiptavinar. Ljóst 
er að það væri umtalsvert. 

Lokaorð 

Umtal (e. Word-of-Mouth) hefur ekki verið fyrirferðarmikið í fræðilegri 
umræðu eða rannsóknum á Íslandi, þrátt fyrir að almennt geri fólk sér grein 
fyrir mikilvægi þess, þó e. t. v. með ómeðvituðum hætti sé. Nægir að benda á 
hve margir leita til Neytendasamtakanna eftir umsögnum um m. a. 
heimilistæki. Neytendasamtökin hafa það orðspor að vera óvilhöll einstökum 
framleiðendum og bera hag neytenda fyrir brjósti í könnunum sínum – 
einmitt þau atriði sem virðast skapa grundvöll trausts á ráðgjöf þeirra. 

Ekki er hörgull á erlendu efni þessu tengdu. Nokkrar bækur og talsverður 
fjöldi fræðigreina hafa verið gefnar út undanfarna tvo áratugi. Á Internetinu 
má víða finna vefsíður, greinar og umræðuhópa sem fjalla um umtal s. s. á 
vefsíðum Michael Cafferkys’ (Michael Cafferky’s Word-of-Mouth Marketing 
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Tips, des. 2002), en þar er gerð grein fyrir nokkrum „praktískum“ leiðum og 
stiklað á stóru m. a. varðandi notkun auglýsinga, þátttöku viðskiptamanna, 
dreifingaraðila o. s. frv. við að ýta undir jákvætt umtal eða koma í veg fyrir að 
það verði neikvætt. 

Það er því ljóst að innlendar rannsóknir á þessu sviði gætu verið mjög 
áhugaverðar fyrir fræðimenn á markaðssviði. Gildir þá einu hvort litið er á 
eftirspurnarhliðina (t. d. varðandi kauphegðun) og/eða framboðshliðina (t. d. 
varðandi samspil við aðra þætti markaðsblöndunnar, tengslamarkaðs-
setningu, vörumerkjastjórnun o. s. frv.). 

Af framansögðu má ljóst vera að ekki er mögulegt að fjalla um allar hliðar 
umtals í svo stuttri grein sem hér er á ferðinni. Vonandi hefur þó tekist að 
vekja fræðilegan áhuga á fyrirbærinu og mögulegum rannsóknum. 
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Jón Þór Sturluson 

 

Á undanförnum áratugum hafa tilraunir rutt sér til rúms sem mikilvægt 
hjálpartæki hagfræðinga. Þó svo að tilraunahagfræði hafi fengið mikilvæga 
viðurkenningu á síðasta ári með Nóbelsverðlaununum árið 2002, er enn langt 
í land að tilraunir geti talist til hefðbundinnar aðferðarfræði innan 
hagfræðinnar. Margir telja þó að hér sé á ferðinni ekkert eitt mikilvægasta 
skref í þróun greinarinnar um áratugaskeið, samanber eftirfarandi orð Jörgen 
Weibull (2002): 

 
Moving from arm-chair theorizing to controlled laboratory experiments may be 
as important a step in the development of economic theory as it once was for the 
natural sciences to move from Aristotelian scholastic speculation to modern 
empirical science.  
 
Í þessari stuttu grein er athyglinni beint að tilraunum á sviði 

atvinnuvegahagfræði, nánar tiltekið fákeppni. Tiltölulega einföld 
fákeppnislíkön hafa um langt skeið verið lögð til grundvallar við úrlausn 
vandasamra álitamáli á sviði samkeppnismála. Einkum er það Cournot 
líkanið sem hefur reynst lífseigt í alls kyns greiningu, meðal annars á áhrifum 
samruna fyrirtækja. Hér er ætlunin að gefa stutt yfirlit um hvernig Cournot 
líkanið og skyld líkön reiðir af í tilraunum. Ekki þar með sagt, að staðfesting 
á fræðilegri niðurstöðu í tilraun réttlæti notkun viðkomandi líkans við 
úrlausnarefni í veruleikanum. Engu að síður má líta á tilraun, í þessu 
samhengi, sem lágmarkspróf á gagnsemi kenningar. Ef kenningu er hafnað í 
vel hannaðri tilraun er ólíklegt að hún sé gagnleg í raunveruleikanum, enda 
endurspegli tilraunin einfaldaða mynd af raunverulegum aðstæðum. 
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Cournot líkanið 

Líkanið sem Antoine-Augustin Cournot (1960) setti fram árið 1838 er 
merkilegt fyrir margra hluta sakir. Þrátt fyrir háan aldur er það ákaflega mikið 
notað í hagnýtum rannsóknum í einni eða annarri mynd. Í því felst einnig 
undanfari mikilvægasta hugtaks leikjafræðinnar, Nash jafnvægisins. Einfaldast 
er að lýsa líkaninu í tilfelli tvíkeppni. Tvö fyrirtæki keppa á markaði með 
niðurhallandi eftirspurnarkúrfu. Þau taka samtímis ákvörðun um 
framleiðslumagn, án vitneskju um áætlanir hins fyrirtækisins. Þegar 
heildarframleiðslumagn liggur fyrir er verð ákvarðað þannig að eftirspurn sé 
jöfn heildarframboði. Cournot (Nash) jafnvægi er skilgreint sem 
framleiðsluákvarðarnir sem hámarka hagnað hvors fyrirtækis fyrir sig, að 
teknu tilliti til hagnaðarhámörkunar hins fyrirtækisins. 

Tökum tölulegt dæmi til nánari skýringar Segjum að framleiðslukostnaður 
sé ávallt 30 kr. á einingu og að eftirspurn sé 

   ( ) ppD −= . (1) 

Að gefnu framleiðslumagni fyrirtækis 2, hámarkar fyrirtæki 1 sinn 
hagnaðar með að velja framleiðslumagnið 

   ( ) 2
21

qqR −= . (2) 

þar sem ( )21 qR  er svokallað viðbragðsfall sem gefur besta svar fyrirtækis 1 við 
tilteknu framleiðslumagni fyrirtækis 2, 2q . Í jafnvægi er framleitt magn jafnt 
besta svari við besta svari keppinautarins og má finna á einfaldan hátt með 
því að leysa saman (2) og sams konar jöfnu fyrir fyrirtæki 2. Niðurstaðan er 
að hvort fyrirtæki framleiðir 30 einingar. Heildarframleiðsla uppá 60 einingar 
er jöfn eftirspurn ef verðið er 60 kr. Til samanburðar við Cournot 
niðurstöðuna, er rétt að benda á að ef samkeppni væri fullkomin væri verð 
jafnt kostnaði, 30, og heildarframleiðsla 90 einingar. 

Markaðsstyrkur er skilgreindur sem tækifæri fyrirtækis til að auka hagnað 
sinn með því að velja hærra verð en eðlilegt er á samkeppnismarkaði – þar 
sem verð er jafn einingakostnaði að teknu tilliti til eðlilegrar þóknunar til 
eigenda fjármagns. Markaðsstyrkur er jafnan mældur með svokallaðri Lerner 
vísitölu, sem er mismunur á verði og jaðarkostnaði sem hlutfall af verði. Í 
dæminu hér að ofan er gildi Lerner vísitölunnar því 0,5.  
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Tiltölulega auðvelt er að útvíkka líkanið fyrir tilfelli þar sem fyrirtæki eru 
fleiri en tvö og leiða fram einfalt samhengi á milli Lerner vísitölunnar, 
samþjöppunar á markaði og verðteygni eftirspurnar: 

   
ε

HHI
P
MCPL =−=  (3) 

þar sem HHI er svokölluð Herfindahl-Hirshman vísitala sem er summa 
kvaðrata markaðshlutdeilda allra fyrirtækja sem starfa á viðkomandi markaði 
og ε  er verðteygni eftirspurnar. Ef öll fyrirækin eru jafn stór er HHI 
vísitalan einfaldlega andhverfan af fjölda fyrirtækja. Þessi beina tenging við 
Cournot líkanið er ein helsta ástæða þess að HHI vísitalan er víða höfð til 
viðmiðunar við úrlausn álitamála, s.s. hvort að heimila beri samruna 
fyrirtækja sem starfa á sama markaði. 

Cournot tilraunir 

Fjölmargar tilraunir hafa verið sérstaklega hannaðar, til að kanna hvort að 
Cournot lausnin sé gott viðmið við tilteknar aðstæður. Eðlilegt er að spurt sé 
hvort leikjafræðileg niðurstaða, eins og Cournot lausnin, sé góð spá um 
raunverulega niðurstöðu í markaðssamkeppni. Ennfremur má sjá augljósan 
ávinning í því að auka skilning á því, við hvaða aðstæður slík spá má teljast 
traust og hvenær ekki.  

Þegar ætlunin er að prófa leikjafræðikenningu með tilraunum er 
nauðsynlegt að hafa í huga að hin fræðilega lausn byggir á þremur 
mikilvægum forsendum, sem erfitt getur verið að uppfylla í tilraunastofu. Þær 
eru: 

 
1. Markmiðsfallinu er rétt lýst. 
2. Þátttakendur eru skynsamir, þ.e. geta fundið þann valmöguleika sem 

er hagkvæmastur fyrir þá, að gefnum væntingum um hegðun 
samkeppnisaðila. 

3. Væntingar þátttakanda um hegðun og væntingar annarra eru 
samkvæmar. 

 
Grundvallarregla í tilraunahagfræði er að þátttakendur fái raunverulega 

umbun fyrir þátttöku sína og peningaverðlaun í réttu hlutfalli við árangur 
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þeirra. Þátttakendur í samkeppnisleik fá til að mynda peningaverðlaun jöfn 
þeim hagnaði sem þeirra fyrirtæki hlýtur.1 

Tilraunhagfræðingar gera sjaldnast ráð fyrir að öll þessi skilyrði séu 
uppfyllt í upphafi hverrar tilraunar. Erfitt getur verið fyrir óreyndan 
einstakling að átta sig á samhengi framleiðsluákvarðana og hagnaðar og enn 
erfiðara að taka skynsamlegt tillit til væntanlegra aðgerða annarra. En með 
því að endurtaka sömu tilraun mörgum sinnum, má ætla að þátttakendur, 
smám saman, öðlist nægjanlega reynslu til að taka skynsamar ákvarðanir.2 
Cox og Walker (1998) staðfesta í röð tilrauna, að sú er raunin í Cournot 
tvíkeppni þar sem viðbragðsföllin er þannig úr garði gerð að Cournot 
jafnvægið er stöðugt, þ.e., hafi hallatölu sem er minni en einn að tölugildi. 
Mikill meirihluti þátttakanda finnur á endanum Cournot lausnina sem 
hámarkar hagnað beggja þátttakenda samtímis. 

Í öðrum tilfellum, þar sem Cournot jafnvægið er óstöðugt, t.d. vegna 
mikillar stærðarhagkvæmni, reynist þátttakendum örðugt að finna jafnvægi. 
Aðrar tilraunir, þar sem fjöldi þátttakenda á hverjum markaði er þrír eða fleiri 
og/eða upplýsingar eru á einhvern hátt af skornum skammti, benda 
ennfremur til þess að erfitt getur verið fyrir þátttakendur í tilraunum að finna 
Cournot jafnvægislausnina, og er greinileg tilhneiging til að velja meira 
framleiðslumagn en Cournot lausnin gerir ráð fyrir. Sjá Fouraker og Siegel 
(1963) og Wellford (1990), annars vegar, fyrir samhverfar aðstæður og Huck 
o.fl. (1998) og Rassenti o.fl. (2000), hins vegar, fyrir ósamhverfar aðstæður.  

Þó svo að enn hafi ekki tekist að skýra þetta misræmi á fullnægjandi hátt 
er niðurstaðan nokkuð hughreystandi ef hún er skoðuð útfrá hagsmunum 
neytenda. Þar sem aukið framleiðslumagn fer saman við lægra verðlag og 
aukinn neytendaábata má ætla að niðurstaða úr raunverulegri samkeppni sé 
oft hagstæðari neytendum en Cournot líkanið spáir fyrir um. Að minnsta 
kosti ef marka má ofangreindar tilraunaniðurstöður. 

 

1  Almennt er ekki hægt að ganga útfrá því sem vísu, að peningalegur ávinningur þátttaka sé 
réttur mælikvarða á notagildi viðkomandi. Ávinningur annarra þátttakana og gagnvirkni í 
samskiptum virðist einnig skipta máli í mörgum tilfellum en þó sýst í markaðstilraunum 
eins og þeim sem hér er lögð áhersla á (Fehr og Fischbacher, 2003).  

2  Endurtekning tilraunar getur einnig haft önnur áhrif, sem ekki verður fjallað um hér 
sérstaklega. Til dæmis getur endurtekning Cournot leiksins leitt til þess að þátttakendur 
leitist við að hámarka einokunarrentuna og skipta henni bróðurlega á milli (Selten o.fl.., 
1997). Slíkt er nokkuð algengt í tilraunum þar sem aðeins tveir þátttakendur keppa sín á 
milli í mörg tímabil. Hér verður lögð áhersla á tilfelli þar þátttakendur á hverjum markaði 
eru tiltölulega margir eða að þátttakendur keppi sífellt við nýjan mótaðila sem valin er af 
handahófi.  
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Verðsamkeppni með takmarkaðri afkastagetu 

Þó svo að Cournot líkanið sé mikið notað eru fá dæmi um markaði þar 
sem verðmyndun er með þeim hætti sem líkanið lýsir. Það er hins vegar 
útbreidd og vel rökstudd skoðun að Cournot líkanið sé góð nálgun við 
annars konar og fjölbreyttari aðstæður. Jafnvel þó að fyrirtæki til skamms 
tíma litið keppi sín á milli í verði, er algengara en ekki að slík verðsamkeppni 
sé háð magntakmörkunum. Ef afkastageta er tregbreytanleg til skamms tíma 
litið, má líta á val á afkastagetu sem eins konar samkeppni í magni og að 
verðmyndun, að gefinni heildarafkastagetu á markaðinum, hlíti ákveðnum 
lögmálum sem endurspegla einfalda forsendu Cournot líkansins um 
verðmyndun. 

Kreps og Scheinkman (1983) hafa með formlegum hætti sýnt fram á að 
tveggja þrepa leikur, þar sem fyrirtæki velja afkastagetu í fyrsta þrepi og, eftir 
að allar ákvarðanir í fyrsta þrepi hafa verið kynntar, verð í síðara þrepi, hefur 
jafnvægislausn sem er fullkomlega jafngild Cournot lausninni. Jafnvægis-
launin í þessum leik er þó býsna flókin og er háð nokkrum mikilvægum 
forsendum sem ekki verða tíundaðar hér. 

Niðurstaða Kreps og Scheinkman (KS) hefur verið prófuð í nokkrum 
nýlegum tilraunum. Í samkeppnisumhverfi svipuðu því sem Cox og Walker 
(1998) höfðu áður staðfest að Cournot lausnin stæðist í, hafa bæði Davis 
(1999) og Muren (2000) fundið marktækt frávik hegðunar í KS samkeppni 
frá Cournot lausninni. Líkt og í óstöðugu Cournot umhverfi var sterk 
tilhneiging til að velja afkastagetu (magn) umfram Cournot lausnina. Muren 
(2000) setur fram þá kenningu að KS-leikurinn sé einfaldlega svo flókinn að 
ekki sé hægt að ætlast til að þátttakendur í tilraun geti lært á hann á örfáum 
klukkutímum. Anderhub o.fl. (2002) hafa þróað þessa tilgátu og framkvæmt 
tilraun þar sem ákvörðunarferli þátttakenda er verulega einfaldað. 
Niðurstaðan er hins vegar mjög sambærileg og í hinum tveimur tilraunum 
sem bendir til þess að skýringu misræmisins sé að finna annars staðar. Davis 
(1999) setti sem hugsanlegu skýringu á frávikinu, að við flóknar aðstæður 
sem þessar, væri til full mikils ætlast að þátttakendur væru fullkomlega 
skynsamir. Það er að forsenda 2, sem nefnd var hér að ofan, sé ekki uppfyllt.  

Margs konar kenningar eru til um takmarkaða skynsemi (e. Bounded 
rationality) og oft virðist erfitt að henda reiður á hvað átt er við með 
hugtakinu. Ein möguleg túlkun er sú að ávinningur af að velja tiltekin kost sé 
slembibreyta. Með því að gefa sér forsendu um dreifingu villuliðar í 
notagildisfalli hvers leikmans má leiða út, eða reikna, líkindadreifingu fyrir 
ákvarðanir einstaklings. Ef því er síðan bætt við að leikmenn hafi skilning á 
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sams konar hegðun mótaðila sinna þannig að allar ákvarðanadreifingar séu 
samkvæmar, höfum við nýtt jafnvægis hugtak: Quantal Response Equilibrium3 
(QRE) (McKelvey og Palfrey, 1995) sem er á stuttum tíma orðið mjög 
vinsælt við empíríska greiningu á leikjafræði  

Í tilraun sem Le Coq og Sturluson (2003) hafa nýlega framkvæmt, er þessi 
tegund af takmarkaðri skynsemi prófuð í framangreindu samhengi. QRE 
jafnvægi fyrir KS leikinn er í raun heill ferill en ekki einn punktur líkt og 
Nash jafnvægi. Á mynd 1 má sjá hvernig meðaltal og staðalfrávik afkastagetu 
ræðst af stuðlinum λ  sem er eins konar mælikvarði á skynsemi þátttakenda. 
Ef til dæmis =λ , býr viðkomandi þátttakandi yfir lágmarksskynsemi og 
velur alla valkosti með jöfnum líkum. Eftir því sem λ  hækkar nálgast 
meðaltalið Cournot lausnina og fellur fullkomlega að henni þegar ∞→λ . 
Myndin sýnir einnig glöggt að í öllum tilvikum þar sem skynsemi þátttakenda 
er af skornum skammti er tilhneiging til að velja afkastagetu sem er meiri en 
Cournot lausnin gerir ráð fyrir.  

 

λλλλ

meðaltal (vinstri ás)

Staðalfrávik (hægri ás)

Cournot lausn (vinstri ás)

 
Mynd 1. Meðaltal og staðalfrávik dreifingar afkastagetu í QRE jafnvægi 

3  Hér með er auglýst eftir heppilegri íslenskri þýðingu. 
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Þarna er komin ein hugsanleg skýring á því hvers vegna þátttakendur í KS 
tilraunum velja flestir afkastagetu langt umfram það sem Cournot lausnin, 
eins og líkan Kreps og Scheinkman gera ráð fyrir. 

Til að prófa nánar hvort að QRE jafnvægið spái vel fyrir um hegðun í KS 
leiknum, tefla Le Coq og Sturluson saman þátttakendum, tveimur í senn, 
með mismunandi reynslu af leiknum. Það er gert með þeim hætti, að fyrst 
eru þátttakendur í hópi A látnir leika leikinn sín á milli í 10 umferðir. Hver 
fyrir sig situr fyrir framan tölvuskjá þar sem hann fær allar nauðsynlegar 
upplýsingar og slær inn ákvarðarnir sínar. Að því loknu hefja jafn margir 
þátttakendur í hópi B þátttöku og leika gegn einstaklingum í hópi A. Öllum 
er fullkunnugt um hversu reyndir mótaðilar þeirra eru. Að öðrum tíu 
umferðum liðnum eru loks hópur B látinn leika innbyrðis. 

Samkvæmt QRE jafnvæginu má búast við að einstaklingar velji meiri 
afkastagetu þegar þeir mæta óreyndum andstæðingum en þegar þeir mæta 
reyndari andstæðingum. Sams konar samhengi, þó með öfugum formerkjum 
má finna hvað varðar verð. Þetta samhengi reynist vera tölfræðilaga 
marktækt í gögnunum sem fengust úr tilrauninni. Þó svo að þeirra útgáfa af 
QRE líkani geti ekki skýrt hversu mikla afkastagetu þátttakendur völdu nema 
að hluta til.  

Segja má að þessi útgáfa af QRE líkaninu aflétti forsendu 2, sem nefnd 
var hér að ofan. Það er að segja, að ekki er lengur gert ráð fyrir að 
einstaklingar séu fullkomlega skynsamir, þannig að þeir geti alltaf fundið 
þann kost sem kemur þeim best. Margt bendir til þess, að ef stigið er 
skrefinu lengra, þ.e. forsendu 3 aflétt, náist enn betri fræðileg nálgun við 
niðurstöður tilraunarinnar. Þetta þýðir að ekki sé lengur gert ráð fyrir að full 
samkvæmni sé á milli ákvarðanadreifinga þátttakaenda og þeir geti haft hvaða 
væntingar sem er um skynsemi andstæðinga sinna. Ef kenning Weizsäcker 
(2001), að fólk hneigist til að vanmeta skynsemi annarra, á við í þessu 
samhengi, myndi þessi útvíkkun leiða til QRE jafnvægis sem væri enn nær 
þeirri hegðun sem birtist í tilraunum. Um hvort að almenn vantrú á skynsemi 
annarra sé raunverulegur áhrifaþáttur í KS-leiknum skal þó ekki fullyrt að 
ókönnuðu máli.  
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Lokaorð 

Uppúr stendur, að niðurstöður úr tilraunum virðast almennt benda til 
þess að fákeppni sé ekki eins alvarlegt vandamál og ætla mætti af fræðilegum 
fákeppnislíkönum. Framleiðslumagn er yfirleitt meira og verð lægra í 
tilraunum en gera mætti ráð fyrir með hefðbundinni leikjafræði. Þar með er 
ekki sagt að öll viðmið sem, t.d. Hirchman-Herfindahl vísitalan sem byggir á 
Cournot líkaninu, séu fullkomlega gagnlaus. Í því sambandi skiptir mestu 
máli hvort tilteknar breytingar á markaðsformi (t.d. við samruna) hafi 
sambærileg áhrif til breytingar á Cournot jafnvægi og við má búsast í 
raunveruleikanum. Jákvæðar niðurstöður um marktæk áhrif takmarkaðrar 
skynsemi á samkeppni, kalla þó á frekari rannsóknir með fjölbreyttari 
aðstæðum, og nánari skoðun á samkeppnishegðun við aðstæður er líkjast 
raunveruleikanum að viðteknum kenningum og viðmiðum á sviði 
samkeppnismála. Það hlýtur að teljast ákaflega sennilegt að ef takmörkuð 
skynsemi er sterkur áhrifaþáttur í samkeppnistilraunum, þá sé takmörkuð 
skynsemi einnig mikilvægur áhrifaþáttur í veruleikanum, þar sem aðstæður 
eru jafnan mun flóknari. 
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Lúðvík Elíasson 

 

When introduced in models on economic growth, natural resources are 
commonly treated as input in the production of final goods. Renewable 
resources are, for example, either treated as a constant flow, where it is 
assumed that the resource is being harvested at its maximum sustainable 
yield or some other constant rate that has been solved for or determined 
before the growth problem is solved (Solow, 1999; Sachs and Warner 1995), 
or the rate of harvest is treated as a choice variable that can be determined 
without use of other inputs (Tahvonen and Kuuluvainen, 1991; Li and 
Löfgren 2000).  

A defining characteristic of many renewable resources is that they are 
unable to grow without bounds. There is some natural limit to their size in 
nature, often referred to as the carrying capacity of the environment. This 
feature, combined with the fact that the resource stock is a form of capital, 
precludes the attainment of a balanced growth path. Long run equilibrium 
solutions of growth models with renewable resources are therefore usually 
steady state solutions. To put it differently, the equilibrium growth rate is 
zero (see e.g. AK model in Aghion and Howitt, 1998, ch. 5; Rodríguez and 
Sachs, 1999; Herbertsson, 1999, ch. 6). 

Examples of models where a renewable resource is used in production, 
and an equilibrium solution is charcterized by a balanced growth path are, 
for instance, given by Bovenberg and Smulders (1996) and Aghion and 
Howitt (1998, Schumpetrian model in ch. 5). 

In a recent paper Elíasson and Turnovsky (2002) solve an endogenous 
growth model with a renewable resource sector, and show sufficient 
condition for existence of a balanced growth path for the economy, along 
which the resource sector is in a steady state equilibrium. This happens 
despite the resource sector, which produces fish for export, and the non-
traded sector, which drives long run growth in the model, both using labour 
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from a common stock. The distribution of labour along the steady state – 
balanced growth path is determined endogenously in the model. 

This paper studies a more disaggregated version of the Elíasson and 
Turnovsky model, which allows for inefficient over exploitation and 
itroduces a potential welfare improving role for the government. The rest of 
this paper is largely based on chapters 7 and 8 of Elíasson (2001). 

Structure of the economy 

The economy consists of households, two types of firms, and a 
government. The households maximize their utility, given a budget 
constraint. They have demand for consumption of the domestically 
produced (growth sector) good Y, and the imported good Z. The 
households’ earnings come from supplying labor L, and renting capital K, to 
firms. 

Firms in the growth sector maximize profits. There are many identical 
firms, which produce their output using capital and labor. The output Y is 
either consumed by the households CY, or used to increase the existing stock 
of capital. The total amount of capital in the economy increases productivity, 
but this is not taken into account by an individual firm because its own 
contribution to the total capital stock is negligible. In other words, there are 
positive production externalities associated with capital. 

Firms that are harvesting the renewable resource hire labor at a 
competitive wage rate. The harvest X is then exchanged abroad for a 
consumption good, at a fixed world price p. The consumption good is then 
sold to the households in the home market. The relative price of the 
imported good and the non traded good (from the growth sector) is 
determined endogenously. The firms in this sector are also many, small, and 
identical. Each firm ignores the externality it imposes on other firms, i.e. the 
fact that whatever it harvests of the resource will no longer be available to 
others. Hence there are negative externalities associated with the harvest 
effort. 

The government can use four different instruments to achieve its goals. 
The instruments are income tax, consumption tax, tariff, and harvest fee. 
The goals can be increasing efficiency, maximizing welfare, or ensuring 
sustainability. The government is not assumed to provide any services. It 
simply refunds the tax in a lump sum manner to the households. 
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Optimization by households 

The households choose the level of consumption of the domestically 
produced good CY, consumption of the imported good CZ, supply of labor 
to the growth sector LY, supply of labor to the resource sector LX, and the 
rate of investment K�  to maximize the intertemporal utility function 
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subject to the budget constraint 

( ) ( )( ) ( )( ) TKLwLwKCqC YYXXIZTYC +++−=++++ ψτττ �

and the labor allocation constraint 

YX LLL += (3)

where τC, τT, τI are the consumption tax, tariff and income tax, respectively, 
T is the lump-sum rebate, q is the relative price of imports in terms of the 
domestically produced good (net of the tariff), and w and ψ are the wage and 
rental rates, respectively.  

Growth sector firms 

There is a large number, N say, of small identical firms, producing the 
domestic output Y which is used for consumption CY and investment K�  
Each firm has the production function 

( ) αα −= 1
iii KLAKY (4)

where i ∈ [1,N] identifies the firm. The total amount of capital K is taken as 
given. It increases productivity of labor. Following Romer (1986) we justify 
using the aggregate capital stock as a productivity index by assuming that 
knowledge is proportional to capital. Total output in the growth sector is 

α−= 1
YAKLY (5)
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Each growth sector firm maximizes, at each instant, its profit function  

( ) iiYiii KLwKLAK ψαα −−=Π −1 (6)

Firms in the resource sector 

Firms in the resource sector harvest the resource using labor as an input. 
The harvest function is the same as in the previous chapters, 

β−= 1
XBLX (7)

which is, for our purposes, a usable approximation for harvest from a stock 
that keeps its density constant, such that the rate of harvest does not depend 
on the stock size. However, decreasing returns to effort are present in the 
harvest function (7).  

If the marginal cost of effort is sufficiently low, then the net revenue 
from additional labor will always be greater than the additional cost, and the 
resource sector will expand beyond the maximum sustainable yield level. The 
harvest will be larger than the own growth of the resource (at any stock level) 
and the resource stock will be driven to extinction. If the marginal cost is too 
high then no level of harvest will be profitable, and the harvest sector will 
not exist (while the resource stock is in equilibrium at the carrying capacity 
S ). In the case of a labor cost that is neiter too low nor too high the effort 
would balance under free access at the intersection of the total cost curve 
and the total net revenue curve.  

Government 

Finally, the government achieves its goals by levying taxes on income, 
consumption, imports, in addition to charging fees for harvest. The tax 
revenues are redistributed as a lump-sum payment at each instant. The 
government runs a continuously balanced budget, as given by its budget 
constraint 

( ) ( )( ) mXqCqCCKLwLwT ZTZTYCYYXXI +++++++= τττψτ (8)
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We can actually derive the government’s budget constraint, by subtracting 
the household’s budget constraint (2) from the economy wide resource 
constraint 

ZY qCCX
p
qYK −−+=� (9)

which simply states that whatever is left of total output after consumption, is 
added to the stock of capital.  

In addition, the government is aware of the resource constraint 

X
S
SrSS −�
�

�
�
�

� −=� (10)

which it takes into account when choosing its policy. In general, the 
government can choose any policy it likes, and it may set any of the tax rates 
τI, τC, τT, or the harvest fee m, at zero.  

Macroeconomic equilibrium  

The economy will be characterized by a ‘perfect foresight equilibrium’, i.e. 
planned output and labor equal the real supplies, and all anticipated variables 
are correctly forecast (Turnovsky, 2000, pp. 288-289). Taking the first order 
conditions from the intertemporal utility maximization of the households 
together with the demand functions for capital and labor that are derived 
from maximization of profits in the growth sector together with the free 
access assumption in the resource sector, the governments budget constraint 
(8), and the resource constraint (10), we have a description of the optimality 
conditions for the economy. Assuming an interior solution for the labor 
shares where YX www =≡  is the equilibrium wage rate, we have the first 
order conditions for the decentralized economy (in addition to the 
government budget constraint and the resources constraint) 

 ( ) ( )CZY CC τλθ θγγθ +=−− 11  (11) 

 ( ) ( ) ( )( )TCZY qCC ττλθ θγγθ ++=− −− 11  (12) 
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Defining c as the consumption to capital ratio in the growth sector allows 
us (after a little bit of math) to write the growth rate of the consumption to 
capital ratio is 
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�� βθγργθτα
γθ

α1 (15)

Next, we take the time derivative of the first order condition (13) and 
solve for the rate of change of the resource sector employment, which is 
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(16)

If, for convenience, we assume that the resource use fee is set 
proportional to the relative price q of the imported consumption good, such 
that 

 qm υ=  (17) 

(where υ is a constant with p-1 - υ> 0), we can (after isolating q from the 
first order conditions (11) and (13)) simplify (16) to 

( ) c
c

LL
LL

L
L

X

X

X

X ��

α−−
−

= (16´)

The assumption (17) is not entirely without merit. If the government sees 
a reason to increase costs in the resource sector by imposing a harvest fee, 
then this is an attractive method, because here the resource firms earn their 
income by selling the imported good in the home market at the price q, while 
the amount of imports is proportional to the harvest. Equations (15) and 
(16´) are two equations which can be solved for the growth rates of the 
consumption to capital ratio c and the rate of change of labor used in the 
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resource sector LX as functions of these two variables, the tax rates chosen 
by the government, and the parameters of the model.  

The final dynamic equation in this system is the resource constraint (10). 
It is, as we have noticed, totally ignored by the private agents in the 
economy, i.e. this relationship does not enter decision making by the firms 
and households.  

Together equations (15), (16’) and (10) give the growth rates of the 
consumption to capital ratio in the growth sector, the share of labor in the 
resource sector, and the resource stock, as functions of these three variables, 
the government’s policy instruments and the parameters.  

Now we will turn to the description of the steady state (with respect to 
the resource sector) and balanced growth (with respect to the non-resource 
sector) equilibrium. 

Steady state/balanced growth path 

Steady state in the resource sector is characterized by three possibilities. 
That is 1) the resource sector disappears, either because the resource is not 
harvested, and it therefore reaches its natural steady state level (the carrying 
capacity), or 2) it is completely depleted, or 3) the harvest will be at a 
constant rate, and equal to the own growth rate of the stock at the steady 

state level. In other words =XL�  must hold in steady state. 
On a balanced growth path, with a constant labor share in the resource 

sector, the capital stock is growing at a constant rate, as long as the 
consumption to capital ratio is constant. Hence, as before, the capital stock 
and the rate of consumption are growing at the same rate. Therefore the 
growth rate of c is zero.  

Setting  

== cLX �� (18)

the dynamic equations for labor (16’) and the consumption to capital share 
(15) can be used to derive the conditions under which a balanced growth 
path exists (see Elíasson (2001) for a further discussion). The resulting steady 
state value for the labor shar is than used, together with =S�  to solve for 
the steady state stock size.  

Given the nature of the harvest function (7), the stable equilibrium under 
free access (if one exists) is here to the right of the maximum sustainable 
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yield level (SMSY). For that to be the case the total cost curve has to cut the 
net revenues curve from below to the left of the effort level that corresponds 
to the maximum sustainable yield. This condition can in principle be 
compared to the value of the labor share determined by the balanced growth 
path to find if such a steady state exists. 

The private agents in the economy do not take the resource dynamics 
into account. They behave as if this is a system in two endogenous variables, 
c and LX. If conditions for an interior solution for the labor shares are 
satisfied, then the economy jumps straight to the equilibrium characterized 
by the steady state harvest rate and the balanced growth determined by the 
constant ratio c. If the steady state/balanced growth path exists, it may not 
be sustainable. If the harvest rate is high enough, the resource will be 
depleted completely. Even if the harvest rate is low enough for sustainability 
of the resource stock at a particular level, it may be that the stock was too 
small to begin with to cope. So even if the dynamics are redundant we can 
not simply claim that the economy will jump straight to the steady state. It 
may not jump to an equilibrium at all, and even if it jumps to one, that 
equilibrium may not be stable—it may lead to extinction of the resource 
stock. 

The resource sector employment in the decentralized economy is, other 
things equal, greater than in the central planners solution. It also may be too 
high, such that it drives the resource stock to extinction. If it is low enough 
to be sustainable, then it is associated with a stock level that is higher than it 
would be in the central planners solution. 

Policy tools and steady state effects 

The government has four instruments, the consumption tax τC, the 
income tax τI, the import tariff τT, and the harvest fee ratio υ, that it can use 
to affect the economic equilibrium. The steady state efects of an increase in 
the policy instruments are summerized in table 1.  
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Table 1. Steady state effects of an increase in policy instruments. There are 
separate columns for small steady state stock levels (to the left of the 
maximum sustainable yield level) and large steady state stock levels. The last 
column shows the effect on the growth rate of consumption and capital on 
the balanced growth path 
Instrument XL c smallS largeS ξξξξ    

τI + +/– +  – – 

τT – + – + + 

τ – + – + + 

 
The consumption tax is completely neutral in this model, and is left out 

from the table. Increasing the income tax results in an increased effort in the 
resource sector. This has a negative effect on the consumption to capital 
ratio, because of decreased employment in the (capital producing) growth 
sector. This negative effect on the consumption to capital ratio in steady 
state is (at least partially) offset by the effect of substitution out of 
investment and into consumption (because decreased employment in the 
growth sector results in a lower return to capital).  

The effect on the steady state resource stock depend on whether it is 
above or below SMSY. If it is small then an increase in income tax will result 
in a larger equilibrium resource stock, but if it is large, then the steady state 
stock will move in opposite direction to the income tax rate.  

Implications for policies 

First, lets compare the decentralized equilibrium to the first best 
equilibrium, and then look at what policy options there are for copying the 
first best. The steady state/balanced growth equilibrium in the centrally 
planned economy was derived from the following first order conditions:  

 λθ θγβγθ =−−−− )1(111
XY BLpC  (19) 
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Macroeconomic equilibrium in the decentralized economy was derived from 
the first order conditions (11) through (13). 

The growth rate of the economy can be increased by raising the import 
tariff, increasing the harvest fee, or lowering the income tax. From (12) we 
see that increasing the tariff, or raising the harvest fee, will lower the 
observed return to labor in the resource sector. This leads to a substitution 
of labor from the resource sector to the growth sector, thus increasing the 
rate of growth. From (13) a decrease in the income tax rate will increase the 
return to capital, leading to a shift from consumption to investment, 
increasing the growth rate. All these policies will lower the rate of harvest. 
Whether the resource stock will increase or decrease as a result depends on 
whether it was being harvested at a sustainable rate or not; and if it was 
harvested too forcefully, then how small was the stock at the time that the 
policy was changed. From table 8.1 we see that given that an equilibrium 
exists at both the old and the new rate of harvest, then the relative size of the 
stock at the equilibrium depends on whether they are to the left or the right 
of the MSY stock size. This does not say anything about whether the change 
in policy would actually cause the stock size to move to the new equilibrium 
or not. There are four possibilities for the stock size at the time when a 
policy change caused the resource sector employment to fall. First, it could 
be at a equilibrium above SMSY. In this case, as the rate of harvest falls, the 
stock will grow until it reaches a new stable equilibrium to the right of the 
previous one. Second, it could be at an equilibrium below SMSY. Here, the 
stock will also start growing, until it reaches the new stable equilibrium. 
Third, it could have been harvested at an unsustainable rate, and the stock 
size had fallen below the unstable equilibrium associated with the new rate of 
harvest. The new lower rate of harvest will still be too high at the current 
stock size, and the stock will be harvested to extinction. Finally, the stock 
could have been harvested at an unsustainable rate, but the stock size was 
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above the unstable equilibrium associated with the new rate of harvest. Once 
again, the new harvest rate is smaller than the own growth of the resource 
under the new policy, and the stock will grow until it reaches the new stable 
equilibrium, above the SMSY. 

In case 3, the resource will eventually disappear. In cases 1, 2 and 4, the 
resource will reach a stable equilibrium under the new policy, where the 
stock size is above the maximum sustainable yield level. The new equilibrium 
will therefore be inconsistent with the resource sector transversality 
condition. In fact the policy will increase the amount of the stock that sits 
there doing nothing but increasing in value (since the same harvest can be 
sustained at a lower stock level). 

Maximizing the rate of growth implies that the income tax rate will be 
abolished, and the tariff or harvest fee will be prohibitive (such that LX = 0). 
Discarding the resource sector is not consistent with the first best 
equilibrium solution found in the centrally planned economy. 

The assumptions of cases 3 and 4 above imply that the resource sector 
was not sustainable before the policy change. It follows from the discussion 
above that in order to ensure sustainability of the resource sector in 
equilibrium, it is necessary to raise the harvest fee or tariff sufficiently (or 
lower the income tax rate) for the harvest rate to drop below the own 
growth of the resource stock at the current level. As the resource stock 
grows, it is then possible to relax the instruments, allowing for an increased 
harvest rate, as long as the rate of harvest is kept no greater than the own 
growth of the resource stock. 

Comparing the optimality conditions for the decentralized economy to 
the conditions for the first best optimum reveals that giving the policy 
variables the following values changes the former to the latter: 

 =Cτ  (23) 

 1−−= ατ I  (24) 

 
β

βτ
−

=T  (25) 

 ( ) 1−−= qµβυ  (26) 



250 Hagfræði Lúðvík Elíasson 

Implementing these policies is, however, not sufficient to ensure that the 
economy will move to the first best equilibrium because the resource stock 
may be larger than the MSY level, and hance its shadow value may not be 
following equation (22). So even if the harvest rate has been lowered from its 
inefficiently high rate under free access, the intertemporal inefficiency of the 
stock size has increased. We can therefore conclude that starting from a 
stable equilibrium under free access in the resource sector, the economy can 
only be moved to the first best optimum by first increasing the rate of 
harvest, in order to drive the stock size to its optimum level, and then 
decreasing it again, such that it exactly equals the own growth of the resource 
at the optimum (unstable) equilibrium. 

If the government was passive at the original free access equilibrium, then 
its only option in order to increase the employment level in the resource 
sector is to levy an income tax. Lowering a nonexistent import tariff or a 
zero harvest fee are clearly not options. Then, once the preferred stock size 
is reached, the income tax could be abolished, raising the growth rate. The 
government then has a choice of a tariff or harvest fee to keep the resource 
sector employment at the preferred level.  

The first best optimum is locally stable in the centrally planned economy, 
because the central planner takes the resource dynamics into account. It is 
unstable in the decentralized economy, because the private firms ignore the 
resource dynamics. It can only be stabilized through active government 
policy. 
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Magnús Fjalar Guðmundsson 

 

Það er mikilvægt fyrir alla fjárfesta að njóta góðrar ávöxtunar af 
fjárfestingum sínum, en ávöxtun tiltekinnar fjármálaafurðar segir ekki mikið 
án þess að gerð sé skilmerkileg grein fyrir áhættunni sem fylgir fjár-
festingunni. Fjárfestar krefjast hærri væntrar ávöxtunar á áhættumeiri eign. 
Áhætta er óvissa í ávöxtun fjárfestingar eignar og er mæld sem flökt í 
ávöxtun undirliggjandi eignar. Flökt getur verið breytilegt frá einum tíma til 
annars og undanfarna tvö áratugi hafa ýmis líkön litið dagsins ljós sem notuð 
eru til þess að lýsa flökti. Flökt er mikilvægur þáttur á mörgum sviðum 
fjármálafræða. Flökt er yfirleitt mikilvægasta breytan við verðlagningu 
vilnana. Í eignastýringu, þar sem ávöxtun og flökt er vegið saman, getur spá 
um annað hvort reynst mikilvægt. Þar sem flökt líkön hafa einnig getu til að 
spá fyrir um dreifingar, hafa þau einnig verið notuð í áhættustýringu með 
nokkrum árangri.  

ARCH líkanið sem Engel (1982) kynnti hefur verið undirstaðan í þeim 
líkönum sem síðan hafa verið notuð við mat á flökti. ARCH líkanið gerir ráð 
fyrir að dreifni afgangsliða tiltekins líkans sé ekki fasti, heldur línulegt fall af 
töfðum afgangsliðum í öðru veldi, sambærilegt við MA líkan. Reyndar hefur 
GARCH útgáfa Bollerslev (1986) orðið enn vinsælli, en hann víkkar út 
líkanið á þann hátt að dreifni afgangsliðanna er ekki einungis fall af töfðum 
afgangsliðum í öðru veldi heldur einnig tafinni dreifni. Þetta er svipað því að 
nota ARMA líkan til að lýsa dreifni afgangsliða í stað MA líkans. Með því að 
nota GARCH líkan í stað ARCH líkans má í flestum tilfellum fækka stikum í 
líkaninu verulega, en sístætt GARCH líkan má rita sem ARCH líkan með 
óendalega mörgum töfðum breytum.  

Á síðustu árum hafa fjölmargar útvíkkanir á hugmyndum Engel og 
Bollerslev litið dagsins ljós. Sem dæmi um líkön má nefna NGARCH, 
EGARCH, VS-GARCH, GJR-GARCH, t-GARCH, STGARCH, 
QGARCH, IGARCH, GARCH-m og ótal mörg fleiri. Yfirlit yfir 
mismunandi ARCH/GARCH líkön má m.a. finna í Bollerslev, Engel og 
Nelson (1994) og yfirlit yfir hagnýtingu GARCH líkana í fjármálum má finna 
í Bollerslev, Chou og Kroner (1992).  
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Hér verður til umfjöllunar hversu gagnlegar nokkrar valdar útgáfur af 
GARCH líkönum eru við að meta flökt. Metin eru fjögur GARCH líkön fyrir 
þrjár norrænar hlutabréfavísitölur. Líkönin eru línulegt GARCH líkan ásamt 
þremur ólínulegum, GJR-GARCH, VS-GARCH og QGARCH. 
Hlutabréfavísitölurnar eru sænska OMX vísitalan, danska KFX vísitalan og 
finnska HEX vísitalan.  

Gögnin 

Hlutabréfavísitölurnar þrjár eru allar á vikulegum grunni, til að forðast 
áhrif einstaka vikudaga (e. day of the week effect). Gögnin ná yfir tímabilið 5. 
júní 1991 til 25. júlí 2001 og miðast við lokagildi á miðvikudegi. 

Þegar verið er að nota líkan til þess að lýsa flökti tiltekinnar tímaraðar, þá 
er fyrst fundið líkan fyrir ávöxtun, sem ég kýs hér eftir að nefna afrakstur. 
Afrakstur er breyting í gengi raðar eftir að logaritmi hefur verið tekinn. 
Afrakstur hverrar vísitöluraðar er reiknað sem: 

   1−−= ttt PPr  (1) 

Þar sem rt táknar afrakstur og Pt er hlutabréfavísitalan á tíma t. Afrakstur 
tímaraða í fjármálum, t.d. hlutabréfavísitalna og gengisraða, er talinn 
innihalda ákveðna eiginleika, sem sumir hverjir virðast einnig eiga við um 
norrænu hlutabréfavísitölurnar.  

Það er algengt að gert sé ráð fyrir því að afrakstur tímaraða í fjármálum sé 
normaldreifður. Í töflu 1 má sjá samatekt á tölfræðilegum upplýsingum um 
raðirnar þrjár. Það er áberandi hvað HEX vísitalan virðist innihalda neikvæða 
skekkingu (e. skewness) og eins virðast dreifingar afraksturs bæði HEX og 
OMX vísitölurnar hafa hátt ferilris (e. kurtosis) á meðan KFX vísitalan 
virðist vera nálægt gildinu fyrir normaldreifingu sem er þrír.  

Ef afrakstur hlutabréfavísitalnanna er teiknaður kemur í ljós þegar gögnin 
eru skoðuð að flöktið virðist vera fall af tíma, þ.e. flöktið er ekki fasti. Aðrir 
algengir eiginleikar fjármálatímaraða eins og stór útgildi og að stór neikvæð 
gildi eru algengari en jákvæð gildi eru minna áberandi í gögnunum. 
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Prófanir á gögnunum 

Hægt er að prófa gögnin á formlegan hátt, til að ganga úr skugga um það 
hvort ARCH áhrif séu til staðar í gögnunum. Í upphafi er þó rétt að skoða 
ARCH líkanið sem Engel (1982) kynnti: 

   [ ] tttt yEy ε+Ω= −1  (2a) 

  ttt hz=ε  iidzt  (2b) 

   22
11 qtqtth −− +++= εαεαω �  (2c) 

þar sem [ ]1−Ω ttyE  er líkan sem lýsir afrakstrinum, tε  táknar afgangsliði 
afraksturs líkansins. Í ARCH líkani er gert ráð fyrir að afgangsliðirnir hafi 
meðaltalið núll, en dreifnin er ekki fasti eins og í hefðbundnum 
tímaraðalíkönum, heldur er henni lýst með jöfnunni th . Hér eftir verður gert 

ráð fyrir því að tz  sé normaldreifð breyta, jafnvel þótt einnig sé algengt að 
nota aðrar dreifingar, eins og t.d. t-dreifingu.  

ARCH líkanið gerir því ráð fyrir því að afrakstrinum sé lýst með 
einhverju líkani og síðan eru afgangsliðirnir normaldreifðir með meðaltalið 
núll og dreifni ht. Þegar gögnin voru prófuð voru þrjú mismunandi líkön 
notuð til að lýsa afrakstrinum. Í fyrsta lagi var gert ráð fyrir að [ ]1−Ω ttyE  
væri meðaltalið af tímaröðinni. Í öðru lagi var AR(k) líkan notað, þar sem k 
er metið út frá Akaike upplýsinga viðmiðinu (e. Akaike information 
criterion). Í þriðja lagi var sama AR(k) líkanið notað en það var hins vegar 
metið á þann hátt að útgildi voru vigtuð út (e. outlier robust estimation). 

Prófun á því hvort ARCH eiginleikar séu til staðar í líkaninu, gegn því að 
dreifnin sé fasti, má framkvæma með því að nota LM-próf. Þessa aðferð 
kynnti Engel (1982) í sömu grein og hann kynnti ARCH líkanið. Núll tilgátan 
er 1 === qαα � , þ.e. að dreifni afgangsliðanna sé fasti, ω , gegn 
valtilgátunni að dreifnin sé lýst með línulegri jöfnu. Núll tilgátunni var hafnað 
í flestum tilfellum fyrir allar hlutabréfavísitölurnar fyrir =q  og =q . 
Eftir að búið var að vigta útgildin út var núll tilgátunni hins vegar ekki 
hafnað fyrir KFX og tæplega hafnað fyrir OMX vísitölurnar. Þetta bendir til 



256 Hagfræði Magnús Fjalar Guðmundsson 

þess að ARCH áhrif séu til staðar í gögnunum, en í sumum tilfellum virðist 
prófið greina þessi áhrif vegna einstakra útgilda. 

Engel og Ng (1993) kynntu aðferð til að prófa hvort ólínuleiki sé til 
staðar í gögnunum. Þeir nota tvíbreytur (e. binary variable) til að lýsa 
ákveðnum ólínuleika. Ein útgáfan er t.d. að prófa hvort breyta sem tekur 
gildið núll þegar 1−tε  er neikvætt en núll að öðrum kosti. Síðan eru notuð 
einföld stikapróf til að prófa hvort stiki fyrir viðkomandi breytu sé 
marktækur í einfaldri afhvarfsgreiningu. Núll tilgátunni um hvort stikarnir 
sem lýsa ólínuleika séu núll er ekki hafnað í flestum tilfellum, sem þýðir að 
tvíbreyturnar sem notaðar eru til að lýsa ólínuleika hafa ekki marktæk áhrif. 

Ef gögnin eru á hinn bóginn prófuð með prófum sem hafa ólínulegt 
GARCH líkan sem valtilgátu, þá er núlltilgátunni um fasta dreifni yfirleitt 
hafnað, sem bendir til þess að ólínulegir ARCH eiginleikar séu til staðar. Slík 
próf má framkvæma með LM-prófi, en Sentana (1995) kynnti próf sem 
prófar gagnvart QGARCH og Hagerud (1997) kynnti LM-próf gagnvart 
EST-GARCH og LST-GARCH líkönum. Þess ber að geta að Hagerud 
(1997) kemst að því að próf gagnvart ákveðinni valtilgátu hefur mun meiri 
styrk (e. power), en t.d. próf Engel og Ng (1993). 

Með því að nota AR(k) líkan fyrir afraksturinn sem vigtar út útgildi, 
kemur í ljós að ólínuleikinn virðist einkum stafa af útgildum fyrir OMX og 
KFX vísitölurnar, en HEX vísitalan inniheldur einnig ólínuleg ARCH áhrif 
þrátt fyrir vigtun útgilda.  

Þau próf sem framkvæmd voru á gögnunum gefa tilefni til að halda að 
ARCH eiginleikar séu til staðar. Prófin eru hins vegar ekki á einu máli um 
hvort þessir ARCH eiginleikar séu einungis línulegir eða hvort um ólínuleika 
er að ræða. Vegna þessa misræmis er engu líkani hafnað á þessu stigi málsins. 

Nokkur GARCH líkön 

GARCH líkanið sem Bollerslev (1986) kynnti er að mörgu leyti mjög 
svipað upphaflegu ARCH hugmynd Engels (1982).  

   [ ] tttt yEy ε+Ω= −1  (3a) 

  ttt hz=ε  iidzt  (3b) 

   11
2

11 −− ++= ttt hh βεαω  (3c) 
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GARCH líkanið er frábrugðið að því leyti að ht er ekki einungis fall af 
töfðum εt, eins og í ARCH líkaninu, heldur einnig töfðum ht.  

Glosten, Jagannathan og Runkle (1993) kynntu GJR-GARCH líkanið sem 
tók tillit til mismunandi áhrifa jákvæðra og neikvæðra afgangsliða á dreifnina. 
Líkanið lítur að öllu leyti eins út eins og hið hefðbundna GARCH líkan nema 
hvað gert er ráð fyrir að tafðir afgangsliðir ( 2

1−tε ) hafi mismunandi áhrif eftir 

því hvort um jákvæðan eða neikvæðan skell ( 1−tε ) er að ræða. Í GJR-
GARCH líkaninu er dreifni afgangsliðanna lýst með: 

 [ ]( ) [ ]( ) 111
2

111
2

11 −−−−− +>+>−+= tttttt hIIh βεεγεεαω  (4) 

þar sem I[ ] er merkjafall, þ.e. fall sem tekur gildið einn ef það sem er innan 
hornklofans gildir, en núll að öðrum kosti. GJR-GARCH líkanið tekur tillit 
til þeirrar algengu eiginleika tímaraða í fjármálum að tímabil mikils flökts 
hefjast oft á neikvæðum skelli. Tvær skýringar hafa einkum verið gefnar á 
þessu fyrirbæri. Black (1976) og Christie (1982) telja að þetta stafi af 
svokölluðum vogaráhrifum (e. leverage effect) á meðan Campell og 
Hentschel (1992) leggja til að skýringarinnar megi leita í svokallaðri 
flöktsvörun (e. volatility feedback effect).  

Fornari og Mele (1996) kynntu VS-GARCH (e. Volatility Switching 
GARCH) en það líkan er svipað GJR-GARCH nema hvað að hér eru allir 
stikarnir háðir síðasta skelli. Dreifni afgangsliðanna er því lýst með: 

 ( ) [ ]( ) ( ) [ ]( )111
2

11111
2

11 >+++>−++= −−−−−− ttttttt IhIhh εδεγζεβεαω  (5) 

þar sem I[ ] er merkjafall eins og í GJR-GARCH líkaninu. Ólíkt GJR-
GARCH líkaninu, sem einungis tekur tillit til hvort skellurinn var jákvæður 
eða neikvæður, þá tekur VS-GARCH líkanið einnig tillit til stærðar skellsins. 

Sentana (1995) kynnti QGARCH líkanið sem hefur það umfram hin 
líkönin að það gerir ekki ráð fyrir að skellir þurfi að hafa miðpunkt í núlli. 
Dreifni afgangsliðanna er þá lýst með: 

   11
2

1111 −−− +++= tttt hh βεαεγω  (6) 

þar sem jákvæðir og neikvæðir skellir hafa mismunandi áhrif í gegnum 1−tε  

liðinn. Ef 1 <γ  hafa neikvæðir skellir meiri áhrif á th  en jákvæðir skellir. 
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Mat á líkönum 

Öll GARCH líkönin eru metin með metli hámarks líkinda (e. maximum 
likelihood), þar sem gert ráð fyrir að tz  sé normaldreifð breyta.  

Auk þess að meta hið hefðbundna GARCH líkan með aðferð hámarks 
líkinda er það einnig metið með því að vigta útgildi, þannig að þau fá minna 
vægi. Aðferðin sem notuð er til að vigta útgildin var upphaflega kynnt af 
Chen og Liu (1993) og er einnig kynnt ítarlega í Frances og Ghijsels (1999). 
Þessi aðferð fann ekkert útgildi fyrir KFX vísitölunni, eitt útgildi í HEX 
vísitölunni og tvö útgildi í OMX vísitölunni. Í töflum 2-4 eru metnir 
parametrar ásamt þriðja og fjórða vægi dreifingar stöðluðu afgangsliðanna 
( 2/1−= ttt hz ε ) fyrir öll GARCH líkönin og fyrir allar hlutabréfavísitölurnar. 
Ef við byrjum á því að skoða matið á stikunum fyrir HEX vísitöluna þá er 
dreifing stöðluðu afgangsliðanna skekkt til vinstri þar sem skekkingin er 
neikvæð. Einnig er dreifingin með hærra ferilris en gildi normaldreifingar 
sem er þrír. Mat á stikum fyrir OMX vísitöluna gefur til kynna að stöðluðu 
afgangsliðirnir eru með svipaða skekkingu og normaldreifing, en heldur 
mikið ferilris. Stöðluðu afgangsliðirnir fyrir KFX dreifinguna eru hins vegar 
nokkuð nálægt því að vera eins og normaldreifing gerir ráð fyrir.  

Með því að taka tillit til útgilda og vigta útgildin út úr gagnasafninu þá 
virðist það hafa neikvæð áhrif í tilfelli HEX vísitölunnar. Ástæðan er sú að 
eina útgildið sem vigtað var út, er jákvætt og því verður dreifing stöðluðu 
afgangsliðanna með enn meiri skekkingu en áður, en svipað ferilris. Hins 
vegar virðast útgildin tvö sem vigtuð voru út úr OMX hlutabréfavísitölunni 
hafa haft fremur jákvæð áhrif, þar sem ferilrisið lækkar umtalsvert, en á móti 
virðist skekkingin aukast. 

Athyglisvert er að við mat á GJR-GARCH líkaninu þá er 11 γα <  í öllum 
tilfellum og eins er 1 <γ  í öllum tilfellum í QGARCH líkaninu, en hvoru 
tveggja bendir til þess að neikvæðir skellir hafa meiri áhrif á flökt en jákvæðir 
skellir.  
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Prófanir á líkönum 

Það er góð venja, eftir að hafa metið líkan, að kanna hversu vel tiltekið 
líkan metur tímaröðina sem um ræðir. Hér eru nokkur próf framkvæmd til 
þess að skera úr um gæði líkananna.  

Í upphafi var gert ráð fyrir að zt væri normaldreifð. Það er augljóslega 
áhugavert að kanna hvort staðlaðir afgangsliðir ( 2/1−= ttt hz ε ) séu normal-
dreifðir. Þegar afgangsliðir GARCH(1,1) líkansins eru prófaðir, með Jarque-
Bera prófi, er núll tilgátunni um normaldreifingu hafnað fyrir bæði HEX og 
OMX vísitölurnar, en núll tilgátunni er ekki hafnað fyrir KFX vísitöluna. Þar 
sem valtilgátan er ekki vel skilgreind, er erfitt að segja til um hvort höfnun 
núll tilgátunnar stafar af því að afgangsliðirnir eru misdreifðir, eða vegna þess 
að gögnunum er betur lýst með ólínulegu líkani eða af öðrum orsökum.  

Til að ganga úr skugga um hvort afgangsliðirnir eru misdreifðir var notast 
við próf McLeod og Li (1983) um fasta dreifni, gegn óskilgreindri valtilgátu. 
Niðurstöður þessa prófs gefa til kynna að stöðluðu afgangsliðirnir innihaldi 
ekki misdreifni.  

Teräsvirta og Lundberg (1998) notuðu LM-próf til þess að kanna hvort 
afgangsliðirnir eru misdreifðir. Niðurstöðurnar eru þær sömu og með því að 
nota McLeod og Li prófið, nema hvað Teräsvirta og Lundberg aðferðin 
hafnar núlltilgátunni ekki á eins afgerandi hátt. 

Til að ganga úr skugga um það hvort stöðluðu afgangsliðirnir séu óháðir 
er algengt að nota Ljung og Box (1978) próf. Núlltilgátan um enga sjálffylgni 
í afgangsliðum er hafnað fyrir HEX og OMX vísitölurnar, sem gefur til 
kynna að líkönin sem við erum að nota eru ekki nægilega vel skilgreind. 
Ljung og Box prófið hefur ekki mikinn styrk (e. power) og niðurstöður þess 
ber að túlka með ákveðnum fyrirvara.  

Áður en líkönin voru metin þá vöru gögnin prófuð fyrir ARCH áhrifum 
og ólínuleika. Á sama hátt má prófa stöðluðu afgangsliðina úr línulega 
GARCH líkaninu til að kanna hvort ólínuleg líkön henti betur. Niðurstöður 
þessara prófa eru að einföld próf hafna núll tilgátunni um ólínuleika á meðan 
próf gagnvart ákveðinni valkenningu hafna ekki núlltilgátunni. Þetta á við um 
allar hlutabréfavísitölurnar og bendir til þess að enn sé einhver ólínuleiki til 
staðar. 

Lundbergh og Teräsvirta (1998) prófa hvort stikar í líkani séu fastar gegn 
valtilgátunni að stikarnir séu fall af tíma. Hver stiki í línulega GARCH 
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líkaninu er prófaður og kannað er hvort hann breytist yfir tíma með 
lógaritmísku falli. Með því að prófa hvern stika línulega GARCH(1,1) 
líkansins og gera ráð fyrir að hinir stikarnir séu fasti á sama tíma kemur í ljós 
að núlltilgátan um að ARCH stikinn sé fasti er hafnað fyrir allar 
hlutabréfavísitölurnar. Þetta bendir til þess að líkan sem gerir ráð fyrir 
sveigjanlegum stikum gæti verið mun heppilegra en GARCH(1,1) líkanið.  

Spá um flökt 

Gæði líkans er mælt í getu þess til að spá og því getur verið gott að bera 
saman eiginleika þeirra við að spá fyrir um flöktið. Til að bera saman 
eiginleika líkananna er notaður ákveðinn hluti tímaraðar til að meta líkanið 
og síðan eru metnu stikarnir notaðir til að spá fram í tímann. Fyrstu 260 
mælingarnar eru notaðar til að meta hvert líkan fyrir sig og síðan eru stikarnir 
notaðir til að spá 5 mælingar fram í tímann. Síðan er fyrstu mælingunni 
sleppt og næstu 260 mælingar þar á eftir notaðar til að meta stika viðkomandi 
líkans og þeir á ný notaðir til að meta 5 mælingar fram í tímann, allt þar til 
við höfum 265 spátímabil sem hver um sig spáir 5 mælingar fram í tímann.  

Fjórar tegundir af mælikvörðum eru notaðar til þess að meta gæði spánna. 
Enginn þessara mælikvarða gefur til kynna að ólínulegu líkönin séu að gera 
betur en hið hefðbundna GARCH(1,1) líkan. Ólínulegu líkönin spáðu í 
sumum tilfellum betur en þegar á heildina er litið spáði ekkert líkan betur en 
GARCH(1,1). Að sama skapi spáði ekkert líkan áberandi mikið verr, en það 
er þó háð þeim mælikvörðum sem notaðir eru við að meta spárnar.  

Niðurstöður 

Áður en líkönin voru metin gáfu próf til kynna að línuleg ARCH áhrif 
væru til staðar í gögnunum, en próf varðandi ólínuleg ARCH áhrif gáfu ekki 
skýra niðurstöðu. 

Eftir að líkönin voru metin voru framkvæmd próf á stöðluðum 
afgangsliðum línulega GARCH líkansins, en gert var ráð fyrir að þeir væru 
normaldreifðir. Prófin gáfu til kynna að sú væri raunin fyrir KFX vísitöluna, 
en að stöðluðu afgangsliðirnir fyrir OMX of HEX vísitölurnar væru ekki 
normaldreifðir. Ástæðan telst ekki misdreifni í afgangsliðum, þar sem þeirri 
tilgátu var hafnað, en ástæðan gæti verið sú að ólínuleg líkön henti betur. 
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Próf á stöðluðu afgangsliðunum gagnvart ólínulegum eiginleikum gáfu hins 
vegar ekki skýra niðurstöðu.  

Þar sem prófin gáfu ekki skýra niðurstöðu varðandi ólínuleg ARCH áhrif 
í gögnunum, var reynt að skera úr um vægi ólínulegra líkana með því að bera 
saman spágetu líkananna. Ekkert líkan virðist spá betur um flökt en línulega 
GARCH líkanið. Eins virðist ekkert líkan spá mikið verr, en það er þó undir 
mælikvarðanum komið. 

Ástæður þess að ólínulegu líkönin spá ekki betur en raun ber vitni geta 
verið nokkrar. Í fyrsta lagi getur verið að línulega GARCH líkanið sé best 
fyrir þessar þrjár norrænu hlutabréfavísitölur. Í öðru lagi gæti verið heppilegt 
að nota líkan fyrir afraksturinn en slíkt var ekki gert þegar GARCH líkönin 
voru metin (þ.e. gert var ráð fyrir að [ ]1−ΩttyE  í jöfnu 2a væri núll). Að 
lokum eru einfaldar aðferðir notaðar við að meta spágetu líkanna, en 
hugsanlega gætu aðrar aðferðir reynst betur. 

Tafla 1. Tölfræðilegar upplýsingar um HEX, OMX og KFX 
hlutabréfavísitölurnar. 
Index Meðaltal Miðgildi Min Max Var Skew Kurt 
HEX 0.361 0.478 -18.514 22.965 20.140 -0.436 6.459 
OMX 0.258 0.514 -14.005 19.740 10.551 0.024 5.997
KFX 0.202 0.183 -7.595 7.024 5.366 -0.012 3.292

Tafla 2. Prófa fyrir ARCH(q). Meðaltal metið með mismunandi líkani. 
Index 1 5 10 1 5 10 1 5 10 k # 
HEX 0.03 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 5 18
OMX 0.26 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.32 0.16 0.01 3 7
KFX 0.51 0.00 0.02 0.38 0.00 0.00 0.65 0.76 0.05 1 2 
# = Fjöldi athuganna þar sem ω > 0.05 

Tafla 3. Metnir parametrar fyrir HEX vísitöluna 
Líkan ω α1 β1 ζ γ1 δ1 SKz Kz 
GARCH 0.37 0.11 0.88    -0.45 4.67 
GJR-GARCH 0.41 0.17 0.87  0.08  -0.35 4.18 
QGARCH 0.44 0.12 0.87  -0.25  -0.32 3.97 
VS-GARCH 0.00 0.14 0.96 0.49 0.10 0.82 -0.32 3.94 
GARCH-robust 0.39 0.11 0.88    -0.51 4.58 
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Tafla 4. Metnir parametrar fyrir OMX vísitöluna 
Líkan ω α1 β1 ζ γ1 δ1 SKz Kz 
GARCH 0.40 0.11 0.86    0.00 5.37 
GJR-GARCH 0.39 0.15 0.87  0.07  0.06 5.13 
QGARCH 0.44 0.11 0.86  -0.17  0.06 5.24 
VS-GARCH 0.02 0.13 0.97 0.71 0.08 0.79 0.10 5.19 
GARCH-robust 0.46 0.11 0.84    0.32 2.96 

Tafla 5. Metnir parametrar fyrir KFX vísitöluna 
Líkan ω α1 β1 ζ γ1 δ1 SKz Kz 
GARCH 0.14 0.07 0.90    0.14 3.07 
GJR-GARCH 0.18 0.08 0.87  0.07  0.15 3.09 
QGARCH 0.20 0.07 0.86  -0.05  0.16 3.10 
VS-GARCH 0.02 0.13 1.00 0.44 0.07 0.79 0.19 3.08 
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Margrét Sigrún Sigurðardóttir 

 

Sköpun er hugtak sem sífellt fær meiri umfjöllun innan viðskiptafræði þar 
sem hraðari breytingar og áhersla á stöðuga þróun fyrirtækja og nýrra 
markaða krefst þess að starfmenn séu færir um að skapa nýjar hugmyndir, 
vöru og þjónustu í vinnunni. Umfjöllun um sköpun má skipta í tvo hluta. 
Annarsvegar um sköpun og skapandi iðnað og er þá vísað til listrænnar 
sköpunar. Hinsvegar hefur verið fjallað um sköpun innan fyrirtækja í 
hefðbundnari rekstri og snýst umræðan þá fyrst og fremst um nýsköpun. 
Skilgreiningar á sköpun eru margar og virðist ekki hafa náðst sátt um eina 
skilgreiningu á henni. Flestir eru þó sammála um að sköpun felst í einhverri 
nýjung (Pankhurst, 1999).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skilja það umhverfi sem sköpun 
verður til innan. Viðfangsefni rannsóknarinnar er Smekkleysa útgáfufélag 
Sykurmolanna, Bjarkar og Sigurrósar, sem flestir eru sammála um að hafi 
með framlagi sínu til tónlistar verið mjög skapandi. Rannsóknaraðferðin er 
eigindleg og markmiðið með viðtölunum við félagsmenn að skilja hvað gerði 
það að verkum að tónlist þeirra náði árangri á heimsmælikvarða. 

Smekkleysa starfar í skapandi geira og samkvæmt því ætti öll framleiðsla 
þeirra að vera skapandi. Það er ljóst að mikið af þeirri framleiðslu sem fram 
fer í tónlistargeiranum felur ekki í sér verulegar nýjungar. Í greininni 
Determinants of Artistic Innovation: Bringing in the Role of Organizations (2002) fjalla 
Castañer og Campos um það sem þeir kalla listræna nýsköpun. Hana telja 
þeir nauðsynlega til þess að spyrna gegn annars óumflýjanlegri einsleitni 
hinna skapandi geira. Umfjöllunarefni þessarar greinar er nýsköpun innan 
skapandi geira og tilraun er gerð til þess að skýra hvernig hugmyndafræði 
frumkvöðla hefur áhrifa á skoðanakerfi (paradigm) sem einkennir geirann. 
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Sköpun - nýsköpun 

Ef gert er ráð fyrir því að sköpun felist í einhverju nýju eða óvæntu, má 
segja að það standi utan þess sem kallast má hefðbundið. Viðteknar skoðanir 
og hugmyndir hafa stundum verið kallaðar skoðanakerfi. Kuhn setti 
kenningu um skoðanakerfi fram til þess að skýra þróun hugmynda í 
vísindum (Gilje og Skirbekk, 1999) en ljóst er að lýsing á ríkjandi skoðana-
kerfi á ekki síður við í heimi tísku og afþreyingar. Kuhn gerði ráð fyrir því að 
skoðanakerfaskipti yrðu með byltingu og nýtt skoðanakerfi kæmi algjörlega í 
stað þess gamla. Hér er byggt á hugmynd Kuhn um skoðanakerfi en ekki er 
þó gert ráð fyrir því að við skoðanakerfaskipti úreldist fyrra skoðanakerfið. 
Þannig er framsetning mín fremur í anda kenninga um flux, en þær gera ráð 
fyrir því að miðjur myndist og breytist eftir aðstæðum. Flutningur frá einni 
miðju verður með byltingu en er þó ekki línuleg og skiptin ekki óafturkræf 
(Morgan- 1997). En eins og sífelld endurkoma gamallar tísku gefur til kynna, 
ganga skoðanakerfi í tísku fram og til baka. 

Módelið sem hér er sett fram gerir ráð fyrir því að miðja skoðanakerfisins 
myndi kjarna þess. Miðjan er lýsandi fyrir þær skoðanir sem skoðanakerfið 
rúmar og eftir því sem utar dregur eru hugmyndirnar óhefðbundnari, 
nýstárlegri eða meira skapandi. Skoðanakerfið er þó ekki óendanlegt, 
einhversstaðar eru mörk hins skiljanlega og hugmyndir sem falla utan þess 
ramma eru óskiljanlegar þeim sem standa innan hringsins. Skoðanakerfi eru í 
sífelldri þróun en lenda þó óneitanlega í ákveðnu föstu fari eftir að þau 
myndast, miðjan styrkist og til þess að brjótast út úr því fari þarf byltingu 
(Bohm og Peat, 1994). Þessi bylting gæti meðal annars falist í því að 
hugmynd kæmi upp á jaðrinum sem drægi skoðanakerfi úr föstum skorðum 
sínum. Þannig verða til nýjar miðjur utan um skapandi hugmynd eða verkefni 
sem upphaflega varð til að jaðrinum. Á mynd eitt er þetta sett fram á 
myndrænan hátt.  
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Mynd 1. Áhrif nýsköpunar á skoðanakerfi 

Smekkleysa 

Ef Smekkleysa er skoðuð út frá módelinu um áhrif nýsköpunar á 
skoðanakerfi kemur glöggt í ljós að félagsskapurinn skilgreinir sig frá upphafi 
á jaðri skoðanakerfisins. Nafn félagsins er fengið úr tilvitnun í Picasso um að 
smekkur og sparsemi séu höfðuóvinir sköpunar. Nafnið sýnir að markmið 
Smekkleysu var frá upphafi að vera skapandi. Um leið og nafnið er yfirlýsing 
um sköpun í anda Picassos veltir það jafnframt upp spurningunni um hvað 
sé smekklegt? Af hverju er hið viðtekna viðtekið? Hver er það sem ákveður 
hvað er smekklegt og hvað ekki? Hver er það sem setur óskrifuð lög 
samfélagsins? Stofnendum Smekkleysu fannst þau smekkleg, að þau væru 
ekkert öðruvísi en annað fólk, en gerðu sér jafnframt grein fyrir því að 
almenningur myndi líklega ekki deila þeirri skoðun með þeim. Eða eins og 
Einar Örn orðar það „við komum frá einhverjum anarkópönk hljómsveitum, 
súrrealistar og við erum að vaða fram völlinn og segja, við erum venjuleg. 
Það er ekkert óvenjulegt við okkur. Hérna er listin okkar og hérna þetta 
hljómar venjulega. ... Við vorum ekkert að reyna að endurskrifa söguna. En 
við endurskrifuðum söguna.“ 
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Hvað er smekklegt veltur í raun á því hvar í myndinni við staðsetjum 
okkur. Þeir sem staðsetja sig í miðjunni, sem er meirihlutinn, hefðu kallað 
Smekkleysu smekklausa. Þeir sem staðsetja sig á jaðrinum myndu hinsvegar 
segja um miðjuna að hún væri smekklaus, en Smekkleysa smekkleg. Fáum 
hefur hinsvegar tekist það sem Smekkleysu tókst með Sykurmolunum og 
popptónlist sem kölluð hefur verið súrrealístikst popp, að hafa áhrif á 
skoðanakerfi, eða endurskrifa söguna eins og Einar orðar það. 

Í viðtölum kemur fram að félagar í Smekkleysu telja sjálfir að 
fagurfræðilegar línur Smekkleysu liggi í pönkinu og súrrealismanum og 
viðhorf sem einkennir pönk til dæmis andstaðan við markaðshyggjuna 
endurspeglast í orðum félagsmanna. Þeir afneita því að félagið sé fyrirtæki og 
segja markmiðið alltaf hafa verið að búa bara til peninga til þess að hafa efni 
á því að skapa meira. Í viðtölunum koma samt fram ákveðin teikn þess að 
Smekkleysa hafi verið vel rekin frá markaðslegu sjónarmiði. Stefna var skýr 
þó að hún hafi ekki verið hugsuð sem hefðbundin markaðsstefna og þótt 
hún hafi stundum þótt hrokafull. Fremur var horft til lengri tíma en 
skammtíma gróða og frelsi til sköpunar á eigin forsendum var því ekki 
afsalað. Markmiðið var þannig ekki að hirða skammtíma gróða heldur voru 
peningar sem komu inn settir aftur inn í fyrirtækið.  

Það kemur glögglega í ljós að markmið með rekstri Smekkleysu er ekki 
skammtíma gróði. Þannig lýstu fleiri en einn viðmælenda því hvernig 
Íslendingum þóttu Sykurmolarnir hljóta að vera vitlausir eða í það minnst 
spilltir krakkar þegar þau tóku ekki milljóna útgáfusamningum, og eyddu 
megninu af tekjum sínum í það að koma öðrum skrítnum íslenskum 
hljómsveitum á framfæri. Þessi framkoma er þó í fullkomnu samræmi við 
stefnuskrá félagsins.  

Þó að Smekkleysa sé skráð fyrirtæki með kennitölu, og standi skil á 
opinberum gjöldum eiga félagsmenn erfitt með að tala um reksturinn sem 
fyrirtæki. Einar Örn segir: „það fer svoldið í mig þegar fólk talar alltaf um 
Smekkleysu sem fyrirtæki því það er það ekki, ekki í mínum huga“ 
Smekkleysa var í viðtölunum nefnd ýmsum nöfnum s.s. lausbundinn 
félagskapur, regnhlífarsamtök, lyklakippa og jafnvel „bölvað anarkí“.  

Það að markmið félaga í Smekkleysu er ekki skammtíma gróði birtist 
jafnframt best í því að ekki hefur þótt fýsilegt að selja fyrirtækið þrátt fyrir 
tilboð þess efnis. Félagsmenn geta ekki hugsað sér að fyrirtækið tapi þeim 
tengslum sem það hefur og byggir fyrst og fremst á persónulegu tengslaneti 
þeirra. Það gengi þvert á skoðanir þeirra um frelsi listamannsins að verða að 
hefðbundnu markaðsfyrirtæki undir merkjum Smekkleysu.  
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Ofuráhersla Smekkleysu á frelsi listamannsins hefur þó komið í veg fyrir 
að þeir gætu hagnast til lengri tíma, en andstaða þeirra við að láta listamenn 
skrifa undir fimm ára samninga hefur leitt til þess að fyrirtækið hefur misst 
mjög efnilega tónlistarmenn til annarra útgáfufyrirtækja. Eins og sannir 
stjórnendur telja sumir félagsmanna að betur hefði mátt gera, þeim finnst 
ekki sanngjarnt gagnvart félögum í Smekkleysu (hér mætti skipta orðinu 
félagar sem viðmælendur mínir notuð almennt út fyrir hluthafa) að tap hafi 
verið á rekstrinum og þ.a.l. ekki svigrúm til þess að gefa út efni þeirra sjálfra. 
Ný stefna fyrirtækisins, leitast við að færa málin til upprunalegra horfs að láta 
félagsmenn njóta ávaxtanna, ekki í peningum heldur í möguleikanum á því að 
koma eigin verkefnum á framfæri.  

Með þessu er í raun verið að færa fyrirtækið í átt að hefðbundnu 
fyrirkomulagi, þó að hagnaðurinn sem félagar (hluthafar) gera kröfu um sé 
ekki fjárhagslegur. Það mætti jafnvel segja að þetta form hagnaðar sé í 
samræmi við það hvað félagarnir settu inn í félagið. Fyrirtækið hefur fyrst og 
fremst verið byggt upp á vinnuframlagi sem ekki var greitt fyrir.  

En hversvegna leggja Smekkleysingjar, sem í verki sýna kláran rekstur, í 
orðum sínum svo ríka áherslu á að afneita fyrirtækjahugmyndinni? Ástæðuna 
gæti verið að rekja til tíðarandans sem Smekkleysa er sköpuð innan. Þetta 
viðhorf er ef til vill að einhverju leyti komið frá breska pönkheiminum sem 
var stór áhrifavaldur á Smekkleysu. Pönkið varð til við mjög erfiðar 
félagslegar aðstæður þar sem ákveðnum þjóðfélagshóp fannst hann 
arðrændur. 

Sem áhorfandi var auðvelt að sjá pönkið aðeins sem ögrun og 
eyðileggingu. Viðhorf frumkvöðlanna í pönkinu var þó ekki svo einfalt. Í 
sjálfsævisögu sinni Rotten, no Irish, no Black’s, no dog, (1994). Lýsir Johnny 
Rotten söngvari the Sex Pistols tilurð pönksins. Johnny Rotten og félagar 
deildu á kerfi sem þeim þótti ósanngjarnt, þeir völdu að standa utan við það 
og tóku því hlutverki sínu að standa fyrir utan og deila á kerfið af alvöru. Það 
er kannski ekki hægt að segja að þeir hafi sest niður og skipulagt sig en 
umræðan og stöðugar vangaveltur voru alltaf til staðar, sem og sú trú að til 
þess að eitthvað nýtt myndi gerast væri ekki hægt að sitja og bíða eftir því að 
einhver annar gerði það fyrir mann. Að fylgja hjörðinni var að þeirra mati 
ekki rétta leiðin. Rétta leiðin var að velja sjálfur fyrir sjálfan sig, mynda sér 
sjálfstæðar skoðanir og koma þeim á framfæri. Þeir fordæmdu samfélagið 
sem lagði áherslu á ytri gæði, gerðu sig viljandi ljóta og eyðilögðu fötin sín og 
unglingar sem voru bólugrafnir, óánægðir með sjálfa sig og vildu brjótast 
undan yfirráðum foreldra sinna stukku á vagninn og fylgdu fljótlega sem 
hjörð á eftir.  
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Það kemur fram í næstum öllum viðtölum hversu mikla áherslu 
Smekkleysa lagði á eigið frumkvæði. Þó að Smekkleysa hafi verið stofnuð 
sem regnhlíf yfir sköpun félagsmanna var hver og einn félagsmaður ábyrgur 
fyrir þeim verkefnum sem hann kom með inn. Félagsmenn gengu í verkefni 
eins og að binda saman ljóðabækur og hanna plaköt fyrir tónleika og líma 
upp. Sigtryggur nefnir þessa áherslu á frumkvæði og að framkvæma sjálf „við 
komum úr þessum geira þar sem fólk gerir allt sjálft. Við vorum í pönk 
böndum sem bjuggu til sín plaköt og límdu þau upp sjálf“. Sjón talar einnig 
um áhrif pönksins. „Pönk er mjög ung og djörf menning ... þetta er hrein og 
klár unglingamenning og þar sem að unglingarnir í rauninni taka hlutina í 
sínar eigin hendur og prófa að framkvæma þá“. 

En hvers vegna þessi ofur áhersla á að gera sjálf? Í fyrsta lagi skapast hún 
af því að ekki eru til peningar til þess að kaupa vinnuna, það er ódýrar að 
gefa út bók ef maður bindur hana inn sjálfur, ódýrar að gefa út plötu ef 
maður límir umslögin sjálfur og setur plötuna í. En í tilfelli Smekkleysu 
kemur það jafnframt til vegna þess að það var ekki útgefandi að efninu sem 
þau voru að vinna. Það voru engir útgefendur á jaðrinum enda er áhættan við 
útgáfu þar meiri, en hagnaðarvonin þar af leiðandi þó nokkur. Það er þó 
ástæða til þess að velta því aðeins betur fyrir sér hvort að pönkið sé eini 
menningarkiminn sem þessi lýsing á við um, eða hvort að hún sé almennt 
lýsandi fyrir frumkvöðla í tísku/lífstíl.  

Ef við lítum til baka á módelið sem sett var fram um nýsköpun hér í 
upphafi þá er andstaðan við hið viðtekna nauðsynlega til staðar í sköpun. 
Spurningin er hvort andmarkaðshyggjan og að gera sjálf hugsunarhátturinn 
fylgi ekki sjálfkrafa í kjölfarið. Markaðshyggjan er ríkjandi hugmyndafræði. Ef 
við gerum skjótfengin gróða að markmiði okkar þá ættum við í rauninni að 
leita nær miðju. Við ættum að setja hlutina þannig fram að þeir nái til sem 
flestra. Þeir sem leita út á kantinn geta þannig ekki verið að leita eftir 
skammtíma fjárhagslegum ávinningi, það sem rekur þá einstaklinga út á 
jaðarinn hlýtur að vera eitthvað form af hugsjón. Og ef við sem einstaklingar 
höfum hugsjón kemur það þá ekki að sjálfu sér að við verðum að 
framkvæma sjálf? Er einhvern annar sem getur framkvæmt hugsjón okkar? 

Í bókinni The Creative Economy (2002) líkir John Howkins listamanninum 
við frumkvöðul. Hann segir listamanninn vegna eðli starfsins mega velja 
óskynsamlega. Listamaðurinn sé þannig ekki bundin í sama klafa og hinn 
skynsami maður. Sköpun hefst nauðsynlega hjá listamanninum, jafnvel þegar 
samfélagið sem hann býr í sér ekki hæfileika hans. Þessi lýsing Howkins 
samræmist myndinni sem er til grundvallar og staðsetur sköpun á jaðrinum. 
Eins og fram hefur komið fylgir því ákveðin áhætta að staðsetja sig á 
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jaðrinum. Þar sem listamennirnir eða frumkvöðlarnir skapa sjálfir markaðinn, 
búa bæði til framboðið og eftirspurnina. Áhættan er mikil en hagnaðarvonin í 
samræmi við áhættuna ef vel tekst til. En Howkins segir jafnframt að þrátt 
fyrir áhættuna telji listamaðurinn að þessi staðsetning á jaðrinum sé öruggari 
og (að minnsta kosti) skemmtilegri en að staðsetja sig í miðjunni.  

Ef við skoðum þetta út frá tónlistarmarkaðinum sem Smekkleysa er á, 
mætti segja að fullkomin samkeppni ríki í miðjunni. Það kostar mikla peninga 
að markaðssetja tónlist þannig að hún komist að í harðri samkeppni. Mun 
meiri kostnaður en svo að lítil fyrirtæki á borð við Smekkleysu hafi bolmagn 
til þess. Eina vænlega leiðin fyrir ný fyrirtæki er að velja sig út á kantinn og 
hafa þá að minnsta kosti gaman af slagnum við að búa markaðinn til. 

Það sem vekur þá athygli er það að Smekkleysa vill halda sér á kantinum, í 
grasrótinni líka til lengri tíma. Markmiðið virðist ekki vera að skapa á 
jaðrinum, toga miðjuna til sín og halda svo áfram framleiðslu á efni fyrir 
meirihlutann. Fyrirtækið er í sífelldri endurnýjun og í leit á nýjar slóðir. Eftir 
að þeir gáfu út t.d. Sigurrós sem gekk vel, gefa þeir ekki út fleiri sambærilegar 
hljómsveitir heldur fara í útgáfu á mjög ólíkum hjómsveitum eins og t.d. 
Mínus.  

Það kom viðmælendum mínum hinsvegar ekki á óvart að Sykurmolarnir 
skildu ná svo langt. Markmiðið með hljómsveitinni var tvíbent. Hljómsveitin 
átti að vera einskonar grínhljómsveit en markmiðið var jafnframt að afla 
peninga til frekari sköpunar og útgáfu. Til þess að afla peninga var listsköpun 
Smekkleysu færð nær miðjunni, poppinu. Þannig mætti segja að 
Sykurmolarnir og almenningur hafi mæst um miðja vegu. Sannfæringin um 
listrænt gildi var þó alltaf til staðar og Þór segir „[sannfæringin] er primus 
motor, annars hefði náttúrlega ekkert gerst. Það var ekkert verið að feika 
hlutina við vissum bara að þetta var best. Við vorum að gera rétta hluti og 
allir aðrir höfðu á röngu að standa. En við ætlum ekki að láta þá gjalda fyrir 
það.“ 

Með þessu má segja að Þór sé að afsaka miðjuna fyrir að hafa haldið sig 
þar. Hann viðurkennir að miðjan hefur sjálfstæða tilvist fyrir utan 
einstaklingana innan hennar. Þannig væri e.t.v. hægt að segja að Smekkleysa 
hafi nýtt sér markaðshyggjuna sem var í raun alltaf markmiðið, samanber 
stefnuyfirlýsingu og yfirlýsingar um að láta poppið mala gull fyrir aðrar æðri 
listir.  

Viðhorf Smekkleysu gagnvart markaðshyggju virðist þannig í reynd fyrst 
og fremst beinast gegn þeirri almennu skoðun að fyrirtæki eigi að vera 
þjónustufyrirtæki. Að viðskiptavinurinn hafi alltaf rétt fyrir sér. En fyrirtæki 
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sem staðsetur sig á jaðrinum verður að treysta á sjálft sig en ekki skoðun 
almennings.  

Lokaorð 

Því er stundum haldið fram að enginn sé spámaður í eigin landi. Með því 
er átt við að óvenjulegar hugmyndir séu sjaldnast samþykktar í því samfélagi 
eða samhengi sem þær eru settar fram. Þeir sem sitja í miðjunni eiga erfitt 
með að skilja þá sem utar eru og fordæma þá jafnvel fyrir að skera sig úr. 
Eins og fram hefur komið styðja niðurstöður greiningar á viðtölunum það 
líkan sem sett er fram í innganginum. Þá varpa ég fram þeirri spurningu 
hvort að líkanið eigi við um fleiri hópa og hreyfingar heldur en bara pönkið.  

Það þarf hugrekki til þess að standa fyrir utan miðjuna, það þarf trú á 
sköpunina, sjálfan sig og verkefnið. En það er ekki þar með sagt að allir þeir 
sem standa fyrir utan miðjuna nái að hafa sömu áhrif og Smekkleysa hafði 
með Sykurmolunum. Til þess að hugmynd á kantinum nái að draga miðjuna 
til sín og nái að færa skoðanakerfið til, koma til margir aðrir þættir sem ekki 
er rúm til þess að fjalla um hér. Má til dæmis nefna áhrif tengslanets og 
samskiptin við fjölmiðla.  
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Marías Halldór Gestsson 
Tryggvi Þór Herbertsson∗ 

 

Megin viðfangsefni hagstjórnar á Vesturlöndum undanfarna áratugi hefur 
verið að halda verðbólgu og atvinnuleysi í skefjum. Til að hafa áhrif á þessa 
þætti er annars vegar hægt að nota fjármálaaðgerðir – útgjöld eða tekjur hins 
opinbera – og hins vegar peningamálaaðgerðir. Ef íslenskar hagtölur eru 
skoðaðar er ekki hægt að neita því að vel hefur tekist að útvega vinnufúsum 
höndum atvinnu, en frá 1945 hefur atvinnuleysi einungis verið um 1% að 
meðaltali á ári, sem er með því allra minnsta sem þekkist í hinum iðnvæddu 
ríkjum. Verr hefur hins vegar gengið með verðbólguna en hún var að 
meðaltali nærri 18% á ári á þessum sama tíma. Hagfræðingar hafa margir 
verið sammála um að peningastefnuna eigi að nota í glímunni við verðbólgu 
en fjármálastefnuna til að hemja framleiðsluna. Breytt umhverfi peningamála 
undanfarinn áratug hefur hinsvegar beint sjónum manna að formlegara 
samspili peninga- og fjármálastefnunnar en tíðkast hefur til þessa. 

Það er þekkt niðurstaða að neytendur velja almennt að jafna neyslu sína 
yfir ævina (sbr. Ando og Modigliani, 1963). Þannig taka menn lán þegar þeir 
eru ungir, mennta sig og koma undir sig fótunum, á miðjum aldri eru skuldir 
síðan greiddar upp og safnað til elliárana og eftir að sest er í helgan stein er 
sparnaður lifibrauðið. Vegna þessa búa þjóðir við meiri velferð en ella. Þessi 
jöfnun neyslu og sú staðreynd að lánamarkaðir eru ekki fullkomnir eru 
jafnframt aðal rökin fyrir því að hið opinbera stundi hagstjórn – 
þjóðfélagsþegnarnir ná hærra velferðarstigi þegar neysla sveiflast lítið en 
þegar hún sveiflast mikið. Jafnframt getur mikil verðbólga haft áhrif á 
raunstærðir til langs tíma og þar með á tekjur, sbr. Tryggva Þór Herbertsson 
og Þorvald Gylfason (2001), sem rennir enn frekar stoðum undir þá skoðun 
að hið opinbera hafi hlutverki að gegna við hagstjórn. Þegar vel árar ætti hið 
opinbera því að letja hagkerfið til að komast hjá framleiðsluspennu og 

∗  Höfundar vilja þakka Axel Hall, Ásgeiri Jónssyni, Gylfa Zoëga og Friðriki Má Baldurssyni 
fyrir gagnlegar ábendingar og Þórarni G. Péturssyni fyrir gögn um framleiðsluspennu á 
Íslandi.  
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meðfylgjandi verðbólgu og þegar verr árar ætti að þenja hagkerfið til að 
forðast atvinnuleysi og stöðnun, sbr. hugmyndir um Keynesíska eftirspurnar-
stjórn. 

Til að ná þessu markmiði má, auk peningaaðgerða, nota fjármál hins 
opinbera – hvort heldur sem er á útgjalda- eða tekjuhlið. Á sjöunda og 
áttunda áratug síðustu aldar þótti fjármálastjórn sem gengur gegn 
hagsveiflunni góður valkostur í hagstjórn. Rangar tímasetningar, ónógar 
upplýsingar og nýjar kenningar um mikilvægi væntinga fólks fyrir framgang 
efnahagslífsins leiddi þó til þess að horfið var frá þessum hugmyndum um 
óreglubundna (e. discretionary) fjármálastjórn auk þess sem hún er mun 
svifaseinni en peningamálastjórnin og auðveldara er að gera þá síðarnefndu 
trúverðuga (sbr. Friedman, 1968; Persson og Tabellini, 1990, 2000; Taylor 
1993). Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan. Peningamálastjórn hefur 
gjörbreyst – vextir eru nú aðal tæki peningastefnunnar til að berjast við 
verðbólgu, gengi gjaldmiðla er í flestum löndum leyft að aðlagast samstundis 
og fjármagnsflutningar eru frjálsir (sbr. Mishkin, 1999). 

Segja má að framkvæmd peningastefnu undanfarna áratugi hafi breyst á 
þá leið að vaxtaákvarðanir hafi orðið mun skýrari, kerfisbundnari og næmari 
fyrir breytingum á verðbólgu og framleiðslu. Í Bandaríkjunum hafa þessar 
breytingar leitt til minni hagsveiflna sem gerir það að verkum að ólíklegt er 
að óreglubundin fjármálastjórn skili frekari árangri. Virk óreglubundin 
fjármálastjórn gæti jafnvel gert framkvæmd peningamálastefnu erfiðara fyrir. 
Allt þetta gerir þörfina fyrir kerfisbundna og skýra fjármálastjórn meiri en 
ella. Óreglubundin fjármálastjórn ætti að snúast um langtímamálefni, eins og 
umbætur í skatta- og almannatryggingamálum, en ekki hagsveiflur (sjá Taylor, 
2000b). 

Dæmi um skýra og kerfisbundna fjármálastjórn er notkun sjálfvirkra 
sveiflujafnara, þar sem staða hins opinbera batnar í uppsveiflu og versnar í 
niðursveiflu, sökum minni skatttekna og aukinna ríkisútgjalda í kjölfar aukins 
atvinnuleysis í niðursveiflu. Almennt er talið að notkun slíkra aðferða við 
framkvæmd fjármálastefnu sé vel samrýmanleg framkvæmd peninga-
stefnunnar þegar miðað er að því markmiði í hagstjórn að draga úr sveiflum 
verðbólgu og framleiðslu. Spurningin er hins vegar að hvoru markmiði hvor 
stefnan eigi að beinast. Mögulegt er að framkvæma stefnublöndun af þessu 
tagi þar sem peningastefnan hefur það eina markmið að draga úr sveiflum í 
verðbólgu og fjármálastefnan miðar að því að draga úr sveiflum í framleiðslu, 
eins og almennt er talið æskilegt. Hins vegar er líklegt að peningastefnan nái 
báðum markmiðum þar sem miklar breytingar þurfa að verða á fjármála-
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stefnunni til þess að bæta fyrir minni afskipti peningastefnunnar af sveiflum í 
framleiðslu (sjá Taylor, 2000a). 

Ljóst er að í þeim löndum sem aðilar eru að myntsamstarfi Evrópu er 
fjármálastjórn mikilvæg þar sem stjórn peningamála er ekki í höndum 
landanna sjálfra. Þessu er þó takmörkum háð vegna stöðugleikasamkomu-
lagsins sem kveður á um að ekki megi reka ríkissjóð aðildarlandanna með 
meira en 3% halla og að skuldir megi ekki vera meiri en 60% af 
landsframleiðslu. Þetta hefur gert Þýskalandi, Grikklandi og Portúgal erfitt 
fyrir í hagstjórn sinni undanfarið. Wyplosz (2002) hefur bent á að hægt væri 
að fara þá leið í fjármálastjórn að hvert land kæmi sér upp fjármálanefnd, 
sem skipuð væri af sérfræðingum á sviði efnahagsmála, sem gert væri skylt að 
stýra opinberum fjármálum með það að markmiði að viðhalda fyrirfram 
ákveðinni skuldastöðu en nota ríkisfjármálin til að draga úr hagsveiflum til 
skamms tíma. Þannig yrði afgangur af rekstri hins opinbera stýritæki í stað 
þess að vera markmið. Fjármálanefndin og starfsmenn hennar myndu fylgjast 
með stöðu hins opinbera og grípa inn í ef óvæntar breytingar eiga sér stað í 
efnahagslífi þjóða. Ákvarðanir um opinber útgjöld og skattheimtu yrðu áfram 
á valdi kjörinna fulltrúa hvers lands þó svo að afgangur af rekstri hins 
opinbera yrði ákvarðaður af fjármálanefndinni með skuldastöðuna í huga. 
Þessa yfirfærslu á valdi frá kjörnum fulltrúum til sérfræðinga má réttlæta með 
því að afgangur af rekstri hins opinbera hefur mest áhrif á tekjudreifingu milli 
kynslóða en ekki tekjudreifingu innan hverrar kynslóðar.  

Í litlu opnu hagkerfi eins og því íslenska hefta frjálsir fjármagnsflutningar 
peningamálastjórnina nokkuð. Fyrirtæki leita út fyrir landsteinana ef vextir á 
innlendum markaði eru hærri en sem nemur þeirri gengisáhættu sem þau eru 
tilbúin til að taka (sbr. Gústav Sigurðsson o.fl., 2000). Þannig bíta vextir 
seðlabanka ekki jafn vel og ef flutningarnir væru heftir. Hins vegar verða 
gengisáhrif þegar fjármagn streymir inn í land vegna lántöku erlendis sem 
hefur áhrif á eftirspurn. Þessi áhrif eru þó oftast skammvinn. Reynsla Japana 
sýnir einnig að ef framleiðsluslaki verður nægjanlega mikill og viðvarandi þá 
getur það leitt til þess að vaxtaaðgerðir verða máttlitlar (þegar nafnvextir 
seðlabanka verða mjög lágir), verð fer að hjaðna og hagkerfið festist í 
lausafjárgildru (McCallum, 2001). Þá hníga rök til þess að hagsveiflan í 
hagkerfum sem eru vel þætt inn í heimshagkerfið séu næmari fyrir skellum á 
heimsbúskapinn en hagkerfi sem eru í einangrun (sjá Rodrik 1997, 1998; 
Andersen, 2000). Allt þetta, og fleira til, hefur beint sjónum hagfræðinga 
aftur að fjármálastefnunni og samspili hennar og peningamálastefnunnar.  

Íslenska skatta- og millifærslukerfið hefur að nokkru þjónað sem 
sjálfvirkur sveiflujafnari vegna skattþrepa og mikilla tekjutenginga bóta. 
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Undanfarin ár hafa þessar tengingar verið minnkaðar sem leiðir til þess að 
útgjöld og millifærslur dragast ekki í jafn miklum mæli og áður saman í 
góðæri, né aukast þau í niðursveiflu, þótt auðvitað gagnist þessar aðgerðir vel 
á öðrum sviðum. Jafnframt hefur persónufrádráttur minnkað jafnt og þétt að 
raunvirði allan áratuginn (og hátekjuskattur leggst nú fyrr á en áður) með 
sömu afleiðingum (sjá Ásgeir Jónsson o.fl., 2001). Þá hefur sú viðleitni að 
reka hið opinbera í jafnvægi leitt til þess að sjálfvirk sveiflujöfnun íslenska 
skattkerfisins hefur minnkað. Þetta hefur leitt til þess að ríkisfjármálin verða 
sveiflukenndari en ella og neysla þar með einnig. Þessu þarf að gefa gaum 
sérstaklega og benda á leiðir til úrbóta.  

Í þessari grein er gerð grein fyrir áhrifum þess á hagsveiflur að notuð sé 
fyrirfram ákveðin regla við ákvörðun opinberra útgjalda. Reglan sem hér er 
skoðuð felst í því að láta samneyslu vaxa á hverju ári sem nemur aukningu 
framleiðslugetu hagkerfisins til langs tíma. Þá er sýnt fram á í einföldu líkani 
hvernig hagsveiflur minnka við beitingu reglunnar. Síðan er sýnt að ekki þarf 
að beita peningastefnunni jafn harkalega og ella ef þessari einföldu reglu er 
fylgt við ákvörðun ríkisfjármála. Að lokum er gerð tilraun með regluna með 
gögnum frá Íslandi og niðurstöður birtar.  

Áhrif reglu á hagsveiflur 

Framleiðsluspennu/framleiðsluslaka, eða hagsveiflur, í hagkerfinu má 
skrifa á eftirfarandi hátt1:  

 (1)   �
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+=
N

i
ii gmey

0
, 

þar sem y er framleiðsluspenna í hagkerfinu, mi (i=0,1,…,N) eru ríkisútgjalda-
margfaldarar með tímatöfum jafnri fótskriftinni, gi (i=0,1,…,N) er samneysla 
með tímatöfum jafnri fótskriftinni og e er slembiliður sem tekur tillit til 
annarra þátta sem hafa áhrif á framleiðsluspennuna. Þessir þættir eru 
fjárfesting, einkaneysla, birgðabreytingar og vöruskiptajöfnuður2. 

Gerum ráð fyrir að samdreifni samneyslu á mismunandi tímabilum sé 
jöfn 0 og að samdreifni slembiliðarins e og samneyslu á sama tímabili og á 

1  Allar breytur eru hér settar fram sem frávik frá langtímagildum (leitni). 
2  Rétt er að hafa hugfast að breytingar í þessum þáttum sem eru til komnar vegna breytinga 

í samneyslu koma ekki fram í breytingum á e. 
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mismunandi tímabilum sé einnig 03. Ef reiknaður er breytileiki 
framleiðsluspennu út frá jöfnu (1) fæst eftirfarandi jafna, að gefnum þessum 
forsendum og þeirri að tímaraðirnar séu sístæðar4: 

 (2)   ( ) ( ) ( ) �
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þar sem Var( . ) stendur fyrir breytileika viðkomandi breytu. Jafna (2) lýsir 
breytileika framleiðsluspennu í hagkerfinu ef ekki er gert ráð fyrir því að 
ákveðinni reglu sé fylgt við ákvörðun opinberra útgjalda. 

Ef þeirri reglu er fylgt að láta samneyslu vaxa sem nemur hlutfallslegri 
breytingu langtíma framleiðslugetu hagkerfisins er ljóst að hún verður ávallt 
jöfn langtímagildi sínu, þ.e. frávik hennar frá leitni er jafnt 05. 

 (3)   =∗g . 

Framleiðsluspennu í hagkerfinu þegar reglunni er fylgt má nú skrifa sem: 
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Með því að setja jöfnu (3) inn í jöfnu (4) fæst jafna fyrir 
framleiðsluspennu þegar reglunni er fylgt: 

 (5)  ey =∗  

3  Óvíst er hvaða áhrif þessar forsendur hafa á mat á breytileika framleiðsluspennu skv. 
jöfnu (2). T.d. má gera ráð fyrir að samtímasamdreifni samneyslu og slembiliðarins e sé 
neikvæð þegar notuð er óreglubundin fjármálastjórn, þar sem hið opinbera eykur útgjöld 
til að bregðast við niðursveiflu og öfugt. Hins vegar er erfiðara að átta sig á hver 
samdreifni samneyslu á mismunandi tímabilum og samdreifni e og samneyslu á 
mismunandi tímabilum sé. Fyrrnefndu samdreifnistuðlarnir eru að öllum líkindum 
jákvæðir fyrir aðliggjandi tímabil en verða síðan neikvæðir þegar lengra líður á milli 
tímabila. Síðarnefndu stuðlarnir eru að öllum líkindum neikvæðir fyrir aðliggjandi tímabil 
en verða jákvæðir þegar frá líður. Heildaráhrif þess að taka ekki tillit til þeirra eru því óljós. 
Hér er því gert ráð fyrir að þessir samdreifnistuðlar séu jafnir 0. 

4  Forsendan um að raðirnar séu sístæðar er hér sett fram til þess að tryggja að breytileiki 
þeirra sé ekki tímatengdur. 

5  Skrifa má samneyslu ef reglunni er fylgt (G*) sem ( )tGG γ0=∗  þar sem γ er 
hlutfallsleg breyting langtíma framleiðslugetunnar, G0 er samneysla árið áður en byrjað er 
að nota regluna og t táknar fjölda ára sem reglan hefur verið notuð.  
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Ef reiknaður er breytileiki framleiðsluspennunnar sem sýnd er með jöfnu 
(5) fæst eftirfarandi að gefnum framangreindum forsendum: 

 (6)   ( ) ( )eVaryVar =∗ . 

Nú er hægt að kanna hvort breytileiki framleiðsluspennunnar eykst eða 
minnkar þegar samneysla er aukin eins og reglan segir til um. Drögum nú 
jöfnu (6) frá jöfnu (2): 
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Ljóst er að hægri hlið jöfnunnar er jákvæð stærð – breytileiki 
framleiðsluspennunnar þegar reglunni er ekki fylgt, Var(y), er meiri en þegar 
henni er fylgt, Var(y*). Niðurstaðan er því að notkun reglunnar dragi úr 
breytileika framleiðsluspennunnar og þar með úr hagsveiflum. Könnum nú 
hvaða áhrif notkun reglunnar hefur á framkvæmd peningastefnunnar.  

Áhrif reglu á peningamálastjórnina 

Gerum ráð fyrir að seðlabanki fylgi Taylor reglu við ákvörðun vaxta (sbr. 
Taylor 2000): 

 (8)   ( ) fm rhgyi +−++= πππ , 

þar sem i eru nafnvextir, π  er verðbólga, mπ  er verðbólgumarkmið, rf er 
mat seðlabanka á jafnvægisraunvöxtum, g og h eru jákvæðir stuðlar. 

Framboðshlið hagkerfisins einkennist af eftirfarandi skammtímasambandi 
verðbólgu og framleiðsluspennu6: 

 (9)   φππ ++= ayn , 

þar sem nπ  er langtímaverðbólga, þ.e. sú verðbólga sem er til staðar þegar 
hagkerfið er í jafnvægi, φ  tekur tillit til framleiðsluskella og a er jákvæður 
stuðull. 

6  Þetta samband er oft nefnt expectations-augmented Phillips curve (sjá t.d. Romer 1996). 
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Setjum jöfnu (9) inn í jöfnu (8): 

 (10)   φππ bcyhbri mnf ++−+= , 

þar sem hb += og ( )ahgc ++= . 
Reiknum nú breytileika vaxtastigs með hjálp jöfnu (10). Þá fæst 

eftirfarandi: 

 (11)   ( ) ( ) ( ) ( )φφ22 ycbCovVarbyVarciVar ++= . 

Munið að rf og mπ  er mat seðlabanka á langtímaraunvöxtum og 
langtímaverðbólgu og eru því í eðli sínu gefnar stærðir. Einnig má gera ráð 
fyrir að nπ  sé gefin stærð þar sem hún stendur fyrir langtíma jafnvægis-
verðbólgu. 

Breytileiki framleiðsluskella er óháður því hvaða reglu er beitt við 
ákvörðun opinberra útgjalda. Hins vegar er erfiðara að átta sig á hvaða áhrif 
það hefur á samdreifni framleiðsluspennu og framleiðsluskella ef reglunni er 
beitt við ákvörðun opinberra útgjalda. Áhrifin geta hvort heldur sem er verið 
jákvæð eða neikvæð. Hér gerum við, til einföldunar, ráð fyrir að þau séu 
hverfandi, þ.e. jöfn 0. Að þessu gefnu fæst: 

 (12)   ( ) ( ) ( ) ( )∗∗ −=− yVaryVarciVariVar 2 . 

Samkvæmt jöfnu (12) og niðurstöðunni í kafla 2 leiðir minni breytileiki 
framleiðsluspennu í kjölfar þess að reglan er tekin upp til þess að breytileiki 
vaxta minnkar, þ.e. vinstri hlið jöfnu (12) er jákvæð.  

Spurningunni um það hvaða áhrif notkun reglunnar hefur á vaxtastig er 
nú hægt að svara. Minni breytileiki vaxta þýðir að frávik vaxta frá langtíma 
jafnvægisgildi minnka að meðaltali. Því má gera ráð fyrir að framkvæmd 
peningastefnunnar sé að meðaltali ekki eins hörð og ella þar sem frávik vaxta 
frá langtíma jafnvægisgildi eru að jafnaði minni en ef reglunni er ekki beitt. 

Nú er ekki úr vegi að kanna hver þróun nokkurra þjóðhagsstærða hefði 
orðið á Íslandi ef fjármálareglunni hefði verið beitt við ákvörðun opinberra 
útgjalda.  
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Hagtölur 

Til þess að prófa fjármálaregluna sem sett er fram hér að framan þarf að 
hafa undir höndum gögn um þróun langtíma framleiðslugetu, þróun vergrar 
landsframleiðslu, þróun samneyslu, ríkisútgjaldamargfaldara (eða samneyslu-
margfaldara) og seðlabankavexti. Gögn um þróun vergrar landsframleiðslu 
og samneyslu voru fengin á heimasíðu Þjóðhagsstofnunar og gögn um þróun 
langtíma framleiðslugetu og seðlabankavexti hjá hagfræðisviði Seðlabanka 
Íslands. Ríkisútgjaldamargfaldarar voru fengnir úr grein eftir Friðrik Má 
Baldursson sem birtist í Fjármálatíðindum árið 1990.  

Ríkisútgjaldamargfaldararnir sýna að aukning samneyslu hefur áhrif á 
framleiðslu með tímatöfum. Þannig hefur aukning samneyslu á ákveðnu ári 
áhrif á framleiðslu á sama ári, því næsta, eftir 14 ár og öll ár þar á milli. Á 
mynd 1 eru ríkisútgjaldamargfaldarar Friðriks Más sýndir. 
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Heimild: Friðrik Már Baldursson (1990)

Mynd 1. Ólínulegir ríkisútgjaldamargfaldarar fyrir Ísland 

Margfaldarana má túlka þannig að ef samneysla er aukin um 1 kr. á þessu 
ári (ár t) leiðir hún til þess að framleiðsla eykst um 1,3 kr. á árinu, 0,35 kr. á 
því næsta o.s.frv. að því gefnu að aðrir þættir, sem hafa áhrif á framleiðsluna, 
séu óbreyttir. Helsti gallinn við þessa margfaldara er sá að þeir eru ólínulegir, 
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þ.e. þeir eru háðir gögnunum7. Hins vegar má gera ráð fyrir að lítil breyting 
verði á þeim yfir tíma og því þjóna þeir ágætlega í greiningu eins og hér er 
gerð. 

Til að kanna áhrif fjármálareglunnar er reiknað hver verg landsframleiðsla 
hefði orðið árin 1978–2001 ef henni hefði verið fylgt. Notuð voru gögn um 
framleiðslugetu árin 1963–2001 ásamt gögnum fyrir samneyslu á árinu 1963. 
Samneysla þess árs var framreiknuð til ársins 2001 með hlutfallslegri 
breytingu framleiðslugetunnar til langs tíma. Því er hér gert ráð fyrir að fyrsta 
árið sem reglunni var beitt hafi verið 1964. Gögn fyrir verga landsframleiðslu 
árin 1978–2001, m.v. að reglunni hafi verið beitt, fengust því með því að 
nota eftirfarandi jöfnu: 

 (13)   ( )14

0
=−+= −

∗
−

=

∗ � tGGmYY itit
i

itt , 

þar sem Y* er reiknuð verg landsframleiðsla ef reglan hefði verið notuð, Y er 
verg landsframleiðsla eins og hún var á tímabilinu, m1,...,m14 eru 
ríkisútgjaldamargfaldararnir, G* er reiknuð samneysla ef reglan hefði verið 
notuð og G er samneyslan eins og hún var á tímabilinu. 

Einnig var reiknað hverjir stýrivextir Seðlabankans hefðu verið ef 
reglunni hefði verið fylgt. Byrjað var á að meta eftirfarandi jöfnu með 
gögnum fyrir árin 1987-2001, en hún byggir á jöfnu (10):  

 (14)   εβα ++= yi , 

þar sem mnf hbr ππα −+= , c=β  og φε b= . Notuð eru dagleg gögn 
um vexti í endurhverfum verðbréfakaupum Seðlabanka Íslands frá mars 
1998 til desember 2001. Fyrir tímabilið janúar 1987 til febrúar 1998 voru 
gögn reiknuð af höfundum með því að gera ráð fyrir sömu hlutfallslegu 
breytingum í vöxtum í endurhverfum verðbréfakaupum Seðlabanka Íslands 
og voru í viðskiptum bankans við innlánsstofnanir í gegnum viðskipta-
reikning þeirra. Árleg gögn voru síðan fengin með því að taka meðaltal fyrir 
hvert ár.  

Hafa verður í huga að formlegt verðbólgumarkmið var ekki tekið upp af 
Seðlabanka Íslands fyrr en í mars 20018. Séu eldri lög um Seðlabanka Íslands 

7  Þeir margfaldarar sem hér eru birtir voru reiknaðir m.v. að aukning hafi orðið í samneyslu 
árið 1981. 

8  Sjá lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001. Lögin um Seðlabanka Íslands má nálgast á 
heimasíðu hans. 
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skoðuð sést að markmið Seðlabankans er m.a. á þessu tímabili að halda 
verðlagi stöðugu og að nýta framleiðslugetu hagkerfisins, þ.e. að draga úr 
framleiðsluspennu/slaka9. Hér er því gert ráð fyrir að Seðlabanki Íslands hafi 
fylgt Taylor reglu eins og þeirri sem sýnd er í jöfnu (8) tímabilið 1987-2001. 

Stýrivextir Seðlabankans þetta tímabil gefa til kynna að kerfisbreytingar 
hafi átt sér stað um 1991 í kjölfar Þjóðarsáttarinnar, þ.s. vextir fyrir það 
tímabil voru mjög háir en eftir 1991 virðist sem ákveðnum stöðugleika sé 
náð í kjölfar lækkandi verðbólgu. Sé allt tímabilið notað til þess að meta 
jöfnu (14) kemur þetta fram þannig að metnu stikar jöfnunnar, þ.e. α  og β , 
eru líklegast að breytast yfir tímabilið, þ.e. líklega eru kerfisbreytingar í 
gögnunum. Þannig er líklegt að langtímaverðbólga, nπ , hafi verið að 
minnka. Því var ákveðið að nota aðeins gögn fyrir árin 1992 - 2001 til þess að 
meta jöfnu (14) sem er auðvitað mjög ónákvæmt og aðeins gert hér til að 
sýna aðferðafræðina. 

Niðurstöður úr mati á jöfnu (14) með venjulegri aðferð minnstu kvaðrata 
eru eftirfarandi: 
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Sem fyrsta nálgun er jafna (15) hér notuð til þess að reikna út hverjir 
stýrivextir Seðlabankans hefðu verið ef reglunni hefði verið beitt10. 

Nú er hægt að kanna hvaða áhrif notkun reglunnar hefði haft á breytileika 
í framleiðsluspennu/framleiðsluslaka annars vegar, og breytileika í stýri-
vöxtum Seðlabankans hins vegar. Niðurstöðurnar eru sýndar í töflum 1 og 2. 

9  Sjá lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986 og Sigurður Snævarr (1993), bls. 405. 
10  Tölurnar í svigunum eru ρ -gildi byggt á t-prófi, R2 er útskýrihlutfall jöfnunnar og DW er 

Durbin-Watson próf fyrir 1. gráðu sjálffylgni í afgangsliðum jöfnunnar. Samkvæmt matinu 
er því hafnað að stikarnir séu jafnir 0 auk þess sem það bendir til þess að 1. gráðu 
sjálffylgni sé ekki til staðar. 

Tafla 1. Breytileiki frávika vergrar landsframleiðslu frá leitni árin 1978–2001 

Verg landsframleiðsla eins og hún var: Var(y) 0,0011 
Verg landsframleiðsla ef reglu hefði verið fylgt: Var(y*) 0,0005 
Var(y) – Var(y*) 0,0006 
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Af þessu sést að breytileiki framleiðsluspennu helmingast við það að 

reglan sé notuð.  
Samkvæmt matinu er breytileiki seðlabankavaxta þriðjungur af því sem 

hann var ef reglan er notuð. 
Ljóst er að notkun reglunnar hefði leitt til minni hagsveiflna en varð í 

rauninni samkvæmt þessum útreikningum. Áður en hægt er að svara því 
hvort notkun reglunnar hafi efnahagslegan ávinning í för með sér verður að 
kanna hvaða áhrif hún hefur á framleiðslu í hagkerfinu. Til að kanna það er 
sem fyrstu nálgun hægt að núvirða muninn á vergri landsframleiðslu í 
verunni og reiknaðri vergri landsframleiðslu. Samkvæmt þessu hefði notkun 
reglunnar leitt til þess að verg landsframleiðsla árið 2001 hefði orðið 760 
milljarðar á verðlagi ársins 2001 í stað 727 milljarða. Mismunur 
raunverulegrar landsframleiðslu og þeirrar sem fengist hefði ef reglunni hefði 
verið beitt frá 1964 hefði orðið tæplega 1.600 milljarðar að núvirði miðað við 
5% ávöxtunarkröfu á tímabilinu 1978–2001.  

Niðurstaða 

Samkvæmt útreikningunum sem hér eru gerðir má draga þá ályktun að ef 
fylgt hefði verið þeirri stefnu í opinberum fjármálum á Íslandi árin 1964–
2001 að láta samneyslu aukast hlutfallslega á hverju ári sem nemur 
hlutfallslegri breytingu langtíma framleiðslugetu hagkerfisins hefðu 
hagsveiflur á Íslandi, árin 1978–2001 orðið um helmingi minni. Samanlagt 
núvirði vergrar landsframleiðslu þessi ár hefði verið um 1.600 milljarðar 
króna meiri en raun varð miðað við 5% ávöxtunarkröfu. Notkun reglunnar 
hefði því haft þjóðhagslegan ávinning í för með sér sem falist hefði í aukinni 
framleiðslu, minni óvissu og meiri velferð. Niðurstöðurnar gefa einnig til 
kynna að fjármálastefnan styður mun betur við peningamálastjórnina ef 
reglunni er fylgt og að ekki þyrfti að stunda jafn harða peningamálastjórn og 
ef hennar nyti ekki við – vextir seðlabanka gætu því að öðru jöfnu verið 
stöðugri.  

Tafla 2. Breytileiki stýrivaxta Seðlabankans árin 1992-2001 

Stýrivextir Seðlabankans eins og þeir voru: Var(i) 0,0003 
Stýrivextir Seðlabankans ef reglu hefði verið fylgt: Var(i*) 0,0001 
Var(i) – Var(i*) 0,0002 
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Sú spurning hlýtur að vakna hvernig framfylgja á reglu sem þessari á sviði 
stjórnmálanna. Höfundar vinna nú að því að kanna það atriði auk þess sem 
rannsóknin verður útvíkkuð til að taka tillit til þátta eins og beinna 
velferðaráhrifa og þess hvenær reglan gildir almennt, m.a. með því að skoða 
viðfangsefnið í ljósi reynslu annarra þjóða en Íslands.  
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Ragnar Árnason 

 

Háskóli Íslands er miðstöð vísinda og rannsókna á Íslandi. Einn 
hornsteinn vísindastarfs er gagnrýni á ríkjandi hugmyndir og kenningar. 
Hugsunin er sú, að með stöðugum efasemdum og gagnrýni sé unnt að auka 
þekkingu okkar og skilning á raunveruleikanum (Popper, 2002). 

Þetta greinarkorn er ritað í þessum anda. Nýnæmið er, að í stað þess að 
gaumgæfa og gagnrýna vísindakenningar er athyglinni hér beint að Háskóla 
Íslands sem stofnun. Spurningin er: Hversu vel heldur Háskóli Íslands á 
sínum málum? Er þar vel haldið á spöðunum, eða eru alvarlegir meinbugir á 
rekstrinum? Rétt eins og gagnrýni á vísindalegar niðurstöður er til þess fallin 
að bæta þekkingu, er gagnrýni á rekstur stofnana til þess fallin að bæta 
starfsemi þeirra.  

Háskóli Íslands er opinber stofnun. Með því að opinberar stofnanir ráða 
litlu um eigin verksvið og ráðstöfunarfé má segja, að fyrsta boðorð slíkra 
stofnana sé nýta ráðstöfunarfé sitt í þágu lögskipaðra verkefna sinna sem 
allra best. Þær eiga m.ö.o. að forðast sóun.  

Spurningin um rekstur Háskólans er því spurningin um það, hvort 
skólanum hafi tekist að nýta ráðstöfunarfé sitt af skynsemi, þ.e. að forðast 
sóun. Málið snýst m.ö.o. um hagstjórn innan Háskólans. Með því að Háskóli 
Íslands á að vera er miðstöð vísinda og þekkingar á Íslandi og hefur verulegt 
sjálfræði, er ekki ýkja langsótt, að skólinn sé jafnframt öðrum stofnunum 
fyrirmynd í framkvæmdum og rekstri, þ.e. innri hagstjórn.  

Til að varpa ljósi á þetta málefni er hér tekin til skoðunar tiltekin 
framkvæmd á vegum Háskóla Íslands. Þessi framkvæmd er bygging 
Náttúrufræðahúss í Vatnsmýrinni. Hér er um mjög stóra framkvæmd að 
ræða á mælikvarða fjármuna og rekstrarumfangs Háskólans. Því skiptir það 
miklu, að vel takist til og fyllstu hagkvæmni sé gætt í þessum byggingar-
framkvæmdum.  
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Rétt er að taka það fram, að hagkvæmni í byggingum felst ekki endilega í 
því að byggja sem ódýrast. Málið er að nýta fé sem allra best þegar til lengri 
tíma er litið. Vandaðar byggingar geta vel þýtt góða nýtingu á fé og ódýrar 
byggingar vonda nýtingu. Sama máli gegnir um glæsilegar og hrífandi 
byggingar. Slíkar byggingar geta vel þýtt betri nýtingu á fé en látlausari 
byggingar. Spurningin er, hvort ábatinn af hrífandi og glæsilegum byggingum 
sé meiri en aukinn byggingarkostnaður.  

Nokkur grundvallaratriði í fjárfestingarfræðum  

Fjárfestingar fela það í sér að fé (eða önnur verðmæti) er fest í 
varanlegum verðmætum. Þessi verðmæti geta verið efnislegir eða óefnislegir 
hlutir. Byggingar eru t.a.m. efnislegar fjárfestingar. Menntun er dæmi um 
óefnislega fjárfestingu. Kynning á vöru og vörumerki er annað dæmi.  

Ætíð er lagt í fjárfestingar í ábataskyni. Ábatinn getur verið af ýmsu tagi. 
Hann getur verið í mynd fjárhagslegra tekna. Hann getur einnig verið í formi 
nytja (e. utility) af fjölmörgu öðru tagi. Með því að fjárfestingin á sér ætíð 
stað áður en ábatinn birtist og framtíðin er óviss, eru fjárfestingar ávallt 
áhættusamar. Þær eru í rauninni happdrætti, þar sem vongildi hreins ábata er 
talið jákvætt. 

Enda þótt þau verðmæti, sem fest eru í fjárfestingu, og sá afrakstur, sem 
hún síðar skapar, geti verið af fjölmörgu tagi, auðveldar það framsetninguna 
að fékenna öll þessi verðmæti og tala einfaldlega um tekjur.  

Sérhver fjárfesting hefur í för með sér tekjufæði yfir tíma. Tekjuflæðið 
skiptist í tvö skeið. Fyrst er fjárfestingarskeiðið. Þetta er skeið neikvæðs 
tekjuflæðis. Fé er reitt af höndum og bundið í fjárfestingunni. Þetta er oft 
kallað fjárfestingarkostnaður. Eftir að fjárfestingunni er lokið, tekur við 
rekstrarskeiðið. Hafi áætlanir ekki stórlega brugðist, er þetta skeið jákvæðs 
tekjuflæðis. Þannig skiptist á skeið jákvæðs og neikvæðs tekjuflæðis líkt og 
sýnt er á mynd 1. Fjárfestingin er arðsöm ef núvirði tekjuflæðisins er jákvætt.  



Innri hagstjórn: Hvað hefur hinn langi byggingartími… 289 

Mynd 1. Dæmi um tekjuflæði í tengslum við fjárfestingu 

Kostnaðinn við fjárfestingu, fjárfestingarkostnaðinn, er eðlilegast að 
skoða sem fórnarkostnaðinn þess fjár sem bundið er í fjárfestingunni. Þessi 
kostnaður upphæð sá mesti arður sem fjárfestingarféð hefði gefið af sér í 
öðrum notum, t.d. annarri fjárfestingu. Það er mikilvægt að átta sig á því, að 
þessi kostnaður fellur til á sérhverju ári um alla framtíð, jafnvel löngu eftir að 
fjárfestingin sjálf er komin undir græna torfu. Núvirði þessa kostnaðar (rétt 
reiknað) er hins vegar jafngilt hinu uppsafnaða fjárfestingarfé. Það er af 
þessum ástæðum, sem reglur um reikningshald gera ráð fyrir því að 
fjárfestingarkostnaði sé dreift á líftíma fjárfestingarinnar með svokölluðum 
afskriftum. Afskriftir eru hins vegar einungis frumstæð eftirlíking af hinum 
hagfræðilega kórrétta kostnaði við fjárfestingar. 

Sem fyrr segir er hreinn ábati eða arður af fjárfestingu núvirði tekjuflæðis 
yfir tíma. Eins og mynd 1 sýnir, hefst þetta tekjuflæði á neikvæðum 
upphæðum. Í því skyni að hámarka hreinan ábata af fjárfestingunni skiptir 
því afar miklu máli að stytta fjárfestingarskeiðið eins og tækni og 
framkvæmdarkostnaður framast leyfa. Þetta er auðvitað ástæðan fyrir því, að 
fyrirtæki kappkosta jafnan að byggja verksmiðjur sínar á sem allra 
skemmstum tíma. Óþarflega langt fjárfestingarskeið jafngildir sóun fjármuna. 
Slík sóun lækkar hreinan ábata af fjárfestingu og getur jafnvel gert hann 
neikvæðan. Þessu er nánar lýst í mynd 2. 
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Mynd 2. Áhrif fjárfestingartíma á arðsemi fjárfestingar 

Í mynd 2 er hagkvæmasta lengd fjárfestingarskeiðs T*. Styttra 
fjárfestingarskeið leiðir til minni arðsemi, væntanlega vegna meiri 
fjárfestingarkostnaðar. Lengra fjárfestingarskeið leiðir til minni arðsemi 
vegna óþarfa biðtíma (vannýtingar) þess fjár, sem bundið er í fjárfestingunni.  

Það er því meginatriði við undirbúning fjárfestinga að leita leiða til að 
stytta fjárfestingarskeið eins og unnt er. Óþarflega langt fjárfestingarskeið 
jafngildir glötuðu fé. Því hærri sem vextir eru, þeim mun meiri er sá 
kostnaður. Sé fjárfestingarskeiðið verulega of langt getur það jafnvel leitt til 
þess að hagkvæm fjárfesting miðað við skynsamlegt fáfestingarskeið verði 
óhagkvæmt.  

Framkvæmdasaga náttúrufræðahúss 

Ákveðið var að hefja framkvæmdir við náttúrufræðahús Háskóla Íslands á 
árinu 1994. Þörf fyrir slíka byggingu var ótvíræð. Líffræðiskor, ein af stærri 
skorum skólans, hafði lengi verið í óhentugu bráðabirgðahúsnæði á 
Grensássvegi fjarri hjarta Háskólans. Þessu fylgdi verulegt óhagræði, sem 
ugglaust bitnaði starfsemi náttúrufræðiskorar og hamlaði samvinnu hennar 
við aðrar einingar Háskólans. Þá bjuggu jarðfræðiskor og Norræna 
eldfjallastöðin við ófullnægjandi húsakost. 

Að tillögu byggingarnefndar Háskólans var ákveðið að leysa þennan 
vanda með því reisa veglegt hús fyrir rannsóknir og kennslu í náttúrufræðum. 
Hús þetta, sem stendur suðaustan við Norræna húsið, hafa flestir 

T*T*
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Reykvíkingar séð með eigin augum. Hér er um mikið mannvirki að ræða. Að 
fermetratali er það um 8200 m2 sem jafngildir um 16% af núverandi kennslu- 
og rannsóknarhúsnæði Háskólans.  

Augljóslega má deila um, hvort umfang, útlit og staðsetning þessarar 
byggingar sé í samræmi við þarfir viðkomandi stofnana og boðorðið um 
hagkvæmni í rekstri. Sú hlið málsins er hins vegar ekki til umræðu í þessari 
grein. Hér verður einungis fjallað um þann viðbótarkostnað eða fjárhagslegu 
sóun, sem stafar af hinum langa byggingartíma þessa húss.  

Samkvæmt bókum Háskólans (Rekstrar- og framkvæmdasvið Háskóla 
Íslands 2002) hófust byggingarframkvæmdir á árinu 1995. Í árslok 2002, 
næstum átta árum eftir að framkvæmdir hófust, er byggingunni enn ólokið. 
Til þessa hefur verið varið um 1.2 milljörðum kr. í verkið. Fullbúið er húsið 
hins vegar talið kosta um 2.2 milljarða kr. (Rekstrar- og framkvæmdasvið 
Háskóla Íslands 2002). Stefnt er að því að ljúka byggingunni á síðari hluta árs 
2003. Gangi sú áætlun gengur eftir, verður byggingartími hússins tæplega 9 
ár.  

Ekki er fyllilega ljóst hver eðlilegur byggingartími svona húss er. Með 
hliðsjón af hliðstæðum byggingarframkvæmdum innanlands og raunar á 
svæðinu, má þó ætla að þetta hús hefði mátt byggja á innan við tveimur 
árum. Þetta virðist einnig skoðun rekstrar- og framkvæmdasviðs HÍ.  

Það er því ljóst, að verulegar tafir hafa orðið á þessari 
byggingarframkvæmd. Til þess að ljúka byggingunni á síðari hluta árs eða í 
árslok 2003, hefði átt að vera nægilegt að hefja framkvæmdir í upphafi árs 
2002 í stað upphafs árs 1995. Því er ljóst, að tafirnar nema a.m.k. sjö árum. 
Reynist ekki unnt að ljúka framkvæmdum á árinu 2003 verða tafirnar enn 
meiri. Með hliðsjón af byggingarhraða til þessa og að verkið er ekki nema 
liðlega hálfnað, virðist sú niðurstaða því miður ekki ýkja langsótt.  

Umframkostnaður við byggingu Náttúrufræðahúss 

Eins og rakið var hér að framan, fela þessar óþörfu tafir við byggingu 
Náttúrufræðahúss í sér fjárhagslega sóun. Sú sóun felst í fórnarkostnaði af 
því fé sem bundið var arðlaust í byggingunni óþarflega snemma. Til að finna 
þennan kostnað þarf því aðeins upplýsingar um heildarupphæð hins bundna 
fjár á hverju ári og fórnarkostnað þess fjármagns. 

Útgjöld vegna framkvæmda við Náttúrufræðahús liggja fyrir í bókhaldi HÍ 
(Rekstrar- og framkvæmdasvið Háskóla Íslands 2002) og eru nánar rakin í 
Töflu 1. Rétt er að vekja athygli á því, að þar sem hér er aðeins verið að fjalla 
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um tjón Háskóla Íslands, er framlag Norrænu eldfjallastöðvarinnar til 
byggingarframkvæmda (um 126 m. kr.) ekki talið með í töflunni.  

Fórnarkostnaður fjármagnsins er hins vegar öllu flóknara mál. Þessi 
fórnarkostnaður er sá ávinningur sem Háskólinn hefði getað haft af 
umræddu fé, ef hann hefði varið því á besta mögulega hátt annan. Hér kemur 
auðvitað mjög margt til greina. Það er t.a.m. ekki ólíklegt, að mesta arðsemi 
þessa fjár hefði verið í bættri kennslu eða uppbyggingu bókasafns og 
gagnakerfis fyrir rannsóknir. Það liggur í hlutarins eðli, að Háskóli Íslands 
hlýtur að hafa fjárfestingartækifæri með þjóðhagslega arðsemi umfram vexti á 
fjármagnsmarkaði. Ef svo væri ekki, væri þjóðhagslega hagkvæmt að 
stofnunin drægi saman seglin. Almennir vextir á fjármagnsmarkaði eru því 
alger neðri mörk umrædds fórnarkostnaðar fjármagns. Í því skyni að ofmeta 
þennan fórnarkostnað örugglega ekki, er þessi kostur tekinn og miðað við 
vexti á 12 mánaða ríkisvíxlum eins og þeir voru á hverjum tíma. Þetta er sú 
ávöxtun, sem Háskólinn hefði getað fengið af þessu fé með nánast 
fullkomnu öryggi og stuttum binditíma. Þetta eru einnig þeir vextir, sem ríkið 
hefði getað sparað sér, ef Háskólinn hefði ekki fest umrætt fé að óþörfu. Þá 
er rétt að vekja athygli á því að á þessu tímabili tók Háskólinn fjárfestingarlán 
vegna Náttúrufræðahúss, sem báru ívið hærri vexti. 

Eftirfarandi tafla lýsir óþarfa fjárfestingum á ári hverju til 2001, 
uppsöfnuðum fjárfestingum á sama tímabili ásamt vöxtum af þessum fjár-
festingum. 
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Tafla 1. Kostnaður HÍ vegna ótímabærra fjárfestinga við Náttúrufræðahús 
(upphæðir í m. kr. Grunnheimildir: Rekstrar og framkvæmdasvið HÍ (2002) 
og Seðlabanki Íslands (2002)) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Árlegar ótímabærar 
fjárfestingar 3,1 106,4 94,3 220,3 185,2 190,3 117,2 

Uppsafn. ótímab. 
fjárf. (mitt ár) 1,61 56,3 156,6 313,9 516,6 704,3 858,1 

Vaxtahlutfall (%) 7,4 7,5 7,4 7,5 7,9 11,3 10,9 

Vísitala 
byggingarkostnaðar 203,1 212,4 222,4 230,4 236,0 243,4 258,4 

Árl. umframkostn. 
(verðl. 2002) 0,2 5,5 14,4 28,2 47,7 90,2 99,8 

Uppsafn. umframk. 
(verðl. 2002) 0,2 5,6 20,0 48,2 95,9 186,1 285,9 

 
Eins og rakið er í Töflu 1, var mjög verulegt fé bundið í Náttúrufræðahúsi 

á tímabilinu 1995 til 2001. Í árslok 2001 numu þessar ótímabæru fjárfestingar 
917 m. kr., en um 858 m. kr. miðað við mitt ár 2001. Árlegur kostnaður af 
þessu tilgangslaust bundna fé er mjög umtalsverður einkum er líður á 
tímabilið. Á árinu 2001 var þessi árlegi kostnaður t.a.m. kominn upp í 
tæplega 100 m. kr. Uppsafnaður óþarfakostnaður eða sóun vegna þessara 
ótímabæru fjárfestinga var í árslok 2001 kominn upp yfir 280 m. kr. á 
verðlagi ársins 2002.  

Að því gefnu að húsbyggingunni verði lokið undir árslok 2003, eins og nú 
er að stefnt, verður ekki um neinn óþarfa fjárfestingarkostnað að ræða frá og 
með árinu 2002. Hinn uppsafnaði kostnaður vegna ótímabærra fjárfestinga, 
liðlega 280 m. kr. á verðlagi ársins 2002, verður hins vegar ekki aftur tekinn. 
Hann er að eilífu glataður. Þróun árlegs og uppsafnaðs umframkostnaðar 
vegna ótímabærra fjárfestinga er nánar lýst í Mynd 3. 
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Mynd 3. Umframkostnaður vegna ótímabærra fjárfestingar (M. kr., verðlag 
2002) 

Niðurstaða þessara reikninga er því sú, að umframkostnaður vegna 
ótímabærra fjárfestinga í Náttúrufræðahúsi á árabilinu 1995-2001 sé 
samanlagt liðlega 280 m. kr. Þessi upphæð er mælikvarði á þá fjárhagslega 
sóun, sem stafar af óhæfilega löngum byggingartíma Náttúrufræðahúss. Sem 
fyrr segir, bendir flest til þess að þessi upphæð sé við neðri mörk hins 
raunverulega umframkostnaðar.  

Gagnlegt er að setja þessa upphæð í samhengi við aðrar rekstrarstærðir 
Háskóla Íslands. Áætlaður byggingarkostnaður Náttúrufræðahúss er um 2,2 
ma. króna. Umræddur umframkostnaður vegna tafa í byggingar-
framkvæmdum nemur um 13% af þessum byggingarkostnaði. Kostnaðurinn 
við tafirnar jafngildir því a.m.k. 13% hærri byggingarkostnaði. Það hefði 
m.ö.o. verið a.m.k. jafngott að samþykkja 13% hærri byggingarkostnað gegn 
því að byggingunni hefði verið lokið á tveimur árum. 

Á árunum 2000 og 2001 var árlegur umframkostnaður vegna ótímabærra 
fjárfestinga 90-100 m. kr. Ekki mun fjarri lagi, að heildarkostnaður við hvert 
3 eininga námskeið við Háskóla Íslands sé um 1 m. kr. Ef ekki hefði verið 
um sóun vegna óhæfilega langs byggingartíma Náttúrufræðahúss, hefði á 
árunum 2000 og 2001 verið unnt að kenna a.m.k. 90 fleiri námskeið við 
Háskólann. 

Umrædd upphæð, liðlega 280 m. kr., samsvarar töpuðu fé, sem háskólinn 
hefði getað átt í fórum sínum í árslok 2001 umfram það sem það kostar að 
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koma Náttúrufræðahúsi upp í árslok 2003. Þessa upphæð væri hugsanlegt að 
fjárfesta á arðbæran hátt. Því liggur nærri að spyrja, hversu langan tíma það 
tæki fyrir þann höfuðstól að vaxa svo, að vextirnir einir dygðu til að greiða 
opinbera fjárveitingu til Háskólans eins og hún var árið 2001. Svarið er 
auðvitað háð ávöxtun fjármagnsins. Væri sú ávöxtun er 10% myndi taka 50 
ár að ná þessu marki. Höfuðstóll upphæðarinnar yrði þá um 33 ma. kr. Væri 
ávöxtunin á hinn bóginn 15% myndi einungis taka 31 ár að ná þessu marki, 
en 111 ár ef ávöxtunin væri aðeins 5%. 

Hvers vegna? 

Ljóst er að dýrkeypt mistök hafa verið gerð við byggingu 
Náttúrufræðahúss. Jafnframt liggur fyrir, að í höfuðatriðum hafa hinar röngu 
ákvarðanir verið teknar af Háskóla Íslands1 Því er ljóst, að innri hagstjórn 
Háskóla Íslands hefur brugðist í þessu máli.  

Hver er ástæðan? Vandamálið liggur tæpast í upplýsingaskorti eða 
vanþekkingu. Ákvörðun um að hefja byggingarframkvæmdir á árinu 1995 var 
tekin vitandi vits um að fjármagn væri ekki fyrir hendi2 og byggingarferillinn 
gæti vel orðið sá, sem nú hefur komið á daginn. Öllu líklegra er að 
skýringarinnar sé að leita í gerð Háskóla Íslands.  

Háskóli Íslands er ríkisstofnun og starfsmenn hans hafa trygga 
ráðningarsamninga. Það eru því litlar líkur á því  og þess raunar engin 
dæmi, sem ég hef getað fundið, að stjórnendur skólans eða aðrir starfsmenn 
gjaldi þess í starfi eða launum að eiga hlut að þjóðhagslega skaðvænlegum 
ákvörðunum. Þetta virkar raunar einnig á hinn veginn. Það er fjarska lítið um 
það, að Háskóli Íslands eða einstakir starfsmenn hans njóti þess, sem þeir vel 
gera. Frá sjónarmiði Háskólans, bæði sem heildar og einstakra starfsmanna, 
skiptir það því jafnan litlu máli hvort vel eða illa er haldið á spöðunum. 
Fjárhagsleg mistök eru yfirleitt bætt með fjárveitingum fyrr eða síðar. Fyrir 
góða búskaparhætti er á hinn bóginn refsað með lægri fjárveitingum. Það er 
með öðrum orðum innbyggt í gerð Háskóla Íslands og stöðu hans í 

1  Háskóli Íslands ræður í höfuðatriðum eigin byggingarframkvæmdum, enda fjármagnar 
skólinn þær að mestu sjálfur. Þar er aðeins þegar fjárskortur verður og leita verður 
fjárheimilda frá ríkisvaldinu að það síðarnefnda fær umtalsvert vald á 
byggingarframkvæmdum. 

2  Ég sat sjálfur í háskólaráð þegar þessi mál voru til umræðu og get fullyrt að athygli var 
vakin á því hversu óráðlegt það væri að hefja byggingarframkvæmdir áður en fjármögnun 
væri tryggð.  
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ríkiskerfinu, að hvorki hann né einstakri starfsmenn hans standa eða falla 
með gerðum sínum. Við þessar aðstæður hafa stjórnendur Háskólans e.t.v. 
fremur tilhneigingu til finna ásættanlegt jafnvægi á milli sérhagsmuna hinna 
mismunandi eininga skólans og forðast þannig átök og árekstra, en að gæta 
fyllstu hagkvæmni í rekstri og fjárfestingum.  

Ef þetta er grunnástæðan fyrir þeim kostnaðarsömu mistökum, sem gerð 
hafa verið í byggingu Náttúrufræðahúss og á ýmsum öðrum sviðum í rekstri 
og fjárfestingum skólans, vaknar spurningin um hvað sé til ráða. Nær fullvíst 
má telja, að besta lausnin felist í því, að Háskóli Íslands og stjórnendur hans 
á öllum stigum njóti þess sem vel er gert og gjaldi hins. Ljóst er, að slíkt 
fyrirkomulag krefst grundvallarbreytingar á stjórnskipun skólans og 
ráðningarformi starfsmanna. Hvort þær breytingar rúmast innan Háskólans 
sem ríkisstofnunar er mjög svo umhugsunarvert. 
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René Biasone 

 

A lively political debate has been around Kárahnjúkar Power Plant, and 
the Icelandic energy and economic policy in recent years. 

The topic of this study is to analyze the interest groups involved by 
adapting the SCOT approach (Social Construction of Technology). The 
construction of the Aluminum smelter and its energy source, the power plant 
at Kárahjnúkar in the East coast of Iceland has, understandably, been under 
fierce political debate. This is by far the biggest, single economic project 
executed in Iceland.  

My aim is to describe the situation from a different viewpoint, trying to 
explain its premises, to portray the actors, to reconstruct the interests 
involved, tacit as well as the more explicit ones.  

Premises 

The Icelandic saga of the energy-aluminum sector began in the early 60’s 
when the strategy for an economic growth was oriented towards the creation 
of a secondary sector in Iceland which consequently would open up for a 
blooming third sector so Icelanders could have a mixed economy, a welfare 
state. Actually, attempts to build an industrial base in Iceland started in the 
30’s but only after the WWII it  gathered momentum. Iceland was a late 
developer. 

Before the war, the Icelandic economy was mainly represented by the 
primary sector, namely farming and subsequently fisheries, Progressive 
politicians saw, as elsewhere the impressive construction of large-scale 
industries in the east as well in the west. Advocates of farming and other 
small-scale activities where seen as backward looking romantics.  

The Icelandic policy in the late fifties and early sixties that promoted the 
creation of a national power company (Landsvirkjun) and its directly 
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connected energy-intensive industry (ISAL) had a basic and clear goal: the 
creation of a solid industrial foundation. 

The hopes connected to the creation of forward linkages of the heavy 
industries locally did not materialize. In the last decades an attempt to 
diversify the energy-intensive industry, both in outputs and localization had 
not a significant success. 

 

Figure 1. Drivers, Means and their Proportionality 

Actors and interests 

The SCOT Approach 
The Social Construction of Technology emphasizes the principle multi-

directionality of technology development. The reasoning is as follows. 
People attach different meanings to artifacts. They therefore use artifacts 
differently. For example, the computer is a text processing machine to some 
people, a means of playing games to others, etc. Each use may trigger 
specific technological trajectories (soft- and hardware development). Thus, 
each meaning embeds a potential direction in which an artifact may develop. 
In principle, the evolution of an artifact can follow several development 
trajectories (multi-directionality). Analyses of technology development should 
be able explain why artifacts develop in certain directions and not in others 
(i.e. symmetrical explanation). 
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The SCOT approach further argues that different meanings or problem 
definitions attest to the interpretative flexibility that exists in respect to artifacts 
(Collins, 1981). Social groups negotiate about these meanings and problem 
definitions. In the process of acquiring consensus, the interpretative 
flexibility is reduced. This is called closure. Closure leads to stabilization of the 
meaning of the artifact. Since not all parties need agree on this meaning, 
there are different degrees to which members of a group feel committed to a 
meaning or a problem definition (i.e. degrees of inclusion). 

Figure 2. Problem-solution relations 

Expanding on the SCOT approach, if one examines an artifact and 
retraces its development path, the evolving artifact represents a series of 
solutions to select problems. There are several problem-solution relations 
(Figure 2). In some situations, groups working in the same field will interpret 
the problem differently and solve it by their own means (diverse problems, 
diverse solutions and thus diverse artifacts).  

In retrospect, different artifacts may seem to be a solution to the same 
problem. For example, electronic communication and physical 
transportation both address the problem of contacting someone. The 
solutions represent alternatives (substitute solutions, (b1)). Solutions may 
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also address different aspects of a problem (supplementary solutions (b2)). 
Or, one artifact may solve different problems (c). In other situations, it is 
important that various groups agree on the problem definition and to define 
one common solution (a) 

Within the SCOT approach, Bruno Latour and Michel Callon explain 
theory of Actors-Networks “points” to technology as being through and 
through social. “The most extreme position on this side of the spectrum is 
“social determinism”. Artifacts are then, materialized social relations. 

On the other hand, approaches leaning towards technology as this 
instance assume that technology develops according to its own internal 
necessity and out of dynamics beyond human control. It is focused on the 
impact of technology that is seen as the distinguishing element between the 
past and the future. These are two extremes. The  disagreement lies in the 
question, which is leading which? The methods are now seen as different 
approaches, fruitful in the emphasis, different views or lenses, so to speak. 

The Actor-Network Theory 
The novelty of the approach is to regard human and non-human artifacts 

as having similar status under certain conditions. What is done influences the 
subsequent actions, if these actions take on a material for they tend to 
restrict the scope of further activity, the action/technology has been black-
boxed. (Latour, 1988) 

For Bruno Latour the Actor-Network Theory attempts to overcome what 
he sees as the major shortfall of Modernism and Postmodernism: the slicing 
of a continuous, “hybrid” reality into analytical domains. The epistemology 
of Modernism divided nature and society into two incommensurable poles. 
Nature was only observed, never man-made, whereas only humans made 
society. The two poles were indirectly connected by language that allowed us 
to make stable references to either one of them. Postmodernism separated 
the middle ground, language, from both poles by declaring it autonomous. It 
is Latour's goal to show that the separation introduced by Modernism and 
extended by Postmodernism is artificial. Because (technological) reality is 
“simultaneously real, like nature, narrated, like discourse, and collective, like 
society”,  

Actor Network theory uses a somewhat unusual vocabulary. The 
following is a short “explanation” of the central term “Actor”. 
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Definition of “Actor”  
Actors are “entities that do things” (Latour, 1992). “The distinction 

between humans and non-humans, embodied or disembodied skills, 
impersonation or 'machination', are less interesting than the complete chain 
along which competences and actions are distributed.” (Latour, 1992)   

The actors playing in the Kárahnjúkar project 
The main actors, according to Latour’s definition, are: 
1. The Icelandic Government through the Ministry of Industry, which 

owns a majority, controls the National Power Company. 
2. The Reykjavík municipality owns 45% and Akureyri 5% 
3. Regional interests 
4. The National Power Company and the National Energy Authority, 

which respectively carry out the energy production and the research 
functions. 

5. National Association for the Protection of the Icelandic Environment, 
which has in this case a function of control. 

6. The Master Plan for Hydro and Geothermal Energy Resources in 
Iceland.  

7. The producers/multinationals. 
8. The Construction Sector/cluster. 
9. The Non Governmental Organizations (NGO’s). 
10. The pension funds and other long term investors.  
11. Engineering companies. 
12. Political parties. 
13. The Gross National Product (GNP). 
14. CO2 emission quotas since the Kyoto Protocol. 

National Power Company of Iceland (NPCI) 
The first major project of the NPCI was the construction of the Búrfell 

Power Plant in Árnes County, which opened in 1969. Since then its activities 
have expanded greatly. This reflects the emphasis on energy-intensive 
industry in Iceland during the last three decades, the state having attempted 
to attract foreign investment to Iceland by offering inexpensive electricity. 
This strategy was only partly successful, however, because a severe recession 
in these industries in the early 1990s brought all investments to a halt. 
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Energy Intensive Industry 
A desire to diversify the Icelandic economy and to harness the vast but 

unused resources of hydroelectric and geothermal energy has motivated the 
promotion of energy-intensive industry. In 1996, this sector used over the 50 
percent of all electricity consumed in Iceland. Its products accounted for 15-
20 percent of all exports, but its contribution to the national income is much 
lower than these figures imply, because the most of the raw materials used in 
the energy-intensive industries are imported, and the processes are capital-
intensive rather then labor-intensive. For this reason, the sector share of 
labor force is only around 1 percent. (Hálfdanarson, 1997) 

 

 
Figure 3. Relationships among relevant social groups, problems, and 
solutions in developmental process of Icelandic energy sector in 1965 
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Figure 4. Relationships among relevant social groups, problems, and 
solutions in developmental process of Icelandic energy sector in 1980 

Concluding remarks 

The analysis of the actors and the interests shows how the actors are 
linked to each other through the artifacts, and the associated problems-
solutions relations. 

Figure 3 shows quite well the relevant social groups that started the 
development of the Icelandic energy sector, the relation with the central 
artifact (the hydropower power plant), and the interests that each social 
group had with respect to the artifact.  

When we compare this figure to Figure 4 we introduce the temporal 
aspect. After 20 years we can notice a change of the relations between the 
actors (in this case, social groups) and the central artifact. For example, if in 
1965 the main goal for the Icelandic Government was to create an industrial 
base, in 1980 its main goal is to create a driving force to the tertiary sector. In 
1980 another relevant actor joined the network: the construction sector. In 
fact the construction sector turned to be the main driving sector in 
developing the Icelandic energy sector (see also Figure 1). 
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Considering Figure 5 we realize that the Actor-Network theory is helpful 
in structuring rather complex systems. In fact in the Kárahnjúkar Project 
many other actors are related to the central artifact, not only social groups, 
but also non-human actors such as CO2 emissions quotas and Pension 
Funds. 
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Athugun á stefnumótun hjá nokkrum 
íslenskum fyrirtækjum 

Runólfur Birgir Leifsson 

 

Sjálfsagt gæti mörgum þótt eðlilegt að byrja grein um stefnumótun á því 
að skilgreina nákvæmlega hvað átt er við með hugtakinu stefnumótun. Að 
mati Wit og Meyer (1998:xix) er raunin líka sú í flestum kennslubókum um 
stefnumótun að þær skilgreina hugtakið, matreiða það eins og uppskrift þar 
sem fram koma fá og takmörkuð sjónarmið og kenningar, kenna einföld 
skref við stefnumótunina og setja fram viðhorf og túlkun bókarhöfunda 
(með allri sinni bjögun) á sem auðlesnasta hátt. Þetta getur verið þægilegt, en 
hins vegar verður að benda á að fræðimenn á þessu sviði eru alls ekki 
sammála um það hvað felist í hugtakinu. Það er því engin ein „rétt“ 
skilgreining til og því hlyti slík einföldun að vera villandi og takmarkandi fyrir 
frekari þróun fræðanna. Ein ákveðin skilgreining gæti afvegaleitt frá hinni 
víðu og margslungnu skírskotun sem hugtakið hefur, en leitt þess í stað til 
þröngrar og afmarkaðrar túlkunar sem takmarkaði verulega umræðu og virka 
sköpun og þróun á sviði stefnumótunar. Því er mikilvægt að viðurkenna 
mismunandi skilning á hugtakinu og hvetja til skapandi hugsunar um hinar 
ýmsu hliðar stefnumótunar. 

Um stefnumótun má fjalla út frá mörgum sjónarhornum. Löngum hafa 
menn t.d. skoðað stefnumótun út frá þýðingu hennar í hernaði og er orðið 
sjálft þýðing á enska orðinu strategy sem dregið er af forn-aþeníska orðinu 
strategos sem tengist hernaði og forystuhæfileikum. Stefnumótun í fyrir-
tækjum hefur þá verið líkt við hernaðarlist og samkeppnisumhverfinu við 
blóðugan vígvöll þar sem hver vegur annan. En hugtakið hefur einnig verið 
skoðað út frá fleiri hliðum s.s. stefnumótunarferlinu, útkomunni (þ.e. 
stefnunni), umhverfinu, markaðinum, innri auðlindum, hæfileikum, túlkun 
stjórnenda, áætlanagerð, samræmi, lærdómi, valdabaráttu, menningu, 
skipulagi, innleiðingunni o.s.frv. Sjónarhornin eru mörg og spennandi hvert 
fyrir sig. 
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Þegar fjallað er um eða unnið að stefnumótun er mikilvægt að hafa í huga 
að hugtakið ber í sér þrjár víddir þ.e. stefnumótunarferlið, stefnuna sjálfa eða 
innihaldið og svo aðstæðurnar (context) sem ríkja við stefnumótunina (Wit og 
Meyer, 1998:5). Þetta eru ekki þrír aðskildir hlutar stefnumótunar, heldur 
aðgreinanlegar samspilandi víddir. Víddirnar orka hver á aðra t.d. hefur 
stefnumótunarferlið áhrif á sjálfa stefnuna og stefnan getur haft áhrif á næsta 
stefnumótunarferli. Aðstæður á markaði eða í efnahagslífi, tegund fyrirtækis 
o.s.frv. hefur síðan áhrif á báða þessa þætti. 

Til að flokka samstæð sjónarmið hafa fræðimenn sett kenningar um 
stefnumótun í kenningarskóla t.d. hafa Mintzberg, Ahlstrand og Lampel 
(1998) flokkað kenningar um stefnumótun í 10 skóla og Louis Printz (1999) í 
sex skóla. Flestir skólarnir lýsa fyrst og fremst stefnumótunarferlinu, en koma 
minna inn á stefnuna sjálfa (útkomuna úr ferlinu) eða aðstæðurnar sem ríkja 
þegar stefnumótunin fer fram. Mismunandi er hvort skólarnir reyna að segja 
til um hvernig skal móta stefnur (prescriptive) eða hvort þeir reyna að skilja 
og lýsa ferli stefnumótunar eins og það birtist í raun (descriptive). Lynch 
(2000:23-24) bendir á að stefnumótun megi skipta í forskriftaraðferð 
(prescriptive approach) og upprennandi aðferð (emergent approach). For-
skriftaraðferðin gerir ráð fyrir að stefnumótun sé rökrétt línulegt ferli sem 
geti af sér stefnu í lokin, en upprennandi aðferðin gerir ráð fyrir að stefnan 
birtist, þróist og aðlagist í ákveðnu samspili margra þátta yfir ákveðinn tíma. 
Þótt sumir aðhyllist aðra hvora aðferðina, þá er líklega rétt að viðurkenna 
báðar. Ólík nálgun þarf ekki að útiloka aðra aðferðina fremur en hina, heldur 
má þvert á móti segja að báðar séu nauðsynlegar til að skilja eðli 
stefnumótunar til hlítar. 

Mintzberg o.fl. (1998:9-15) segja að stefnumótun megi skipta í fimm þætti 
sem þeir nefna hin 5P: plan (áætlun), pattern (atferlismynstur), position 
(staðsetning), perspective (viðhorf) og ploy (kænskubragð). Þannig má t.d. skoða 
stefnu sem áætlun eða slóð til að komast frá núverandi stað þangað sem við 
viljum fara, eða þá að við horfum til baka og skoðum slóðina eða mynstur 
þeirra aðgerða sem við höfum framkvæmt (stefnan getur þá hafa tekið inn 
þætti sem ekki voru ráðgerðir í upphaflegri áætlun). Einnig getur stefnan 
falist í að staðsetja fyrirtækið á markaði með einhverri sérstöðu, í viðhorfi til 
þess hvernig við gerum hlutina eða í því að leika á keppinautana. Yfirleitt 
þarf að skoða öll „Péin“ í samhengi því stefnumótun getur varla byggst á 
einhverju einu þeirra. 

Þótt mismunandi skoðanir séu á því hvað stefnumótun er þá er nokkuð 
ljóst að með henni á að ná einhverju fram. Stefnumótunin sjálf er ekki 
takmark í sjálfu sér, heldur aðferð við að ná fram einhverjum markmiðum. 
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Skipulagsheildir hafa allar einhvern tilgang og stefnumótunin á að hjálpa til 
við að ná honum. Tilgangur flestra fyrirtækja í einkageiranum er að hámarka 
eign eigenda, en það geta verið mismunandi leiðir til að ná þeim tilgangi. 
Tilgangurinn getur líka verið annar eins og oftast gildir um opinber fyrirtæki 
og stofnanir. Margir halda því reyndar fram að fyrirtæki geti ekki haft einn 
tilgang, heldur byggi þau tilverurétt sinn á að þjóna mörgum 
hagsmunaaðilum s.s. starfsmönnum, viðskiptavinum, birgjum og lána-
drottnum auk eigenda. Einnig mætti tiltaka samfélagið, náttúruna og annað 
umhverfi sem „hagsmunaaðila“. 

Í bókinni Strategic Management fjalla þeir Thompson og Strickland 
(1998) um smíði, innleiðingu og framkvæmd stefnumörkunar. Þeir skilgreina 
stefnumörkun óhikað sem aðgerðaráætlun (game plan) stjórnenda þar sem 
þeir staðsetja fyrirtæki á völdum markaði, há árangursríka samkeppni og 
þóknast viðskiptavinum til að ná góðum viðskiptaárangri. Þeir segja að 
stefnumótun samanstandi af fimm þáttum þ.e. (1) móta framtíðarsýn, (2) 
setja markmið, (3) marka stefnu til að ná markmiðunum, (4) framkvæma 
stefnuna á hagkvæman og skilvirkan hátt og (5) meta árangur og betrumbæta 
m.v. reynslu. 

Lynch (2000) er mun varfærnari þegar hann skilgreinir stefnumörkun. 
Hann segir þó að stefnumörkun snerti grunnstefnu skipulagsheildar varðandi 
framtíðina: tilganginn, metnað, auðlindir og samspilið við umhverfið. Allir 
fletir skipulagsheildar hafi áhrif á stefnumótun s.s. starfsfólk, fjármál, 
framleiðsluhættir og umhverfið (þ.m.t. viðskiptavinir). Hann segir að lýsa 
megi stefnumörkun sem tilgangi skipulagsheildar ásamt aðgerðaráætlun til að 
ná tilganginum. Einnig þurfi að skoða framkvæmd stefnumörkunarinnar og 
hvernig hún sé háð breytingum í tímans rás. Í bók sinni skilgreinir hann 
stefnumörkun (corporate strategy) sem mynstur helstu markmiða, tilgangs og 
aðgerða eða áætlana til að ná markmiðunum, sett fram á þann hátt að í ljós 
komi á hvaða viðskiptasviði fyrirtækið starfar eða ætlar að starfa og hvaða 
tegund af fyrirtæki um sé að ræða eða verði að ræða í framtíðinni. 

Stefnumótun má líkja við fræðikenningu (theory). Hún verður alltaf 
einföldun á veruleikanum og skyggir á margar hliðar um leið og hún upplýsir 
aðrar. Hún bjagar um leið og hún skýrir. Við stefnumótun gerum við ráð 
fyrir orsakasamhengi hlutanna, setjum fram tilgátur um að ákveðin aðgerð 
leiði til ákveðins árangurs. Kenningin getur verið rétt eða röng eða að hluta 
til rétt. Stefnumótun getur gert okkur svo einbeitt eða fókuseruð að við 
missum alla jaðarsýn, eins og skip sem siglir skemmstu leið frá einum punkti 
til annars án þess að skeyta um hætturnar (t.d. ísjaka) á leiðinni. Um leið 



310 Viðskiptafræði Runólfur Birgir Leifsson 

hjálpar hún til við að samræma aðgerðir þannig að áratogin verði ekki öll í 
ósamræmi. 

Margar rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir áherslu á framkvæmd þeirrar 
stefnu sem á að skapast í stefnumótunarferlinu þá eiga fyrirtæki oft í miklum 
erfiðleikum með innleiðingu og framkvæmd stefnunnar. Jafnvel er talið að 
aðeins um 10% af mótuðum stefnum komist til framkvæmda. Á síðustu 
árum hafa komið fram ýmsar kenningar og aðferðir sem eiga að auðvelda 
framkvæmdina. Ein slík aðferð kemur frá Kaplan og Norton (1996) og 
nefnist „Balanced Scorecard“ eða samhæft árangursmat. Aðferðin á að hjálpa 
til við stefnumótun, en þó einkum við framkvæmdina. Stefnan á að tryggja 
að við förum í rétta átt og framkvæmdin að við ferðumst á sem skilvirkastan 
hátt í samræmi við stefnuna. 

Yfirleitt fjallar stefnumótun um tilgang fyrirtækis og framtíðina. Því koma 
oft upp hugtök eins og hlutverk, tilgangur, framtíðarsýn, markmið og 
áætlanagerð. Þessi hugtök virðast hins vegar ekki hafa sömu merkingu í 
öllum tilvikum hjá fræðimönnum, fremur en sjálft hugtakið stefnumótun.  

Eins og kom fram hér að framan þá hafa fræðimenn flokkað kenningar 
um stefnumótun í nokkra stefnumótunarskóla. Louis Printz (1999) aðgreinir 
kenningarnar í sex skóla sem hann nefnir Designskolen, Strategiske 
Planlægningsskolen, Positioneringsskolen, Human-Ressource-skolen, 
Ressource-Based-skolen og Konkurrence-skolen. Þeir Mintzberg o.fl. (1998) 
flokka kenningar um stefnumótun í 10 skóla sem þeir nefna The Design 
School, The Planning School, The Positioning School, The Entrepreneural 
School, The Cognetive School, The Learning School, The Power School, 
The Cultural School, The Environmental School og The Configuration 
School. 

Þrír fyrstu skólarnir falla nokkurn veginn saman hjá Printz og Mintzberg 
o.fl., en hinir ekki eins. Það má væntanlega skýra með því að þeir þrír fyrstu 
hafa verið lengst í sviðsljósinu, mikið um þá ritað og skapast nokkur 
samstaða um skilgreiningu á þeim. Alls verða því skólarnir 13 og hef ég valið 
þeim eftirfarandi íslensk nöfn: 

 
• Hönnunarskólinn 

Skólinn er frægur fyrir SVÓT líkanið. Hann gerir ráð fyrir 
stefnumótunarlíkani sem leitast við að ná jöfnuði og samsvörun á milli 
innri hæfileika og ytri möguleika. Stefna kemur fullsköpuð úr rökrænu 
hönnunarferli (stefnumótunarferli). Hægt er að velja bestu stefnuna 
sem út úr ferlinu kemur. Innleiðing og framkvæmd hefst ekki fyrr en 
búið er að fullmóta og velja bestu stefnuna. 
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• Áætlunarskólinn 
Byggir á hugmyndum hönnunarskólans. Mjög nákvæmt og formlegt 
stefnumótunarferli með gátlistum. Stefnan verður í formi vel 
skilgreindra áætlana s.s. rekstrar- og fjárhagsáætlana. 

• Stöðuskólinn 
Stefnan sem kemur út úr stefnumótunarferlinu fær aukið vægi. 
Umhverfisskilyrði og samkeppniskraftar eru vel skilgreind. Notuð 
greiningarlíkön á borð við líkanið um fimm samkeppniskrafta og 
virðiskeðjuna. Gert er ráð fyrir fáum almennum lykilstefnum í formi 
staðsetningar á markaði. Stefnur birtast sem kostnaðarforysta eða 
vöruaðgreining á ákveðnum markaðshluta. 

• Mannauðsskólinn 
Gagnrýnir oftrú á rökrænt og formlegt eða kerfisbundið 
stefnumótunarferli sbr. skólana hér að ofan. Stefnumótunarferlið 
einkennist fremur af skapandi leitar- og lærdómsferli í virku samhengi 
við aðra stjórnun fyrirtækisins. Stefnur eru jafnt upprennandi sem 
áætlaðar fyrirfram. Stefnumótun er sett í samhengi við kenningar um 
skipulagsheildir og skoðaðir kraftar og form (samstillingar) 
skipulagsheilda við mismunandi aðstæður. 

• Auðlindaskólinn 
Lítur fremur inn í fyrirtækið (auðlindir) en á ytra umhverfi 
(markaðinn). Skoðar SV hluta SVÓT líkansins sérstaklega. Rannsóknir 
beinast m.a. að spurningunni hvers vegna sum fyrirtæki geta náð 
viðvarandi betri árangri en önnur sem búa við sömu umhverfisskilyrði. 
Skilgreinir hugtök s.s. auðlindir, hæfni, hæfileika og kjarnahæfni. 
Skoðar m.a. rútínur, verkferla og samkeppnisforskot. 

• Samkeppnisskólinn 
Útvíkkun á auðlindaskólanum. Beinist m.a. að stjórnkerfi og 
menningu fyrirtækja ásamt gildismati og atferli stjórnenda. Stjórnendur 
þurfa að auka getu sína til að keppa í alþjóðlegri samkeppni, setja sér 
erfið en raunhæf markmið (stretch) og horfa til framtíðar. Fyrirtæki 
þurfa að virkja kjarnahæfni sína og læra af ólíkri menningu annarra 
landa. 

• Frumkvöðulsskólinn 
Aðalhugtak skólans er framtíðarsýn (vision), sem sköpuð er í höfði 
leiðtogans og kemur fram sem huglæg framsetning á stefnu eða 
stefnumótun. Framtíðarsýnin á að vera örvandi, leiðbeinandi 
hugmynd, meira í líki myndlíkingar en fullkomlega rökréttar áætlunar. 
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Stefnumótun bæði úthugsuð fyrirfram og upprennandi á sveigjanlegan 
hátt. Leiðtoginn þarf að hafa forystu og neista af snilligáfu. 

• Hugræni skólinn 
Stefnumótun er hugrænt ferli og því þarf að skoða hvað gerist í huga 
stefnumótandans. Skoðar m.a. áhrif vitsmuna, skynjunar, skilnings og 
reynslu stjórnanda við stefnumótunina. Mikilvæg hugtök eru m.a. 
skynjun, túlkun, bjögun, hjarðhugsun, takmörkuð skynsemi (bounded 
rationality), hugarkort og raunveruleiki. 

• Lærdómsskólinn 
Stefnumótunarferlið er lærdómsferli og því upprennandi (emergent) 
og stigvaxandi (incrimental) fremur en úthugsuð áætlun. Farsælir 
stjórnendur sá fræjum skilnings, samsemdar og hollustu inn í sjálft 
stefnumótunarferlið. Þegar stefnan fer að taka á sig mynd, er þegar 
búið að innleiða hluta af henni. Í ferlinu hafa stjórnendur því byggt 
skriðþunga og sálræna hollustu við stefnuna, sem auðveldar 
innleiðingu og framkvæmd hennar. Lögð er áhersla á 
þekkingarsköpun, óreiðu og ótjáhæfa þekkingu (tacit knowledge). 

• Valdaskólinn 
Stefnumótunarferlið einkennist af valdabaráttu sem lýsir sér m.a. í ferli 
samninga og málamiðlana ásamt prettum og baráttu á milli stríðandi 
fylkinga, hópa og bandalaga. Ekki er hægt að móta eða innleiða 
hámarksstefnur, heldur þarf að taka tillit til margra ósamstæðra 
markmiða. Talað er um innra vald (micro power) þegar átök fara fram 
innan skipulagsheildar, en ytra vald (macro power) þegar 
skipulagsheildin beitir valdi út á við t.d. gagnvart birgjum, kaupendum 
og stjórnvöldum. Valdabarátta getur skapað nýjar hugmyndir og 
komið í veg fyrir hjarðhugsun. 

• Menningarskólinn 
Spegilmynd valdaskólans. Valdið hlutar skipulagsheildina niður, en 
menningin hnýtir saman safn ólíkra einstaklinga í samþætta heild og 
beinir sjónum að sameiginlegum hagsmunum. Menningin verður 
„hugur“ skipulagsheildarinnar þ.e. sameiginlegar hugmyndir sem 
endurspeglast í hefðum og venjum sem og sögum, táknum, 
byggingum og vörum. Stefnumótun verður ferli félagslegs samspils 
sem byggir á sameiginlegri hugmyndafræði og skilningi allra innan 
skipulagsheildarinnar. Mikilvægasti þáttur í menningunni er ósýnilegur 
þ.e. djúpstæð óljós hugmyndafræði og ótjáhæfar forsendur sem geta 
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virkað sem kraftmiklar innri hindranir gegn grundvallarbreytingum. 
Sterk menning hvetur því síður til stefnubreytinga. 

• Umhverfisskólinn 
Umhverfið er samsett af nokkrum almennum kröftum sem 
skipulagsheildin verður að bregðast við eða fara halloka (selected out) 
að öðrum kosti. Eins og sumar dýrategundir keppa um sömu fæðuna, 
þá keppa fyrirtæki um sömu auðlindir og viðskiptavini. 
Stjórnunarforysta varð óvirkur þáttur nema til að „lesa“ umhverfið og 
tryggja viðeigandi aðlögun. Þeir sterkustu lifa af og ef umhverfið 
verður of fjandsamlegt þá deyja skipulagsheildirnar í þeim kima. 

• Samstillingarskólinn 
Sameinar að sumu leyti kenningar hinna skólanna. Stefnumótun felst 
m.a. í að tengja saman skipulag skipulagsheildar og umlykjandi 
aðstæður (configuration) hverju sinni og síðan umbreytingu frá einu 
stigi til annars eins fljótt og hægt er þegar þörf er á. Lykillinn að góðri 
stefnumótun er að viðhalda stöðugleika eða aðlögunarhæfum 
breytingum í sem lengstan tíma, en koma öðru hverju auga á þörfina 
fyrir umbreytingu og vera fær um að stjórna slíku upplausnarferli án 
þess að tortíma skipulagsheildinni. 

 
Sagt hefur verið að allar kenningar séu falskar. Þær séu aðeins orð, líkön 

eða myndir á blaði. Raunveruleikinn er alltaf mun flóknari. Kenningar eru 
eins og myndlíkingar sem beina sjónum okkar að ákveðnum atriðum og geta 
skerpt sýn okkar á þau, en um leið bjaga þær önnur atriði. Kenningarnar og 
þar á meðal stefnumótunarskólarnir eru samt nauðsynlegar, en verða að 
skoðast með þennan fyrirvara að leiðarljósi. Stjórnendur þurfa því að hafa 
kenningar allra stefnumótunarskólanna í huga þegar þeir móta stefnu eigin 
skipulagsheildar. Engin ein kenning inniber hinn eina rétta sannleika, en allar 
leggja þær mikið af mörkum. Þær geta átt við í mismunandi umhverfi, hjá 
mismunandi fyrirtækjum, á mismunandi tímum og við mismunandi aðrar 
aðstæður. Stefnumótunarferlið þarf því að tengja saman ýmsar hliðar hinna 
einstöku skóla. Stjórnendur þurfa að hugleiða hugrænar og félagslegar hliðar 
stefnumótunar, kröfur umhverfisins, leiðtogahlutverkið, innri öfl og 
hagsmuni skipulagsheildarinnar, samspil upprennandi og áætlaðra stefna, 
lærdóm, sveigjanleika, styrka stjórnun, breytingar o.s.frv. Að mati Mintzberg 
o.fl. (1998:368) hafa stærstu mistök stefnumótunar falist í því að stjórnendur 
hafa á þröngsýnan hátt tekið eina kenningu of alvarlega, án þess að hafa 
hinar í huga. 
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Rannsókn hjá íslenskum fyrirtækjum 

Það var því spennandi að kanna þekkingu stjórnenda í íslenskum 
fyrirtækjum á helstu kenningum um stefnumótun og skoða um leið helstu 
aðferðir þeirra við stefnumótun. Spurningakannanir voru sendar í október 
árið 1999 og apríl árið 2000 til fyrirtækja sem skráð voru á Verðbréfaþingi 
Íslands. Aðeins svöruðu 17 af 61 fyrirtæki fyrri könnuninni (27,9%) og 8 af 
14 þeirri seinni (57,1%) og því er ekki litið svo á að svörin hafi 
yfirfærslumerkingu, heldur gefi einungis til kynna stöðu hjá þeim fyrirtækjum 
sem svöruðu. 

Þekking stjórnenda á stefnumótun 

Það kom nokkuð á óvart hversu takmarkaða þekkingu stjórnendur 
fyrirtækjanna höfðu á helstu aðferðum og kenningum um stefnumótun. Gilti 
það sérstaklega um nýrri kenningar, en einnig um þær eldri. Enginn 
stjórnandi hafði heyrt um stefnumótunarskólana, ekki einu sinni 
forskriftarskólana sem lengst hafa verið í sviðsljósinu. Hins vegar þekkja 
margir stjórnendur til einstakra kenninga fyrstu skólanna s.s. SVÓT líkansins, 
kenninga um samkeppnisforskot og nokkurra kenninga Porters. Frekar fátítt 
er þó að fyrirtækin nýti sér þessar kenningar eða líkön ef frá er talin SVÓT 
greining sem virðist allsráðandi. 

Aðeins sex af átta fyrirtækjum þekktu hugtakið framtíðarsýn og þar af 
voru aðeins fjögur sem nota það við stefnumótun. Fjögur fyrirtæki nota 
kenningar Porters um greiningu á samkeppnisaðilum (competitor analysis) og 
þrjú kenningar um samkeppnisforskot. Aðrar aðferðir voru ýmist ekki 
notaðar eða notaðar af einu til tveimur fyrirtækjum. 

Ekkert fyrirtækjanna þekkti þekkingarspíral (SECI líkan) Nonaka og 
Takeuchi þrátt fyrir að þar sé um lykilhugtak að ræða í þekkingarstjórnun og 
þá einkum þekkingarsköpun í skipulagsheildum. Ekkert fyrirtæki vann með 
ótjáhæfa þekkingu (tacit knowledge) og aðeins eitt þekkti til hugtaksins. Má 
því áætla að lítið eða ómarkvisst sé unnið með þekkingarstjórnun/ 
þekkingarsköpun hjá fyrirtækjunum. Hið sama gildir um lærdómskenningar í 
tengslum við stefnumótun. 

Þótt nokkur fyrirtækjanna þekki og/eða noti kenningar Porters kom 
einna mest á óvart hversu lítið þær eru þekktar hjá fyrirtækjunum. Aðeins 
fimm fyrirtæki þekktu til líkansins um hina fimm samkeppniskrafta og þar af 
nota aðeins tvö það við stefnumótun. Virðiskeðjuna þekktu aðeins fjögur 
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fyrirtæki og þar af notaði eitt hana við stefnumótun. Aðeins þrjú fyrirtæki 
þekktu hinar almennu stefnur Porters og þar af nota tvö þær aðferðir við 
stefnumótun. Aðeins tvö fyrirtæki þekktu til samstillingarforma Mintzbergs 
þrátt fyrir að hann hafi verið mjög áberandi í skrifum um stefnumótun hin 
síðari ár. 

Ekkert eða lítið samhengi virðist vera á milli þess að fyrirtæki vinni með 
utanaðkomandi ráðgjafa og að það hafi þekkingu á eða noti þær aðferðir sem 
spurt var um. Ef samhengið var eitthvað þá benti það frekar til minni 
þekkingar hjá fyrirtækjum sem notuðu ráðgjafa við stefnumótunina. Þetta 
vekur upp spurningu um þekkingu ráðgjafanna á stefnumótun eða miðlun 
þekkingar frá þeim inn í fyrirtækin. Allt vekur þetta líka upp spurningu um 
þekkingu stjórnenda á Íslandi almennt á stefnumótun og menntunar-
möguleika í fræðunum fram að þeim tíma sem kannanirnar voru gerðar. 

Stefnumótun hjá nokkrum íslenskum fyrirtækjum 

Stefnumótun fyrirtækjanna sem skoðuð voru er erfitt að flokka í ákveðinn 
skóla en þó er ferlið líklega einna helst í anda kenninga og aðferða fyrstu 
stefnumótunarskólanna þ.e. hönnunarskólans, áætlunarskólans og stöðu-
skólans. Sennilega líkast aðferðum áætlunarskólans, en þar er gert ráð fyrir 
formlegu stefnumótunarferli í föstum skorðum samkvæmt fyrirfram 
ákveðinni áætlun og byggt á SVÓT líkaninu. Út úr slíku ferli, sem er mjög 
úthugsað, kemur opinber formleg stefna sem öllum ber að fara eftir. Mörg 
íslensku fyrirtækjanna nota einnig gátlista og magngera markmiðin þ.a. í lokin 
koma út vel skilgreindar fjárhags- og rekstraráætlanir eins og áætlunarskólinn 
gerir ráð fyrir. Þegar margir hafa komið að slíkum áætlunum skapast oft mikil 
tregða við að heimila sveigjanleika til að víkja frá þeim, en það einkennir 
einmitt flest fyrirtækin hve markvisst er fylgst með að formlegu stefnunni sé 
framfylgt. Svigrúm til upprennandi stefnumótunar og lærdóms virðist afar 
takmarkað og lítill sveigjanleiki gefinn til að víkja frá stefnunni og prófa 
eitthvað nýtt. Fyrirtækin leggja þó ekki mikla vinnu og tækni í að spá í 
framtíðina öndvert við kenningar áætlunarskólans. Þau hafa yfirleitt ekki 
heldur sérstaka „áætlendur“ eða „greiningarsérfræðinga“ á sínum snærum. 

Næstmest líkist ferlið líklega kenningum hönnunarskólans, sem var 
frægur fyrir SVÓT líkanið. Út úr ferlinu kemur skýr og aðgengileg stefna, en 
hins vegar var hún ekki unnin af einum „hönnuði“ eins og skólinn gerir ráð 
fyrir. Nokkuð áberandi var í könnununum hve margir komu að stefnu-
mótunarferlinu hjá fyrirtækjunum. 
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Nokkrar af kenningum Porters eru þekktar og/eða notaðar af 
fyrirtækjunum. Þar má helst nefna greiningu á samkeppnisaðilum. Hins vegar 
eru ekki mörg fyrirtæki sem nota aðrar kenningar stöðuskólans s.s. um hina 
fimm samkeppniskrafta, hinar almennu stefnur eða virðiskeðjuna. Aðrir 
skólar virðast lítt þekktir hjá fyrirtækjunum, nema ef vera skyldi 
auðlindaskólinn. Þó virðist í fæstum tilvikum að fyrirtækin nýti sér kenningar 
hans um auðlindaþróun til að ná varanlegu samkeppnisforskoti. 

Stefnumótunin virðist því einkum vera í anda fyrstu forskriftarskólanna. 
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Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Eitt af grundvallarverkefnum í rekstri fyrirtækja er að takast á við hið 
óþekkta og hið ókomna. Stjórnendur verða að rýna í framtíðina. Þeir bera 
ábyrgð á því að fyrirtækið búi við góðan og árangursríkan rekstrargrundvöll. 
Meginmálið er að fyrirtækið sé ávallt í öflugri samkeppnisstöðu sem gerir því 
kleift að ná árangri til lengri tíma. Það er eitt af meginverkefnum forstjóra og 
stjórnar fyrirtækis að ákveða stefnu fyrirtækisins sem miðar að þessari stöðu. 
Með stefnu er fyrirtæki að ráðstafa auðlindum sínum og forgangsraða í þeim 
verkefnum sem það tekst á hendur til að treysta reksturinn við þær aðstæður 
sem við er að glíma. 

Hið óþekkta og ókomna felur í sér óvissu um það sem mun gerast í 
framtíðinni. Um er að ræða aðstæður, tækifæri og ógnanir sem enginn fær 
vitað með vissu. Hversu mikil eða lítil óvissan er ræðst einkum af þeim 
stöðugleika sem fyrirfinnst í viðkomandi atvinnugrein og fjölda þeirra þátta í 
ytra umhverfi sem fyrirtækið þarf að bregðast við1. 

Óvissuna má einnig rekja til innri þátta, t.d. skipulags og starfsmannamála. 
Í þeim efnum er spurningin hversu öflugt fyrirtækið er til að takast á við 
hinar ytri aðstæður. Varðandi skipulagið er meiri óvissa ef flækjustigið er 
mikið. Flækjustigið ræðst af því hversu margræð og flókin starfsemin er og 
hversu auðvelt er að greina hana2. Varðandi starfsmannamálin er gagnlegt að 
horfa til atriða eins og hollustu, hvatningar og umbunar3. Skortur á umbun 
getur dregið úr starfshvatningu og hollustu. Slæmt ástand í 
starfsmannamálum rýrir getu fyrirtækisins fyrirtækis til að veita þjónustu og 
takast á við óvænta atburði. 

Ofangreind umfjöllun gefur til kynna hversu mikilvægt það er fyrir 
fyrirtæki að hafa stefnu eða átta sig á stefnu sinni. Erfiðar aðstæður gera það 
að verkum að vandasamt er að komast að niðurstöðu um stefnu fyrirtækis. 
Vandinn verður ekki minni fyrir stjórnendur þegar í ljós kemur að leið-

1  Sjá Daft (2001), kafla 3. 
2  Sjá Daft, kafla 4. 
3  Á þetta er minnst víða, sjá t.d. bók M. Kami: Á varðbergi, (1996). 
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beiningar fræðanna um það hvað stefna er og hvernig vinna megi 
stefnumótunarvinnu eru fjölbreyttar og jafnvel mótsagnakenndar.  

Í kenningasmíði um stefnumiðaða stjórnun hafa komið fram margar og 
ólíkar skilgreiningar á stefnu4. Fræðimenn eru engan veginn á eitt sáttir um 
skilgreiningarnar og þeir nálgast hugtakið úr mismunandi áttum. Einmitt þess 
vegna hefur oft og tíðum verið lögð mikil vinna hefur verið í að flokka þær 
hugmyndir, líkön, aðferðir og verkfæri sem fram hafa komið5. Það hefur m.a. 
verið gert til að auðvelda stjórnendum að fá betri innsýn og dýpri skilning á 
hugtakinu. 

Algengasta nálgunin og jafnframt hin klassíska er að stefna gefi til kynna 
„áætlaðar aðgerðir“6. Litið er á stefnu sem niðurstöðu úr mótunarferli sem 
ráðist er í að afloknu greiningarferli. Gengið er út frá því að stefna sé mótuð 
á rökrænan hátt. Þegar hún liggur fyrir er henni hrint í framkvæmd.  

Reynsla margra fyrirtækja er hins vegar á þá leið að framkvæmd stefnu 
gengur ekki sem skyldi. Það kemur fram þegar liðið er á gildistíma stefnunnar 
að oft á tíðum er merkjanlegur munur á því sem gerst hefur og þess sem 
ætlað var. Meðal annars í ljósi þessarar reynslu þá hefur önnur nálgun að 
stefnu verið að ryðja sér til rúms. Þar er litið á stefnu sem ferli og munstur 
athafna7. Útgangspunkturinn er að stefnan verði til í samvinnu og sam-
skiptum starfsmanna, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Gengið er út 
frá því að vinnan við undirbúning, mótun og framkvæmd stefnu verði ekki 
auðveldlega slitin í sundur. Mótun stefnu og framkvæmd hennar er þannig 
samtvinnuð. 

Vel flestar bækur um stefnumiðaða stjórnun gera grein fyrir þeim 
áherslumun sem er á milli þessara nálgana. Til einföldunar má nefna fyrri 
nálgunina forskriftaraðferð8 og þá seinni birtingaraðferð. Á aðferðunum er 
allnokkur munur og sumpart er hann djúpstæður. Í kenningum sem flokka 
má undir forskriftaraðferðina er áherslan öðru fremur á að draga fram þær 
efnahagslegu og tæknilegu áskoranir sem fyrirtækið þarf að takast á við. Litið 
er á fyrirtækið sem framleiðslueiningu. Undirstrikað er að öll lýsing, greining 

4  Sjá m.a. umfjöllun um stefnu í bók Mintzbergs o.fl. The Strategy Process: Concepts, 
Contexts, Cases. 

5  Sjá m.a. bókina Strategy Safari eftir Henry Mintzberg o.fl. (1998) og bókina Strategy: 
Process, Content, Context eftir de Wit og Meyer (1994). Einnig grein Mintzbergs ‘Crafting 
Strategy’ (1987).  

6  Á ensku: “planned intended strategy”.  
7  Á ensku: “strategy as an emergent phenomenon”. 
8  Richard Lynch (2003) gerir góða grein fyrir báðum þessum nálgunum: ‘prescriptive 

approach’ og ‘emergent approach’. 
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og mótun stefnu sé unnin á rökrænan og hlutlægan hátt. Auðlindir fjármuna 
eru öðru fremur í brennidepli. 

Með birtingaraðferð er meira gert úr mannauði og þekkingarverðmætum 
fyrirtækja. Til viðbótar við efnahagslega þætti er horft til félagslegra og 
sálrænna atriða. Tekið er meira tillit til valda og tengsla. Útgangspunkturinn 
er að fyrirtæki sé skipað fólki sem vinni saman að því að ná ákveðnu 
takmarki. Hvernig til tekst ræðst stórlega af fagurfræðilegum þáttum, 
tilfinningum og innsæi. Menning fyrirtækisins, starfsandi og ímynd þess hefur 
bein áhrif á það hvaða stefnu starfsemin tekur. 

Eins og rakið er hér að framan þá er viðurkennt að fyrirtækjum og 
stjórnendum þeirra hefur oft á tíðum reynst erfitt að koma stefnu sem sátt 
virðist um í framkvæmd. Það er vandamál sem nauðsynlegt er að bregðast 
við. Einn möguleikinn er að líta þannig á málið að framkvæmd stefnunnar sé 
tæknilegt vandamál sem leysa megi með réttu verkfæri. Slík lausn væri í anda 
forskriftaraðferðarinnar. Annar möguleiki er að gera stefnuna, mótun hennar 
og framkvæmd, samofna starfseminni í fyrirtækinu gegnum samræðu og 
samvirkni starfsmanna. Slík lausn væri í anda birtingaraðferðarinnar. 
Síðarnefndi möguleikinn er erfiðari en að öllum líkindum raunsærri og 
líklegri til ávinnings þegar til lengdar lætur. 

Sven Erik Sjöstrand er einn þeirra sem hefur gert þessi tvö sjónarhorn að 
rannsóknarefni. Í bók hans sem nefnist „The Two Faces of Management: 
The Janus Factor“ er kafli um hin mörgu andlit stefnu. Þessi kafli er 
áhugaverð lesning og einmitt kveikjan að þessari greinargerð. Kaflinn á erindi 
til allra þeirra sem hafa með stjórnun og stefnumiðaða stjórnun að gera. Til 
að forðast misskilning er rétt að undirstrika að Sjöstrand leggur ekki áherslu á 
að koma með réttu lausnina eða skilgreininguna á stefnu. Í kaflanum er 
hugtakið rætt og skoðað í margvíðu ljósi. Fyrst er fjallað um hugtakið stefnu, 
svo hvað er líkt og ólíkt í kenningum um stefnu, þá hvað er einkennandi fyrir 
forskriftaraðferð og síðan birtingaraðferð við mótun og framkvæmd stefnu. 
Að lokum er fjallar Sjöstrand um stefnumiðaða stjórnun.  

Hér verður gerð grein fyrir nokkrum punktum úr bókarkaflanum í þeirri 
röð sem Sjöstrand setur þá fram. Það skal undirstrikað að ekki er um beina 
þýðingu að ræða. Eftir atvikum er tækifærið jafnframt notað til vangaveltna 
af hendi greinarhöfundar eða umfjöllunin tengd við framlag annarra eftir því 
sem við á. Tilgangurinn með þessum skrifum er að draga fram þekkingu og 
sjónarmið um stefnu í þeirri von að það verði stjórnendum og öðrum 
áhugasömum um stjórnun og stefnumótun til gagns. 
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Stefna 

Segja má að fræðimenn séu ekki á eitt sáttir um hvort það sé yfir höfuð 
skynsamlegt að skilgreina hugtak eins og stefnu mjög nákvæmlega. Stefna er 
flókin. Sérhver skilgreining felur í sér val á efnisatriðum og einföldun þess 
sem skilgreinir. Það er hins vegar í mannlegu eðli að reyna að einfalda og ná 
utan um það sem fjallað er um hverju sinni. Það á við um stefnu eins og 
annað að fyrirliggjandi eru margar skilgreiningar9. 

Það ætti því ekki að vera vandamál fyrir forstjóra í fyrirtæki að afmarka 
sig við eina skilgreiningu á stefnu. Í raun ekki ef hann gerir sér ljóst að sú 
merking sem skilgreiningin gefur er bara ein af mörgum mögulegum. En 
honum verður að vera ljóst að aðrir sem vinna með honum kunna að leggja 
allt aðra merkingu í hugtakið og það samhengi sem það er notað í.  

Þessi staðreynd hefur einmitt þýtt að fræðimenn hafa lagt vinnu í að 
draga fram ólíkar merkingar tiltekinna hugtaka og bent á uppruna þeirra. Í 
því sambandi er ekki síst litið til forn-grísku og gamalla texta sem varða 
viðkomandi hugtak og notkun þess. Hvað stefnu og stefnumótun varðar að 
þessu leyti er notkun hugtaksins í hernaðarlegu samhengi vinsæl heimild og 
hliðstæða. Svo virðist sem fræðimenn hafi framan af sótt meira í heimildir 
um rökrænar og tæknilegar aðferðir en í þær vísbendingar sem til eru um að 
stefnumótun sé líkt við list, herstjórnarlist. 

Hinar herstjórnarlegu rætur í fræðum um stefnumótun fyrirtækja hafa þýtt 
að oft er litið á forstjórann sem hin óskeikula hershöfðingja. Lærdómurinn er 
sá að starfsmennirnir og fyrirtækið geti reitt sig á þekkingu hans og visku 
vegna þeirrar yfirsýnar sem hann býr yfir. Síðari tíma kenningar gera hins 
vegar mun minna úr mikilvægi þess að forstjórinn beiti valdi sínu og sæki sér 
fyrirmynd í drottnandi starfsháttum hershöfðingjans. Áherslan hins vegar á 
mikilvægi þeirrar yfirsýnar sem hershöfðinginn hefur og þeirrar forystu sem 
hann veitir heldur gildi sínu. 

9  Í kennslubókum um stefnumiðaða stjórnun er jafnan gerð grein fyrir hinum ýmsu 
skilgreiningum. Í þessu sambandi má t.d. benda á bækur eftir Grant (2002), Johnson og 
Scholes (2002) og Lynch (2003). 
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Viðurkenndur fræðilegur kjarni 

Þrátt fyrir að fræðimenn séu sammála um margt á sviði stefnumiðaðrar 
stjórnunar er ekki samstaða um ákveðinn fræðilegan kjarna í faginu10. Það er 
einkum vegna þess að fræðimenn nálgast viðfangsefnið út frá ólíkum 
sjónarhólum og því að þeir sjálfir búa yfir ólíkri reynslu. Jafnframt er 
rannsóknarefnið sem tekið er fyrir mismunandi þó það rúmist innan 
fræðasviðsins. Hugtakið einsleitni á alls ekki við um stefnumiðaða stjórnun. 
Það einkennir stefnumiðaða stjórnun sem fag, eins og svo mörg önnur, að 
það er tekist á um sjónarmið, áherslur og leiðsagnarreglur eftir því hvort þær 
eru lýsandi, leiðandi eða gagnrýnandi.  

 
Dæmi um þetta eru atriði sem nokkur samstaða virtist um: 
 
1. Mikilvægi þess að aðgreina það sem víkur að stefnu og stefnumörkun 

frá rekstrarlegum þáttum, daglegri stjórnun og venjubundnum 
ákvörðunum. 

2. Stefna varðar einkum tilgang fyrirtækisins, markaðinn, tæknina og 
menningu fyrirtækisins. 

3. Stefna ræðst af væntingum fremur en auðlindum. 
4. Stefna er fremur sett í samhengi við ytri þætti og stöðu fyrirtækis í 

umhverfi sínu en í samband við innri þætti. 
5. Stefna er til umræðu þegar fyrirtæki stendur frammi fyrir 

grundvallarbreytingum fremur en þegar smávægilegar breytingar 
verða. 

Hin síðari ár hefur gildi þessara “sameiginlegu” atriða verið dregið í efa, 
ekki síst atriðin sem nefnd eru í 1,3,4 og 5. 

Önnur leið og kannski gagnlegri er að segja að allar kenningar um 
stefnumiðaða stjórnun eigi það sameiginlegt að miða að því að varpa ljósi á 
og auðvelda stjórnendum fyrirtækja við: (a) að ná utan um starfsemina – 
„comprehensiveness“, (b) að tryggja samræmi og rásfestu athafna – 

10  Um þetta má finna umfjöllun í ritgerð höfundar frá (1995). Sérstaka athygli á sínum tíma 
vakti bókin ‘The rise and fall of strategic planning’ eftir Henry Minzberg (1994). Einnig er 
áhugaverða samantekt að finna í inngangi að nýrri bók um stefnumiðaða stjórnun eftir 
Jenkins og Ambrosini (2001). 
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„coordination“ og (c) að efla samskiptin við viðskiptavini og hagsmunaaðila 
og samspilið við athafnir þeirra – „conditionality“11.  

Eins hefur þeim fjölgað sem halda því fram að mikilvægt sé að virkja sem 
flesta starfsmenn þegar rætt er um stefnu og unnið að stefnumiðaðri stjórnun 
fyrirtækis. Með því er verið að gera minna úr þýðingu og vægi yfirstjórnar við 
mótun og framkvæmd stefnu. Þetta á ekki síst við í hugvits- og 
þekkingarfyrirtækjum þar sem sköpunarmáttur og einstaklingsbundið 
framtak starfsmanna getur verið ráðandi um samkeppnishæfni fyrirtækisins. 

Eins og fram hefur komið er vinsælt að einfalda umræðuna um stefnu, 
stefnumótun og stefnumiðaða stjórnun við tvær megin nálganir, 
forskriftaraðferðina og birtingaraðferðina. 

Stefna - forskriftaraðferðin 

Segja má að aðferðir þar sem öll nálgun að vanda fyrirtækisins miðar að 
því að skilgreina og leysa efnahagsleg og tæknileg vandamál falli undir 
yfirskriftina hér að ofan. Þessar aðferðir miða jafnan að því að setja upp 
áætlun um það hvað skuli gert og hvaða náttúruauðlindum, fjármunum og 
mannafla skuli verja til verkefnisins. Áherslan er á inntakið í starfsemi 
fyrirtækja. Rétt er að benda á að þessar kenningar komu fram þegar litið var á 
umhverfi fyrirtækja sem stöðugt og fyrirsjáanlegt12. 

Kjarni málsins var sá að starfsemi fyrirtækja og þróun þeirra benti til þess 
að ákveðin regla væri til staðar og að starfsemina mætti þróa á grundvelli 
rökrænnar skynsemi og áætlanagerðar þeirra sem að starfinu koma13. Hins 
vegar er í raun vart um það að ræða að allar aðgerðir geti verið skipulagðar 
fyrirfram og síðan framkvæmdar án íhlutunar. Þetta þýðir að skynsemin og 
rökhyggjan sem ganga þarf út frá er afstæð og í raun háð persónulegri getu 
viðkomandi, þeim upplýsingum sem hann býr yfir og því hagsmunasamhengi 
sem er ráðandi í hverju tilviki fyrir sig. 

Klassísku kenningarnar, þ.e. þær sem kenndar eru við forskrift og leiðandi 
áherslur, eru þekktastar á fræðasviði stefnumiðaðrar stjórnunar. Auk 
kenninganna frá frumherjunum14 hafa margar aðrar kenningar litið dagsins 
ljós. Inntak þeirra er að benda á leiðir sem fara má til að tryggja fyrirtækjum 

11  Sjá Sjöstrand (1997),bls. 108. 
12  Chaffee (1985) nefnir þessar kenningar línulegar “(linear models”) og þær þróuðust síðan í 

aðlögunarkenningar (“adaptive models”). 
13  Aðstæðnasýn er þýðing á “contingency perspective”. 
14  Sjá Andrews (1987), Ansoff (1965), Chandler (1962), Christensen o.fl. (1982).  
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samkeppnisforskot og samkeppnisyfirburði. Þessar kenningar benda á 
fjölmörg grundvallaratriði, t.d. að fyrirtæki verði ávallt að búa yfir réttum 
upplýsingum og hafa tryggan aðgang að auðlindum. 

Svokallaðar stöðukenningar um stefnumótun hafa átt miklum vinsældum 
að fagna15. Þar er mest áhersla lögð á umhverfið, markaðinn og atvinnu-
greinina sem fyrirtækið er starfandi í. Aðalatriðið er hagnaðarvonin sem 
vænta má að sé til staðar í atvinnugreininni. Þessi „utan frá og inn“ áhersla 
hefur þó að hluta til mátt að víkja fyrir þveröfugri áherslu, þ.e. „innan frá og 
út“. 

Þegar litið er á stefnu út frá innviðum fyrirtækisins og auðlindum þess er 
meginmálið að skapa, þróa og viðhalda sérstakri færni fyrirtækisins. 
Kjarnafærnina má skilgreina sem þá samþættingu hugvits, tæknibúnaðar og 
athafna sem ekkert fyrirtæki getur fengið fram eða framkvæmt betur en 
viðkomandi fyrirtæki. Þessi nálgun undirstrikar mikilvægi mannauðs í 
fyrirtækjum og þýðingu þess að hafa gott skipulag í fyrirtækjum. Skipulag 
sem ýtir undir valddreifingu og aukið umboð til starfsmanna varðandi 
ákvarðanir um athafnir og skuldbindingar fyrirtækisins. 

Í þessu ljósi er fyrirtækið oft endurskilgreint sem eins konar knippi sem 
samanstendur af mismunandi hæfileikum, samverkandi eignum og venju-
bundnum athöfnum16. Það er þessi flétta sem skapar grundvöllinn fyrir og 
möguleikann á samkeppnisforskoti viðkomandi fyrirtækis. Í þessu ljósi snýst 
stefnumiðuð stjórnun um það að þróa með fyrirtækinu hæfi til þess að 
tilgreina, draga fram, þróa og nýta sérstaka færni fyrirtækisins. 

Samantekið er hægt að benda á að hin leiðandi og forskriftarmiðaða 
nálgun að stefnu og stefnumótun hefur einkum snúist um rökræna ákvörðun 
um það sem fyrirtækið getur gert og ekki gert. Áherslan hefur verið á 
efnahagsleg og tæknileg vandamál. Gæðin á lausn vandans sem fyrirtæki er 
að glíma við ráðast af getu hins einstaka stjórnanda og færni hans í að beita 
þeim stjórntækjum sem honum standa til boða. Það sem þessi nálgun hefur 
um margt litið framhjá er saga og samhengi fyrirtækisins að öðru leyti, þ.m.t. 
siðir, hefðir, venjur og gildi sem ekki er mögulegt að mæla og meta á 
hlutlægan hátt. 

15  Porter (1980), (1985). 
16  “a set of differentiated skills, complementary assets and routines”. Sjá Sjöstrand (1997), 

bls. 108, þar sem hann vísar m.a. í Nelson og Winter (1982). 
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Stefna - birtingaraðferðin 

Fræðimönnum sem aðhyllast „ferlisnálgun“ að hugtakinu stefnu hefur 
vaxið fylgi á síðari árum. Með ferlisnálgun er átt við að stefna verði til, þróist, 
í takt við ákvörðunar- og athafnaferli fyrirtækisins. Einn fræðimaðurinn sér 
ferlið sem rökrænt smáskrefaferli17. Slík nálgun er með einstaklinginn sem 
grundvallareiningu og hugsunin er sú að ávallt sé verið að prófa sig áfram á 
grundvelli fyrirframtekinna ákvarðana sem stöðugt eru til endurskoðunar. 

Þeir sem aðhyllast ferlisnálgunina innan fræða um stefnumiðaða stjórnun 
snúa hins vegar almennt séð baki við þessari miklu áherslu á rökhyggju sem 
einkennir forskriftaraðferðina og einhverja fylgismenn birtingaraðferðinnar. 
Áherslan er á það að finna leiðir og líkön til að lýsa stefnu sem eru meira í 
takt við það sem í raun gerist innan fyrirtækja. Litið er á stefnu sem munstur 
og eins konar straum athafna sem verður til í samskiptum þeirra sem mynda 
fyrirtækið og hagsmunahóp þess. Í þessum fræðum er horfið frá því að setja 
einstakar ákvarðanir í brennipunktinn og litið á það sem gerðist á tilteknu 
tímabili. Tíminn fær vægi, sagan og atburðarrásin í einstökum málaflokkum. 
Áherslan er á það sem fyrirtækið miðar við og það sem gefur því merkingu. 
Því er haldið fram að margt af því sem gert er í dag megi skýra út frá fyrri 
atburðum, tengslum aðila og samskiptum18.  

Það er reynslan sem er dregin fram og því er haldið fram að hún ásamt 
tilfinningatengslum ýmis konar geti ráðið meiru um aðgerðir og athafnir en 
þurrir útreikningar tæknimanna. Þess ber þó að geta að þessi nálgun skoðar 
gjarnan það sem hefur gerst. Hún er þannig miðuð að fortíðinni og nýliðinni 
nútíð. Stefnumótun snýst hins vegar um það að hafa áhrif á það sem mun 
gerast. 

Samkvæmt þessari nálgun er litið á spálíkön og líkindareikninga um 
atburði framtíðarinnar sem ófullnægjandi en þó ekki ómögulega nálgun. 
Vissulega geta spár haft mikið gildi en þær byggjast einkum á því sem er 
mælanlegt. Það skortir á þætti eins og hugsjónir, trú og helgun þeirra sem að 
verkefnum koma. Slíkir þættir hafa áhrif á stefnu og þróun fyrirtækis. Kjarni 
málsins er því að viðurkenna alla þá þætti sem hafa áhrif á stefnu og árangur 
fyrirtækja19.  

17  “logical incrementalism”, sjá Quinn (1988). 
18  Hér má draga fram ‘embeddedness’ sem m.a. er fjallað um í grein höfundar og Anders 

Söderholm (2002). 
19  “multirationality”, sjá Sjöstrand (1997), bls. 117.. 



Lýsing á stefnu og stefnumótunarvinnu 325 

Sérstök áhersla er lögð á merkingu athafna og atburða. Með því er 
athyglinni beint að fyrirtækjamenningu almennt séð og skilningi 
einstaklingsins sérstaklega. Vert er að huga að því sem skiptir máli fyrir 
einstaklinginn innan fyrirtækisins og hvaða merkingu hann leggur í það sem 
gerist í starfi fyrirtækisins. Hér skiptir ‘tungumálið’ miklu og þau tákn sem 
sett eru fram. Forstjórinn og stjórnendur fyrirtækisins er boðberar og 
skoðanamótendur innan fyrirtækisins og að hluta til utan þess. Þeir eru 
sýnilegir og eru fyrirmynd starfsmanna, án tillits til þess hvort fyrirmyndin er 
góð eða slæm20. 

Starf stjórnandans hefur þannig táknræna þýðingu og þegar kemur að 
stefnu og stefnumörkun gegnir stjórnandinn mikilvægu hlutverki við að 
skapa menningu og sýn sem tengir saman söguna og reynslu dagsins við 
hugsjónir og hugmyndir um framtíðina21. Í þessu sambandi verður stefnan 
sjálf, til viðbótar við hina magnbundnu þætti, táknræn auðlind sem stendur 
fyrir þá draumsýn sem fyrirtækið skuldbindur sig til að gera að veruleika. Sem 
slík gefur hún starfsmönnum samhæfða merkingu sem auðveldar samvirkni 
starfseininga og samstillt átak starfsmanna. 

Í þessu sambandi er ekki aðeins litið á stefnu sem tákn og miðil til 
boðmiðlunar um viðskiptasvið og samkeppnisáherslur heldur er sérstök 
athygli vakin á mikilvægi stefnu sem sameiningarafls og hvata til helgunar 
starfsmanna. Kjarni málsins í því sambandi snertir mannlegar tilfinningar. 
Sem dæmi má benda á að stöðugreining fyrirtækis er aldrei fyllilega hlutlæg, 
vegna þess að gildisdómar þess eða þeirra sem unnu stöðugreininguna hefur 
áhrif á niðurstöðuna. Það eru þeir sem meta það hvort staðan er „góð eða 
slæm“, „rétt eða röng“, „viðeigandi eða óviðeigandi“, „falleg eða ljót“. Eins 
eru til dæmi um að starfsfólk er metið á grundvelli þess hvort um er að ræða 
„heiðarlega/óheiðarlega“ menn eða „hættulega/hættulausa“. Stórfelldar 
breytingar innan fyrirtækja hafa jafnframt í för með sér tilfinningalegt umrót 
hjá starfsfólki. Starfsfólk, viðskiptavinir og hagsmunaaðilar spyrja sig – hvað 
er að gerast? Hvað þýðir þetta? Hvert er hann að fara? Hvað á hann við? – 
Og eru um leið sífellt að túlka það sem fram fer.  

Þetta sýnir að menn nota gjarnan hugtök og lýsingarorð sem snerta og 
lýsa tilfinningu viðkomandi. Raundæmin um þetta eru mörg, en þó er aðeins 
að litlu leyti tekið mið af þeim í hefðbundnum kenningum um stefnumótun. 
Lærdómurinn af þessu er að við stefnumótun og stefnumiðaða stjórnum er 

20  Áhugaverð bók sem dregur fram þessa þætti í stefnumiðaðri stjórnun er ‘Strategisk ledelse 
på politiska marknader’ eftir Berg og Jonsson (1991). 

21  Í þessu sambandi má benda á bók Ohmae, ‘The mind of the Strategist’ (1982). 
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það grundvallaratriði að taka mið af hugmyndum og hughrifum þeirra sem 
málið snertir. Þessi hughrif hafa áhrif á það hvaða merking er lögð í það sem 
sett er fram, hvort heldur það er lýsing á stöðu fyrirtækis, greining á 
stöðunni, stefnumörkun eða skipurit þess. 

Stefnumiðuð stjórnun 

Samantekið má segja að eitt megininntakið í grein Sjöstrands sé að minna 
á að taka beri með fyrirvara þeim kenningum og viðhorfum til stjórnunar og 
stefnumótunar sem leggja nær eingöngu áherslu á hlutlæga, rökræna og 
kerfisbundna nálgun. Slíkar fyrirmyndir taka að takmörkuðu leyti mið af því 
mannlega atferli sem fram fer og gefa því ekki fullnægjandi leiðbeiningu. Þess 
í stað ber að líta til kenninga sem eru víðtækari og benda á það í gegnum 
hvað og hvernig starfsmenn átta sig á hvað gera skuli til þess að stefna 
fyrirtækis nái fram að ganga og það verði árangursríkt22. 

Með þessu er ekki verið að segja að innihald stefnu skipti minna máli en 
formið, heldur að það þurfi að gæta að forminu, ferlinu og í raun 
samhenginu öllu til þess að innihaldið verði dregið fram og skilið á þann hátt 
sem ætlast er til. Hinn almenni skilningur innan fyrirtækisins er því 
grundvallaratriði. Þetta þýðir að eitt það mikilvægasta við stefnumótunar-
ferlið og stefnumörkunina er það ferli athafna og samskipta sem fram fer til 
að ná niðurstöðunni – stefnunni. 

Vörðurnar sem mestu máli skipta í stefnumiðaðri stjórnun eru þannig 
ekki árangursmarkmiðin eða niðurstöðurnar sem stefnt er að heldur þau 
viðmið og þær leiðbeiningar sem hjálpa starfsmönnum fyrirtækisins að feta 
veginn til árangurs. Vörðurnar og viðmiðin eru þó til lítils nýt ef 
starfsmennirnir þekkja ekki til þeirra og eru ekki með á nótunum um það til 
hvers fyrirtækið starfar og fyrir hverja það starfar, þ.e.a.s. ef starfsmennirnir 
skilja ekki þann ávinning og þau gæði sem þeir eru þátttakendur í að skapa. 

Slíkur skilningur snertir fyrirtækið í heild, því betri skilningur því meiri 
árangur. En til að skapa skilning þarf að veita einstaklingunum athygli og 
Sjöstrand bendir á að gagnlegt geti verið að líta á stefnumótun fyrst og 
fremst sem „leik“ fyrir einstaklinga23. Einstaklingarnir hafa þó mismikil áhrif 
og það eru ekki allir sem í raun eru virkir í því athafna- og ákvarðanaferli sem 

22  Höfundi er hugleikið framlag Richard Normann, sérstaklega síðasta bók hans ‘Reframing 
Business’ (2001). 

23  “strategy is thus more of a game for individuals that involves organizations, and more 
seldom the other way around”, Sjöstrand (1997), bls. 120. 
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mótar vegferð fyrirtækisins. Þeir einstaklingar sem hafa þýðingu fyrir þróun 
fyrirtækisins eru í stefnumarkandi hlutverki. Þeir setja fram tillögur sem miða 
að þróun þess. 

Þessi nálgun að stefnumótun varpar ljósi á mikilvægi þess að huga að 
velþekktum fyrirbærum eins og völdum og áhrifum. Tillaga einhvers sem 
sýnist líkleg til þess að hafa markandi áhrif á athafnir og niðurstöðu fyrirtækis 
verður samstundis fyrir þrýstingi og tilraunum til breytinga frá öðrum 
einstaklingum innan fyrirtækisins sem miða að því að hafa áhrif á þær 
áherslur sem komið er til leiðar. Í þessum leik er ekki sjálfgefið að 
niðurstaðan sé ætíð fyrirtækinu fyrir bestu, heldur ráðist af hagsmunum 
einstaklinganna sem skipta sér af atburðarrásinni og hagsmunum þeirra 
deilda fyrirtækisins sem þeir eru hluti af24. 

Þetta þýðir í raun að stefnumörkun fyrirtækja og stefnumiðuð stjórnun 
þeirra ræðst í hinni daglegu starfsemi fyrirtækisins, frekar en í gegnum 
ákveðna fyrirfram skilgreinda verkþætti, fundi og ráðstefnur. Ekki ber að 
skilja þetta svo að rangt sé að afmarka ákveðna verkþætti í stefnumótunar-
vinnu, að tilgangslaust sé að halda fundi um stefnu fyrirtækisins og að 
gagnslaust sé að fá starfsmenn á ráðstefnur. Þess háttar verklag tryggir að 
starfsmenn fái boð og hugmyndir um aðalatriðin sem taka þarf inn í 
umræðuna og settur er upp þýðingarmikill vettvangur fyrir umræðu og 
skoðanaskipti þar sem fræðilegri innsýn og reynslu er miðlað. 

Afmörkuð stefnumótunarvinna er þess vegna nauðsynleg en ekki 
nægjanleg ein og sér til að skila árangri. Allra síst ef stefnumótunin er sett í 
hendurnar á utanaðkomandi sérfræðingum nær eingöngu. Það er grundvallar-
atriði að lykilstarfsmenn fyrirtækisins hafi miklu hlutverki að gegna í 
stefnumótunarvinnunni. Það eru þeir sem hafa reynsluna og bestu 
þekkinguna á starfseminni og þeir eru í aðstöðu til að hafa áhrif á gang mála 
innan fyrirtækisins. Lykilstarfsmenn eru því í einu veigamesta stefnumarkandi 
hlutverkinu. Ráðgjafar þeirra skipta líka máli, en vægi þeirra fer eftir skilningi 
þeirra á starfseminni og áhrif að því marki sem lykilstarfsmennirnir fara eftir 
ráðum þeirra. Vægi lykilstarfsmanna fer síðan eftir því hversu vel þeim tekst 
á að ná til almennra starfsmanna fyrirtækisins og samhæfa skilning þeirra á 
því sem fyrirtækið vill koma til leiðar. 

Þetta þýðir að stefna fyrirtækisins þróast í takt við tímann og það 
samhengi sem er ráðandi hverju sinni. Til að hafa áhrif á þessa þróun er 
mikilvægt að setja sig inn í atburðarrásina og skilja forsendurnar. Árangur 

24  Á “suboptimalization” var m.a. bent í kenningum um “The Behavioural Theory of The 
Firm” sem komu fram á áratugnum milli 1950 og 1960, Cyert og March (1963). 
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stefnumiðaðrar stjórnunar verður best tryggður með því að huga vel að hinu 
margslungna og síendurtekna ferli athafna og ákvarðana þar sem saman fer 
blanda áætlunar, aðgerða og endurmats. Í þessu ferli skiptir mestu máli að ná 
til einstakra starfsmanna fyrirtækisins, athafna þeirra og hugsana, þannig að 
athafnamunstrið verði eins skilvirkt og markvirkt sem verða má. Þetta dregur 
fram mikilvægi hinna táknrænu auðlinda fyrirtækisins og boðmiðlunar þess – 
bæði inn á við og út á við. 

Heimildir 

Andrews, K. R. (1987). The Concept of Corporate Strategy. Homewood: Irwin.  
Ansoff, I. H. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw Hill. 
Berg, P. O. og Jonsson C. (1991). Strategisk ledning på politiska marknader: 

Opinionsbildning och intern förankring i förvaltninger och folkrörelsesorganisationer. 
Lund, Studentlitteratur. 

Chaffee, E. E. (1985). Three Models of Strategy. Academy of Management 
Review, 10(1), 89-96.  

Chandler, A. D. jr. (1962). Strategy and Structure. MIT Press. 
Christensen, C. R., Andrews, K.R., Bower, J.L., Hamermesh, R. G. og Porter 

M. E. (1982). Business Policy: Text and Cases, Homewood: Irwin. 
Cyert, R. M. og March J. (1963). A Behavioural Theory of the Firm. New Jersey: 

Prentice Hall. 
Daft, R. L. (2001). Organization Theory and Design. Cincinnati: South Western.  
De Wit, B. og R. Meyer (ritstj.) (1994). Strategy: Process, Content, Context: An 

International perspective. Minneapolis, St. Paul: West Publishing. 
Grant, R. M. (2002). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, 

Applications. Oxford: Blackwell Publishers Inc. 
Jenkins, M. og Ambrosini V. (2002). Strategic Management: a multiperspective 

approach. Basingstoke: Palgrave. 
Johnson, G. og Scholes K. (2002). Exploring Corporate Strategy: Text and Cases 

(6.ed.). Harlow: Pearson Education Ltd.  
Kami, M. J. (1996). Á varðbergi: nýjar áherslur í stjórnun. Reykjavík: Ritröð 

Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands og Framtíðarsýnar. 
Lynch, R. (2003). Corporate Strategy (3ed.). Harlow: Pearson Education Ltd.  
Mintzberg, H. (1987). Crafting Strategy. Harvard Business Review, July-August. 
Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning, London: Prentice 

Hall. 
Mintzberg, H., Ahlstrand, B. og Lampel J. (1998). Strategy Safari. Hemel 

Hempstead: Prentice Hall. 



Lýsing á stefnu og stefnumótunarvinnu 329 

Nelson, R. R. og Winter S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic 
Business, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. 

Normann, R. (2001). Reframing Business: When the Map Changes the Landscape. 
Chichester: John Wiley and Sons Ltd. 

Ohmae, K. (1982). The Mind of the Strategist. New York: McGraw Hill. 
Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and 

Competitors. New York: Free Press. 
Porter, M. (1985). Competitive Advantage, Boston: Free Press. 
Quinn, J. B. (1980). Strategies for Change: Logical Incrementalism. Englewood 

Cliffs: Irwin. 
Runólfur Smári Steinþórsson (1995). Strategisk ledelse af integrerede 

mellemsektororganisationer, Handelshøjskolen i København, Ph.D. serie 5.95. 
Runólfur Smári Steinþórsson og Anders Söderholm (2002). Strategic 

management as multi-contextual sensemaking in intermediate 
organizations. Scandinavian Journal of Management, 18, 233-248. 

Sjöstrand, S. E. (1997). The Two Faces of Management: The Janus Factor. London: 
International Thomson Business Press. 

 





Sigurjón Haraldsson  

 

Menn hafa lengi velt því fyrir sér hvort hægt sé að stjórna þekkingu í 
fyrirtækjum, þannig að það auki framlegð og framleiðni starfsmanna, skapi 
nýjar framleiðslu- og þjónustuhugmyndir, þannig að hámarksárangri og 
hagnaði verði náð með sem minnstri áreynslu. Þekkingarstjórnun eða 
Knowledge Management er eitt þeirra stjórnunarhugtaka sem komið hafa 
fram í dagsljósið.  

Það hefur verið lengi vitað að ákveðin þekking og reynsla býr meðal 
starfsfólks á hverjum vinnustað. Í daglegum rekstri verður vitanlega til 
reynsla og þekking, sem starfsmenn búa að við áframhaldandi störf. Þannig 
hafa eigendur og starfsmenn fyrirtækja getað geymt viðskiptaleyndarmál 
innan fyrirtækja, kynslóð fram að kynslóð. 

Þó svo að vitneskjan um þekkingu sé jafngömul sögu mannsins, þá var 
það ekki fyrr en uppúr 1990, sem stjórnendur fyrirtækja fóru að tala um 
þekkingarstjórnun sem hugsanlegt stjórntæki til að ná samkeppnis-
yfirburðum. 

Að útskýra þekkingarstjórnun er ekkert einfalt verk og verður ekki gert að 
fullu í litlum fyrirlestri sem þessum. En til að varpa ljósi á vandamál og 
tækifæri við innleiðingu þekkingarstjórnunar verður í fyrirlestri þessum 
byrjað á því að útskýra hvað sé þekking, upplýsingar og gögn og hver sé 
megin munurinn á þessum fyrirbrigðum. „Vandamál þekkingarstjórnunar og 
innleiðing hennar má í flestum tilfellum rekja til skilnings- eða 
þekkingarleysis á þessum þáttum“ (Fahey og Prusak, 1999).  

Síðan verður lýst á einfaldan máta hvernig hægt sé að stjórna þekkingu og 
að lokum, hvað sé þekkingarstjórnunarkerfi og ýmsa áhrifavalda á slíkt kerfi. 
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Hvað er þekking? 

Ef þekking er ekki eitthvað sem er frábrugðið gögnum eða upplýsingum, 
þá er ekkert nýtt eða áhugavert við þekkingarstjórnun. (Fahey og Prusak, 
1999)  

Í einföldustu útskýringu er þekking fyrirbæri sem býr í höfði einstaklinga 
sem geta skapað, raungert, eða miðlað þekkingu þannig að aðrir einstaklingar 
eða hópar geti á sama máta miðlað eða raungert hana, eða skapað nýja 
þekkingu úr henni. Þekking verður alltaf bundin einstaklingi, hópum, 
skipulagsheildum eða þjóðfélagi, alveg sama hvort hún er áþreifanleg eða 
hugræn. Ef einstaklingurinn eða hópurinn getur ekki raungert eða miðlað 
öðrum þekkingu svo sá síðarnefndi geti raungert hana eða skapað nýja 
þekkingu úr henni, býr einstaklingurinn eingöngu yfir upplýsingum. Daglega 
innbyrða einstaklingar fjöldann allan af upplýsingum frá ýmsum miðlum. 
Sumt verður þeim að þekkingu þ.e.a.s. það sem þeir geta síðan raungert og 
annað verður þeim bara að upplýsingum sem þeir nýta jafnvel ekki meir, en 
getur þó verið í formi vitneskju um einhvern atburð. Til að hægt sé að 
stjórna þekkingu þurfa stjórnendur að vera færir um að skilja muninn á milli 
þekkingar annarsvegar, og upplýsinga og gagna hinsvegar (Fahey og Prusak, 
1999). 

En þar sem þekking er að stórum hluta hugræn þ.e.a.s. hún býr í höfði 
fólks er hættan sú að stjórnendur sjái ekki aðra leið til að stjórna þekkingu en 
að gera hana að mestu eða öllu leiti áþreifanlega svo hægt sé að stjórna henni. 
Þarna liggur megin vandamál þekkingarstjórnunar.  

Þekking verður alltaf bundin einstaklingi, hópi, skipulagsheild eða 
þjóðfélagi. Að slíta þekkingu frá einstaklingi eða hópi einstaklinga veldur því 
að sáralítill eða engin munur verður á þekkingu, upplýsingum eða gögnum.  

Þekking sem ísjaki 
Það má líkja þekkingu við ísjaka. Stór hluti þekkingar er hugrænn (tacit) 

þ.e.a.s. hún býr í huga einstaklinga, hópi eða skipulagsheildum, það er sá hluti 
sem er einstaklingum ósýnilegur. Þekking verður alltaf sköpuð og raungerð af 
einstaklingum eða hópi einstaklinga. Áþreifanleg þekking þ.e.a.s. explicit 
knowledge (sú sýnilega af ísjakanum) verður alltaf búin til útfrá hugrænni 
þekkingu sem síðan er sett í áþreifanlegt form til að auðvelda öðrum að skilja 
og meðtaka þekkinguna. Gott dæmi um útskýringu á þessu, er hugtakið 
„BA“ sem kom upphaflega frá japanska heimspekingnum Kitaro Nishida. 
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Fyrir þá sem ekki þekkja hugtakið, þá er hægt að skoða „Ba“ sem miðlað 
svæði til að koma á sambandi. Þetta svæði getur verið efnislegt (t.d. 
skrifstofa, dreift fyrirtækjasvæði), eiginlegt (t.d. netpóstur, símafundur), 
hugrænt (t.d. miðluð reynsla, hugmyndir, hugsjónir), eða hverskonar 
samsetning þessara atriða. Það sem sundurgreinir „Ba“ frá venjulegum 
mannlegum víxlverkunum er hugtakið um þekkingarsköpun. „Ba“ aflar 
svigrúms fyrir framrás einstaklingsins og/eða sameiginlegrar þekkingar. Það 
er frá slíku svigrúmi sem yfirskilvitleg yfirsýn samlagast öllum nauðsynlegum 
upplýsingum. „Ba“ má einnig skoða sem viðurkenningu á sjálfinu í öllum. Í 
samræmi við tilvistarkenninguna, er „Ba“ samhengi sem hýsir merkingu. 
Þannig álítur Nishida að „Ba“ sé miðlað svigrúm sem þjónar því að vera 
grunnurinn að þekkingarsköpun (Nonaka, 1995). 

Mestan hluta þekkingar innbyrða einstaklingar á hugrænan hátt frá 
umhverfinu, í gegnum skynfærin, með upplifun eða tilfinningum í daglegu 
starfi eða lífi við aðra einstaklinga, náttúru eða umhverfi. Þessi þáttur hefur 
yfirleitt meiri áhrif á líðan einstaklinga, ákvarðanatöku og framkvæmd útfrá 
því.  

Áþreifanlega þekkingu innbyrða einstaklingar hinsvegar með lestri, áheyrn 
eða áhorfi á ýmsa rafræna miðla eða í formi bóka, blaða og tímarita o.s.frv. 
Þetta er oftast í formi upplýsinga eða gagna og hefur minni áhrif á líðan 
þeirra, ákvarðanatöku og framkvæmd þar sem hún snertir þá ekki eins 
óþægilega og hugræn þekking. 

Eins og sjá má með myndlíkingunni um ísjakann, þá er hugræna 
þekkingin um 80-90% af allri þekkingu en áþreifanlega þekkingin um 10-
20%. Eins og áður hefur verið nefnt þá getur áþreifanleg þekking ekki orðið 
til nema að hún í upphafi sé sköpuð af einstaklingi þ.e. þekkingin getur ekki 
orðið til af sjálfri sér og orðið þannig til á áþreifanlegan hátt. 

Það er því mikilvægt atriði hér að skilja að þekkingin verður aldrei slitin 
frá einstaklingi, hópi eða skipulagsheildum sem geta skapað, raungert eða 
miðlað þekkingu, því annars getur verið erfitt að greina á milli þekkingar 
annarsvegar og upplýsinga eða gagna hinsvegar. 

En hvernig getur þá þekking verið áþreifanleg? 
Ef ekki er hægt að slíta þekkingu frá einstaklingi, hópi eða skipulags-

heildum hvernig getur þá þekking verið áþreifanleg? Þekking getur verið 
áþreifanleg í formi rafrænna gagna, greina, bóka, mynda o.s.frv. en með 
tilvísun í þá einstaklinga, hópa og skipulagsheilda sem hafa skapað eða geta 
miðlað og raungert þekkinguna. Ef slík tilvísun er ekki fyrir hendi þá skapast 
áðurnefnt vandamál sem er fólgið í mismuninum á þekkingu og hinsvegar 
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upplýsingum og gögnum. Með þessari aðferð má líta á að munurinn á 
áþreifanlegri þekkingu annarsvegar og upplýsingum og gögnum hinsvegar sé 
sá að áþreifanleg þekking segir til um hvaða þekkingu viðkomandi 
einstaklingar, hópar eða skipulagsheildir búa yfir þ.e.a.s. hverjir hafa skapað 
viðkomandi þekkingu eða geta miðlað eða raungert þekkinguna. Upplýsingar 
og gögn lýsa frekar því hvað sé gert, hversvegna það var gert, hvernig það er 
gert o.s.frv. án sérstakrar tilvísunar í hæfileika einstaklinga til að skapa, 
raungera og miðla. 

Hvernig stjórnum við þekkingu? 

Vandamál við stjórnun þekkingar má eflaust að einhverju leiti rekja til 
þeirrar tilhneigingar að stjórnendur fyrirtækja vilji á beinan hátt stjórna því 
sem þeir geta fest hönd á. Því er hægt að skoða vandamálið varðandi 
þekkingarstjórnun er að þekking er að stórum hluta hugræn og því erfitt að 
sjá í fljótu bragði hvernig hægt sé að stjórna þekkingu. Það fer því töluverður 
tími og orka hjá starfsmönnum og stjórnendum í það að reyna að gera sem 
mest af þekkingu áþreifanlega svo að hægt sé að stjórna henni. Við þessa 
framkvæmd skapast ákveðið vandamál, því stór hluti af þekkingu er og 
verður alltaf hugrænn og því eingöngu stjórnað af þeim einstaklingum sem 
búa yfir þekkingunni. Það verður því að viðurkenna að fyrirbærinu 
„þekking“ verði að mestu stjórnað af þeim sem búa yfir henni. Það er því 
nokkuð ljóst að þekking verður ekki sköpuð, miðluð, raungerð eða stjórnað 
án íhlutunar þess sem býr yfir þekkingunni.  

Sú staðreynd liggur því fyrir að ef það á að vera hægt að stjórna þekkingu, 
þá þarf að skapa ákveðið umhverfi sem örvar þann sem býr yfir þekkingunni 
til þess að skapa, miðla eða raungera þekkinguna á þann máta sem 
stjórnendur vilja, til að auka framleiðni og/eða framlegð fyrirtækisins þannig 
að hámarkshagnaði verði náð með sem minnstum tilkostnaði og áreynslu. 

Hvað er þekkingarstjórnunarkerfi? 

Þar sem þekking er persónulegt eða félagslegt fyrirbrigði og er bundin 
einstaklingi, hópi eða skipulagsheild, þá er ljóst að þekkingarstjórnunar-kerfi 
er og verður alltaf félagslegt og sálrænt kerfi. Um þetta eru þó skiptar 
skoðanir. Einstaklingar eða hópar taka þá stefnu með áhuga eða vilja sínum 
að skapa, miðla eða raungera þekkingu á skipulagslegan máta til að auka 
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tekjur, minnka kostnað, auka arðsemi eða bæta þjónustu o.s.frv. Til að 
framkvæma þetta beita einstaklingar fyrst og fremst huga sínum og 
skynfærum. Sköpun þekkingar á sér fyrst og fremst stað í huga einstaklinga. 
Til að koma þessari þekkingu síðan á skiljanlegt form þannig að aðrir geti 
móttekið eða skilið þekkinguna geta menn notað ýmis hjálpartæki s.s. 
tungumál, líkamsmál, rafræna miðla, bækur o.s.frv. Þekkingarstjórnunarkerfi 
snýst því ekki um tækni nema að litlum hluta þ.e.a.s. því hvaða tæknileg 
hjálpartæki eru notuð til að auðvelda miðlun og framsetningu þekkingar.  

Þekkingarstjórnunarkerfi snýst fyrst og fremst um það að skapa það 
umhverfi sem örva einstaklinga og hópa til að skapa, miðla og raungera 
þekkingu. Þetta getur t.d. verið fólgið í eftirfarandi atriðum: 

 
• námskeiðahaldi, lærdómi og starfsþjálfun, 
• skipulagsuppbyggingu fyrirtækja,  
• verklagsreglum,  
• samskiptareglum sem vinna að því að brjóta niður sálræna múra,  
• virðingu á því að einstaklingar geti haft mismunandi skoðanir eða sýn 

á sömu hlutina,  
• starfsumhverfi og vinnuaðstöðu, 
• hvatningu fyrir ráðaleitun og ráðgjöf milli starfsmanna o.s.frv.  
 
Þekkingarstjórnunarkerfi þarf því að vera byggt upp af hvötum sem örva 

einstaklinga eða hópa til að skapa, miðla og raungera þekkingu. 

Innleiðing þekkingarstjórnunar 

Að innleiða þekkingarstjórnun er ekki einfalt verk. Innleiðing 
þekkingarstjórnunar krefst mikils undirbúnings og fullkomins árangurs er 
varla að vænta fyrr en eftir 3 til 5 ár. Innleiðingin krefst þátttöku allra 
starfsmanna fyrirtækisins auk fullkomins skilnings og vilja stjórnenda að eyða 
ákveðnum tíma og fjármunum í þetta verkefni.  

Quinn, Anderson og Finkelstein benda á að það séu fjórir samverkandi 
þættir þekkingar sem þarf að skilgreina og þurfi að vera til staðar við 
innleiðingu þekkingarstjórnunar svo hægt sé að ná hámarks árangri. Þessir 
þættir eru: 
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1. Skilvitleg þekking eða Know-what, sem á rætur að rekja til 
grunnþjálfunar og vottunar. 

2. Meðfædd eða fyrirfram áunnin færni eða Know-how. Þar sem hægt er 
að snúa bókarlærdómi yfir í árangursríka framkvæmd. Hér er t.d. átt 
við að viðkomandi þarf einungis að lesa sig til um hvernig á að gera 
hlutina og hann hefur þá hæfileika að koma því í árangursríka 
framkvæmd. 

3. Kerfisskilningur eða Know-why. Sem byggir á fyrstu tveimur 
þáttunum og leiðir til þjálfunar innsæis t.d. framkvæmdastjóri sem 
hefur mikið árstíðarinnsæi og veit nákvæmlega hvenær best er að 
framleiða ákveðna vöru miðað við árstíð. 

4. Sjálfhvetjandi aðgerðir eða Care-why, sem drífur skapandi hópa til að 
koma hugmyndum sínum á framfæri eða hvetja aðra með sálrænum, 
félagslegum eða peningalegum stuðningi.  

 
Fyrstu þrír þættirnir geta verið í kerfum skipulagsheilda, gagnagrunnum 

eða kerfistækni, en fjórða liðinn er einungis hægt að öðlast í gegnum 
menningu skipulagheildarinnar. Care-why eða umhyggju telja Quinn, 
Anderson og Finkelstein að sé mikilvægasti þátturinn til að örva og hvetja til 
hinna þáttanna. Það er því hætta á að ef þekkingar-stjórnunarkerfi er 
eingöngu byggt upp á fyrstu tveimur eða þremur þáttunum, þá er hætta á að 
slíkt kerfi muni ekki ná fullkomnum árangir við stjórnun þekkingar. 

Þekkingarverðmæti 

Í framhaldi af aukinni umræðu um þekkingarstjórnun hefur komið fram 
hugtakið þekkingarverðmæti eða þekkingareign. Með því að gera fyrirtæki 
verðmætara fyrir fjárfesta og eigendur hafa fræðimenn byrjað að setja fram 
möguleika á því að skrá og verðleggja þekkingu fyrirtækja. Þarna er annað 
vandamál sem á rætur að rekja til þess að þekking er alltaf bundin 
einstaklingum, hópum eða skipulagsheildum og því verða skráð 
þekkingarverðmæti að innihalda hugrænt mat á því hvaða hæfileika 
starfsmenn fyrirtækja búa yfir til að skapa, miðla og nýta ákveðna þekkingu. 
Ef við lítum á þá fullyrðingu að fyrirtæki fjárfesti ekki í þekkingu einni og sér, 
heldur hæfileikaríkum einstaklingum sem búa yfir, geta skapað, miðlað og 
raungert þekkingu. Stjórnendur standa þá frammi fyrir því að velja 
annaðhvort þá leið að gera sem mest af hugrænni þekkingu að áþreifanlegri 
þekkingu og eiga það á hættu að ákveðin hugræn þekking verði útundan við 
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skráningu. Eða þeir geta valið þá leið að meta og skrá hugrænt mat á 
hugrænni þekkingu sem felst í umhyggju starfsmanna og hæfileika þeirra til 
að raungera, miðla og skapa þekkingu. 

En eins og áður hefur verið fjallað um hugmyndir Quinn, Anderson og 
Finkelstein þá þyrfti slíkt skráningarkerfi að innihalda mat á þeim fjórum 
þáttum sem þeir tala um, til að ná sem bestri mynd af þeim 
þekkingarverðmætum sem fyrirtæki búa yfir.  

Að öðru leyti er hætta á að þekkingarbókhald verði aldrei annað en 
reikningshald sem gefur takmarkaða sýn á það sem hefur átt sér stað og gefur 
litla eða enga mynd af hæfni starfsfólks fyrirtækja, sem er aðal auðlindin og 
uppsprettan, til að raungera þekkingu fyrirtækisins í framtíðinni eða takast á 
við og leysa ný verkefni eða vandamál.  

Það er líka spurning hvort þekkingarbókhald sé fyrirhafnarinnar virði. 
Þ.e.a.s. hvort fjárfesting í dýru og viðamiklu skráningarkerfi og sá tími og 
orka sem þarf til að halda utan um þekkingu sem tekur sífeldum breytingum 
frá degi til dags og klukkustund til klukkustundar skili sér í viðunandi arðsemi 
fyrirtækisins. Til að slíkt reiknishald sé marktækt og raunhæft þarf 
starfsumhverfið að vera nokkuð stöðugt þ.e. umhyggja þarf að vera á háu 
stigi. Ef umhyggjan er á lágu stigi er hætta á að slíkt reiknishald gefi ekki rétta 
mynd af þeim þekkingarverðmætum sem fyrir hendi eru í fyrirtækinu. Að 
kerfið gefi ekki til kynna hver sé vilji eða áhuga starfsmanna til að skapa, 
miðla og raungera þekkinguna. Til að hægt sé að innleiða þekkingarbókhald 
þá er nokkuð ljóst að fyrst þarf að innleiða umhyggju í fyrirtækið. Ef 
umhyggjan er ekki fyrir hendi, þá er sú hætta fyrir hendi að þekkingarbókhald 
skili ekki tilætluðum árangri. 

Áhrifavaldar á þekkingarstjórnun 

Þekking er eins og blóð og þarf að vera á sífeldu rennsli til að viðhalda 
sér. Ef blóðið hættir að renna storknar það og það sama á við um þekkingu. 
Það getur því verið erfitt að nota þann mælieiningarkvarða að þekking sé 
birgðir þar sem lagerinn stækki eða minnki eftir ákveðnum vörum sem settar 
séu á lagerinn eða teknar út. Þar sem líta má á fyrirbærið þekkingu, frekar 
sem ferli þá má skoða það að mælieiningarkerfið verði frekar að vera byggt 
upp á þann máta að mæla hagnaðinn fyrir og eftir aðgerð t.d. eftir þjálfun 
starfsfólks, námskeið eða hópavinnu.  
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Ávinningurinn með innleiðingu þekkingarstjórnunar 

Þekkingarstjórnun er ekki staðlað kerfi sem hægt er að afrita frá einu 
fyrirtæki til annars. Þekkingarstjórnun er félagslegt kerfi sem er mótað að 
hverju fyrirtæki fyrir sig og veldur því að árangur eins fyrirtækis er byggður 
upp af samvinnu starfsmanna og erfitt er fyrir önnur fyrirtæki að stela árangri 
fyrirtækisins með því að ráða til sín lykilmenn samkeppnisaðilans. Þekkingar-
stjórnun breytir hugarfari og menningu fyrirtækja í þá átt að skapa betri 
starfsanda þar sem öllum starfsmönnum er kunnugt heildarmarkmið fyrir-
tækisins eða liðsheildarinnar.  

Góð samlíking við þetta er knattspyrnufélag. Það er hægt að líta á 
þjálfarann sem nokkurskonar þekkingarstjóra fyrirtækisins. Hann þarf ekki 
endilega að vera besti leikmaðurinn, en getur verið hæfastur til að skapa það 
umhverfi og aðstöðu sem örvar leikmenn eða starfsmenn í að ná árangri. 
Öllum er kunnugt um markmiðið og leikaðferðirnar eru skipulagðar. Hæfi-
leikaríkir einstaklingar eru settir í þá stöðu á vellinum eða fyrirtækinu þar sem 
hæfni þeirra nýtist best þ.e.a.s. að gera það sem þeir eru bestir í til að ná 
hámarksárangri. 

Starfssamningur er gerður milli starfsmanna og fyrirtækisins um ákveðnar 
skyldur starfsmannsins varðandi þá þekkingu og hæfni sem hann býr yfir. 
Ekki ólíkt því sem knattspyrnufélög gera við sína leikmenn. Þannig geta 
fyrirtæki selt starfsmenn sína til annarra fyrirtækja eða samkeppnisaðila þegar 
harðnar í ári. Fyrirtæki lenda oft í því að þegar harðnar í ári þá í raun gefa 
þau þekkinguna frá sér með uppsögnum, jafnvel til samkeppnisaðila.  

Með slíkum þekkingarsamningi geta stjórnendur fyrirtækja tryggt að þeir 
fjármunir sem þeir hafa lagt í þjálfun og menntun starfsmannsins muni skila 
sér til baka við brotthvarf hans.  

Margir hafi spáð því að þekkingarstjórnun sé enn ein tískustjórnunar-
aðferðin sem sé dæmd til að mistakast eins og margar aðrar stjórnunar-
kenningar. Með auknum rannsóknum og þróun á þessu félagslega kerfi er 
hægt að koma á kerfi sem er líklegt til að skapa betra starfsumhverfi og betri 
líðan starfsmanna sem hvetur til betri árangurs í starfi og styrkir persónulegt 
og félagslegt netverk einstaklinga.  

Þekkingarstjórnun er kerfi sem hefur það að megin markmiði að örva 
sköpun, miðlun og raungerð þekkingar, sem er grunnurinn að góðu og 
heilbrigðu viðskiptalífi. 
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Snjólfur Ólafsson 

 

Stefnumiðað árangursmat (samhæft árangursmat, e. balanced scorecard) 
er aðferðafræði sem nýtur stöðugt meiri vinsælda á Íslandi og erlendis. 
Aðferðafræðin á upphaf sitt að rekja til rannsóknar- og þróunarverkefnis frá 
árinu 1990 þar sem mælingar hjá nokkrum fyrirtækjum sem þóttu skara fram 
úr voru skoðaðar og þróaðar, sjá Kaplan og Norton (1992). Aðferðafræðin 
hefur þróast mikið síðan þá og má með töluverðri einföldun skipta þróuninni 
í þrjú skref, sjá umfjöllun í Larsen (2002): 

1. Mælingakerfi fyrirtækis er útvíkkað þannig að jafnvægi sé milli megin 
rekstarþátta fyrirtækisins og mælingar sem mæla árangur settar fram í 
skorkortum (e. scorecard). 

2. Hið útvíkkaða mælingakerfi er tengt stefnu fyrirtækisins sterkum 
böndum. Sjá Kaplan og Norton (1996). 

3. Aðferðafræðin snýst um framkvæmd stefnu sem skorkortin mæla, en 
jafnframt er lögð áhersla á að lýsa stefnunni með stefnukortum (e. 
strategy map), auk skorkortanna. Sjá Kaplan og Norton (2001). 

Stefnumiðað árangursmat er aðferðafræði og hugmyndafræði sem er 
einföld en um leið flókin og því margar hindranir í vegi þeirra sem vilja 
styðjast við hana. Aðferðafræðin býður fyrst og fremst upp á tvö verkfæri 
sem bæði má útfæra og nota á marga vegu. Annað þeirra er skorkort og 
stundum er þessu verkfæri ruglað saman við aðferðafræðina. Mörg dæmi eru 
til að mynda um að skorkort séu gerð án þess að aðferðafræðinni sé beitt og 
þá stundum með litlum árangri. Hitt verkfærið er stefnukort, en það er til 
skoðunar í þessari ritgerð. Ýmis dæmi um stefnukort komu fram í Kaplan og 
Norton (1996) án þess að hugtakið „stefnukort“ væri notað. Í Kaplan og 
Norton (2001) leika stefnukort hins vegar stórt hlutverk. Hér á landi hafa 
margir unnið að innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats án þess að styðjast 
við stefnukort, oft vegna þess að þekking á því verkfæri var ekki til staðar. 

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir meginatriðum stefnumiðaðs 
árangursmats. Þá verður fjallað um svokölluð tengslarit (e. cognitive map, 
strategic map) sem aðgerðarannsóknamenn hafa notað, meðal annars á 



342 Viðskiptafræði Snjólfur Ólafsson 

svipaðan hátt og stefnukort eru notuð. Því næst er þáttur stefnukorta í 
stefnumiðuðu árangursmati skoðaður og að lokum er fjallað um þátt 
stefnukorta í stefnumótun. 

Stefnumiðað árangursmat 

Stefnumiðað árangursmat er aðferðafræði og tæki til að útfæra stefnu, 
miðla henni og fylgjast með hvernig gengur að framkvæma hana. 
Stefnumiðað árangursmat er þannig stjórnunar- og eftirlitstæki og væri e.t.v. 
skýrara að tala um stefnumiðaða árangursstýringu. Með stefnu (e. strategy) er 
átt við lýsingu á framtíðarsýn viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar og 
meginþáttunum í leiðinni þangað. Upphafsmenn stefnumiðaðs árangursmats 
eru R. S. Kaplan og D. P. Norton. 

Í einföldu máli má segja að aðferðafræðin snúist um eftirfarandi: 
 
• Að útfæra og lýsa stefnunni með stuðningi stefnukorta. Þannig eru 

dregin fram - oft með miklum umræðum um eðli starfseminnar – þau 
atriði og þeir þættir sem ráða mestu um árangur starfseminnar. Til að 
stuðla að jafnvægi er gjarnan stuðst við fjórar víddir (e. perspective): 
fjármál, viðskiptavinir, innri ferli og mannauður (lærdómur og vöxtur). 

• Að skilgreina mælikvarða sem mæla hvernig gengur að ná þeim 
markmiðum sem samstaða er um að séu mikilvæg. Þessi markmið eiga 
að vera bein útfærsla af lykilárangursþáttunum sem koma fram í 
stefnukortinu. Mælingarnar gefa síðan vísbendingar um það hvaða 
árangri verið er að ná í starfseminni og hversu vel skipulagsheildin er 
líkleg til að standa sig í framtíðinni. 

• Að safna upplýsingum í skorkort (mælaborð) sem stjórnendur - og 
jafnvel allir starfsmenn - skoða reglulega. Á þann hátt geta þeir séð 
hvernig skipulagsheildin er stödd. Skorkortin geta verið mörg, t.d. eitt 
fyrir hverja deild. Þannig liðast stefnan út í allt fyrirtækið, en skorkort 
undireiningar tekur mið af skorkorti yfireiningar. 

• Að gera starfsemina árangursmiðaðri. Á stjórnendafundum snýst 
umræðan um árangur út frá skilgreindum lykilárangursþáttum sem er 
lýst í stefnu- og skorkortum. 

• Að stilla saman strengi starfsmanna, þ.e. sýna þeim fram á hvað skiptir 
máli fyrir starfsemina og hvernig er vænst að þeir forgangsraði 
daglegum störfum sínum. 
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Í meginatriðum bíður stefnumiðað árangursmat upp á tvö verkfæri: 
• Stefnukort (stefnurit, stefnutré, orsaka- og afleiðingakort) þar sem 

orsakasambandi er lýst. Venjulega eru æðstu markmið höfð efst á 
kortinu (t.d. hagnaður eða ánægðir viðskiptavinir) og síðan koma 
undirmarkmið, árangursþættir og það annað sem verkast vill, tengt 
innbyrðis með örvum sem merkja „stuðlar að“. Útfærsla á 
stefnukortum getur verið mismunandi. Sjá tvö dæmi á myndum eitt og 
tvö. 

• Á skorkorti eru sett fram skýr markmið tengd þeim atriðum sem 
komu fram í stefnukortinu, og síðan mælikvarðar sem segja til um 
hvernig hægt sé að mæla hvernig gangi að uppfylla þessi markmið. 
Fyrir hvern mælikvarða eru nokkrar upplýsingar, meðal annars 
árangursviðmið (target) og árangur nokkur síðustu tímabil. 

Þróun góðra mælikvarða er hvort tveggja í senn, afar erfitt verkefni og 
afar mikilvægt verkefni. Mikilvægið felst ekki aðeins í því að mælingarnar 
hafa áhrif á atferli starfsmanna og að þær veita upplýsingar um starfsemina. 
Mikilvægið felst einnig í því að þær umræður sem eru nauðsynlegar til að 
þróa mælikvarða eru umræður um gangverk fyrirtækisins og þannig liður í 
mikilvægu lærdómsferli. Tilgangurinn með að gera stefnukort á undan 
skorkortum er m.a. sá að auðvelda þróun góðra mælikvarða. 

Í stefnumiðuðu árangursmati er lögð áhersla á margskonar jafnvægi í 
mælikvörðum. Meðal annars má skipta mælikvörðum í tvo flokka, 
fortíðarmælikvarða (e. lagging) og leiðandi mælikvarða (e. leading). 
Fortíðarmælikvarðar segja til um hvernig skipulagsheildin hefur verið að 
standa sig en veita ekki nauðsynlega upplýsingar um hvernig framtíðin muni 
verða. Leiðandi mælikvarðar sýna þætti sem má nota til að sjá inn í 
framtíðina. Allir mælikvarðar eru í eðli sínu fortíðarmælikvarðar en það sem 
skilur þá að er að leiðandi mælikvarða er hægt að nota til að spá fyrir um 
framtíðargildi annarra mælikvarða. Annað jafnægi er milli rekstrartengdra 
mælikvarða annars vegar og stefnutengdra hins vegar. Þeir fyrrnefndu eru alla 
jafna þeir sömu hjá fyrirtækjum innan atvinnugreinar og notaðir til 
samanburðar (e. benchmarking), þeir síðarnefndu eru hins vegar einstakir og 
tengjast samkeppnisþáttum fyrirtækisins. 
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Mynd 1. Dæmi um stefnukort í anda Kaplan og Norton 

Aðgerðarannsóknir og tengslarit 

Aðgerðarannsóknir er fræðigrein sem á upphaf sitt að rekja til seinni 
heimsstyrjaldarinnar. Hún er í stöðugri þróun og innan hennar eru margir 
skólar. Sú skilgreining á fræðigreininni sem Aðgerðarannsóknafélag Íslands 
notar er að aðgerðarannsóknir fjalli um notkun stærðfræðilegra og skyldra 
aðferða til lausnar flókinna verkefna í skipulagningu og rekstri. 

Þar til á níunda áratug 20. aldarinnar fengust aðgerðarannsóknamenn 
mest við tæknileg viðfangsefni sem var unnt að lýsa í öllum aðalatriðum með 
tölum og jöfnum. Nú er hins vegar einnig mikill þróttur í svokölluðum 
mjúkum aðgerðarannsóknum (e. soft operations research eða problem 
structuring methods). Þær aðferðir gagnast einkum þegar vandasamt er að 
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móta og greina viðfangsefni og skoða þarf margt annað en tölur. Ágætis 
yfirlit yfir mjúkar aðgerðarannsóknir er í Rosenhead (1989). 

Tengslarit eru kynnt til sögunnar í Eden, Jones og Sims (1983). Þar segir: 
„Cognitive mapping is a modelling technique which intends to portray ideas, beliefs, values 
and attitudes and their relationship one to another in a form which is amenable to study 
and analysis.“ Þar er heitið „cognitive map“ notað um öll þau tengslarit sem 
eru gerð þótt eðli þeirra sé mismunandi. 

Það er ekki fyrr en síðar að gerður er greinarmunur á tengslaritum eftir 
eðli þeirra, en í Eden (1989) segir: „In a SODA project the cognitive map of each 
member of the client team will be merged to form an aggregated map called a ‘strategic 
map’.“ Þetta kann að vera í fyrsta sinn sem hugtakið stefnukort, í þeim 
skilningi sem það er notað í aðferðinni stefnumiðað árangursmat (e. balanced 
scorecard), kemur fram í birtum texta. 

Ein af ástæðum þess að mjúkar aðgerðarannsóknir þróuðust er að eðli 
margra verkefna sem menn tókust á við voru stefnumótandi. Í slíkum 
viðfangsefnum er fátt hægt að reikna en margt sem þarf að greina. Tengslarit 
geta nýst á marga vegu við slíkt. Kjarninn er að með tengslaritum eru sýnd 
þau atriði sem eru mikilvæg og hvernig orsakasamhengi er á milli þeirra. 

Tengslarit eru gagnleg við að miðla sýn þegar orsakasamhengi er ríkur 
þáttur í sýninni. Vissulega er mögulegt að segja frá öllu sem er á tengslaritum 
með orðum, en ef tengslarit er með nokkrum tugum atriða þá er mjög flókið 
að lýsa því öllu með orðum og mjög seinlegt fyrir lesendur að átta sig á 
innihaldi textans. 

Mynd tvö sýnir brot úr tengslariti sem var unnið í stefnumótunarvinnu 
hjá Reykjavíkurborg snemma á árinu 1994. Ör á tengslariti og á stefnukorti 
má lesa sem „stuðlar að“. Segja má að þetta sé megineinkenni slíkra korta og 
jafnframt það sem skilur þau frá mörgum öðrum teikningum þar sem örvar 
eru notaðar í annarri merkingu. 
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Mynd 2. Brot úr tengslariti / stefnukorti frá 1994 

Á mörgum tengslaritum eru sett fram markmið og tengslaritin sýna hvað 
menn telja að stuðli að því að þau markmið náist. Á þennan hátt má tengja 
saman æðstu markmið og aðgerðir og stuðla þannig að því að verk 
starfsmanna taki mið af stefnu skipulagsheildarinnar. 

Tengslarit má nota í ólíkum tilgangi. Ein flokkun notkunar er eftir því 
hvort tengslarit séu notuð sem stuðningur við greiningu eða til að miðla sýn. 

Tengslarit virka sem stuðningur við greiningu með því að þau auðvelda 
fólki að sjá samhengi þess sem verið er að ræða eða skoða við önnur 
mikilvæg atriði. Einnig auðveldar notkun tengslarita hópum að halda 
umræðu markvissri og fara síður út um víðan völl með hana eða ræða um 
atriði sem skipta litlu máli. 

Þáttur stefnukorta í stefnumiðuðu árangursmati 

Eins og komið hefur fram varð stefnukort annað af vel skilgreindum 
meginverkfærum stefnumiðaðs árangursmats í bók Kaplans og Nortons árið 
2001. Því er mjög misjafnt hvort og hvernig einstaklingar, til dæmis ráðgjafar, 
nota stefnukort sem hluta af aðferðafræðinni þegar stefnumiðað árangursmat 
er innleitt. Slíkt er miður því stefnukortin eru grundvöllur þess að nýta það 
tækifæri sem aðferðin býður upp á. 
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David Norton var fyrirlesari á heils dags ráðstefnu á Íslandi 1. nóvember 
2002. Hann setti mjög skýrt fram fyrstu skrefin í innleiðingu stefnumiðaðs 
árangursmats. Fyrsta skrefið er að lýsa stefnu fyrirtækisins með stefnukorti 
og í því skrefi getur falist að gera stefnuna skýrari eða endurskoða hana að 
hluta. Annað skrefið er að vinna skorkort. Hugsunin er þannig að skorkortin 
byggi á stefnukortunum. 

Stefnu fyrirtækja og stofnana hefur verið lýst í gegnum árin með orðum, 
fyrst og fremst. Sú aðferð getur hentað vel þegar ekki er ætlunin að lýsa 
stefnunni ýtarlega eða tengja hana við daglegar aðgerðir starfsmanna. Ef, 
hins vegar, ætlunin er að lýsa stefnunni það ýtarlega að sú lýsing hafi veruleg 
áhrif á störf einstaklinga í skipulagsheildinni þá er æskilegt eða nauðsynlegt 
að grípa til annarra aðferða. Óhætt er að segja að stefnukort veiti möguleika á 
að lýsa stefnu á annan og betri hátt en unnt er með öðrum aðferðum. Jafnvel 
má segja að stefnukort sé eina verkfærið sem er sérstaklega hentugt til að lýsa 
stefnu á djúpan og skilvirkan hátt. 

Kaplan og Norton (2001) segja á bls. 10 „Unlike in the financial domain, 
where standard frameworks such as general ledgers, income statements, and balance sheets 
exist to document a financial plan, no generally accepted framework exist for descibing 
strategy.“ og „From this base of experience, we developed a general framework for 
describing and implementing strategy that we believe can be as useful as the framework – 
income statement, balance sheet, statement of cash flows – used by financial managers for 
financial planning and reporting. The new framework, which we call a “strategy map,” is 
a logical and comprehensive architecture for descibing strategy. It provides the foundation for 
designing a Balanced Scorecard that is the cornerstone of a new “strategic management 
system.”“. 

Margir standa enn að innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats án þess að 
vinna stefnukort og stökkva beint í gerð skorkorta. Sumir, til dæmis Niven 
(2002) í annars góðri bók um innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats, leggja 
til að fyrst séu unnin skorkort og síðan stefnukort. Þessi skoðun er lítið 
rökstudd en virðist byggja mest á því að stundum geri menn léleg stefnukort 
sem afvegaleiða þá. Eðlilegra virðist að bregðast við slíkum vanda með því 
að stuðla að góðri notkun stefnukorta frekar en að sleppa því að nota þau. 

Hér er sú skoðun sett fram að vænlegast sé að líta á stefnumiðað 
árangursmat sem aðferðafræði sem hefur fyrst og fremst upp á tvö verkfæri 
að bjóða með eftirfarandi hlutverk: 

• Stefnukort henta vel til að lýsa stefnu fyrirtækisins eða stofnunarinnar. 
Stefnan segir hvert vilji er til að fara (framtíðarsýn og æðstu markmið) 
og hvaða leið eigi að fara þangað (lykilárangursþættir og fleiri atriði). 
Með stefnukortum er samhengið í starfseminni gert augljóst. 
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• Skorkort eru fyrst og fremst mælingakerfi. Með þeim er upplýsingum 
safnað um fjölmarga mikilvæga en ólíka þætti í starfi 
skipulagsheildarinnar. Skorkortin eru þó einnig mikilvægt verkfæri til 
að koma stefnu á framfæri vegna þess að mælingar hafa áhrif og því 
skiptir miklu hvað er mælt. Ef aðferðafræðin er í hávegum höfð eru 
þættir sem eru mikilvægir fyrir stefnu fyrirtækisins mældir í 
skorkortum, en ekki aðrir. 

 
Stefnunni er komið á framfæri við starfsmenn bæði með stefnukortum og 

skorkortum. Stundum getur verið eðlilegt að almennir starfsmenn sjái aðeins 
skorkort en erfitt er að sjá að það geti verið eðlilegt að stjórnendur styðjist 
eingöngu við skorkort því ákvörðunin um það hvað á að vera á skorkortinu 
kemur úr stefnukortinu. 

Stefnukort og stefnumótun 

Stefnukort eru sett fram af Kaplan og Norton sem verkfæri til að lýsa 
stefnu. Stefnukort hafa verið notuð lengi af höfundi þessarar ritgerðar og 
ýmsum öðrum sem stuðningsverkfæri við mótun stefnu, sjá t.d. Eden og 
Ackerman (2001). 

Þegar stefnukort eru notuð við mótun stefnu má líta á það verkfæri sem 
megin stuðningsverkfæri í öllu stefnumótunarferlinu og í lok þess liggur fyrir 
lýsing á stefnunni í samræmi við stefnumiðað árangursmat. Vel fer á því að 
nota samhliða ýmis önnur verkfæri í stefnumótunarvinnunni, til dæmis 
SVÓT-greiningu. 

Ljóst er að fáir styðjast við stefnukort sem meginverkfæri við 
stefnumótun og því er ljóst að þau vinnubrögð eru fáum eðlislæg. Óljóst er 
hverjar séu helstu orsakir þessa og hvort það verði einhvern tíma algengt að 
ráðgjafar og aðrir styðjist við stefnukort sem meginverkfæri við stefnumótun. 

Óhætt er að fullyrða að í mörgum tilvikum er endurskoðun á stefnu einn 
þáttur í innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats. Það er vegna þess að þegar 
stefnunni er lýst með stefnukortum þá koma oft í ljós göt í stefnunni, óljósir 
þættir eða þættir sem menn efast um að sé skynsamlegt að hafa í stefnunni. Í 
sumum tilvikum er í raun eðlilegt að líta á þessa endurskoðun sem stefnu-
mótun. Því má segja að með útbreiðslu stefnumiðaðs árangursmats, eins og 
það er kynnt af höfundum þess, sé verið að breiða út þann boðskap að 
stefnukort henti sem verkfæri við stefnumótun. 
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Stefnumiðað árangursmat hefur breiðst út hratt síðasta áratuginn og nú 
segist tæplega helmingur stórra fyrirtækja (svokallaðra Fortune 1000 
fyrirtækja) í Bandaríkjunum styðjast við þá aðferðafræði. Rannsóknir 
Nortons benda þó til að um helmingur þeirra fyrirtækja hafi í raun ekki 
stuðst við aðferðarfræðina, heldur aðeins þróað skorkort með mælikvarða af 
ólíku tagi og misgóða. 

Svipuð þróun virðist eiga sér stað á Íslandi, með a.m.k. 5 ára töf. 
Landsbankinn hefur lokið við innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats eitt 
íslenskra fyrirtækja, en mörg fyrirtæki og stofnanir eru að vinna að 
innleiðingu. Ráðgjafar hafa margir hverjir, jafnvel flestir, leitt fyrirtækin beint 
út í vinnu við skorkort, án þess að lýsa stefnunni fyrst með stefnukortum. 
Þess eru jafnvel dæmi að byrjað sé á að innleiða hugbúnað án þess að hafa 
gengið í gegnum þróun stefnu- og skorkorta sem þó skilgreina innihald 
þeirra upplýsinga sem hugbúnaðinum er ætlað að halda utan um. Ýmsar 
vísbendingar eru um að þetta sé að breytast á þann veg að ráðgjafar leggi 
meiri áherslu á stefnukort. 
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Tækifæri til nýsköpunar 

Steinar Ingi Matthíasson 

 

Hér á eftir fer stutt samantekt á helstu efnisatriðum lokaverkefnis í 
umhverfisfræðum sem unnið var til MS. gráðu við viðskipta- og 
hagfræðideild Háskóla Íslands vorið 2002. Eins og raun ber vitni er hér 
einungis tæpt á því helsta sem þar er fjallað um. 

Markmið verkefnisins er annarsvegar að greina flæði nýsköpunar 
(diffusion of innovation) og drifkraftana sem þar liggja að baki. Hinsvegar er 
markmiðið að varpa upp mynd af þróun hagnýtingar og upplifunar 
Íslendinga á jarðhita í aldanna rás og reyna að greina þannig hvað einkennt 
hefur þessa þróun í ljósi nýsköpunar og útbreiðslu hennar. Viðfangsefnið er 
hagnýting jarðhita og hvernig megi nýta auðlindina á fjölbreyttari hátt.  

Stuðst er við kenningar Everett Rogers um útbreiðslu nýsköpunar og er 
reynt að setja þær í samhengi við áherslur stefnumótunarfræðanna. Jarðhitinn 
er orðinn lykilþáttur í daglegu lífi okkar Íslendinga og á fáum stöðum í 
heiminum, ef nokkurs staðar, hefur þessi auðlind fengið jafn mikla 
efnahagslega þýðingu og hér á landi. Leitað er m.a. skýringa á sérstöðunni og 
þá sérstaklega m.t.t. heilsutengdrar ferðaþjónustu (heilsulinda) og þá hvort og 
þá hvernig megi hagnýta hana.  

Áhugi á Íslandi hefur vaxið mikið erlendis á fáeinum áratugum og hefur 
verið nokkuð stöðug aukning á fjölda þeirra er sækja landið heim. Ísland 
hefur upp á margt forvitnilegt og áhugavert að bjóða enda landið um margt 
sérstakt. 

Eitt af því er jarðfræði landsins og þær sérstöku jarðfræðilegu aðstæður 
sem skapast hafa hér á landi. Jarðhitinn er ein af gjöfulustu auðlindum 
landsins og má e.t.v. fullyrða að hann skapi stóran sess við að búa 
Íslendingum þau lífsgæði sem hér þekkjast. Jarðhitan á Íslandi má hagnýta á 
fjölmargan hátt, eins og þegar er gert, en sóknartækifærin eru enn fleiri. 

Í verkefninu er skoðuð hagnýting jarðhita á sviði ferðamennsku og þá 
sérstaklega heilsuferðamennsku sem nú er mikið að ryðja sér til rúms, víða 
um heim, og ætla má að eftirspurn eftir henni muni fara enn vaxandi. Á 
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þessu sviði búa Íslendingar yfir allnokkurri sérstöðu og má í því sambandi 
sérstaklega nefna jarðhitan, náttúruna sem og e.t.v. ímynd landsins.  

Nýsköpun er erfitt að skilgreina nákvæmlega en óhætt er að fullyrða að 
kjarni nýsköpunar séu nýjungar og breytingar s.s. ný ferli, skipulag eða vara. 
Misjafnlega mikil nýbreytni eða nýlunda getur falist í breytingunum1. Tengsl 
nýsköpunar og lærdóms eru mikil og er þáttur nýsköpunar í þróun og vexti 
þekkingar óumdeilanleg. Í ljósi viðfangsefnisins er skilgreining eða 
hugmyndir Schumpeters um nýsköpun gagnleg. Hann hefur bent á að 
nýsköpun byggi á frjórri og nýrri samsetningu eða nýrri uppröðun á þekktum 
hlutum, aðföngum og auðlindum umhverfisins. Segja má að nálgun 
Schumpeters sé í takt við þær hugmyndir manna að ekkert sé nýtt undir 
sólinni2.  

Skilgreining Everetts M. Rogers á dreifingu/flæði nýsköpunar er á þá leið 
að um sé að ræða það ferli þegar ný hugmynd (nýsköpun) berst eftir 
ákveðnum rásum eða leiðum á tilteknum tíma milli aðila innan samfélagsins 
(og milli samfélaga). Í þessu samhengi er fjallað um nýsköpun sem nýjan hlut, 
nýja hugmynd eða nýtt ferli. Mikilvægt er að átta sig á því að tiltekinn hlutur, 
hugmynd eða ferli getur verið nýsköpun á einum stað en ekki á öðrum þar 
sem hluturinn, hugmyndin eða ferlið hefur þá þegar verið viðurkennt og 
hagnýtt. Annað mikilvægt atriði varðandi skilgreiningu Rogers er að 
útbreiðsla/flæði (diffusion) nýsköpunar er það ferli þegar nýsköpun flyst frá 
einum stað til annars3.  

Hagnýting jarðhitans hefur lengst af verið takmörkuð á Íslandi. Víða í 
heiminum hefur jarðhiti verið nýttur í tengslum við starfsemi heilsulinda og 
heilsubaða. Engar eiginlegar heilsulindir (SPA) hafa verið starfræktar á Íslandi 
nema þá einna helst Bláa lónið og Heilsustofnunin í Hveragerði. Engu að 
síður hafa Íslendingar þróað með sér nokkuð sérstök not á jarðhitanum sér 
til heilsueflingar, ánægju og vellíðunar. Sundlaugar landsins og sú umgengni 
og not á jarðhitanum sem þar hafa þróast má segja að hafi í auknum mæli 
tekið á sig mynd og hlutverk heilsulinda. Óhætt er að halda því fram að 
þróunin hafi einkennst af nýrri samsetningu og uppröðun á þekktum hlutum 
eða aðföngum náttúrunnar þ.e. nýsköpun. Þegar er hafin vinna við frekari 
þróun, uppbyggingu og markaðsetningu á Íslandi sem heilsulandi þar sem 

1  Swedberg, Richard. (2000). Entrepreneurship. Entrepreneurship as innovation. Kafli 2. 
2  Örn Daníel Jónsson (2001). Minnispunktar úr námskeiðinu „Stjórnun, tækni og nýsköpun“. 
3  Rogers. Everett M. (1995). Diffusion of innovation. Bls. 5-10. 
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m.a. jarðhitinn, sundlaugar, náttúra, umhverfi og ekki hvað síst 
sundlaugarmenning Íslendinga kemur við sögu4. 

Hinir ýmsu félagslegu þættir og breytur ráða miklu um útbreiðslu 
nýsköpunar þar sem hún ræðst af stórum hluta af hegðun og hugmyndum 
einstaklinga. Eðli og gerð/tegund nýsköpunar getur verið með ólíkum hætti 
og ræður það einnig nokkru um útbreiðsluna. Vekur þetta m.a. upp þá 
spurningu hvort margt í samfélagsgerð Íslendinga hafi valdið því að 
nýsköpun t.a.m. við hagnýtingu á jarðhita var svo lengi að taka við sér sem 
raun ber vitni  

Miklir möguleikar virðast vera á frekari nýtingu jarðhitans m.a. í tengslum 
við heilsutengda ferðamennsku. Bæði með því að kynna þau not og 
menningu sem þróast hefur á Íslandi samfara upplifun Íslendinga sjálfra á 
jarðhita og heitu vatni sem og með tileinkun og eftirhermun á erlendum 
aðferðum og umgengni á jarðhita í tengslum við starfsemi heilsulinda 
hverskonar.  

Í verkefninu er reynt að nálgast og tengja saman nokkrar af áherslum 
stefnumótunarfræðanna við umfjöllunina í verkefninu um nýsköpun, 
útbreiðslu hennar og hagnýtingu jarðhitans. 

Í fyrstu nálguninni er fjallað um útvíkkaða sýn fræðanna á þær mörgu 
breytur, og þá einkum félagslegar breytur, sem virka á og áhrif hafa á 
skipulagsheildir. Einkum eru hugmyndir og kenningar um hin fjölþættu 
tengslanet sem einkenna allar skipulagsheildir sem hafa klára skírskotun og 
mikið skýringargildi þegar fjallað er hvorutveggja um nýsköpun og útbreiðslu 
hennar. Skýringargildi þessara breyta eiga sérstaklega við þegar reynt er að 
skýra og skilja flæði upplýsinga og útbreiðslu þekkingar og vitneskju um 
nýjungar. Einn helsti farvegur útbreiðslu dulinnar þekkingar er í samskipum 
einstaklinga er starfa saman að úrlausn hinna ýmsu verkefna í smærri eða 
stæri hópum. Ef skipulagsheildum á að takast að fullnýta alla þá þekkingu 
sem þær búa yfir, og er nauðsynlegur grunnur möguleika á nýsköpun, þarf að 
takast að virkja, afhjúpa og ná fram sem mest af þeirri duldu þekkingu sem 
hún býr yfir einkum í hugarfylgsnum starfsmanna. 

Mikil þekking á jarðhita og hagnýtingu hans hefur orðið til á Íslandi. Til 
að skilja og greina þekkingarumhverfi jarðhitans á Íslandi er gagnlegt að hafa 
til hliðsjónar kenningar og hugmyndir fræðanna um þekkingu og lærdóm. 

4  Hér má t.a.m. bæði benda á vinnu við stefnumörkun á heilsutengdri ferðaþjónustu og 
verkefnið „Heilsuborgin Reykjavík“. 
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Þannig má stuðla að auknum skilningi á einkennum þessa umhverfis og 
möguleikum þess til vaxtar og jafnvel frekari útrásar á erlendri grundu.  

Gerð er tilraun til að sameina tvær áherslur sbr. umfjöllunina og búa 
þannig til líkan sem nær til fleiri þátta í umhverfi skipulagsheilda. Þrátt fyrir 
mikilvægi skipulagningar og stöðumats eru þessar áherslur miklu síður í takt 
við áherslur nýsköpunar og eins og rakið er í kaflanum getur of mikil áhersla 
á þessa þætti staðið nýsköpun og útbreiðslu hennar fyrir þrifum. Að þessum 
sökum þarf að hafa í huga við stefnumótunarvinnu, þar sem áhersla er lögð á 
nýsköpun, að menn gleymi sér ekki við greiningu og skipulag á kostnað 
nýsköpunar. 

Umfjöllunin varpar ágætu ljósi á mikilvægi þess að umhverfi skipulags-
heilda sé greint sem og sú sérstaða sem einkennir auðlindir þess og færni sem 
er lykill að frekari sóknarfærum og uppbyggingu hverskonar starfsemi s.s. 
heilsulinda og heilsutengdrar starfsemi. Greiningarlíkön og þær áherslur sem 
þau leggja upp með geta reynst vel sem tæki við undirbúning stefnumörkunar 
og uppbyggingar heilsutengdrar ferðaþjónustu þar sem reynt er að greina 
sérstöðu og auðlindir sem frekari uppbygging byggir á og líklegt er talið að 
einna helst geti stuðlað að samkeppnisforskoti. 

Ljóst er að jarðhitinn er lykil auðlind í þessu sambandi sem og sú 
menning sem þróast hefur á Íslandi í tengslum við hagnýtingu jarðhitans. 
Landið sjálft, náttúra þess og umhverfi, er einnig mikilvæg auðlind sem 
virðist falla vel að hugmyndum og áherslum heilsulinda og heilsutengdrar 
ferðaþjónustu.  

Mikil þekking hefur orðið til á hagnýtingu jarðhita á Íslandi en afar 
mikilvægt er að þessi þekking verði nýtt öðrum þjóðum til framdráttar 
einkum í ljósi þess að brennsla jarðefnaeldsneytis til orkuframleiðslu er að 
verða eitt stærsta umhverfisvandmál jarðarinnar. Aðstoð og aðkoma 
Íslendinga að hagnýtingu á jarðhita í þróunarlöndum getur reynst afar 
gagnleg og dýrmæt þróunarríkjum. 

Þó svo að jarðhiti sé endurnýjanlegur og vistvænn orkugjafi sem 
mikilvægt er nýta þá eru mörg atriði er snúa að umhverfisvernd sem hafa 
verður í huga við virkjun og hagnýtingu jarðhitans. Fyrir land eins og Ísland 
sem býr yfir endurnýjanlegum orkugjöfum verður að teljast eðlilegt að leitast 
sé við að hagnýta hann eins og hægt er. Sérstaklega ef það er í góðu samræmi 
við og fellur vel að markmiðum ríkja heims á vettvangi umhverfis- og 
orkumála. 

Ef áhugi er á uppbyggingu heilsutengdrar ferðaþjónustu er alveg ljóst að 
stefnumörkun stjórnvalda og viðhorf Íslendinga allra til umhverfismála þarf 
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að hafa skýra og trúverðuga skírskotun til umhverfisverndar. Í þessu 
sambandi er í raun verið að vísa til mikilvægis þeirrar ímyndar sem land og 
þjóð hefur í þessum efnum í hugum þeirra ferðamanna sem sækja landið 
heim. Tengsl umhverfisverndar og heilbrigðis eru skýr þar sem heilbrigði 
hefur skýra skírskotun til ómengaðrar og óspilltrar náttúru sem hægt er að 
upplifa þannig að virðing sé borin fyrir umhverfi og náttúru á áþekkan hátt 
og virðing er borinn fyrir sál og líkama. 

Ef stuttlega eru tekin saman not og umgengni Íslendinga á heitu vatni til 
baða og heilsueflingar má greina að bað- eða laugarmenning hefur í raun alla 
tíð fyrirfundist á Íslandi í nokkurri mynd. Þróunin virðist þó ekki vera 
samfelld þar sem verulega virðist draga úr lauga- og baðferðum Íslendinga á 
ákveðnu tímabili og því sennilegt að eitthvað af þeirri bað- og 
laugarmenningu sem til var orðin á Íslandi hafi glatast. Þó er það sérstakt, 
m.t.t. umfjöllunarinnar, að einar merkustu fornleifar Íslendinga, þ.e. 
Snorralaug í Reykholti, skuli tengjast menningu og notum Íslendinga á heitu 
vatni til baða og heilsueflingar. Það er svo ekki fyrr en miklu síðar sem áhugi 
kviknar á eflingu sundíþróttarinnar að nýtt tímabil í þessari sögu hefst. Þessu 
síðara tímabili má e.t.v. skipta upp í þrennt. Fyrst einkennist tímabilið af 
hreysti og heilbrigði. Annað tímabilið má e.t.v. tengja við hreinlæti þar sem 
notkun á heita vatninu til böðunar s.s. með uppbyggingu sundstaða, 
hreinsunar sundlaugarvatns og uppbyggingu hitaveitu sem gjörbreyti allri 
aðstöðu til baða í heimahúsum. Þriðja tímabilið má segja að einkennist í 
auknum mæli af dekri, vellíðan og afþreyingu. Með þetta í huga má segja að 
heita vatnið hafi fallið vel að tíðarandanum en sjaldan jafn vel og nú þar sem 
ómengað heitt og kalt vatn, ómenguð náttúra og umhverfisvernd, hreysti, 
vellíðan, ánægja og dekur smellpassa að tíðarandanum. Þetta lykilhlutverk 
heita vatnsins er vert að gera sýnilegt þar sem byggja má á því og vísa til þess 
í framtíðaruppbyggingu og markaðssetningu á heitu vatni á Íslandi í tengslum 
við hverskonar heilsutengda ferðaþjónustu.  

Í dag spilar jarðhitinn og heita vatnið stórt hlutverk í daglegu lífi nær allra 
Íslendinga og e.t.v. má halda því fram að óvíða sé jarðhitinn jafn samofin 
menningu og lífstíl nokkurrar þjóðar og raun ber vitni á Íslandi. Heimsóknir í 
sundlaugar landsins er orðin snar þáttur í lífi Íslendinga en þangað sækir 
almenningur bæði andlega og líkamlega næringu og vellíðan. 

Sérstaða og um leið sóknartækifæri Íslands við markaðssetningu 
heilsutengdrar ferðaþjónustu er án efa jarðhitinn. Sú staðreynd að svo mikið 
af mjög heitu, ómenguðu, vatni finnist á Íslandi veitir landinu sérstöðu á 
þessu sviði. Gleggsta dæmi þessarar sérstöðu er uppbygging og þróun 
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sundmenningar Íslendinga sjálfra sem byggir að langstærstu leyti á því mikla 
magni af heitu vatni sem fyrirfinnst á landinu. Að vissu marki er hægt að 
halda því fram að heita vatnið og notkun þess á Íslandi hafi öðlast sjálfstætt 
líf þar sem not þess og mikilvægi eru svo fjölbreytt og orðin svo stór hluti 
daglegs lífs. Ef til vil má halda því fram að notkun heita vatnsins í tengslum 
við heilsuferðaþjónustu sé nokkurskonar hliðarafurð þess sem hægt er að 
nýta sem viðbót við ferðaþjónustu á Íslandi.  

Orðið Spa, sem hér er notað sem hattheiti yfir hverskonar heilsulindir er 
upprunnið frá fornfrægri baðborg í Belgíu sem nefnist Spa og átti sína 
dýrðardaga á 16. öld. Hún var þá þekkt fyrir heilsulindir sínar og 
velmegunarbrag. Upphaflega voru það Grikkir og Rómverjar sem sóttu í 
heilsulindir og nýttu efnaríkt vatn bæði til lækninga og almennrar heilsubótar. 
Það er svo ekki fyrr en á 16. öld sem þessi hefð fer að ná verulegri útbreiðslu 
og fótfestu í Evrópu.  

Nú á dögum getur verið allnokkuð á reiki hvað orðið Spa stendur fyrir og 
t.a.m. er nokkur áherslumunur á merkingu þess í Evrópu og Bandaríkjunum. 
Raunar er ekki til nein algild skilgreining á hugtakinu5. Í Evrópu er söguleg 
hefð fyrir því að Spa6 sé staður þar sem fólk sækist fyrst og fremst eftir 
lækningu, heilsubót og afslöppun þar sem efnainnihald og gæði vatnsins, þ.e. 
lækningamáttur, skiptir mestu máli. Í Bandaríkjunum er Spa-staður þar sem 
einkum er lögð áhersla á vellíðan. Staðina sækir heilbrigt fólk sem vill bæta 
enn frekar við gæði lífs síns, ef svo má að orði komast. Í raun má segja að 
áherslur starfseminnar þar séu fjölbreyttari. Þessu til stuðnings má nefna að í 
Bandaríkjunum er meiri áhersla lögð á fræðslu og ráðgjöf á sviði hreyfingar 
og mataræðis svo eitthvað sé nefnt.  

Í orðabókum er Spa þýtt sem ölkelda eða heilsulindarstaður þar sem vatn 
þjónar lykilhlutverki. Nú á dögum er merking orðsins Spa þó orðin miklu 
víðari. Í raun virðist sem það geti átt við um allt frá nuddpotti til 
heilsustofnunar sem býður fram tilteknar lækningameðferðir.  

Alþjóða Spa-samtökin (International Spa Association) skilgreina Spa með 
eftirfarandi hætti, í lauslegri þýðingu7: Spa er vettvangur fræðslu og menningar þar 
sem áhersla er lögð á að auka og bæta vellíðan, heilsu og hreysti einstaklinga sem og 
félagslega vellíðan og byggt á meðferð sem tekur til endurhæfingar hugar, sálar og líkama8. 

5  Heimasíða The International Spa Association-Europe. Vefslóð:http:// www.ispa-europe. 
com 

6  Hér er orðið notað sbr. alla umfjöllun í verkefninu um heilsulindir/heilsustaði. 
7  Heimasíða The International Spa Association. Vefslóð:http:// www.experienceispa.com 
8  Á ensku hljómar skilgreiningin þannig: A spa serves as an educational and cultural 

institution that promotes and integrates individual wellness, health and fitness as well as 
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Segja má að á tvennt sé lögð megináhersla í þjónustu Spa-staða. Annað er 
hið hefðbundna, evrópska, þ.e. lækningar og meðferðir af ýmsu tagi. Hitt er 
afþreying og vellíðan. Innan Spa-geirans eru menn ekki sammála um 
varðandi hvorn þáttinn meiri vaxtar er að vænta. Samkvæmt þeirri þróun 
sem átt hefur sér stað í Bandaríkjunum má ætla að meiri vöxtur muni verða á 
sviði afþreyingar og vellíðunar, þ.e. þar sem áhersla er lögð á dekur. 
Mikilvægt er að hafa í huga að menningarlegur munur og jafnvel tíðarandinn 
getur ráðið miklu um þessa þróun og getur hún því vel verið staðbundin. Til 
að mynda eru flestir Bandaríkjamenn sem sækja Spa ekki sjúklingar heldur 
heilbrigt fólk9. Á hinn bóginn má segja að lengst af hafi Evrópubúar sótt 
heilsustaði einkum til að draga úr ýmsum sjúkdómum eða sjúkdóms-
einkennum eða lækna ýmsa kvilla. Þó er ekki ósennilegt að ætla að þessar 
áherslur séu þegar farnar að raskast nokkuð og vænta megi frekari einsleitni, 
eins og áður hefur verið komið inn á. 

Mikill vöxtur hefur verið innan Spa-geirans og er áætlað að hann séu um 
eða yfir 25% á ári bæði í Bandaríkjunum og Evrópu10. Til að mynda voru um 
1.3 milljónir heilsuferðamanna í Þýskalandi árið 2000 en árið 2002 er talið að 
þeir hafi verði um 2.5–3.0 milljónir11. 

Þrátt fyrir að til séu Spa-staðir af ýmsum gerðum þar sem áherslurnar geta 
verið mismunandi og e.t.v. megi halda því fram að Spa-hugtakið sé illa 
skilgreint og jafnvel misnotað í vissum tilfellum er þó óhætt að fullyrða að 
vatn gegnir lykilhlutverki þegar Spa er annars vegar. Meintir eiginleikar 
vatnsins sem notað hefur verið bæði til baða sem og til drykkjar hafa alltaf 
verið grundvöllur og ástæða þess að menn sóttu heilsulindirnar. Af þessum 
sökum má halda því fram að ekki sé hægt að tala um Spa af neinu tagi nema 
þar sem vatn kemur við sögu og það nýtt til meðferðar sem stuðlar að 
heilsubót eða vellíðan í einhverri mynd. Því hefur m.a. verið haldið fram að 
Spa standi fyrir og eigi að standa fyrir „heilsu með vatni“12 og er m.a. vísað til 
2000 ára hefðar fyrir því að nýta vatn og eiginleika þess til lækninga og 
heilsubótar. 

Þegar fjallað er um einkenni og þróun heilsulinda, SPA, virðast blasa við 
hve tækifæri Íslands eru mikil á þessu sviði m.t.t. auðlinda og umhverfis 
landsins. Fyrir utan jarðhitan sjálfan má nefna landið sjálft og landslag, 

social well-being, harmony and balance through wellness, prevention, therapy and 
rehabilitation of body, mind and soul. 

9  Sama 
10  Heimasíða The International Spa Association. Vefslóð:http:// www.experienceispa.com 
11  Gunnar Már Sigurfinnsson (2002). Viðtal við höfund um heilsutengda ferðaþjónustu. 
12  Hér er vísað til hugtaksins „health through water“. 
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heilbrigði þjóðarinnar sjálfrar (s.s. háan meðalaldur og gott heilbrigðiskerfi), 
náttúra og andrúmsloft lítið sem ekkert mengað í erlendum samanburði og 
gott ómengað drykkjarvatn. Einnig má nefna að lág glæpatíðni, almenn og 
sérhæfð þekking og almenn lífsgæði falla vel að heilsutengdri starfsemi 
hverskonar s.s. ferðaþjónustu. Lífsgæði eru mikil á Íslandi og heita vatnið er 
hrein viðbót við önnur almenn lífsgæði. Ef til vill er það ekki svo fjarri lagi 
að hægt væri að halda því fram að landið í heild sinni mætti kynna sem 
heilsulind!  

Aldagömul hefð er fyrir notkun jarðhita og vatns til heilsueflinga og 
lækninga víðsvegar um heiminn eins og fram hefur komið. Þó svo að jarðhiti 
hafi verið nýttur á slíkan hátt á Íslandi er ekki hægt að tala um að hér hafi 
þróast og orðið til eiginleg baðmenning eins og víða hefur orðið raunin 
erlendis. Engu að síður er hún um margt sérstök og hana er vert að nýta til 
frekari og fjölbreyttari nota á jarðhitanum. Hið mikla magn af heitu vatni, 
náttúra umhverfi og sú menning sem þróast hefur í tenglum við jarðhitann 
fellur afar vel að hugmyndum um heilsulindir og þann lífstíll sem þær standa 
fyrir.  

Viðskiptaumhverfi jarðhitans á Íslandi einkennist af miklum tengslum við 
opinbera aðila. Flest jarðhitafyrirtæki eru í eigu almennings og rannsóknir 
hafa að stærstum hluta verið á forræði opinbera fyrirtækja. Sundlaugar og 
önnur aðstaða sem rekin er í tengslum við nýtingu á jarðhitanum og hefur 
verið vettvangur þróunar þeirrar baðmenningar sem til umfjöllunar er hefur 
einnig lengst af verið rekin af opinberum aðilum. Þetta viðskiptaumhverfi 
jarðhitans er mikilvægt að hafa í huga þegar fjallað er t.a.m. um þekkingar-
verðmæti í tengslum við jarðhitan, útrásarmöguleika sem og uppbyggingu 
hverskonar heilsulinda í tengslum við ferðaþjónustu. 

Engu að síður er það óumdeilt að jarðhitinn er lykilauðlind í frekari 
uppbyggingu heilsulinda og ferðaþjónustu í tengslum við þær auk þeirrar 
menningar sem skapast hefur í tengslum daglegarar notkunar og umgengni 
Íslendinga sjálfra við jarðhitan. Ljóst er að umhverfismál og umhverfisvernd 
hefur skýra skírskotun til heilbrigðis og er mikilvægt að hafa þetta í huga 
þegar fjallað er um ímynd landsins í huga erlendra gesta. 

Við frekari uppbyggingu heilsulinda og heilsutengdrar ferðaþjónustu er 
vert að gefa því gaum hvort heillavænlegra sé að leggja áherslu á evrópska 
hefð sem einkennist fremur af lækningarmætti og efnaeiginleikum jarðhitans 
eða bandaríska sem einkennist fremur af vellíðan, heilbrigði og dekri, þ.e. 
síður á lækningarmátt. Er það niðurstaða verkefnisins að síðarnefnda 
áherslan sé álitlegri. Má í því samhengi nefna tvennt því til stuðnings. 
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Annarsvegar verður að telja að forsendur lækningarmáttar jarðhitavatnsins 
séu hæpnar og hinsvegar að erfitt geti reynst að keppa við heilsulindir sem 
þekktar eru fyrir og byggja tilvist sýna á aldagömlum hefðum og skírskotunar 
til lækningamáttar13. 

Almennt má segja að jarðhiti og vatn stuðli frekar að bættri líðan en 
lækningu. Þessi staðreynd fellur afar vel af reynslu, upplifun og baðmenningu 
(sundlaugarmenningu) Íslendinga sjálfra. Er það e.t.v. lykilþáttur í frekari 
uppbyggingu íslenskra heilsulinda. 

13  Hér er vert að geta þess að sérstaklega að með þessu er ekki verið að gera lítið úr 
mikilvægiefnasamsetningar jarðhitavatnsins og möguleg áhrif þess s.s. á ýmsa húðkvilla 
sbr. árangur baða í Bláa lóninu. 
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Á síðustu árum hefur átt sér stað afar lífleg umræða víða um lönd um 
hvort aukin útgjöld til almenningsskóla hafi skilað sér í betri nemendum. 
Bent hefur verið á að þótt útgjöld á föstu verðlagi á hvern nemanda í 
Bandaríkjunum hafi að meðaltali aukist um nær 3,5% á ári á 20. öld, hafi 
einkunnir nemenda lítið hækkað, og jafnvel lækkað (Hanushek, 1986, 1996). 
Fjölmargar athuganir hafa verið gerðar til að kanna hvernig skólum hefur 
gengið að nýta aðföng sín – kennara og annað starfsfólk, húsnæði og ýmsan 
búnað – til að búa til betri nemendur (Färe o.fl., 1989; Kirjavainen og 
Loikkanen, 1998; Waldo, 2001). Þótt rannsóknirnar séu ólíkar benda 
niðurstöður þeirra þó til þess að lykilþættir, svo sem fjöldi nemenda á hvern 
kennara, menntun kennara og reynsla, hafi lítil sem engin áhrif á 
frammistöðu nemenda (Hanushek, 1996). Rannsóknir benda jafnframt til 
þess að verulegur gæðamunur geti verið á milli einstakra skóla, og ekki síður 
á milli kennara (Angrist og Lavy, 2001). Sumir einstaklingar eru einfaldlega 
betri kennarar en aðrir, aukin menntun og þjálfun skilar sér ekki ætíð í hæfari 
kennurum. Þá geta aðstæður heima fyrir skipt sköpum fyrir frammistöðu 
nemenda í skólum. Menntaðir foreldrar geta aðstoðað börn sín betur við 
námið og veitt þeim þá hvatningu og leiðsögn sem æskileg er. Alþekkt er 
einnig að vinir og bekkjarfélagar geta haft sterk áhrif hver á annan og ýmis 
önnur atriði í umhverfi nemenda geta mjög mótað afstöðu þeirra til náms 
(Hanushek, 1979, 1986). 

Sú aðferðafræði, sem notuð hefur verið til að kanna hvaða þættir ráði 
helst frammistöðu nemenda í skólum, byggir á því að meta svonefnt 
framleiðslufall menntunar. Í þessu felst að litið er á skóla sem hverja aðra 
framleiðslueiningu, sem hafi það hlutverk að nota tiltekin aðföng til að búa til 
ákveðnar afurðir, sem hér má t.d. skilgreina sem þann fjölda nemenda er 
lýkur prófi og flyst á milli bekkja, eða einkunn nemenda á prófi. Yfirleitt er sú 
leið farin að bera saman ákveðinn fjölda skóla á tilteknu tímabili, t.d. einu 
skólaári, og kanna hvernig skólunum hafi gengið að nýta aðföngin við 
skólastarfið og hvort munur sé á frammistöðu skólanna, þ.e. skilvirkni þeirra.  



362 Hagfræði Sveinn Agnarsson 

Tvenns konar aðferðum hefur langmest verið beitt við þessar rannsóknir. 
Annars vegar hefðbundinni aðfallsgreiningu og hins vegar stikafríum 
aðferðum. Meðal þeirra síðarnefndu er aðferð sem kölluð hefur verið 
gagnaumgjarðarfræði (e. data envelopment analysis, DEA) og notuð er hér á eftir 
til að meta skilvirkni í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 1999-2000. Þessi 
aðferð byggir á því að nýta tiltæk gögn til að búa til ákveðinn 
framleiðslujaðar og kanna síðan hversu langt frá þeim jaðri sumar 
framleiðslueiningar, hér skólar, eru. Jaðarinn er þannig myndaður að 
skilvirkustu einingarnar lenda á honum, en þær óskilvirkari neðan við hann, 
eins og lýst er á mynd eitt. Hér er gert ráð fyrir að ein aðföng, X, séu notuð 
til að framleiða eina afurð, Y. Fyrirtæki C notar magn sem svarar til X1 til að 
framleiða Y1 magn af afurðum, og fyrirtæki B notar X2 til að framleiða Y2. 
Bæði þessi fyrirtæki eru skilvirk í þeim skilningi að þau geta ekki fengið meira 
út úr aðföngum sínum. Fyrirtæki A er aftur á móti óskilvirkt. Það notar X2 af 
aðföngum til að framleiða Y1 af afurðum, en gæti hvort heldur sem er dregið 
út aðfanganotkun sinni án þess að minnka framleiðslu sína, eða haldið 
aðfanganotkuninni óbreyttri en aukið framleiðsluna. Í fyrra tilfellinu myndi 
fyrirtækið færast úr punktinum A í punktinn C, en í því síðara í puntkinn B.  

A

B

C

X1 X2

Y2

Y1

 
Mynd 1. Framleiðslujaðar og skilvirkni 

Í DEA aðferðafræðinni er annað hvort gengið út frá því að keppikefli 
framleiðslueininganna sé að nýta sem minnst af aðföngum til að framleiða 
tiltekið magn afurða, og þá talað um aðfangasparandi skilvirkni, eða að 
einingarnar stefni að því að framleiða sem mest af afurðum úr tilteknu magni 
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aðfanga og þá rætt um aðfangaaukandi skilvirkni. Þessi þankagangur á sér 
skýra hliðstæðu í klassískri rekstrarhagfræði, þar sem iðulega er t.d. gert ráð 
fyrir að fyrirtæki annað hvort lágmarki kostnað eða hámarki tekjur. 

Hér gefst ekki ráðrúm til að fjalla frekar um DEA aðferðafræðina, en þó 
skal þess getið að hægt er ýmist að gera ráð fyrir fastri eða breytilegri 
skalahagkvæmni (Färe o.fl., 1994). Einnig er hægt að taka tillit til þess að við 
framleiðsluna geta bæði verið notuð aðföng sem framleiðendur geta nýtt í 
mismiklum mæli og önnur sem framleiðendur ráða ekki nema takmarkað yfir 
(Ruggiero, 1996; Duncombe o.fl., 1997; Muniz-Perez og Suarez-Pandiello, 
2002). Svo dæmi sé tekið, þá er skólum í sjálfs vald sett hversu marga 
kennara þeir ráða til starfa, en þeir geta hins vegar litlu ráðið um menntun 
foreldra nemendanna. Í framleiðslufalli skólanna er því ekki unnt að gera ráð 
fyrir að hægt sé að breyta menntun foreldranna á neinn hátt, en hins vegar er 
hægur vandi fyrir skóla að fjölga eða fækka í kennaraliði sínu. Annar kostur 
við DEA aðferðina er sá að ekki er nauðsynlegt að gera ráð fyrir því að 
fyrirtæki hegði sér á einhvern tiltekinn hátt, t.d. að þau lágmarki kostnað eða 
hámarki hagnað. Þá krefst þessi aðferðafræði heldur ekki þess að tiltækar séu 
upplýsingar um verð aðfanga eða afurða og hægt er að nota hana til að meta 
margvíð líkön, þar sem fjöldi aðfanga er notaður til að framleiða margs konar 
afurðir. 

Gögn 

Markmiðið með þessari athugun var að meta skilvirkni í grunnskólum í 
Reykjavík og í því skyni var aflað gagna um tiltekna þætti í rekstri 22 skóla. 
Til að hafa upplýsingarnar sem sambærilegastar var ákveðið að athuga 
árangur á samræmdu prófunum í 10. bekk vorið 2000, en þá þreyttu 
nemendur próf í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði. Hér er eingöngu 
fjallað um árangur nemenda í síðasttöldu námsgreininni, stærðfræði. 

Fetaður var svipaður vegur og gert hefur verið í erlendum rannsóknum á 
þessu sviði og litið svo á að þau aðföng sem notuð væru við skólastarfið 
væru af tvennum toga. Annars vegar atriði sem skólarnir réðu yfir, og hins 
vegar þættir sem skólarnir hefðu enga stjórn á. Í fyrrnefnda flokkinn falla 
breytur eins og meðalfjöldi nemenda í bekk, rekstrargjöld, fjöldi kennara og 
hlutfall kennara með full réttindi, en í þann síðarnefnda menntun foreldra. 
Upplýsingar um menntunin eru fengnar úr könnun, sem gerð var á vegum 
Grunnskóla Reykjavíkur skólaárið 1999-2000 á aldri, menntun og tekjum 
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foreldra grunnskólabarna. Aðrar upplýsingar koma frá Fræðslumiðstöð 
Reykjavíkur. Nánari grein er gerð fyrir gögnunum í töflu eitt. 

Tafla 1. Gagnalýsing-22 grunnskólar í Reykjavík skólaárið 1999-2000 

Líkön 

Í þessari athugun voru fjögur ólík líkön notuð til að kanna skilvirkni í 
grunnskólum, tvö einvíð (ein afurð) og tvö tvívíð (tvær afurðir). Í öðru 
einvíða líkaninu er gert ráð fyrir að meðaleinkunn í stærðfræði ráðist af 
bekkjarstærð, rekstrargjöldum á nemenda, hlutfalli kennara með full réttindi 
og menntun foreldra (líkan 1), en í hinu líkaninu er ekki litið svo á að 
menntun foreldra hafi áhrif á meðaleinkunn (líkan 2). Í tvívíðu líkönunum er 
miðað við að fjöldi nemenda sem þreytir próf og meðaleinkunn sé í báðum 
tilvikum háð bekkjarstærð, heildarrekstrargjöldum, fjölda kennara og hlutfalli 
réttindakennara, en í öðru líkaninu er að auki kannað hvort menntun foreldra 
hafi áhrif (líkan 3). 

 

Lágmark Hámark Meðaltal
Staðal - 

frávik

Meðalfjöldi í bekk 12,0 28,5 20,7 3,7
Rekstrargjöld, milljón kr. 51,1 245,3 166,6 54,1
Rekstrargjöld á nemanda, þús. kr. 289,9 527,9 354,8 55,4
Fjöldi kennara 11,8 56,8 39,1 12,4
Hlutfall réttindakennara, % 64,0 100,0 91,2 8,4

Menntun foreldra* 1,5 2,3 2,0 0,2

Fjöldi nemenda sem tók 
samræmt próf í stærðfræði 11,0 174,0 59,2 36,5
Meðaleinkunn á samræmdu
prófi í stærðfræði 3,8 6,8 5,4 0,8

* Grunnskólapróf =1, framhaldsskólapróf =2, háskólapróf=3.



Samræmd próf og skilvirkni skóla 365 

Einvíð líkön: 
(1) einkunn = f (bekkjarstærð, rekstrargjöld á nemanda, hlutfall 

réttindakennara, menntun foreldra) 
(2) einkunn = f (bekkjarstærð, rekstrargjöld á nemanda, hlutfall 

réttindakennara) 
 
Tvívíð líkön 
(3) einkunn, fjöldi nemenda sem lauk prófi  
  = f (bekkjarstærð, rekstrargjöld, fjöldi kennara, hlutfall 

réttindakennara, menntun foreldra) 
(4) einkunn, fjöldi nemenda sem lauk prófi 
  = f (bekkjarstærð, rekstrargjöld, fjöldi kennara, hlutfall 

réttindakennara)  
 
Í öllum líkönunum var gengið út frá fastri skalahagkvæmni og miðað við 

að skólar geti breytt allri aðfanganotkun nema menntun foreldra, sem þeir 
líta á sem fasta ytri stærð. Þá var gert ráð fyrir að markmið skólanna væri að 
lágmarka aðfanganotkun við að mennta tiltekinn fjölda nemenda. Sú 
skilvirkni sem hér er metin er því svokölluð aðfangasparandi skilvirkni. Hjá 
þeim skólum, sem eru fullkomlega skilvirkir, tekur mæld skilvirkni gildið 1, 
en hjá óskilvirkum skólum er skilvirknin á bilinu 0,1. Skóli sem mælist hafa 
skilvirknin 0,9, gæti t.d. minnkað aðfanganotkun sína um 10% án þess að það 
bitnaði á gæðum skólastarfsins. 

Niðurstöður 

Helstu niðurstöður eru dregnar saman í töflu tvö. Fjöldi nemenda sem 
þreytti samræmt próf í 10. bekk í stærðfræði er tilgreindur í fyrsta dálki, þá 
meðaleinkunn skóla og síðan skilvirkni eins og hún mældist í hinum fjóru 
líkönum. 
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Tafla 2. Fjöldi nemenda sem þreytti samræmt próf í stærðfræði í 22 
grunnskólum í Reykjavík vorið 2000, samræmd meðaleinkunn skóla og metin 
skilvirkni 

 

Fjöldi 
nemenda

Meðal- 
einkunn 

skóla Líkan 1 Líkan 2 Líkan 3 Líkan 4 Meðaltal

Skóli 1 60 6,18 0,95 0,95 0,91 0,77 0,90
Skóli 2 43 6,56 0,99 0,99 1 0,84 0,96
Skóli 3 135 5,77 0,76 0,76 0,75 0,65 0,73
Skóli 4 32 4,36 0,81 0,81 0,78 0,6 0,75
Skóli 5 34 4,38 0,73 0,73 0,78 0,54 0,70
Skóli 6 49 3,81 0,87 0,87 0,9 0,75 0,85
Skóli 7 83 5,23 1 1 1 1 1,00
Skóli 8 174 5,69 0,92 0,92 0,89 0,68 1
Skóli 9 41 5,46 1 1 0,9 0,85 0,94
Skóli 10 28 6,82 0,98 0,97 0,91 0,85 0,93
Skóli 11 60 6,67 0,96 0,96 0,97 0,64 0,88
Skóli 12 61 4,89 0,91 0,91 0,76 0,72 0,83
Skóli 13 41 5,01 0,7 0,7 0,67 0,57 0,66
Skóli 14 40 4,74 1 1 1 1 1,00
Skóli 15 11 6,09 1 1 0,89 0,88 1
Skóli 16 54 6,01 1 1 1 1 1,00
Skóli 17 67 6,13 0,79 0,78 0,87 0,84 1
Skóli 18 81 5,17 0,73 0,73 0,71 0,57 0,69
Skóli 19 40 4,26 0,92 0,92 0,79 0,7 0,83
Skóli 20 81 5,14 0,86 0,85 0,79 0,64 0,79
Skóli 21 27 5,5 0,89 0,89 0,89 0,7 0,84
Skóli 22 61 5,46 0 0 0 0 0,00

Meðaltal 5,42 0,85 0,85 0,83 0,72 0,81

Einvíð líkön Tvívíð líkön
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Að meðaltali mældist skilvirkni jöfn 0,81 sem þýðir að skólar hafi að 
jafnaði getað dregið aðfanganotkun saman um 19% án þess að það bitnaði á 
gæðum skólastarfsins. Skilvirkni mælist að jafnaði heldur lægri í tvívíðu 
líkönunum en hinum einvíðu, og hún er lökust í tvívíða líkaninu sem ekki 
tekur tillit til menntunar foreldra (líkan 4). 

Í einvíðu líkönunum reynast fimm skólar vera fullkomlega skilvirkir, en 
fjórir skólar eru algjörlega skilvirkir í líkani 3 og þrír í líkani 4. Þessir þrír 
skólar mælast einnig fullkomlega skilvirkir í hinum líkönunum þremur. Sömu 
skólarnir reynast einnig oftast vera óskilvirkastir. Þótt mæld skilvirkni sé því 
breytileg á milli líkana virðist skilvirkniröð skólanna vera svipuð, óháð því 
hvaða líkan er notað. 
Á mynd tvö er mæld skilvirkni samkvæmt líkani 3 borin saman við meðal-
einkunn skólanna. Greinilegt er að skilvirkni helst í hendur við meðal-
einkunn, skólar með háa meðaleinkunn mælast skilvirkari en hinir. 

Mynd 2. Meðaleinkunn 22 skóla í stærðfræði á samræmdu prófunum í 10. 
bekk grunnskóla í Reykjavík vorið 2000 og mæld skilvirkni (líkan 3) 

Í töflu þrjú eru eiginleikar fjögurra skilvirkustu og óskilvirkustu grunn-
skólanna kannaðir nánar. Rekstrargjöld á nemanda eru í báðum tilvikum 
hærri en að meðaltali, en þó nokkru meiri í skilvirkustu skólunum en þeim 
óskilvirkustu. Enginn munur er aftur á móti á meðalstærð bekkjardeilda. Alla 
jafna er gert ráð fyrir að einkunnir batni eftir því sem færri nemendur eru í 
bekk, en allt eins er líklegt að í fámennari bekki veljist nemendur sem eiga 
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erfitt með nám og eru óstýrilátir. Fyrir vikið þarf sambandið á milli stærð 
bekkja og einkunna ekki að vera einhlítt. Hlutfall kennara með full réttindi er 
mun lægra í skilvirku skólunum og munar þar um 10 prósentustigum. Þetta 
þarf þó engan veginn að gefa til kynna að lakari kennarar starfi í skilvirku 
skólunum. Sumir réttindalausu kennaranna eru vel menntaðir í sinni grein 
þótt þeir hafi ekki full réttindi, og einnig geta sumir gamlir og reyndir 
kennarar verið án fullra réttinda. Mesta athygli vekur þó að menntun foreldra 
virðist vera töluvert hærri í skilvirku skólunum en hinum og bendir það 
eindregið til þess að nemendur minna menntaðra foreldra fái ekki þann 
stuðning og aðhald við stærðfræðinámið sem börn betur menntaðra foreldra 
njóta. 

Tafla 3. Samræmd próf í stærðfræði í grunnskólum Reykjavíkur vorið 2000. 
Samanburður á eiginleikum skilvirkustu og óskilvirkustu skólanna 

Lokaorð 

Í þessari grein var svokölluð gagnaumgjarðarfræði notuð til að meta 
skilvirkni í 22 grunnskólum í Reykjavík vorið 2000. Byggt var á svokölluðu 
framleiðslufalli menntunar og stuðst við gögn um meðaleinkunn skóla á 
samræmda prófinu í stærðfræði í 10. bekk og aðrar upplýsingar um skólana.  

Niðurstöðurnar benda ótvírætt til þess að nokkur munur sé á skilvirkni 
skóla. Sömu skólarnir reyndust yfirleitt vera skilvirkastir og þeir sömu 

Kostnaður á 
nemanda, þús. 

kr.
Bekkjar- 

stærð

Hlutfall 
kennara með 
full réttindi,    

%
Menntun 
foreldra

Skilvirkustu skólarnir 375,0 19,4 85,0 1,94

Óskilvirkustu skólarnir 369,3 19,3 95,5 1,80

Allir skólar 354,8 20,7 91,2 1,96

Hlutfallslegur munur miðað við meðaltal, %

Skilvirkustu skólarnir 5,70 -6,44 -6,83 -0,73

Óskilvirkustu skólarnir 4,08 -7,14 4,68 -8,14
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óskilvirkastir, óháð því hvaða líkan var notað. Skilvirkni skólanna mældist að 
meðaltali 0,81 sem gefur til kynna að verulega sé hægt að draga úr 
aðfanganotkun þeirra án þess að sá samdráttur bitni á gæðum skólastarfsins. 
Í einfaldari líkönunum tveimur reyndist litlu máli skipta hvort tekið væri tillit 
til menntunar foreldra, en í tvívíðu líkönunum reyndist hún skipta mun meira 
máli, og hægt var að skýra mikið af mismunandi skilvirkni skóla með 
menntun foreldra. Ekki var hins vegar að sjá að meðalfjöldi nemenda í bekk 
eða útgjöld á hvern nemenda skiptu höfuðmáli upp á frammistöðu nemenda, 
en hlutfall réttindakennara var að meðaltali hærra í þeim skólum þar sem 
skilvirknin mældist lökust.  
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Úlfar B. Thoroddsen 

 

Viðfangsefnið, sem hér er til umfjöllunar, er sprottið af áhuga á 
málefnum sveitarfélaga, stjórn þeirra og meðferð, enda hefur starfs-
vettvangurinn tengst þeim sviðum liðlega einn og hálfan áratug á árunum 
1973 til 1990. Áhuginn hefur einkum beinst að því að auka skilninginn á 
starfseminni í snertifletinum við neytendurna eða íbúana í þeirri viðleitni að 
bæta þjónustuna og auka gæði hennar. Þar sem sveitarfélög veita margvíslega 
og ólíka þjónustu eru snertifletirnir margir. Hafa þarf þau sérkenni í huga 
þegar línurnar eru lagðar að stefnumótun um úrlausnir á hinum ýmsu 
þjónustusviðum. Það er álitaefni, sem tengist þessari umfjöllun, hvort þessi 
sérkenni kalli á ólíka meðferð viðfangsefna eða hvort þau feli í sér 
sameiginleg einkenni sem fella má að einu tilteknu sjónarhorni. Út frá 
þessum vangaveltum mótaðist sýn um stefnumótun og stjórnun sveitarfélaga. 
Það voru einkum fjögur atriði sem mótuðu grunnþættina að þeirri sýn. 

Fjórir mótandi þættir 
Áherslan (1) á mikilvægi myndlíkinga (Morgan, 1997) til skilnings á 

skipulagsheildum undirstrikaði fjölbreytni þeirra sjónarhorna sem má hafa á 
skipulagsheildirnar og stjórnun þeirra. Í raun var efnismeðferðin undirstaða 
að gleggri skilningi á því sem síðar kom og í góðum tengslum við það 
meginefni sem stuðst var við í stefnumótun og stefnumiðaðri stjórnun. Þar 
var áherslan (2) lögð á sjónarmiðin (Wit og Meyer, 1998) og athygli vakin á 
þverstæðunum, sem öndverð sjónarhorn geta leitt af sér, og að í 
stefnumótun er ein aðferð ekki réttari en önnur. Sjónarhornin hafa áhrif á 
aðferðirnar og móta þær. Samkvæmt þeirri röksemdarfærslu gilti það einu 
hvort skipulagsheildir væru settar á með lögum eða til þeirra stofnað með 
öðrum hætti. Skipulagið og kerfið snýst um tilgang sem endurspeglast í 
útkomunni. Meginmarkmið eru sett um útkomuna og síðan mótuð stefna til 
að ná þeim fram að teknu tilliti til annarra þátta. Áherslan (3) á það 
sjónarmið að tilverugrundvöllur skipulagsheilda (Mintzberg, 1983) tengist því 
að þjóna tilteknum mörkuðum. Samkvæmt þessu er útkoman afleiðing 
einhvers konar þjónustu sem mótast af tilgangi (purpose). Áherslan (4) á það 
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að ætlunarverk (mission), sem er nánari útfærsla á tilgangi, og valin 
þjónustustefna (Grönroos, 1990) móta þjónustuhugtakið (service concept) 
sem gefur til kynna hvernig ætlunin er að leysa tiltekið viðfangsefni. 
Hugtakið felur í sér upplýsingar um hvað eigi að gera fyrir tiltekna 
viðskiptavini, hvernig það framkvæmist og með hvaða auðlindum.  

Hvernig hugsa sveitarstjórnir og móta stefnu? 
Í tengslum við þessa fjóra þætti vöknuðu nokkrar spurningar. Hvernig 

hugsuðu sveitarstjórnir um viðfangsefnin? Hvernig mótuðu þær stefnu um 
úrlausnir? Til að fá svör væri gagnlegt efna til rannsóknar. Rannsókninni var 
ætlað að tengjast nokkrum lykilhugtökum sem mynduðu samhengi og þráð 
sín á milli. Nokkurn tíma tók að móta línurnar og stilla þær saman og 
ákvarða stefnuna. Það var tvennt sem einkum kom til álita: Annars vegar 
könnun á þröngu sviði, sem næði einungis til æðstu stjórnenda, og hins vegar 
könnun, sem næði til fleiri stjórnenda og tengdist fleiri starfssviðum. 
Niðurstaðan varð sú að efna til rannsóknar sem næði til stjórnenda á helstu 
starfssviðum í tveimur álíka stórum sveitarfélögum.  

Lykilhugtök: Tilgangur, þjónusta, ætlunarverk, meginmarkmið, stefna, 
menning, stjórngildi, og stofnanaleg einsleitni.  

Rannsóknin 

Fram hefur komið, að viðfangsefnið spratt af sýn um stefnumótun og 
stjórnun sveitarfélaga sem leiddi til rannsóknar um þann þráð, sem er á milli 
tilgangs sveitarfélags og veittrar þjónustu. Lagt var upp út frá því sjónarhorni, 
að skipulag og kerfi eigi rætur sínar í tilgangi og að útkoman, sem stýrist af 
markmiðunum og stefnunni, endurspeglist í þjónustunni. Til að koma 
rannsókninni á var nauðsynlegt að fá aðgang að stjórn sveitarfélags þ.e.a.s. 
kjörnum fulltrúum og embættismönnum. Upphaflega markmiðið var að efna 
til könnunar í tveimur álíka stórum sveitarfélögum. Það gekk ekki eftir af 
ýmsum ástæðum. Niðurstaðan varð sú að gera kannandi (explorative) 
rannsókn í stjórnkerfi eins sveitarfélags (eins dæmis) um það á hvaða þáttum 
stefnumótandi hugsun byggðist hjá sveitarstjórnarmönnum og helstu 
embættismönnum og leita eftir skynjun þeirra á helstu lykilhugtök í 
stefnumótunarfræðum og þýðingu þeirra hugtaka í tengslum við þjónustu 
sveitarfélagsins og leggja í því sambandi áherslu á eftirfarandi atriði: Leita 
eftir skynjun og túlkun á tilgangi (purpose) skipulagsheilda, skilgreiningu á 
þjónustu, ætlunarverki (mission) eða framsetningu á grundvallarviðhorfum til 
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útfærslu á skilgreindum tilgangi, viðhorfum til áhrifa samkeppni á 
þjónustusviðum, stefnumótun til að ná fram meginmarkmiðum, þýðingu 
menningar og áhrifum hennar á stjórnun og stefnumótun og tengslunum á 
milli þessara þátta; samhliða að leita eftir viðhorfum til æskilegra 
stjórnunargilda og áhrifum þeirra afla sem felast í stofnanalegri einsleitni 
(institutional isomorhpism). Samandregið að kanna einkenni stefnumótandi 
hugsunar í reglubundnu umhverfi sveitarstjórna. Meginspurningin, sem var 
hvatinn að rannsókninni og leiddi hana, var þessi:  

Á hvaða viðhorfum byggist stefnumótandi hugsun stjórnenda í dæminu? 
Næsta skref var að undirbúa gagnaöflunina og útfæra hana og var þannig 

staðið að því: Framangreindum hugtökum var stillt upp ásamt skil-
greiningum. Hugtökunum og skilgreiningunum fylgdu spurningar varðandi 
skilning og skynjun á efninu. Gagnaöflunin fór fram í viðtölum sem voru 
hljóðrituð og skráð. Hvert viðtal tók um 45 mínútur. Svörin við hverju 
efnisatriði voru síðan borin saman og athyglin beindist einkum að 
sameiginlegum einkennum sem mynduðu þráð eða bentu til svipaðs 
skilnings. 

Dæmaaðferðin 
Dæmaaðferð (case-method) með eigindlegu (subjective) sniði varð fyrir 

valinu sem rannsóknarstefna (Yin, 1994). Rannsóknarramminn, sem stuðst 
var við, byggðist á einu dæmi eða viðkomandi sveitarfélagi í þessu tilviki. 
Rannsóknareiningin var sveitarstjórnin. Skilgreining hugtaksins náði til allra 
stjórnenda sveitarfélagsins, kjörinna fulltrúa, sveitarstjóra, kjörinna 
undirnefnda og ráðna stjórnendur. Með þessari skilgreiningu var vikið frá 
lögbundinni venju. Fjölbreytt starfsemi stærri sveitarfélaga er flokkuð í deildir 
eða þjónustueiningar eftir viðfangsefnum og með yfirstjórnina fara kjörnar 
nefndir í umboði sveitarstjórnar ásamt fagstjórnendum í samræmi við 
gildandi lög og samþykktir. Deildir eða þjónustueiningar með skylda 
starfsemi eru gjarnan flokkaðar saman og færðar undir tiltekin svið og 
yfirstjórnin er með sambærilegu sniði og gildir um deildir eða þjónustu-
einingar. Líta má á stjórnir þjónustueininga og deilda sem sérstakar innfeldar 
rannsóknareiningar (embedded multiple units of analysis) innan viðkomandi 
sviða og heildar eftir atvikum. Eins má líta á sviðin sem innfelldar 
rannsóknareiningar. 
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Mat á rannsóknarniðurstöðum 
Meta má gildi þeirrar niðurstöðu, sem kemur út úr rannsókn, í skilgreindu 

samhengi. Matið getur tengst innra-gildi, ytra-gildi og áreiðanleika (Gill og 
Johnson, 1997; Yin, 1994). Innra-gildið vísar til þess hvort tilgreindar orsakir 
séu valdar að tilgreindum afleiðingum og hefur þar af leiðandi helst þýðingu í 
útskýrandi (explanatory) rannsókn. Í rannsókninni var ekki verið að leita eftir 
orsakasambandi og þar af leiðandi hafði rannsóknin mjög takmarkað innra-
gildi. Ytra-gildið vísar til þess að hve miklu leyti niðurstöður geti verið 
grunnur að heimfærslu út fyrir dæmið. Álitaefnin eru oft greind í gildi þýðis 
(population validity) og gildi umhverfis (ecological validity). Gildi þýðis 
varðar það að hve miklu leyti unnt er að draga almennar ályktanir út frá því 
úrtaki sem tengist rannsókninni og heimfæra þær á stærra þýði. Það er háð 
ýmsum aðstæðum hvaða þýðingu niðurstaða rannsóknar í einu úrtaki getur 
haft ef hún væri heimfærð á stórt þýði. Ef heildarfjöldi stjórnenda í 
viðkomandi stjórnkerfi er skilgreindur sem tiltekið þýði mætti ætla, að 
hlutfallsleg stærð úrtaks hefði tiltekin áhrif á gildi almennrar ályktunar fyrir 
allt þýðið eða stjórnendur viðkomandi sveitarfélags í þessu tilviki. Gildi 
umhverfis varðar það að hve miklu leyti er unnt að draga almenna ályktun út 
frá því félagslega umhverfi sem rannsóknin átti sér raunverulega stað í og 
færa yfir í annað umhverfi. Enn snýst málið um skilgreiningu. Fyrirbærin geta 
verið stjórnkerfi annarra sveitarfélaga og þau gætu verið stjórnkerfi fleiri 
tegunda skipulagsheilda. Samkvæmt þessu mætti ætla að heimfærsla á 
almennri ályktun hafi því meira gildi sem skyldleikinn er nánari. Ytra-gildi 
þessarar rannsóknar var hátt út frá framangreindri skilgreiningu hvað varðar 
gildi þýðis, þar sem úrtakið náði til þorra stjórnenda í stjórnkerfi 
sveitarfélagsins og þar af leiðandi má með verulegum líkum yfirfæra 
niðurstöðurnar á stjórnendurna í heild. Gildi umhverfis er óljósara. Að 
einhverju leyti má yfirfæra þær almennu ályktanir, sem dregnar eru af 
niðurstöðunum, yfir á það umhverfi sem skyldast má telja eða stjórnkerfi í 
sambærilegum sveitarfélögum. Litla þýðingu hefur heimfærsla yfir í 
stjórnkerfi óskyldra skipulagsheilda. Áreiðanleiki rannsóknar vísar til þeirrar 
staðfestu sem birtist í því, að annar rannsakandi fylgi nákvæmlega sömu 
aðferð. Áreiðanleiki var til staðar þar sem endurtaka mátti aðferðina með því 
að styðjast við rannsóknaráætlunina og nota sömu skilgreiningar. 
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Umhverfið 

Starfsumhverfi sveitarfélaga 
Sveitarfélög ráða málum sínum samkvæmt lögum. Sveitarstjórnarlögin nr. 

45/1998 ásamt öðrum lögum mynda þá umgjörð en yfirstjórn málefna 
sveitarfélaga er hjá félagsmálaráðuneytinu. Þau veita staðbundna þjónustu 
innan skilgreindra landfræðilegra marka. Stærð sveitarfélags miðast við 
íbúatöluna. Fólk hefur val um búsetu í sveitarfélagi. Sveitarfélög hafa sjálf-
stæða tekjustofna sem markast af lögum. Sú opinbera þjónusta, sem 
sveitarfélög veita, markast bæði af lögum og því sem íbúarnir hafa komið sér 
saman um. Stjórnsýsla sveitarfélaga er bæði byggt upp af kjörnum nefndum 
og ráðnum embættismönnum. Sveitarstjórnin er kosin og hefur starfsumboð 
í fjögur ár. Kjörnar undirnefndir hafa starfsumboð allt frá einu ári til fjögurra 
ára. Sveitarstjórnarlögin segja til um ráðningu sveitar/bæjarstjóra, en aðrir 
starfsmenn eru ráðnir eftir almennum reglum á vinnumarkaði í viðkomandi 
starfsgrein. Verkefnum sveitarfélaga má skipta samkvæmt eftirfarandi línum: 
Stjórnun og eftirlit, stuðningur við innri starfsemi, verklegar framkvæmdir og 
hvers konar þjónusta við almenning. 

Margþættar skipulagsheildir 
Sveitarfélögin eru margþættar skipulagsheildir. Ýmsir málaflokkar, sem 

þau fást við, lúta sérlögum, þannig að stjórnunin getur verið lagskipt, 
margbrotin og flókin. Tilgangur skipulagsheilda og þar með sveitarfélaga er 
ástæðan fyrir tilveru þeirra og tilgangurinn er einhvers konar þjónusta. 
Megintilgangur sveitarfélaga er að veita lögboðna þjónustu ásamt allri þeirri 
þjónustu, sem íbúarnir koma sér saman um og aðrir veita ekki. Sveitarfélögin 
eru þannig í þjónustusambandi við íbúana og aðra hagsmunaaðila. Þess 
vegna hefur það verulega þýðingu hvernig staðið er að þjónustunni, hvernig 
hún er hugsuð, mótuð, hvernig henni er stjórnað og hvernig hún er 
framkvæmd. Leiða má líkur að því að framsetning þjónustunnar geti haft 
áhrif á búsetuval ásamt öðrum þáttum og að stjórnun hennar hafi áhrif á 
útkomuna og nýtingu þess fjár sem lagt er til hinna margvíslegu viðfangsefna. 
Þjónustan er þess vegna lykilatriði í starfsemi sveitarfélaga. Markviss þjónusta 
og stjórnun hennar á sér rætur í hugsun og hugmyndum sem móta stefnuna. 
Sveitarfélögin eru opinberar stofnanir og stjórn þeirra og þjónusta hefur 
mótast af viðhorfum sem hafa einkennt opinbera stjórnsýslu. 
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Munur stjórnunar

Það er almennt fyrsta skrefið í hverju stjórnkerfi (Swiss, 1989) að setja 
meginmarkmið fyrir skipulagsheildina. En tilteknar ástæður eru einkum fyrir 
því hvers vegna slíkt er örðugra fyrir opinber fyrirtæki þar með talin 
sveitarfélög en viðskiptafyrirtæki. Má í því sambandi nefna kvik meginmarkið 
og skorðum við athöfnum. 

Markmiðin kvik 
Opinberar stofnanir hafa almennt fleiri markmið sem hafa tilhneigingu til 

að rekast á innbyrðis. Meginmarkmið viðskiptafyrirtækja er að auka hagnað 
eða hluthafavirði og auðlindum þeirra er markvisst beitt í þeim tilgangi. 
Opinber fyrirtæki hafa lögstudd markmið sem lúta ekki aðeins að kröfu um 
árangur heldur einnig að væntingum almennings, viðskiptavina og fela í sér 
stjórnmálalega umbun. Opinberar stofnanir sýna gjarnan lítinn árangur út frá 
sjónarhornum viðskiptafyrirtækja. Það er einkum vegna þeirrar margræðni 
sem felst í því að taka tillit til væntinga margra og ólíkra hagsmuna, þar af 
leiðandi verða markmiðin oft í mótsögn hvert við annað. Ákvörðun 
meginmarkmiða í opinberum skipulagsheildum er erfiðari en í þeim 
einkareknu einkum vegna þess, að gildishlaðnir þættir skipta máli, 
almenningur og skiptar skoðanir um forgang markmiða. Þegar á að fjalla um 
að setja markmið í opinberri skipulagsheild, þarf að spyrja. Hvaða markmið? 
Swiss (1989). Þegar meginmarkmið hafa verið sett er frammistaða 
skipulagsheildarinnar rakin og mæld til samanburðar. Þetta stig er erfiðast 
fyrir opinbera stjórnsýslu, þar sem hún er svo ólík starfsemi á samkeppnis-
markaði og hefur ekki hagnað til viðmiðunar. 

Einkenni hagnaðar 
Opinber fyrirtæki geta ekki mælt hagnað sem er markverðasta 

endurgjöfin. Í þessu felst mikilvægur munur. Hagnaður þjónar margs konar 
upplýsingahlutverki: Hann segir til um skilvirkni og árangur sem 
endurspeglast í magni, gæðum, nýjungum og öðrum þýðingarmiklum 
eigindum þess virðis sem hefur verið framleitt. Rekstur á opinberum sviðum 
hefur ekki sambærilegt mælitæki. Opinber stjórnsýsla þarf að hafa mikið fyrir 
því að stilla upp ófullkominni eftirlíkingu á því mælitæki sem hagnaðurinn er 
fyrir einkarekin viðskiptafyrirtæki. Þegar skipulagsheild hefur sett sér 
markmið og rakið frammistöðuna nýtir stjórnkerfið niðurstöðurnar til nýrra 
aðgerða. Opinbera skipulagsheildin á enn í vandræðum vegna opinberra 
einkenna samanborðið við hina einkareknu. 
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Opinber einkenni 
Þrátt fyrir þann mun, sem leiðir til örðugleika um skilgreiningu á 

markmiðum og aðferðum til mælinga árangurs, er lagt upp með þá skoðun í 
þessu erindi, að hugmyndir og aðferðir, sem mynda burðargrindina í 
stefnumiðaðri stjórnun og einkum hafa verið þróaðar í fyrirtækjum í 
einkageiranum, hafi gildi í opinberum fyrirtækjum. Að vísu eru efasemdir um 
það og því haldið fram, að svo ólík svið (Hood, 1991) þurfi sérsniðnar 
aðferðir í hvoru tilviki. Þrátt fyrir ágreiningin er margt líkt á milli sviða 
einkareksturs og opinbers reksturs. Viðfangsefni beggja eru að framleiða 
tiltekið virði fyrir viðkomandi viðskiptavini og nota til þess viðeigandi 
auðlindir. Mismunurinn liggur í því sem mætti nefna eðli virðisins. Bent 
hefur verið á það, að mjög fáar skipulagsheildir hafi annað hvort hrein 
einkenni einkareksturs eða opinbers reksturs. Þess vegna eigi ekki að líta á 
einkarekin fyrirtæki og opinber fyrirtæki sem tvískiptingu (Johnson og 
Scholes, 2001) fremur ætti að hugsa þau sem fyrirbæri á óslitnum ási með 
hreinum einkennum einkareksturs yst á öðrum endanum sem þróast yfir í 
hrein einkenni opinbers reksturs yst á hinum endanum. Það er þar af leiðandi 
stig hinna opinberu einkenna en ekki rekstrarformið sem skiptir máli við 
aðlögun hugmynda og aðferða sem þróaðar hafa verið í einkareknum 
viðskiptafyrirtækjum. 

Niðurstaða 

Niðurstaða rannsóknarinnar tengdist viðhorfum stjórnenda í einu 
sveitarfélagi. Það var ljóst í upphafi, að efnið, sem spurt var um, var fræðilegt 
og tengsl hugtakanna flókin. Spurningarnar voru ætlaðar stjórnendum í 
stjórnkerfi eins sveitarfélags og starfsmönnum, sem voru undir álagi í 
daglegum önnum og tæpast með hugann við fræðileg hugtök um 
stefnumótun og stjórnun. 

Fagþekking og reynsla 
Í tengslum við svörin var fróðlegt að skynja samhengið milli þeirrar sýnar, 

sem viðkomandi stjórnendur höfðu, og þeirrar þjónustu, sem þeir stóðu fyrir 
og hvernig hin stefnumótandi hugsun var virkjuð. Fagþekking og reynsla var 
hið mótandi afl í hugsuninni. Í svörunum upplýstist það samhliða, að sum 
hugtökin voru framandi fyrir nokkra viðmælendur og eins tengslin milli 
hugtakanna. Einkanlega átti það við um eftirfarandi hugtök: Tilgang 
skipulagsheildar, ætlunarverk, stofnanalega einsleitni og tengslin milli tilgangs, 
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ætlunarverks og þjónustu. Það var nokkuð sem búist mátti við. Allir voru 
með á nótunum varðandi hugtökin: Þjónustu, meginmarkmið og stefnu. 
Samt kom fram þó nokkur munur í skynjun á hugtökunum þjónustu og 
stefnu. Samandregið gáfu svörin eftirfarandi til kynna: 

• Sveitarstjórnarmenn leggja línur í samræmi við lög og reglur. 
• Góð þekking er á viðfangsefnum, starfssviði og starfsumhverfi. 
• Sýn stjórnenda á úrlausnir var almennt út frá faglegum viðhorfum. 
• Skipting þjónustu í (víddirnar) hvað og hvernig var framandi. 
• Samkeppni hafði ólíka þýðingu fyrir stjórnendurna.  
• Ósamræmd skynjun var á flest hugtök meðal stjórnendanna. 
• Ósamræmis gætti um þýðingu samstarfssamnings meirihluta. 

Lærdómur 
Hvaða lærdóm mætti draga af þessu? 
Þann lærdóm að móta sameiginlega sýn og skilning. Sameiginleg sýn er 

forsenda sameiginlegs skilnings í tengslum við skilgreindan tilgang og 
þjónustu skipulagsheildar. Móta má sýn út frá ýmsum viðhorfum t.d. 
sparnaðarsýn, fræðslusýn, mannauðssýn, afkastasýn, gæðasýn svo eitthvað sé 
nefnt. Ef vel er staðið að mótun og útfærslu á þjónustusýn getur hún falið 
þetta allt í sér. Hvernig? Með því að tengja hugmyndir og kenningar um 
þjónustustefnu og þjónustustjórnun við aðferðir, sem stefnumótunar- og 
stjórnunarfræðin hafa fram að færa um samræmdar og kerfisbundnar leiðir. 
Hugmyndin um þjónustusýn og þjónustustjórnun tengist eftirfarandi 
atriðum:  

• Tilgangur skipulagsheildar leggur til grundvöllinn að þjónustusýn. 
• Sveitarstjórnarlögin ásamt sérlögum mynda ramma um starfsemina og 

segja hvað skuli gert og setja tiltekin skilyrði um starfsemina. 
• Sveitarstjórn samræmir sýnina á starfsemina. 
• Sveitarstjórn mótar ætlunarverkið eða útfærslu starfseminnar hvernig 

þjónustu skuli háttað í samræmi við tilgang og sýn. 
• Sýn sveitarstjórnar á að vera rauður þráður í öllu starfinu . 
• Í samræmi við sýn og í tengslum við meginþættina er mótuð 

þjónustustefna. 

Framsýni og reynsla 
Breytt viðhorf geta leitt til nýrra aðferða til að stjórna og veita þjónustu. 

Endurmótuð hugsun þarf ekki að tengjast róttækum breytingum á formi og 
skipulagi, heldur felst hún fremur í nýjum viðhorfum um eðli og tilgang 
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skipulagsheildarinnar sem kerfis. Hin nýja stefnumótandi hugsun felur í sér 
samræmda sýn frá tilgangi að útkomu. Þessi viðhorf mótast einkum af því 
hve stjórnendur á opinberum sviðum eru framsýnir (Flynn, 2002) í því að 
finna nýjar aðferðir og nýjar lausnir fremur en að bíða eftir frumkvæði 
annarra. Sú afstaða varðar einkum spurninguna um skipulagslega eða 
stofnanalega færni. Stofnanaleg færni (institutional capacity) varðar hæfnina 
til að breyta viðhorfum og verkháttum. Færnin kemur m.a. fram í gæðum 
eigin hugmynda og hæfileikanum til að koma þeim áfram og þróa þær í 
starfsumhverfinu. Ef stjórnun á opinberum sviðum er frábrugðin því sem 
gerist á öðrum sviðum er mikilvægt að þróa viðeigandi lausnir. Til að þróa 
umbætur í opinberri stjórnun þarf að byggja á fyrri reynslu sem tengist 
endurmótuðum viðhorfum um nýjar aðferðir og lausnir.  
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Vilborg Einarsdóttir 

 

Samruni og yfirtaka skipulagsheilda er flókið ferli sem krefst mikillar 
vinnu allt frá undirbúningi til innleiðingar og eftirfylgni. Samlegðaráhrif 
samruna hvíla gjarnan á betri nýtingu mannauðs, stærra markaðssvæði og 
annarri hagkvæmni í krafti aukinnar stærðar. Samruni hefur mikil áhrif á 
vinnuánægju, hvatningu og menningu í fyrirtækjum. Einnig breytast gildin og 
viðhorfin og þar með vinnusamfélagið sjálft.  

Starfsmenn, þ.e. mannauðurinn, er í dag ein helsta auðlind hvers 
fyrirtækis og því mikilvægt að huga að þeirri staðreynd er kemur að samruna 
skipulagsheilda. Til að auka líkur á árangursríkum samruna þarf að undirbúa 
starfsfólk og upplýsa í gegnum allt ferlið. Skilja þarf viðbrögð starfsmanna, 
tilfinningar og hugsanir til að auka möguleika á að bregðast við á réttan hátt. 
Einnig þarf að skoða áhrif fyrirtækjamenningar á starfsfólk og árangur 
samrunans.  

Í þessari grein er fjallað um starfsmenn og menningu fyrirtækja í samruna- 
og yfirtökuferli. 

Starfsmenn í samrunaferli 
Samruni veldur mikilli streitu hjá starfsmönnum enda valda breytingar í 

kjölfar samruna gjarnan endurhönnun fyrirtækisins sem er hæsta skref 
breytinga. Algengt er að breytingar mæti andstöðu. Andstaða er skiljanleg ef 
breytingar ógna beinu starfsöryggi einstaklinga en það getur verið erfiðara að 
átta sig á andstöðu sem ekki er tengd persónulegum hagsmunum.  

Ástæður streitu hjá starfsmönnum við samruna eru af ýmsum toga. Fyrsta 
hugsunin er oft „mun ég halda starfinu eftir samruna?” Svo koma inn 
áhyggjur vegna nýrra starfsfélaga, að sjá á eftir gömlum félögum og vinna 
með nýjum yfirmanni sem jafnvel hefur annan stjórnunarstíl en fyrri 
yfirmaður. Einnig áhyggjur að þurfa að laga sig að nýjum starfsaðferðum og 
nýrri menningu. Það eina sem starfsmönnum finnst þeir hafa stjórn á í 
samruna er hvort þeir kjósi að vera um kyrrt eða hverfa frá fyrirtækinu. 
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Undirbúningur starfsmanna - viðbrögð við samruna 
Sálræn tengsl sem myndast milli starfsmanna og fyrirtækis geta verið 

ástæða mótstöðu við breytingar (Hussey, 2000). Starfsmenn mynda tengsl við 
fyrirtækið sem þeir vinna hjá en þessi tengsl eru bæði meðvituð og 
ómeðvituð. Breytingar í skipulagsheildinni geta ógnað þessum sálrænu 
tengslum og um leið komið í veg fyrir að vissum þörfum starfsmannsins sé 
fullnægt. Oft er erfitt að greina sálrænar ástæður mótstöðu við breytingar en 
ef reynt er að greina t.d. starf viðkomandi starfsmanns fyrir breytingar og 
hvernig það þróast eftir breytingar þá getur komið mjög rökrétt ferli í ljós. 
Starfsmaður sem t.d. hefur borið ábyrgð á ákveðinni einingu fyrir breytingu, 
en missir ábyrgð til annars aðila eftir breytingu, getur fundið fyrir höfnun 
þrátt fyrir að starfstitill hans og laun breytist ekki. Starfið fullnægir honum 
ekki eins og áður og því minnkar sálræn tenging milli starfsmannsins og 
fyrirtækisins sem skilar sér í minni afköstum og minni vinnuánægju. 

Viðbrögð starfsmanna eru misjöfn eftir því hvort starfsmenn tilheyra því 
fyrirtæki sem yfirtekur eða því fyrirtæki sem er yfirtekið ef ekki er um 
samruna jafningja að ræða. Einnig eru viðbrögð fólks misjöfn eftir því hvaða 
stöðu það gegnir í fyrirtækinu. 

Starfsmenn og stjórnendur í skipulagsheildinni sem yfirtekur aðra, ef ekki 
er um að ræða samruna jafningja, hugsa gjarnan eins og sigurvegarar (Marks 
og Mirvis, 1998; Hubbard, 1999). Þeir fara strax að skipuleggja hvernig hægt 
sé að koma hinu fyrirtækinu á sama plan. Þeir rannsaka skipulagsheildina 
með því hugarfari að þeir geti kennt þeim ýmislegt og hvernig þeir geti 
samræmt þeirra kerfi við sitt kerfi. Stjórnendur í yfirtökufyrirtæki eru oft 
betur að sér varðandi samrunann enda búnir að skipuleggja hann lengur en 
stjórnendur í fyrirtæki sem er yfirtekið. Þeir eru því betur undirbúnir undir 
verkefnin og hafa gott sjálfstraust enda með hugarfar sigurvegarans. 

Starfsmenn og stjórnendur í skipulagsheild sem er yfirtekin bregðast aftur 
á móti yfirleitt við með hugarfari taparans (Marks og Mirvis, 1998; Hubbard, 
1999). Þeir eru hluti af fyrirtæki sem er selt, sem tapar, og búast yfirleitt við 
verstu mögulegu útkomu og magna jafnvel upp neikvæð atriði samrunans. 
Viðbrögðin lýsa sér í gremju við eigendur og stjórnendur og þeim finnst þeir 
hafa verið sviknir. Starfsmenn finna fyrir vanmætti og eru hræddir um að 
missa störf og áhrif í nýrri skipulagsheild. Stjórnendur eru ekki eins tilbúnir 
að takast á við samrunann því þeir eru ekki vissir um hlutverk sitt eða stöðu 
eins og stjórnendur yfirtökufyrirtækisins.  

Starfsmenn skipulagsheildanna sem renna saman eiga einnig margt 
sameiginlegt sem skýrir hegðun þeirra og viðbrögð. Hafa verður í huga að 
viðbrögð eru einstaklingsbundin og fara eftir hversu og hvernig starfsmaður 
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er tengdur fyrirtækinu. Erfitt getur verið að átta sig á væntingum hvers 
starfsmanns en mikilvægt er að átta sig á væntingum lykilmanna til þess að 
auka líkur á að þeir verði áfram hjá fyrirtækinu. 

Hubbard (1999) flokkar hugsanir og áhyggjur starfsmanna við yfirtöku í 
fernt. 

Mynd 1. Hugsanir og áhyggjur starfsmanna við yfirtöku 

1. Einstaklingsbundnu áhyggjurnar varða starfsöryggi en það er fyrsta 
hugsunin sem kemur upp hjá starfsmönnum. Einnig koma inn 
áhyggjur af stöðu í nýju fyrirtæki í framhaldi af yfirtökunni. 

2. Áhyggjur varðandi hópinn lúta að stefnu fyrirtækisins varðandi 
formlega og óformlega hópa starfsmanna. Starfsmenn hafa áhyggjur af 
því hvað verður um starfsfélagana, starfsöryggi þeirra og stöðu. 

3. Starfsmenn hafa einnig áhyggjur af því hvernig þeir passa inn í nýja 
skipulagsheild. Hvernig verður stjórnunin og hvert verður þeirra 
hlutverk í framtíðinni? Einnig hafa þeir áhyggjur af því að lenda í 
árekstrum við starfsmenn úr hinu fyrirtækinu sem sinna samskonar 
störfum. Starfsmenn sem hefja störf í fyrirtæki gera það af fúsum vilja 
en starfsmenn í yfirtöku geta litið svo á að þeir séu nú starfsmenn í 
skipulagsheild sem þeir hafi aldrei kosið að starfa hjá.  

4. Sumir starfsmenn hafa efasemdir og áhyggjur af því hvernig 
skipulagsheildunum gangi að vinna saman eftir yfirtöku. Þeir hafa 
áhyggjur af menningarlegum þáttum og þessar áhyggjur vaxa eftir því 
sem samruninn er „dýpri”. Hvernig verður menningin í sameinaðri 
skipulagsheild?  
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Starfsmenn og framkvæmd samrunans - stjórnun væntinga, 
óvissu og streitu 

Væntingar starfsmanna fara að miklu leyti eftir því hvaða upplýsingar þeir 
fá og hvernig staðið er að kynningu á samrunanum. Þegar um yfirtöku er að 
ræða þá heldur Hubbard (1999) því fram að starfsmenn sætti sig við nánast 
hvaða útkomu sem er jafnvel þó að hún sé neikvæð svo lengi sem vel er 
staðið að andlegum undirbúningi og að vel sé komið fram við starfsmenn í 
innleiðingarferlinu. 

Samruni eykur streitu og minnkar helgun (e. commitment). Hægt er að 
hafa áhrif á þessar tilfinningar með tvennum hætti. Annars vegar með því að 
minnka streitu starfsmanna og að hjálpa þeim við takast á við streituna sem 
óhjákvæmilega fylgir samruna. Hins vegar með því að hámarka jákvæðu 
hliðarnar með því að auka skilning og fylgni við samrunann og þeim 
tækifærum sem hann skapar (Marks og Mirvis, 1998). 

 

Mynd 2. Ferli streitu og helgunar í samruna (Marks og Mirvis, 1998) 

Mynd 2 sýnir algengt mynstur streitu og helgunar sem myndast í 
samrunaferli. Ekki er hægt að komast hjá því að mynstur sem þetta myndist 
enda er það eðlilegur fylgifiskur samruna en hægt er að minnka toppana og 
auka helgun með ígrunduðum aðgerðum og stjórnun. Marks og Mirvis 
(1998) benda á fjóra mikilvæga þætti sem stuðlað geta að minni streitu og 
aukinni helgun. 
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1. Innsýn. Auka skilning starfsmanna á streitu er fylgir sameiningu og 
hvernig hægt er að hafa áhrif á hana og stjórna henni. Markmiðið er 
að fá fólk til að skilja líðan sína og tilfinningar til samrunans, sætta þær 
og læra að stjórna þeim frekar en að tilfinningarnar stjórni 
starfsmönnum. Dæmi um leiðir sem hægt er að fara til að auka innsýn 
er að halda námskeið og stofna umræðuhópa. 

2. Innblástur. Koma fram með raunsætt dæmi og góð rök fyrir því 
hvers vegna fólk á að hverfa frá fyrri starfsvenjum og hugsunarhætti 
og samþykkja nýjar leiðir nýrrar skipulagsheildar. Sterk og sameiginleg 
framtíðarsýn hjálpar starfsfólki við að sætta sig við öll þau vandræði 
og álag sem fylgir samrunanum. Það sér tilganginn og eignast von um 
betri tíð. 

3. Upplýsingar. Halda starfsmönnum upplýstum um tilgang og 
markmið samrunans, loforðum, ferli og þeim árangri sem náð er.  

4. Þátttaka. Sama á við um samrunaferli og aðrar breytingar í 
skipulagsheildum. Því meiri þátt sem starfsmenn taka í undirbúningi 
og framkvæmd breytinganna því minni mótstaða er við þær og um 
leið streitan sem breytingunum fylgir (Hussey, 2000). 

 
Tilgangurinn með því að reyna að stjórna streitu og helgun er að auka 

vellíðan starfsmanna og þar með minnka líkur á að fyrirtækið missi mannauð 
sem gerist ef starfsmenn kjósa að hverfa frá fyrirtækinu. Tilgangurinn er 
einnig að halda uppi framleiðni í samrunaferlinu sem fellur mjög við aukna 
streitu og minni helgun. Það er til mikils að vinna fyrir stjórnendur að gera 
sér grein fyrir mikilvægi tilfinninga starfsfólksins, hvers vegna streitan 
myndast og hvað hægt er að gera til að minnka hana. Framleiðni fellur m.a. 
vegna þess tíma starfsfólks sem fer í umræður um samrunann og hvernig 
staðið sé að áætlunum og skipulagningu. Minni framleiðni getur valdið því að 
árangur samrunans er ekki eins og áætlaður var í upphafi enda yfirleitt ekki 
tekið tillit til þessara þátta í útreikningi og væntingum sem gerðar eru fyrir 
samrunann. 

Starfsmenn eru mislengi að sætta sig við samruna og yfirtöku. Sumir sætta 
sig aldrei við framkvæmdina og jafnvel hætta hjá fyrirtækinu á meðan aðrir 
eru snöggir að tileinka sér nýja siði og ný vinnubrögð. Starfsmenn sem fá þau 
störf sem þeir sóttust eftir í sameinuðu fyrirtæki og þar sem væntingum 
þeirra var mætt eru yfirleitt tilbúnir til að takast á við ný verkefni. Starfsfólkið 
þarf hvatningu og það þarf að vera sátt við vinnuumhverfi sitt til að geta 
leyst úr læðingi þann auð sem með því býr.  
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Fyrirtækjamenning og samruni 

Fyrirtækjamenning er eins og andardráttur. Maður andar ósjálfrátt en ef 
einhver kemur og tekur fyrir vit manns þannig að maður getur ekki andað, 
kemur köfnunartilfinning og þörfin fyrir öndun verður langt í frá ómeðvituð 
(Marks og Mirvis, 1998). Sama er með menninguna, starfsmenn taka ekki 
eftir henni frá degi til dags en við breytingar verður fyrirtækjamenningin 
meðvituð og að hluta til áþreifanleg.  

Að sameina menningu tveggja eða fleiri skipulagsheilda er einn 
vandasamasti hlutinn af samrunaferlinu. Fólki sem kemur frá ólíkri 
fyrirtækjamenningu er allt í einu þrýst saman og því er ætlað að vinna að 
flóknum stefnumótandi aðgerðum og vinnuferlum. (Habeck, Kröger og 
Träm, 2000) Óvissa um það hver muni gera hvað og hvernig eigi að skera 
niður kostnað og ná hagræðingu gerir ástandið enn verra. Við sameininguna 
glatast gamlar hefðir og tungumál og ekki er lengur hægt að byggja á gömlum 
sögum sem í gegnum tíðina hafa leiðbeint um æskilega hegðun og hugarfar. Í 
sumum tilfellum geta sögur um „gömlu góðu dagana” leitt til sundrungar þar 
sem þær vísa til þess hvað er ólíkt með hópum fólks innan fyrirtækisins 
frekar en hvað er sameiginlegt (Marks og Mirvis, 1998).  

Sameining mjög ólíkrar fyrirtækjamenningar er áhættusöm en sameining 
tveggja fyrirtækja sem hafa mjög líka menningu getur einnig verið áhættusöm 
að mati Marks og Mirvis (1998).  

 

Mynd 3. Árangur samruna vs. munur á menningu fyrirtækja 
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Marks og Mirvis halda því fram að til að árangur samruna verði meiri en 
samanlagt virði hlutanna þá þurfi að vera ákveðinn munur á menningunni. 
Þegar tveir nokkuð ólíkir menningarheimar mætast þá myndist kraftur og 
nýir möguleikar geti opnast.  

Menning - undirbúningur
Við samruna tveggja skipulagsheilda, getur skilningur á menningu hins 

aðilans haft veruleg áhrif á það hversu vel gengur í uppbyggingu nýs 
fyrirtækis. Mikilvægt er að samruninn verði að lærdómsferli en ekki keppni 
um hvað lifir af í menningunni. Í stað þess að starfsmenn og stjórnendur 
reyni að halda í gamlar aðferðir er árangursríkara að spyrja frekar hvað er 
betra fyrir sameinað fyrirtæki. 

Hætta er á að við samruna myndist menningarkimar, þar sem svífa yfir 
vötnum hugtökin „við“ og „þau“. Fyrrverandi samstarfsmenn halda gjarnan 
hópinn og innleiða þá menningu sem var í þeirra fyrirtæki fyrir samruna enda 
oft haldnir ranghugmyndum um starfsaðferðir þess fyrirtækis sem verið er að 
sameinast. Til að minnka líkur á myndun menningarkima þá þarf virka 
fræðslu og samskipti.  

Skapa má samræður milli starfsmanna í fyrirtækjunum til að komast að 
því hvað þeir meta, hvaða áhyggjur þeir hafa og hvað þeir eiga sameiginlegt 
til að forðast misskilning. Fyrst þurfa starfsmenn að átta sig á eigin menningu 
sem auðveldast er að nálgast með því að spyrja spurninga. Hvernig vinnum 
við í þessu fyrirtæki? Sömu spurninga má spyrja um menningu hins 
fyrirtækisins og síðan hvernig þeir haldi að hinir líti á þeirra menningu.  

Með svona rannsókn getur skapast grundvöllur sem hægt er að nýta til 
umræðna og samskipta. Auðvelt er að bera saman hvað fólki finnst og hvað 
starfsmenn halda að hinum finnist og ræða svo útkomuna.  

Menning og framkvæmd samrunans 
Samrunaformið, þ.e. hversu víðtæk sameiningin er, hefur áhrif á hvernig 

framkvæmdin gengur. Ef stig samrunans er þannig að fyrirtækin halda áfram 
starfsemi sinni hvort á sínum staðnum þá er væntanlega ekki mikið um 
árekstra. Ef stefnan að baki samrunanum er að sameina fyrirtæki að fullu og 
þar með menninguna þýðir það mikil samskipti og samvinnu milli 
starfsmanna. 

Þegar kemur að framkvæmd samrunans koma menningarlegu árekstrarnir 
í ljós enda komið að því að „anda“ í nýrri skipulagsheild. Árekstrar geta verið 
með ýmsu móti, s.s. vegna mismunandi verklags og mismunandi óskrifaðra 
reglna. Klæðnaður getur verið misjafn eftir fyrirtækjum og smáatriði eins og 
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bílastæði og hvort það á að vera kex með kaffinu eða ekki getur orðið að 
stóru vandamáli.  

Í ferlinu eftir samruna tekur við markviss uppbygging menningar. 
Breytingar á menningu eiga sér stað með ýmsum hætti en þó sérstaklega með 
fólki sem hefur lykiláhrif á menninguna. Breytingarnar velta m.a. á hegðun 
leiðtogans og með innleiðingu nýrra starfsaðferða. Hér verður leiðtoginn að 
hegða sér eins í orði og á borði sem krefst þess jafnframt að stjórnandinn 
hafi tileinkað sér persónulega þær breytingar sem stefnt er að í heildarferlinu. 
(The leader of the future, Schein, 1996) 

Það versta sem getur gerst er að tvö fyrirtæki eru sameinuð að fullu og 
menningunni er leyft að halda sér og henni leyft að þróast í tvær mismunandi 
áttir. Taka verður á hinu vandasama verkefni að byggja upp sameiginlega 
menningu fremur en að leyfa tvennskonar stíl að þróast og verða jafnvel að 
meiriháttar vandamáli. (Marks og Mirvis, 1998). Sköpun nýrrar menningar 
tekur langan tíma. Gildi og nýir siðir síast frá stjórnendum fyrirtækisins niður 
skipulagsheildina en sú ferð tekur tíma, auk þess að krefjast þolinmæði og 
þrautseigju. 
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Þór Sigfússon 

 

The stage theory of internationalisation (Johanson and Vahlne, 1977) 
describes how firms tend to become steadily more involved in international 
business at later stage in their development. Research has not supported this 
development of firms when observing high tech firms with international 
activities. As a result new theories on venture internationalisation have shed 
light on why many new firms explore opportunities abroad early in their 
development. This is explained mainly by a certain venture mindset of these 
firms and their capacities (McDougall et. al., 1994). These firms have been 
shown to have unique characteristics such as managers/entrepreneurs with 
geocentric (world oriented) mindset and international experience which leads 
to a faster internationalisation of these firms than the stage theory describes 
(Kobrin, 1994; Harveston et. al., 2000). Lindqvist (1988) suggests that one 
explanation of internationalisation of small high tech firms may be the fact 
that the entrepreneurs have international networks of colleagues who 
strengthen the internationalisation process. 

In this paper the mindset of managers of geocentric vs. ethnocentric 
(domestically oriented) firms is observed from a small country perspective. 
Research has supported the assertion that each decision-maker brings his or 
her own set of givens in the administration of firms. With regards to the 
internationalisation of firms the mindset of the owner/founder/manager has 
been found to contribute to the decision to internationalise (Bilkey, 1978; 
Bartlett and Goshal, 1989). Firms which become global from their start-up 
(export after three years of operation as defined by Knight and Cavusgil, 
1996) have been defined as born globals while others are ethnocentric or 
become global gradually. Born globals have attracted considerable attention 
in recent years and especially born globals in the form of medium-sized 
technology firms (Keeble et. al., 1998; Autio et. al., 1997; Munro, 1995). 
Cavusgil and Knight (1997) show that managers of born globals have a 
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global orientation which appears to be positively correlated with export 
orientation while Eriksson et. al. (1997) suggest that gradually globalising 
firms have a more ethnocentric mindset. The aforementioned studies are 
based on small tech firms.  

In small economies „internationalisation is a common strategic growth 
option“ (Autio et. al., 2000). This commonness of internationalisation in 
small economies means that in such countries not only do high tech firms 
have to become global at a very early stage but also a relatively much larger 
number of firms which are not technology intensive. The home market of 
these firms is insufficient to create a competitive and profit making entity, 
which pressures a relatively large portion of them to begin exporting or 
expand abroad. Research has supported the argument that small firms with 
products or services which may have export potential may be more likely to 
enter international markets if they are located in small countries. (Mitchell 
and Bradley, 1986; Leonidou, 1995). As mentioned above this may have a 
rather simple explanation; firms within small economies do not have a 
sufficient home market to be able to grow and even with significant market 
share at home they will continue to be very small internationally and have 
certain human and financial resource constraints. Even though economies 
are small the competition from abroad is in many cases no less than in larger 
economies so firms in small economies also face tough competition at home. 
These elements pressure firms in various sectors of industry and services in 
small economies to expand abroad. 

This research focuses on managers of firms in a small economy and 
whether managers of geocentric firms may have certain unique 
characteristics which might explain why these firms tend be more aggressive 
in their expansion abroad than other firms. The research on 
internationalisation of firms in a small economy may show that the common-
ness of internationalisation in a small economy requires relatively larger 
numbers of managers with international experience. The small country 
perspective may also in some ways show that the venture internationalisation 
theories do not only hold for small tech firms but also various other 
industries in small countries.  

In this research a special interest is attached to the use of data from 
Icelandic firms. This is explained by two main reasons: 

 
A. Research on firms in large economies is dominating the literature 
The number of small countries in the world rises and the study on firms 

from these countries represents an interesting aspect with regards to theories 
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of internationalisation and the question of the internationalisation of firms. 
There is, however, little research on internationalisation of firms in small 
countries and even less in the study of born vs. gradually globalising firms 
with the exception being some Finnish studies such as Autio et. al. (2000) 
which focused on high tech firms in Finland. Most of the research on 
internationalisation has focused on large developed countries while small 
and/or developing ones have been of less interest. Literature on business 
internationalisation has mainly been related to the activities of large MNEs 
(Multinational Enterprises) and their strategic alliances. There are clearly 
some obvious reasons for this trend in internationalisation research; large 
TNCs have been dominating business internationalisation and have played a 
key role in forming globalisation, and, data from small and/or developed 
countries has not been as accessible as data from larger countries.  

 
B. Iceland offers an interesting example 
With the change from economic isolation to partial integration into the 

European Economic Area in the beginning of the 90s and the modernisation 
of the Icelandic financial system, Icelandic firms have increased their 
investments abroad significantly. Traditionally the investment level of 
Icelandic firms abroad has been lower than the OECD average. The 
overseas investments were previously in seafood factories in Britain and US. 
In the last five years these foreign investments have diversified and increased 
significantly and reached the OECD average. (Sigfusson, 2000) Iceland 
offers also an interesting example as few foreign investments are to be found 
in Icelandic firms (other than aluminium). This is in many respects similar to 
other Nordic countries in the 80’s. Finally, such a small country offers an 
interesting possibility of observing “complete” data from one country.  

Research design 

In order to observe further the internationalization of firms in a small 
economy and the mindset of their managers, two surveys have been 
conducted. One is a broad based survey among 1387 Icelandic firms and the 
other is a more thorough survey of 55 of the leading exporters in Iceland. 
These 55 firms were also included in the large broad based survey. The 
reason for the two studies is first and foremost that the author expected a 
fairly low response rate of a detailed questionnaire to be sent out to over 



392 Viðskiptafræði Þór Sigfússon 

thousand firms but this survey could give an interesting comparison between 
the mindset of managers of geocentric firms versus other firms in Iceland.  

The broad based study was conducted among the member firms of the 
Icelandic Employers Association in Iceland. The survey was sent out by e-
mail to 1387 firms in Iceland on October 8 2002 and the survey was closed 
on November 5 2002. A dataset of 1387 firms in a country with a population 
of approximately 280.000 represents a large majority of firms in Iceland with 
more than 5-30 employees. 586 firm responded which gives a response rate 
of 42,25%. Of those which responded 353 firms have less than 30 employees 
and 48 have more than 200 employees. The main focus of this survey was 
the experience of the managers and their views on expansion abroad. The 
survey was executed by the Icelandic Employers Association in accordance 
with Icelandic privacy laws which meant that the reply was not traceable. 
Information on type of business was though included.  

A more detailed survey was also conducted among the managers of 55 
firms in Iceland which have been most active in internationalisation. The 
main focus of this study was in line with the former survey but included also 
detailed questions which explore further the mindset of the managers and 
whether it affected the strategy of the firms. The survey was first conducted 
in the beginning of May 2002 and closed November 15 2002. The survey 
was partly based on a survey conducted by Michigan State University 
(Harveston et.al., 2000), which focused on high tech firms (born globals and 
gradually globalizing firms) in the US. The questionnaire was sent out to the 
CEOs of these firms by email and by a close follow-up and in 9 cases direct 
personal interviews, the response rate was 69%. The respondents were the 
CEOs (34 out of 38) or Vice Presidents/managers in charge of international 
affairs. Five managers rejected participation, indicating that they were not 
able/willing to participate as the firms were either in merging talks or they 
were leaving the firms. To give an idea of the relative size of the group of 
firms included in the data it can be noted that the participating firms handle 
nearly 75% of all Icelandic exports and it is estimated that these firms have 
about 95% of the employees which are employed by Icelandic firms abroad. 
Of the firms which are included in the sample 18 are listed on the Icelandic 
stock exchange. 31 of these firms have more than 200 employees. The 
questionnaire was tested on 5 leaders of firms involved in international-
ization and thereafter minor corrections and addings were made in order to 
clarify the questions. This preparation on the questionnaires and the tests 
was a cooperation project between the author and five MBA students at the 
Reykjavik University. 
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The surveyed firms include in both cases various businesses as fisheries 
and fisheries technology, tourism, technology, prosthetics, pharmaceuticals, 
banking, shipping and transportation, food processing and information 
technology. In the large survey 251 firms are in manufacturing, 107 in 
fisheries or fish processing, tourism and service accounts for 84 firms each, 
IT 57 and finance 28. No one type of industry was overwhelmingly large in 
the latter study other than fisheries, fish-processing and fisheries-technology 
firms which account for 11 firms. The intitial sample was drawn from the 
customer database of the Iceland Trade Council and the database of the 
Ministry of Foreign Affairs in Iceland. Controlling for variations caused by 
industry differences is obviously impossible with the small dataset of the 
second survey. On the other hand the dataset includes nearly all “significant” 
exporting firms in Iceland which makes this one country study very 
complete. As the survey focuses on the mindset of the managers the industry 
factor may also play less a role than in relatively larger samples. By creating a 
strategic model based on these two questionnaires the research will try to 
incorporate both the internal and external characteristics of the mindset and 
export behaviour of Icelandic decision-makers with the aim of finding a 
behaviour pattern among them.  

Hypotheses 

Hypothesis 1 
There have been a number of studies addressing managerial experience 

that focused on whether or not managers of the firm had lived or worked 
abroad. Generally, the results show that exporting firms are more likely to 
have managers with experience from abroad. (e.g. Bilkey, 1978; Reve, 1996). 
Other studies have shown that international experience of managers is very 
important for the implementation of the international strategy of the firm. 
(Tung and Miller, 1990) and its export success (Dichtl et. al., 1990). Based on 
the preceeding arguments the following hypothesis is offered: 

 
Geocentric firms will have managers with more international experience 
than managers of ethnocentric firms. 

Hypothesis 2 
The success and growth of high-tech SMEs is argued to rely upon being 

born globals due to the fact that these firms focus on special tech products 
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for technological niche markets which they have been set up to exploit. Due 
to the limited size of the domestic market the same applies to various 
industries in small economies. If a firm wants to grow in a small economy it 
will have to observe new opportunities abroad. Based on the following this 
hypothesis is offered:  

 
Managers of geocentric firms in a small economy will have more growth 
strategy than ethnocentric firms.  

Hypothesis 3  
Johanson and Vahlne (1990) argue that the perception of risk is an 

important determinant of internationalisation. Sullivan and Bauerschmidt 
(1990) conclude that managerial perception of risk in foreign activities 
motivates the expansion abroad. Based on these arguments, the following 
hypothesis is offered: 

 
Geocentric firms will have managers with higher risk tolerance than 
managers of ethnocentric firms. 
 
In keeping with the theories mentioned in the introduction the author 

expects the empirical evidence to show support for the three hypotheses. 

Results and discussion 

Out of the 586 firms which responded in the large survey 114, or 19.8% 
indicated that they were in exports or other activities abroad. These numbers 
indicate the commonness of internationlisation in a small economy even 
though most of these firms will not be defined as significant exporters as the 
Icelandic export market is dominated by few firms. When asked whether 
they expected to continue or increase activities abroad in the next 2-3 years, 
158 firms responded positively indicating a possible increase in the number 
of firms with activities abroad in the next few years. 

The results of this research on the internationalisation of firms in Iceland 
seem to show the importance of the mindset and experience of managers on 
internationalisation of firms. 42,6% (+/- 6,4%) of managers of firms which 
have expanded abroad have studied abroad for more than 6 months 
compared to 15,8% (+/- 6,45%) of the managers of the ethnocentric firms. 
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The managers of the exporting firms have more extensive foreign experience 
than managers of ethnocentric firms. (as seen in table 1)  

Table 1. Foreign experience 
Managers Geocentric firms Ethnocentric firms 
Worked for more than 6 months abroad 45,6% 11,7% 
Studied for more than 6 months abroad 42,1% 16,4% 

 
The more thorough study of the largest and leading international firms in 

Iceland shows that 79% of the managers of these firms have studied or 
worked abroad for more than 6 months. Comparing the data with a 
Norwegian survey of 1250 leading exporting firms in Norway by Reve et. al. 
(survey done in 1994 and published in 1996) indicates that Icelandic 
managers have studied significantly more abroad than their Norwegian 
counterparts even though both groups seem to have similar University 
degrees. 32% of managers of the Norwegian exporters had studied abroad, 
in most cases 1-3 years. The time lag between the surveys (8 years) has 
though to be taken into account. The same applies to a study by Harveston 
et. al. of American high tech firms (2000). One reason for greater experience 
of Icelandic managers abroad may be the limited opportunities of graduate 
studies in the country. This limitation is probably an important explanatory 
factor when studying the commonness of internationalisation in a very small 
economy. In line with Lindqvist’s (1988) explanation of entrepreneurs in 
small high tech who have international networks of colleagues, the pressure 
in the small country to study abroad may lead to a build up of international 
contacts which may then create greater geocentric behaviour. 

When the managers of the geocentric firms were asked how much they 
estimated their firms to grow on a yearly basis for the next 2-3 years, 43,0% 
indicated 0-10% growth, 34,2% estimated their growth to be 11-20% and 
18,4% indicated a growth of 21% or more. The managers of ethnocentric 
firms indicated a lower growth plans. Of the respondents 72,3% estimated 
their yearly growth to be 0-10% for the next 2-3 years, 15% indicated a 
growth of 14,9% and 6,3% estimated growth 21% or more.  
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Table 2. Managers expected growth 
 Managers 
Expected growth Geocentric firms Ethnocentric firms 
0-10% 43,0% 72,3% 
11-20% 34,2% 14,9% 
21% or more 18,4% 6,3% 

 
The geocentric firms expect to grow on average 50% more than the 

ethnocentric firms in the next 2-3 years. This question was not set forth in 
the detailed questionnaire to the leading exporters in Iceland as many of 
them are listed on the Icelandic stock exchange and the firms have not 
publicly issued any formal growth plans for the next 2-3 years. To give an 
indication these firms have grown on average 33% on a yearly basis over the 
last three years.  

With regards to the perception of risk the larger survey focused on the 
question of the perceived risk in foreign activities. 47.5% of the managers of 
geocentric firms perceived the risk abroad to be greater that in the domestic 
market while 49,0% of them did not perceive the risk to be more abroad. 
37,0% of the managers of the ethnocentric firms perceived the risk to be 
greater abroad and 40,5% did not. This does not indicate that the managers 
of geocentric firms have higher risk tolerance than managers of ethnocentric 
firms. One should keep in mind that this survey does not have a very 
constructed form of evaluating risk tolerance of managers. The more 
detailed survey of 38 leading exporters studied their risk tolerance by using 
measures adapted from Covin and Slevin (1989). Responding to the same 
question as in the larger survey 71% of these managers did not perceive the 
risk in foreign activities to be greater than in domestic activities.  

The large survey does not answer the question whether the managers of 
the geocentric firms where chosen because of their experience from abroad 
or whether they changed the strategy of the firms after their appointment. In 
the more detailed study of 38 leading exporting firms the findings seem to 
indicate that as the individual, who had studied or worked abroad, took over 
the management from managers with little or no experience abroad, the 
firms became more geocentric. One should however note that many of the 
managers of the geocentric firms took over in the last 6-8 years, in the period 
of significant expansion of Icelandic firms abroad. Whether the general trend 
of internationalisation or more geocentric mindsets of new managers 
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affected the expansion abroad is hard to say. Most probably both facts have 
had significant influence on the cross border activities of Icelandic firms.  

When the managers were asked whether they planned to begin or 
increase their activities abroad in the next 2-3 years, 158 responded 
positively. Of the managers who had five years or more of study from 
abroad, 73,0% responded positively but 30.5% of those that had studied for 
6 months or less abroad. 

These results support research indicating that the mindset of the manager 
contributes to the decision to internationalise. At the same time as this study 
supports current ideas on the importance of management in international-
isation, it raises some questions regarding the ongoing study of venture 
internationalisation. In the born global literature firms are either born globals 
or gradually globalising. The clear distinction between those two groups was 
obviously easier in the heydays of small high tech firms. As the number of 
the typical born global high tech firms decreases, there is more need for a 
different methodology in venture internationalisation theories. One 
suggestion is to define firms by the experience/mindset of the 
management/owners and not by how soon after their establishment they 
became “global”. By that, firms which have been defined as “gradually 
globalising” but have, with new management with geocentric mindset, 
become much more dynamic in their internationalisation would be treated as 
born (or reborn) globals. Further study on this is though left for future 
research. With the small but a complete dataset from Iceland which focuses 
on a variety of industries it seems as it is more valuable to observe the 
background of the managers than to observe the internationalisation trends 
of the firms before and after their appointment.  
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Þórarinn G. Pétursson∗ 

 

A successful implementation of monetary policy requires an accurate 
assessment of how fast the effects of policy changes propagate to other parts 
of the economy and how large these effects are. This requires a thorough 
understanding of the mechanism through which monetary policy affects 
economic activity. The process that describes how changes in monetary 
policy propagate to other parts of the economy is called the transmission 
mechanism of monetary policy. It describes how changes in policy transmit 
through the financial system, via financial prices and quantities, to the real 
economy, affecting aggregate spending decisions of households and firms, 
and from there to aggregate demand and inflation. 

Given the paramount importance of the transmission mechanism for the 
understanding of monetary policy it is surprising that, until very recently, 
relatively little effort has been invested in understanding exactly how the 
transmission mechanism works. In the words of Bernanke and Gertler 
(1995, p. 27): 

 
“[T]he same research that has established that changes in monetary policy are 
eventually followed by changes in output is largely silent about what happens in 
the interim. To a great extent, empirical analysis of the effects of monetary policy 
has treated the monetary transmission mechanism itself as a 'black box'.” 
  
The transmission mechanism logically involves two stages. The first stage 

involves the propagation of changes in monetary policy through the financial 

∗  I am grateful to Már Guðmundsson, Yngvi Örn Kristinsson, Helgi Tómasson, Jón 
Steinsson, Anders Warne and the seminar participants at the Central Bank of Iceland and 
University of Iceland for useful comments and discussions on earlier drafts. The usual 
disclaimer applies. The views expressed in this paper do not necessarily reflect those of 
the Central Bank of Iceland. 



402 Hagfræði Þórarinn G. Pétursson 

system. This stage of the transmission mechanism explains how changes in 
the market operations of central banks transmit through the money market 
to markets which directly affect spending decisions of individuals and firms, 
i.e. the bond market and the bank loan market. This involves the term 
structure, through which short-term money market rates affect longer-term 
bond rates, and the marginal cost of loan funding, through which bank loan 
rates are affected. The second stage of the transmission mechanism involves 
the propagation of monetary policy shocks from the financial system to the 
real economy. This explains how monetary policy shocks affect real 
production and aggregate prices. It seems obvious that in order to fully 
understand the transmission from central bank actions to the real economy, 
the first stage needs to be fully understood1. 

This paper concentrates on the first stage of the transmission mechanism. 
Furthermore, the paper focuses only on a particular part of the transmission 
mechanism, namely the interest rate channel. This implies that other 
important transmission channels, such as the exchange rate channel, which 
should be of great importance for a small open economy such as Iceland, are 
not considered. However, given Iceland's small size and the considerable 
weight on exchange rate stabilisation in domestic monetary policy, one could 
expect that world market interest rate shocks would influence interest rate 
determination in Iceland. Given that capital movements were only fully 
liberalised in 1995, and the fact that it is only in the last few years that 
foreign interest rates have started to play a role in Icelandic monetary policy, 
detecting this effect in the data sample used here might be difficult. In fact, 
adding a foreign money market rate (using a trade weighted foreign rate) to 
the analysis did not alter the results of the paper as the foreign rate was 
found statistically insignificant in the analysis for the other interest rates 
used. This should, however, not be interpreted as implying that world market 
interest rates play no role in Iceland. 

To analyse the dynamic effects of monetary policy shocks on the money 
and bond markets and on bank loan rates the paper uses a structural vector 
autoregressive (SVAR) approach. The basic idea of the SVAR approach is to 
impose minimal theoretical restrictions on the data to identify the underlying 
structural shocks of interest, in this case monetary policy shocks. Note, 
however, that the analysis in this paper, as in all other studies using the 

1  The interest rate channel discussed here represents only one of many channels through 
which monetary policy affects the economy. Other channels are the exchange rate 
channel, the asset price channel and the credit channel. For a survey of the transmission 
mechanism, see the Fall issue of the Journal of Economic Perspectives, 1995. 
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SVAR approach, deals only with the effects of the non-systematic part of 
monetary policy. Thus, the paper analysis the effects of unforeseen monetary 
policy actions which cannot be attributed to the monetary policy authority's 
reaction function. 

Most of the SVAR literature on monetary policy shocks has concentrated 
on the second stage of the transmission mechanism. To name only few, see 
Bernanke and Blinder (1992), Christiano, Eichenbaum and Evans (1996b), 
Leeper, Sims and Zha (1996) and Gordon and Leeper (1994) for the US, and 
Sims (1992), Gerlach and Smets (1995) and Fung and Kasumovich (1998) 
for cross country analyses; see Christiano, Eichenbaum and Evans (1999) for 
a survey. Studies available, using the SVAR framework for analysing the first 
stage of the transmission mechanism, are Amisano, Cesura, Giannini and 
Seghelini (1997) and Redward and Saarenheimo (1996) for Italy and Finland, 
respectively. 

Central to any analysis of the effects of monetary policy changes is the 
identification of monetary policy shocks. The ideal measure of monetary 
policy would be one that is under direct control of the central bank and is, in 
the short run, unaffected by changes in the demand for money. Early studies 
of the transmission mechanism, such as Sims (1986), used monetary 
aggregates, while later studies have tended to use measures that are under 
more direct control of the central bank, such as non-borrowed reserves 
(Strongin, 1995; Christiano, Eichenbaum and Evans, 1996a), or some short-
term interest rate under control of the central bank (Bernanke and Blinder, 
1992; Sims, 1992). 

The choice between these measures of monetary policy obviously 
depends on the strategy and operating procedures of the central bank. For 
banks which conduct monetary policy by targeting the liquidity of the 
financial system, measures such as narrow money or reserves seem 
appropriate. For central banks which use the interest rate on loans from the 
central bank to the financial system as the target variable, the appropriate 
measure of monetary policy is this target rate. 

The period analysed here ranges from 1993 to 2000 and represents a 
period where the Central Bank of Iceland has used the rate on 14 days 
repurchase agreements between the bank and other financial institutions as 
the main policy instrument. The appropriate measure of monetary policy is 
therefore the repo rate. The paper uses three other interest rates, each 
representing an important sub-market of the Icelandic financial system; the 
money market, the bond market and the bank loans market. 
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The data and some institutional features 

A critical problem in all SVAR analyses is the choice of information set 
used. Given the relatively small sample size used here and the well known 
over parameterisation problem of VAR models, a small information set is 
necessary. However, the need to give sensible answers to questions being 
raised requires the information set to include variables that summarise the 
main features of the financial system being studied. The choice of variables 
in the information set is therefore mainly guided by considerations of the 
institutional features of the Icelandic financial system. 

For the purposes of the analysis in this paper, the Icelandic financial 
system can be divided into four main groups, or sub-markets. The first group 
contains policy rates, i.e. those rates directly controlled by the Central Bank. 
The most obvious choice for the period analysed here would be the 14 days 
repo rate (rt), which is the rate on repurchase agreements between the 
Central Bank and other financial institutions. This is the rate the Central 
Bank uses to regulate the liquidity of the financial system and, for the most 
part of the period, reflects the stance of monetary policy. 

The second group is the money market, which transmits changes in 
monetary policy to other parts of the financial system. The rate used to 
represent this sub-market is the three month treasury bill rate (mt). The 
treasury bill rate was chosen on the basis that this is the only available money 
market rate for the whole period and the most important money market rate 
for the largest part of the period analysed here. 

The two last markets play the role of propagating monetary policy shocks 
to the real economy. The first is the bond market, which many large firms 
and government institutes use to finance their expenses. There are many 
rates that could be used to represent this market. The one that was finally 
chosen was the rate on indexed five year government bonds (gt)2. 

The last sub-market is the bank loan market, where most consumer and 
small firm financing takes place. The rate used here is the average rate on 
indexed loans by deposit money banks (bt). The rate on indexed loans was 
preferred to the rate on non-indexed loans since the majority of longer 

2  A large majority of the bond market in Iceland is indexed. In 1999 indexed government 
bonds accounted for 86% of total market value of government bonds. 



The transmission mechanism of monetary policy 405 

maturity loans are indexed (in 1999 67% of outstanding loans were 
indexed)3. 

The data used in this paper spans the period January 1993 to December 
2000. The reason for not starting earlier is that before 1993 the money 
market was practically non-existent. Furthermore, the period after 1993 
represents a time span of low inflation and relatively homogenous monetary 
policy. It is therefore considered appropriate to start the analysis in 1993. 

The data is plotted in Figure 1. The first thing to note is the somewhat 
step-wise behaviour of the repo rate and (to a lesser extent) the bank loan 
rate. This could create problems for the VAR analysis, such as the 
assumption of normality. The second thing to note is the large downward 
shift in late 1993. This is due to a structural change in financial market 
regulation introduced at that time. This is discussed in more detail below. 
The final thing to note is the steep rise in all rates during the last two years of 
the sample. This reflects the tight monetary policy stance during this period, 
attempting to contain an economic boom and rising inflation. 

 
 

3  From March 4 1998 the repo rate is the yield on the money market auctions. Before that it 
is the yield on tap sales. The 3 month treasury bill rate is the Central Bank's bid rate on 
the Iceland Stock Exchange. The bond rate is the bid rate on 5 year indexed government 
bonds on the Iceland Stock Exchange. All the data are end of month and are obtained 
from various publications of the Central Bank of Iceland’s Quarterly Bulletin and Monetary 
Bulletin. 
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Figure 1. The financial market data (in percentage) 

Identification of the Transmission Mechanism 

The initial contemporaneous identification structure 
Since monetary policy actions are executed directly through changes in 

the repo rate, innovations to that rate should provide an acceptable measure 
of monetary policy shocks. Hence, following e.g. Bernanke and Blinder 
(1992) and Sims (1992) this paper identifies monetary policy shocks (εrt) as 
the innovations in the repo equation of the VAR model. This implies that 
the contemporaneous values of the other rates are not in the information set 
of the Central Bank when monetary policy decisions are made. This does, 
however, not imply that the Central Bank does not look at the development 
of the other interest rates when forming monetary policy. It only implies that 
the bank does not respond contemporaneously to shocks to these rates. This 
could be due to high frequency noise in these market rates which the bank 
avoids looking at. Thus, the bank only reacts to lower frequency movements 
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in these rates, as summarised by its lags in the policy equation. Similar 
ordering is also assumed in Evans and Marshall (1998), who assume that 
long interest rates respond contemporaneously to the policy rate but not vice 
versa. The validity of the ordering used here is tested below. 

Innovations in monetary policy have a direct impact effect on the money 
market rate through the term structure of interest rates which, according to 
the expectations hypothesis, gives the longer term rate as an average of 
current and future expected shorter term rates. Hence, the contemporaneous 
relationship between the innovations in the money market rate and the 
monetary policy rate is given as  

(3.1) mtrtmt ee εα += , 

where emt is the innovation to the money market rate, ert = εrt are the 
monetary policy shocks and εmt is a structural shock affecting the money 
market. This could, for example, represent a time-varying term premium, 
new information concerning short-term inflation affecting the money market 
auctions or foreign money market rate shocks. 

The simplest way to model the bond market is again through the 
expectations hypothesis. As there are two short rates used in the analysis 
here, the initial identification scheme allows both to directly affect the bond 
rate4. Hence, in terms of innovations this suggests the following 
contemporaneous relation 

(3.2) gtmtrtgt eee εφβ ++= , 

where egt is the innovation to the bond rate and εgt is a structural shock to the 
bond rate. Since the government bond rate used here is on indexed bonds, 
these shocks are mainly real shocks. These could, for example, reflect a time-
varying term premium, shocks to government spending, shocks to the net 
savings position of the economy or changes in expectations of the overall 
performance of the economy. 

4  The fact that the bond rate is the rate on indexed bonds complicates the relationship 
between the money market and bond rates. However, in the presence of short-term price 
stickiness and some substitutability of indexed and non-indexed bonds, a positive 
temporary relationship between mt and gt should be expected. Short-term price stickiness 
will ensure that a rise in money market rates will induce a temporary rise in real rates, 
including rates on long-term non-indexed bonds. This will also induce a rise in yields on 
indexed bonds if there is some substitutability between indexed and non-indexed bonds. 
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The simple expectations hypothesis implies that all the relevant 
information on rt needed to price the long-term bond should be contained in 
the longer-term rate, mt. Hence the expectations hypothesis would suggest 
that β = 0. This is obviously a testable restriction. β ≠ 0 would suggest that 
monetary policy innovations have an independent and direct affect on long-
term bonds which is not reflected in the money market rate. 

Finally, according to the monopolistic competition model of banking (cf. 
Klein, 1971 and Hannan and Berg, 1991), the bank loan rate should be 
related to the marginal cost of loan funding. In terms of innovations this 
would imply the following relation 

(3.3) >′+= fefe btmctbt ε , 

where ebt is the innovation to the bank loan rate, εmct is the innovation to the 
marginal cost of loan funding and εbt is a structural shock to the bank loan 
market, which could represent shocks shifting the loan demand schedule or 
shocks affecting the profitability of the banking sector, such as changes in 
their pricing strategy, changes in bank regulations or changes in perceived 
banking sector risk. 

To measure the marginal cost of loan funding it is standard to use the 
money market rate. However, given that most loans in Iceland are long-term 
indexed loans, the long-term bond yield could contain important information 
on the marginal cost of loan funding. Furthermore, if bank deposits compete 
with government bonds for individual savings, the development of the yield 
on government bonds could have a direct effect on returns on bank loans 
through the mark-up pricing of monopolistic banks. 

Finally, Cottarelli and Kourelis (1994) and Borio and Fritz (1995) suggest 
that monetary policy rates can have direct temporary effects on bank loan 
rates. If banks face uncertain withdrawals of deposits or if the domestic 
money market is undeveloped, central bank financing can be an important 
determinant of the marginal cost of loan funding. Furthermore, in the 
presence of monopolistic pricing of bank loans, the policy rate can act as a 
convenient reference rate since it may be a better indicator of general market 
conditions than the money market rate, particularly if the money market rate 
is very volatile. 

A simple, linear relation for the bank loan rate innovation is therefore 
given as 

(3.4) btgtmtrtbt eeee εγµρ +++= , 
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where f(emct) = ρert + µemt + γegt is the innovation to the marginal cost of loan 
funding. 
It should be noted that the initial identification of the structural relations 
given in (3.1)-(3.3) is only thought of as a starting point. The final analysis 
gives the structural relations after insignificant channels of propagation have 
been deleted. 

The structural VAR representation 
The aim of this paper is to identify the four structural shocks from (3.1)-

(3.3) and to analyse the propagation mechanism of innovations to these 
shocks in the four sub-markets of the financial system in Iceland. To do that 
one has to identify these shocks from the data. This can be done as follows. 

Let xt denote a n × 1 vector of variables of interest at time t (the vector 
(rt, mt, gt, bt)´ in our case). A simple VAR model for xt is given as 
(disregarding deterministic variables to simplify the exposition) 

(3.4) Σ=′== 0 tttt eeEICexLC , 

where C(L) is a polynomial in the lag operator, Lsxt = xt–1, and et is a n × 1 
vector of one-step-ahead linear forecast errors in xt given information on 
lagged values of xt. Equation (3.4) is a reduced form relation and is of little 
inherent interest, except for forecasting purposes. What is of interest is the 
set of structural relations leading to (3.4). The purpose of the SVAR analysis 
is to exploit economic restrictions to draw inference about these structural 
relations from consistent estimates of C(L) and Σ. 

These structural relations are simply given as 

(3.5) 2
jtttt diagExLA ωεεε =Ω=′= , 

where εt is an n × 1 vector of behavioural shocks that are mutually and 
serially independent by assumptions. As shown, for example in Bernanke 
(1986) and Sims (1986), if current and past εt and xt span the same space, the 
two expressions imply a mapping from the VAR innovations et to the 
behavioural shocks εt 

(3.6) tteA ε=0 , 

where A0 identifies the contemporaneous correlations among the variables in 
the system. This implies the following restrictions on the covariance 
structure of the VAR innovations 



410 Hagfræði Þórarinn G. Pétursson 

(3.7) 1
0

1
0

′−− Ω=Σ AA . 

There are n(n + 1) parameters in A0 and Ω that need to be estimated, 
whereas there are only n(n + 1)/2 parameters in Σ. To identify the structural 
model, n(n + 1)/2 restrictions therefore need to be imposed on A0. 
Normalising the diagonal in A0 to unity gives n(n – 1) restrictions, leaving n(n 
– 1)/2 parameters in A0 to be estimated. 

Here n = 4, thus needing n(n – 1)/2 = 6 restrictions on the 
contemporaneous correlations for identification of the four structural 
shocks. These six restrictions are given by the simple model described in 
(3.1)-(3.3). In fact they lead to a Wold causal chain structure between the 
VAR innovations and the structural shocks which gives A0 as a lower 
triangular matrix 

(3.8)
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A

providing the six necessary restrictions for identification5. 
As mentioned above, the Wold causal chain is only used as a first step in 

identifying the causal ordering among the different sub-markets of the 
financial system and the transmission mechanism of monetary policy across 
the rate of returns on these markets. The next step involves deleting 
insignificant channels in the ordering given in (3.8), leading to an over-
identified system, which can be estimated by full information maximum 
likelihood and allows for statistical testing of the validity of the identification 
scheme, see Amisano and Giannini (1997). The final identification scheme is 
therefore closely related to the identification approach suggested by 
Bernanke (1986). 

Furthermore, by over-identifying the system it is possible to investigate 
alternative channels of transmission, such as intra-monthly feedbacks from 
the lower ordered rates to the policy rate, which generate non-zero elements 
above the diagonal in A0 in (3.8). 

5  A Wold causal chain is also used in Amisano et. al. (1997) to identify the financial markets 
transmission mechanism. 
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The empirical results 

The reduced form VAR 
The starting point of the multivariate analysis is the reduced form VAR in 

(3.4) of lag order k, augmented with a vector of constants and dummy 
variables. There are three impulse dummies in the system capturing the most 
dramatic exogenous shocks not accounted for by the information set used 
here. All the impulse dummies are unity in a given month and zero 
elsewhere. 

The first impulse dummy is for November 1993, accounting for the 
effects of changes in the liquidity ratio rules of the Central Bank on 
November 1, and the changes in the provisions on required reserves and the 
liquidity ratio on November 8. The second impulse dummy is for April 1996, 
accounting for the effect of the contractionary policy of the Central Bank on 
April 10, when the bank reduced its offer on treasury bills without changing 
the repo rate. This was possible due to the market power of the Central Bank 
in the money market at that time. The third dummy variable is for May 2000, 
when market making in the government bond market was temporarily 
halted, leading to a significant rise in the government bond rate. The reason 
was that a continuing surplus on the government account had led to 
increased uncertainty in the bond market with market makers complaining 
about insufficient information on future issues of government bonds. 

The model is estimated in levels with monthly data for the period 1993:1 
to 2000:12, with the k initial observations taken as given. The lag order of 
the VAR is determined using a sequence of likelihood ratio (LR) tests of the 
significance of each lag and two information criteria. A maximum of six lags 
was considered in order to preserve a reasonable number of degrees of 
freedom. The LR-test statistics and the information criteria are given in 
Panel A of Table 1. 
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Table 1. Specification of the VAR 
     

Panel A. Lag specification of the VAR 
     

Lag AIC SIC log L 2
lagχ  

k = 1 -2.752 -1.863 155.84 – 
k = 2 -2.976 -1.642 181.92 0.000 
k = 3 -2.837 -1.059 191.69 0.448 
k = 4 -2.962 -0.740 213.32 0.001 
k = 5 -2.816 -0.150 222.75 0.611 
k = 6 -2.758 -0.352 236.12 0.300 
     

Panel B. Misspecification tests for the VAR(4) 
     

Series Far1-1(1,71) Far1-6(6,41) Farch1(1,47) 2
nχ  

rt 0.958 0.210 0.732 0.001 
mt 0.784 0.755 0.469 0.028 
gt 0.716 0.992 0.830 0.035 
bt 0.470 0.930 0.817 0.000 
     

 Far1-1(16,199) Far1-6(96,180) 2
nχ  

System 0.754 0.470 – 0.000 
AIC is the Akaike information criteria and SIC is the Schwarz information 
criteria. log L is the log-likelihood function. The 2

lagχ  is a LR-test for lag order 
equal to k against the alternative of lag order equal to k + 1. The table reports p-
values for the null hypothesis adjusted for degrees of freedom (Sims, 1980). Far1-j 
is a Lagrange multiplier (LM) test for j-order autocorrelation in the residuals. 
Fachr1 is Engle's LM-test for first order autoregressive conditional 
heteroscedasticity in the residuals. 2

nχ  is the Doornik and Hansen test for 
normal residuals. The table reports p-values for a given test in each equation and 
the system as a whole. 
 
The LR-test sequence indicates that the minimal lag order is four, 

whereas AIC suggests two lags (although the AIC value for k = 4 is not far 
behind) and SIC only one. These more parsimonious systems are, however, 
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found to be inadequate since a significant autocorrelation was detected in the 
residuals6. Based on these results a lag order of four was chosen. 

Panel B of Table 1 reports a number of misspecification tests for the 
VAR(4) model. The test statistics for residual autocorrelation and 
heteroscedasticity do not indicate any misspecification, but the test for 
normality of the residuals rejects normality of the mt and gt residuals at the 
5% critical level and at a lower critical level for the two other residuals. Thus, 
there is evidence of non-Gaussian errors in all equations, especially in the rt 
and bt equations. The tests imply fatter tails than is consistent with the 
normal distribution. This is a common finding when using financial market 
data. The failure of normality is, however, not considered too severe a 
problem for the VAR analysis as there is no evidence of a single, or few, 
large residuals dominating the estimation results. 

The structural form VAR 
The Wold causal chain 
Figure 2 reports the impulse response functions for a one standard deviation 
innovation to the four structural shocks for a three year horizon, with 
asymptotic 95% confidence intervals, using the Wold causal chain from 
(3.8)7. As this model is only used as an initial step in the identification of the 
structural model, the interpretation of the impulse responses is relegated 
until later. The purpose of the section is to identify potential over-identifying 
restrictions to be imposed in the final formulation of the system. 

The Wold causal chain clearly implies that the bank loan rate does not 
respond to monetary policy shocks within the month, implying that ρ = 0 in 
(3.8). Furthermore, the bank rate does not seem to respond to shocks in the 
money or bond markets within the month, implying that µ and γ are also 
zero. This implies a sluggish price strategy for banks in which bank loans 
respond to changes in the marginal cost of loan funding with a lag. These 
results therefore suggest at least three potential over-identifying restrictions 
that can be imposed on the structural model. 

6  The impulse response functions were, however, more or less identical. 
7  Using Monte Carlo simulations to calculate the confidence bands gave practically identical 

results. 
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Figure 2. Impulse response functions estimated from the Wold chain 

The over-identified structural VAR 
Table 2 reports the parameter estimates of the over-identified system 

imposing the three restrictions on the bank loan rate equation. 

Table 2. Estimates of over-identified A0 
Parameter Estimate Standard error 
α 0.708 0.07 
β 0.066 0.10 
φ 0.216 0.10 

 
H0: ρ µ γ = 0 2χ (3) = 3.389 (p = 0.335)

 
The over-identifying restrictions are easily accepted. α and φ are 

significant from zero but not β. This is consistent with the simple 
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expectations hypothesis, which suggests that all the information on the 
short-rate dynamics should be contained in the money market rate. 

Thus, the final analysis imposes four over-identifying restrictions of 
sluggish bank loan responses to innovations in the marginal cost of loan 
funding and no direct contemporaneous impact effect from the policy rate to 
the bond rate. This gives the over-identifying structure of the transmission 
mechanism as  

(4.1) 
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Table 3 reports the final estimate of the over-identified system with the 
estimated standard deviations of the structural shocks in Ω. The over-
identifying restrictions are again easily accepted. The results imply that a 
monetary policy shock only affects the bond market rate through the money 
market rate and has no within-the-month affect on the bank loan rate. The 
point estimates of the simultaneous correlations imply that a 100 basis point 
innovation in the repo rate leads to a 71 basis point increase in the money 
market rate within the month. This leads to a contemporaneous 19 (= αφ) 
basis point rise in the bond rate through changes in the money market rate. 
The estimates of the standard deviations of the structural shocks suggest a 
typical monetary policy shock of 23 basis points, with the standard 
deviations of the other innovations ranging from 9 to 16 basis points. 

Table 3. Final estimates of over-identified A0 and Ω 
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Asymptotic standard errors are in parenthesis. ωj is the standard deviations of 
structural error j, j = r, m, g, b. 2

orχ  is a LR-test of the over-identifying 
restrictions. 
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According to the simple expectations hypothesis of the term structure, 
the contemporaneous weight on the repo rate in the treasury bill rate 
equation should be 1/6, since the repo rate is a 14 day rate and the treasury 
bill rate a three month rate. Hence, according to this hypothesis a 100 basis 
point shock to the repo rate should lead to a 17 basis point change in the 
treasury bill rate if the future expected repo rate remains unchanged. The 
estimate of α in Table 3 thus indicates that a typical 100 basis points 
innovation in the repo rate leads to a 54 basis point upward revision in the 
future expectations of the repo rate over the next 2.5 months. If the change 
in the repo rate was expected to remain permanent, the treasury bill rate 
should change proportionally to shocks to the repo rate. Thus, the estimate 
of α implies that the future expected repo rate shifts up after an innovation 
to the current repo rate and then converges down again towards its steady 
state value. 

It is more difficult to interpret φ since the bond rate is a rate on an 
indexed bond, whereas the money market rate is a nominal rate. The 
relationship will therefore include both current and future expected nominal 
interest rates and inflation rates. However, from the maturity structure of 
these rates, it is clear that the simple expectations hypothesis would attribute 
only 5 basis points of a 100 basis points innovation in the money market rate 
directly to the current money market rate (as the bond rate has a maturity of 
60 months), if the future expected money market rate and current and future 
expected inflation remain unchanged. 21 basis points of the 26 basis point 
estimate would therefore be attributed to changes in expected future money 
market rates and current and future expected inflation rates. 

Finally, in the loan rate equation, no significant contemporaneous effects 
from the alternative measures of the marginal cost of loan funding are found. 
Hence, one has to look at the dynamic responses of the loan rate to different 
financial market shocks to obtain the most important measure of the 
marginal cost of loan funding. 

Figure 3 reports the final estimates of the impulse response functions for 
a one standard deviation innovation to the four financial market shocks. 
These impulse responses are very similar to those from the Wold causal 
chain, which is not surprising considering how easily the over-identifying 
restrictions were accepted. 
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Figure 3. Impulse response functions estimated from the over-identified 
system 

First consider a monetary policy tightening. This is reflected in a rise in 
the repo rate, which subsequently falls smoothly towards the initial steady 
state, so within six months approximately half of the initial innovation has 
disappeared. As expected, the money market rate increases at impact with 
the effects peaking after one month and lasting for one year. The 95% 
confidence interval indicates that the effect lasts significantly for three 
months. The results imply that the spread between the money market rate 
and the repo rate falls initially, since the effect on the repo rate is more 
pronounced, but rises subsequently towards its initial steady state. This 
pattern is roughly consistent with the simple expectations hypothesis of the 
term structure. Since the market believes that the shorter-term repo rate will 
decline gradually back to the initial steady state value, the initial rise in the 
money market rate should be smaller than the rise in the shorter-term rate. 
Thus, the spread should fall initially and rise subsequently towards the initial 
steady state, as found here. 
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As implied by the over-identifying restrictions in Table 3, the monetary 
policy shock does not have significant direct impact effect on the bond 
market. Rather, the policy shock passes through the money market to the 
bond market, with the bond rate rising at impact. The impact of the shock 
peaks after one month and significantly lasts for about eight months. This 
suggests some form of short-term price stickiness, since the bond rate is on 
indexed bonds, and some substitutability between indexed and non-indexed 
bonds. Hence, a rise in the repo rate induces a temporary rise in real returns 
on longer term bonds through the money market rate. Finally, following a 
monetary policy shock the bank loan rate significantly starts rising after two 
months, with the effect of the monetary policy tightening peaking after 
about four months and significantly lasting for about nine months. 

The second column shows the dynamic response to a money market 
shock. The repo rate rises in response to a money market shock, suggesting a 
policy reaction function where the policy rate reacts to the money market 
shocks with a lag, with an effect lasting for about a year. An example of such 
a shock could be news about short-term inflation or foreign money market 
rates, which the Central Bank would offset by raising the repo rate, through 
its policy reaction function. The bond market rate rises at impact with 
significant effects lasting for six months after the shock. Finally, the bank 
loan rate does not respond significantly to money market shocks. 

The third column shows the effects of a bond market shock. The repo 
rate starts significantly falling after about nine months, suggesting that the 
Central Bank tries to offset real interest rate shocks in setting monetary 
policy. This could reflect new information on the performance of the 
economy reflected in higher than expected real rates. The bank would thus 
lower its policy rate to ease the stance of monetary policy. The 
corresponding fall in the money market rates reflects the lowering of the 
repo rate. The figure indicates that following a bond market shock the bank 
loan rates starts rising after one month with significant effects lasting for ten 
months. 

The final column shows the effect of a bank market shock. This shock 
has no significant effects on the other three rates, suggesting that the other 
market rates can be treated as exogenous with respect to the bank loan rate. 

The results indicate that the main determinants of the marginal cost of 
loan funding are the monetary policy rate and the bond rate. There does not 
seem to be any significant effects from the money market rate. This could be 
explained by mark-up pricing of banks of loans over deposits which compete 
for individual savings with government bonds. This could also reflect the 
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fact that the both rates are long term indexed rates. The potential direct 
effect from the monetary policy rate on the loan rate could be explained by 
the importance of Central Bank funding for the banks as the money market 
was rather undeveloped for the main period used in this analysis. 

Since there is no significant feedback from the bank loan rate to the other 
markets, the relative importance of the repo rate and the bond rate can be 
analysed in a simple regression framework. This basically boils down to a 
Granger causality testing procedure where the following regression is run 
(the lag length is the same as in the VAR analysis above) 

111 −−− ++= gttt gLrLbLb λκθ + constant and dummies + ut. 

Using a LR-test for κ(L) = 0 gives a p-value of 0.10, whereas the test 
statistic for λ(L) = 0 gives a p-value of 0.00. This suggests that the main 
determinant of the marginal cost of loan funding is the bond rate rather than 
the repo rate, although there is weak evidence of effects from the repo rate. 
Hence, the dynamic effects of monetary policy shocks on the marginal cost 
of loan funding seem to work mainly through the bond market rate. 

Robustness of identifying assumptions 
This final section analysis the robustness of the identifying assumptions 

used in the structural analysis. One way to do this is by using the degrees of 
freedom generated from the over-identifying restrictions to test for the 
presence of intra-month feedback from the lower ordering rates to the upper 
ones, i.e. from the upper diagonal of the A0 matrix. The results are reported 
in Table 4. 

None of the elements above the diagonal of A0 are individually or jointly 
found significant, implying that there is no evidence of any misspecification 
of A0 used to identify the transmission mechanism of monetary policy 
shocks through the financial system. 

Table 4. Presence of alternative intra-month effects 
      

Equation mt gt bt Joint test 
rt 0.68 0.72 0.43 mt, gt, bt 0.30 
mt – 0.54 0.44 gt, bt 0.61 
gt – – 0.90 bt 0.90 

The table tests the null hypothesis that the upper diagonal in A0 for a given 
equation can be restricted to zero. The numbers reported are p-values. 
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An alternative approach to check the robustness of the results is to use 
the generalised impulse function approach suggested by Pesaran and Shin 
(1998). These generalised impulse responses from an innovation to the j-th 
variable are generated by applying a variable specific Choleski factor 
computed with the j-th variable at the top of the Choleski ordering. These 
impulse response functions do therefore not depend on the ordering of the 
variables, as in a standard Choleski factoring, and can therefore be used to 
check the robustness of the underlying ordering used to analyse the 
structural shocks. It should be noted, however, that the generalised impulses 
are completely atheoretical and therefore do not have any obvious economic 
interpretation. Figure 4 compares the generalised impulse response functions 
with the structural impulse functions from Figure 3. The impulse responses, 
especially from the monetary policy innovations, are practically identical. 
There are, however, three different impact effects from the generalised 
impulses. 
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Figure 4. Structural (solid) and generalised (broken) impulse response 
functions 
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First, the generalised impulse analysis suggests contemporaneous effects 
from the money and bond market rates to the repo rate. These were, 
however, found insignificant in the analysis above. Second, the generalised 
impulse analysis suggests a contemporaneous effect from the bond market 
rate to the money rate. This was also found insignificant in Table 4 above. 
Hence, the robustness analysis supports the identifying structure used in this 
paper to analyse the financial market pass-through of monetary policy. 

Conclusion 

This paper uses a structural vector autoregressive model to identify the 
financial market pass-through of monetary policy shocks in Iceland for the 
period 1993 to 2000, which represents a period where the Central Bank of 
Iceland has used the rate on repurchase agreements between the bank and 
other financial institutions as the monetary policy instrument. The other 
interest rates included in the information set each represent an important 
sub-market of the Icelandic financial system; the money market, bond 
market and the bank loans market. 

The initial identification structure of the transmission mechanism of 
monetary policy across the rate of returns on these four sub-markets of the 
financial system is based on a simple model that generates a Wold causal 
chain. This assumes the natural ordering that the money market is closest to 
monetary policy innovations, with the bond market coming next and the 
bank loan market at the end of the transmission. By eliminating non-
significant channels in the contemporaneous correlation structure, an over-
identifying system is obtained which is used for interpreting the transmission 
mechanism of monetary policy and for testing the validity of the 
specification used. 

The main findings are that innovations in the monetary policy rate have a 
significant within-the-month effect on the money market rate, which, 
through the term structure, short-term price stickiness (since the bond rate is 
on indexed assets) and substitutability between indexed and non-indexed 
bonds, temporarily raises the bond market rate, with the effect peaking after 
one month and significantly lasting for eight months. Finally, the rise in the 
bond market rate induces a rise in the bank loan rate which starts to rise after 
two months with the effect peaking after four months and significantly 
lasting for about nine months. 
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These results suggest that investors financing their investments in the 
bond and bank loan markets will start feeling the effect of monetary 
tightening within the month of the tightening, with the effect peaking about 
one to four months after the initial tightening. The results further suggest 
that the effect of monetary tightening will have significant affects on real 
rates for about eight to nine months after the initial tightening. 

The results also imply feedback responses of monetary policy to money 
and bond market shocks. A positive innovation in the money market rate 
leads to a subsequent rise in the repo rate. This could reflect new 
information about the short-term inflation prospects or foreign money 
market rates, priced in the money market rate, which the Central Bank would 
respond to by raising the repo rate. A positive innovation to the real bond 
rate, however, leads to a subsequent fall in the repo rate. This could reflect 
new information about the performance of the economy reflected in higher 
than expected real rates. The bank would thus lower its policy rate to ease 
the stance of monetary policy. 

The bank loan rate rises only with a two month lag, suggesting 
monopolistic pricing behaviour of banks. This sluggish adjustment could 
reflect the value of waiting for banks or some types of adjustment costs, 
such as administrative costs and borrower aversion to fluctuations in 
incomes and cash flows. Furthermore, the dynamic responses mainly work 
through the bond market, although there is some evidence of a direct 
channel from the monetary policy rate to the bank loan rate. Thus, the bond 
rate seems to be the most important determinant of the marginal cost of 
loan funding in the period analysed here. This could reflect mark-up pricing 
of banks where they price loans as a mark-up over deposits which are 
directly competing for individual savings with government bonds. 

The fact that the monetary policy rate seems to have a stronger effect on 
the marginal cost of loan funding than the money market rate might reflect 
the undeveloped money market for the main part of the period analysed here 
and the subsequent dominance of Central Bank financing for banks. This 
might also reflect the lack of competition in the bank loan market as 
suggested by Cottarelli and Kourelis (1994). They argue that the more 
competitive the bank loan market is, the closer the link between money 
market rates and loan rates. 

The dominant role of the bond rate, and to a lesser extent the monetary 
policy rate, for bank loan rate determination might, however, be changing 
following the introduction of a well functioning interbank market in 1998 
which has led banks increasingly to use the money market directly to finance 
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their activities. This is, however, not reflected in the results here since this 
development occurs late in the sample. Thus, one might expect the money 
market rate to increasingly take the role of the marginal cost of loan funding 
with the continuing development of the domestic money market and 
increased competition in the Icelandic banking system. 
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Þórhallur Guðlaugsson 

 

Kröfur til markaðsstarfs eru alltaf að aukast (Burns, 2000). Hér er átt við 
kröfur, sem m.a. snúa að greiningu á markaðsumhverfinu, mótun skýrrar 
markaðstefnu og útfærslu markaðsáætlunar, sem tekur mið af greiningunni 
og styður stefnuna. 

Í þessari grein er lögð áhersla á að kynna aðferð, sem hjálpað getur 
stjórnendum við að taka betri ákvarðanir í markaðsmálum. Hér er um að 
ræða vörukort (e. perceptual mapping/brand map), en í kjölfar aukinnar 
reiknigetu tölva hefur skapast möguleiki fyrir einstaklinga og lítil fyrirtæki, að 
gera greiningar, sem áður voru aðeins á færi stórra fyrirtækja eða stofnana 
(Burns, 2000). 

Í upphafi verður miðuð markaðssetning (e. STP-marketing) kynnt en hún 
skiptist í markaðshlutun (e. segmenting), markaðsmiðun (e. targeting) og 
staðfærslu (e. positioning). Sérstaklega verður fjallað um staðfærslu, en henni 
er gjarnan skipt í þrjá hluta, þ.e. aðgreiningu (e. differentiation), staðfærslu og 
ímynd (e. image). Umfjöllun um vörukort fær í þessari grein mesta rýmið, og 
loks verða kynntar niðurstöður rannsóknar á ímynd viðskipta- og 
rekstrarnáms á háskólastigi. Aflað var gagna frá nemendum í Háskóla 
Íslands, Tækniháskóla Íslands, Viðskiptaháskólanum á Bifröst og 
Háskólanum í Reykjavík.  

Miðuð markaðssetning 

Miðuð markaðssetning leggur grunninn að nútíma markaðsstarfi (Kotler; 
2001). Miðuð markaðssetning er í raun aðferð til að ná betri árangri í 
markaðsstarfinu, en erfitt er fyrir fyrirtæki að ætla sér að þjóna öllum á 
markaði. Neytendur á markaði eru margir, dreifðir og með mismunandi 
þarfir og kauphegðun. Það getur því verið kostnaðarsamt að ætla sér að ná til 
allra á markaðnum. 
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Hugtakið miðuð markaðssetning skiptist, eins og áður segir, í 
markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu. Markaðshlutun miðar að því 
að greina ólíkan og sundurlausan markað í smærri og samstæðari hópa 
(Hollensen, 2003). Fyrirtæki eru í stöðugri leit að nýjum tækifærum til að 
þjóna viðskiptavinum sínum. Erfitt er fyrir fyrirtæki að þjóna öllum 
neytendum á markaði, og þess vegna er líklegt að þau muni í auknum mæli 
beita aðferðum markaðshlutunar (Kotler, 2001). Heildarmarkaðssetning (e. 
mass marketing) felur í sér, að framleidd er ein vara og hún markaðssett á 
nánast sama hátt til allra neytenda á markaðnum (Dowling, 2000). Rökin fyrir 
þessari tegund markaðsfærslu eru þau, að hún sé einföld og ódýr. Vissulega 
hafa fyrirtæki náð árangri með þessari aðferð, en algengara er að hún hafi í 
för með sér sóun tíma og peninga (Kotler, 2001). Ef verið er að beina 
kröftum að markhópi, sem hefur lítinn sem engan áhuga á vörunni, sem um 
ræðir, verður að líta svo á, að þeim peningum og tíma sem í það fór hafi ekki 
verið vel varið. Markaðssetning hefur því þróast í þá átt, að beina tilboði 
fyrirtækisins að vel skilgreindum og afmörkuðum markhópi og leggja áherslu 
á að mynda við hann varanleg tengsl (Hollensen, 2003). 

Þegar hluta á niður markað er notast við ýmsar breytur (Lilien, 2003). 
Gjarnan er stuðst við lýðfræðilegar breytur, s.s. aldur, kyn, starf, tekjur, 
menntun, þjóðerni eða trúarbrögð. Hefðbundið er að skipta markaði upp 
eftir fleiri en einni breytu, s.s. karlar á aldrinum 25-35 ára, eða konur á 
höfuðborgarsvæðinu. Mikill munur getur hins vegar verið á hegðun og 
væntingum karlmanna á aldrinum 25-35 ára, svo dæmi sé tekið, og því er að 
færast í vöxt að nota lífsviðhorfs- og gildismatsmælingar við að greina 
markhópa (Solomon, 2002). Þannig gæti markhópurinn verið sá hópur fólks, 
hvort sem um er að ræða karla eða konur, sem aðhyllist tiltekið viðhorf eða 
gildismat. Einnig hefur færst í vöxt að greina lífsstíl einstaklinga og mynda 
markhópa út frá þeim greiningum. Má í þessu sambandi benda á RISC og 
VALS líkönin (Solomon, 2002).  

Við framkvæmd markaðshlutunar er farið í gegnum þrjú stig. Á 
könnunarstiginu er reynt að fá innsýn inn í hegðun og viðhorf einstaklinga 
og lögð áhersla á að finna út, hvað hvetur þá eða höfðar til þeirra. Á 
greiningarstiginu eru gerðar þær greiningar, sem nauðsynlegar eru til að 
mynda samstæðan markhóp, sem eitthvað á sameiginlegt. Á lýsingarstiginu er 
gerð grein fyrir hverjum hópi, hvað einkennir hann og geri hann sérstakan. 
Mikilvægt er að hafa í huga, að markhópur þarf að vera mælanlegur, 
aðgengilegur og arðvænlegur. Ennfremur þarf fyrirtækið að hafa getu til að 
þjóna markhópnum (Kotler, 2001). 
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Þegar fyrirtækið hefur framkvæmt markaðshlutunina þarf að ákveða 
hvaða, og hversu mörgum, markhópum á að einbeita sér að (Lilien, 2003) 
Við valið þarf að hafa tvennt í huga. Annars vegar þarf að meta, hve 
aðlaðandi markhópurinn er, og hins vegar þarf að hafa í huga getu 
fyrirtækisins til að þjóna þessum tiltekna markhópi. Við þetta mat má styðjast 
við ýmsar aðferðir, s.s. GE-líkanið (Peter, 2001). Grundvallaratriðið hér er, 
að fyrirtækið beini markaðsaðgerðum sínum að markhópi þar sem saman fer 
annars vegar áhugaverður markhópur og svo hins vegar geta fyrirtækisins til 
að þjóna honum (Adcock, 1998).  

Staðfærsla 

Staðfærsla er þriðja skrefið í miðaðri markaðssetningu, og á áherslan á 
staðfærslu rætur sínar að rekja til auglýsingasérfræðingana Al Ries og Jack 
Trout (Kotler, 2001). Skilgreina má staðfærslu í þrjá hluta, aðgreiningu, 
staðfærslu og ímynd (Lilien, 2003).  

Aðgreining fjallar um það með hvaða hætti ætlunin er að aðgreina tilboð 
okkar frá tilboði samkeppnisaðila. Aðgreiningin beinist því að vörunni sjálfri 
eða tilboðinu. Aðgreiningaráform geta verið margvísleg og ýmist byggð á 
vörunni sjálfri, þjónustunni, starfsfólkinu eða ímyndinni.  

Staðfærslan fjallar um áform fyrirtækisins um að koma aðgreiningunni til 
skila. Með staðfærslu er ætlunin að skapa skýra, aðgreinanlega og 
eftirsóknarverða stöðu í huga neytenda samanborið við vörur samkeppnis-
aðila (Þórhallur Guðlaugsson, 2000). Á meðan aðgreiningin beinist að 
vörunni, þá beinist staðfærslan að huga viðskiptavinarins eða viðtakanda 
skilaboðanna (Lilien, 2003). Það er því mjög mikilvægt, að allar markaðs-
aðgerðir fyrirtækisins miðist við að koma tiltekinni aðgreiningu til skila sem 
staðfærslu í huga viðskiptavina.  

Ímyndin er svo það sem raunverulega gerist í huga viðskiptavina eða 
viðtakenda skilaboða. Ekki er víst að ímyndin sé sú sama og sú staðfærsla 
sem stefnt var að. Mikilvægt er að hafa í huga, að ef fólk á annað borð þekkir 
efnið, þá gerir það sér einhverjar hugmyndir um það. Þessar hugmyndir geta 
byggst á mikilli eða lítilli þekkingu og verða til, hvort sem markaðsfólkið 
hjálpar til við það eða ekki (Kotler, 2001). Ýmsar ástæður geta verið fyrir því 
að mismunur er á ímynd annars vegar og aðgreiningu og staðfærslu hins 
vegar. Hugsanlegt er að um svokallaða undirstaðfærslu sé að ræða (e. 
underpositioning) en þá hafa viðskiptavinir litla sem enga þekkingu á vörum 
fyrirækisins og halda gjarnan að fyrirtækið standi fyrir eitthvað allt annað en 
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það í raun gerir. Einnig gæti verið um svokallaða yfirstaðfærslu að ræða (e. 
overpositioning), en þá fá viðskiptavinir of þrönga mynd af fyrirtækinu eða 
vörum þess. Staðfærsla getur einnig verið ruglingsleg (e. confused 
positioning), en þá fær viðskiptavinurinn óljósa og ruglingslega mynd af 
fyrirtækinu og vörum þess.  

Skýr stefnumótun er, eins og svo oft, grundvallaratriði í árangursríkri 
staðfærslu. Hvað er það sem aðgreinir okkar vörur frá vörum samkeppnis-
aðila og skapar okkur þannig samkeppnisforskot, og hvernig ætlum við að 
koma þessari aðgreiningu til skila? Allt markaðsstarf fyrirtækisins þarf, eins 
og áður segir, að styðja við þá staðfærslu, sem fyrirtækið vill hafa. 

Vörukort 

Ýmsar leiðir eru til að mæla skynjun viðskiptavina á vörum og þjónustu. 
Ein af þróaðri rannsóknaraðferðum í markaðsfræði er Perceptual Mapping 
(Lilien, 2003), stundum kallað Product Mapping, og verður hér stuðst við 
þýðinguna vörukort.  

Vörukort er aðferðafræði, sem gengur út á að greina og skilja skynjun 
neytenda á tilteknum vörum. Varan getur verið nánast hvað sem er, s.s. 
neysluvörur (tannkrem, bílar, lyf, tölvur), vefsíður (mbl.is, islandsbanki.is, 
nb.is), skipulagsheildir (fyrirtæki, stofnanir, spítalar), þjónusta (klipping, 
flugferð, ferðalag, kennsla) eða fólk (stjórnmálamenn, skemmtikraftar). 

Vörukort sýnir mynd af markaðinum og hvernig vörur eru skynjaðar 
miðað við tiltekna eiginleika s.s. verð, gæði, bragð og traust. Niðurstaða 
kortsins sýnir m.a., hvaða vörur eru samkeppnisaðilar séð frá sjónarhóli 
viðskiptavinarins. Vörukort gefur því sterka vísbendingu um staðfærslu eða 
ímynd og hvernig megi staðsetja vöruna á markaði til að ná betri árangri.  

Vörukort getur verið gagnlegt hjálpartæki við ákvörðunartöku í stjórnun 
markaðsmála (Festervand, 2000). Niðurstöður geta hjálpað til við að greina 
hvaða vörur, fyrirtæki eða þjónusta er að keppa á markaði. Þannig sýnir 
kortið vel uppbyggingu markaðarins og gefur til kynna með hvaða hætti 
mætti hluta hann í minni samstæðari hópa. 

Niðurstöður geta einnig gefið til kynna veikleika. Niðurstöður eru metnar 
út frá eiginleikum, sem skipta máli fyrir svaranda, og sýnir greiningin þá 
stöðu vörunnar miðað við aðrar vörur.  

Með greiningu sem þessari getur skapast tækifæri og svigrúm til 
vöruþróunar. Þannig gæti komið í ljós, að engin vara er að staðsetja sig með 
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afgerandi hætti út frá eiginleika, sem skiptir miklu máli í huga viðskipta-
vinarins. 

Gerð vörukorts er ennfremur ákjósanleg leið til að greina breytingar á 
skynjun viðskiptavina á vöru eða þjónustu og því ágætt verkfæri við að leggja 
mat á árangur markaðsstarfs. Þannig má nota kortið til að kanna hvort einn 
hópur skynjar vörur með öðrum hætti en annar, s.s. hvort um er að ræða 
notendur eða ekki, karla eða konur, yngri og eldri og svo framvegis. 

Á mynd 1 má sjá dæmi um vörukort fyrir verkjalyf, og verður það notað 
til að útskýra hvernig lesa skal út úr niðurstöðum, sem þar koma fram. 

Mynd 1. Vörukort fyrir verkjalyf (heimild: www.surveysite.com/newsite/ 
docs/tutormap.htm) 

Á kortinu má sjá, hvaða vörumerki eru skynjuð svipuð og keppa þar með 
hvert við annað. Tylenol og Motrin eru á mjög svipuðum stað á kortinu og 
eru því samkeppnisvörur í augum neytenda. Ennfremur má sjá að Anacin og 
Exedrin eru á svipum slóðum og keppa því innbyrðis. 

Kortið gefur mikilvægar upplýsingar varðandi það, hvernig skynjun 
viðskiptavina er á tilteknu vörumerki að teknu tilliti til eiginleika eða vídda. 
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Þannig má sjá að Tylenol er skynjað sem mjög milt/þægilegt, þar sem 
staðsetning þess er lengst frá miðpunkti og næst eiginleikalínunni. Exedrin er 
hins vega skynjað sem það vörumerki, sem hefur mesta virkni, þar sem 
staðsetning þess er næst þeim eiginleika.  

Lengd línanna segir til um, hversu vel eða afgerandi eiginleikinn greinir á 
milli vörumerkjanna. Löng lína gefur því til kynna að viðkomandi eiginleiki 
sé afgerandi í mati viðskiptavina, og eftir því sem vörumerkið lendir fjær 
miðju og nær langri eiginleikalínu, þeim mun afgerandi er aðgreiningin á 
grundvelli þess eiginleika. Nauðsynlegt er að hafa í huga að línurnar í vektor 
korti, eins og mynd 1 sýnir, eru lesnar í báðar áttir frá miðpunkti (Lilien, 
2003). Þannig má gjarnan draga ímyndaða línu í gagnstæða átt frá stefnu 
eiginleikalínunnar, og gefur þá staðsetning þar til kynna neikvæða skynjun að 
teknu tilliti til eiginleikans. Ef enn er horft á mynd 1, þá gæfi staðsetning 
neðst til vinstri á myndinni til kynna, að vörumerkið/lyfið væri ekki skynjað 
sem milt eða þægilegt. Svona má í raun einnig lesa hinar eiginleikalínurnar. 

Hornið milli línanna gefur einnig mikilvægar upplýsingar. Lítið horn milli 
eiginleika gefur til kynna, að eiginleikarnir séu nátengdir í huga þeirra sem 
svara. Sjá má á mynd 1, að eiginleikarnir ending og virkni hafa lítið horn, sem 
gefur til kynna að neytendur telji endingu mikilvægan hluta af virkni. Með 
sama hætti má sjá, að lítið horn er á milli eiginleikanna milt/þægilegt og gott 
fyrir börn, sem gefur til kynna að þessir eiginleikar fari á einhvern hátt saman 
í huga þeirra sem svara. 

Vörukort fyrir rekstrar- og viðskiptanám á háskólastigi 

Á haustmánuðum stóð höfundur fyrir rannsókn á ímynd rekstrar- og 
viðskiptanáms á háskólastigi, en eins og þekkt er, þá hefur framboð á þannig 
námi aukist undanfarin ár. Í rannsókninni voru nemendur beðnir um afstöðu 
sína til skólanna út frá tilteknum eiginleikum. Þeir nemendur sem tóku þátt 
voru frá Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands, Tækniháskóla Íslands, 
Viðskiptaháskólanum á Bifröst og Háskólanum í Reykjavík. Fjöldi svara var 
30-35 frá hverjum skóla, en í öllum tilvikum var um að ræða nemendur í 
markaðsfræði og voru þeir ýmist á fyrsta, öðru, eða þriðja ári í námi. 
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01. Hæft starfsfólk
02. Nemendur vel undirbúnir
03. Aðbúnaður til fyrirmyndar
04. Virkt rannsóknarstarf
05. Tengsl við atvinnulífið
06. Gott bókasafn
07. Í takt við nútímann
08. Mætir mismunandi þörfum
09. Þunglamaleg stofnun
10. Nemendur eru stoltir
11. Virðing í samfélaginu
12. Fjölbreytni í námsvali
13. Skólinn er framsækinn
14. Skólinn er á “tánum”
15. Óskabarn þjóðarinnar

Mynd 2. Ímynd rekstrar- og viðskiptanáms á háskólastigi 

Við túlkun kortsins er mikilvægt að hafa í huga, að afstaðan lýsir fyrst og 
fremst afstöðu þeirra, sem tóku þátt, og varast ber að líta svo á, að hér sé um 
að ræða ímynd allra nemenda þessa skóla, hvað þá atvinnulífsins eða 
almennings. Niðurstaðan vekur hins vegar upp spurningar sem hollt getur 
verið fyrir hvern skóla fyrir sig að taka afstöðu til í tengslum við 
stefnumótunarvinnu sína. 

Eins og sjá má á mynd 2 er enginn skóli að lenda nálægt öðrum og virðast 
þeir því nokkuð ólíkir í huga þeirra sem svöruðu. Sérstaða Viðskipta- og 
hagfræðideildar (HÍ) er samkvæmt kortinu fjölbreytni í námsvali, en hefur á 
sér yfirbragð þunglamalegrar stofnunar. Þetta mat virðist nokkuð afgerandi. 
Rannsóknareiginleikarnir, þ.e. virkt rannsóknarstarf og gott bókasafn eru 
ekki langt undan en greinilegt að Háskólinn í Reykjavík „togar“ þá eiginleika 
til sín. 

Staða Háskólans í Reykjavík (HR) virðist almennt séð mjög jákvæð. 
Skólinn er skynjaður sem framsækinn skóli sem er í takti við nútímann, 
nemendur komi vel undirbúnir til náms og eru stoltir af skólanum. Skólin 
nýtur virðingar og er óskabarn þjóðarinnar! 

Ímynd Viðskiptaháskólans á Bifröst er sú að hann taki tillit til 
mismunandi þarfa, sé í ágætum tengslum við atvinnulífið, í takti við 
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nútímann og laus við stofnanaímynd. Hins vegar skynja þátttakendur 
námsframboð takmarkað.  

Tækniháskóli Íslands virðist eiga við einhverskonar ímyndarvanda að 
stríða, ef marka má niðurstöður. Þannig virðist hann njóta takmarkaðrar 
virðingar og vera hálfgert „vandræðabarn“ í huga þeirra sem svöruðu. Hér 
skal sérstaklega á það bent, að megin niðurstaða er óbreytt þótt niðurstöður 
frá hverjum skóla séu skoðaðar sérstaklega. Í grundvallaratriðum kemur sama 
niðurstaða og sjá má á mynd 2.  

Háskólinn á Akureyri (UNAK) virðist hafa óljósa stöðu, en benda má á, 
að ekki bárust svör frá þeim skóla. Sú óljósa ímynd, sem hér kemur fram, 
virðist því fyrst og fremst tengjast vanþekkingu þátttakenda í rannsókninni á 
skólanum. 

Sjá má á mynd 2, að niðurstaðan skiptist í tvo megin þætti, þ.e. 
rannsóknir og virðingu annars vegar og svo framsækni og frumkvæði hins 
vegar. Þetta má betur sjá á mynd 3. 

Mynd 3. Ímynd rekstrar- og viðskiptanáms út frá tveimur megin þáttum 
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Viðskipta- og hagfræðideild hefur sterka stöðu í rannsóknar- og 
virðingarþættinum, en veika í framsækni- og frumkvæðisþættinum. Bifröst 
hefur hins vegar sterka stöðu í framsækni- og frumkvæðisþættinum, en veika 
í rannsóknar- og virðingarþættinum. Tækniháskólinn og Háskólinn á 
Akureyri hafa veika stöðu í báðum þessum þáttum, en Háskólinn í Reykjavík 
hefur sterka stöðu í þeim báðum.  

Ef horft er á niðurstöður út frá stefnumörkun Viðskipta- og 
hagfræðideildar, mætti segja sem svo, að viðfangsefnið sé að koma betur á 
framfæri styrkri stöðu rannsókna við skólann, efla tengsl við atvinnulífið eða 
koma þeim tengslum, sem til staðar eru, betur á framfæri og losna undan 
stofnanastimplinum. 

Staða Háskólans í Reykjavík er sterk, og með því að efla þátttöku í 
rannsóknum gæti staða hans orðið enn sterkari. 

Bifröst virðist á góðri siglingu, og með því að koma enn betur á framfæri 
tengslum við atvinnulífið, að skólinn sé í takti við nútímann og mæti 
mismunandi þörfum nemenda, gæti hann skapað sér frekari sérstöðu.  

Séð frá sjónarhóli Tækniháskólans verður að segjast að hann njóti ekki 
sannmælis. Ákjósanleg staðsetning gæti verið mun ofar og nær miðju, þ.e. 
skóli, sem er í takti við nútímann og í góðum tengslum við atvinnulífið. 
Skólinn gæti því sett sér það markmið, að innan árs einkenndu þessir þættir 
ímynd hans. 

Framhald rannsókna á þessu sviði 

Í umfjöllun og túlkun niðurstaðna er mikilvægt að hafa í huga, að 
rannsóknin byggir á svörum afmarkaðs hóps nemenda. Svo kann vel að vera, 
að ímynd rekstrar- og viðskiptanáms sé í raun allt önnur en rannsóknar-
niðurstöður benda til. Til að leggja frekara mat á það þyrfti að endurskoða 
fjölda þeirra eiginleika, sem nemendur eru beðnir um að taka afstöðu til, hafa 
úrtakið stærra, en í þessari rannsókn eru aðeins 120 svör, og tryggja þátttöku 
frá öllum þeim skólum, sem bjóða upp á nám á þessu sviði. 

Ennfremur er áhugavert að kanna ímynd rekstrar- og viðskiptanáms í 
huga atvinnulífsins, þ.e. þeirra sem ráða þá í vinnu, sem útskrifast frá 
skólunum.  

Að endingu skal á það bent, að rannsóknarviðfangsefnin eru í raun 
ótæmandi. Hægt er að nota aðferðirnar, sem hér hafa verið kynntar, til að 
skoða ólíkustu viðfangsefni, s.s. varanlegar og óvaranlegar neysluvörur, 
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ferðamannastaði, stjórnmálaflokka, verslanir, verslanakjarna og þannig mætti 
áfram telja. 
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Þórólfur Matthíasson1 

 

Fáar stéttir hér á landi búa við jafn miklar sveiflur í kaupmætti 
dagvinnulauna og opinberir starfsmenn. Launaþróun kennara hefur á 
tímabilum verið önnur en launaþróun annarra opinberra starfsmanna bæði 
vegna þess að hópurinn er fjölmennur og vegna þess að kjarasamningaferlið 
hefur verið stirðara en hjá öðrum hópum opinberra starfsmanna. Loks hefur 
launaþróun háskólakennara og staða þeirra verið önnur en launaþróun og 
staða annarra kennarahópa. Ástæður þess eru vafalítið margar: Háskóla-
kennarar hafa mun fjölbreyttari og víðtækari starfsskyldur en aðrir kennarar, 
fyrirkomulag kjarasamninga er annað og háskólakennarar hafa gjarnan verið 
seinþreyttari til vandræða en aðrir kennarahópar. Staða háskólakennara er því 
nokkuð sérstök hvort heldur þeir eru bornir saman við aðra kennarahópa eða 
aðra opinbera starfsmenn. 

Kaupmáttur launa opinberra starfsmanna dróst mikið saman eftir að 
verðbætur á laun voru afnumdar árið 1983. Það gekk á ýmsu áður en 
opinberir starfsmenn náðu að jafna þann kaupmáttarsamdrátt. Meðal 
háskólakennara var sú skoðun almenn að þeir væru að dragast aftur úr 
öðrum opinberum starfsmönnum í launakjörum. Þetta varð til þess að 
prófessorar fengu því framgengt að launaákvörðun þeirra var færð undir 
kjaranefnd árið 1996. Við það hækkuðu dagvinnulaun þeirra verulega. Í 
þessari ritgerð er gerð tilraun til að segja frá viðbrögðum annarra háskóla-
kennara við þessari þróun allri saman.  

1  Sigríði Björnsdóttur, framkvæmdastjóra Félags háskólakennara, eru færðar þakkir fyrir 
ómælda vinnu við að safna saman og aðlaga það talnaefni sem hér er lagt fram jafnframt 
því sem hún hefur lesið textann í handriti og bent á margt sem betur hefur mátt fara. 
Baldvin Zarioh hjá Rannsóknarsviði HÍ las textann einnig yfir og benti á ýmislegt sem 
betur mátti fara. Hvorugt þeirra bera þó ábyrgð á rangfærslum eða villum sem enn kunna 
að leynast í textanum. 
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Þróun dagvinnulauna háskólakennara samanborið við laun 
annarra opinberra starfsmann 

Mynd 1 sýnir þróun dagvinnulauna opinberra starfsmanna. Talnaseríurnar 
eru nokkuð slitróttar sem meðal annars helgast af breytingum á talna-
söfnuninni og breytingum á uppbyggingu samtaka opinberra starfsmanna. 
Upplýsingum um dagvinnulaun akademískra starfsmanna Háskóla Íslands 
var safnað úr bókhaldi og fjárhagsáætlunum skólans og frá Kjararannsókna-
nefnd opinberra starfsmanna. 

Margt athyglivert kemur fram þegar myndin er skoðuð. Í fyrsta lagi virðist 
sem kaupmáttur dagvinnulauna háskólakennara hafi verið óvenju hár á árinu 
1973. Því miður er ekki hægt að teygja þessar gagnarunur lengra aftur í 
tímann þannig að ekki verður á þessu stigi fullyrt hvort kaupmáttur ársins 
1973 hafi verið hærri eða lægri en kaupmáttur áranna á undan. Athyglivert er 
einnig að kaupmáttur dagvinnulauna háskólakennara nær ekki sama stigi og 
1973 fyrr en seint á 10. áratug 20. aldarinnar eða tæpum 30 árum síðar. 
Myndin ber með sér að kaupmáttur dagvinnulauna háskólakennara hafi 
hreyfst nokkuð í takt við kaupmátt dagvinnulauna opinberra starfsmanna 
yfirleitt. Sveiflur eru meiri framanaf í kaupmáttarþróun dagvinnulauna 
háskólakennara. Er það að vonum þar sem samanburðarhóparnir eru miklu 
fjölmennari en háskólakennarar. Það er því athyglivert að sveiflan í 
kaupmáttarþróun dagvinnulauna háskólakennara virðist minni eftir 1985 en 
sveiflan í kaupmáttarþróun dagvinnulauna annarra opinberra starfsmanna. 
Jafnframt verður ekki annað séð en að háskólakennarar hafi „orðið eftir“ á 
löngum tímabilum. 

Árið 1983 var verðtrygging launa sem hafði verið í gildi fram að þeim 
tíma afnumin með lögum. Tilefnið þessara afskipta löggjafans af launa-
myndun var tvíþætt. Annars vegar aflabrestur og fyrirsjáanlegur samdráttur í 
framleiðslu. Hins vegar töldu stjórnvöld mikilvægt að stöðva vélrænt víxl-
hækkanaferli launa og verðlags. Vísitöluhækkun launa á þriggja mánaða fresti 
var mikilvægasta driffjöður þess ferlis. Kaupmáttur dagvinnulauna opinberra 
starfsmanna dróst hratt saman fyrstu tvö árin á eftir eins og sjá má á mynd 1.
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2 

2  Þáttur félagsmanna Fh í stjórnendastöðum í Háskóla Íslands eykst er frá líður. Þetta getur 
þýtt að launaþróun FH í heild sé dálítið önnur en launaþróun meðallauna háskólakennara. 
Heimildir: Hagskinna, s. 615 og tafla 6.9 í Sögulegt yfirlit hagtalna, ásamt gögnum úr 
bókhaldi Háskóla Íslands. 



438 Hagfræði Þórólfur Matthíasson 

 
Efnahagslífið rétti nokkuð hratt úr kútnum eftir áföllin 1983 með 

tilheyrandi þensluviðbrögðum á vinnumarkaði jafnt sem annars staðar. Mælt 
atvinnuleysi hafði farið í 1,3% árið 1984, en lækkaði í 0,9% árið 1985, 0,7% 
árið 1986 og 0,4% árið 1987 (Sjá Þjóðhagsstofnun, Sögulegt yfirlit hagtalna, 
tafla 5.5). Atvinnurekendur á almennum markaði gátu brugðist við aukinni 
þenslu á vinnumarkaði með yfirborgunum. Þessi möguleiki var ekki fyrir 
hendi á opinbera markaðnum. Stjórnendur stofnana og opinberra fyrirtækja 
höfðu ekki heimildir til að víkja frá umsömdum launatöxtum. Samkeppni um 
sérhæft vinnuafl milli opinbera geirans og einkageirans var því nokkuð ójöfn 
uns stjórnendur opinberra stofnana og fyrirtækja tóku að skilgreina og greiða 
svonefnda „ómælda yfirvinnu“. Í þessu fólst í raun að skilgreining á 
starfsskyldum í dagvinnu var þrengd og hluti þess sem áður hafði verið talið 
falla undir dagvinnu-vinnuskylduna taldist nú utan hennar og var greidd sem 
aukavinna eða yfirvinna. Mjög margir háskólamenntaðir starfsmenn fengu 
þannig greidda sérstaka „lestíma“ sem var skilgreindur sem tími sem varið er 
til að viðhalda fagþekkingu á sérsviði. 

Skólastjórar á öllum stigum voru seinir til að greiða ómælda yfirvinnu af 
tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi er kennaramenntað fólk upp til hópa ekki eins 
eftirsótt á almennum vinnumarkaði og verkfræðingar og arkitektar svo dæmi 
sé tekið. Atgervisflóttinn var því ekki eins augljóst og knýjandi vandamál í 
skólakerfinu eins og í mörgum öðrum sérhæfðum fagstofnunum hins 
opinbera. Í öðru lagi var vinnuframlagið mælt í beinu hlutfalli við kenndar 
kennslustundir en ekki í viðverutíma á skrifstofu eða við undirbúningsstörf 
heima við. Hlutfall kennsluundirbúningstíma og kennslutíma var fest í 
miðlægum samningum. Skólastjórnendur áttu því ekki jafn auðvelt um vik að 
yfirborga einstaka starfsmenn með yfirvinnusamningum og aðrir stjórnendur 
opinberra stofnana. En þar sem ómæld yfirvinna varð æ algengari í 
opinberum stofnunum hurfu þeir kennarar sem gátu helst boðið kunnáttu 
sína á almennum vinnumarkaði frá störfum, stjórnendur urðu því að finna 
upp svipaðar aðferðir til að umbuna kennurum. Þetta leiddi smám saman til 
þess að tekið var til við að endurskilgreina starfsþætti í grunn- og 
framhaldsskólum þannig að sum verk sem áður höfðu talist unnin í dagvinnu 
töldust nú unnin í yfirvinnu.  

Vinnutími háskólakennara var ekki skilgreindur í miðlægum kjarasamningi 
heldur af æðsta stjórnvaldi skólans, háskólaráði. Ráðið hafði og hefur rétt til 
þess að skilgreina hvað telst felast í fullu starf prófessors, dósents eða lektors. 
Yfirvinna var ekki greidd kennurum á háskólastigi fyrr en árið 1974. 
Háskólaráð varð að láta breytingar á vinnutímaskilgreiningu gilda fyrir alla 
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kennara skólans en gat hins vegar ekki treyst því að einhliða ákvörðunum 
þess yrði fylgt eftir með auknum fjárveitingum á fjárlögum og voru því í 
annarri stöðu en stjórnendur skóla á lægri skólastigum. Háskólinn gat því 
ekki farið sömu leið og aðrar opinberar stofnanir nema að eiga það á hættu 
að stofna fjármálum stofnunarinnar í mikið óefni3.  

Hér að framan hafa verið færð nokkur rök fyrir því að yfirvinnugreiðslur 
hafi orðið ríkari þáttur í tekjumyndun opinberra starfsmanna annarra en 
háskólakennara. Það má ljóst vera að þróun kaupmáttar dagvinnulauna á því 
tímabili sem til skoðunar er gefur ekki fulla mynd af kjaraþróun háskóla-
kennara samanborið við kjaraþróun annarra opinberra starfsmanna. En svo 
undarlegt sem það kann að virðast þá hefur ekki tekist að fá samhangandi og 
samstæðar talnaupplýsingar sem sýna þróun kaupmáttar heildarlauna hinna 
ýmsu hópa yfir langt tímabil. 

Þróun kaupmáttar einstakra hópa háskólakennara 

Lektorar, dósentar og prófessorar hafa lengst af verið á sama báti hvað 
launaákvörðun áhrærir. Þeir hafa verið saman í stéttarfélagi frá 1942, lögðu 
mál sameiginlega fyrir kjaradóm meðan hann var við lýði og stóðu 
sameiginlega að samningagerð við fulltrúa fjármálaráðuneytis og háskóla-
yfirvalda eftir að félagið fékk fullan samnings- og verkfallsrétt árið 1986. Á 
þessu varð breyting árið 1996 þegar kjaraákvörðun prófessora var sett undir 
úrskurðarvald kjaranefndar sem starfar skv. lögum nr. 120/1992. Fram að 
fyrsta úrskurði kjaranefndar 2. júlí 1998 höfðu innbyrðis hlutföll launa 
lektora, dósenta og prófessora haldist nokkuð óbreytt um langt árabil. 
Úrskurðurinn breytti þessum hlutföllum umtalsvert. Mynd 2 gefur yfirlit yfir 
þróun kaupmáttar dagvinnulauna hópanna þriggja frá árinu 1973 til 2002. 

3  Geta má þess að háskólaráð ákvað að minnka kennsluskyldu eldri kennara með samþykkt 
15. janúar 1987. Sú ákvörðun hafði minni fjárhagsafleiðingar en hefði breytingin verið 
látin ganga yfir allan hópinn. Ákvörðunin hafði aðallega þau áhrif að auka 
yfirvinnugreiðslur til háskólakennara eldri en 55 ára. 



440 Hagfræði Þórólfur Matthíasson 

4

4  Upplýsingar um dagvinnulaun lektora dósenta og prófessora styðjast fram til 1996 fyrst og 
fremst við tillögur fjármálanefndar H.Í. til Háskólaráðs um sundurliðun 
rekstrarfjárveitinga. Tillögur fjármálanefndar miðast við forsendur/áætlanir í janúar ár 
hvert. Eftir 1996 er fyrst og fremst stuðst við upplýsingar frá Kjararannsóknanefnd 
opinberra starfsmanna (KOS) og eigin útreikninga. 
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Fyrsta launaákvörðun kjaranefndar flokkaði prófessora í 5 flokka. 

Flokkunin var (og er) byggð á stigum gefnum fyrir útgefin verk, kennslutíma 
og þjónustu utan og innan háskóla. Tiltekinn lágmarksstigafjöldi var 
nauðsynlegur fyrir hvern launaflokk. Prófessorar í II. flokki og ofar fengu 
greidd föst mánaðarlaun að viðbættri aukagreiðslu sem var hin sama fyrir alla 
í hverjum flokki. Launaákvörðun kjaranefndar 2. júlí 1998 hafði í för með sér 
35-40% launahækkun á meðallaunum prófessora5. Félag háskólakennara 
hafði samband við rektor Háskólans og tjáði honum að það væri álit 
félagsins að launamunur á milli prófessora annars vegar og lektora og 
dósenta hins vegar endurspeglaði ekki mun á umfangi eða gæðum kennslu 
eða rannsókna þessara hópa. Félagið benti á að ólga væri þegar orðin mikil 
meðal félagsmanna vegna þessa og gæti sett mark sitt á starfsemi deilda og 
skora.  

Launamunurinn olli því einnig að framgangur í prófessorstarf varð 
gríðarlega eftirsóknarverður. Umsóknum um framgang tók að rigna inn. 
Ljóst var að fjárhagslegur ávinningur af framgangi var afgerandi orsök 
þessarar auknu ásóknar. Þar sem laun prófessora voru ákveðin af kjaranefnd 
var eina leiðin sem Háskólanum var fær til að ná tökum á þróuninni sú að 
hækka laun lektora og dósenta.  

Rektor fundaði með fulltrúum akademískra starfsmanna í stjórn FH í júlí 
1999. Niðurstaðan varð samkomulag um að allir akademískir starfsmenn 
yrðu metnir á sama hátt og kjaranefnd hafði látið meta störf prófessora. Í 
framhaldi af þeirri vinnu yrði unnið að því að tengja launatöfluna 
stigamatinu. Háskólinn og FH undirrituðu síðan samning 23. desember 1999 
sem gerði ráð fyrir nýju kerfi við launaákvörðun félagsmanna. Laun þeirra 
skyldu nú vera byggð á heildarfjölda stiga sem þeir hefðu unnið sér inn með 
kennslu, rannsóknum og þjónustu. Stigatalning skildi taka mið af reglum 
kjaranefndar um stigamat fyrir prófessora. 

 

 
5  Fyrir ákvörðun kjaranefndar námu meðallaun prófessora um 150.000 krónum að 

yfirvinnu frátalinni. Heildarlaun með vinnumatssjóði voru um 245.000 krónur. Eftir 
ákvörðunina námu meðallaun án yfirvinnu um 235.000 krónum, föst laun urðu um 
270.000 krónur og heildarlaun með ritlauna- og rannsóknasjóði um 335.000 krónur á 
mánuði.  
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Stig og laun 

Hinn 30. mars árið 2000 undirritaði FH og Háskólinn samkomulag um 
hvernig stigin hefðu áhrif á laun lektora og dósenta. Samkvæmt 
samkomulaginu hefur heildarstigafjöldi hvers félaga bein áhrif á launin, óháð 
uppruna stiganna. Þetta er önnur leið en kjaranefnd fór í mati sínu á 
prófessorum. Kjaranefnd hafði ekki aðeins sett lágmarksstigakröfur á heildar-
stig heldur einnig á rannsókna- og kennslustig, þar af leiðandi eru laun 
prófessora sem ekki ná þessum lágmarkskröfum lægri en þeirra prófessora 
sem uppfylla skilyrðin þrátt fyrir sama heildarstigafjölda. Þetta á ekki við um 
samning FH því enginn greinarmunur er gerður á uppruna stiganna. Síðla 
mars árið 2000 höfðu um tveir þriðju lektora og dósenta skilað inn ferilskrám 
sínum og fengið grunnmat.  

Samningur FH, Háskólans og fjármálaráðuneytis 
vorið 2001 

Kjarasamningur FH og fjármálaráðuneytis var laus frá 1. nóvember 2000 
eins og flestra annarra háskólamanna hjá hinu opinbera. Eftir 
allviðburðaríkar viðræður þar sem tekist var á um hversu mikil áhrif nýgerðir 
kjarasamningar við framhaldsskólakennara og úrskurður um laun prófessora 
ættu að hafa á niðurstöðuna tókst samninganefnd FH að sannfæra 
samningsaðila sína um að stigakerfið væri viðeigandi og skilvirk aðferð við að 
umbuna háskólakennurum. Kerfið felur í sér að eldri lektorar og dósentar eru 
líklegri til að vera með hærri laun en þeir sem yngri eru. Þó er ekki útilokað 
að best launaði kennarinn sé sá yngsti í starfi hafi hann náð miklum árangri í 
birtingu vísindaritgerða. Samningar náðust í lok apríl og þar með var komið í 
veg fyrir verkfall á próftíma á vorönn. Samningurinn hafði fjölda breytinga í 
för með sér. Hlutföllum rannsókna, kennslu og stjórnunar var breytt. 
Ennfremur skyldu greiðslur fyrir rannsóknarþátt starfsins ráðast að hluta til 
af afköstum á nýliðnum 3 árum. Þá var sett þak á umfang yfirvinnugreiðslna í 
efstu launarimum. 

Í framhaldi af samningi FH og ráðuneytanna kvað kjaranefnd upp nýjan 
úrskurð um launakjör prófessora 11. desember 2001 (með gildistíma frá 1. 
ágúst 2001). Flokkum prófessora var fjölgað og grunnlaun hækkuð og 
möguleikar til að nýta „umframstig“ auknir. Það er mat Félags prófessora að 
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dagvinnulaun með föstum einingum hafi hækkað að lágmarki um 15% með 
þessum úrskurði og fyrri úrskurði honum tengdum. 

Samningar FH og ráðuneytanna og úrskurður kjaranefndar markaði 
kaflaskil í þessum miklu umbreytingum á launakerfi háskólakennara. 

Þróun heildarlauna og dagvinnulauna háskólakennara 
frá 1995 

Eins og fyrr sagði hafði úrskurður kjaranefndar um launakjör prófessora í 
för með sér gjörbyltingu á launaviðmiðunum. Gerð var tilraun til að fella sem 
flestar viðbótar- og aukagreiðslur inn í föstu launin. Kjarasamningar lektora 
og dósenta gengu mun skemur í þeim efnum. Því kann að vera villandi að 
meta launaþróun þessara hópa með því að skoða þróun dagvinnulauna 
einvörðungu. Tafla 1 sýnir þróun heildarlauna og dagvinnulauna lektora, 
dósenta og prófessora. 

Tafla 1. Dagvinnulaun (DL) og heildarlaun (HL) lektora, dósenta og
prófessora í þús. kr. DL prófessora verða að föstum launum (FL) við 
úrskurð kjaranefndar 19986 

Lektorar Dósentar Prófessorar 

DL HL DL HL DL/FL HL 
1995 102 157 116 184 138 223 
1996 108 166 125 198 144 232 
1997 117 180 134 213 152 245 
1998 128 197 146 232 267 334 
1999 145 218 162 255 279 340 
2000 164 250 185 292 287 360 
2001 197 280 230 318 310 395 
2002 217 300 256 350 350 440 

Heimild: Úrvinnsla Félags háskólakennara 

6  Upplýsingar um dagvinnulaun og heildarlaun byggjast á tölum KOS og eigin 
útreikningum. 
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Áhrif fyrsta úrskurðar kjaranefndar 1996 koma skýrt fram þegar 
talnagögnin eru skoðuð. Dagvinnulaun prófessora hækkuðu þá um 100 
þúsund krónur á mánuði. Hækkun heildarlauna var nokkuð minni. Sé litið til 
tímabilsins í heild kemur í ljós að bilið milli dagvinnulauna lektora og dósenta 
annars vegar og prófessora hins vegar hefur breikkað nokkuð frá 1995. Bilið 
milli heildarlauna hefur breikkað heldur minna. Dagvinnulaun lektora voru 
74-75% af launum prófessora 1995, fóru niður í 48% og eru um 62% af 
launum prófessora á árinu 2002. Dagvinnulaun dósenta voru 84-86% af 
launum prófessora, fóru niður í 58% og eru nú 73%. Heildarlaun dósenta 
voru 82-83% af heildarlaunum prófessora, fóru niður í tæp 70% og eru nú 
tæp 80%. Nú munu margir í hópi prófessora halda því fram að bilið milli 
launa þeirra og launa lektora og dósenta hafi verið óeðlilega lítið. Mörg dæmi 
eru um það frá þeim tíma að dósent sem fékk framgang í starf prófessors 
hafi lækkað í launum. Það má því með nokkrum rétti halda því fram að taflan 
sýni að Félagi háskólakennara hafi tekist það ætlunarverk að tryggja lektorum 
og dósentum svipaða launaþróun og prófessorar höfðu orðið aðnjótandi. 

Samanburður milli fræðasviða 

Ekki fer hjá því að stigamatskerfi það sem hér er lýst hafi verið gagnrýnt 
af þolendum þess. Þessi gagnrýni snýr annars vegar að innbyrðis vægi 
einstakra matsþátta og hins vegar að því að kerfið sé illa aðlagað að 
rannsóknarhefðum í tilteknum vísindagreinum7. Það er því forvitnilegt að 
skoða dreifingu stiga dreifingu stiga eftir fræðasviðum. Það er sýnt í töflu 2. 

7  Sjá t.d. aðsendar greinar Þórs Whitehead og Einars G. Péturssonar í Morgunblaðinu 16. 
og 21. nóvember 2000 og 12. og 17. janúar 2001 og svargrein Höskuldar Þráinssonar 8. 
desember 2000. 



Greitt grein fyrir grein 445 

 

Tafla 2. Meðaltöl rannsókna- og heildarstiga lektora, dósenta og prófessora í
september 2002. Hér miðast upplýsingarnar eingöngu við þá sem farið hafa
í grunnmat. 
 Lektorar Dósentar Prófessorar 
Fræðasvið Fjöldi r-stig h-stig Fjöldi r-stig h-stig Fjöldi r-stig h-stig 
Félagsvísindi 22 95 159 17 270 433 30 608 1.038 
Heilbrigðis-
vísindi 25 97 199 53 290 431 27 743 1.182 
Hugvísindi 12 194 363 24 296 500 31 628 1.094 
Verk- 
raunvísindi 9 165 269 27 262 464 53 590 980 

Alls 68 122 224 121 282 452 141 631 1.056 
 
Lektorar í hugvísindum og verkfræði og raunvísindum hafa aflað fleiri 

rannsóknarstiga en lektorar í heilbrigðisvísindum og félagsvísindum. 
Skýringin kann að vera að lektorar í tveimur síðastnefndu fræðasviðunum eru 
hlutfallslega stærri hluti kennarahópsins þar en á við um hin fræðasviðin tvö 
sem aftur er líklega afleiðing af að fleiri nýir kennarar hafa verið að koma til 
starfa í félagsvísindum og heilbrigðisvísindum en í hug-, verk- og 
raunvísindum. Ungir kennarar hafa ekki haft langan tíma til að safna stigum. 
Þegar litið er til dósenta er munur rannsóknarstiga og heildarstiga milli fræða-
sviða mjög lítill eða mestu 34 stig sé horft til rannsóknarstiganna. Munur 
meðaltala á rannsóknarstigum prófessora eftir fræðasviðum er nokkru meiri 
en á við um dósenta. Prófessorar í heilbrigðisvísindum hafa flest stig, en 
prófessorar í verkfræði og raunvísindum hafa fæst. Tiltölulega lítill munur er 
á stigum prófessora í verkfræði, raunvísindum, hugvísindum og félags-
vísindum. Samnýting Landspítalans/Háskólasjúkrahúss annars vegar og 
Háskóla Íslands hins vegar á vinnuafli setur efalítið mark sitt á þessar tölur. Í 
heilbrigðisgreinunum er mikið um tímabundnar hlutastöður þegar lektorar 
og dósentar eiga í hlut. Vera kann að samkeppni um þessar stöður sé minni 
en á við um prófessorsstöðurnar í þessum greinum. 

Forystumenn í félögum prófessora og háskólakennara hafa sannfærst um 
að sá munur sem fram kemur milli fræðasviða sé skýranlegur með skírskotun 
til starfsaldurs og lífaldurs starfsmannanna. Framhaldsályktunin er að 
stigamatskerfið sé þolanlega hlutlaust gagnvart fræðasviðum. Það breytir því 
ekki að sé litið til einstakra undirgreina kunna birtingarvenjur að falla illa að 
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stigamatskerfinu. Slík frávik eru þó tæpast nægjanlega mikil til að hafa veruleg 
áhrif á meðaltölin. 

Dreifing stiga innan fræðasviða 

Að lokum má sjá dreifingu rannsókna- og heildarstiga, þeirra lektora, 
dósenta og prófessora sem farið hafa í grunnmat. 1. og 3. fjórðungsmörk 
tákna að helmingur þeirra sem um ræðir (lektorar, dósentar og prófessorar) 
eru með stigafjölda á bili þeirra á milli. Fjórðungur er með færri stig en 1. 
fjórðungsmörk segja til um og fjórðungur með fleiri stig en koma fram við 3. 
fjórðungsmörk. 

Tafla 3. Dreifing rannsókna og heildarstiga þeirra lektora, dósenta og
prófessora sem farið hafa í grunnmat. Upplýsingarnar miðast við september
2002. Með 1. mörkum er átt við 1. fjórðungsmörk og með 3. mörkum er átt
við 3. fjórðungsmörk. 

Rannsóknastig Heildarstig 
Fjórðungs-
markafrávik 

Fræðasvið Fjöldi
1. 

mörk
Mið-
gildi

3. 
mörk 

1. 
mörk

Mið-
gildi

3. 
mörk r-stig h-stig 

Félagsvísindi 69 230 302 483 379 563 797 127 209 
Heilbrigðis-
vísindi 105 221 308 469 411 508 678 124 134 

Hugvísindi 67 325 444 534 585 734 880 105 148 
Verk- og 
raunvísindi 89 316 414 531 570 717 924 108 177 

Alls 330 270 363 502 483 622 810 116 164 
 

Lektorar Rannsóknastig Heildarstig 
Fjórðungs-
markafrávik 

Fræðasvið Fjöldi
1. 

mörk
Mið-
gildi

3. 
mörk 

1. 
mörk

Mið-
gildi

3. 
mörk r-stig h-stig 

Félagsvísindi 22 59 85 132 106 167 214 37 54 
Heilbrigðis-
vísindi 25 36 54 83 72 165 241 24 85 

Hugvísindi 12 152 192 213 230 329 475 31 123 
Verk- og 
raunvísindi 9 103 183 194 240 269 297 46 29 

Alls 68 73 105 136 133 208 281 32 74 
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Tafla 3, frh. 

Dósentar Rannsóknastig Heildarstig 
Fjórðungs-
markafrávik 

Fræðasvið Fjöldi
1. 

mörk
Mið-
gildi

3.  
mörk 

1. 
mörk

Mið-
gildi

3. 
mörk r-stig h-stig 

Félagsvísindi 17 199 265 379 329 414 544 90 108 
Heilbrigðis-
vísindi 53 190 257 380 318 411 507 95 95 

Hugvísindi 24 211 270 376 406 495 550 83 72 
Verk- og 
raunvísindi 27 195 255 318 391 447 525 62 67 

Alls 121 197 260 365 353 436 525 84 86 
 

Prófessorar Rannsóknastig Heildarstig 
Fjórðungs-
markafrávik 

Fræðasvið Fjöldi
1. 

mörk
Mið-
gildi

3.  
mörk 

1. 
mörk

Mið-
gildi

3. 
mörk r-stig h-stig 

Félagsvísindi 30 374 482 800 608 938 1.368 213 380 
Heilbrigðis-
vísindi 27 452 643 1.001 909 1.017 1.418 275 255 

Hugvísindi 31 481 677 780 861 1.075 1.293 150 216 
Verk- og 
raunvísindi 53 414 535 697 718 931 1.234 142 258 

Alls 141 427 576 795 763 981 1.311 184 274 
 
Fjórðungsmarkafrávik er sambærilegt við staðalfrávik. Það er fengið sem 

helmingur af mismun milli fyrstu og þriðju fjórðungsmarka. Sé litið til 
fjórðungsmarkafráviks sem hlutfalls miðgildis er nokkur munur á milli 
félagsvísinda og heilbrigðisvísinda annars vegar og hugvísinda og verkfræði- 
og raunvísinda hins vegar. Á rannsóknarstigahliðinni er fjórðungsmarka-
frávikið um 35-40% af miðgildinu þegar fyrrnefndu deildirnar eiga í hlut en 
16-30% þegar síðarnefndu deildirnar eiga í hlut. Þessar tölur eiga jafnt við 
um lektora, dósenta og prófessora. Skv. þessu er mun meiri munur milli 
manna hvað varðar rannsóknarstigaávinning í félagsvísindum og 
heilbrigðisvísindum en á hinum fræðasviðunum. Það virðist ekki draga 
sundur eða saman með mönnum eftir því sem þeir stíga upp stöðuheita-
stigann. 

Í flestum tilvikum minnkar hlutfall fjórðungsmarkahlutfalls og miðtölu 
þegar heildarstigi er skoðaður í stað rannsóknarstiga. Í nokkrum tilvikum 
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stendur hlutfallið nokkurn veginn í stað. Það á fyrst og fremst við lektora í 
heilbrigðisvísindum og hugvísindum að þetta hlutfall sé stærra þegar 
heildarstig eru skoðuð en þegar rannsóknarstig eru skoðuð. 

Það má því álykta að í alflestum tilvikum sé dreifing heildarstiga jafnari en 
dreifing rannsóknarstiga. 

Það er tilefni frekari rannsókna að kanna hver sé orsök þess að dreifing 
rannsóknarstiga sé ójafnari á heilbrigðis- og félagsvísindasviðinu en á hinum 
sviðunum. Orsakirnar kunna að liggja í stigamatskerfinu, en þær geta líka og 
alveg eins legið í því að verið sé að byggja upp eftirlits-, aðhalds- og 
stuðningskerfi fyrir rannsóknarfólk í þessum greinum sem sé þegar til staðar í 
hinum greinunum. 

Virkni stigamatskerfisins og lokaorð 

Nota má stigamatskerfið til að meta heildarrannsóknarvirkni við Háskóla 
Íslands. Stigaframleiðsla jókst um 19% milli áranna 1999 og 2000 og um 12% 
milli áranna 2000 og 2001. Stöðugildum hefur vissulega fjölgað nokkuð á 
þessu tímabili, en engu að síður verður því ekki móti mælt að hér er um 
verulega mikla framleiðsluaukningu að ræða. 

Það var mat forsvarsmanna Félags háskólakennara þegar gengið var til 
kjarasamningaviðræðna við fjármálaráðuneytið haustið 2000 og vorið 2001 
að lítil von væri um að það tækist að ná viðunandi launahækkunum fyrir 
félagsmenn á grundvelli „hefðbundinnar“ kröfugerðar. Samninganefnd 
félagsins taldi farsæla lausn felast í því að halda áfram að tengja launaþróun 
rannsóknaafköstum og rannsóknaárangri. Samninganefndin taldi sig hafa 
fengið skýr skilaboð um það frá viðsemjandanum að þetta væru áhersluatriði 
í samningagerðinni af hans hálfu í það skiptið. Samninganefnd félagsins taldi 
að í þessum efnum gætu hagsmunir félagsmannanna, háskólans og 
stjórnvalda farið saman ef rétt væri á málum haldið. Tölurnar sem hér hafa 
verið lagðar fram benda ekki til þess að þetta mat samninganefndarinnar hafi 
verið rangt. 
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Vægi nýsköpunar í atvinnuþróun er óumdeilt. Lengst af hefur verið horft 
til tækni sem aflvaka nýsköpunar. Nýja hagkerfið sem byggði á auknu vægi 
hátækninnar átti að ferja okkur inn í framtíðina. Í þessari grein verður fjallað 
um mikilvægi breyttra leikreglna atvinnulífsins, stofnanaumhverfisins eða 
félagstækninnar sem meginhvata nýsköpunar á undanförnum árum. Þar með 
er ekki ætlunin að gera lítið úr þýðingu tækninnar eins og hún er almennt 
skilgreind heldur er bent á nauðsyn þess að greina samspil félagstækni og 
tækni í hefðbundnum skilningi þess hugtaks. 

Ísland er í 39. sæti yfir þau lönd sem flytja út þekkingarvörur, næst á 
undan Pakistan. Á sama tíma eru Íslendingar á meðal tíu tekjuhæstu þjóða 
heims. Þversögnin sem hér virðist liggja að baki er áhugaverð. Sú saga sem 
hér verður sögð hefst eftir síðari heimsstyrjöld en fyrir þann tíma var 
hokurbúskapurinn slíkur að þjóðin rétt skrimti. Vissulega eru til hetjusögur af 
einstökum mönnum og baráttugleði og árangri hagsmunasamtaka, en í 
efnislegu tilliti gerðist ekki mikið. Einstakar brýr voru byggðar, smávirkjanir, 
nokkrir skólar, sundlaugar, leikhús og aðrar menningarmiðstöðvar. 
Íslendingar kunnu vart að nota skóflu þegar þeir flúðu til Kanada fyrir 
aldamótin nítján hundruð og dáðust að Norðmönnum sem fengnir voru til 
að smíða síldartunnur á millistríðsárunum vegna leikni þeirra með exi.  

Fræðileg umræða um þátt tækninnar hefur verið í senn lífleg og fjölbreytt 
nú um alllangt skeið. Allt frá því að telja tæknina vera hlutlaust verkfæri eða 
afmarkaðan framleiðsluþátt, jafnvel óháð breyta í hagrænum skilningi yfir í 
það að vera efnisbundin félagsleg tengsl (Bijker, 1995; Latour, 1978). Sú 
nálgun sem hér er stuðst við byggir að mestu á stofnana-og þróunarhagfræði 
annars vegar og ákveðnum straumum innan hagrænnar félagsfræði og 
tæknisagnfræði hins vegar (Granovetter, 1973; Mackensie og Wajcman, 1999; 
Law og Urry, 2002). 

Í þróunarhagfræði er lögð áhersla á sögulega sérstöðu en um leið er leitast 
við, líklega um of, að greina nálgunina frá nýklassískri hagfræði. Kannað er 
hvernig almenn þekking eða formleg þekking (e. codified knowledge) sem hægt 
er að skrásetja, miðla og endurtaka tekur á sig mynd sértækrar þekkingar 
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(Arrow, 1962; Nelson, 1992). Sértæka þekkingin, sem hvorki er jafn augljós 
né yfirfæranleg, hefur verið nefnd dulin þekking (Polanyi, 1944 ) og safnast 
upp hjá einstökum fyrirtækjum og þá sem endurtekin ferli eða rútínur 
(Nelson og Winther, 1982). Grunninn að slíkri þekkingu hefur Kenneth 
Arrow nefnt aðgerðanám (e. learning by doing Arrow, 1962). Sú almenna 
þekking sem nú er óumdeilanlega talin vera grunnurinn að velsæld tekur á sig 
sértæka mynd sem safnast ekki aðeins upp í einstökum fyrirtækjum heldur 
einnig á tilteknum mörkuðum, eða í gegnum tengsl framleiðenda og notenda, 
þ.e. notkunarnám (e. learning by using, Rosenberg, 1982). Námsferlin eru þó 
ekki aðeins bundin við fyrirtækið og markaðstengsl þess heldur, í síauknum 
mæli, gegnum samskipti fyrirtækja eða það sem Sven Ake Lundvall hefur 
nefnt samskiptanám (learning by interacting, Lundvall, 1988). Mörkuðum er að 
meira og minna leyti þjónað af klasabundnum fyrirtækjum sem keppa sín á 
milli og starfa saman í senn. Í gegnum samstarfið eða samskiptin safnast upp 
greinatengd þekking sem hefur sýnt sig að vera ótrúlega staðbundin og það 
varanlega eins og Michael Porter hefur m.a. fært sannfærandi rök fyrir 
(Porter, 1995). 

Þróunarhagfræði og þá sérstaklega atvinnulífssagnfræði sækir söguskilning 
sinn að þó nokkru leyti til Joseph Schumpeter, en honum er þakkað fyrir að 
hafa endurklætt abstraktsjónina „hinn hagræna mann“ holdi og blóði og 
kallað frumkvöðulinn fram á svið atvinnulífsins (Schumpeter, 1911). Reyndar 
er munurinn á afstöðu Schumpeters og nýklassískra hagfræðinga ekki jafn 
mikill og oft er haldið fram. Hann bætti við kenningar sínar á síðari árum 
ævinnar (Schumpeter, 1942) og tók þá mið af vægi stórfyrirtækja í 
atvinnuþróun. Í fyrri útgáfu hans af umfjöllun um nýsköpun sér hann 
samkeppnina fyrir sér á milli fjölda fyrirtækja, flestra lítilla. Í þessu 
starfsumhverfi felst nýsköpunin, það er að innleiða nýjungar, sjá tækifærin í 
umhverfinu og setja hlutina saman á nýjan hátt. Það úreldir það sem fyrir er, 
jafnvel þótt hluturinn eða, ef því er að skipta þjónustan, haldi notagildi sínu. 
Skýrt dæmi um þetta er hvernig litasjónvarpið tekur við af því svarthvíta, 
jafnvel þó það síðarnefnda sé enn brúklegt sem nytjahlutur. Þetta nefndi 
hann menningarlega úreldingu og nægir í því sambandi að nefna aðeins eitt 
orð, tölvur. Nýsköpunin í þessu ljósi birtist sem skapandi eyðilegging, hugtak 
sem æ oftar er farið að tengja atvinnuþróun með auknum hraða breytinga. 
Síðari kenning Schumpeters um nýsköpun vísar til þeirra þróunartilhneiginga 
sem hann sá allt um kring í samtíma sínum. Fyrirtækin urðu stærri og 
vöruþróun og nýsköpun almennt varð kostnaðarsamari. Það var stór-
fyrirtækjunum nauðsyn að þróað væri stofnanaumhverfi sem gerði innleiðslu 
umfangsmikilla nýjunga mögulega og veitti fyrirtækjunum rétt á einkaleyfi á 
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afrakstri nýjunganna í ákveðinn tíma. Schumpeter hafði reyndar áhyggjur af 
því að þetta nýja landslag atvinnulífsins gæti leitt til stöðnunar. Miklar og 
dýrar fjárfestingar í rannsóknum og þróun gætu leitt til þess að fyrirtækin 
myndu draga að innleiða nýjungar. Á vissu tímaskeiði taldi hann að þetta 
myndi óhjákvæmilega leiða til altæks samfélags, einhverskonar ríkissósíalisma 
og leist honum ekki á slíka þróun. Síðar endurskoðaði hann þessa afstöðu 
sína og sá að með því að stofnanaumhverfið gerði einkaafnot tímabundin 
myndi nýsköpunarmáttur skapandi eyðileggingar vera til staðar í 
starfsumhverfi stórfyrirtækjanna rétt eins og í smáfyrirtækjahagkerfi, en þó 
með öðrum hætti.  

Þeir fræðimenn sem hafa sótt í smiðju Schumpeters fjalla mikið um 
samspil þessara tveggja tilgátna um nýsköpun. Þeirri skoðun hefur almennt 
vaxið fylgi að hægt sé að líta á atvinnuþróun, jafnvel á heimsvísu, sem 
samspil þessara tveggja nýsköpunarferla (Freeman og Louca, 2002; Hughes, 
1989).  

Það eru ekki aðeins tæknilegu tækifærin, heldur einnig stofnanaumhverfið 
sem leiðir til öflugs þróunarumhverfis. Nýsköpun er ekki spurning um 
tæknistig í þröngum skilningi heldur hefur félagstæknin mikið að segja eins 
og Þráinn Eggertsson (2002) hefur bent á. 

Erik Dahmén (1988) hefur útfært nýsköpunarkenningar Schumpeters og 
byggt þær í kring um hugtakið „þróunarsamfellur“ eða „þróunarblokkir“ (e. 
Development Blocks). Dahmén lítur á staðbundna atvinnuþróun sem samfellur 
þar sem annað slagið myndast öflugir klasar, sem í fyrstu er að finna í 
kímformi en verða síðan að öflugu hreyfiafli. Eitt leiðir af öðru og samfellan 
fær innri skynsemi sem kallar á næstu skref, opnar fyrir og auðveldar 
áframhaldandi þróun oft á átakamikinn hátt. Þróunarblokkir geta orðið 
ráðandi í hagkerfinu og því burðarás vaxtar í atvinnulífinu. Skýrasta dæmið á 
Íslandi er vafalaust skuttogaravæðingin sem síðar breyttist í frystitogara-
væðingu (Hans Júlíus Þórðarson, 2002). Önnur dæmi um þróunarsamfellur 
eða samfellur hér á landi eru stóriðja (Biasone, 2002), ferðaþjónusta, 
kvikmyndagerð,tónlist og nú síðast lyfjaiðnaður. Slíkar samfellur mynda og 
opna fyrir ákveðna möguleika um leið og þær loka öðrum og rekast á 
innbyrðis. Það má segja að Damhén túlki söguskilning Schumpeters full 
vélrænt og sýni þar með ákveðna nauðhyggju. Vélræn túlkun hans skýrist ef 
til vill að hluta vegna viðfangsefnis hans sem var iðnvæðingin í Svíðþjóð, en 
hún var nánast eins og skólabókardæmi um tengsl frumframleiðslu- og 
úrvinnslugreina. Lengi vel var stáliðnaðurinn í Svíðþjóð eitt öflugasta dæmið 
um „eimreið á öruggu framfaraspori“ á leið inn í alsælu velferðar-
samfélagsins. Nauðhyggjutilhneigingin er sterk í þróunarhagfræðinni. Jafnvel 
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er litið á atvinnuþróunina sem darwíníska samfellu. Eitt leiðir óhjákvæmilega 
af öðru og slík þróun er það fyrirséð að könnun er vart nauðsynleg 
(Hodgson, 2000 ). Við þessari nauðhyggjutilhneigingu hefur verið brugðist 
með enn meiri áherslu á sérstöðu sögulegrar þróunar. Rannsóknir á þessu 
sviði líkjast æ meira hagsögu (Mowery og Rosenberg, 1998; Mokyrm, 2002). 

Það gæti eflaust verið áhugavert að athuga atvinnuþróun á Íslandi í ljósi 
kenninga Schumpeters og þá hvernig áherslurnar hafa breyst með aukinni 
markaðsvæðingu. Samspil tækni og félagstækni getur verið lykillinn að 
skilningi okkar á þverstæðukenndri atvinnuþróun á Íslandi. Vissulega væri 
hægt að notast við önnur sjónarhorn með ámóta sannfærandi hætti, t.d. að 
landsmenn hafi verið einstaklega heppnir allt frá síðari heimsstyrjöld, jafnvel 
allt frá landnámi (við erum jú afkomendur víkinga!), en það sæmir ekki 
fræðimennsku að vísa til örlaganna sem meginskýringar. 

Stríðið markaði þáttaskil í sögu landsins í efnalegu tilliti. Fjölmörg önnur 
lönd sáu stríðshrjáðum þjóðum Evrópu fyrir matvælum s.s. Argentína og 
Uruguy, en félagstækni eða formgerð samfélagsins hjá þessum þjóðríkjum 
var með öðrum hætti en á Íslandi, þar voru fámennar yfirstéttir sem réðu í 
krafti hervalds og kjör almennings voru bágborin. Stríðsgróðinn fuðraði upp 
í vargöld. Hér á landi var hervaldið ekki valdatæki í sama skilningi og í Suður 
Ameríku. Setuliðið var hér til að gæta hagsmuna fleiri en okkar og hvorki 
Bretar né Bandaríkjamenn voru andvígir því að Ísland yrði sjálfstætt þjóðríki. 
Efnahagslega virkaði vera hersins sem þjálfunarstöð fyrir ákveðið verklag í 
framkvæmdum, bretavinnan, og ameríkanar komu með stórvirkar vinnuvélar 
svo ekki sé minnst á nútímalega neyslumenningu s.s. tyggjó, hamborgara, 
„alvöru“ tónlist og síðar, sjónvarpið. Efnahagsleg áhrif hersetunnar og 
stríðsins og tengdra aðgerða má ekki vanmeta. Stór hluti stríðsgróðans fór í 
að endurnýja og byggja upp framleiðslutæki landsmanna, s.s. togara og 
síldarverksmiðjur. Um það var þjóðarsátt. Marshallaðstoðin var notuð til að 
reisa áburðarverksmiðju og sementsverksmiðju sem voru stóriðjur þess tíma. 
Það er ekki langt síðan Bandaríkjamenn og NATO sættust á að taka þátt í 
kostnaði við lagningu ljósleiðara hringinn í kringum landið. 

Það var ekki aðeins að samskipti okkar við hervald bandamanna væri með 
öðrum hætti en hinna þjóðanna sem högnuðust á að selja bandamönnum 
matvæli. Það kom í ljós að kjöt og fiskur eru ólíkar vörur í markaðslegu tilliti. 
Fiskur er einn örfárra vöruflokka sem markaðsverð hefur farið stöðugt 
hækkandi á frá síðari heimsstyrjöld og það sem meira er, kaupgeta fisk-
menningarþjóða eins og Spánverja, Ítala og síðar Japana og Tævanbúa jókst. 
Þessar þjóðir voru tilbúnar að borga mjög gott verð fyrir fisk væri hann 
meðhöndlaður að hætti þeirra og kröfum. 
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Reyndar má með vissum rétti halda því fram að fiskur sé ekki 
framleiðsluvara eða iðnframleidd vara í hefðbundnum skilningi, heldur 
síðasta villibráðin. Nýleg verðlækkun á eldisfiski ýtir undir þetta sjónarmið. 
Íslendingar eignuðust miðin umhverfis landið án verulegra átaka við ofurefli. 
Þar kom til ákveðin pattstaða í stofnanafyrirkomulagi á heimsvísu: Lokahrina 
kalda stríðsins. 

Með smá einföldun má segja að annað stríð, kalda stríðið, hafi fært okkur 
tvö hundruð mílurnar. Henry Kissinger tekur það sem dæmi um pattstöðu 
kalda stríðsins og hvernig þráteflið hefði veikt stórþjóðirnar að Íslendingar 
skulu hafa komist upp með að útvíkka landhelgina í 200 mílur (Kissinger, 
1979). Hvernig sem 200 mílurnar komu til þá breytti tilkoma þeirra á 
örskömmum tíma stofnanaumhverfi sjávarútvegsins.  

Til skamms tíma var sjálfsmynd okkar nátengd frumframleiðslu, þ.e. 
sjávarútvegi og landbúnaði. Landbúnaður er að mestu horfinn í bakgrunninn, 
sömu sögu er að segja um afleiddar greinar. Með ákveðinni einföldun má 
segja að íslenska hagkerfið hafi verið byggt í kringum hagsmuni frumfram-
leiðslugreinanna, landbúnaðar og sjávarútvegs. Hagsmunir „litla mannsins“ 
voru verndaðir í gegnum öflugar sölukeðjur. Fjármagni var endurdreift 
samkvæmt flóknum opinberum og pólitískum leikreglum. Svo vísað sé í 
Schumpeter þá var þetta samfélag smáfyrirtækja en stærri fyrirtæki, hvort sem 
þau voru framleiðslu- eða sölufyrirtæki voru í eigu ríkisvalds, sveitarfélaga 
eða samvinnufélaga. Ýtt var undir frumkvæði einstaklingsins en séð til þess 
með ýmsum hætti að athafnasvið hans væri þröngt, oft afar þröngt. Eiginleg 
ákvarðanataka var í höndum opinberra eða hálfopinberra aðila.  

Eitt af því sem er athyglisvert við atvinnuþróun á Íslandi er hversu lengi 
þetta fyrirkomulag var við lýði, jafnvel þótt fjölmargar tilraunir hafi verið 
gerðar til að auka vægi markaðarins. Öflug einkafyrirtæki var helst að finna í 
samgöngum, ákveðnum hluta verslunar og tryggingastarfsemi. Í sjávarútvegi 
var einnig að finna öflug einkafyrirtæki, en fjárhagslegur máttur þeirra var að 
vissu leyti dulinn þar sem hann lá í áhrifum innan sölukeðjanna og eign í 
fyrirtækjum utan greinarinnar. 

Það er áhugavert rannsóknarefni að leita svara við þeirri spurningu hvers 
vegna þessi umskipti tóku svo langan tíma. Útvíkkun landhelginnar og einka-
afnot af miðunum umhverfis landið, hærra menntunarstig og fjölbreyttari 
atvinnustarfssemi átti drjúgan þátt í að færa atvinnulíf landsmanna í nútíma-
horf. Ein af skýringunum hlýtur þó að vera sú að leikreglur atvinnulífsins, 
félagstæknin, var í reynd byggð á knýjandi þörf á fjármagni. Þetta var 
einkenni á svonefndum síð-iðnvæddum samfélögum (Jónsson, 1995). Þessar 
leikreglur voru að mestu mótaðar á millistríðsárunum, en urðu að formgerð 
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sem var að vissu leyti ríkjandi allt fram á þessa öld. Salan á ríkisbönkunum og 
baráttan um sparisjóðina er í raun vísbending um endalok „gamla“ 
hagkerfisins samkvæmt þessum skilningi.  

Hér er rétt að doka við og horfa aðeins til fortíðar með kenningar 
Schumpeters að leiðarljósi og þá sérstaklega síðari hugmyndir hans um 
stofnanaumhverfi. Pólitískir leiðtogar allra flokka töldu það meginverkefni 
sitt að efla iðnað. Þeir deildu um eignarhald og að nokkru leyti um 
rekstrarfyrirkomulag. Sjávarútvegur var ekki talin vera grein sem hægt var að 
byggja á til frambúðar, fiskur var góður með en greinin var of sveiflukennd. 
Til lengri tíma litið þurfti eitthvað haldbetra, iðnaður var svarið og til að þróa 
iðnað þurfti grunninn, stóriðju.  

Álver var reist og það kom í ljós að greinin sem veðjað hafði verið á var 
ekki síður sveiflukennd en sjávarútvegur, þótt sveiflurnar væru langdrægari. 
Jafnvel þótt ál væri að verða eitt mikilvægasta hráefni í iðnaði var að öllu 
jöfnu óraunsætt að staðsetja úrvinnsluna nærri álverinu í Straumsvík. Nálægð 
úrvinnslunnar við markaði var mikilvægara en hagkvæmni þess að tengja 
hana við sjálfa álbræðsluna. 

Ný tækni við síldveiðar, sem að mestu var þróuð hér á landi en framleidd 
í Noregi, þýddi að Íslendingar urðu enn og aftur ríkir um stundarsakir við 
upphaf sjötta áratugarins. Það ríkidæmi, ásamt aukinni áherslu á alþjóðlegt 
samstarf, varð að næstu vatnaskilum í sögu lands og þjóðar.  

Námslánakerfið þýddi að hver sem er gat lært hvar sem er að því tilskildu 
að nemandinn uppfyllti kröfur viðkomandi skóla og hann stæðist kröfurnar. 
Íslenskum nemendum var nánast boðið að elta nefið á sér, kjarneðlisfræði í 
Ameríku, sjávarútvegsverkfræði í Japan og vefnað í Perú, svo eitthvað sé 
nefnt. 

Hér sjáum við aftur kenningu Schumpeters um samtengingu þekktra 
stærða á nýjan hátt og að vissu leyti opnar þetta fyrir tilgátu Mark 
Granovetters (1973) um styrk veikra tengsla sem er jú tilbrigði við hugmyndir 
Schumpeters um að raða þáttum saman á nýjan hátt. Það kann að hljóma 
ankannalega að fullyrða að samspil verðbólgu, unglingauppreisnarinnar ´68 
og stækkunar lögsögunnar hafi gert Ísland enn og aftur ríkt. Við erum líka að 
nálgast nútímann. 

Þekking er aftur á móti flókið hugtak. Fyrsta hugsunin er að samsama 
þekkingu skólun; þeim mun meiri formlega menntun sem við höfum þeim 
mun meiri þekkingu höfum við. Romer og þeir sem þróuðu nýju 
hagvaxtarkenninguna studdust við þessa nálgun með ágætum árangri. Slíkar 
kenningar skýra illa þróunina hérlendis lengi framanaf. Það má jafnvel halda 
því fram að hlutfallið á milli hagsældar og skólunar hafi verið öfugt um skeið. 
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Sjómennska og sérstaklega skipstjórn á fiskiskipum er flókið sambland 
verkþekkingar og dulinnar þekkingar. Formleg þekking kemur þar sáralítið 
nærri. Til skamms tíma voru tiltölulega fáir með langskólamenntun tengdir 
sjávarútvegi og þeir fáu sem voru menntaðir voru annaðhvort í vinnslu- eða 
sölu. Menntafólkið starfaði að miklu leyti á vegum hins opinbera en það 
hefur breyst hratt á undanförnum árum. 

Landsmenn voru svo lánsamir að ótrúlega mörgum nemendum var 
veittur aðgangur í bestu og þekktustu skóla heims. Á þeim tíma sem hér um 
ræðir eða í lok sjöunda áratugarins og byrjun þess áttunda var nám utan 
heimalands sérlundaður lúxus í nágrannalöndunum og ekki sérlega algengt. 
Meðal íslenskra námsmanna var þetta meginregla enda framhaldsnám ekki í 
boði hér heima nema í örfáum greinum.  

Þróunin sem hefur átt sér stað síðastliðin tíu til fimmtán ár hefur verið að 
mótast af þessum tengslum. Það eru ekki lengur úrvinnslumöguleikar 
stóriðjunnar sem eiga að leggja brautina inn í framtíðina, heldur þekkingin. 
Aukin áhersla á nám erlendis leiddi þó ekki til spekileka (e. brain drain) eins í 
fjölmörgum efnaminni löndum. Námsmenn sneru heim að loknu námi. Sú 
þróun á sér aðeins hliðstæðu í nokkrum löndum t.d. Finnlandi, Tævan og að 
nokkru í Indlandi eins og Annalee Saxenian hefur fjallað um (Saxenian, 
2000). Spekilekinn þróaðist í endurdreifingu spekinnar svo stuðst sé við 
hugtakanotkun hennar (e. brain circulation). 

Þekkingin er sannarlega góðra gjalda verð, en í atvinnulegu tilliti er hún 
lítils virði ein og sér. Ef fyrri kenning Schumpeters hefur skýringargildi við 
þær aðstæður sem lengst af ríktu á Íslandi þá er það síðari útgáfa af 
kenningum hans sem verður að kalla til ef skýra á þróun undanfarinna ára. 
Ísland er enn land smáfyrirtækja í samanburði við önnur lönd. Tilkoma 
fjármagns, hvort sem það á sér uppruna í afnámi staðbindingar auðs, þeirra 
verðmæta sem voru dulin í opinberum og hálfopinberum fyrirtækjum eða 
sem sparnaður og þá sérstaklega lífeyrissparnaður. Frumkvöðullinn við 
núverandi aðstæður er ekki uppfinningamaðurinn eða stofnandi framleiðslu-
fyrirtækis. Frumkvöðullinn er einstaklingur, eða oftar en ekki hópur, sem 
kemur auga á tækifærin í umhverfi sínu og eru í aðstöðu til að setja þekktar 
stærðir saman á nýjan hátt. Fjármagnið sem notað er til að kaupa 
Landsbankann er upprunnið í staðbundnum auði fyrrum Sovétríkjanna og 
lyfjaframleiðslu í Búlgaríu. Búnaðarbankann á að kaupa með fjármagni sem 
að uppistöðu til safnaðist upp innan aflagðrar samvinnuhreyfingar. Stærsta 
þekkingarfyrirtæki landsins sækir merkingu sína í starfsemi alþjóðlegra 
lyfjafyrirtækja. Sameiginlegur hagnaður ríkisbankanna tveggja, sem aldrei 
hefur verið meiri, er þó ekki meiri en Bakkavarar. Lunginn af hagnaði Baugs, 
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stærsta verslunarfélags landsins, er erlendur söluhagnaður. Stærsti einstaki 
verktakasamningur sem gerður hefur verið hér á landi er við ítalskt 
verktakafyrirtæki. Þannig mætti lengi halda áfram, en myndin er að skýrast. 
Ísland er ekki lengur smáfyrirtækjasamfélag, verndað af opinberum og 
hálfopinberum samtökum, sem réttilega telja örhagkerfið íslenska vera of 
takmarkaðan starfsvettvang. Hvaðan svo sem þessar nýju leikreglur eru 
upprunnar, þá eru það tengslin, það sem Granovetter nefnir veiku tengslin 
og teygja sig víða sem hafa verið meginuppspretta nýsköpunar í íslensku 
atvinnulífi á undanförnum árum. Opið hagkerfi, tilkoma fjármagns og 
þekkingar hefur opnað athafnasvið fyrir nýja gerð frumkvöðla. Þessi nýju 
tengsl og tilkoma stórfyrirtækja, á íslenskan mælikvarða, hafa opnað glugga út 
í heim og spurningunni um hvaða sýn það veitir er enn ósvarað. 
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