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Ráðstefna í félagsvísindum er nú haldin í fimmta skipti. Félagsvísindadeild 

og viðskipta- og hagfræðideild hafa verið með frá upphafi og nú er lagadeild 
með í annað skipti. Umfang ráðstefnunnar er heldur minna en á árinu 2003 
og tekur hún einn dag í stað tveggja áður. Ráðstefnuritin eru þrjú. Eitt fyrir 
erindi á sviði félagsvísinda, annað fyrir erindi um lögfræði og hið þriðja fyrir 
erindi á sviði hagfræði og viðskiptafræði.   

Í þessu ráðstefnuriti eru birt 34 erindi og verða öll nema eitt flutt á 
ráðstefnunni. Þegar undirbúningur ráðstefnunnar hófst var ákveðið að 
fyrirlesarar skyldu senda inn útdrætti af væntanlegum erindum fyrir lok apríl. 
Í byrjun júní var tilkynnt hverjum væri boðið að tala á ráðstefnunni og eiga 
grein í ráðstefnuritinu. Fyrirlesarar höfðu síðan tíma fram í ágúst að ganga frá 
greinum sínum. Ritstjóri ritrýndi greinarnar og óskaði eftir breytingum þar 
sem þess var þörf. Höfundar meiri hluti greina í þessu ráðstefnuriti starfa við 
Háskóla Íslands en í því eru einnig greinar eftir starfsmenn við Háskólann á 
Akureyri og Háskólann í Reykjavík auk greina eftir nýútskrifaða meistara og 
nokkra nemendur í meistara- og doktorsnámi. 

Viðskipta- og hagfræðideild hefur þá skyldu að vera leiðandi í 
rannsóknum og kennslu í viðskiptafræði og hagfræði 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 V 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, október 2004  

Ingjaldur Hannibalsson 





Þversagnir í upplifunum og óskum 
ferðamanna á víðernum 

Anna Dóra Sæþórsdóttir 

 

Víðerni Íslands eru í hugum margra tákn fyrir einfaldleika, kyrrð og ró 
sem veitir þeim ferðalöngum sem þangað fara ákveðna lífsfyllingu, en það er 
einkum fámennið og fjarvera hins manngerða sem gerir ferðalög um víðerni 
áhugaverð. 

Landmannalaugar eru, samkvæmt könnun Ferðamálaráðs Íslands (2002), 
vinsælasti áningarstaður öræfanna, en þangað kemur um þriðjungur erlendra 
gesta sem koma til landsins. Vegna þess mikla fjölda sem þangað kemur 
hefur þurft að ráðast í töluverðar framkvæmdir og ásýnd ,,náttúruperlunnar“ 
Landmannalauga er nú allt önnur en hún var fyrir hálfri öld. Hér er á ferðinni 
ákveðin mótsögn sem er umfjöllunarefni þessarar greinar. Hún felst í því að 
aðdráttarafl víðerna byggir á ímyndinni um ósnortna náttúru, en á móti 
kemur að ferðamennirnir breyta víðernunum með komu sinni. Á fjölsóttum 
ferðamannastöðum krefst ferðamennska ákveðinna innviða, en með þeim er 
búið að „spilla“ víðernunum. Að auki má takmarkaður fjöldi fólks vera þar 
til þess að upplifun einveru náist. Því getur verið erfitt að viðhalda eigin-
leikum víðernanna. 

Í þessari grein verður rætt verður hvort vöxtur ferðamennsku í Land-
mannalaugum sé einhverjum takmörkunum háður og hvort aukin ferða-
mennska skerði á einhvern hátt upplifun ferðamanna á víðernum. Í þeirri 
umfjöllun er stuðst við hugtakið þolmörk ferðamennsku (e. tourism carrying 
capacity). Það hefur verið skilgreint sem „sá fjöldi gesta sem svæði getur 
tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort heldur sem er á 
náttúrulegt umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna“ 
(Martin og Uysal 1990:329, þýðing höfundar). Eins og sjá má á mynd eitt 
taka þolmörk ferðamennsku til umhverfisins, upplifunar ferðamanna og til 
samfélagsins og íbúa þess. 

Hér á landi hafa þolmörk á nokkrum ferðamannastöðum verið rann-
sökuð (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl. 2001, Anna Dóra Sæþórsdóttir ritstj. 
2003, Bergþóra Aradóttir ritstj. 2003). Í þessari grein er viðfangsefnið fyrst 
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og fremst sá þáttur þolmarka sem snýr að ferðamönnum og upplifun þeirra, 
oft kölluð félagsleg þolmörk ferðamennsku. 

 
 

Þolmörk
náttúrulegs 
umhverfis

(t.d. jarðvegur, 
gróður, dýralíf, 
landslag, vatn, 
jarðmyndanir)

Félagsleg þolmörk

Þolmörk 
innviða

(t.d. bílastæði, 
vegir, gistirými, 

stígar, brýr, 
salerni)

Þolmörk umhverfis

Þolmörk ferðamennsku

Þolmörk 
ferðamanna 
(t.d. væntingar, 
langanir, þarfir, 

reynsla, upplifun, 
skoðanir, atferli)

Þolmörk 
heimamanna

(t.d. menning, 
hagkerfi, 

atvinnuástand, 
atvinnu-

uppbygging)

 
Mynd 1. Þættir þolmarka ferðamennsku 

Eitt af vandamálunum við mat á félagslegum þolmörkum ferðamennsku 
er að fólk skynjar svæði á mismunandi hátt (Schreyer 1976). Þegar kemur að 
skynjun manna á víðernum er því ekkert almennt samkomulag um hvað 
víðerni eru. Nash (1982), Stankey og Schreyer (1987), Cronnon (1996) og 
Macnaghten og Urry (1998) hafa bent á að víðerni séu hugarástand manna 
sem byggist á gildismati, viðhorfum upplifunum og þörfum þeirra. Með 
öðrum orðum að það sé huglægt mat hvers og eins hvort svæði sé víðerni 
eða ekki. Ýmsar aðferðir hafa því verið notaðar til að varpa ljósi á eðli 
víðernisupplifunar (Stankey og Schreyer 1987). Sumir vísindamenn hafa 
notað svokallaðan hreiningjakvarða (e. purist scale) í rannsóknum sínum á 
upplifun ferðamanna á víðernum (Hendee o.fl. 1968, Stankey 1973, Wallsten 
1988, Vistad 1995, Anna Dóra Sæþórsdóttir 2004). Í öðrum rannsóknum 
hefur athyglin beinst að ánægju gesta, hvötum og væntingum (Williams 
1991). Ýmsir hafa sýnt fram á að ánægja gesta í víðernum minnkar ef þeir 
skynja mannþröng (Patterson og Hammitt, 1990, Williams o.fl. 1991, 
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Manning o.fl. 1999, Lawson og Manning 2001). Stankey og McCool (1984) 
hafa sýnt fram á að, ef væntingar ferðamanna um fámenni standast ekki 
þegar á staðinn er komið, leiði það líklega til óánægju. Meiri líkur eru á því að 
fólk skynji mannþröng ef það tekur eftir skemmdum á náttúrunni eða ef 
ágreiningur kemur upp milli gesta. Fyrrnefnd áreiti geta valdið breyttu atferli 
manna t.d. að fólk velji frekar að ferðast um önnur svæði eða að upplifun 
þess verður neikvæðari en áður (Kuss o.fl. 1990). Á því stigi er hægt að líta 
sem svo á, að félagslegum þolmörkum ferðamennsku sé náð. 

Hugtakið þolmörk ferðamennsku hefur sætt gagnrýni fyrir að vera 
huglægt og að umrædd mörk geti verið óljós (Stankey og McCool 1984, 
Manning, 1986, Lindberg o.fl. 1997, McCool og Lime 2001). Hvað eru t.d. 
ásættanlegar breytingar og hver á að fella þann dóm? Eru það heimamenn, 
stjórnendur svæðisins, vísindamenn, stjórnmálamenn eða aðrir hagsmuna-
aðilar? Til að hægt sé að nota hugtakið er nauðsynlegt að sett hafi verið fram 
skýr markmið um nýtingu viðkomandi svæðis. Eins og t.d. fyrir hvers konar 
ferðamenn og ferðamennsku viðkomandi svæði er og hvers konar upplifun 
því er ætlað að veita (Shelby og Heberlein 1984, Hendee o.fl. 1990, Kuss o.fl. 
1990, McCool og Lime 2001). Það sem gerir mönnum enn erfiðara fyrir um 
ákvörðun þolmarka ferðamennsku er sú staðreynd að með fjárfestingum og 
frekari uppbyggingu á innviðum má oft draga úr þeim áhrifum sem 
ferðamennska hefur. Við það breytist hins vegar ásýnd landsins sem fólki 
fellur misvel.  

Þátt fyrir þessar takmarkanir er hugtakið gagnlegt til að átta sig á áhrifum 
ferðamennsku og þeim samverkandi áhrifum sem hinir ýmsu þættir hennar 
hafa hvor á annan. Notagildi hugtaksins felst fyrst og fremst í því að veita 
sýn á stöðu mála og draga fram þá þætti sem hægt er að hafa áhrif á, til að 
koma í veg fyrir að þolmörkum sé náð.  

Ferðamennska í Landmannalaugum 

Í Norður-Ameríku og Evrópu kviknaði áhugi ferðamanna á að njóta fjalla 
og víðerna á 19. öld en Íslendingar byrjuðu ekki að ferðast um hálendi 
Íslands sér til ánægju fyrr en um miðja 20. öld. Fram að þeim tíma forðaðist 
fólk hálendið eftir fremsta megni. Hálendið einkennist af erfiðu umhverfi og 
veðurfari. Vegna þess þóttu ferðalög um svæðið erfið auk þess sem trú á 
útilegumenn var sterk í hugum manna. Núna eru hálendisferðir í tísku. 
Líkamsræktar- og heilsubylgjan hefur stuðlað að gönguferðum margra auk 
þess sem hlý, vatnsheld ferðaföt og léttur útilegubúnaður gerir óbyggðaferðir 



14 Viðskiptafræði Anna Dóra Sæþórsdóttir 

  

mun þægilegri og aðveldari en áður. Fjöldi Íslendinga á auk þess jeppa og 
getur því keyrt um erfitt landslag, yfir jökulár og jafnvel jökla. Um 13% 
Íslendinga telur hálendið mest spennandi svæði á landinu til að heimsækja og 
sama hlutfall hafði þar nætursakir árið 2003 (Ferðamálaráð Íslands 2004). 
Hálendið laðar einnig erlenda ferðamenn til landsins og um 15% þeirra gista 
þar þegar þeir koma til landsins (Ferðamálaráð Íslands 2002).  

Þrátt fyrir að hluti hálendisins sé afskekktur hafa aðrir hlutar þess verið 
gerðir tiltölulega aðgengilegir og eru Landmannalaugar meðal þeirra. Áður 
fyrr var svæðið tiltölulega einangrað og sannkallað ævintýri að komast 
þangað. Vegna virkjana á suður hálendinu 1968 og 1978 var aðgengi aukið 
mjög en stærsta breytingin varð eflaust árið 1970 þegar tveggja kílómetra 
langur vegur var lagður frá Fjallabaksleið nyrðri og inn í Landmannalaugar. 
Eftir að þessi vegspotti var lagður þurfti ekki lengur að keyra nokkrum 
sinnum yfir Jökulgilskvísl, auk þess sem vegur var lagður í gegnum úfið 
Námshraunið. Núna er hægt að keyra á nánast hvaða farartæki sem er inn í 
Landmannalaugar og þangað er ekki nema þriggja stunda akstur frá 
Reykjavík. Þetta hefur án efa haft mikil áhrif á vinsældir svæðisins enda þótt 
fegurð þess hafi ekki síður áhrif.  

Fyrsti skáli Ferðafélags Íslands var reistur í Laugunum árið 1951 og hefur 
síðan verið aukið við aðstöðuna margoft og er nú svefnpláss fyrir 78 gesti. 
Þar eru sjö hús; skáli, tvö smáhýsi fyrir starfsmenn, hesthús, verkfærageymsla, 
gamalt salerni og nýtt, þar sem er ágæt þvotta- og salernisaðstaða. Á 
kyrrlátum dögum má svo heyra í dísilvatnsdælunni niðri við varnargarðinn. 
Hestaleiga er starfrækt í Landmannalaugum á sumrin og sjoppa er rekin í 
úrsérgengnum trukk, sem stendur með dekkin hálfgrafin ofan í áreyrarnar. 
Mannvirkin í Laugum hafa því ekki heildstætt yfirbragð og ber ómarkviss 
uppbygging vott um fjárvana útgerð – fyrir utan nýjasta húsið, sem var dýrt í 
byggingu. Í Landmannalaugum er ,,hráasta“ tjaldsvæði landsins. Enginn 
jarðvegur er til staðar þannig að tjaldgestir verða að vera búnir hömrum og 
sleggjum til að koma tjaldhælum niður í samþjappaðar áreyrarnar. Þar sem 
kröfur ferðafólks um þægindi fara vaxandi hefur tjaldgestum í 
Landmannalaugum fækkað nokkuð á undanförnum árum.  

Aðferðir 

Til þess að greina upplifun ferðamanna í Landmannalaugum og meta 
hvað hefur mest áhrif á upplifun þeirra var lagður spurningalisti fyrir þá 
ferðamenn sem þangað komu dagana 16. – 20. júlí árið 2000. Spurninga-
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listanum var dreift við skála Ferðafélagsins, á tjaldsvæðinu og bílastæðinu. 
Endanleg úrtaksstærð var 546 ferðamenn. Spurningalistinn var á ensku, 
þýsku, frönsku auk íslensku og innihélt 32 spurningar. Með þeim var ætlunin 
að skoða óskir ferðamanna varðandi uppbyggingu og þjónustu á svæðinu og 
kanna upplifun þeirra. 

Eins og áður var komið inn á er skynjun ferðamanna huglægt fyrirbrigði 
sem er samofin ýmsum félagslegum og menningarbundnum þáttum. Því má 
segja að hin magnbundna aðferð, sem felst í spurningalistanum, sé ýmsum 
takmörkunum háð. Til að fá fyllri mynd á viðfangsefnið voru því tekin opin 
ítarviðtöl við tólf ferðamenn í Landmannalaugum dagana 26. – 29. júní 2003. 
Þeir voru meðal annars beðnir um að lýsa upplifun sinni og hvort ,,ósnortin 
víðerni“ væru hluti af aðdráttarafli svæðisins. Greint er frá einkennum 
viðmælendanna í grein Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2003). Hér á eftir verður 
hluti af niðurstöðum spurningakönnunarinnar kynntur auk þess sem viðtölin 
eru notuð til að gera nánar grein fyrir viðhorfum ferðamanna.  

Niðurstöður 

Einkenni ferðamanna 
Af þeim 546 sem svöruðu spurningakönnuninni eru 27% Frakkar, 17% 

Þjóðverjar og 14% Íslendingar. Norðurlandabúar eru 10% gesta en athygli 
vekur að í úrtakinu eru ekki nema 2% Breta. Konur eru 56% gesta og karlar 
44% og er meðalaldur tæp 41 ár. Rúmlega 80% ferðamannanna eru að 
heimsækja svæðið í fyrsta sinn en um 20% hefur komið þangað áður og eru 
það fyrst og fremst Íslendingar. Mikill meirihluti, eða 83% svarenda, hafa 
áhuga á að koma aftur í Landmannalaugar og lýsir það almennri hrifningu af 
svæðinu. Gestir friðlandsins eru ýmist í dagsferð eða eru þar um nætursakir. 
Um tveir þriðju ferðamanna gista þar og er meðaldvalarlengd þeirra 2,8 
nætur. Þriðjungur gesta er í dagsferð og hefur viðdvöl í tæplega 4 klukku-
stundir að meðaltali. Flestir gestanna koma til Landmannalauga með hóp-
ferðabifreiðum eða rúmlega 65%, um 14% koma á einkabíl og um 11% á 
bílaleigubíl. Um 7% gesta koma gangandi frá nærliggjandi svæðum og 
nokkrir koma á reiðhjólum eða mótorhjólum. Rúmlega helmingur ferða-
manna í Landmannalaugum er í skipulagðri hópferð og um 40% ferðast þar á 
eigin vegum. 

Ferðamenn líta fyrst og fremst á svæðið sem gönguland þar sem ríflega 
90% ferðamanna ganga um og skoða svæðið. Meðallengd þess tíma sem fólk 
ver í þá iðju er rúmlega sjö og hálf klukkustund en breytileikinn er mikill eða 
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frá hálftíma rölti upp í 50 klukkustunda göngu. Eins og sjá má á mynd tvö 
ganga flestir um nágrenni skálasvæðisins, um Laugahraun, Grænagil og á 
Brennisteinsöldu og Bláhnjúk. Af lengri gönguleiðum eru gönguleiðirnar um 
Vondugil og Suðurnámur vinsælastar sem og fyrsta dagleið Laugavegarins.  

 
Mynd 2. Vinsælustu gönguleiðir Landmannalauga 
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Viðhorf til uppbyggingar og þjónustu á víðernum 

Í ljósi þess að Landmannalaugar eru á hálendi Íslands var sérstaklega 
skoðaður þáttur víðerna og kröfur gesta um uppbyggingu og þjónustu í 
óbyggðum. Um 90% gesta telur „ósnortin víðerni“ vera hluta af aðdráttarafli 
Landmannalauga og um 3% gesta taldi svo ekki vera. Aðrir voru hlutlausir. Á 
mynd þrjú má sjá að um 80% gesta telja fjallaskála mega vera til staðar án 
þess að svæði missi gildi sitt sem „ósnortin víðerni“. Stígar myndaðir vegna 
umferðar gangandi manna verða ekki til þess að fólk hætti að líta á svæðið 
sem „ósnortið víðerni“ en um 65% eru sáttir við þá. Virðast menn gera sér 
grein fyrir því að ferðalög þeirra sjálfra um náttúruna hefur óhjákvæmilega 
áhrif. Rúmlega helmingur telur vegslóða mega vera til staðar og um 50% eru 
sáttir við lagða göngustíga. Önnur uppbygging og ásýndarbreyting á 
náttúrunni er óæskileg að mati gesta. Gildir þar einu hvort um er að ræða 
mannvirki tengd þjónustu við ferðamenn eins og þjónustumiðstöðvar, hótel 
og gistihús eða alls óskylda starfsemi eins og virkjunarmannvirki. 
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Mynd 3. Hvert eftirtalinna atriða mega vera til staðar til þess að þú lítir á 
svæði sem „ósnortin víðerni“ ? 
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Í viðtölunum kom fram að tilfinning manna fyrir því hvað að teljast vera 
„ósnortin víðerni“ er töluvert frjálsleg. Einn viðmælenda sagði t.d.:  

 
„...ósnortin víðerni eru meira eða minna hluti af aðdráttarafli staðarins. Við 
vorum að vísu að ganga á vegi, en hann var ekki einu sinni malbikaður og í 
nokkurri fjarlægð sást í rafmagnslínur. “ 
 
Hann var síðan nánar spurður hvort rafmagnslínan hefði ekki truflað 

upplifun hans á víðernum og var svar hans á þá leið:  
 
„Hún [rafmagnslínan] gæti svo sem hafa truflað mig en spillir alveg örugglega ekki 
fyrir mér [upplifuninni á ósnortnum víðernum]. Ég tók eftir henni en hugsaði með 
mér að við værum jú enn innan siðmenningarinnar. “ 
 
Sem dæmi um þá þversögn sem felst í hugum manna og kröfum til 

óspilltra víðerna má nefna atriði sem kom fram hjá konu sem rætt var við. 
Hún var búin að dásama þessa óspilltu náttúru sem henni fannst mjög 
mikilvægt að geta upplifað í Landmannalaugum en sagði svo:  

 
„Mér finnst að hér megi ekki breyta neinu nema ... það er örugglega einhver 
verkfræðingur í Ferðafélaginu sem gæti reynt að stýra vatninu í laugarnar eitthvað 
aðeins betur... Þetta er dálítið hérna ... kalt/heitt, kalt/heitt sko.“ 
 
Þetta endurspeglar þau viðhorf að breyting á náttúrunni er réttlætanleg ef 

hún eykur þægindi ferðamanna. 
Á mynd fjögur má sjá að náttúrulegt umhverfi Landmannalauga stenst 

mjög vel þær væntingar sem ferðamenn höfðu gert til svæðisins. Ánægja með 
aðstöðu og þjónustu sem stendur til boða á svæðinu var hins vegar ekki eins 
mikil og eru væntingarnar töluvert meiri en sú þjónusta sem stendur til boða. 
Það hefur þó ekki haft mikil áhrif á almenna ánægju þeirra því um 90% voru 
ánægðir með dvöl sína í Landmannalaugum. Það er hins vegar hópur manna 
eða um 8% gesta sem er mjög óánægður. Ferðamennirnir voru síðan spurðir 
um hvað hefði valdið þeim sérstökum vonbrigðum og nefndu þá um 40% 
veðrið, 20% kvartaði undan aðstöðu á svæðinu og 15% setti út á verðlag á 
aðstöðu og þjónustu. Um 12% ferðamanna tók sérstaklega fram að óánægja 
þeirra stafaði af þeim mikla fjölda ferðamanna sem var á svæðinu.  
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Mynd 4. Hvernig uppfylltu Landmannalaugar væntingar þínar? 

Í náttúruferðamennsku á víðernum er almennt talið að ánægja gesta 
minnki eftir því sem gestum fjölgar en minnkandi ánægja bendir til þess að 
þolmörkum hafi verið náð. Menn hafa hins vegar misjafnar skoðanir á því 
hversu margir ferðamenn eru hæfilegur fjöldi á hverjum stað og er breytilegt 
milli manna og jafnvel hjá sama einstaklingi, allt eftir því hver tilgangur 
ferðarinnar er. Í spurningalistanum var því sérstaklega spurt hvað fólki þætti 
um fjölda ferðamanna í Landmannalaugum. Á mynd fimm má sjá að um 
68% gesta Landmannalauga taldi þann fjölda sem þar var á ferðinni 
hæfilegan en rúmlega 20% gesta upplifði mannþröng á svæðinu og þar af 
taldi helmingurinn að allt of mikið væri af ferðamönnum á svæðinu. 
Þolmörkum þessa hóps gæti verið náð.  
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Mynd 5. Hvað finnst þér um fjölda ferðamanna í Landmannalaugum? 

Í mörgum viðtalanna kemur fram að fámenni sé hluti af aðdráttarafli 
svæðisins og sá möguleiki að geta verið einn er greinilega hluti af upplifun 
fólks á hálendinu. Einn viðmælandi lýsti þessu á göngu sinni að Ljótapolli: 

 
„Þetta var mjög yndislegt af því að þarna var enginn. Við mættum ekki einni 
einustu manneskju á leiðinni. “ 
 
Einum þýsku viðmælendanna fannst aftur á mótum þolmörkum náttúr-

unnar í Landmannalaugum greinilega náð.  
 
„Náttúran er greinilega mjög viðkvæm hérna og ræður sennilega ekki við þann 
fjölda gesta sem hingað kemur. “ 

Lokaorð: Að viðhalda víðernisupplifuninni 

Vandasamt er að skipuleggja víðerni og nýta fyrir ferðamennsku því 
ferðamennskan sjálf veldur því óhjákvæmilega að staðir taka breytingum. 
Nauðsynlegt er að skipuleggja ferðamennsku á þann hátt að hún grafi ekki 
undan tilvist sinni. Það er þó ekki nóg að laða að þúsundir ferðamanna til 
landsins. Ferðamennska umfram ákveðin mörk getur haft mjög neikvæð 
áhrif í för með sér og oft hefur verið sagt að ferðamennska sé versti óvinur 
sjálfs sín. Hin neikvæðu áhrif geta gert það að verkum að svæði missa 
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aðdráttarafl sitt og hvergi er þetta brothættara en einmitt á hálendinu þar sem 
náttúran er viðkvæm og gert er út á ímynd hins „óspillta“.  

Í gegnum tíðina hefur verið farið yfir þolmörk hinna ýmsu þátta í Land-
mannalaugum. Þolmörkum votlendisins milli skálans og laugarinnar var t.d. 
náð áður en trépallurinn var lagður. En með aukinni grunngerð, pallinum, 
hækkuðu náttúruleg þolmörk svæðisins, fífan blómstrar á ný.  

Ásýnd Landmannalauga er allt önnur nú en hún var fyrir hálfri öld þegar 
fyrstu ferðalangarnir komu þangað. Hvernig væri að koma þangað ef engin 
væru mannvirkin og enginn vegur hefði verið lagður inn eftir? Uppbyggingin 
þar er alls ekki óþörf, heldur nauðsynleg vegna hins mikla fjölda sem þangað 
kemur. Ferðamenn hafa ólíkar skoðanir á hvaða uppbygging er æskileg og 
margs konar hagsmunir togast á. Aukin eftirspurn hefur verið eftir bættri 
þjónustu og aðstöðu í Landmannalaugum og hefur verið brugðist við því 
með ýmsum hætti. Sumir ferðamenn sem koma til Landmannalauga eru ekki 
rétt útbúnir fyrir hálendi Íslands og búast t.d. við að þeir geti keypt þar 
matvöru. Vegna þessa hefur verið veitt leyfi til verslunarreksturs en skiptar 
skoðanir eru meðal ferðamanna um hvort sjoppa skuli vera á staðnum og 
hvort hún trufli upplifun þeirra á víðernunum. Þversögn birtist t.d. í þeirri 
staðreynd að þótt ferðamenn vilji upplifa ósnortin víðerni vilja sumir á sama 
tíma góða grunngerð og einhverja þjónustu. Aðrir nýta þjónustuna af því að 
hún stendur til boða en ekki af brýnni þörf.  

Afleiðingin af þeirri uppbyggingu sem hefur farið fram í Landmanna-
laugum og þess fjölda sem þangað kemur, er sú að svæðið höfðar ekki lengur 
til þeirra ferðamanna sem mestar kröfur gera til „ósnortinna víðerna“. Það er 
því komið fram úr þolmörkum sumra ferðamanna og þeir hættir að koma til 
Landmannalauga. Þessi hópur, svo kallaðir hreiningjar, leggur áherslu á í 
ferðalögum sínum að geta gengið um náttúruna án þess að rekast á mann-
virki og að fjöldi ferðamanna sé ekki mikill. Hreiningjar eru fámennari í 
Landmannalaugum en öðrum hálendissvæðum eða 29% ferðamanna, á 
meðan þeir eru 55% gesta í Lónsöræfum og 59% gesta við Langasjó (Anna 
Dóra Sæþórsdóttir 2004). Ummæli ferðamanns sem rætt var við á 
Lónsöræfum styðja þessar niðurstöður:  

 
„…maður nennir ekki lengur að fara í Landmannalaugar vegna þess að þar eru 
svo margir ferðamenn“ (Í: Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl. 2003) 
 
Á sama tíma eru flestir gesta Landmannalauga mjög ánægðir með dvöl 

sína þar. Svæðið er tákngervingur víðernis í hugum margra og upplifa þeir 
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svæðið sem slíkt. Þetta bendir til þess að félagslegum þolmörkum hefur verið 
náð af sumum en ekki öðrum.  

Eins og áður segir eru ekki mikil not af hugtakinu þolmörk ferðamennsku 
nema ef sett hafa verið skýr markmið um notkun á svæðinu. Landma-
nnalaugar eru hluti af Friðlandi að Fjallabaki sem var friðlýst árið 1979 
(Auglýsing um friðlýsingu á Friðlands að Fjallabaki 1979). Friðlandið er í 
umsjá Umhverfisstofnunar og þarf samþykki hennar fyrir starfsemi innan 
friðlandsins sem og hvers konar landnýtingu. Árið 1994 var samþykkt stefnu-
mörkun í byggingar og skipulagsmálum friðlandsins og eru Landmannalaugar 
þar tilgreindar sem eitt aðalmóttökusvæði ferðamanna á svæðinu og að það 
skuli vera griðland göngumanna (Skipulag ríkisins 1994). Í svæðisskipulagi 
Miðhálendisins (Skipulag ríkisins 1997) og Aðalskipulagi Rangárvallahrepps 
(Skipulag ríkisins 2003) er þessari stefnu fylgt áfram. Í þessum stefnumótun-
um kemur hins vegar ekki fram hvers konar upplifun svæðinu er ætlað að 
veita og nýtist hún því ekki við ákvörðun á hvort farið sé fram úr félags-
legum þolmörkum ferðamennsku. 

Á árunum 1998 - 2001 var aðstaða í Landmannalaugum bætt til muna 
þegar ný sturtu- og salernisaðstaða var byggð. Áður en ráðist var í þá 
framkvæmd hefði verið skynsamlegt að endurskoða staðsetningu bygginga á 
svæðinu. Velta hefði mátt fyrir sér hvort byggja ætti áfram í hjarta frið-
landsins eða hvort betra væri að flytja byggingar um tvo kílómetra, þar sem 
afleggjarinn frá Fjallabaksleið í Landmannalaugar er, stundum kallað 
„Sólvangur“. Ósamstæð mannvirkin væru þá ekki hluti af ásýnd svæðisins og 
myndu ekki spilla einstakri litadýrð og formfegurð fjalla. Byggja þyrfti látlausa 
þjónustumiðstöð við Sólvang þar sem grunnþjónusta stæði til boða. Hægt 
væri að draga úr vélknúinni umferð í Landmannalaugum með því að keyra 
fótalúna gesti inn eftir en banna aðra vélknúna umferð. Umferð farartækja og 
drunur vatnsdælunnar röskuðu þá ekki lengur öræfakyrrðinni. Fleira 
ferðafólk gæti þannig upplifað Landmannalaugar sem vin á öræfum Íslands 
og svæðið myndi höfða aftur til þeirra sem meiri kröfur gera til „ósnortinna 
víðerna“ . Með þessu móti myndi nást betri dreifing gesta um svæðið og 
gestir yrðu enn ánægðari með heimsókn sína til Landmannalauga. 

Eftir þessa miklu fjarfestingu í nýju salernishúsi hafa líkurnar á að þessi 
stefna verði tekin minnkað og víst að byggingarnar verði eitthvað áfram á 
núverandi svæði. Sá tími hlýtur þó að koma að augu manna opnist fyrir því 
að fjarlægja beri þessi ósamstæðu mannvirki sem einkenna orðið ásýnd 
Landmannalauga. Þangað til, má ýmislegt gera til að bæta útlit svæðisins og 
auka gæði upplifunar ferðamanna. Sjoppuna þarf t.d. ekki að reka í rútulíki. 
Hesthúsi og hestaleigu í hjarta friðlandsins er sömuleiðis alveg ofaukið. 
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Ýmsir hafa sýnt áhuga á því að selja vörur og þjónustu í Landmannalaugum. 
Ef brugðist væri við öllum óskum sem settar eru fram yrði ásýnd svæðisins 
smám saman manngerðari og gengið á þá auðlind sem ferðamennska á 
hálendinu byggir á.  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir áhrifum ferðamennsku áður en 
svæðum er umbreytt á þann hátt sem gert hefur verið í Landmannalaugum. 
Vegur, brú, fjallaskáli, gönguleiðir, auglýsing í formi fræðsluþáttar í sjónvarpi, 
geta þýtt að svæði verða aðgengileg og þekkt og ferðamenn taka að sækja 
þangað. Því er mikilvægt að huga að afleiðingum allra framkvæmda áður en 
ráðist er í þær en ekki láta tilviljun eina ráða því hvar ferðamannastaðir 
byggjast upp.  
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Þróun löggjafar og viðskipta á íslenskum 
hlutabréfamarkaði 

Ágúst Einarsson 

Löggjöf um hlutabréfaviðskipti 

Löggjöf í Evrópu um hlutabréfaviðskipti hefur orðið æ líkari í einstökum 
löndum þótt margt skilji enn á milli í stjórnháttum hjá skráðum fyrirtækjum í 
einstökum löndum (Barca og Becht, 2001; Berglöf, 1997). Löggjöf byggð á 
breskri hefð veitir mesta vernd hluthafa og lánardrottna en löggjöf byggð á 
franskri hefð þá minnstu. Þýsk og norræn löggjöf er talin liggja þar á milli (La 
Porta et al., 1998).  

Fyrstu lög um Verðbréfaþing Íslands, sem seinna varð að Kauphöll 
Íslands, voru sett árið 1993. Á árinu 1992 voru lögð fram á Alþingi þrjú 
frumvörp sem voru lögfest árið 1993, þ.e. frumvarp um Verðbréfaþing 
Íslands, frumvarp um verðbréfaviðskipti og frumvarp um verðbréfasjóði. Í 
lögunum frá 1993 voru þáverandi reglur um verðbréfaþing settar í lög og 
Verðbréfaþing Íslands var gert að sjálfseignarstofnun, en það var áður rekið 
sem deild í Seðlabanka Íslands.  

Með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sem var gerður 1992 og 
tók gildi árið 1994, var gert ráð fyrir frjálsu flæði fjármagns, þótt ekki hafi 
verið sett skilyrði í þeim samningi að stofnuð yrði kauphöll í einstökum 
aðildarríkjum. Þó var í tilskipun Evrópusambandsins nr. 79/279, sem er hluti 
samningsins, kveðið á um að aðildarríkin skuli tilnefna yfirvöld sem geti 
heimilað opinbera skráningu verðbréfa.  

Með lögfestingu frumvarpsins um verðbréfaviðskipti árið 1993 var sett 
heildarlöggjöf um verðbréfaviðskipti hér á landi (Ágúst Einarsson, 2003a). 
Þar var stuðst við ákvæði þágildandi laga og löggjöf nágrannalandanna, sem 
hafði verið löguð að reglum Evrópusambandsins. Einnig var höfð beint 
hliðsjón af lögum og reglum Evrópusambandsins. Frumvarpið um verð-
bréfaviðskipti og um verðbréfasjóði voru afgreidd samhljóða á Alþingi. 
Alþingi gerði ekki miklar breytingar á frumvörpunum í þinglegri meðferð og 
ekki var stjórnmálalegur ágreiningur um lögin. 

Með þessum frumvörpum var löggjöfin gerð þríþætt, þ.e. lög um 
verðbréfaviðskipti, lög um verðbréfasjóði og lög um Verðbréfaþing Íslands. 
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Árið 1997 voru sett lög um rafræna skráningu verðbréfa. Með þeirri löggjöf 
var stofnuð verðbréfamiðstöð þar sem skráðir eru eigendur og viðskipti með 
hvers konar verðbréf. Auk þessara fjögurra laga mynda lög um fjármála-
eftirlit, sem fram til ársins 1999 var innan Seðlabanka Íslands, og nokkrir 
lagabálkar um fjármálafyrirtæki umgjörð um fjármálastarfsemi á Íslandi. 
Löggjöf um fjármálamarkaði á Íslandi byggist enn þann dag í dag á þessum 
sex súlum.  

Núgildandi lögum um starfsemi kauphalla, sem tóku gildi 1998, hefur 
verið breytt nokkrum sinnum. Mikilvægasta breytingin snýr að eftirliti á 
fjármagnsmarkaði með því að stofna Fjármálaeftirlitið og leggja niður Banka-
eftirlit Seðlabanka Íslands og Vátryggingaeftirlitið.  

Á árinu 2003 voru gerðar breytingar á lögum um fjármálamarkaði, meðal 
annars á lögum um verðbréfasjóði þar sem lögfest voru skilyrði Evrópu-
tilskipunar nr. 85/611 sem varðar upplýsingagjöf, fjárfestingarstefnu og 
starfsskilyrði til markaðssetningar á EES svæðinu. Jafnframt var árið 2003 
sett ný heildarlöggjöf um verðbréfaviðskipti. Í þeim lögum voru felldar inn í 
lög nýjar tilskipanir Evrópusambandsins skv. EES samningnum. 

Einnig var á árinu 2003 sett heildarlöggjöf um fjármálafyrirtæki, þar sem 
lög um viðskiptabanka og sparisjóði, lög um lánastofnanir aðrar en viðskipta-
banka og sparisjóði, lög um rafeyrisfyrirtæki og ákvæði varðandi starfsemi 
verðbréfafyrirtækja og verðbréfamiðlunar í lögunum um verðbréfaviðskipti 
voru sameinuð í heildarlöggjöf um fjármálafyrirtæki.  

Löggjöfin hefur smátt og smátt verið löguð að tilskipunum Evrópu-
sambandsins. Jafnframt hefur eldri löggjöf verið endurskoðuð, skýrð og 
einfölduð. EES samingurinn hefur haft gífurlega mikil og jákvæð áhrif í 
íslensku efnahagslífi og stuðlað að því að hlutabréfamarkaðurinn hefur orðið 
eins öflugur og raun ber vitni.  

Það verður ekki séð að séríslensk ákvæði séu áberandi í þessari löggjöf, 
heldur er íslensk löggjöf miklu frekar löguð að þeirri þróun sem er erlendis, 
annars vegar með því að miða við löggjöf á öðrum Norðurlöndum og hins 
vegar með því að uppfylla samningsákvæði um Evrópska efnahagssvæðið. 
Mynd eitt lýsir hinum sex súlum löggjafar um fjármálstarfsemi hérlendis. 
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Mynd 1. Helstu lög um fjármálastarfsemi á Íslandi 

Önnur lög sem skipta miklu máli á fjármálamarkaði eru lög um hlutafélög 
(2/1995) og lög um Seðlabanka Íslands (36/2001). Auk þess eru reglugerðir 
tengdar öllum þessum lagabálkum mikilvægur þáttur í umgjörð verðbréfa-
viðskipta. 

Viðskipti með hlutabréf 

Fyrir 1990 voru hlutabréfaviðskipti tiltölulega fátíð á Íslandi. Hlutabréf 
höfðu almennt ekki það álit að þau væru vænlegur fjárfestingakostur. Lítið 
var um að einstaklingar og félög seldu hlutabréf. Mörg félög í íslenskum 
atvinnurekstri voru fjölskyldufélög sem var markvisst haldið lokuðum. 
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Tímabilið frá 1970 til 1990 einkenndist einnig af miklum óstöðuleika og 
mikilli verðbólgu en það snerist við eftir 1990. Frá 1980 til 1990 var árleg 
meðalverðbólga að meðaltali 34% en frá 1991 til 2003 var árleg verðbólga að 
meðaltali 3% (Ágúst Einarsson, 2003b). 

Umsvif Kauphallar Íslands hafa aukist verulega síðasta áratug. Á mynd 
tvö sést fjöldi skráðra fyrirtækja í Kauphöll Íslands síðustu tæp 14 ár 
(Ársskýrsla 2003, 2004).  
 

Fjöldi skráðra félaga í Kauphöllinni 1991 - 30.6. 2004
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Mynd 2. Fjöldi skráðra hlutafélaga í Kauphöllinni 1991 til 30.6. 2004 

Flest urðu fyrirtækin 75 talsins árin 1999 og 2000. Mikil fækkun hefur 
orðið frá 2002 og í lok júní 2004 eru einungis 42 félög skráð. Ástæður 
fækkunarinnar eru m.a. sameiningar félaga, eigendum félaga hefur fækkað og 
það hefur orðið að taka þau af lista Kauphallarinnar og forsvarsmenn 
fyrirtækja telja ekki eins mikinn ávinning af skráningu í Kauphöllinni og áður. 
Þessi þróun er áhyggjuefni.  

Markaðsvirði hlutabréfa og velta viðskiptanna gefur góða mynd af 
starfsemi kauphallar og þróun þeirra yfir lengri tíma eins og sýnt er á mynd 
þrjú (Vísitölur Kauphallar Íslands, 2004).  
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Markaðsvirði og velta skráðra hlutabréfa 
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Mynd 3. Markaðsvirði skráðra hlutabréfa hjá Kauphöllinni og velta viðskipta 
með hlutabréf í skráðum félögum Kauphallarinnar 1991 til 2003/30.6. 2004 í 
milljörðum kr. 

Markaðsvirði skráðra hlutabréfa hefur vaxið gífurlega síðustu tæp 14 ár 
eða úr 2 milljörðum kr. árið 1991 í 855 milljarða kr. í lok júní 2004. Veltan 
hefur einnig aukist verulega eða úr engu í 554 milljarða kr. á árinu 2003 
(Ársskýrsla 2003, 2004). Tafla eitt sýnir markaðsvirði hlutabréfa í Kaup-
höllinni og veltu hlutabréfaviðskipta sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 
síðustu 13 ár. 
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Tafla 1. Markaðsvirði og velta skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands sem 
hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF) 1991-2003 

Ár Markaðsvirði sem hlutfall VLF Velta sem hlutfall af VLF 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

0,4 
3,3 
4,4 
7,2 
10,9 
19,4 
29,0 
40,4 
58,9 
58,4 
55,0 
66,4 
80,2 

0,0 
0,2 
0,7 
0,9 
1,5 
2,2 
4,4 
7,0 
19,1 
29,6 
17,8 
40,8 
67,4 

 
Í lok ársins 1991 var markaðsvirði skráðra hlutabréfa 0,4% af vergri 

landsframleiðslu en í lok ársins 2003 var hlutfallið orðið 80,2%. Velta sem 
hlutfall af landsframleiðslu fór á örfáum árum upp í 67% af landsframleiðslu.  

Árið 2001 gerðist Kauphöll Íslands aðili að NOREX sem er samstarfs-
vettvangur kauphallanna á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum. Aðildin 
felur m.a. í sér að notað er sama viðskiptakerfið (SAXESS) og reglur um 
aðild og viðskipti eru eins í öllum kauphöllunum. Aðild Kauphallar Íslands 
að NOREX var veigamikið skref í að auka trúverðugleika á hlutabréfa-
viðskiptum og samræming vinnubragða hefur einnig leitt til lækkunar 
viðskiptakostnaðar.  

Breytingin á stöðu fyrirtækja í Kauphöll Íslands um þessar mundir sést vel 
ef borin eru saman 21 stærstu fyrirtæki landsins undanfarin ár miðað við 
veltu og skoðað hvort þau eru skráð í Kauphöllinni eða ekki eins og gert er í 
töflu tvö (300 stærstu 2003, 2004). 



Þróun löggjafar og viðskipta á íslenskum hlutabréfamarkaði  33 

 

Tafla 2. Stærstu fyrirtæki landsins árið 2002 eftir veltu og staða þeirra í 
Kauphöllinni í lok ársins 2002 og í lok júní 2004 

Félag Atvinnugrein Röð eftir 
veltu 2003

Skráð 
30.6. 
2004 

Skráð 
31.12. 
2002 

SH 
SÍF 
KB banki 
Baugur hérlendis 
Flugleiðir 
Íslandsbanki 
Landsbankinn 
Eimskip 
Actavis 
Byko 
Alcan 
Landsíminn 
Atlanta Air 
Bakkavör 
Samskip 
Esso 
Baugur erlendis 
Skeljungur 
Landsvirkjun 
Olís 
Samherji 

Sjávarútvegur 
Sjávarútvegur 
Fjármál 
Verslun og þjónusta 
Samgöngur 
Fjármál  
Fjármál 
Samgöngur 
Lyfjaiðnaður 
Verslun og þjónusta 
Iðnaður og framleiðsla 
Upplýsingatækni 
Samgöngur 
Iðnaður og framleiðsla 
Samgöngur 
Olíudreifing 
Verslun og þjónusta 
Olíudreifing 
Iðnaður og framleiðsla 
Olíudreifing 
Sjávarútvegur 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Já 
Já 
Já 

Nei 
Já 
Já 
Já  
Já 
Já 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Já 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Já 

Já 
Já 
Já 
Já 
Já 
Já 
Já 
Já 
Já 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Já 

Nei 
Já 
Já 
Já 

Nei 
Já 
Já 

 
Eins og sést í síðasta dálki í töflu tvö voru 15 af 21 stærstu fyrirtækjunum 

skráð í Kauphöllinni í árslok 2002. Í lok júní 2004 voru einungis 10 þeirra 
eftir. Nokkrir hástökkvarar eru á meðal þessara fyrirtækja. Þannig var 
Bakkvör í 55. sæti árið 2000, í 37. sæti árið 2001, í 11. sæti árið 2002 og í 14. 
sæti árið 2003. Kaupþing var í 31. sæti í árslok 2000, í 19. sæti í árslok 2001 
og í 14. sæti í árslok 2002 en Kaupþing sameinaðist Búnaðarbankanum árið 
2003 undir nafninu KB banki sem um mitt ár 2004 var með mesta markaðs-
verðmæti íslenskra fyrirtækja og var þriðja stærsta fyrirtæki landsins árið 
2003. Einungis eitt opinbert fyrirtæki er á listanum, Landsvirkjun. Eitt erlent 
fyrirtæki er meðal hinna stærstu, Alcan, sem rekur álverið í Straumsvík. 
Landspítali Íslands-Háskólasjúkrahús er ein stærsta rekstrareining landsins 
með veltu upp á 28 milljarða kr. árið 2003 sem hefði skilað 9. sæti í töflu eitt 
en venja er að flokka spítalann ekki með í þessum samanburði. 
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Tafla þrjú sýnir samanburð 21 kauphalla hérlendis og erlendis í árslok 
2003 miðað við landsframleiðslu ársins 2003 (Market Statistics December 2003, 
2004; Main Economic Indicators June 2004, 2004). 

Tafla 3. Markaðsvirði og velta skráðra hlutabréfa í kauphöllum í 21 Evrópu-
landi sem hlutfall af  vergri landsframleiðslu (VLF) árið 2003 
Land Markaðsvirði sem hlutfall af VLF Velta sem hlutfall af VLF
Lúxemborg  143 1 
Bretland 135 223 
Finnland 105 113 
Svíþjóð 96 112 
Spánn 87 123 
Ísland 80 67 
Grikkland 61 24 
Írland 56 32 
Danmörk 56 33 
Kýpur 51 3 
Þýskaland 45 60 
Noregur 43 39 
Ítalía 42 62 
Malta 30 1 
Austurríki 22 5 
Ungverjaland 20 11 
Slóvenía 20 2 
Tékkland 18 11 
Pólland 18 5 
Litháen 12 1 
Slóvakía 9 2 

 
Í öðrum dálki í töflu þrjú er markaðsvirði skráðra hlutabréfa í árslok 2003 

sem hlutfall af vergri landsframleiðslu ársins 2003 og er það 80% á Íslandi. 
Ísland er í efri hluta þessara landa sem er athyglisvert miðað við hversu 
stuttan tíma skipulagður hlutabréfamarkaður hefur verið við lýði á Íslandi. 
Nokkur landanna í töflu þrjú eru með mikla alþjóðlega fjármálaþjónustu sem 
tengist viðkomandi landi ekkert sérstaklega. Auk þessara markaða í töflu þrjú 
eru stórar kauphallir í Evrópu sem starfa í mörgum löndum, eins og 
Euronext og Wirt-X. 
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Í þriðja dálki í töflu þrjú er velta viðskipta með skráð hlutabréf árið 2003 
sem hlutfall af vergri landsframleiðslu ársins 2003. Veltan á íslenska hluta-
bréfamarkaðinum er mikil miðað við mörg önnur lönd og er hlutfallið á 
Íslandi 67%. Hér er átt við öll hlutabréfaviðskipti í skráðum félögum, bæði 
innan og utan kauphalla í viðkomandi löndum. Tiltölulega stór hluti viðskipta 
með hlutabréf er utan kauphallar hérlendis miðað við önnur lönd en slík 
viðskipti eru þó öll skráð innan Kauphallar Íslands.  

Finnland hefur sterkasta stöðu af Norðurlöndunum með hlutfallslega 
mest verðmæti skráðra hlutabréfa og með hlutfallslega mesta veltu. Hugsan-
leg skýring er sterk staða finnskra félaga í upplýsingatækni. Ísland hefur 
hlutfallslega meiri umsvif en kauphallirnar í Danmörku og Noregi. Þrátt fyrir 
mikinn vöxt í hlutabréfaviðskiptum á Íslandi undanfarin ár er þó enn langt í 
það að erlend fjárfesting í hlutabréfum á Íslandi nái sama umfangi og er á 
öðrum Norðurlöndum. Útrás íslenskra fyrirtækja erlendis er þeim mun meiri. 

Næstu skref 

Athyglisvert er að bera þróun íslenska hlutabréfamarkaðarins saman við 
aðra tiltölulega nýja markaði. Hefðbundinn hlutabréfamarkaður að vestrænni 
fyrirmynd var fyrst settur á stofn í Ungverjalandi af löndum Austur-Evrópu 
eftir breytingarnar í kjölfar falls múrsins 1989 (Zalewska-Mitura og Hall, 
2000). Samanburður á fyrstu 7 starfsárum markaðarins á Íslandi og í Ung-
verjalandi sýnir að markaðsvirði skráðra fyrirtækja sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu var um tvöfalt hærra á Íslandi. Hér gæti ólíkur hraði einka-
væðingar skýrt mismunandi þróun. 

Viðskiptin í Kauphöll Íslands eru öll rafræn. Verð á hlutabréfum hefur 
sveiflast gífurlega síðustu ár en einnig hafa orðið nokkuð miklar sveiflur í 
hagvexti og verðbólgu. Kauphöll Íslands hefur náð sambærilegri stöðu og 
mun eldri kauphallir erlendis og væri áhugavert að greina það nánar. 

Hinn mikli vöxtur í skipulögðum hlutabréfaviðskiptum bæði innan og 
utan Kauphallar Íslands bendir til þess að viðskiptakostnaður hafi lækkað 
verulega (Jones og Winters, 1999). Jafnframt hafa upplýsingar stóraukist 
þannig að óvissa hefur minnkað og kostnaður sem tengist þeirri óvissu hefur 
lækkað (Flôres og Szafarz, 1997).  

Löggjöfin hefur smátt og smátt verið löguð að þeim viðskiptavenjum sem 
áður höfðu skapast og formlegar reglur hafa tekið við óformlegum reglum. Í 
sambandi við innleiðingu nýrra viðskiptahátta er mjög mikilvægt að gæta þess 
að formlegar reglur séu í samræmi við óformlegar reglur sem hafa lengi gilt. 
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Fákeppni hefur lengi verið vandamál í íslensku efnahagslífi. Núna er ástæða 
til þess að gæta sérstaklega að því hvort hin tiltölulega þrönga eignaraðild að 
mörgum fyrirtækjum á Íslandi og samþjöppun geri frekari þróun á 
markaðinum erfitt fyrir (Leech og Manjón, 2002). Þar á móti gæti meiri 
þátttaka útlendinga á íslenska hlutabréfamarkaðinum aukið viðskiptin til 
muna en erlendir fjárfestar hafa verið þátttakendur á íslenska húsbréfa-
markaðinum. 

Ísland hefur allar forsendur til að verða miðstöð fjármálaviðskipta í 
sjávarútvegi í heiminum þar sem hér er umtalsverð sérþekking í sjávarútvegi 
og nær sú sérþekking ekki hvað síst til viðskipta með hlutabréf í þessum 
geira. Sama máli gegnir um alþjóðlega fjármálaþjónustu en hérlendis er vel 
menntað starfsfólk á því sviði. Lúxemborg er dæmi um fámennt land sem 
hefur náð miklum árangri og góðum lífskjörum, m.a. með aukinni þátttöku í 
alþjóðlegri fjármálastarfsemi. 

Í upphafi skipulagðra hlutabréfaviðskipta á Íslandi fyrir rúmum áratug 
voru litlar reglur og efnahagslífið óstöðugt. Á 10. áratug síðustu aldar og þess 
sem liðið er af fyrsta áratug þessarar aldar hefur verið uppgangur í efnahags-
lífinu samhliða bættri löggjöf um hlutabréfaviðskipti. Hinn efnahagslegi 
uppgangur og sú löggjöf, sem byggir á erlendum fyrirmyndum, eru megin-
ástæðurnar fyrir því að vel hefur tekist til með uppbyggingu skipulagðra 
hlutabréfaviðskipta hérlendis. 
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Áhrif raddar á sannfæringarkraft 
forystumanna 

Ásdís Emilsdóttir Petersen 
Svafa Grönfeldt 

 

Leiðtogar hafa vakið hrifningu og hrylling í aldanna rás. Hver kynslóð, 
samfélag og vinnustaður hefur haft á að skipa leiðtogum sem merkjanlega 
hafa umbreytt tilvist samferðamanna sinna á einn eða annan hátt. Engum 
blöðum er um það að fletta að leiðtogar geta haft kyngimögnuð áhrif á 
frammistöðu þeirra sem með þeim starfa. Fjölmörg dæmi um það er að finna 
úr hernaði, stjórnmálum og viðskiptalífi. Því verður stöðugt mikilvægara í 
nútímasamfélagi að greina og skilja hvað einkennir þá sem axla 
forystuhlutverkið og aðgreinir þá frá samferðamönnum þeirra (Grönfeldt og 
Strother 2004). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að greina hvað einkennir leiðtoga 
eða forystumenn sem tekist hefur að skara fram úr. Viðfangsefni þessarar 
greinar er ein slík rannsókn. Hér verða kynntar niðurstöður sem birtar voru í 
meistaraprófsritgerð Ásdísar Emilsdóttur Petersen (2003) við Viðskipta- 
og hagfræðideild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 
hvort og með hvaða hætti raddir leiðtoga hefðu áhrif á upplifun áheyrenda af 
sannfæringarkrafti þeirra. Rannsókninni var einungis ætlað að greina áhrif 
mannsraddarinnar en ekki kanna aðra þætti sem áhrif geta haft á árangur 
leiðtoga s.s. persónutöfra, útlit, stöðu, orðfærni eða félagslega færni. Leitast 
var við að kanna tengsl raddar á áheyrileika og sannfæringarkraft.  

Viðfangsefnið var kannað með tvennum hætti. Í fyrsta lagi voru raddgæði 
metin með tækjum sem notuð eru í talmeinafræði. Notað var raddforritið 
Talsjár 3 til að mæla raddtíðni, tónbil, talhraða, raddstreitu og stjórnun á 
öndun. Í öðru lagi voru viðhorf áheyrenda til sannfæringarkrafts þessara radda 
könnuð með spurningalistum og með rýnihópaumræðum. Rannsakaðar voru 
hljóðupptökur af röddum forystumanna stjórnmálaflokka árið 2003, þeirra 
Davíðs Oddssonar forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins, 
Guðjóns A. Kristjánssonar formanns Frjálslynda flokksins, Halldórs 
Ásgrímssonar utanríkisráðherra og formanns Framsóknarflokksins, 
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Steingríms J. Sigfússonar formanns Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs 
og Össurar Skarphéðinssonar formanns Samfylkingarinnar. Hér á eftir 
verður greint ítarlega frá rannsóknaraðferðum og helstu niðurstöðum rann-
sóknarinnar. En fyrst verður í stórum dráttum fjallað um helstu skrif 
fræðimanna um þróun á hlutverki leiðtoga eða forystumanna og hvað talið er 
að hafi áhrif á sannfæringarkraft og raddgæði þeirra. 

Þróun forystuhlutverksins 
Samfélag okkar einkennist af hröðum breytingum. Nýir tímar leggja 

auknar kröfur á herðar þeirra sem í brúnni standa. Samhliða hefur skilningur 
á hlutverki og mikilvægi þeirra verið að breytast. Það er hins vegar engin ein 
skilgreining á hugtakinu forysta (leadership). Orðinu skaut fyrst upp á fyrri 
hluta 19. aldar í Bretlandi en frásagnir og lýsingar á leiðtogum má finna í 
kínverskri heimspeki, grískum fornsögum, egypsku fornletri sem og í 
Íslendingasögunum (Grönfeldt og Strother 2004). Allar eiga þessar heimildir 
það sameiginlegt að benda á viðhorf eða hegðun sem leiðir til umbreytinga 
fyrir einstaklinga, hópa eða samfélög.  

Í stuttu máli hafa kenningar um forystu þróast frá lýðræðislegum 
hugmyndum Forn-Grikkja sem trúðu því að hver einstaklingur hefði jafna 
möguleika og rétt til að láta til sín taka yfir í kenningar um hvernig best sé að 
leiða fjöldann. Í aldanna rás féll lýðræðislegt viðhorf Grikkja í skuggann fyrir 
kenningum um leiðtogann eða svokölluðum Great man theories. Leiðtoga-
kenningar hafa dregið upp mynd af einstaklingum sem leiða og hópum sem 
fylgja þeim. Áherslan hefur gjarnan verið á vald tiltekinna einstaklinga og 
umboð þeirra til að hafa áhrif á líf og störf samferðafólks. Því hafa menn 
leitað dyrum og dyngjum að því sem aðgreinir leiðtoga eða forystumenn frá 
meðalmanninum. Markmiðið hefur verið að finna og skilgreina hvað prýðir 
góðan leiðtoga.  

En ekki er allt sem sýnist í þessum efnum. Frá því að fyrstu kerfisbundnu 
rannsóknirnar í forystufræðum hófust fyrir um það bil áttatíu árum hafa 
skoðanir manna stöðugt verið að breytast. Á fyrstu áratugum síðustu aldar 
beindist leitin að sameiginlegum einkennum einstaklinga. Skoðuð voru 
hundruð líkamlegra- og sálfræðilegra þátta. Niðurstaðan varð sú að ekki 
reyndist unnt að finna hinn eina sanna leiðtoga. Beindu menn þá sjónum sínum 
að hegðun þeirra sem skara þóttu fram úr en niðurstaðan varð sú sama. Eftir 
að hafa leitað í u.þ.b. hálfa öld með litlum árangri að bestu leiðinni til að leiða 
fóru rannsakendur að taka umhverfisþætti inn í myndina. Gat það verið að 
kringumstæðurnar hefðu áhrif á hvernig best væri að hafa áhrif á 
samferðamenn sína hverju sinni? Í dag eru fræðimenn á eitt sáttir um að svo 
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sé og ekki sé ein uppskrift annarri betri sem hægt sé að beita við hvaða 
aðstæður sem er.  

Samhliða þessari þróun hafa viðhorf manna til hlutverka leiðtoganna 
verið að breytast. Á 20. öldinni hafa hugmyndir um hlutverk leiðtoga þróast 
frá hugmyndum um miðstýrða forsjárhyggju þar sem samferðamenn lögðu 
traust sitt á alvitran leiðtoga yfir til hugmynda um gagnvirk samskipti og þátt 
leiðtogans í að virkja hugmyndir og orku samferðamanna sinna til jákvæðra 
verka. Á fyrri hluta síðustu aldar var forysta skilgreind sem skapandi og 
leiðandi siðferðisafl (Munson, 1921) og um miðja öldina var því haldið fram 
að forysta væri fyrst og fremst ferli sem mótar hegðun undirmanna (Bennis, 
1959). Sú skilgreining felur hins vegar í sér tilvísun til þess að forysta sé 
einungis afmörkuð við lóðrétt valdboð og útilokar þar með öll þau 
óformlegu forystuhlutverk sem við öxlum í daglegu lífi okkar. Seinni tíma 
skilgreiningar beina sjónum í auknu mæli að hlutverki leiðtogans í sköpun 
framtíðarsýnar (Bass, 1988) og að forysta sé fyrst og fremst ferlið við að leiða 
skipulagðan hóp að settum markmiðum (Hughes o.fl. 2002, Roach og 
Behling, 1984). Nýjustu skilgreiningar fela síðan í sér að hlutverk leiðtoga sé 
fyrst og fremst að skapa nauðsynlegan jarðveg fyrir hópinn til að hámarks 
árangur náist (Ginnett, 1996). Eldri skilgreiningar fela í sér áherslu á forsjá 
leiðtoga yfir fylgjendum þeirra. Þeir eru bæði hugmyndasmiðir og arkitektar 
þeirra stefnu sem tekin er og stýra framkvæmd hennar. Hins vegar hefur 
hraði breytinga í samfélagi okkar og samkeppnisumhverfi viðskiptalífsins sett 
þær kröfur á hlutverk leiðtogans að honum beri að virkja þær auðlindir sem 
hann hefur til ráðstöfunar hverju sinni og tryggja að ekkert standi í vegi fyrir 
árangri hópsins eða samfélagsins (Grönfeldt og Strother 2004). Með aukinni 
áherslu á manngildi hefur þátttaka starfsmanna eða borgara við innleiðingu 
og framkvæmd breytinga aukist. Nú við upphaf 21. aldarinnar leggja 
kenningar um forystu megináherslu á forystu sem ferli og tengja hana síður við 
einstaklinga. Þær leggja nú meiri áherslu á að virkja forystuhugsun og hegðun 
fjöldans hvort heldur sem um er að ræða fyrirtæki, hópa eða samfélög. Þær 
benda á þá staðreynd að við búum í flóknum samfélögum, hraði breytinga sé 
mikill og að samkeppni um athygli og auðlindir geri það að verkum að hinum 
eina sanna leiðtoga sé ekki mögulegt að hafa þá yfirsýn sem þarf til að tryggja 
afkomu og aðlögun okkar að breyttum aðstæðum (Grönfeldt og Strother 
2004). Krafan í garð forystumanna um samskiptahæfni, gagnvirk samskipti 
og færni við að miðla hugmyndum og markmiðum hefur því aldrei verið 
meiri. 
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Sannfæringarkraftur og raddgæði 
Leiðtogum er í dag ætlað það hlutverk að umbreyta aðstæðum, hvetja 

samferðamenn sína til dáða og koma hreyfingu á umhverfi sitt. Tjáningarmáti 
þeirra sem mestum árangri hafa náð á því sviði skiptir þar miklu máli (Bass, 
1985). Það er deginum ljósara að til að sinna ætlunarverki sínu þurfa forystu-
menn að geta miðlað hugmyndum sínum og markmiðum á sannfærandi hátt. 
Mótun, styrking eða breyting hugmynda eru forsendur þess að geta sannfært 
aðra. Samkvæmt Hayward (1997) eru ástæður þess að menn láta sannfærast 
flóknar; þar koma sálfræðilegir og heimspekilegir þættir við sögu sem og fyrri 
reynsla (Jowett og O’Donnell 1991). Sannfæringarkraftur er hins vegar 
óumdeilanlega einn af mikilvægustu eiginleikum þeirra sem í brúnni standa 
og vilja marka nýja og betri leið fyrir samferðamenn sína. Conger (1989), 
Gargiulo (2001) og fleiri fræðimenn hafa sýnt fram á með rannsóknum 
sínum að fjölmargir leiðtogar beita vísvitandi vissri taltækni til þess að ná 
þeim markmiðum sínum. Talsmáti þeirra vegur þá oft þyngra á metunum 
heldur en innihald orðræðunnar sjálfrar (Hughes o.fl. 2002). Svokallaður 
sannfæringarkraftur leiðtoga er í raun flókið ferli tveggja aðila þar sem 
sendandi og móttakandi tengjast ýmist í gegnum talað mál eða á annan 
táknrænan hátt. Annar reynir að hafa áhrif á hinn með því að fá hann til að 
skipta um skoðun. Samt sem áður getur sannfæring ekki átt sér stað nema 
báðir aðilar séu þess fullvissir að þörfum beggja sé fullnægt (O’Donnell og 
Jowett 1989). 
 Ýmsir fræðimenn hafa komið fram með skilgreiningar á áhrifaríkri tjáningu 
og hæfileikanum til að sannfæra. Perloff (1993) telur gæði boðskaparins, 
framsetningu hans og boðmiðlunarleiðir vera þá þætti sem leiða til 
sannfæringar (Perloff, 1993). Í skrifum Ronalds E. Riggio (2003) liggja þrír 
grundvallarþættir að baki áhrifaríkri tjáningu: Upprunaþáttur, farvegur og 
áheyrn (Riggio, 2003). Upprunaþáttinn má rekja til boðberans sjálfs, þar sem 
starfsheiti hans getur t.d. haft áhrif á trúverðugleika. Reynsla, þekking og 
áreiðanleiki eiga einnig sinn þátt í áhrifamætti tjáningar og geta veitt 
skilaboðum aukið vægi. Þá er mikilvægur eiginleiki að geta sett skilaboð í 
þann búning að þau verði skýr og skiljanleg. Slíkt krefst leikni í munnlegri og 
skriflegri tjáningu (Riggio, 2003).  

Samkvæmt bandarísku radd- og talmiðstöðinni (2003) byggjast raddgæði á 
samsetningu raddfæra, líffærafræði barka og ýmsum lærðum þáttum. 
Málfræðingar og raddþjálfarar leggja almennt áherslu á að hrein, tær og 
heilbrigð rödd sé sú rödd sem hverjum manni sé eðlileg. Í skrifum Cicely 
Berry (1975) kemur fram að tal sé lífeðlisfræðilegt ferli sem einstaklingur geti 
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sjálfur haft áhrif á. Með því að huga að raddhljómi, hreyfingum tungu, vara 
og tengslum við góm, verður allt tal áhrifaríkara og áheyrilegra (Berry, 1975). 
Góður raddhljómur ákvarðast af öndun. Djúp öndun veldur meira loft-
streymi, sem hefur áhrif á fyllingu hljómsins. Allur líkaminn á þátt í 
hljómnum og veitir honum þéttleika, festu og persónuleg einkenni (Berry 
1973, Boone 1983, Boone 1991, Ross og Dewdney 1998, Zemlin 1981). 
Streitumyndandi aðstæður eru einnig taldar hafa áhrif á líkamann, sem leiða 
til breytinga á rödd. Röddin verður mæðin, veikluleg, brotakennd og þarfnast 
meira lofts í mikilli streitu (Andrews, 1995).  

Rannsóknin sem hér verðu kynnt tekur mið af ofangreindum þáttum og 
leitast við að mæla raddgæði forystumanna stjórnmálaflokka á Íslandi og 
meta hvort og með hvaða hætti röddin hefur áhrif á upplifun áheyrenda á 
sannfæringarkrafti þeirra. Niðurstöðurnar gefa forystumönnum í stjórn-
málum sem og atvinnulífi vísbendingar um hvernig raddbeiting getur aukið 
eða dregið úr möguleikum þeirra til að koma skilaboðum á framfæri á 
árangursríkan hátt. 

Rannsóknaraðferð 

Eins og áður segir var tilgangur þessarar rannsóknar að kanna hvort og 
með hvaða hætti mannsröddin hafi áhrif á sannfæringarkraft. Ekki er vitað 
um fordæmi að slíkri rannsókn þó áhrif sannfæringarkrafts séu vel 
rannsökuð. Við greininguna voru notuð tveggja mínútna hljóðbrot úr 
útvarpsupptökum. Í útvarpi heyrist aðeins röddin; þar truflar hvorki útlit né 
látbragð, handapat eða svipbrigði, sem ella gæti haft áhrif á greiningu. 
Upptökurnar voru frá tímabilinu mars til maí 2003 og báru keim kosninga-
baráttu. Forystumenn stjórnmálaflokkanna voru að svara spurningum 
fréttamanna og því var um venjulegt talmál að ræða en ekki lestur eða ræðu. 
Viðmælendur sátu einir fyrir svörum og því voru hljóðbrotin sem notuð voru 
fimm talsins. Raddgæði viðmælenda fréttamanna voru mæld og viðhorf 
áheyrenda greind. 

Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru 28 talsins á aldrinum 20-75 ára. 

Starfsheiti voru af ólíkum toga en kynjaskipting var nánast jöfn. Sautján 
þátttakendur voru af erlendum uppruna og höfðu komið til landsins 
nokkrum dögum fyrir rannsóknina. Þeir voru frá sjö þjóðum og sex 
málsvæðum. Móðurmál þeirra voru af rómönskum stofni, vestur-germönsk-
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um stofni og finnsk-úgrískum stofni. Þeir skyldu því ekki innihald þess sem 
þeir heyrðu í upptökunum né þekktu til þeirra forystumanna sem töluðu. 
Þannig var reynt að koma í veg fyrir að stjórnmálaskoðanir eða fyrirfram 
gefnar skoðanir á viðkomandi forystumönnum hefðu áhrif á svör 
þátttakenda. Þátttakendum var skipt í tvo hópa fyrir rýnihópaumræðurnar. 
Íslendingar voru í öðrum hópnum og útlendingar í hinum. Fordæmi er um 
að beitt sé þessu rannsóknarsniði á sviði áróðursrannsókna. Erlendu 
þátttakendurnir voru valdir með ásetningsúrtaki (most similar sample) sem 
einkennist af því að valdir eru tilteknir einstaklingar sem þykja dæmigerðir 
fyrir hóp (Burton, 2000). Í þessu tilviki voru þeir allir að hefja íslenskunám í 
Námsflokkum Reykjavíkur og höfðu einungis verið örfáa daga á Íslandi. 
Íslensku þátttakendurnir voru valdir með veltiúrtaksaðferð (snowballing) en 
þá eru þátttakendur beðnir um að velja 1-2 aðra þátttakendur hver (Burton 
2000). 

Mælingar á raddgæðum 
Byggt á rannsóknum úr talmeinafræði og kenningum um áhrif 

sannfæringarkrafts sem fjallað var um hér að framan voru fimm einkenni 
radda forystumannanna mæld: raddtíðni, tónbil, talhraði, raddstreita og 
stjórnun á öndun. Notað var raddforritið Talsjár 3. Talhraði var mældur á 
tvo mismunandi vegu. Í fyrsta lagi með því að kanna meðalfjölda orða á 
mínútu og hins vegar með því að kanna meðalfjölda atkvæða á mínútu. Síðari 
aðferðin er nákvæmari því orð geta verið mislöng og sumir nota lengri orð 
en aðrir. Við túlkun niðurstaðna er stuðst við þekktar viðmiðunartölur um 
talhraða (Bryndís Guðmundsdóttir og Þóra Másdóttir 1993). Öndun var 
mæld með því að kanna meðalfjölda orða í einni lotu, þ.e. á einni útöndun í 
samfelldu tali (fjöldi orða á einni mínútu/fjöldi lota á einni mínútu). 

Sannfæringarkraftur var mældur með tvennum hætti. Þátttakendur 
hlustuðu á upptökur af röddunum og svöruðu skriflega spurningalista með 
tíu spurningum sem ætlað var að mæla raddeinkennin fimm og sannfæringar-
kraft raddanna. Spurningalistinn byggir á spurningalistum Daniel R. Boone 
og Athugun á rödd eftir talmeinafræðingana Bryndísi Guðmundsdóttur og 
Þóru Másdóttur (1993). Að því loknu hófust umræður til að fá dýpri skilning 
á viðhorfum og upplifun þátttakenda eftir að hafa hlustað á hljóðbrotin. 
Umræðurnar fóru fram í tveimur rýnihópum. Sá fyrri á íslensku og sá síðari á 
ensku. Spurt var ítarlega um þau atriði sem mæld voru með spurninga-
listanum. 

Takmarkanir þessarar rannsóknar er takmarkaður fjöldi þátttakenda og 
því er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar. Einnig gæti það haft áhrif að 
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erlendu þátttakendurnir höfðu mismikla færni til að tjá sig munnlega á ensku. 
Niðurstöðurnar gefa þó áhugaverða vísbendingu um áhrif raddar á sannfær-
ingarkraft þess sem talar. 

Niðurstöður 

Samræmi var á milli niðurstöðu mælinga á raddeinkennum og niðurstaðna 
spurningalista og umræðuhópa. Einnig voru niðurstöður erlenda og innlenda 
hópsins mjög áþekkar. 

Mælingar á raddgæðum 
Niðurstöður mælinga á röddum forystumannanna sýndu að í samanburði 

við viðmiðunarmörk talmeinafræðinnar um orðafjölda á mínútu mældust 
aðeins tveir þeirra innan marka eðlilegs talhraða, Halldór og Steingrímur. 
Aðrir töluðu of hratt. Halldór og Steingrímur teljast þó tala nokkuð hratt ef 
mið er tekið af atkvæðafjölda á mínútu en sú mæling getur einnig gefið til 
kynna að þeir noti lengri orð en aðrir. Nær allir höfðu nokkuð góða stjórn á 
öndun miðað við fjölda orða á útöndun á mínútu. Steingrímur fór rétt yfir 
mörkin og Össur mældist hafa minnstu stjórn á öndun. Tíðnigreining gefur 
til kynna hvort rödd sé laus við áreynslu eða spennu. Forystumennirnir 
mældust flestir nálægt svokallaðri grunntíðni allan tímann en tíðni Guðjóns 
mældist hæst og raddstyrkur hans var sveiflukenndur. Röddin einkennist því 
af spennu og hæsi. Þessar mælingar endurspegluðust síðan að mestu í 
svörum þátttakenda við spurningalistunum og í umræðunum á eftir. 

Viðhorf til radda 
Niðurstöður spurningalistans sem lagður var fyrir í upphafi rýnihópa-

umræðunnar sýna að þátttakendur töldu raddir þeirra Halldórs Ásgrímssonar 
og Steingríms J. Sigfússonar áheyrilegastar (sjá mynd 1) og gilti þá engu hvort 
um var að ræða íslenska eða erlenda þátttakendur. Óáheyrilegasta röddin að 
mati þátttakenda var rödd Guðjóns A. Kristjánssonar. 
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Mynd 1. Áheyrileiki radda forystumanna 
 

Niðurstöðurnar sýndu ennfremur að þátttakendur töldu þá Halldór og 
Steingrím vera skýrmæltasta og Guðjón jafnframt óskýrmæltastan (sjá mynd 
2). Erlendu og innlendu þátttakendurnir voru sammála um þessi atriði en 
svörin voru mun ólíkari þegar kom að skýrleika raddar Davíðs. Rúmlega 
helmingur útlendinganna taldi þá rödd vera óskýra en svör Íslendinganna 
voru mun dreifðari. 
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Mynd 2. Skýrleiki radda forystumanna 
 
Niðurstöður spurninga um raddeinkenni (sjá mynd 3) sýna að forystu-

mennirnir eru ekki taldir vera nefmæltir eða með hæsi. Meirihluti þátttakenda 
taldi þó Davíð vera með ráma rödd. Streitueinkenni raddar voru talin mest 
hjá Össuri og Guðjóni. Mikill meirihluti taldi rödd Össurar vera spennta og 
um helmingur taldi rödd Guðjóns einkennast af spennu. Marktækur munur 
var ekki á milli íslenska og erlenda hópsins. 
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Mynd 3. Raddeinkenni forystumanna 
 

Þegar spurt var um sannfæringarkraft raddanna kom í ljós að þær raddir 
sem þátttakendur höfðu talið vera áheyrilegastar, skýrastar og einkenndust af 
minnstri spennu og hæsi voru jafnframt þær sömu og þeir töldu vera mest 
sannfærandi. Gilti þá einu um hvort viðkomandi skildi innihald þess sem sagt 
var í útvarpsupptökunum. Raddir Halldórs og Steingríms voru taldar mest 
sannfærandi síðan raddir Össurar og Davíðs en rödd Guðjóns þótti minnst 
sannfærandi af þeim fimm sem hljómuðu á upptökunum (sjá mynd 4).  
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Mynd 4. Sannfæringarkraftur radda forystumanna 

 
Raddir forystumannanna voru síðan teknar til enn frekari umfjöllunar í 

umræðum rýnihópanna og var meginniðurstaða þeirrar umræðu sú að 
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sannfæringarkraftur, sjálfsöryggi og persónutöfrar sem felast í mælsku, 
orðheppni og sjálfsstjórn einkenndu góða leiðtoga eða forystumenn. Góðar 
hugmyndir, trúverðugleiki, létt lund og hæfileiki til að mynda samstöðu 
meðal fylgismanna eru einnig mikilvægir þættir svo og að halda sig við skýr 
skilaboð. Báðir rýnihóparnir töldu streitu og spennu í rödd hafa mjög 
neikvæð áhrif á sannfæringarkraft. Yfirvegað tal væri vænlegra til árangurs; 
spenntar raddir leiddu aðeins til þess að áheyrendur yrðu spenntir og myndu 
ekki láta sannfærast. Eðlilegur talhraði, rétt raddbeiting, skýrmæli, áheyrileiki, 
hrynjandi og taktur væru þættir sem hefðu áhrif á trúverðugleika. 
Þátttakendur töldu djúpar raddir trúverðugri en háar. Almenn skoðun 
þátttakenda var sú að því yfirvegaðri sem röddin væri, því meira sannfærandi 
væri hún.  

Umræður 

Kenningar talmeinafræðinnar um mikilvægi radda endurspeglast í svörum 
rýnihópa og mælitækja þessarar rannsóknar; áheyrilegar og skýrar raddir hafa 
mestan sannfæringarkraft. Niðurstöðurnar sýna að Halldór og Steingrímur 
voru taldir með áberandi mestan sannfæringarkraft. Þegar raddeinkenni 
þeirra eru skoðuð kemur í ljós að þeir eiga ýmislegt sameiginlegt. Þeir eru 
sagðir með nokkuð djúpar raddir. Báðir eru taldir mjög áheyrilegir, skýr-
mæltir og með eðlilegan raddstyrk. Þeir eru einnig innan eðlilegra marka 
hvað varðar orðafjölda á einni útöndun, þótt Halldór tali hægar en Stein-
grímur. Varla er að finna nokkra spennu í rödd Halldórs. Hvorki Halldór né 
Steingrímur fengu afgerandi athugasemdir um óeðlileg raddeinkenni. Þeir 
eiga það einnig sameiginlegt að raddbeiting er mest í kringum meðalgrunn-
tíðni þeirra. Davíð og Halldór tala frekar hægt og spenna ekki röddina. 
Steingrímur, sem er sagður með frekar djúpa rödd, talar aðeins hraðar og 
mælist með dálitla spennu. Slíkar raddir hljóma ekki háar og því telja 
þátttakendur raddirnar frekar djúpar. Áhugavert er að bera niðurstöðurnar 
um djúpar raddir saman við umræðu þátttakenda um trúverðugleika og vald 
djúpra radda. Djúp rödd er talin áheyrileg, trúverðug, fela í sér vald og vera 
mjög sannfærandi. Samkvæmt þessum samanburði skynja menn raddir sem 
djúpar og sannfærandi ef röddin er ekki spennt, talað er á eðlilegum hraða og 
í kringum meðalgrunntíðni. Rödd sem ekki er misbeitt berst betur og hún 
hljómar vel. Þess vegna hefur hún meiri möguleika á að heyrast og vera 
sannfærandi. Í þessari rannsókn sást enginn merkjanlegur munur á niður-
stöðum íslenska rýnihópsins og þess erlenda. Þrátt fyrir ólík þjóðerni, ólík 
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tungumál og ólíkan aldur bar hópunum saman í veigamestu þáttum um 
raddeinkenni, áheyrileika og skýrmæli og tengsl þessara þátta við sannfær-
ingarkraft leiðtoga í rannsókninni. Þar sem erlendi hópurinn talaði ekki 
íslensku má draga þá ályktun að það sé ekki eingöngu orðnotkun eða mælska 
sem skiptir máli í árangri leiðtoga heldur einnig röddin.  

Eins og fjallað var um í fyrri hluta þessarar greinar hefur hlutverk þeirra 
sem við köllum leiðtoga eða forystumenn verið að breytast. Breytingar á 
samfélögum og vinnuumhverfi gerir það að verkum að þeir geta nú síður 
reitt sig á formlegt valdboð eða áhrif til að ná markmiðum sínum. Krafan um 
gagnvirk boðskipti og þátttöku í ákvörðunartöku kallar á aukna tjáningar- og 
samskiptahæfni þeirra sem leiða, hvort heldur sem er innan fyrirtækja, 
stofnana eða á opinberum vettvangi. Leiðtogum er í dag ætlað það hlutverk 
að umbreyta aðstæðum og hvetja samferðamenn sína til dáða. Tjáningarmáti 
þeirra skiptir þar miklu máli. Röddin er eitt helsta atvinnutæki stjórnenda og 
stjórnmálamanna. Þrátt fyrir takmarkanir þessarar rannsóknar gefa niður-
stöður hennar vísbendingu um að gefa þurfi þessu mikilvæga líffæri meiri 
gaum. Röddina má aga, rækta og þjálfa með það að leiðarljósi að auka 
sannfæringarkraft þess sem orðið hefur.  
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Á íslenska ríkið að niðurgreiða 
verðbréfaviðskipti? 

Ásgeir Jónsson 

 

Þrátt fyrir að fjármagnsflutningar við útlönd hafi verið gefnir frjálsir árið 
1995 eru vextir hérlendis samt sem áður mun hærri en þekkist erlendis. Sú 
staðreynd gæti að einhverju leyti stafað af því að verðbólga á Íslandi hefur 
lengi verið hærri og breytilegri en þekkist ytra. Samt sem áður hefur munur á 
raunvöxtum verðtryggðra ríkisbréfa hérlendis og erlendis verið um 2% um 
nokkuð langan tíma. Samkvæmt klassískum kenningum í alþjóðafjármálum 
ætti að vera hægt að rekja þennan mun til gengisáhættu sem fylgir því að eiga 
eignir í íslenskum krónum í samræmi við um óvarið vaxtajafnvægi (e. 
uncovered interest parity). Hins vegar má velta fyrir sér hvort slíkt geti í raun 
staðist. Í fyrsta lagi bendir ekkert til þess að íslenska krónan sé óstöðugari 
gjaldmiðill en t.d. sænska krónan og henti því síður fyrir erlenda fjárfesta af 
þeim sökum. Raunar er það svo að myntir lítilla landa eru oft stöðugri en 
myntir stærri landa (Mussa o.fl. 2000). Ennfremur er ljóst að sveiflur á 
fjármagnsmörkuðum hérlendis, hvort sem um er að ræða ávöxtunarkröfu 
skuldabréfa eða virði krónunnar eru að miklu leyti sérstakar (e. ideosyncratic) 
fyrir Ísland og hafa litla sem enga fylgni við erlenda fjármagnsmarkaði. Af 
þeim sökum ætti að vera auðvelt að eyða íslenskum óstöðugleika í ávöxtun 
með áhættudreifingu í stórum erlendum eignasöfnum, samkvæmt hefð-
bundnum fjármálakenningum. Í þriðja lagi er ljóst að gengisleki (e. 
passthrough) íslensku krónunnar er fremur sterkur sökum þess hve stór hluti 
neysluvara er innfluttur. Það þýðir að gengislækkun ætti mjög brátt að skila 
sér í verðbólgumælingu og hækkun á höfuðstól verðtryggðra skuldabréfa. 
Verðtrygging er því að þessu leyti óbein gengisvörn fyrir erlenda fjárfesta. 
Þetta þrennt bendir til þess að gengisáhætta vegna krónunnar ætti ekki að 
valda svo miklum og stöðugum vaxtamun sem raun ber vitni.  

Hér verða færð rök fyrir því að megin ástæða fyrir þessum mikla vaxta-
mun megi samt sem áður rekja til krónunnar, en ekki með þeim hætti sem oft 
er haldið fram. Háa ávöxtunarkröfu má einkum rekja til lítils seljanleika (e. 
liquidity) á íslenskum fjármagnsmarkaði. Það felur í sér að það erfitt fyrir 
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erlenda fjárfesta að taka stórar stöður með kaupum á íslenskum eignum og 
losna út úr þeim með stuttum fyrirvara. Lítill seljanleiki hlýtur ávallt að vera 
vandamál fyrir íslenskar eignir, enda eru hérlendir fjármálamarkaðir örsmáir í 
alþjóðlegum samanburði. Færa má rök fyrir því að seljanleiki krónunnar 
skipti einna mestu máli í þessu sambandi. Þetta kemur ágætlega fram í 
umfjöllun Barclays Capital Research í apríl 2004 um íslenska skuldabréfa-
markaðinn.  

Þar segir orðrétt: 
 
Possibly the biggest negative facing the development of interest and international 
investor activity in the Icelandic bond market is the currency. The kronur, or 
ISK, is a relatively illiquid currency and consequently relatively small trades such 
as $5mn can move the market; bid-offer spreads tend to be in the region of 7 bp.  
 
Krónan verkar þannig sem aðgangshindrun fyrir kaup á íslenskum 

eignum fyrir útlendinga þar sem erfitt er að skipta stórum fjárhæðum án þess 
að hafa veruleg áhrif á dagsgengi. Það má ennfremur benda á að á 
undanförnum 2-3 árum hafa útlendingar keypt töluvert af íslenskum 
skuldabréfum, einkum húsbréfum, en hafa samt forðast stöðutöku í íslensku 
krónunni. Kaupin gerast yfirleit með þeim hætti að tekin eru óverðtryggð 
skammtímalán í gegnum einhvern viðskiptabankanna og þau notuð til þess 
að fjárfesta í skuldabréfum. Af þeim sökum hafa lítil sem engin 
gjaldeyrisviðskipti verið samfara húsbréfakaupum útlendinga hérlendis. 
Nokkrar leiðir eru færar til þess að auka seljanleika, s.s. að reyna að samræma 
skuldabréfaútgáfu, en sú leið sem oftast hefur verið farin hérlendis er að 
greiða fyrir viðskiptavakt með ákveðna eignaflokka. Til að mynda hefur 
lánasýsla ríkisins varið um 2-300 milljónum á ári til þess að greiða fyrir 
viðskiptavakt með húsbréf og mörg fyrirtæki á hlutabréfamarkaði hafa greitt 
viðskiptavökum fyrir vakt með hlutabréf. Loks, greiddi Seðlabanki Íslands 
fyrir viðskiptavakt með krónuna á árunum 2001-2002.  

Hvað er seljanleiki? 

Flestir telja sig líklega átta sig á því hvað seljanleiki (e. liquidity) þýðir en 
samt sem áður er erfitt að skilgreina hugtakið með beinhörðum hætti. 
Algengast er þó að miða við skilgreiningu Blacks (1971): 
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A liquid market is a market in which a bid-ask price is always quoted, its spread is 
small enough and small trades can be immediately executed with minimal effect 
on price. 
 
Hugtakið getur vitaskuld haft margar hliðar en algengast er að tala um 

tvær. Annars vegar þanþol (e. tightness) og hins vegar dýpi (e. depth). Með 
þanþoli er átt við hve auðveldlega framboð og eftirspurn geta mæst án mikils 
viðskiptakostnaðar en dýpi vísar til þess hversu stórar fjárhæðir geta runnið í 
gegnum markaðinn án þess að verð víki frá jafnvægi. Skortur á þanþoli getur 
skapað ástand þar sem markaðurinn frýs og enginn mótaðili – hvort sem 
verið er að kaupa eða selja – finnst til þess eiga viðskipti við. Skortur á dýpi 
leiðir til þess að ekki er hægt að leysa út stórar stöður án þess að miklar 
verðsveiflur verði. Oft er talið að um töluverða fylgni sé að ræða á milli 
þessara tveggja skilgreininga en það er þó ekki algilt. Hægt er sjá yfirlit yfir 
mismunandi túlkanir á hugtakinu hjá Muranaga and Shimizu (1999). Þeir 
sýna ennfremur fram á að dýpi og þanþol geta stangast á í einhverjum 
tilvikum. Til dæmis hefur tölvuvæðing gjaldeyrisviðskipta aukið þanþol 
markaðarins en minnkað dýpið á sama tíma. Þetta sýnir vel hve erfitt er að 
mæla seljanleika með einum mælikvarða. Samt sem áður þarf fullkominn 
seljanleiki ekki endilega að fela í sér að hægt sé að framkvæma stórar færslur 
á markaði án áhrifa á markaðsverð, enda er það hlutverk markaða að láta 
verðið endurspegla framboð og eftirspurn. Þannig ættu stórar færslur í aðra 
átt að fela í sér upplýsingar um hliðrun framboðs eða eftirspurnar sem ætti 
að hafa áhrif á verð. Ennfremur er mikilvægt að hafa í huga að mikil velta og 
dýpi á einum tíma er ekki nægjanlegt skilyrði fyrir seljanleika. Það sem 
seljanleiki felur raunverulega í sér er að viðskipti á markaði hafi ekki meiri 
áhrif á markaðsverð en nemur hagrænu upplýsingagildi þeirra. Af þeim 
sökum heldur Murés (2002) því fram að seljanleiki sé í raun tvívítt hugtak.  

 
• Seljanleiki getur aðeins verið til staðar svo lengi sem hægt er að 

framkvæma viðskipti, þ.e. að gagnaðili sé til staðar.  
• Því minna sem markaðsverð hreyfist við hverja færslu, því meiri 

seljanleiki er til staðar.  
 
Það sem skiptir máli er að markaðurinn geti ávallt tekið við kjósi 

einhverjir aðilar að losa stöður sína, jafnvel þó slíkt kosti mikinn breytileika í 
verði. Með öðrum orðum að alltaf séu einhverjir mótaðilar fyrir hendi þegar 
viðskiptaþörf kallar eftir. Þetta er mjög fjarri því að vera sjálfsagt þar sem t.d. 
slæmar fréttir eða áföll valda söluþrýstingi í eina átt á markaðinum öllum og 
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engir gagnaðilar finnast. Við slíkar aðstæður getur tiltölulega líflegur eða 
veltumikill markaður hreinlega þornað upp og aðilar sitja fastir í ákveðnum 
stöðum sem ekki er hægt að losa nema með verulegu tapi. Seljanleiki er þeim 
mun stöðugri eftir því sem viðskiptaaðilar eru fjölbreyttari hópur með 
mismunandi fjárfestingastefnu, fjármögnun, áhættustýringu eða væntinga-
myndun að baki kaupunum (Pritsker 2002). Það leiðir til þess að minni líkur 
eru á því að markaðurinn frjósi vegna þess að öll viðskipti leita í eina átt.  

Seljanleiki á íslenskum eignamörkuðum 

Af framansögðu má auðveldlega ráða að seljanleiki er ávallt minni og 
brothættari á litlum mörkuðum en stórum. Þetta á sérstaklega við ef 
markaðsaðilarnir eru fáir og einsleitir eins og raunin hefur verið hérlendis. 
Það er ekki fyrr en eftir 1990 sem íslenskur fjármagnsmarkaður komst á legg 
og jafnvel eftir þann tíma hefur reynst mjög erfitt að halda uppi seljanleika, 
hvort sem litið er til sölu á hlutabréfum, skuldabréfum eða gjaldeyri. Eftir um 
áratugs reynslu á íslenskum fjármagnsmarkaði má svo heita að viðskiptavakt 
sé til staðar með helstu eignaflokka – skuldabréf og hlutabréf – þar sem 
viðskiptavakar fá greiðslu fyrir að halda uppi seljanleika. Viðskiptavaktin gerir 
hvoru tveggja að lækka viðskiptakostnað með minna verðbili og tryggja að 
ávallt sé gagnaðili til staðar í framtíðarviðskiptum. Á skuldabréfamarkaði 
komst viðskiptavakt á með núverandi sniði bæði fyrir húsbréf og skuldabréf 
eftir 1998 en tveimur árum síðar sögðu margir af viðskiptavökunum 
samningunum upp og var eftir það samið um greiðslur fyrir slíka vakt. Árið 
2003 greiddi Lánasýsla ríkisins 112 milljónir fyrir viðskiptavakt með ríkisbréf 
og Íbúðalánasjóður 180 milljónir fyrir viðskiptavakt með húsbréf. Á 
hlutabréfamarkaði er það regla fremur en undantekning að stærri félög greiði 
völdum aðila, einum eða fleiri, fyrir að halda úti viðskiptum með bréf sín. 
Sum félög, t.d. bankarnir sjá um sína viðskiptavakt sjálfir. Erfitt er að fá 
upplýsingar um hve miklar greiðslur vakarnir fá fyrir sína vinnu en þóknunin 
virðist vera frá 0,3-1% af veltu ef viðskiptin eiga sér stað í reikning 
viðskiptavakans sjálfs. Í báðum tilvikum – hvort um er að ræða ríki eða 
einkaaðila – eru frumútgefendur eignaflokka reiðubúnir til þess að verja 
töluverðum fjármunum til þess tryggja seljanleika þeirra. Það hlýtur að teljast 
vísbending um að viðskiptavaktin skili töluverðum ávinningi – hvort sem 
það kemur fram í lægri ávöxtunarkröfu eða hærra virði. Samkvæmt 
upplýsingum frá Kauphöll Íslands þrengdist verðbil, þ.e. mismunur á kaup- 
og sölugengi, þeirra 7 hlutafélaga sem sömdu um viðskiptavakt árið 2003 um 
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40-70% eftir að vaktin tók gildi. Markaðsaðilar eru ennfremur sammála um 
að aukið greiðsluhæfi íslenskra skuldabréfa sé einn lykilþátturinn að baki 
áhuga útlendinga á íslenskum verðbréfum en um 20-30% af íslenskum 
húsbréfum eru nú í erlendri eign.  

Hins vegar hefur fleira gerst á íslenskum fjármagnsmarkaði á sama tíma er 
hefur aukið seljanleika markaðarins. Almennt séð hefur markaðurinn 
stækkað verulega með auknum efnahagsumsvifum, en frá 1993 til 2003 jókst 
landsframleiðsla Íslands um 40%. Ennfremur hefur eignaverð nær tvöfaldast 
að raunvirði sem hefur orðið til þess að eignamarkaðurinn hefur stækkað 
verulega. Í þriðja lagi hefur fjármagnskerfið sjálft vaxið að umfangi, einkum 
bankarnir með bæði sameiningum, auknum hagnaði og hlutafjárútboðum. 
Nú er svo komið að eigin fé íslenskra banka hefur fimmfaldast að raunvirði 
frá 1998 og veltubækur þeirra þriggja eru umsvifamiklar á eignamörkuðum, 
bæði sem viðskiptavakar og spákaupmenn. Veltubækurnar hafa aðgang að 
gífurlegu fjármagni og aðkoma þeirra hefur aukið dýpi markaðarins verulega.  

Seljanleiki á gjaldeyrismarkaði 

Íslenski millibankamarkaðurinn með gjaldeyri leit dagsins ljós þann 1. júlí 
1997 og frá þeim tíma hafa viðskipti með íslensku krónuna verið frjáls og 
samfelld. Nokkrar fjármálastofnanir tóku að sér að vera viðskiptavakar með 
krónuna með því skilyrði að verðbil væri undir 5 punktum (0,05%) undir 
venjulegum kringumstæðum og að vera ávallt til staðar sem gagnaðilar fyrir 
gjaldeyrisviðskiptum. Á þeim tíma var fastgengi við lýði og Seðlabankinn 
tryggði að gengi krónunnar héldist innan 6% marka, og af þeim sökum mátti 
viðskiptavaktin kallast nær áhættulaus. Þetta breyttist hins vegar árið 2001 
þegar fastgengið var afnumið og krónan tók að gefa eftir á markaði. 
Viðskiptavakarnir tóku að tapa á vaktinni og fyrir þrábeiðni þeirra tók 
Seðlabankinn að greiða þeim fyrir starfið í byrjun júlí 2001. Greiðslurnar 
vöruðu í um eitt og hálft ár og numu alls 554 milljónum króna. Eftir það 
voru greiðslurnar afnumdar samhliða því að verðbil var gefið frjálst. Þannig 
hefur kaupskyldan í raun og veru verið afnumin fyrir viðskiptavakanna þar 
sem þeir geta í rauninni „prísað sig út af markaðinum” með því að auka 
verðbilið. Það þýðir að mismunur á kaup- og sölugengi íslensku krónunnar 
verði svo mikill að ekki borgi sig lengur fyrir utanaðkomandi aðila að, t.d. 
skipta krónum í erlenda gjaldmiðla, og þannig gæti seljanleiki krónunnar nær 
horfið þegar að kreppir á gjaldeyrismarkaði. Ekki hefur þó enn reynt á þetta 
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nýja fyrirkomulag þar sem gengi krónunnar hefur verið nokkuð stöðugt eða 
hækkandi frá þeim tíma.  

Íslenski gjaldeyrismarkaðurinn er sama marki brenndur og flestir aðrir 
eignarmarkaðir hérlendis. Hann er örsmár og markaðsaðilar fáir. Af þessum 
sökum er erfitt að halda samfelldri dýpt í viðskiptum, þannig að viðskipti séu 
nægilega mikil og mótaðilar gefi sig fram við hverja færslu sem krafist er. 
Þess vegna getur tiltölulega lítil leysing í fjármagnsstraumum komið af stað 
miklu róti á markaðinum og hreyft gengið. En þetta er ekki hið eina. Ef 
skortstaða skapast á svo grunnum markaði getur sú staða komið upp að 
viðskiptin þorna upp eða verða glompótt þar til markaðurinn hefur fundið 
nýtt jafnvægi á hærra verði, þ.e. tilboð með kaup og sölu standast á. 
Viðskiptavakakerfið með kaupskyldu á föstu verðbili gerði þessa verð-
aðlögun sýnilega, samfellda og tryggði að viðskiptin rofnuðu aldrei þar sem 
ávallt var mótaðili til staðar við hverja færslu. Þetta kom vitaskuld ekki í veg 
fyrir snöggar verðbreytingar því sterkur söluþrýstingur á krónuna skapaði 
stundum ástand sem kallast skrúfa eða spírall á gjaldeyrismarkaði. Slíkt ástand 
skapast ef enginn viðskiptavakanna vill eða getur keypt fleiri krónur, t.d. 
vegna viðmiða um gengisáhættu, en á sama tíma skapast töluverður 
þrýstingur frá viðskiptamönnum þeirra að selja gjaldeyri. Í því tilfelli kemur 
pöntun eftir gjaldeyri inn á millibankamarkaðinn sem enginn vakanna 
fjögurra vill taka, en þeir eru samt skyldugir til þess að selja. Þess vegna mun 
hver vaki varpa pöntuninni til þess næsta, sem einnig er skyldugur til þess að 
selja, en á aðeins hærra gengi. Þannig myndast hringrás sem stöðvast ekki 
fyrr en gengið er orðið ásættanlegt fyrir einhvern vakann til að uppfylla 
nefnda pöntun, og ýta henni ekki áfram, eða einhver utankomandi fjársterkur 
aðili leysir millibankamarkaðinn úr möskva og selur þann gjaldeyri sem upp á 
vantar. Þannig margfaldast viðskipti á millibankamarkaði, þar sem sama 
pöntunin velkist á milli aðila, hring eftir hring, og í hvert skipti sem hún 
skiptir um hendur lækkar gengi krónunar. Þóknanakerfinu var m.a. ætlað að 
koma í veg fyrir slíka spíralmyndun, þ.e. gefa viðskiptavökunum hvata til 
þess að taka á sig gjaldeyrispantanir fremur en varpa þeim áfram á næsta 
aðila. Ljóst er að spíralmyndun minnkaði eftir að greiðslurnar voru teknar 
upp en umdeilt er hversu mikinn þátt þóknanakerfið átti í því efni þar sem 
mesti fallþrýstingurinn hafi fengið útrás áður en þóknanirnar voru teknar upp 
auk þess sem Seðlabankinn jók einnig inngrip sín á gjaldeyrismarkaði á sama 
tíma. Ljóst er samt að Seðlabankinn taldi þóknanirnar ekki skila sínu þar sem 
þær voru afnumdar í ársbyrjun 2003.  



Á íslenska ríkið að niðurgreiða verðbréfaviðskipti?  57 

 

Er seljanleiki almannagæði? 

Aukin seljanleiki hlýtur að stuðla að lægri áhættu á fjármagnsmarkaði og 
minnka þá bjögun sem óvissa um mótaaðila í framtíðarviðskiptum gæti 
mögulega haft. Það hlýtur síðan að skila aukinni skilvirkni, sveigjanleika í 
eignastýringu og gagnsærra fjármálakerfi til hagsbóta fyrir alla. Ofangreindir 
þættir skipta miklu fyrir miðlunarferli peningamálastefnunnar, þ.e. að 
markaðsaðgerðir Seðlabankans hafi tilætluð áhrif á fjármálmarkaðina með 
skjótum hætti. Hins vegar réttlæta slík almannaáhrif vegna aukins seljanleika 
ekki íhlutun ríkisins í sjálfu sér. Slíkar aðgerðir eru aðeins réttlætanlegar ef 
einhverjir markaðsbrestir koma í veg fyrir að einkageirinn geti skilað nægum 
seljanleika ef miðað er við heildarkostnað- og ábata. Í þessu efni er hægt að 
líta á veitingu seljanleika sem hverja aðra framleiðslu eða þjónustu sem 
fjármálastofnanir bjóða – fyrir beinar eða óbeinar greiðslur. Spurningin er því 
í raun klassísk; hvort allur ábati vegna aukins seljanleika komi fram hjá þeim 
sem veita eða kaupa þjónustuna. Þegar litið er til skuldabréfa- og 
hlutabréfamarkaðar er nokkuð ljóst að frumútgefendur ákveðinna eigna hafa 
séð þörf á því að kaupa umtalsverðan seljanleika, m.a. vegna þess að beinn 
ávinningur af honum er fremur augljós, s.s. með lægri ávöxtunarkröfu 
ríkistryggðra verðbréfa eða hærri virði hlutabréfa. Í þessu efni kemur t.d. 
Lánasýsla ríkisins fram sem hver annar markaðsaðili sem kaupir ákveðna 
þjónustu til beinna hagsbóta fyrir ríkissjóð en ekki sem fulltrúi óbeinna 
almannahagsmuna.  

Samkvæmt Frieden (1997) hefur seljanleiki einnig áhrif á langtímavirði 
gjaldmiðla með auknu söluhæfi. Minna verðbil í gjaldeyrisviðskiptum ætti 
ennfremur að skila töluverðum ávinningi fyrir utanríkisviðskipti, einkum með 
fjármagn og þjónustu þar sem viðskiptakostnaður vegur þyngra en í viðskipt-
um með vöru. Eins og nefnt var í inngangi bendir margt til þess að skortur á 
dýpi á íslenskum gjaldeyrismarkaði sé ein helsta ástæðan fyrir því að full 
samþætting hefur ekki átt sér á milli íslenskra eignamarkaðra og erlendra og 
þannig séu raunvextir enn hærri hérlendis en erlendis. Raunar er það svo að 
gengi krónunnar hefur mjög víðtæk áhrif á efnahagslíf í svo litlu og opnu 
hagkerfi sem hið íslenska er. Langtímavirði hlýtur vitaskuld að ráðast af 
þjóðhagslegum aðstæðum, en þegar litið er til skamms og meðallangs tíma 
geta aðstæður á gjaldeyrismarkaðinum sjálfum, einkum hvað varðar 
fjármagnsflæði, haft töluvert að segja. Það gerist vegna þess að sveiflur í 
seljanleika hafa áhrif á væntingamyndun markaðsaðila og geta valdið 
skörpum verðhreyfingum (Evans og Lyons 2002). Með öðrum orðum, ef 
gjaldeyrismarkaðurinn frýs vegna takmarkaðs seljanleika geta áhrifin verið 
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öfgafull. Millibankamarkaður með krónur nýtur ekki sambærilegra styrkja og 
skuldabréfamarkaðurinn heldur er alfarið rekinn áfram af gróðasjónarmiðum 
bankanna þriggja. Ljóst er að gjaldeyrisviðskipti skila töluverðum ábata, auk 
þess sem miklu málir skiptir að geta boðið viðskiptavinum upp á hagstæð 
gjaldeyrisviðskipti samhliða annarri þjónustu. Spurningin er því sú hvort 
þessir hagrænu hvatar séu nægjanlegir til þess að skila þeim seljanleika sem 
telst þjóðhagslega hagkvæmur. Öfugt við skuldabréfamarkaðinn virðist 
ríkisvaldið hafa lítilla beinna hagsmuna að gæta hvað gjaldeyrisviðskiptin 
varðar að öðru leyti en því hvað varðar framgang peningamálastefnunar.  

Hins vegar má velta fyrir sér hvort öll kurl séu komin til grafar í þessu 
efni og hvort aukin seljanleiki á gjaldeyrismarkaði gæti lækkað 
ávöxtunarkröfu ríkisverðbréfa enn frekar og þannig skilað beinum ábata. 
Ennfremur, hvort núverandi fyrirkomulag á gjaldeyrismarkaði muni standast 
í framtíðinni þegar sterkur söluþrýstingur skapast aftur á krónuna – sem 
hlýtur að gerast fyrr eða síðar. Aukinheldur gætu frekari sameiningar í 
fjármálaheiminum breytt markaðsskilyrðum verulega. Flest bendir raunar til 
þess að núverandi markaðsfyrirkomulag á gjaldeyrisviðskiptum sé 
tímabundið og kostnaðurinn fyrir Íslendinga við að halda úti eigin gjaldmiðli 
sé meiri en sést á yfirborðinu.  
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Human resource management (HRM) has developed rapidly in the past 
two decades, as more and more firms have realized the importance of using 
HRM to support the pursuit of strategic business goals (Ulrich, 1998; 
Kearns, 2003; Schuler & Jackson, 2004). To follow these developments 
around the world, and to gauge whether the progress is real or imagined, 
comparable and accurate information on the practice of HRM is essential 
(Ulrich, Brockbank & Yeung 1989; Gunnigle & Moore 1994). The Cranfield 
Network on Comparative Human Resource Management (CRANET) has for several 
years provided descriptive data on HRM policies and practices in over 35 
countries in Europe and around the world (Brewster et al. 2004; Ásta 
Bjarnadóttir et al. 2004). Benchmarking research within different 
geographical areas has also provided a wealth of information on local HR 
practices (Tómas Bjarnason et al. 2000; Rogaczewska et al. 2003; 
Development Dimensions International 2000). This research has 
considerable practical value for those organizations wishing to benchmark, 
i.e., to compare their own practices to those prevalent in their peer 
organizations (Ulrich et al. 1989).  

The main limitation of the comparative and benchmarking data is that it 
is primarily descriptive in nature, i.e., it describes current practices but does not 
put them on an evaluative yardstick. Also, the resulting discussion is often 
very piecemeal, as each trend is discussed separately from the rest, and the 
configurations of how various practices combine with each other are not 
studied. As a result, it is difficult to interpret trends that are apparent in the 
data and, for an organization wishing to move forward in terms of HR 
management, it is difficult to know which trend is worth following and 
which is not.  
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A different approach to studying HR practices is to look at them in a 
more prescriptive manner. Most influential among these approaches is the 
„best practice in HRM” approach, often attributed to Jeffrey Pfeffer (Pfeffer 
1994; 1998; Pfeffer & Veiga 1999). Concepts with similar meaning include 
„high-performance work systems” (HPWS) (Becker et al. 2001), “best 
human assets management” (Fitz-enz 1997a), “high-commitment 
management” (Purcell 1999), and even „progressive HR practices” (Wright 
et al. 2003). Researchers working in this tradition have had considerable 
success demonstrating a relationship between these practices and various 
indicators of firm and business unit performance and/or productivity 
(Huselid 1995; MacDuffie 1995; Ichniowski et al. 1995; Huselid & Becker 
1996; Huselid et al. 1997; Delaney & Huselid 1996; Dorgan & Dowdy 2002; 
Watson Wyatt 2002; Wright et al. 2003), although methodological issues are 
still being debated (Huselid & Becker 1996; Gerhart et al. 2000).  

As the literature on the subject is still evolving, there is no single univers-
ally agreed upon definition of best practices in HR (Becker and Gerhart 
1996). A review of the available literature on best practices in HR and HR-
firm performance research suggests, however, that the 16 items it Table 1 
seem to be the most universally accepted (Pfeffer 1994; Huselid 1995; 
Delaney and Huselid 1996; Fitz-enz 1997a/1997b; Becker & Huselid 1998; 
Becker et al. 2001, Ulrich et al. 1989).  
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Table 1. An overview of  HR practices most commonly listed as best practices 
or as elements in a high performance work system. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 1. Great selectivity in recruiting and hiring 
 2. Extensive employee training 
 3. Massive multidirectional communications and information 

sharing 
 4. Extensive employee participation and high-involvement work 

systems 
 5. Job redesign (particularly team-based working) 
 6. Performance appraisal used as a management tool 
 7. Promotion based on merit, not seniority 
 8. Performance-contingent incentive compensation 
 9. Employee ownership 
 10. Pay-levels targeted above market 
 11. Top-management committed to a long-term strategy and strong 

corporate values 
 12. Reduced status distinctions 
 13. Employment security 
 14. Measurement of HR practices and outcomes 
 15. Business and HR strategies strongly aligned 
 16. HR involvement in strategy development 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
A variation on the best practice theme is to look at the configuration of 

human resource activities within an organization as a cluster or bundle of 
related practices and systems, and to classify them in holistic configurations 
from the least developed to the most advanced (MacDuffie 1995; Becker & 
Huselid 1998; Horgan & Muhlau 2003). This approach can be grouped with 
the best practice approach because many of the indicators of the more 
advanced stages or configurations of HR practices are similar to those on the 
best practice lists. One conceptual model of this kind was presented by Paul 
Kearns (2002, 2003) under the label of “HR maturity”. The HR maturity 
concept describes the typical development of HRM within a firm, as shown 
in Table 2, starting with no conscious HRM in stage 0 and ending with the 
organization becoming a whole system in stage 6.  
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Table 2. Characteristics of  the HR maturity stages (based on Kearns, 2003).  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Stage 0:  No conscious HR management: No formal HR systems are in place, 
and personnel decision are made on an ad-hoc and intuitive basis, 
usually by senior managers only (command-and-control mindset). 

 
Stage 1:  Personnel administration: Basic records on employees are being kept 

and personnel is managed in accordance with law. Attempts are made 
to create consistency (for example in pay rates) but formal systems are 
not in place. 

 
Stage 2:  Good professional practice: The adoption of professional practices in 

areas such as selection, performance appraisal and training, but these 
systems are perfunctory and not very effective yet. This may or may 
not involve the assistance of designated HR professionals. This stage 
can be reached fairly easily. 

 
Stage 3:  Effective HR management: A conscious move has been made to make 

HRM more systematic and structured. Increased emphasis is put on 
managers’ supervisory skills, training of the workforce, and on making 
performance management more effective, e.g. with performance-
related pay. Usually HR professionals are employed at this stage. 

 
Stage 4:  HRM integral to operations: HRM is now truly regarded as a source of 

competitive advantage, people measures are added to business 
measurement systems, and HR people collaborate closely with line 
management on operational matters. Levels of personal accountability 
have increased sharply and under-performance at both team and 
individual level is well managed. Tailored solutions replace generic. 
This is a very tough standard for HR. 

 
Stage 5:  Transition to more strategic focus: This is a transitional phase 

characterized by management enlightenment regarding the necessity to 
break up traditional organizational structures (e.g. reporting lines and 
departments). Team accountabilities replace individual accountabilities. 

 
Stage 6:  Organization becomes a whole system: An extremely rare state of 

affairs where each employee translates the strategic direction of the 
organization into their own work. Organization is obsessed with 
continuous improvement, trust is at a high level, controls have been 
relaxed and barriers to performance have been removed. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
The present study aims to connect the aforementioned, and until now, 

separate, streams of research, the descriptive and the prescriptive, and at the 
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same time to provide practical guidelines for practitioners who are working 
to move HRM in their organization forward. The study is based on the 
premise, supported by the HRM-firm performance research outlined above, 
that certain approaches to human resource management, certain practices 
and methods, are more desirable than others, from the point of view of 
executing strategy and enabling an organization to reach its goals. 
Organizations should, therefore, strive to move toward the more advanced 
stages on the HR maturity scale.  

The first objective of the current study is to use existing survey data 
(from the CRANET survey) to develop scales for a diagnostic tool for 
evaluating the maturity of human resource management within an 
organization, based on Kearns’ (2003) prescriptive stage model of HRM 
maturity, and to evaluate its internal reliability.  

The second objective of this study is to conduct a preliminary validation 
of the diagnostic tool. This will be done by correlating the HR maturity 
scores with independent outside evaluations of the different organizations. It 
is expected that higher maturity scores will be associated with higher ratings 
of financial performance and organizational image.  

If the study suggests that the descriptive CRANET data can be used to 
reliably classify organizations within the prescriptive stage model of HR 
maturity, it will add a new dimension to comparative research in HR and 
make the CRANET data even more valuable as guidance for firms striving 
to increase the impact of HRM in their organizations.  

Method 

Sample 
The data used in this study was obtained from the 2003 CRANET survey 

of HR practices in Icelandic organizations (Ásta Bjarnadóttir et al. 2004). 
The survey is a mail-survey and was sent to a sample of the 246 largest 
employers in Iceland. Respondents were 114 (a 46% response rate), and in 
most cases the responses were given by the most senior HR manager (78%). 

Measures 
HR maturity: The authors developed 5 scales to assess the standing of 

organizations in the sample with respect to stages 0 through 4 in Kearns’ 
(2002, 2003) HR maturity model (no items in the survey qualified as 
indicators for stages 5 and 6). Scales were developed rationally rather than 
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empirically (Guest, Conway & Dewe, 2004), as the intention was to measure 
the status of firms with respect to the conceptual model, rather than to 
empirically identify bundles of HR practices that tend to go together. Items 
were independently selected from questions on the 2003 CRANET survey 
by two expert judges, resulting in an inter-judge reliability of 91%. Scoring 
rules for each item (or each response option) were developed based on their 
correspondence with the various stages of HR maturity. Item-total 
correlations were studied, and items omitted if further analysis of their 
content vis-à-vis the stage seemed to warrant it. The final scales numbered 0 
through 4 contained 12, 17, 22, 26 and 28 items respectively.  

Organizational performance: A four-item instrument for outside evaluations 
of organizational performance was developed. This instrument asked judges 
to provide their evaluation of a given organizations by comparing it to others 
in the same industry or sector with regards to the criteria of Financial 
performance, Organizational image, Quality of HR management and Quality of 
management in general, using a five-point Likert scale from “considerably below 
average” (1), to “considerably above average” (5).  

Procedure 
The five scales of the diagnostic tool were used to classify the 114 

organizations in the sample into the 5 stages of HR maturity (stages 0 
through 4) as follows. First, each organization received a score on each scale 
based on the proportion of responses that corresponded to the scoring key 
for the particular scale (Wright et al. 2003). Each organization was then 
assigned to the highest maturity stage with which its response pattern had at 
least a 60% correspondence.  

Reliability: The reliability (internal consistency) of the five scales was 
evaluated using Cronbach’s Alpha, which indicates the degree of cohesion 
within the scale, or the extent to which the items correlate with one another. 

Validity: For the validation part of the study, a subset of 25 organizations 
was selected, five organizations at each of the five stages of HR maturity. 
The criteria for selecting an organization into the validation sample was that 
the organization had at least one competitor or peer in the Icelandic business 
community that it could be compared to. Nine expert judges (all with back-
ground in business and/or finance, but who were not aware of the purpose 
of the study) were asked to provide evaluations of organizational 
performance using the instrument developed earlier. The evaluations were 
then averaged, across judges and organizations, to obtain a mean score and 
standard deviation for each group on each of the four criteria measured. The 



Diagnosing the maturity of human resource… 67 

 

differences in the mean scores for the five groups were then tested for 
significance using ANOVA.  

Results and discussion 

Reliability: The Cronbach’s Alpha coefficient was about 0.40 for HR 
maturity stages 0 and 1 but near 0.80 for stages 2, 3 and 4. Thus it seems that 
the diagnostic tool can reliably classify organizations at the higher stages of 
HR maturity, but that classification at the lower stages is somewhat lacking in 
reliability.  

Validity: The mean scores for ratings of financial performance and organi-
zational image ranged from 2.7 to 4.0, with standard deviations ranging from 
0.3 to 0.7. Figure 1 shows the relationship between performance and image 
and HR maturity as measured by the diagnostic tool.  
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Figure 1. Financial performance and organizational image by HR maturity 

An analysis of variance shows that higher stages of HR maturity are 
associated with significantly higher ratings of financial performance and 
organizational image (F(4,20) = 4.8, p = .007 and F(4,20) = 5,5, p = .004, 
respectively). Pairwise comparisons show that for financial performance 
there is a significant difference between stages 2 and 3 and between stages 0 
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and 3 and 0 and 4 for organizational image. These differences are all in the 
expected direction, such that higher stages of HR maturity are related to 
higher ratings of performance and image. Ratings of quality of HR 
management and general management show the same relationship with HR 
maturity and are highly correlated with ratings of performance and image.  

These results suggest that the CRANET survey data can be used as a 
basis for diagnosing organizations’ HR maturity and provide some indication 
of what HRM practices are most likely to lead to better performance. 

It is worth pointing out, however, that based on this study it is not 
possible to claim a causal relationship between HRM practices and firm 
performance. Like much of previous HR-firm performance research this 
study is correlational and cross-sectional rather than longitudinal and does 
not include any measurement of process or mediating variables (Becker et al. 
1997). Findings are, therefore, left vulnerable to the argument that superior 
business performance may be the factor that causes a firm to adopt best-
practice HR, rather than vice versa (Purcell, 1999). However, Recent studies, 
such as by Wright et al. (2003), suggest that organizational commitment may 
be a key mediating variable in the relationship between HR practices and 
business unit performance, and findings by Koys (2001) suggest that the 
causal chain starts with HR practices rather than vice versa. Nevertheless it is 
important to conduct more research on the process aspects of this linkage.  

Another weakness of the current study can be found in the measures 
used as independent and dependent variables. First, regarding the independ-
ent variable, the CRANET survey relies on a single respondent to describe 
the HR practices of each participating organization. Although this approach 
is the general rule in most HR research, studies have indicated that the 
reliability of single-respondent estimates may be low (Wright et al. 2001; 
Wright et al. 2003; Gerhart et al. 2000; Purcell 1999), particularly when the 
questions are in some sense evaluative.  

The dependent variables used in the current study also have certain weak-
nesses. The outside evaluations of organizational performance are perceptual 
measures of organizational performance, as the expert judges were not 
required to base their evaluations on a thorough analysis of each company, 
but rather on overall impressions obtained in the course of their work. 
Perceptual measures certainly have their drawbacks, such as being influenced 
by organizational visibility and public relations effectiveness. Their main 
advantage, however, is that they allow the inclusion of firms and institutions 
for which comparable financial performance data are not available (Delaney 
& Huselid, 1996). On the positive side, a study conducted by Wall et al. 
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(2004) suggests that subjective evaluations of organizational performance 
have acceptable convergent, discriminative and construct validity.  

These weaknesses in the variables used might account for the inconsist-
ent difference between stages 1 and 2, where companies in the former stage 
seem to have a higher rating of performance and image than those in the 
latter stage (these difference, however, are not statistically significant). 
Further research is needed to evaluate whether these inconsistencies are due 
to errors in the original survey data, errors in the construction of the HR 
maturity scales for stages 1 and 2, a systematic bias in the outside ratings, or 
reflect a true reversal in the relationship between HR and firm performance.  
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Uppbygging aðstöðu fyrir ferðalanga í 
óbyggðum.  

Um lífsferil ferðamannastaðanna Landmannalauga 
og Lónsöræfa. 

Bergþóra Aradóttir 

 

„Gestur er inn kominn hvar skal sitja sjá.“ Þessi orð úr Hávamálum eiga vel 
við nú í ljósi þeirrar staðreyndar að fjöldi erlendra ferðamanna hér á landi 
hefur vaxið mjög hratt undanfarin ár. Er nauðsynlegt fyrir þá sem að ferða-
málum koma að velta því fyrir sér hvar skuli „vísa öllum þessum gestafjölda 
til sætis“, þannig að vel fari um þá alla, „gestgjafanum“ finnist ekki að á sér sé 
troðið og „húsrými“ sé nægilegt.  

Árið 2003 fór fjöldi erlendra ferðamanna í fyrsta sinn yfir 300.000 
(Ferðamálaráð Íslands 2004) og gera áætlanir ráð fyrir að innan fárra ára 
verði fjöldi þeirra kominn í um eina milljón. Langflestir hinna erlendu gesta 
nefna mikilfenglega náttúru Íslands sem helstu ástæðu þess að Ísland varð 
fyrir valinu sem áfangastaður (Ferðamálaráð Íslands 2002).  

Samfara þessu leggja sífellt fleiri leið sína inn á hálendi Íslands en bætt 
aðgengi og betri bílakostur hefur gjörbreytt möguleikum fólks að fara þar 
um. Í kjölfar aukinnar umferðar hefur þörfin fyrir margvíslega þjónustu 
vaxið. Þýðir það óhjákvæmilega uppbyggingu á manngerðu umhverfi á svo til 
áður ósnortnum svæðum og ásýndarbreytingu á viðkomandi stað. Því er 
mjög mikilvægt á ferðamannastöðum þar sem mikilfengleg náttúra er helsta 
aðdráttaraflið að gera sér grein fyrir með hvaða hætti uppbygging ferða-
þjónustu á að vera eða hvort hún yfir höfuð á rétt á sér.  

Ólík sjónarmið eru uppi um hvernig æskilegt sé að manngert umhverfi 
þróist á ferðamannastöðum á hálendinu. Sumir vilja hafa staðina aðgengilega, 
í góðu vegasambandi og byggja gistirými og veitingaaðstöðu í samræmi við 
eftirspurn. Aðrir telja að við það missi staðir aðdráttarafl sitt, stilla verði allri 
uppbyggingu í hóf og takmarkað aðgengi auki töfra þeirra. Þó er mikilvægt 
að benda á að svo hægt sé að koma í veg fyrir skemmdir af völdum 
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ferðamennsku á náttúru þarf lágmarks uppbygging að vera til staðar. Vanga-
veltur af þessum toga verða stöðugt áleitnari eftir því sem ferðamönnum 
fjölgar og álag á umhverfi ferðamannastaða vex. 

Í þessu samhengi er gott að þekkja til hugtaksins þolmörk ferðamennsku 
en það tekur til bæði umhverfislegra og félagslegra þátta á ferðamannastað. 
Þolmörk ferðamennsku eru skilgreind sem 

 
...sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að 
gæta, hvort heldur sem er á náttúrulegt umhverfi, upplifun ferðamanna eða 
viðhorf heimamanna (Martin og Uysal 1990:329). 
  
Í þessari skilgreiningu er talað um þolmörk náttúrulegs umhverfis en 

einnig er hægt að tala um þolmörk manngerðs umhverfis. 
Manngert umhverfi eða innviðir (e. infrastructure) var einn fjögurra þátta 

sem skoðaður var í rannsókn um þolmörk ferðamennsku sem Ferðamálaráð 
Íslands, Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri stóðu fyrir á nokkrum 
ferðamannastöðum á Íslandi. Hinir þættirnir þrír sem voru rannsakaðir voru: 
viðhorf heimamanna, upplifun ferðamanna og náttúrulegt umhverfi. Fór 
rannsóknin meðal annars fram á tveimur stöðum á hálendinu, í Landmanna-
laugum og Lónsöræfum. Byggir þessi grein að miklu leyti á skrifum sem birst 
hafa um þolmörk innviða á þeim stöðum (Bergþóra Aradóttir 2003a, 2003b, 
2003c). Niðurstöðurnar eru síðan skoðaðar í ljósi líkans Butlers (1980) um 
lífsferil ferðamannastaða. 

Niðurstöður rannsóknarinnar á þolmörkum innviða 

Í rannsókninni var leitast við að draga fram þá þætti sem segja til um 
þolmörk innviða í Landmannalaugum og Lónsöræfum. Reynt var að átta sig 
á hvort uppbygging innviða og skipulag sé í takt við þá ferðamennsku sem 
þróast hefur þar. Er það í samræmi við umfjöllun fræðimanna (Inskeep 1991, 
Godfrey & Clarke 2000) um hvernig gildi innviða er metið. Þolmörkum 
innviða er þá náð t.d. þegar gæði eru ekki nægileg og/eða afkastageta er ekki 
nægileg. Rannsóknin tók til eftirfarandi þátta: 

− Umfjöllun um innviði á stöðunum báðum. 

− Hversu mikið þeir eru nýttir. 

− Hvernig staðallinn (e. standard) á þeim er. 
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Rannsóknin leiddi í ljós að mikið álag er á marga þætti innviða bæði í 
Landmannalaugum og Lónsöræfum og er þolmörkum innviða náð á báðum 
stöðum yfir sumarið. 

Í Landmannalaugum birtist það í tengslum við þætti eins og gistirými og 
eldunaraðstöðu. Skálinn sem þar er rúmar um 75 manns í gistingu en er 
fullbókaður allt sumarið og oft mikil þrengsli í eldhúsi þó útbúnaður sé 
góður. Tjaldað er á mölinni skammt frá skálanum og verður það leiðinlegt í 
rigningum. Fram kom að upplýsingagjöf og merkingar væru ekki nægilegar 
ásamt því að viðhaldi stíga sé ábótavant. Tengist það miklu álagi á skála- og 
landverði sem eiga erfitt með að komast yfir allt það sem þeim er ætlað. Þá 
þótti neikvætt að baðlaugarnar voru oft yfirfullar og aðstaðan þar við í 
lágmarki. Kom fram að þarna ríkti mikið skipulagsleysi og óánægja með 
hversu mikið álag væri á svæðinu öllu. 

Í Lónsöræfum komu álagseinkennin einkum fram í tengslum við þætti 
eins og veginn inn á Illakamb og bílastæðið þar en Skyndidalsá er óbrúuð og 
vegurinn yfir Kjarrdalsheiði er með bröttum brekkum og kröppum beygjum. 
Á bílastæðinu á Illakambi rúmast svo einungis 6 bílar og eru oft mikil 
þrengsli. Salernismál þóttu í ólagi, bæði of fá og varla bjóðandi. Kamrar af 
gamalli gerð eru á nokkrum stöðum auk þess sem þurrsalerni er við 
Múlaskála og við tjaldstæðið í Eskifelli. Þá þótti vanta upplýsingaskilti ásamt 
því að viðhaldi stíga væri betur sinnt. Einnig kom fram að mikið álag er við 
Múlaskála en hann virkar sem eins konar þjónustumiðstöð fyrir svæðið. 
Rúmar skálinn um 24 í gistingu og þar er einnig hægt að tjalda. 

Lífsferill ferðamannastaða 

Þolmörk eru nátengd kenningu Butlers (1980) um lífsferil ferðamanna-
staða Þar er þróun ferðamannastaða lýst eftir ferli sem þeir ganga í gegnum 
eftir því sem tíminn líður og fjöldi ferðamanna eykst. Á ákveðnu stigi 
ferilsins er svo þolmörkum náð. Því er spennandi að skoða það sem fram 
kemur í rannsókninni á þolmörkum innviða og á grundvelli hennar reyna að 
staðsetja Lónsöræfi og Landmannalaugar á lífsferilskúrfunni. 

Lífsferillinn hefst á uppgötvunarstigi sem einkennist af því að ferða-
mennirnir sem þá koma eru að uppgötva staðinn, þeir eru ævintýragjarnir og 
leita að óspilltri náttúru eða frumstæðri menningu. Uppbygging á staðnum 
vegna ferðamanna er engin og allir innviðir einfaldir, aðstaða og þjónusta í 
lágmarki. Fyrir uppgötvarana er þetta einmitt mikilvægur hluti aðdráttar-
aflsins. Eftir því sem gestum fjölgar tekur við tímabil sem einkennist af örum 
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vexti. Kallar það á aukna uppbyggingu aðstöðu; þjónusta eykst, gistihús og 
veitingahús rísa samgöngur batna og afþreyingarmöguleikar aukast. Aukið 
álag verður á umhverfi og samfélag og slík uppbygging þýðir ásýndarbreyt-
ingu á ferðamannastaðnum, einkenni hans verður önnur en voru í upphafi. 
Samfara þessu breytist samsetning gesta, uppgötvararnir hverfa og leita á nýja 
óspillta staði og fjöldaferðamennskan verður að lokum ráðandi. Samkvæmt 
kenningu Butlers um lífsferilinn er þolmörkum þá náð, við tekur stöðnun 
sem leiðir til hnignunar og ferðamönnum fer að fækka. Hins vegar ef gripið 
er til aðgerða og reynt að hafa áhrif á þróunina getur orðið endurnýjun og 
nýtt vaxtarskeið tekið við. 

Breytingar á manngerðu umhverfi er einungis einn þáttur af mörgum sem 
getur sagt til um hvar ferðamannastaður er staddur á lífsferli sínum. Martin 
og Uysal (1990) segja að þolmörk séu mismunandi fyrir ólíka þætti fyrir hvert 
stig á ferlinum. Þannig eru til dæmis þolmörk heimamanna mjög há á fyrstu 
stigum hans meðan þolmörk innviða þegar engin uppbygging hefur átt sér 
stað eru mjög lág fyrst. Síðar þegar uppbygging hefur átt sér stað geta 
þolmörk innviða verið mjög há meðan heimamenn eru oft orðnir þreyttir á 
miklum ágangi ferðamanna. 

Leiða má líkum að því að Lónsöræfi sé við upphaf annars stigs (sjá mynd 
1). Öll uppbygging innviða er einföld og ekki gerð fyrir að taka á móti 
miklum fjölda ferðamanna. Segja má að umfang ferðamennsku sé enn lítil þó 
nokkrum sinnum hafi verið brugðist við auknum fjölda ferðamanna eins og 
með byggingu Múlaskála 1991, tilkomu þurrsalerna og byggingu göngubrúa. 
Þrátt fyrir það leiddi rannsóknin á þolmörkum innviða í ljós að þolmörkum 
er náð á sumrin þegar fjöldi gesta er hvað mestur. Ekki er lengur hægt að 
segja að staðurinn sé óþekktur og fjölgar gestum sem þarna fara um, 
sérstaklega daggestum. Talar umsjónaraðili áætlunarferða þangað um 
aukningu milli ára hjá sér. Erfitt er að leggja mat á hversu margir ferðamenn 
koma í Lónsöræfi á ári hverju þar sem ekki hefur verið safnað slíkum 
heildartölum. Athugun sem gerð var árið 2001 leiddi í ljós að fjöldi 
ferðamanna sem kom í Lónsöræfum var tæplega 2000 (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir og Gunnþóra Ólafsdóttir 2003). Ennþá höfðar staðurinn þó 
helst til þeirra sem vilja ferðast um við fremur frumstæðar aðstæður. 
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Mynd 1. Lífsferill ferðamannastaða (Butler 1980). Gerð er tilraun til að 
staðsetja ferðamannastaðina Lónsöræfi og Landmannalaugar á ferlinum. 

Á sama hátt má leiða líkum að því að Landmannalaugar séu við lok þriðja 
stigs (sjá mynd 1). Hefur staðurinn verið þekktur lengi sem áfangastaður 
ferðalanga og oft verið brugðist við vaxandi fjölda þeirra með uppbyggingu 
aðstöðu og þjónustu. Fyrsti skáli Ferðafélags Íslands var reistur 1951 en sú 
aðstaða hefur oft verið stækkuð og betrumbætt. Langt er síðan vatnssalerni 
komu til og nýtt stórt snyrtihús var tekið í notkun 2001. Þá er þar nú ýmis 
önnur þjónusta eins og hestaleiga og lítil verslun sem einnig er „kaffihús“. 
Hefur staðurinn orðið fyrir töluverðum ásýndarbreytingum í tengslum við 
þetta aukna umfang ferðamennsku. En þrátt fyrir þá uppbyggingu sem orðið 
hefur dugar hún ekki til og er þolmörkum innviða náð yfir sumartímann. 
Fjöldi ferðamanna sem þangað kemur hefur aukist ár frá ári um langt skeið 
og er orðinn mjög mikill. Rannsókn sem Rögnvaldur Guðmundsson (2000) 
gerði sýndi að fjöldinn sem kemur í Landmannalaugar er um 60.000 en 
ágiskanir landvarða sem starfa þar eru á þá leið að fjöldinn sé enn meiri eða 
um 100.000 manns á sumri hverju og flestir af erlendu bergi brotnir (Glóey 
Finnsdóttir munnlegar upplýsingar 2002). Einungis hluti af þessum fjölda 
dvelur þó yfir nótt og gistir þá annað hvort í skála eða á tjaldstæðinu. Hefur 
þróunin verið í þá átt að daggestum fjölgar meðan gistináttatölur hafa lítið 
breyst en staðreyndin er að gistirými er upppantað marga mánuði fram í 
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tímann og er biðlisti eftir skálagistingu í um 6-8 vikur á ári yfir hásumarið 
(Inga Rósa Þórðardóttir munnlegar upplýsingar 2002). Á svæðinu ægir saman 
ýmsum tegundum ferðamennsku, gönguferðamenn, hestaferðamenn, 
dagsferðamenn á eigin bíl og hópferðamenn í rútum. Höfðar svæðið því ekki 
lengur til frumherjanna og líklega talsvert langt um liðið síðan það var.  

Áhugavert er í þessu samhengi að bera saman þróunina á þessum stöðum 
og velta fyrir sér hvað varð til þess að Landmannalaugar eru komnir þetta 
langt á lífsferli sínum og hvort hægt sé með einhverjum hætti að sjá fyrir 
þróunina í Lónsöræfum. Aðgengið að þessum stöðum skiptir þarna miklu 
máli. Á meðan hægt er að komast á fólksbíl til Landmannalauga er bara fyrir 
velútbúna bíla og vana bílstjóra að fara inn í friðlandið á Lónsöræfum. Þegar 
á síðari hluta sjöunda áratugarins var vegurinn í Landmannalaugar orðinn fær 
jeppum (Gylfi Júlíusson munnlegar upplýsingar 2003) svo ferðalög þangað 
hafa verið möguleg flestum um langt skeið. Þá byggði Ferðafélag Íslands 
snemma upp góða aðstöðu í Landmannalaugum eins og vatnssalerni í stað 
kamra. Við það varð staðurinn meira aðlaðandi og gat tekið við fleirum. Í 
Lónsöræfum voru til skamms tíma uppi áætlanir um að byggja akfæra brú yfir 
Skyndidalsá en við slíka framkvæmd myndi aðgengið gjörbreytast og álag 
vaxa. Hins vegar hefur vilji margra heimamanna fremur staðið til þess að 
hafa ána óbrúaða og svæðið þar með áfram sem griðland gönguferða-
mannsins. Þetta takmarkaða aðgengi sem einkennir Lónsöræfi sem ferða-
mannastað öðru fremur ákvarðar að miklu leyti hversu mikil og hvers konar 
umferð er um svæðið og getur það ráðið úrslitum um hvers konar 
ferðamennska þróast þar. 

Lokaorð 

Þar sem bæði Landmannalaugar og Lónsöræfi eru ferðamannasvæði utan 
alfaraleiða hafa innviðir þar nær eingöngu byggst upp vegna þeirrar ferða-
mennsku sem þar hefur þróast. Það sem fyrst og fremst laðar ferðamenn á 
þessa staði er einstök náttúrufegurð og hefur gestum fjölgað mjög hratt 
undanfarið. Við það vex álag á innviði og kallar það á úrbætur eins og niður-
stöður rannsóknarinnar um þolmörk innviða sínir. 

Fram kemur hjá Pearce (1989) að þrátt fyrir að ferðamannastaður hafi 
náttúrufar sem sitt aðal aðdráttarafl þá geti sú aðstaða sem er til staðar aukið 
ánægju ferðamannsins. Þá kemur fram í rannsókn Priskin (2001) að á meðan 
ferðamenn sækjast eftir að komast á svæði sem einkennast af náttúrufegurð 
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er það mikilvægt að einhver aðstaða sé fyrir hendi svo umhverfið láti ekki á 
sjá. 

Þessi togstreita að raska ekki náttúrulegu umhverfi með uppbyggingu 
innviða en jafnframt að þeir verði að vera til staðar til verndunar þess birtist 
greinilega í rannsókninni á þolmörkum innviða. Náttúrufar í Landmanna-
laugum og Lónsöræfum er einstakt en jafnframt mjög viðkvæmt og þolir illa 
mikla umferð. Uppbygging innviða þar hefur að einhverju leyti komið í veg 
fyrir að viðkvæmt umhverfi verði fyrir skaða en nú er svo komið að hún 
dugar alls ekki fyrir þá umferð sem þarna er. Verði hins vegar farið út í meiri 
uppbyggingu, hækkar þjónustustigið á kostnað þess frumstæða og óspillta 
sem flestir sem á þessa staði koma eru að sækjast eftir og svæðið getur misst 
aðdráttarafl sitt 

Það er því ljóst að þetta er vandmeðfarið. Það virðist vera að ekki sé 
æskilegt að breyta og þróa innviði eingöngu í takt við fjölgun ferðamanna 
heldur þurfa önnur viðmið að koma til. Mörk ásættanlegra og óásættanlegra 
breytinga í umhverfinu og hvers konar upplifun svæðinu er ætlað að veita 
þeim ferðamönnum sem þangað koma eru einnig þættir sem horfa þarf til en 
það kallar á mjög skýra stefnumörkun fyrir svæðið. 

Slík áætlun hefur ekki verið staðfest fyrir Lónsöræfi. Hins vegar koma 
fram mjög svipaðar áherslur í þeim áætlunum og skipulagi sem varða Lóns-
öræfi og aðilar eins og sveitarfélagið, Umhverfisstofnun og landeigendur hafa 
komið að. Þessar áherslur fela það í sér að friðlandið eigi að vera griðland 
göngufólks og uppbygging þjónustu eigi að vera með einföldum hætti og 
miðast við þarfir göngumanna. Hvað varðar Landmannalaugar þá hefur 
verið unnið að skipulagsmálum fyrir Landmannalaugar og Fjallabakssvæðið í 
heild sinni; svæðisskipulag og aðalskipulag eru staðfest auk þess skipulags 
sem samráðsnefnd um friðland að Fjallabaki stóð fyrir og hafa svipaðar 
áherslur komið fram í þeim öllum. Þar er gert ráð fyrir að Landmannalaugar 
séu nokkuð fjölmennur áfangastaður ferðamanna á hálendinu og þarf þá að 
byggja hann upp sem slíkan og koma þannig í veg fyrir að viðkvæm náttúra 
láti á sjá. Gera þarf ferðamönnum sem þangað koma ljóst að þarna er mikil 
umferð og ekki slík öræfakyrrð og einangrun sem vænta megi. 

Nauðsynlegt er að þessir tveir staðir og margir fleiri í óbyggðum landsins 
séu skoðaðir í samhengi og metið til hverra hver og einn þeirra á að höfða.  
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Menningarlæsi í alþjóðaviðskiptum 
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Alþjóðavæðing eykur þörf fyrir þekkingu á sviði menningarlæsis sem er 
vanmetinn þáttur í stefnumótun fyrirtækja. Flutningar fólks milli landa eykst 
og sjálfsagt þykir að fólk dvelji langdvölum við nám og störf fjarri sínu 
upprunalega heimalandi og skapi sér jafnvel varanlegan starfsgrundvöll í nýju 
landi og breyttu menningarumhverfi.  

Fyrir Íslendinga er um verulega breytingu að ræða, en landið var til 
skamms tíma eitt einangraðasta svæði á Vesturlöndum og samskipti við 
umheiminn takmörkuðust af fjarlægð og erfiðum samgöngum. Ein afleiðing 
einangraðar legu landsins var sú að fáir útlendingar settust hér að til lang-
frama; fjöldi innflytjenda var mun takmarkaðri en almennt gerðist í 
nágrannalöndunum. Því blönduðust Íslendingar lítt fólki af öðrum þjóð-
ernum og við gátum státað af því að hér væru engir kynþáttafordómar, enda 
reyndi aldrei á hæfni okkar og þol til samskipta við fólk af öðrum kynstofn-
um. Íslendingar voru hreinræktaðir, allir af sama meiði og þjóðin nánast einn 
stór frændgarður.  

Þessi sérstaða gerir okkur að einkar heppilegum efniviði til ættfræðirann-
sókna, enda virðist að nánast alla Íslendinga megi tengja með sameiginlegum 
forföður með því að fara í mesta lagi níu kynslóðir, eða gróft reiknað þrjár 
aldir, aftur í tímann. En nú eru nýir tímar, og einangrun Íslands hefur rofnað 
á fáum áratugum. Fjöldi fólks af erlendum uppruna hefur sest hér að og það 
er næstum daglegur viðburður að hitta fólk af öðrum kynstofnum á förnum 
vegi. Nægir raunar að glugga í nýjustu útgáfur af íslensku símaskránni til að 
átta sig á breyttu yfirbragði þjóðarinnar, en sú ágæta bók skartar nú fjölda 
nafna sem áður voru óþekkt hér á landi. Engum þarf því að koma á óvart 
þótt nafngiftir barna á Íslandi eigi eftir að taka miklum breytingum með 
næstu kynslóðum. Allt er þetta af hinu góða eins og Forseti Íslands, Hr. 
Ólafur Ragnar Grímsson, komst að orði í hátíðarræðu við embættistöku í 
ágúst 2004: 
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Hinir nýju landnemar Íslands sem hingað hafa komið á síðari árum hafa auðgað 
samfélag okkar að grósku og fjölbreytileika. Þáttur þeirra í umsköpun Íslands 
mun verða æ ríkari og er það vel (Fréttablaðið 2004). 
 
Svo nefnd sé andstæða við Ísland, eru Bandaríki Norður Ameríku 

blandaðasta samfélag í heimi þar sem runnið hafa saman ólíkir kynstofnar og 
myndað sterkt og heilsteypt þjóðfélag. Þessi samruni hefur að sönnu kostað 
hörð átök og miklar fórnir og fjarri fer því að öll þau vandamál séu leyst. 
Ávinningurinn af þessu samfélagi fólks af ólíkum uppruna er hins vegar 
fólginn í því að Bandaríkin hafa til langs tíma verið öflug uppspretta nýrra 
hugmynda og frjórrar sköpunar á flestum sviðum mannlífsins.  

Hlutverk menntakerfisins 

Það er verðugt viðfangsefni hins almenna menntakerfis að bregðast við 
þeim vandamálum sem fylgja samfélagi fólks sem sprottið er upp í 
mismunandi menningarheimum og hefur tamið sér ólíka siði og venjur. Á 
þessu sviði er farið að reyna á þanþol okkar Íslendinga. Við getum ekki 
lengur ekki lengur barið okkur á brjóst og lýst yfir að ólíkt því sem gerist 
ýmsum öðrum þjóðum séu kynþáttafordómar óþekktir okkar á meðal.  

Raunar er áhyggjuefni að tiltölulega nýleg könnun hefur gefið til kynna að 
það sé einmitt einna helst meðal ungs fólks á Íslandi sem vart verður 
fordóma í garð fólks af öðrum uppruna (Morgunblaðið 2001). Hér er enn 
komið að þætti menntakerfisins. Brýn þörf er á að skólakerfið auki fræðslu 
um mismunandi menningarheima, með það að leiðarljósi að efla skilning og 
frjálslynd viðhorf gagnvart hefðum og venjum sem okkur kunna í fyrstu að 
virðast undarlegar og annarlegar (Morgunblaðið 1999). Segja má að þeir sem 
eru rígbundnir við réttmæti sinna viðhorfa og ágæti eigin samfélags, séu 
orðnir fangar síns nánasta umhverfis. Þröngsýnin hefur lokað þá inni og 
svipt þá frelsinu til að læra að meta fjölbreytni mannlífsins.  

Menntakerfið á að geta bjargað unga fólkinu frá slíkum andþrengslum og 
þar með aukið hæfni okkar til að meta framlag fólks frá öðrum menningar-
heimum til þessa litla samfélags, og jafnframt veitt Íslendingum betra 
veganesti til að lifa og starfa erlendis án verulegra árekstra og erfiðleika í 
samskiptum. Löngum hefur þótt sjálfsagt að skólarnir kenndu öllum að lesa á 
bók; ekki er um það deilt að allir þurfi að koma læsir úr skóla. Nú hefur 
krafan um svokallað tölvulæsi bæst við; þ.e. nú skulu allir búa yfir lágmarks-
kunnáttu í tölvunotkun til að geta orðið góðir og gegnir samborgarar og 
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starfskraftar. Ekkert lát er á kröfum til skólakerfisins og næst í röðinni ætti að 
setja „menningarlæsi“. Það felur í sér að kunna skil á nokkrum grunnhug-
myndum varðandi einkenni menningar, þekkja lykilhugtök varðandi 
menningarmismun o.s. frv. Þessi færni er þegar orðin mikilvæg og verður án 
efa algjör nauðsyn í heimi framtíðarinnar 

Hollendingurinn Geert Hofstede (1994), einn helsti brautryðjandi á sviði 
menningarfræða í heiminum í dag, hefur líkt menningu við tölvuforrit sem 
umhverfið smátt og smátt byggir upp með hverjum einstaklingi. Allir innan 
sama samfélags eru forritaðir á sama hátt. Þegar þeim er mætt sem öðruvísi 
eru forritaðir kemur upp hættan á árekstrum og misskilningi. Í sama máta má 
jafna hverju tungumáli við forrit sem er sprottið úr umhverfinu. Öll börn 
hafa meðfæddan hæfileika til að tileinka sér tungumál. Hvert tungumálið 
verður, fer eftir umhverfinu.  

Menntakerfinu er að sönnu vandi á höndum þar sem kröfur til þess fara 
sívaxandi og sífellt sprettur upp þörfin fyrir nýja kunnáttu. Bóklæsið dugði 
vel hér áður fyrr, en hér hafa verið nefndar til viðbótar kröfur um tölvulæsi 
og jafnvel menningarlæsi. Hefðbundin menntakerfi eru varfærin og íhalds-
söm í eðli sínu, sem skýrist af ítarlegu vali á því sem unga fólkinu er kennt og 
ekki er hægt að hlaupa umsvifalaust eftir öllum nýjungum. Þó er tvímælalaust 
þörf á nýrri fræðslu og í þeim efnum mættu skólar horfa til viðskiptalífsins 
sem er óðum að átta sig á því að umsvif fyrirtækja erlendis geta farið verulega 
úrskeiðis ef skilning skortir á hugarfari og viðhorfum tilvonandi viðskipta-
vina.  

Því varð illa á í messunni vestræna fyrirtækinu sem seldi þvottaefni til 
Arabaríkjanna og sýndi hefðbundna myndaröð þar sem óhreinn þvottur sést 
á fyrstu mynd lengst til vinstri, á miðri síðu fer tauið inn í þvottavélina og á 
myndinni lengst til hægri kemur það út skínandi hvítt og tandurhreint, slíkur 
er undrakraftur þvottaefnisins. Auglýsandinn gáði hins vegar ekki að því að 
ekki lesa allir jarðarbúar frá vinstri til hægri eins og við gerum og finnst 
sjálfsagður hlutur. Svo óheppilega vill til að Arabar, sem urðu þessarar ágætu 
auglýsingar aðnjótandi, lesa frá hægri til vinstri og fengu því allt aðra 
hugmynd um eiginleika þvottaefnisins en til var ætlast! 
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Nýsköpun í námi við Háskólann á Akureyri 

Með tilliti til vaxandi þarfar atvinnulífsins fyrir menningarlæsi, og ekki síst 
með hliðsjón af útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði hefur Háskólinn 
á Akureyri verið að feta sig inn á braut námskeiða á sviði alþjóðavæðingar og 
fjölmenningarfræða. Slíkt nám hefur verið þróað í alþjóðaviðskiptum og 
Evrópufræðum. Einnig hefur kennsla á þessu sviði skipað vaxandi sess í 
námskeiðum í viðskiptaensku, þar sem fjallað er um lykilhugtök á sviði 
menningarrannsókna með tilvísan til nokkurra helstu sérfræðinga í heiminum 
í dag, s.s. Geert Hofstede, sem áður var nefndur, Fons Trompenaars, 
Edward T. Hall og Michael Byram.  

Háskólanum á Akureyri er mikill fengur að styrk frá Leonardo da Vinci 
starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins til að leiða CEReS, tveggja ára 
samstarfsverkefni sex evrópskra háskóla og stofnana sem stóreflir þróunar-
starf og nýsköpun á sviði menningarfræða. Skilgreining og mat á lykilþáttum 
menningarlæsis og aðferða við gerð fjölþjóðlegs námsefnis er ætluð niður-
staða CEReS-rannsóknarinnar. Þátttakendur í CEReS verkefninu ásamt 
Háskólanum á Akureyri eru fyrirtækið InterAct International í Bretlandi, sem 
hefur sérhæft sig í rannsóknum varðandi þörf fyrir tungumálakunnáttu og 
menningarlæsi á sviði alþjóðaviðskipta, Tækni- og viðskiptaháskólinn í 
Gabrovo í Búlgaríu sem er stór og öflugur háskóli á sviði verkfræði, 
upplýsingatækni og viðskiptafræða, Útflutningsráð Íslands, Háskólinn í 
Bialystok í Póllandi – leiðandi háskóli í menningarfræðum sem hefur þróað 
meistaranám á þessu sviði og Tärnoskolan í Malmö í Svíþjóð sem leggur 
megináherslu á verk- og tækninám á framhalds- og háskólastigi. 

Við gerð námsefnis CEReS-verkefnisins verður lögð megináhersla á náin 
tengsl háskóla og fyrirtækja svo námsefnið hafi traustan fræðilegan grundvöll 
og endurspegli jafnframt daglegt líf og störf á fjölþjóðlegum vettvangi. 
Verkefnið leiðir saman þrjá mismunandi hópa, stjórnendur meðalstórra 
fyrirtækja sem stunda útflutning og alþjóðasamskipti, háskólakennara á sviði 
viðskipta og menningarfræða og háskólanema. 
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Uppbygging CEReS verkefnisins 

Tveggja ára vinnuferli verkefnisins er í stórum dráttum fyrirhugað með 
eftirfarandi hætti: 

1. Þarfagreining. Farið er yfir kennslu og nám á sviði menningarfræða í 
hverju þátttökulandanna, kannað hvað í boði er og hvar helst virðist 
skorta á að viðeigandi námsefni sé til reiðu. 

2. Val og þjálfun nemenda sem aðild eiga að verkefninu. Hér er um að 
ræða grunnþjálfun á sviði menningarfræða, æfingar í tæknivinnu í 
tengslum við notkun upptöku á myndefni, en nemendur munu halda 
dagbækur um verkefnið sem að nokkru verða á myndbandi. 
Nemendur verða þjálfaðir í viðtalstækni, þar sem einn veigamesti 
þátturinn í vinnu þeirra verður að taka viðtöl við forsvarsmenn 
fyrirtækja í aðildarlöndunum og kynnast viðhorfum þeirra til starf-
semi fyrirtækjanna á fjölþjóðavettvangi og reynslu af samskiptum við 
mismunandi menningarsamfélög.  

3. Val á fyrirtækjum til samstarfs, undirbúningur, skipulag og tíma-
setningar heimsókna. Hér er um viðamikinn og vandasaman verk-
þátt að ræða, því miklu skiptir að vel takist til um samskipti við 
fyrirtækin. Í heimsóknum í fyrirtækin felst veigamikil söfnun upplýs-
inga um þarfir fyrir námsefni og heppilega hönnun þess. Því eru 
samskiptin við fyrirtækin að nokkru leyti framhald á þarfa-
greiningunni sem fram fór í upphafi verkefnisins. Miklu skiptir að 
halda uppi nánu samstarfi við þá aðila sem ætlunin er að njóti góðs 
af því námsefni sem hannað verður. Ef vel tekst til, getur slíkt 
samstarf hjálpað til að brúa bil milli tveggja heima, annars vegar 
fræða og atvinnulífsins hins vegar. Þarna hefur gjarna verið gjá á 
milli sem gengið hefur illa að brúa – atvinnulífið sér fræðaheiminn 
sem einangrað fyrirbæri úr tengslum við raunveruleika daglegs lífs og 
háskólasamfélaginu finnst atvinnureksturinn stjórnast um of af 
skammsýnum og tækifærissinnuðum sjónarmiðum og ekki byggja á 
nægilega sterkum fræðilegum grunni. 

4. Á grundvelli fræðilegrar þarfagreiningar og heimsókna í fyrirtæki 
verður unnið að námsefnisgerð á sviði menningarfræða. Í fyrstu lotu 
mun námsefnið miðast við þarfir viðskiptalífsins, en þegar fram í 
sækir má ætla að nýta megi eitthvað af því á breiðari grundvelli, 
t.a.m. sem þátt í kennaramenntun. Í því sambandi má nefna að 
rannsóknir hafa sýnt að t.d. tungumálakennarar eru mun líklegri til 
að tengja menningarfræðslu námi í sínum greinum ef þeir hafa sótt 
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námskeið þar sem þeim hefur verið kynntur grunnur og lykilhugtök 
slíkra fræða (ECML Workshop Report, 2/2001). Menningarfræði 
sem liður í kennaranámi virðist vera áhrifarík aðferð til að koma 
slíkri fræðslu á framfæri á grunn- og framhaldsskólastigi, 

5. Þegar grunnhönnun námsefnis lýkur, kemur að framleiðsluþættinum 
sem einkennist að verulegu leyti af tæknivinnu, þar sem námsefnið 
verður ekki einvörðungu í prentuðu formi. Talsvert verður notað af 
myndefni, t.a.m. úr dagbókum nemenda, en þó verður slíkt efni fyrst 
og fremst unnið úr viðtölum í fyrirtækjunum. Þess má geta að 
megnið af námsefni sem í boði er á þessu sviði er alþjóðlegt, en hér 
verður leitast við að taka mið af aðstæðum í hverju aðildarlandanna, 
þ.e. búa til námsefni sem tengist Pólverjum, Íslendingum o.s. frv. Sér 
í lagi ætti námsefnið svo að henta vel í tengslum við viðskipti milli 
aðildarlandanna. Námsefnið verður unnið á tungumáli hvers aðildar-
lands (búlgörsku, ensku, íslensku, pólsku, sænsku). 

6. Námsefnið verður prófað og sérhæfðum aðilum falið að leggja mat á 
gæði þess, gagnrýna og benda á úrbætur. Þetta ferli er nauðsynlegt til 
að sníða af ýmsa vankanta og bæta úr ágöllum, sem ekki voru fyrir-
sjáanlegir en kunna að koma fram í raunverulegri notkun. 

7. Aðilar að verkefninu munu taka námsefnið í notkun á sínum 
vettvangi auk þess sem það verður kynnt og komið á framfæri í 
menntastofnunum og fyrirtækjum í viðkomandi löndum. Hér munu 
útflutningsráð aðildarlanda gegna viðamiklu hlutverki. 

8.  Greinar verða birtar í fræðiritum um ferli verkefnisins og afrakstur 
þess. Sumir nemenda sem aðild eiga að verkefninu munu einnig nýta 
það í ritgerðum til fyrstu háskólagráðu eða meistaragráðu. 

REFLECT – tungumálakunnátta í fyrirtækjum 

Segja má að CEReS tengist með óbeinum hætti, verkefni sem InterAct 
International vann að í Bretlandi á árunum 2001 og 2002. Verkefnið beindist 
að því að kanna áhrif tungumálakunnáttu á velgengni breskra fyrirtækja á 
alþjóðamörkuðum. Þetta verkefni er sérlega áhugavert fyrir Íslendinga sem 
búa við ríkari þörf á menntun í erlendum tungumálum en flestar þjóðir aðrar, 
þar sem íslenskan er svo mikið „einkamál“ að ávallt verður að leggja hana til 
hliðar þegar farið er út fyrir landsteinana. Enskan hefur verið helsta lausn 
okkar á tungumálavandanum. Íslensk fyrirtæki hafa nýtt sér enskuna 
ótæpilega á flestum þeim mörkuðum sem þau starfa í og ef upp koma 
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vandkvæði hafa menn gjarna bent á hinn aðilann og sagt sem svo „Hvers 
vegna geta þeir ekki lagt á sig að læra ensku eins og við höfum gert?“ 

Því mætti ætla að bresk fyrirtæki væru vel sett og þeim allir vegir færir á 
erlendum mörkuðum. REFLECT verkefnið ber trúlega nafn með rentu því 
niðurstöður þess hvetja óneitanlega til að hugsa málið upp á nýtt. Eftir að 
hafa kynnst niðurstöðum þess, verður ljóst að enskan er ekki einhlít. Sumir 
sérfræðingar á sviði málvísinda spá því að tungumálakunnáttu í heiminum 
muni fleygja svo fram að áður en 21. öldin er á enda runnin, heyri það nánast 
til undantekninga að fólk sé aðeins mælandi á eitt tungumál. Hvað sem 
þessum spádómi líður, gera margir sér glögga grein fyrir því í helstu 
heimalöndum enskunnar, Bretlandi og Bandaríkjunum, að þar er þörf mikils 
átaks til að bæta tungumálakunnáttu og auðvelda þannig samskipti við 
umheiminn. Þó enskan sé góð til síns brúks, kann fólk oftast vel að meta það 
að reynt sé að eiga samskipti á þess eigin móðurmáli. Slíkt er virðingarvottur 
við menningu heimamanna, gerir þeim hærra undir höfði og skapar 
andrúmsloft jafnréttis sem örvar til samskipta og viðskipta. Þessi sannindi 
leiðir REFLECT verkefnið berlega í ljós. Af þessu sést að ekki er nóg bara 
að bæta enskukunnáttuna, þótt hún sé að sönnu mikilvæg. Einnig þarf að 
hugsa til þess að gefa ungu fólki kost á þjálfun í þriðja tungumáli, nánast til 
jafns við enskuna. 

Niðurstöður verkefnisins REFLECT (InterAct 2002) þar sem 
tungumálakunnátta var könnuð og menningarlæsi var greint meðal um 1000 
smáfyrirtækja í Írlandi, Póllandi, Portúgal og Englandi, gefa til kynna að 
skortur á viðeigandi þekkingu á þeim sviðum hefur í för með sér glötuð 
viðskiptatækifæri eða minni ágóða. Meginniðurstaða REFLECT er að í 
heimalandi alþjóðatungumálsins ensku, Englandi, telja 20% útflutnings-
fyrirtækjanna að þau yfirstígi ekki menningarþröskuld en um 40-50% mæti 
tungumálamótlæti, sbr. mynd 1. 
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Mynd 1. Tungumála- og menningarþröskuldar í viðskiptum (InterAct 2002) 

Í tengslum við ofangreindar tölur, þarf að hafa í huga mismunandi 
markaðssvæði landanna fjögurra, en útflutningur frá Englandi er t.d. tiltölu-
lega fjölþjóðlegur (Japan, Kína, Miðausturlönd, Suðaustur Asía). Portúgal á 
hinn bóginn flytur langmest út til annarra Evrópuríkja.  

Í þessum tölum felst nokkur vísbending um að oftraust á ensku í alþjóða-
viðskiptum geti verið varhugavert. Miklu virðist skipta að fyrirtækin ráði til 
sín starfsfólk sem er vel að sér í tungumálum helstu viðskiptalanda sinna og 
markaðssvæða. Ekki er að vísu alltaf auðvelt að greina hvort örðugleikar í 
viðskiptum eiga rætur í menningarmun eða tungumálavanda, þar sem ekki 
eru skörp skil þarna á milli. Því geta vandamál sem virðast sprottin af tungu-
málaörðugleikum, einnig falið í sér árekstur mismunandi menningarheima. 
Þetta gæti t.d. að nokkru skýrt pólska misræmið varðandi tungumála- og 
menningarþröskulda.  

Það er athyglisverð heildarniðurstaða að frá 8% til 20% fyrirtækjanna í 
löndunum fjórum töldu sig beinlínis hafa glatað viðskiptum vegna tungu-
málaörðugleika og ónógs menningarlæsis. Hæst var hlutfall í Englandi, en þar 
virtust fyrirtæki leggja minnsta áherslu á að efla tungumálakunnáttu og menn-
ingarlæsi starfsfólksins, sbr. mynd 2. 

 
 
 
 
 

 Þröskuldar skv. REFLECT

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

England Írland Pólland Portúgal

% 

Tungumál

Menning



Menningarlæsi í alþjóðaviðskiptum 91 

 

 

 
Mynd 2. Glötuð viðskipti vegna tungumála- og menningarþröskulda. Myndin 
sýnir hlutfall fyrirtækja. (InterAct 2002)  

Verulegur munur var á færni starfsfólks í erlendum tungumálum í Eng-
landi og á Írlandi annars vegar og í Portúgal og Póllandi hins vegar eins og 
mynd 3 ber með sér. 

 

Mynd 3. Tungumálakunnátta starfsfólks (InterAct 2002) 
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Hér birtist enn og aftur sama vísbendingin; enskumælandi lönd leggja 
minni áherslu á kunnáttu og þjálfun í erlendum tungumálum. Þessi niður-
staða er í takt við það sem að ofan kom fram um glötuð tækifæri vegna 
ónógrar tungumálakunnáttu og menningarfræðslu. Athyglisvert er í ljósi 
sögunnar að niðurstaða REFLECT bendir til að Írar virðist nú treysta meira 
á enskuna en jafnvel Englendingar sjálfir. 

Aðrar athuganir benda til svipaðra niðurstaðna og REFLECT. Evrópsk 
könnun frá 1996 gaf til kynna að 90% fyrirtækja í Belgíu, Hollandi, Lúxem-
borg og Grikklandi hefðu á sínum snærum stjórnanda sem gæti gengið frá 
samningum á erlendu tungumáli, en aðeins í 38% breskra fyrirtækja (Crystal 
1997). 

Vert er að geta annars verkefnis sem lokið var á árinu 2003 og getur að 
nokkru leyti tengst CEReS, en þar er um að ræða rannsóknarverkefnið 
Protocol II sem unnið var undir stjórn Útflutningsráðs Íslands í nánum 
tengslum við InterAct í Bretlandi. Verkefnið laut að þjálfun ráðgjafa á sviði 
menningarlæsis fyrirtækja. Meðal samstarfsaðila Útflutningsráðs í þessu verki 
voru sambærilegar stofnanir í Bretlandi og Portúgal. 

Að lokum skal stuttlega getið tveggja annarra verkefna sem tengjast 
CEReS verkefninu sem Háskólinn á Akureyri á aðild að um þessar mundir. 

TALE (Teaching and Learning of English as a Foreign Language) er 
tveggja ára samnorrænt verkefni um enskukennslu, með áherslu á þjálfun 
grunnskólanema í ritun á ensku. Ritleikni nemenda fer hrakandi og í háskól-
um virðist sem nemendur eigi í vaxandi erfiðleikum með að koma á framfæri 
fræðilegum texta – þeir skrifi nokkurn veginn eins og þeir tali, sem ekki 
hentar alltaf á fræðilegum vettvangi. TALE verkefnið er tilraun til andsvars 
við þessu, með áherslu á ritþjálfun snemma á skólaferlinum. Alls taka um 500 
einstaklingar þátt í verkefninu, sem er unnið af 12 háskólum á Norður-
löndum, en þeir starfa með bekkjardeildum og kennurum 12-14 ára nemenda 
í 24 grunnskólum. TALE verkefninu lýkur með ráðstefnu á Akureyri í 
október 2004. 

Háskólinn á einnig aðild að EKOTEK verkefni sem undirbýr gerð 
samnorræns námsefnis í fjölmenningarfræðum. Námsefnið verður prófað á 
vikulangri ráðstefnu Álandseyjum nú í haust með þátttöku nema frá öllum 
aðildarháskólum. 
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Háskólinn á Akureyri – fjölþjóðlegt samstarf 

Það er yfirlýst stefna Háskólans á Akureyri að efla eftir föngum samstarf 
við háskóla og stofnanir í öðrum löndum, t.d. með nemenda og kennara-
skiptum, en ekki síst með þátttöku í fjölþjóðlegum rannsóknaverkefnum. Slík 
starfsemi styrkir rannsóknaþáttinn í starfi kennara við skólann, bæði fjárhags-
lega og faglega og veitir kennurum fjölbreytt tækifæri til að auka faglega 
þekkingu sína og einbeita sér að afmörkuðum þáttum. Ekki fer milli mála að 
öflug rannsóknastarfsemi er nauðsynleg hverjum háskóla, enda meginhlut-
verk þeirra ekki einvörðungu fólgið í að miðla þekkingu, heldur einnig að afla 
þekkingar og koma nýjum viðhorfum og upplýsingum á framfæri. Tækifæri 
til rannsóknastarfa sem skapast hafa á sviði evrópskra samstarfsverkefna eru 
háskólum því ómetanlegur styrkur. CEReS verkefnið um menningarlæsi er 
glöggt dæmi um metnaðarfullt frumkvæði Háskólans á Akureyri í fjölþjóð-
legu rannsóknarsamstarfi. 
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Harmonizing the reporting of intangibles 
to improve SME performance in the IT 

sector 

Eggert Claessen  

 

Following the rise and fall of IT companies in market value, the issue of 
reporting intangible valuables has been seen as means to explain the real 
values residing within IT companies. This was prompted by the rise of share 
prices of IT companies and the difference between book and share value. It 
was not uncommon that market value was ten to hundred times book value 
and when it came to P/E ratios the number could rise to past one thousand 
times (Sveiby 1997). This happened even though nothing had really changed 
with regard to the core business of many of the companies in question.  

Can the difference between book and share value explain this? Known as 
intellectual capital or intangible assets, it has traditionally been looked at as 
the hidden value resting inside the company or the value of its intangible 
assets (Roos et al. 1997). The value of intellectual capital can be calculated 
using the equation, IC = MV – BV, where IC is intellectual capital, MV is 
market value and BV is book value (Bukh et al. 2001). Even though it would 
be tempting to leave the explanation with the market, it does not explain the 
violent fluctuation in market value. This also means that it is necessary to 
define intellectual capital in other terms. Grojer (2001) explains the problem 
of using the calculation of the difference between market and book value as 
explaining intellectual capital. He uses the metaphor that it is like measuring 
the volume of a big pear and deducting the volume of a small apple. Because 
there is a difference it has to be baptised, i.e. it becomes a plum. In order to 
make sense, these terms have to incorporate some insight or meaning to the 
business in question and allow for interpretation of the information given, 
but without assigning any monetary value to it. It should rather give an 
indication of what activities are at the disposal of management to realise the 
true potential of the company. When reporting such activities it has to be 
clearly communicated to create an understanding of why the company has 
these intangible values. 
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IC reporting and disclosure 

Explaining the hidden values or intangibles had already started before the 
gold rush of the dot com era. One of the first attempts at explaining the 
hidden values within a company was made by Swedish insurance company 
Skandia in a special IC report (Edvinsson 1997). This resulted from an 
attempt to extend the traditional financial reporting. This was primarily 
based on the work of the Konrad Group, chaired by Karl Erik Sveiby, that 
created a template for know how companies to report their intangibles 
(Sveiby and Riebling 1986).  

A project in Denmark involving the Danish Agency for Trade and 
Industry, business schools, a consulting firm and a group of companies, 
resulted in a method for disclosing intellectual capital (Bukh et al. 2001). This 
is a two-part report consisting of a knowledge narrative on one hand and 
supporting indicators on the other. The narrative reports on the three 
accepted dimensions of IC i.e. human, structural and relational capital and 
the indicators provide evidence for claims made in the narrative. This should 
provide the reader with enough information to determine the nature of a 
company’s business and its potential for value creation in the future. This 
format for IC disclosure became a model for subsequent programs dealing 
with IC disclosure and dissemination in the Nordic arena (Marr et al. 2003).  

Mouritsen et al. (2001) explain that the IC report is a complex form of 
report that combines numbers, narration and visualisation. It not only uses 
numbers and indicators, it has a storyline, a knowledge narrative, which 
describes the function of the company and its intellectual capital, i.e. an 
illustration of the work of the intellectual capital. There is a difference 
between firms in this narrative, both in terms of visualisation of components 
and usage of numbers. This leads to the question of validity in terms of 
being a true and accurate description of intellectual capital. 

This implies an impression of diversity when reading an IC report. Even 
though the reports do not have a set model, they are organised along three 
dimensions (Mouritsen et al. 2001). The first one is the knowledge narrative 
that is a storyline explaining the capabilities of the company and how the 
firm will be able create value in the future. It is both a description of the 
company’s ability to create value and the value proposition itself. The second 
is the identification of challenges that the company faces where management 
explains how it will put in place or develop measures to use the company’s 
resources to realise the expectations for value creation. The third is the 
reporting of indicators or numbers that in relation to the knowledge 
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narrative explain the development of the company’s resources. The 
indicators or numbers are used to support any claims made in the narrative 
and is the only form of measure available in the IC report.  

Understanding the IC report 

As the IC reports deals with intangibles, only a little part of it is 
discussing monetary value. This means that the reader has to form an 
opinion based on his understanding of the contents of the report. This is 
why harmonization of contents and indicators is so important. In order to 
create a common language for understanding the IC report in the same 
manner as traditional accounting practices have done for financial state-
ments, it is necessary to handle the subject in the same manner. As IC 
reports are relatively new, i.e. 15 years at most, compared to over 200 years 
of traditional financial accounting, it is not surprising that there is some 
controversy as to the usability of IC reports. 

The main question is whether intellectual capital statements can be 
systematically read and analysed in a way that is comparable with the reading 
and analysis of financial statements? Mouritsen et al. (2003) offer a guarded 
“Yes” as an answer, saying that the intellectual capital statement analysis 
method has much in common with the principles behind financial statement 
analysis but point out that the method is new and has only been tested by a 
few analysts. In order to explore the similarities between the financial 
statement and the intellectual capital statement, two parallel sets of questions 
have been prepared. For the financial statement the questions are: What are 
the company’s assets and liabilities? What has the company invested? What is 
the company’s return on investment? For the intellectual capital statement 
the questions are: How is the company’s knowledge resource comprised? 
What has the company done to strengthen its knowledge resources? What 
are the effects of the company’s knowledge work? 

These two sets of questions relate to the same management problems. 
They are, however, not identical as their answers are based on different types 
of data. This makes it technically impossible to carry out uniform financial 
analyses on both sets of questions. This is why readers could see intellectual 
capital statements as giving a less credible and less relevant company evalu-
ation. This is especially due to the fact that detailed accounting standards 
have been established over time to specify the correct use and interpretation 
of figures and concepts. However, this does not mean that all financial 
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statement figures are as unambiguous and informative as could be expected. 
This is why a similar set of standards needs to be developed for intellectual 
capital statements. Given the experience with traditional accounting 
standards it will probably be some time before there is an established 
generally accepted ways of preparing and understanding intellectual capital 
statements.  

It is also worth noting that IC reporting is not only intended for external 
communication such as valuation for shareholders and raising capital, but 
also for internal development. If future strategy relies on intangible elements, 
it is of importance for management to discover, explain and realise its 
intangible potential. This affects internal elements such as strategy formul-
ation, assessment and management, internal benchmarking and motivation 
and compensation (Marr et al. 2003). 

The special position of SMEs  

The size of a company matters, even though IC accounting and reporting 
applies to any business or organization. There are for example special 
characteristics of a SME (small and medium size company) that warrant 
special attention with regard to IC reporting. A SME is defined by the UK 
Department of Trade and Industry (DTI) as being less than 250 employees. 
The SME can be different from larger companies in its stages of 
development because when they are successful they are normally associated 
with a clear focus and strong values like independence, flexibility, 
entrepreneurship and innovation. In addition they work in close contact with 
customers and suppliers, using a personal form of control and having a long-
term view of the business relation. They suffer as informal structures, 
insufficient resources, erratic decision-making, poor administrative and 
accounting procedures etc. hamper the business (Herbolzheimer 2002).  

Because of this lack of resources, SMEs do not enjoy the same possi-
bilities as larger organizations to explain themselves to the business 
environment. Because of this they do not have the same possibilities to raise 
funding capital on a fair basis that takes into consideration the intangible 
valuables that the company possesses. This is why IC reporting is so 
important to SMEs as it reveals hidden assets that can have a major impact 
on the profitability and even core existence of the company in the future.  
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Using modern management steering models 

The question is whether a common or harmonized language for IC 
reporting would benefit SMEs by lowering the entry level for using IC tools 
and evaluating their IC base and value, thereby making the learning process 
more applicable and affordable? Could the model enable SMEs to profit and 
prosper from improving operations and increasing market value? The 
potential benefit of harmonizing IC indicators is their important relation to 
present popular organisational steering models such as Balanced Scorecard, 
benchmarking tools, EFQM and ISO9001. As IC indicators can form a 
baseline for these models in the form of the same information being needed, 
it is important that the rational behind measurement is harmonized. By 
harmonizing IC reporting and adding IC reporting to existing financial 
reporting it is believed that SMEs have a better chance of realising the 
intangible values within their companies resulting in improved operations. It 
also provides a platform for comparison for the mutual benefit for stock-
holders, investors and the financial community as to enhance value creation. 

SMEs not only need to report and manage their IC. They need to know 
what to do with the information gathered from IC reporting as to improve 
management. They need to learn. Nonaka and Konno (1998) emphasize that 
companies need to create the circumstances for knowledge creation and the 
process is further explained by Nonaka (2002). However they need a less 
complicated entry level for using IC tools.  

A new project on IC disclosure  

A method for adapting such an entry level is suggested in a project on 
intellectual capital in the Nordic region. The project is called “Putting IC into 
practice” or PIP and started formally on February 15th 2004 (see 
www.si.is/nhki). The project is based on the results of the NHKI pilot 
project, the Nordika and FRAME IC projects and last but not least the 
Danish Guidelines for IC reporting (DMSTI 2003). Also an initiative on 
harmonized IC reporting from the Association of Icelandic Software 
Companies is used as input for this project as well as other IC initiatives 
from other Nordic IT associations. 

The PIP project is scheduled to take 30 months and is divided into four 
phases. In Phase One the main tasks are: identifying indicators, deciding on 
meaning of indicators, creating liaison network with accountants, consultants 
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etc. and preparation of results for dissemination. In Phase Two the tasks are: 
implementing indicators in participating companies with seminars and follow 
up, external reporting of results from implementation and revision based on 
results. In Phase Three the tasks are: identifying proper management tools 
for participating companies, measurement of input in new models provided 
by harmonized indicators and evaluation of contribution, both to the 
learning process and economic results. In Phase Four the results of the 
project are presented in a final report and in addition there will be further 
dissemination and post project continuum. 

The expected deliverables from the PIP project consist of the open 
source framework for transforming organizational learning in SMEs in the 
IT sector, a collection of IC reports based on the framework, a structured 
framework for IC assessment in the IT sector and an aid for selecting 
appropriate managerial steering models. Finally a set of guidelines for 
auditors and stakeholders on how to read and analyse IC reports will be 
produced. Last but not least, the participating companies will prosper from 
having been a part of the project. 

Participation by companies 

The PIP project is in a way special as it is the participating companies that 
are doing the research instead of academics and consultants. Even though 
there is an effort made to create a liaison with accountants, consultants, 
academics, etc., the main input will be from participating companies.  

The work required by the participating companies is different from phase 
one to four. At first the companies read and review a report on indicators 
identified by the project steering committee and prepare for phase two. In 
phase two there is the implementation of indicators in participating 
companies with seminars and follow up where the companies write their first 
IC report. This has to be evidenced by external reporting of results from 
implementation. The next step is identifying proper management tools for 
participating companies that is conducted by the steering committee that will 
also measure the input into the various management models provided by 
harmonized indicators. Evaluation of contribution, both to learning process 
and economic benefit is investigated. At this stage of the project the 2nd 
generation of participating companies will be introduced and 1st generation 
companies will deliver their second IC report. 
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After having chosen the proper management steering models, imple-
mented them and used for a certain period of time, the individual companies 
will report on their success or failure in this respect. This will enable the 
steering committee to reflect on the work that has been carried out and 
publish the results in the form of an open source framework for using 
harmonized IC indicators as input into managerial steering models. This will 
hopefully lower the entry barrier for SMEs in using the tools and prove that 
it has benefits, both economical and from a knowledge perspective. The 
learning from using the framework would function as a transformation of 
the knowledge base of SMEs, making them more competitive and fit for 
survival.  

Warnings and pitfalls 

Having guidelines or a structured framework for IC disclosure is an 
important step in realising intangible assets. Currently there is no accepted 
and understood method for disclosure (Grojer 2001). The issue of mistakes 
in measuring non-financial indicators has been addressed by Ittner and 
Larcker (2003). In a survey they conducted of 60 manufacturing and service 
companies and 297 senior executives it was revealed that only a few 
companies realise the benefits of such measurements. In addition some 
errors were pointed out. The first one being not to link measures to strategy. 
Even though companies implement complex framework like balanced 
scorecard to capture the strategy element of measuring, this will not capture 
the true value drivers of the company. The second is not validating the links 
and make sense of the causal relationship between measures and meaning. 
The third is not setting the right performance targets. This occurs when 
companies has no idea as to whether they have reached the right target or 
not. The last is measuring incorrectly which happens when companies build 
the right causal and track the right elements but fail in their measurement. 
This can occur for a number of reasons like measures loosing validity over 
time and also by the fact that the nature of things being measured is not 
understood.  
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Conclusion 

The objective of the PIP project is to produce, implement and 
disseminate harmonized indicators for realising intangible values in SMEs in 
the IT sector in the Nordic countries. It aims to provide new ways to put IC 
into practice as a tool for management to improve performance by providing 
an open source framework for assisting the knowledge transformation 
process. Simultaneously the project will supply an equivalent guideline to 
reading and analysing IC reports for stakeholders. 

When considering the various models and methods available to 
companies it raises the question if the PIP project can contribute to the 
managements of SMEs? Based on the results from the implementation of 
the Danish guidelines there is a clear indication that the companies involved 
considered their ability to manage their intangible assets to be improved 
(Mouritsen, Larsen et al. 2001). Mouritsen, Larsen et al. (2001) further state 
that when firms talk about intellectual capital statements, they are expressing 
their interests in controlling and managing the activities of the firm. Among 
these activities are employee development, restructuring of organizations and 
development of marketing activities. There are three types of intervention 
desirable for management i.e. resources, activities and effects. These inter-
ventions form the basis of the knowledge management within a firm. 

By participating in the PIP project, companies hope to improve their 
operations and value creation mechanisms. The question to be answered is 
whether these objectives can be met? 
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Grænt bókhald, vísir að sjálfbærri þróun?  

Elín Dögg Gunnarsdóttir 
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir 

 

Um miðja síðustu öld komu fram í fyrsta skipti myndir af jörðinni, sem 
teknar voru utan úr geimnum. Jörðin birtist okkur frá algjörlega nýjum 
sjónarhóli, eins og lítil brothætt blá kúla. Það sáust auðvitað engin merki 
mannfólks né mannvirkja, heldur voru ský, úthöf, gróður og lönd það sem 
bar mest á. Sjálfsagt eiga sagnfræðingar eftir að halda því fram seinna, að 
þetta hafi jafnmikil eða meiri áhrif á hugsanagang okkar og gjörðir eins og 
þegar Kópernikus hélt því fram á 16. öldinni að jörðin væri ekki miðpunktur 
alheimsins (Fritz og Seifritz, 1995). 

Mikil umhverfisvakning hefur orðið í heiminum undanfarna áratugi. 
Tíðarandinn einkennist af aukinni umræðu, auknum lagakröfum og vaxandi 
kröfum viðskiptavina og samfélagsins varðandi þau mál sem snúa að sjálf-
bærri þróun og umhverfisvernd. Fyrirtækjum sem notast við umhverfis-
stjórnunartæki og -kerfi fer ört fjölgandi og margvíslegar upplýsingar um 
umhverfismál þeirra koma fram í ársskýrslum og á netsíðum. 

Margar spurningar vöknuðu þegar tekin var ákvörðun um lagasetningu 
um grænt bókhald hér á Íslandi. Hver var tilgangurinn? Hvaða áhrif hefur 
þetta á þau fyrirtæki sem undir lögin falla? Munu þau efla umhverfisstarf sitt? 
Hvaða viðhorf hafa þau til laganna? Munu hagsmunaaðilar nota sér 
upplýsingar úr grænu bókhaldi og með hvað hætti? 

Í þessari grein verður fjallað um hugtakið sjálfbæra þróun, umhverfis-
stjórnun hjá fyrirtækjum og grænt bókhald. Þá verður leitast við að svara 
ofangreindum spurningum. Í því sambandi voru sérstaklega rannsökuð fyrir-
tæki í álframleiðslu, Alcan á Íslandi og Norðurál. 

Sjálfbær þróun  

Árið 1972 settu Sameinuðu Þjóðirnar umhverfismál á stefnuskrá sína (e. 
United Nations Environmental Programme). Sama ár var í fyrsta skipti 
haldið á vegum SÞ stórt þing í Stokkhólmi, þar sem einungis voru umhverfis-
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mál á dagskránni. Fram að þessum tíma hafði verið fjallað um umhverfis- og 
þróunarmál sem tvo aðskilda málaflokka. Á þessu þingi voru þessir tveir 
náskyldu málaflokkar skoðaðir sem ein heild, eins og tvær hliðar á sama 
teningi. Árið 1974 komu SÞ aftur saman og í þetta sinn í Cocoyck í Mexikó. 
Niðurstöður þessa fundar sýndu fram á tvo aðalorsakavalda umhverfis-
vandans. Annars vegar hin mikla fátækt og öll sú eymd sem henni fylgir í 
þróunarlöndunum og hins vegar gegndarlaus neysla í iðnaðarlöndunum 
(Tolba, 1987).  

Það var í kjölfar stórra mengunarslysa upp úr 1980 að þrýstihópar og 
aukin löggjöf settu fram nauðsyn þess að koma höndum yfir þá aðila sem 
menguðu umhverfi sitt að óþörfu. Umhverfismál fyrirtækja fóru að koma 
almenningi og öðrum hagsmunaaðilum við. Stjórnendur sumra fyrirtækja, 
sem voru með mengandi starfsemi, tóku þá ráðið og ákváðu að skýra frá 
sinni hlið í skýrslu um umhverfismál. Á svipuðum tíma jókst vitund um að 
betra væri að koma í veg fyrir heldur en að laga hlutina eftirá, þ.e. að nota 
forvarnarstarf frekar en slökkvistarf og í framhaldi af því jukust vinsældir 
umhverfisendurskoðunar og mikilvægi umhverfisstjórnunarkerfa (Scott, 
2003). 

Í skugga síversnandi ástands umhverfis mannsins um heim allan var 
skipuð alþjóðleg nefnd árið 1983 á vegum SÞ undir forystu Gro Harlem 
Brundtland, forsætisráðherra Noregs, (e. World Commission on Environ-
ment and Development). Framlag þessarar alþjóðlegu nefndar í umhverfis- 
og þróunarmálum var og er mjög mikilvægt. Í fyrsta skipti var reynt að safna 
saman öllum mögulegum upplýsingum um orsakir umhverfisvandans og 
koma auga á mögulegar lausnir. Árið 1987 birtust svo niðurstöðurnar í formi 
skýrslu sem ber heitið „Okkar sameiginlega framtíð“ (e. Our Common 
Future). Í þessari skýrslu skilgreindu meðlimir nefndarinnar hugtakið sjálfbær 
þróun á eftirfarandi hátt (Hauff, 1987): sjálfbær þróun er þróun sem mætir 
þörfum núverandi kynslóða, án þess þó að komandi kynslóðir eigi minni 
möguleika á að sinna sínum þörfum.  

Skýrsla þessi hefur haft mikil áhrif um allan heim, og boðskapur hennar 
hefur haft áhrif á stjórnmálaumræðu í heiminum. Síðastliðin ár hafa hagfræð-
ingar reynt að skilgreina nánar og þrengja merkingu hugtaksins sjálfbærrar 
þróunar og hefur hugtakið um sjálfbæra þróun verið yfirfært í áherslu á 
notkun á náttúruauðlindum sem endurnýja sig ekki og á eiginleika náttúr-
unnar að taka við mengun. Þá voru settar fram þrjár grundvallarreglur, sem 
eiga að hjálpa til við að framfylgja markmiðum sjálfbærrar þróunar (Pearce 
og Turner, 1990):  
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- Notkun á auðlindum jarðar sem endurnýja sig ekki má, ekki fara fram 
úr endurnýjunareiginleikum þeirra. 

- Takmarkaðar auðlindir má aðeins nota, ef jafn verðmætir (jafngildir) 
aðrir nýir möguleikar verða skapaðir. 

- Loftmengun má ekki yfirstíga eiginleika náttúrunnar að taka við henni. 
Allir helstu ráðamenn, stjórnmálaflokkar og umhverfisverndarsamtök 

um heim allan hafa samþykkt sjálfbæra þróun sem stefnu og leiðarljós 
framtíðarinnar.  

Alþjóðlega verslunarráðið setti fram árið 1991 16 grundvallaratriði 
varðandi sjálfbæra þróun, sem fyrirtæki áttu að nota í sínum stjórnunar-
háttum. Innan árs höfðu 600 fyrirtæki skráð sig í hóp þeirra sem fóru eftir 
þeim (Scott, 2003) 

Í maí 1992 var haldinn fundur í Ríó de Janeiro, en þar var þráðurinn 
tekinn upp enn á ný í því átaki sem hafði hafist í Stokkhólmi 1972. 

Hin svokallaða Ríó-yfirlýsing, sem samþykkt var í lok fundarins og 
undirrituð af 179 ríkjum, setur stefnu sjálfbærrar þróunar í öndvegi. Í þessari 
yfirlýsingu er viðurkennt, að iðnaðarlöndin beri stærstu ábyrgðina á 
umhverfisvandanum sem staðið er frammi fyrir. Yfirlýsingin inniheldur 
meðal annars tvö grundvallarmarkmið sem að mati margra fræðimanna eru 
mjög mikilvæg ef árangur á að nást í nánustu framtíð. Í fyrsta lagi er lagt til 
að hafa það að markmiði að koma í veg fyrir að óhöpp/umhverfisslys eigi sér 
stað í umhverfinu. Áherslan er að hafa forsjána að leiðarljósi. Í öðru lagi er 
þess krafist að tekið verði tillit til umhverfisverndar í öllum öðrum pólitískum 
málaflokkum.  

Í Dagskrá 21, umfangsmikilli stefnuskrá fyrir 21. öldina, koma fram allir 
þeir málaflokkar sem náðist samþykki um (Keating, 1993).  

Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar í hnotskurn gengur út á að skoða 
ástand umhverfisins í samhengi við efnahagslega og félagslega þróun og leita 
leiða til að auka auð og velferð mannkyns án þess þó að það skaði grunngæði 
jarðar. Stefna sjálfbærrar þróunar hefur þrjár megin stoðir: efnahagsvöxt, 
félagslega velferð og jöfnuð og vernd umhverfisins. Þessir þrír þættir eru 
sýndir í samhengi á mynd 1 og er leitast við að hámarka efnahagslega og 
félagslega velferð án þess að skaða umhverfið (Umhverfisráðuneyti, 2002). 
 
 
 



108 Viðskiptafræði Elín D. Gunnarsd. og Hafdís B. Hjálmarsd. 

 

 
 

Mynd 1. Þrír þættir sjálfbærrar þróunar, byggt á: ICLEI. The Local Agenda 
21 Planning Guide. Kanada, 1996. (Auður H. Ingólfsdóttir, 2002).  

Á undanförnum árum hafa verið þróuð margvísleg viðmið, stjórntæki og 
tækni sem miða að því að vinna að markmiðum sjálfbærrar þróunar, minnka 
neikvæð umhverfisáhrif og koma á framfæri upplýsingum um umhverfisstarf 
fyrirtækja. Fyrirtæki hafa val um að nýta sér ýmis umhverfisstjórnunartæki, 
setja upp umhverfisstjórnunarkerfi í starfsemi sinni eða hvort tveggja til að 
ná árangri í umhverfisstarfi. Einnig hefur mikil þróun verið í skýrslugerð um 
umhverfismál og sjálfbærni, en umhverfi fyrirtækja gerir smám saman meiri 
kröfu á að þessar upplýsingar séu settar fram.  

Áherslur 
Viðhalda hagvexti 
Hámarka 
einkahagnað 
Þróa markaði

Áherslur 
Virða þolmörk 
Vernda og endurvinna 
Draga úr úrgangi 

Áherslur 
Stuðla að „sjálfsþurft“ 
Uppfylla frumþarfir 
Auka jafnræði 
Tryggja þátttöku 
Nota viðeigandi tækni 

Sjálfbær þróun

Efnahagsleg þróun

Félagsleg þróun Vistfræðileg þróun 

Þrír þættir sjálfbærrar þróunar
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Umhverfisstjórnun 

Umhverfisstjórnunartæki og kerfi ásamt skýrslum um umhverfismál hafa 
verið valkvæð í gegnum tíðina. Þó hafa sífellt fleiri fyrirtæki tekið þá 
ákvörðun að nota sér slík tæki. Mögulegir ávinningar af markvissu umhverfis-
starfi geta verið (Steger, 1993): 

 
aukin skilvirkni innan fyrirtækis 
minni sóun, vatns- og orkunotkun, sem leiðir til lægri kostnaðar 
minni úrgangsmyndun 
minni líkur á umhverfisslysum 
bætt samskipti við hagsmunaaðila, s.s. eftirlitsaðila og yfirvöld 
aukin umhverfisvitund starfsmanna 
bætt ímynd fyrirtækis 

 
Margir af þessum þáttum geta orðið til þess að fyrirtæki standi sig betur í 

síharðnandi samkeppni, auk þess sem þeir geta bætt sambönd og haft jákvæð 
áhrif á hagsmunaaðila, s.s. eftirlitsaðila, yfirvöld, fjárfesta, tryggingarfélög o.fl. 

Umræður um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og árangur þeirra við að 
framfylgja stefnu sjálfbærrar þróunar, hefur einnig aukist mjög á undan-
förnum árum (Scott, 2003).  

Umhverfisstjórnunartæki 

Ýmis konar tæki hafa hjálpað fyrirtækjum við að efla umhverfisstarf. 
Þegar fyrirtæki ákveða að marka sér stefnu í umhverfismálum getur verið 
skynsamlegt að hefja vinnuna með aðstoð gátlista. Þetta er tæki sem nýtist 
sérlega vel litlum og millistórum fyrirtækjum. Meginmarkmiðið með slíkum 
lista er að finna veikleika og styrkleika fyrirtækisins varðandi umhverfis-
sjónarmið. Með spurningalistanum er hægt að safna mjög haldgóðum 
upplýsingum um núverandi stöðu fyrirtækisins gagnvart umhverfinu. Mikil-
vægt er að aðgerðaráætlun fylgi þegar niðurstöður listans liggja fyrir (Winter, 
1998).  

Vistferilsgreining (e. life cycle assessment) veitir yfirlit yfir hráefnisstrauma, 
efnisstrauma og orkustrauma í gegnum fyrirtækið, ásamt birgðum. Í þessu 
sambandi eru mælieiningar eins og stykki, kíló, lítri, kúbikmetri, kílówatt og 
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fleiri notaðir. Heitið á þessu tæki er lýsandi fyrir þann tilgang sem það þjónar. 
Það er verið að höfða til jafnvægis á milli innkomu og útkomu á hráefnum, 
efnum og orku í skilgreindum ferlum eða kerfum. Lögmál varmafræðinnar 
(e. thermodynamic) segir að ekki sé hægt að búa til né eyða efni og orku 
heldur einungis hægt að umbreyta efninu og orkunni. Það efni og sú orka 
sem fer inn í kerfi (eins og fyrirtæki), verða um kyrrt í fyrirtækinu og hækka 
þannig birgðirnar, eða yfirgefa fyrirtækið, og þá yfirleitt í breyttu formi. Mat á 
þessum upplýsingum er eitt af megin hlutverkum næsta tækis sem hægt er að 
kalla umhverfisrýni (Wagner, 1995). 

Umhverfisrýni (e. environmental controlling) er upplýsinga- og greiningarkerfi 
sem hefur það hlutverk að aðstoða við skipulagningu og stjórnun. Með því 
að koma auga á hagstæðustu möguleikana og leiðir að settum markmiðum er 
með umhverfisrýni mögulegt að ná stöðugum umbótum í ferlinu (Clausen og 
Fichter, 1996).  

Við skoðun á upplýsingum um umhverfismál fyrirtækja, þ.e. hvaða áhrif 
atvinnureksturinnn hefur á umhverfið, liggur oft fyrir gríðarlegt magn af 
upplýsingum. Eitt tæki til þess að hjálpa til við að túlka þessar upplýsingar 
kallast umhverfiskennitölur (e. environmental measures). Þær byggja í raun á sömu 
lögmálum og kennitölur fjárhagsbókhalds. Þetta eru áætlunar-, stjórnunar, og 
eftirlitsvísitölur, sem geta verið hreinar tölur, samsettar tölur eða hlutfalls-
tölur. Þær eru sérstaklega handhægar fyrir lítil og millistór fyrirtæki. Eitt af 
markmiðum fyrirtækis gæti verið t.d. að minnka innstreymi af efni og orku en 
halda samtímis sömu framleiðsluafköstum, þá getur kennitalan sem er 
skoðuð verið efni í hlutfalli við framleiddar einingar. Kennitölurnar auðvelda 
samanburð milli ára innan fyrirtækis eða milli fyrirtækja í sömu atvinnugrein 
(Clausen, 1996). 

Að síðustu er kynnt tæki sem heitir umhverfiskostnaðarbókhald (e. environ-
mental cost account). Hlutverk þess er að koma auga á áhrifaþætti umhverfis-
kostnaðar og nýta þá sem grundvöll fyrir ákvarðanatöku í umhverfis-
stjórnuninni. Skilgreining á því hvað umhverfiskostnaður er, heimilar að það 
sé hægt að aðskilja hann frá öðrum kostnaðarliðum fyrirtækisins, þannig að 
hægt sé að ákvarða með lítilli fyrirhöfn hvar mögulegt er að lækka kostnað. 

Þessi stutta kynning á umhverfisstjórnunartækjum sýnir gífurlega þróun á 
þessu sviði sem er enn í fullum gangi. Fyrirtæki erlendis sem náð hafa góðum 
árangri byrjuðu fyrir mörgum árum og þau tóku þetta skref fyrir skref 
(Blasius og Fischer, 1995).  
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Umhverfisstjórnunarkerfi  

Umhverfisstjórnunarkerfi (e. environmental management system) er „sá hluti 
heildarstjórnunarkerfisins sem nær yfir stjórnskipulag, áætlanagerð, ábyrgðar-
skiptingu, starfshætti, verklagsreglur, ferli og aðföng sem nauðsynleg eru til 
að þróa, koma á, framfylgja, rýna og viðhalda umhverfismálastefnunni“ 
(Staðlaráð Íslands, 1996). 

Umhverfisstjórnunarkerfi er upplýsingakerfi um umhverfisstarf innan 
fyrirtækis eða stofnunar, þar sem meginmarkmiðið er að hafa stjórn á 
umhverfisþáttum í starfsemi fyrirtækja og sýna fram á umbætur á sviði 
umhverfismála.  

ISO14000: Alþjóðlegu staðlasamtökin ISO (e. International Organization 
for Standards) hófu undirbúning að þróun á stöðlum fyrir umhverfis-
stjórnunarkerfi upp úr 1990 (Besterfield o.fl., 2003). Eins og við hönnun 
ISO9000 staðlanna, þá var ákveðið að staðlarnir einblíndu á ferla, en ekki 
lokaframmistöðu.  

Hluti ISO 14000 staðlaraðarinnar kemur að uppsetningu og kröfum til 
umhverfisstjórnunarkerfa fyrirtækja. Þá er ISO14001 hjarta staðlanna, enda 
er hann forskrift af umhverfisstjórnunarkerfinu ásamt leiðbeiningum um 
notkun (Besterfield o.fl., 2003). Tveir staðlar úr ISO14000 staðlaröðinni hafa 
verið þýddir á íslensku, ofangreindur staðall ISO14001 og ISO14004, sem 
inniheldur almennar leiðbeiningar um grundvallarreglur, kerfi og stuðnings-
tækni umhverfisstjórnunarkerfis. 

Líkan að umhverfisstjórnunarkerfi, sem sett er fram í staðlinum, felur í 
sér eftirfarandi þætti: Umhverfismálastefnu, áætlanagerð, framgang og 
rekstur, prófanir og úrbætur, rýni stjórnenda og stöðugar umbætur. 

Í ISO14001 er ekki er sérstaklega fjallað um útgáfu á skýrslu um 
umhverfismál eða grænt bókhald eða að fyrirtæki skýri á annan hátt frá 
frammistöðu í umhverfismálum. Í staðlinum er þó farið fram á að afhenda 
upplýsingar ef beðið er um þær og einnig skal fyrirtæki hugleiða að búa til ferla 
til að koma á framfæri upplýsingum um mikilvæga umhverfisþætti starf-
seminnar (Tibor o.fl., 1996). Þó skal koma fram að verið er að hanna nýjan 
staðal, ISO14063, sem tekur á birtingu og framsetningu upplýsinga um 
umhverfismál (ISO e.d. a). 

Í desember 2002 voru 49.462 fyrirtæki í heiminum með vottuð ISO14001 
umhverfisstjórnunarkerfi. Þá hafði þeim fjölgað um tæp 35% frá árinu áður 
(ISO e.d., b). Á Íslandi eru 3 fyrirtæki með ISO14001 vottun (Umhverfis-
vefurinn e.d. a). 



112 Viðskiptafræði Elín D. Gunnarsd. og Hafdís B. Hjálmarsd. 

 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki með ISO 14001 vottun töldu helstu 
ávinninga af því vera bætta frammistöðu í umhverfismálum og bætta ímynd 
fyrirtækjanna. Þar á eftir komu bættar aðferðir og betri sambönd við yfirvöld 
og samfélög (Corbett o.fl. 2003). 

EMAS – Eco Management and Audit Scheme, er staðall fyrir umhverfis-
stjórnunarkerfi skv. reglugerð Evrópusambandsins (Council Regulation EEC 
No 1836/93 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a 
Community eco-management and audit scheme. einnig: Reglugerð nr. 321/1996 um 
frjálsa þátttöku iðnfyrirtækja í umhverfismálakerfi ESB). EMAS var fyrst 
kynnt árið í júlí 1993 sem skref í átt að markmiðum sjálfbærrar þróunar, og 
hefur verið í gildi síðan í apríl 1995. þetta kerfi hefur það markmið að stuðla 
að stöðugum endurbótum og mati á frammistöðu fyrirtækisins í 
umhverfisstarfi sínu.  

Kröfur EMAS eru meiri en ISO 14001 staðallinn gerir og má þar nefna 
að skýrsla um umhverfismál er óaðskiljanlegur hluti af EMAS kerfinu. 
Þátttaka í EMAS er opin öllum skipulagsheildum innan Evrópusambandsins 
og evrópska efnahagssvæðisins (EEA). Reglugerðin var endurbætt árið 2001 
og voru meðal annars eftirfarandi atriði sett fram (Eco management and 
audit scheme e.d.): 

 
- Notkun EMAS yfirfærð á alla efnahagslega starfsemi, ekki einvörðungu 

iðnfyrirtæki 
- Samþætting ISO 14001 staðalsins, sem umhverfisstjórnunarkerfis sem 

krafist er af EMAS, svo að það auðveldi fyrirtækjum að fara frá ISO yfir 
í EMAS 

- Aukin áhersla á hlutverk umhverfisskýrslunnar í þeim tilgangi að bæta 
samskipti fyrirtækja um frammistöðu þeirra í umhverfisstarfi við hlutað-
eigandi aðila eins og eigendur og almenning  

 
Í nýlegri rannsókn sem gerð var meðal fyrirtækja sem notast við EMAS 

kom fram að megin ástæðan fyrir því að þau ákváðu að taka upp EMAS var 
sú að þau vildu sýna ábyrgð gagnvart almenningi (e. public accountability) 
hvað umhverfisstarf viðvíkur og einnig þótti afar mikilvægt að kerfið er 
staðfest af óháðum aðila (Eco management and audit scheme e.d.). 
  

Ekkert íslenskt fyrirtæki er með vottað EMAS – umhverfisstjórnunarkerfi 
(umhverfisvefurinn e.d. b). Fjöldi fyrirtækja sem notast við EMAS-kerfið fer 
fækkandi, meginástæðurnar liggja í kostnaði og umsýslu og þá ekki sýst hvað 
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snýr að birtingu og vottun umhverfisskýrslunnar (Clausen, J. munnleg 
heimild 12. ágúst 2004). 

Skýrslur um umhverfismál 

Samkvæmt Clausen og Fichter (1996) voru fram undir 1990 innan við tíu 
fyrirtæki, út um allan heim, sem birtu umhverfisskýrslur þar sem gert var 
grein fyrir umhverfisstarfi og árangri í umhverfisvernd. Í dag líta stórfyrirtæki 
nánast á það sem skyldu sína að gera upplýsingar um áhrif starfsemi sinnar á 
umhverfið öðrum aðilum aðgengilegar. Gríðarleg þróun hefur verið í 
skýrslugerð um umhverfismál og sjálfbærni, en umhverfi fyrirtækja gerir 
smám saman meiri kröfu á að þessar upplýsingar séu settar fram. Samtökin 
Global Reporting Initiative eiga nýjasta framtakið í því að koma á „staðlaðri” 
framsetningu umhverfisskýrslna. Meginmarkmið þessara samtaka er að 
samræma útgáfu skýrslna sem segja til um sjálfbærni (Guðjón Jónsson 2002). 
Framtaki þeirra hefur verið nokkuð vel tekið, þó er gagnrýnivert að stöðlunin 
gengur afar langt, svo að fyrirtæki eiga mörg hver erfitt með að uppfylla öll 
skilyrði (Clausen, J. munnleg heimild 12. ágúst 2004). Fjöldi fyrirtækja sem 
birta skýrslur eykst ár frá ári um heim allan, en hröðust er þróunin í 
Þýskalandi, Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada og Hollandi (Clausen og 
Fichter, 1996). 

Grænt bókhald 

Á árinu 2001 var samþykkt á Alþingi að breyta lögum nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir (breytingarlög nr. 87/2001). Þá var sett inn 
ákvæði um grænt bókhald hjá fyrirtækjum, sem hafa í för með sér mengun 
(atvinnustarfsemi sem háð er starfsleyfi samkvæmt 5. gr. a laga um hollustu-
hætti og mengunarvarnir). Lagaákvæði um græna bókhaldið byggja á sams 
konar átaki nágranna okkar í Danmörku, sem settu slíkt ákvæði inn í 
stjórnkerfi sitt með lögum árið 1995 (Ríkisendurskoðun 2001).  

Í framhaldi af lagabreytingunni var samþykkt reglugerð nr. 851/2002 um 
grænt bókhald. Samkvæmt markmiðum í reglugerðinni á grænt bókhald að 
veita hagsmunaaðilum, s.s. almenningi, félagasamtökum og stjórnvöldum, 
upplýsingar um hvernig umhverfismálum er háttað í starfsemi sem getur haft 
í för með sér mengun. Ennfremur er það markmið reglugerðarinnar að 
hvetja rekstraraðila til að fylgjast vel með helstu umhverfisþáttum starfsem-
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innar og leitast við að tryggja að starfsemin þróist á jákvæðan hátt fyrir 
umhverfið (Umhverfisstofnun e.d. a). 

Í lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir er grænt bókhald skilgreint 
sem efnisbókhald, þar sem haldið er utan um upplýsingar, aðallega tölulegar, 
um hvernig umhverfismálum er háttað í viðkomandi starfsemi. Niðurstöður 
úr bókhaldinu eru síðan settar fram í skýrslu um grænt bókhald, sem skal 
skila árlega. Umhverfisstofnun birtir síðan þessar skýrslur á heimasíðu sinni 
(Reglugerð um grænt bókhald).  

Í reglugerðinni er sett fram hvaða upplýsingar skýrslan þarf að innihalda. 
Þar kemur fram að hún á að innihalda yfirlýsingu stjórnar, almennar upplýs-
ingar, lykiltölur um umhverfismál og hráefnis- og auðlindanotkun. Það felur í 
sér upplýsingar um meginnotkun fyrirtækis á orku, vatni, hráefnum og helstu 
tegundum og magni efna sem valda mengun og koma fram í starfseminni eða 
í úttaki hennar, í vörum eða sem er losað út á annan hátt í loft, vatn, sjó og 
jarðveg (Umhverfisstofnun e.d. a). Umhverfisstefna getur líka komið fram í 
skýrslunni, en ekki er krafa um birtingu hennar skv. reglugerð. 

Í reglugerðinni eru einungis tilgreindar lágmarkskröfur um innihald og 
ekki nákvæmar leiðbeiningar um hvernig skýrslan skuli sett fram. Því á enn 
eftir að koma í ljós hvernig stjórnir íslenskra fyrirtækja munu útfæra 
skýrsluna og hvaða metnað þau leggja í framsetningu hennar og magn 
upplýsinga sem munu koma þar fram. Einnig býður reglugerðin upp á að 
setja töluupplýsingarnar fram á mismunandi hátt. Sem dæmi má nefna að 
fyrirtæki geta sett orku-, vatns- og hráefnisnotkun, sem og úrgangslosun fram 
í heildarmagntölum eða hlutfallstölum miðað við umsetningu yfir árið 
(grunnár=100). Enn fremur er heimilt að gefa efnanotkun og losun upp sem 
magn á hverja framleidda einingu.  

Það má nú þegar sjá á þeim skýrslum sem hafa verið birtar á vef 
Umhverfisstofnunar fyrir 2003, að fyrirtæki nota margvíslega framsetningu á 
þeim upplýsingum sem þar koma fram. Magn upplýsinga, mælieiningar sem 
notaðar eru og framsetning er mjög mismunandi.  

Fyrstu skýrslum um grænt bókhald bar að skila 1. júní 2004 vegna 
rekstrarársins 2003. Í reglugerð um grænt bókhald eru heimildir fyrir 
ákveðnum undanþágum frá skilum. Þá getur ráðherra, að fenginni umsögn 
heilbrigðisnefndar og Umhverfisstofnunar, veitt tímabundna undanþágu frá 
skyldu til færslu á grænu bókhaldi ef hann fellst á þær ástæður sem settar eru 
fram í umsókn fyrirtækis. Einnig geta fyrirtæki samið við umhverfisstofnun 
um að taka upp viðurkennt umhverfisstjórnunarkerfi og fengið frest til að 
taka upp grænt bókhald á þeim forsendum þó eigi lengur en til 1. janúar 
2006.  
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Í dag eru um 60 starfstöðvar íslenskra fyrirtækja sem bar að skila skýrslu 
um grænt bókhald fyrir árið 2003 (Umhverfisstofnun e.d. b). Samkvæmt Agli 
Einarssyni, sérfræðingi á framkvæmda- og eftirlitssviði Umhverfisstofnunar 
(munnleg heimild 6. ágúst 2004) höfðu 23 fyrirtæki af þessum 60, eða 
einungis 38%, skilað skýrslu um grænt bókhald þann 6. ágúst 2004. Ekkert 
fyrirtæki hafði sótt um undanþágu vegna uppsetningar umhverfisstjórnunar-
kerfis, en nokkur fyrirtæki höfðu sótt um frest á öðrum forsendum.  

Guðjón Jónsson (2002) setur grænt bókhald í flokk með öðrum skýrslum 
um umhverfismál, s.s. grænum reikningsskilum, umhverfisskýrslum og yfir-
litum um sjálfbærni. Hann setur þessar skýrslur fram sem einhvers konar 
form umhverfisúttektar og lítt skilgreind millistig til umhverfisstjórnunar. 

Benda má á að sumar upplýsingar í grænu bókhaldi eru þær sömu og fram 
koma í vistferilsgreiningu, sem fjallað var um hér fyrr, þó ekki komi fram 
lögmálið um jöfnuð þann sem vistferilsgreiningin byggir á. Grænt bókhald 
inniheldur einnig ýmis konar upplýsingar sem hefðbundnar skýrslur um 
umhverfismál innihalda.  

 

 
Mynd 2. Tengsl virkar umhverfisstjórnunar og græns bókhalds (Umhverfis-
stofnun e.d. a) 
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Grænt bókhald getur staðið eitt og sér sem umhverfisstjórnunartæki, 
skýrsla um umhverfismál eða verið hluti af viðurkenndum umhverfis-
stjórnunarkerfum. Mynd 2 lýsir tengslum virkrar umhverfisstjórnunar og 
græns bókhalds. Þó svo að grænt bókhald krefjist ekki umhverfisstjórnunar-
kerfis, þá er má telja líklegt að það hvetji fyrirtæki til að efla umhverfisstarf 
sitt, til að þau geti sýnt fram á umbætur í umhverfismálum. 

Í Danmörku hafa verið gerðar rannsóknir á því hvort forsvarsmenn 
fyrirtækja sem ber að skila grænu bókhaldi telji ávinning hafa verið af því. 
41% svarenda töldu að þeir hefðu náð bættum árangri í umhverfismálum 
(Miljøstyrelsen, 1999). Auk þeirra fyrirtækja og stofnana Í Danmörku sem 
þurfa að skila grænu bókhaldi samkvæmt lögum, þá hafa mörg önnur séð sér 
hag í því að gera það einnig. Sem dæmi má nefna að árið 2000 skiluðu 150 
fyrirtæki skýrslum um grænt bókhald af fúsum og frjálsum vilja. Einnig 
höfðu fjölmargar danskar ríkisstofnanir birt grænt bókhald sem hluta af 
ársskýrslu sinni sama ár, eða um 41% af úrtaki 170 stofnana (Rigsrevisionen, 
2001).  

Fyrirtæki í álframleiðslu 

Álframleiðsla býr til stóran hluta af útflutningstekjum Íslendinga og 
skapar mörg störf hér á landi. Mikil umræða hefur verið um framkvæmdir á 
Kárahnjúkum og nýtt álver á Reyðarfirði, sem vakið hefur mikla ólgu í 
þjóðfélaginu. Mikil gróska virðist vera í þessari atvinnugrein hér á landi. Auk 
álvers Alcoa við Reyðarfjörð, sem mun geta framleitt 322.000 tonn af áli á ári 
og veita 450 manns atvinnu (Alcoa á Íslandi e.d.), þá er einnig fyrirhuguð 
veruleg stækkun á Norðuráli í nánustu framtíð.  

Í flokki 2.1. í fylgiskjali með reglugerð um grænt bókhald eru álfram-
leiðslufyrirtæki. Ákveðið var að skoða sérstaklega fyrirtæki í þessum flokki, 
en þau sem þurfa að skila skýrslu fyrir árið 2003 eru Alcan á Íslandi hf og 
Norðurál hf. Einnig fellur Alur, álvinnsla ehf, sem er nýlega stofnað fyrirtæki 
sem vinnur úr álgjalli, í þennan flokk, en það fyrirtæki mun fyrst þurfa að 
skila skýrslu um grænt bókhald fyrir árið 2004 (Egill Einarsson munnleg 
heimild, 6. ágúst 2004).  
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Aðferðafræði rannsóknar 

Rannsókn á fyrirtækjunum tveimur fór þannig fram að tekin voru 
símaviðtöl við sérfræðinga sem vinna að umhverfismálum í fyrirtækjunum. 
Viðmælendur fengu atriðaorðaskrá fyrir viðtal, til að þeir gætu undirbúið sig 
að nokkru leyti. Spurningarnar voru frekar opnar og miðuðu að því að fá 
fram hlutlausar upplýsingar og viðhorf viðmælanda gagnvart málaflokkunum. 
Eftirfarandi greining á fyrirtækjunum byggja á viðtölum við Hildi Atladóttur, 
sérfræðing í umhverfismálum og vinnuumhverfi hjá Alcan (munnleg heimild, 
9. ágúst 2004), og Kristján Sturluson, framkvæmdastjóra starfsmanna- og 
umhverfissviðs Norðuráls hf (munnleg heimild, 10. ágúst 2004), nema 
annarra heimilda sé getið. 

Alcan og Norðurál 

Þróun umhverfismála 
Bæði Alcan og Norðurál hafa unnið að umhverfismálum um nokkurt 

skeið. Norðurál hefur unnið að umhverfismálum frá því að fyrirtækið hóf 
starfsemi 1998 og samkvæmt Hildi, fór umhverfisstarf Alcan markvisst í gang 
upp úr 1990. Fyrstu árin var nánast eingöngu um eftirlit að ræða, en við 
innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO14001 breyttist 
áherslan úr eftirliti yfir í stjórnun. Árið 1997 var ISO14001 kerfi þeirra vottað 
og var Alcan fyrsta fyrirtækið sem fékk slíka vottun á Íslandi. Norðurál er 
einnig að vinna að uppsetningu umhverfisstjórnunarkerfis sem stendur til að 
Umhverfisstofnun votti. Fyrirtækið er farið að vinna að mestu leyti eftir 
þessu kerfi, sem mun uppfylla svipaðar kröfur og önnur viðurkennd 
umhverfisstjórnunarkerfi. 

Ávinningur umhverfisstarfs 
Báðir viðmælendur töldu að fjárhagslegur ávinningur væri af umhverfis-

starfi. Hildur nefndi minni sóun, eldsneytiskostnað, pappírseyðslu og fleira 
sem gæti verið jákvæð afleiðing af virkri umhverfisstjórnun og færslu á grænu 
bókhaldi. Hún setti einnig fram að allt umhverfisstarf væri mjög markvisst og 
kerfið hafi einnig jákvæð áhrif á starfsfólk hjá Alcan, sem tileinki sér betri 
vinnubrögð gagnvart umhverfinu og komi með hugmyndir að umbótum sem 
snúa að umbótamálum. Kristján benti á rekstrarlegan ávinning í endurnýt-
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ingu spilliefna sem skilaði sér í lægri kostnaði. Einnig væri umhverfisstarfið 
mikilvægt til að halda góðum samskiptum við starfsfólk og aðra hagsmuna-
aðila, s.s. íbúa í nágrenni verksmiðjunnar. Viðskiptavinir Norðuráls hafa ekki 
gert kröfu til fyrirtækisins varðandi umhverfismál, en Hildur hjá Alcan taldi 
að ISO14001 vottunin væri mikilvæg gagnvart viðskiptavinum þeirra 
erlendis. Hún var þó ekki sannfærð um að það skipti sama máli hér á Íslandi, 
þar sem einungis 3 fyrirtæki eru með slíka vottun.  

Áhrif lagasetningar um grænt bókhald  
Þar sem bæði fyrirtækin hafa stundað mælingar og skráningu á þeim 

umhverfisþáttum, sem valda mengun í rekstri þeirra, töldu Hildur og Kristján 
að að lagasetningin um grænt bókhald hafi ekki haft áhrif á umhverfisstarf 
fyrirtækjanna. Allar mælingar og upplýsingar voru til staðar, einungis þurfti 
að safna þeim upplýsingum á einn stað og setja þær fram á viðeigandi hátt í 
skýrslu um grænt bókhald.  

Viðhorf til lagasetningar um grænt bókhald 
Bæði Hildur hjá Alcan og Kristján hjá Norðuráli sögðu að margar 

spurningar hefðu vaknað við skýrslugerðina. Þau töldu reglugerðina frekar 
opna og bjóða upp á ýmsa túlkunar- og framsetningarmöguleika.  

Kristján telur að lagasetningin muni ekki hafa mikil áhrif á þau fyrirtæki 
sem eru starfsleyfisskyld skv. lögunum, þar sem þau séu nú þegar með 
mælingar á mikilvægum umhverfisþáttum. Aftur á móti telur hann að færsla á 
grænu bókhaldi gæti haft mun meiri jákvæð áhrif í þeim fyrirtækjum, sem 
ekki hafa þurft að sinna umhverfismálum á sama hátt. 

Hjá Norðuráli hefur ekki verið tekin ákvörðun um að nota skýrsluna til 
markaðs- og kynningarstarfs eða innan fyrirtækis, en hjá Alcan mun það að 
öllum líkindum verða gert, enda hafi framsetning skýrslunnar verið ákveðin 
með það að leiðarljósi. 

Mat á skýrslum fyrirtækjanna fyrir 2003 
Norðurál og Alcan á Íslandi skiluðu skýrslum um grænt bókhald vegna 

ársins 2003 á réttum tíma. Skýrslurnar eru settar fram á ólíkan hátt, þó þær 
gefi báðar greinargóðar upplýsingar (Alcan á Íslandi hf 2004 og Norðurál hf 
2004). Norðurál notar gátlistaform, sem hægt er að nálgast á heimasíðu 
Umhverfisstofnunar (www.ust.is), en Alcan notar sína eigin hönnun á 
skýrslunni. Við ákvörðun um framsetningu á skýrslunni, leitaði Norðurál til 
ráðgjafa, auk þess sem unnar voru tillögur sem lagðar voru fyrir Umhverfis-
stofnun. Alcan notaði umhverfisskýrslur erlendra álfyrirtækja til hliðsjónar 
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við hönnun á sinni skýrslu og var það haft að leiðarljósi að hún væri 
almenningi skiljanleg.  

Tafla 1. Samanburður á innihaldi og mælieiningum í skýrslum um grænt 
bókhald (Alcan á Íslandi hf, 2004 og Norðurál hf, 2004). 
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Útskýringar á ýmsum táknum og einingum:  X = já,  O = nei,  t = tonn,  l = lítrar,  m.v.frl. = miðað við framleiðslu   
 

Ekki reyndist auðvelt að bera saman þær upplýsingar sem fram koma í 
skýrslunum og augljóst er að það getur verið tímafrekt og erfitt að bera 
saman frammistöðu fyrirtækja í umhverfismálum út frá þessum upplýsingum. 
Í töflu eitt kemur fram samantekt á nokkrum þáttum í skýrslum um grænt 
bókhald fyrir 2003 hjá Norðuráli og Alcan á Íslandi. Þó má benda á að 
hvorugt fyrirtækið notar vísitölur (hlutfallslegar tölur miðað við umsetningu 
með grunnár=100), en það hefði gert samanburðinn enn erfiðari.  

Niðurstöður og umræður 

Umhverfisstjórnun og skýrslugerð fyrirtækja um umhverfismál hefur 
verið að þróast og aukast gífurlega undanfarna áratugi. 

Í þessari grein var fjallað um hvernig ferli sjálfbærrar þróunar hefur verið 
frá því þegar hún var sett fram 1972 og þangað til í dag þegar segja má að 
hún hafi áhrif á ákvarðanatöku hjá stjórnvöldum og fyrirtækjum um allan 
heim. Sett voru fram mismunandi umhverfisstjórnunartæki og fjallað var 
stuttlega um þau tvö vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi sem eru mest við lýði, 
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ISO14000 og EMAS. Á meðan fyrirtækjum með vottað ISO14001 kerfi fer 
ört fjölgandi, þá virðist EMAS vera frekar á undanhaldi. Fjöldi fyrirtækja í 
Evrópu sem setja fram umhverfisskýrslur með ýmsu sniði, til að sýna 
hagsmunaaðilum fram á virkni þeirra í umhverfisstarfi, hefur líka aukist 
verulega. Mikið hefur verið rætt um hvort og hvernig staðla skuli þessar 
skýrslur, með það að leiðarljósi að gera þær samanburðarhæfar. Þó mætti ætla 
að miklu sé náð ef fyrirtækin fái áhuga á að standa sig vel í umhverfisstarfi og 
sýna betri árangur ár frá ári. 

Tilgangurinn með lagasetningu um grænt bókhald var að gera aðgengi-
legar upplýsingar um umhverfismál í mengandi fyrirtækjum. Einnig er vonast 
til að skýrslur um grænt bókhald verði til þess að umhverfisvitund fyrir-
tækjanna aukist og þau setji aukinn kraft í umhverfismálin. 

Ætla má að Ísland sé eftirbátur margra Evrópuþjóða, svo sem Þýskalands 
og Danmerkur, þar sem mjög mörg fyrirtæki hafa sett umhverfismál á 
oddinn. Rannsóknir sýna að mörg fyrirtæki í Danmörku telja þau hafa náð 
bættum umhverfisárangri eftir upptöku á grænu bókhaldi og fjölmörg 
fyrirtæki og stofnanir hafa ákveðið að taka það upp þrátt fyrir að lagaskyldan 
nái ekki til þeirra. Leiða má að því líkum að reynslan verði sú sama hér á 
landi, þ.e. að fyrirtæki og stofnanir sjái sér hag í því að taka upp grænt 
bókhald í frekari mæli og án tilskipunar laga. 

Einungis 38% þeirra íslensku fyrirtækja, sem bar að skila grænu bókhaldi 
fyrir 2003 hafði skilað inn skýrslum í byrjun ágúst, tveimur mánuðum eftir 
skiladag. Velta má fyrir sér hvort ástæða þess sé sú að íslensk fyrirtæki telji 
umhverfismálin ekki mikilvægan málaflokk? Eða geta ástæður verið aðrar, 
s.s. skortur á aðföngum og fjármagni vegna rekstrarvanda, skortur á 
upplýsingum eða hvatningu eða einfaldlega byrjunarerfiðleikar?  

Við skoðun á fyrirtækjum í álframleiðslu þá töldu viðmælendur að 
lagasetningin hafi ekki mikil áhrif á þau. Alcan á Íslandi og Norðurál eru 
bæði með mjög virkt umhverfisstarf og þurftu engar breytingar að gera á 
sinni starfsemi við innleiðingu á grænu bókhaldi. Frekari rannsóknir gætu 
sýnt fram á að áhrif laganna væru meiri í þeim fyrirtækjum, sem ekki hafa 
sinnt umhverfismálunum eins vel fram að þessu og þau tvö. 

Bæði fyrirtækin stóðu sig vel í að skila skýrslum sínum, sem innihalda 
greinargóðar upplýsingar um umhverfismálin. Þó er ekki auðvelt að bera 
saman þær upplýsingar, þar sem lögin og reglugerðin gefa gott svigrúm 
varðandi innihald og framsetningu. Velta má fyrir sér hvort hagsmunaaðilar 
verði sáttir við að geta aðallega borið saman frammistöðu sama fyrirtækis 
milli ára eða geri kröfu á að geta borið saman skýrslur fyrirtækja í sömu 
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atvinnugrein. Þörf er á frekari rannsóknum þegar fram líða stundir til að 
meta gagnsemi og notkun á skýrslum um grænt bókhald.  
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SPRON, sérhagsmunir og réttlæti 

Friðrik Már Baldursson 

 

Skömmu eftir að samningur um yfirtöku KB Banka á Sparisjóði Reykja-
víkur og nágrennis (SPRON) var kynntur í desember 2003 samþykkti 
Alþingi, nánast einróma, lög sem hindruðu yfirtökuna. Lögin skapa nokkurs 
konar pattstöðu fyrir stjórn SPRON: ef hún hefur forgöngu um að breyta 
SPRON í hlutafélag, sem er nauðsynlegur undanfari yfirtöku, þá missa 
stjórnin og stofnfjáreigendur yfirráð yfir sparisjóðnum. Með lögunum eru því 
í raun afnumdar umbætur á lagaákvæðum um stofnfé sem gerðar voru árið 
2001. Hinn víðtæki stuðningur við lögin er nokkur ráðgáta, t.d. í ljósi 
kenninga hagfræðinnar um samkeppni sérhagsmunahópa, einkavæðingu og 
atferli fyrirtækja sem búa við hættu á inngripum stjórnvalda.  

Markmiðið með þessari grein er að skýra þessa atburði og setja þá í 
samhengi við kenningar í hagfræði. Í því skyni er stuðst við nýlegar 
empírískar rannsóknir á réttlæti. Svokallaðir úrslitakostaleikir, sem hafa verið 
kannaðir ítarlega í tilraunahagfræði, eru sérstaklega áhugaverðir í þessu 
sambandi. Í slíkum leikjum er tilboðum sem eru talin ósanngjörn oftast 
hafnað. Því er varpað fram hér að úrslitakostaleikir séu góð hliðstæða við 
það sem gerðist í SPRON málinu. Stjórn SPRON setti fram tilboð sem 
almenningur taldi ósanngjarnt og þess vegna var því hafnað af Alþingi fyrir 
hönd almennings. 

Sparisjóðir 

Sparisjóðir á Íslandi starfa nú samkvæmt sérstökum kafla Laga nr. 
161/2002 um fjármálafyrirtæki og voru upphaflega stofnaðir til þess að þjóna 
einstaklingum og minni fyrirtækjum, hver í sinni byggð. Eigin fjár spari-
sjóðanna var upphaflega aflað með svokölluðum stofnfjárbréfum sem eru í 
eigu stofnfjáreigenda. Samkvæmt lögum skal eignarhald á stofnfé aðeins gefa 
rétt á „eðlilegum“ arði af höfuðstólnum og á ekki að skila eigandanum hlut í 
hagnaði sparisjóðsins umfram það. Ekki má selja stofnfjárbréf á frjálsum 
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markaði. Sparisjóðurinn getur hins vegar keypt þau og stjórn sjóðsins finnur 
síðan nýjan eiganda á einhvern hátt. 

Sparisjóðafyrirkomulagið hefur sætt nokkurri gagnrýni undanfarin ár. 
Sjóðirnir eru orðnir of litlir til að keppa við viðskiptabankana bæði hvað 
varðar þjónustu og hagkvæmni í rekstri. Ef sparisjóðir væru venjuleg hluta-
félög væru flestir þeirra líklega þegar búnir að sameinast öðrum bönkum eða 
sparisjóðum. Vandamálið er að eiginlega veit enginn hver á sparisjóðina. Það 
er ekki hægt að selja stofnfjárbréfin á frjálsum markaði og bróðurparturinn af 
eigin fé umfram stofnfé (hér eftir kallað „einskisfé“) sem safnast hefur upp 
hjá sparisjóðunum tilheyrir í raun engum. 

Lagaákvæðum um sparisjóði var breytt árið 2001 þannig að nú er hægt að 
breyta sjóðunum í hlutafélög. Þetta átti meðal annars að gefa þeim tækifæri til 
að auka eigið fé og styrkja þannig stöðu sína á fjármálamarkaði. Stofnfjár-
eigendur fengu ekki hlutdeild í einskisfénu við þessa lagabreytingu. Þvert á 
móti segja lögin að þeir eigi aðeins að fá hlutabréf sem nemur hlutfalli stofn-
fjár í áætluðu markaðsvirði sparisjóðsins. Einskisfénu á að breyta í hlutabréf 
sem verða í eigu sjálfseignarstofnunar. Þessi bréf eru oftast í meirihluta og í 
þeim tilvikum mun sjálfseignarstofnunin fara með ráðandi hlut í sparisjóð-
num. Allt þar til í febrúar 2004 tiltóku lögin að stjórn stofnunarinnar skyldi 
kosin af stofnfjáreigendum. Þeir áttu því að hafa fulla stjórn á sparisjóðnum 
með kjörnum fulltrúum sínum eftir breytingu í hlutafélag. 

Fyrirhuguð yfirtaka SPRON 

Eftir lagabreytinguna 2001 kom fram áhugi á að breyta SPRON í 
hlutafélag og á árinu 2002 reyndi hópur fjárfesta að fá stuðning stofnfjár-
eigenda við áætlun sem fól í sér breytingu á sparisjóðnum í hlutafélag og sölu 
til Búnaðarbankans í framhaldinu. Stjórn sjóðsins, sem eðlilega vildi ráða 
ferðinni í þessum efnum, hafði raunar þegar undirbúið sína eigin breytingu í 
hlutafélag og stóðst þessa yfirtökutilraun. Í kjölfarið voru gerðar laga-
breytingar sem var ætlað að styrkja varnir sjóðanna gegn yfirtöku. Einnig 
voru reglur um arð af stofnfé rýmkaðar. Seinna varð ljóst að stjórnin túlkaði 
lagabreytinguna þannig að leyfilegt væri að vægi stofnfjár í markaðsvirði 
SPRON ykist töluvert umfram það sem ætlunin var í upphafi. 

Snemma árs 2004 leitaði sjóðsstjórnin – nú með stjórnarmann úr fyrri 
yfirtökuhópnum um borð – eftir tilboðum í SPRON frá viðskiptabönkunum. 
Hæsta tilboðið kom frá KB banka. Svo virðist sem meirihluti stofnfjár-
eigenda hafi stutt þessa tilhögun. Breyta átti SPRON í hlutafélag með 
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áðurnefndri skipan. Skipting á söluandvirði sjóðsins  milli stofnfjáreigenda og 
sjálfseignarstofnunarinnar átti hins vegar ekki að fylgja upphaflegri skiptingu 
eigin fjár milli stofnfjár og annars eiginfjár (einskisfjár). Hefði það verið gert 
hefðu um 12% söluandvirðis runnið til stofnfjáreigenda og raunar aðeins 7% 
ef ákvæði laganna hefðu verið túlkuð bókstaflega. Stjórnin samdi þess í stað 
um að 34% af söluandvirðinu rynni til stofnfjáreigenda en 66% til sjálfs-
eignarstofnunarinnar. Þessa ákvörðun var réttlætt á tvennan hátt. Í fyrsta lagi 
átti að fara fram endurmat fyrir breytinguna úr sparisjóði yfir í hlutafélag, þar 
sem stofnfé skyldi endurmetið með stuðlinum 2,6. Þetta hefði fært hlutfall 
stofnfjárins í 19%. Í öðru lagi var fyrirhugað að selja hluti stofnfjáreigenda til 
KB banka á genginu 2,13 en hluti sjálfseignarstofnunarinnar á genginu 1. Í 
heildina hefði þetta tilboð leitt til þess að hver króna stofnfjár hefði verið 
seld á verði í kringum 5,5 en hver króna einskisfjár – það sem sjálfseignar-
stofnunin átti að bera úr býtum – á u.þ.b. 1,5. Sé miðað við að stofnfjár-
eigendur hefðu fengið hlutabréf í samræmi við hlutfall stofnfjár í markaðs-
virði SPRON, þá samsvarar skipting söluandvirðis því að bréf sjálfseignar-
stofnunarinnar hefðu verið seld á gengi sem er innan við 0,9 (sjá töflu eitt). 

Stjórnvöldum líkaði auðsjáanlega ekki við samkomulag SPRON og KB 
banka og brugðust hart við. Viðskiptaráðherra lagði fram frumvarp til 
breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki á Alþingi sem var samþykkt nær 
einróma innan örfárra daga. Lagabreytingin fólst í því að ef sparisjóði er 
breytt í hlutafélag þá skal stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skipuð þannig: 
viðskiptaráðherra skipar tvo stjórnarmenn, sveitarfélag sjóðsins tvo, og 
Samtök sparisjóða einn. Hafi einhver haldið að sparisjóðirnir væru í raun í 
eigu stofnfjáreigenda þá hefur sú eign verið meira eða minna gerð upptæk af 
ríkinu með þessari lagabreytingu. Nú þýðir breyting sparisjóðs í hlutafélag að 
stjórn sparisjóðsins – fulltrúar stofnfjáreigenda – missir í flestum tilvikum 
völd yfir sjóðnum. Völdin færast þess í stað til stjórnar sem í sitja fulltrúar 
allra hagsmunaaðila nema stofnfjáreigenda, einkum fulltrúar pólitískra 
hagsmuna sem tengjast því að verja staðbundin störf og fulltrúar hagsmuna 
sparisjóða á landsbyggðinni eða öllu heldur stjórnenda þeirra. Það er augljóst 
að ekki er vænlegt fyrir stofnfjáreigendur og núverandi stjórn að breyta 
sparisjóði í hlutafélag við þessar aðstæður. 
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Tafla 1. Eigið fé og markaðsvirði SPRON í árslok 2003. Fjárhæðir í milljón-
um króna, nema annað sé tekið fram. 
Stofnfjárbréf 539 
Annað eigið fé 4.059 
Eigið fé í heild 4.598 

Metið markaðsvirði 7.300 100,0% 
Hlutdeild stofnfjáreigenda, án endurmats 539 7,4% 
Hlutdeild sjálfseignarstofnunar, án endurmats 6.761 92,6% 
Hlutdeild stofnfjáreigenda, með endurmati 1.400 19,2% 
Hlutdeild sjálfseignarstofnunar, með endurmati 5.900 80,8% 

Söluvirði 9.000 100,0% 
Fyrirhuguð hlutdeild stofnfjáreigenda 3.100 34,4% 
Fyrirhuguð hlutdeild sjálfseignarstofnunar 5.900 65,6% 

Nafnvirði stofnfjár á eiganda, meðaltal (þ.kr.) 
 Án endurmats  490 
 Með endurmati 1.273 
Söluvirði stofnfjár á eiganda (þ.kr.) 2.818 
Heimildir: Fjármálaeftirlitið og Morgunblaðið 

SPRON og hagfræðin 

Í SPRON málinu tókust á nokkrir hagsmunaaðilar. Það er því eðlilegt að 
víkja stuttlega að greiningu Beckers (1983) á samkeppni milli þrýstihópa. Í 
líkani Beckers ræður áhrifafall (influence function) tiltekins hóps því hve miklu 
hópnum tekst að ná til sín frá öðrum þrýstihópum gegnum þrýsting á stjórn-
málamenn. Það fylgir því hins vegar nokkur kostnaður að beita þrýstingi og 
hóparnir geta verið mismunandi góðir í því. Tiltölulega fámennir, vel tengdir 
hópar sem berjast fyrir tilfærslum sem skipta hvern einstakling verulegu máli 
og kosta tiltölulega lítið á mælikvarða velferðartaps eru líklegastir til að ná 
árangri í hagsmunabaráttu í líkani Beckers. 

Fyrir utan þingmenn og framkvæmdavaldið, má lýsa flestum þeim aðilum 
sem tókust á í SPRON málinu sem þrýstihópum. Stofnfjáreigendur og stjórn 
sjóðsins hefðu hagnast nægjanlega af samrunanum til að veita málinu 
stuðning og þrýsta á stjórnmálamenn að skipta sér ekki af ferlinu. Sama máli 
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gegndi um framkvæmdastjórn SPRON sem virðist hafa stutt stjórn sína. Allir 
aðrir, þar með talið Samband sparisjóða, starfsmenn sparisjóða og sveitar-
félög voru á móti þessum áformum og þrýstu á stjórnmálamenn að mismiklu 
marki til að koma í veg fyrir yfirtökuna með einhverjum ráðum. 

Þrátt fyrir að hætta á að einfalda hlutina um of er hægt að skipta máls-
aðilum í tvo þrýstihópa: þá sem hefðu grætt á samningnum og börðust fyrir 
honum – stjórnin og stofnfjáreigendur – og þeir sem töpuðu á samningnum 
– eiginlega allir aðrir hagsmunaaðilar. 

Það virðist nokkuð ljóst að samkvæmt líkani Beckers hefðu stofnfjár-
eigendur og stjórn SPRON átt að sigra í baráttunni um einskisféð. Það er 
hins vegar jafnljóst að þessir aðilar fóru halloka og því þarf að leita annarra 
skýringa á þessari niðurstöðu. Við nánari skoðun kemur í ljós að til eru aðrar 
kenningar í hagfræði sem geta varpað frekara ljósi á málið.  

Hætta á inngripum stjórnvalda 
Glazer og McMillan (1992) settu fram líkan af verðákvörðun einkasala 

sem telur líkur á að hann verði settur undir verðeftirlit. Í þessu líkani aukast 
líkurnar á reglun (regulation) með hækkandi verði. Þegar reglun er hafin 
ákveður eftirlitsaðili verð einkasalans til frambúðar. Gefið er að fyrirtækið sé 
skynsamt og vilji hámarka núvirði áætlaðs hagnaðar og að það taki því með í 
reikninginn yfirvofandi inngrip stjórnvalda. Niðurstaðan er sú að einkasalinn 
setur upp lægra verð en hann myndi gera án eftirlits. Þetta er mjög hliðstætt 
þeirri stöðu sem stjórn SPRON var í. Stjórnin þurfti að ákveða fyrir hönd 
stofnfjáreigenda hversu háan hlut þeir ætluðu að taka af hlutdeild sjálfs-
eignarstofnunarinnar í söluvirði sjóðsins. Með hliðsjón af Glazer-McMillan 
kenningunni ætti ógn um inngrip að lækka þennan hlut. Út frá hlutfallslegu 
verði milli stofnfjár og annars eiginfjár í SPRON-málinu virðist hins vegar 
ólíklegt að stjórn SPRON hafi hugað mikið að hugsanlegum inngripum 
stjórnmálamanna. 

Lýsandi kenningar um réttlæti 
Alltaf mátti búast við pólitískum ágreiningi vegna yfirtöku SPRON. Það 

er eins og gengur og gerist í stjórnmálum og kemur engum á óvart. 
Hagfræðingar hafa raunar fjallað töluvert um einkavæðingu, sem hefur í 
mörgum tilfellum svipaðar afleiðingar og yfirtaka SPRON, og reynt að skýra 
átök um hana með kenningum þar sem takast á þeir stjórnmálamenn sem 
reiða sig á stuðning kjósenda sem njóta góðs af óhagkvæmum ríkisrekstri og 
aðrir, hvers bakland aðhyllist minni ríkisgeira og lægri skatta (sjá t.d. Boycko, 
Shleifer og Vishny 1996). Einkavæðing ríkisfyrirtækja hefur raunar notið 
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víðtæks stuðnings hér á landi á undanförnum árum og í öllum tilvikum verið 
samþykkt af Alþingi. Líkt og gildir um kenningarnar sem áður voru nefndar 
er þetta því í mótsögn við niðurstöðuna í SPRON málinu. Það er þess vegna 
enn nokkur ráðgáta hvers vegna Alþingi studdi nánast einum rómi frumvarp 
um að hindra yfirtökuna. Hugsanleg skýring kann að leynast í því hvað 
almenningur telur réttlátt eða sanngjarnt. 

Konow (2003) gerði víðtæka úttekt á rannsóknum á vísandi (normative) og 
lýsandi (positive) kenningum um réttlæti og á empírískum rannsóknum á því 
hvað fólki almennt finnist réttlát eða sanngjörn hegðun. Á grunni þessara 
rannsókna setur Konow fram lýsandi kenningu um réttlæti þar sem því er 
haldið fram að fólk byggi álit sitt á því hvað það telur réttláta dreifingu tekna 
eða auðs á þremur þáttum: hagkvæmni, jöfnuði og þörfum (efficiency, equity 
and needs). „Jöfnuður“ þýðir hér að fólk beri úr býtum í hlutfalli við það sem 
það leggur á sig; kringumstæður sem eru ekki á valdi manns, svo sem ætterni 
og heppni ættu ekki að hafa áhrif á innbyrðis stöðu fólks, en framlag hvers 
og eins og þær ákvarðanir sem viðkomandi tekur ættu að gera það. Niður-
staðan er raunar einnig háð því hvaða samhengi spurningin um réttlæti í 
tilteknu tilviki er sett í (sbr. Kahneman, Knetsch og Thaler 1986). 

Hæpið er að stofnfjáreigendur hafi verið þurfandi í skilningi Konows og 
fullvíst er að yfirtakan var hagkvæm. Spurningin sem stendur eftir er þess 
vegna sú hvort dreifing þess hagnaðar sem hlaust af samningnum við KB 
banka væri réttlát: áttu stofnfjáreigendur skilið – samkvæmt almennings-
álitinu – að hagnast eins mikið og til stóð? 

Ef SPRON hefði verið venjulegt hlutafélag og stofnfjáreigendur hefðu 
keypt hluti en ekki stofnfé hefðu þeir tekið útreiknaða áhættu, fjárfest í 
hlutabréfum sem skiluðu myndarlegum hagnaði. Hægt er að draga þá ályktun 
frá skrifum Konows að flestir myndu álíta hagnað af þess konar fjárfestingu 
réttlátan. Aðilar málsins, þ.e. stjórn SPRON, myndi líklega vilja rökstyðja að 
þetta væri einmitt það sem þeir hefðu gert þegar þeir keyptu stofnfjárbréf sín. 
Hins vegar voru lögin skýr varðandi stofnfé: Það stóð ekki til að stofnfjár-
eigendur högnuðust „óeðlilega“ á fjárfestingu sinni. Þeim tókst samt að fara í 
kringum lögin með því að gera greinarmun á verði til eigenda fyrirhugaðs 
hlutafjár. Þessu var rækilega komið á framfæri af andstæðingum þeirra í 
hagsmunabaráttunni og er sennilega það sem sneri almenningsálitinu á móti 
þeim. 

Svokallaðir úrslitakostaleikir (ultimatum games) geta að einhverju leyti skýrt 
það sem gerðist í SPRON málinu (sjá yfirlit um slíkar tilraunir í Camerer 
2003). Þetta er heiti á tilraunum í hagfræði þar sem tveir aðilar eru leiddir 
saman undir gagnkvæmri nafnleynd. Annar aðilinn, „tilboðsgjafi“, býður 
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skiptingu fjárhæðar sem „tilboðsþegi“ getur annað hvort samþykkt eða 
hafnað. Höfnun þýðir að hvorugur þátttakandinn fær neitt. Samkvæmt 
venjulegum hagfræðikenningum ætti tilboðsþeginn að samþykkja öll tilboð 
sem skila honum/henni jákvæðri peningaupphæð. Hins vegar – og gagnstætt 
venjulegum hagfræðikenningum – gefa niðurstöður slíkra tilrauna skýra 
niðurstöðu um að tilboðsþegar hafni mjög lágum tilboðum en samþykki þau 
yfirleitt þegar hlutdeildin er komin í um 50% eða jafnvel ívið lægra. Þetta er 
yfirleitt það sem tilboðsgjafar búast við og algengustu tilboðin kveða reyndar 
á um 40-50% hlut tilboðsþegans. Það samræmist greiningu Konows á lýsandi 
réttlæti að þegar slíkir leikir eru hannaðir þannig að tilboðsþeganum finnst að 
tilboðsgjafinn hafi á einhvern hátt unnið til þess að fá meira í sinn hlut þá 
sættir hann sig frekar við það en í venjulegri útfærslu leiksins þar sem 
tilboðsþeginn hefur engar vísbendingar um að tilboðsgjafinn hafi unnið til 
aukins hlutar (sjá t.d. Hoffman og Spitzer, 1985). 

Það má líta á SPRON-málið sem úrslitakostaleik þar sem stjórn spari-
sjóðsins var tilboðsgjafi og almenningur tilboðsþegi. Stjórnin hafði fyrir hönd 
stofnfjáreigenda aðgang að verulegum fjármunum sem hún hefði getað deilt 
með almenningi með góðgerðarstarfsemi. Hún ákvað hins vegar fyrir hönd 
eigendanna að slá eign sinni á eins mikið af þessum fjármunum og kostur 
var. Með þessu gerði stjórnin almenningi nokkurs konar tilboð. Almenningur 
hafnaði tilboðinu og fannst það sennilega ósanngjarnt. 

Umræða og lokaorð 

SPRON-málið ætti að skoða í samhengi við vaxandi „eignavæðingu“ á 
Íslandi á undanförnum áratugum. Stór hluti af auðlindum landsins hefur 
færst til einkaaðila á þessum tíma, það er meiri trú og beiting á einkaframtaki 
og svið einkaeignaréttar hefur verið stækkað. Þessi þróun hefur ekki aðeins 
orðið með einkavæðingu, heldur líka með mörgum öðrum aðgerðum 
stjórnvalda og hefur að mati flestra hagfræðinga skilað góðum árangri. 
Breytingar á lögum um sparisjóði árið 2001 voru í góðu samræmi við þessa 
almennu stefnu, en reynt var  að gæta þess að fyrri reglur um arð af stofnfé 
væru efnislega óbreyttar. Stofnfjáreigendur áttu að fá eðlilegan arð af 
fjárfestingu sinni og ekkert umfram það. 

Hér að framan hef ég haldið því fram að ráðgátan í þessu máli sé hvers 
vegna Alþingi samþykkti lagabreytinguna því sem næst einróma. Jafnframt að 
lausnin á þessari ráðgátu felist sennilega í því að almenningsálitið snerist gegn 
stjórn SPRON. Yfirtökusamningurinn hefur ef til vill verið sanngjarn að mati 
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stofnfjáreigenda og stjórnar SPRON, en í augum flestra annara var þessi 
samningur í raun upptaka á miklu af eigin fé sparisjóðsins. Jafnframt átti 
stjórninni að hlotnast sú upphefð og völd að stjórna langstærsta menningar- 
og góðgerðarsjóði Íslands. Þetta var sú skoðun sem varð ofan á í umræð-
unni. Ástæðan fyrir að almenningi fannst þetta ósanngjarnt var sennilega sú 
að fólk taldi hér vera hóp (stofnfjáreigendur) þar sem hver einstaklingur átti 
að hagnast mikið án þess að hafa til þess unnið. Stofnfjáreigendur höfðu ekki 
tekið áhættu, ekki lagt neitt á sig og voru síst af öllu þurfandi samkvæmt 
almenningsálitinu og þess vegna var hagnaður þeirra álitinn óréttlátur. Hag-
kvæmnisrökin, að hagur allra batni með hagkvæmara bankakerfi skiptu litlu 
máli í þessu sambandi. 

Ríkið brást við þrýstingi frá almenningi með því að hindra að 
samningurinn næði fram að ganga; stjórn SPRON var sett í pattstöðu með 
breytingum á lagaákvæðum um skipan stjórnar sjálfseignarstofnunarinnar og 
þar með var sá eignarréttur stofnfjáreigenda sem skapaðist með lagabreyt-
ingunum 2001 í raun ómerktur. Rætur málsins má auðvitað rekja til þess að 
eignarhald á sparisjóðunum er illa skilgreint. Á mörgum áratugum hefur 
safnast upp töluverð fjárhæð í flestum þeirra sem er farið með af yfirstjórn, 
en þessi höfuðstóll hefur engan ákveðinn eiganda. Hann eru eftirstöðvarnar 
þegar eðlilegar arðgreiðslur af stofnfé hafa verið dregnar frá hagnaði 
sparisjóðanna og enginn veit hvað á að gera við hann. 

Líkan Beckers af þrýstihópum samræmist að nokkru leyti framvindunni í 
yfirtöku SPRON. Hins vegar er hægt að álykta af málinu að þrýstihópar sem 
eru of ágengir kunna að komast að því að gæfan getur snúist þeim í óhag. 
Þetta gerist ekki í líkani Beckers og kenning Glazers og McMillans um 
eftirlitshættu kann að vera betur til þess fallin að skýra hluta framvindunnar í 
SPRON-málinu: því ósanngjarnari sem athafnir rentusækjandi hópa eru 
álitnar, því líklegra er að ríkið grípi til gagnaðgerða. Hægt er að beita 
kenningum Konows til að átta sig á því hvað það er sem talið er ósanngjarnt.  

Ef við höldum okkur við jarðbundnari hliðar málsins má velta því fyrir 
sér hvort SPRON-málinu sé að fullu lokið. Það virðist frekar ólíklegt. 
Óhagkvæm stefna er líkleg til að víkja til lengri tíma litið. En eftir stendur hin 
erfiða spurning um hver á að fá umframvirði sparisjóðsins, einskisféð. 
Stjórnin hefur ennþá þann möguleika að reyna að berjast á móti lögunum 
með þeim rökum að þau stangist á við stjórnarskrána eða að reyna að ná 
umframhagnaði á annan hátt, t.d. gegnum ákvæði í lögum um fjármála-
fyrirtæki um arðgreiðslur sparisjóða að hluta til óháð hagnaði þeirra. Með því 
að nýta þetta svigrúm á arðgreiðslum til fullnustu getur stjórnin fræðilega séð 
leyst eigið fé hægt og örugglega út úr sjóðnum. Þetta er ekki eins áberandi og 
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opinber sala SPRON. Hættan á að almenningsálitið snúist gegn stjórn 
sparisjóðsins og að ríkið grípi inn í í kjölfarið ætti því að vera minni. Þetta er 
samt sem áður áhættusamt. Samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki verður að 
minnka útlán á sama tíma og eigin fé er minnkað. Þetta byði þeirri hættu 
heim að fótunum yrði kippt undan sparisjóðnum og gæti líka leitt til 
ágreinings milli stjórnar annars vegar og framkvæmdastjórnar hins vegar, sem 
gæti þá barist gegn aðgerðum af þessu tagi. Ef slíkar athafnir stjórnar væru á 
almannavitorði gæti það að auki leitt til svipaðra viðbragða hjá almenningi og 
stjórnvöldum og áður. 

SPRON-málið sýnir að ekki er fært að breyta sparisjóðum í hlutafélög og 
ætla að treysta á að stofnfjáreigendur og sparisjóðsstjórnir setji almannahag 
ofar eigin hagsmunum, til að ná þeim markmiðum sem að var stefnt með 
lagabreytingunum 2001. Það er hins vegar mjög æskilegt að finna leið út úr 
núverandi stöðu. Hugsanleg leið til að úthluta einskisfé sparisjóða sem er 
breytt í hlutafélög er að dreifa hlutum jafnt milli íbúa í viðkomandi 
sveitarfélagi. Sparisjóðirnir voru upphaflega stofnaðir með þá hugsjón að 
leiðarljósi að vinna öllum í heimabyggð til hagsbóta. Dreifing einskisfjár til 
íbúa væri í þeim anda. Þetta krefst augljóslega hreins eignarnáms á hinum 
eigendalausa hlut, ef hægt er að viðhafa það orðalag. Sá kostur er hins vegar 
betri en núverandi pattstaða þar sem fé er bundið til frambúðar í 
óhagkvæmum rekstri og hætta er á rentusókn til að losa eigendalaust fé úr 
sjóðunum. 
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Val á markaðsbrautum - Hlutverk 
markaðsstjóra innan fyrirtækja 

Friðrik Larsen 

 

Markaðsfræði er tiltölulega ung fræðigrein. Á Íslandi hefur verið mikil 
gerjun í markaðsmálum síðari ár og aukin vitund á meðal stjórnenda um 
mikilvægi markaðsfræðinnar. Tiltölulegar fáar rannsóknir hafa þó verið 
gerðar á sviði markaðsmála ef frá eru taldar hefðbundnar markaðsrann-
sóknir. 

Forsendur fyrir þeim leiðum sem valdar eru til að kynna og auglýsa 
fyrirtæki eða vörur þeirra, eða svo kallaðar markaðsbrautir, geta verið mis-
jafnar og oft er valið ekki grundvallað á markaðsfræðum heldur einangruðum 
ákvörðunum. Oft vegna þess að kaupendum finnst ákveðin leið vera til 
dæmis sniðugur auglýsingamáti eða þá að auglýsandinn „trúi á” markaðs-
brautina án þess að geta vitnað í rannsóknir því til staðfestingar. Þetta 
viðhorf er kveikjan að þessari rannsókn og markmiðið var að rannsaka hvaða 
forsendur liggja til grundvallar vali á markaðsbrautum.  

Annað markmið rannsóknarinnar var að rannsaka að hversu miklu leyti 
stjórnendur telja að markaðsstjórar eigi að koma að rekstri fyrirtækja.  

Engin rannsókn hefur verið gerð á Íslandi á því hvernig stjórnendur velja 
markaðsbrautir og við heimildaöflun erlendis fundust jafnframt afar fáar 
greinar um sambærilegar rannsóknir. Engar rannsóknir hafa heldur verið 
gerðar á Íslandi um að hversu miklu leyti stjórnendur telji að markaðsstjórar 
eigi að koma að stjórnum fyrirtækja og hvort viðhorf markaðsstjóra og 
framkvæmdastjóra til vals á markaðsbrautum sé sambærilegt. 

Til að fá sem heilstæðastan skilning á viðfangsefninu var talið æskilegt að 
framkvæma bæði eigindlega rannsókn og megindlega rannsókn. Eigindlegri 
rannsókn var ætlað að ná fram djúpum skilningi á viðhorfi tiltölulega fárra 
þátttakenda. Markmiðið með megindlegu rannsókninni var að leggja 
staðlaðan spurningalista fyrir úrtak sem var nógu stórt til að hægt væri að 
alhæfa yfir þýðið þar sem eigindlegar rannsóknir hafa ekki alhæfingargildi. 

Í eigindlegri rannsókn voru tekin viðtöl við þrjá markaðsstjóra og tvo 
framkvæmdastjóra í þremur fyrirtækjum sem öll eru áberandi á íslenskum 
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auglýsingamarkaði. Við úrvinnslu gagna var kerfisbundnu greiningarferli beitt 
og stærstum hluta stuðst við þrjár viðurkenndar aðferðir eigindlegrar 
greiningar sem eru: Grunduð kenning, túlkunarfræðileg nálgun og orðræðu-
greining. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 7. október til 18. nóvember árið 
2003 

Í megindlegri rannsókn var gert slembiúrtak úr Fjölmiðlalista IMG/-
Gallup sem sent var spurningalisti með 29 spurningum. Í fjölmiðlalista eru 
einungis virkir auglýsendur og því var gæði úrtaksins mikil. Spurningalistinn 
var sendur með tölvupósti til 672 þátttakenda. Samtals svöruðu 198 
spurningalistanum eða 29,6% af heildarfjölda þátttakenda. Gagnasöfnun fór 
fram frá 6. apríl til 27. apríl árið 2004. 

Markaðsbrautir 

Sú skilgreining á markaðsfræði sem er almennt viðurkennd kemur frá The 
American Marketing Association (AMA) og byggir á markaðsráðunum 
fjórum (the 4-p´s) (Ferrell og Lucas, 1987). Samval markaðsráðanna (the 
marketing mix) nota fyrirtæki til að ná til síns markhóps á árangursríkan hátt. 
Þessi rannsókn snérist einungis að einum af markaðsráðunum, vegsauka, en 
hann er nefndur markaðsbrautir hér. Markaðsbraut er nýyrði í íslensku máli 
og er skilgreiningin á markaðsbrautum samhæfing allra aðgerða sem seljandi 
hefur frumkvæðið af til að koma upplýsingum til neytenda og hafa áhrif á þá 
til að geta selt þeim vörur, þjónustu eða hugmyndir (Ray, 1982) sem og sú 
leið(-ir) sem stjórnendur fyrirtækja velja til að birtast sínum viðskiptavinum.  

Eins og kemur fram hér að framan er talið að markaðsbrautir séu oft 
valdar samkvæmt persónulegri skoðun en ekki markaðsrannsóknum og 
hvernig “ætti” að velja markaðsbrautir. Grundvöllur fyrir vali á markaðsbraut 
ætti að vera sá að þeim fjármunum sem varið sé í kynningu skili sér og að 
kynningin sé árangursrík. Árangur auglýsinga er samt sjaldan mældur. 
Norskur fræðimaður, Thorolf Helgesen (1992) fjallar um auglýsingamál. Í 
byrjun greinarinnar vitnar hann í Kotler þar sem Kotler vitnar í grein sem 
Forrester skrifar árið 1959. Þó það sé óvenjulegt að vitna í Forrester í 
gegnum tvo aðra fræðimenn er það samt gert hér til að leggja áherslu á 
hversu lítið sumt hefur breyst. Tilvitnunin er eftirfarandi: „Ég efa að það sé 
svo í öðrum atvinnugreinum að stjórnendur byggi ákvarðanir sínar um stóra 
útgjaldaliði á ófullkomnum upplýsingum um einn þátt...líklega er ekki notað 
meira en 1/5 af einu prósenti af því sem er varið í allar auglýsingar til að fá 
góðan skilning á því hvernig á að nota hin 99.8%”. 
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Þetta á ekkert síður við í dag því ennþá er gagnrýnt að markaðsrannsóknir 
séu ekki notaðar nægilega mikið, eða að þær séu ekki notaðar markvisst þegar 
kynningarmál eru skipulögð. Jafnframt eru ekki til neinir staðlar um hvaða 
viðmið á að nota þegar árangur auglýsinga er metinn (Helgesen, 1992). 
Markaðsrannsóknir eru grunnur að skilvirku markaðsstarfi og vali á 
markaðsbrautum og því er áhugavert að rannsaka hvernig stjórnendur hagi 
sínu vali í raun og veru. 

Grundvallar munur er á milli mismunandi tegunda fyrirtækja hvernig þau 
haga vali á markaðsbrautum. Aðgengilegast er að aðgreina fyrirtækin í 
upplýsta auglýsendur og óupplýsta auglýsendur sem jafnframt er sú flokkun 
sem almennt er notuð í rannsóknum.  

Upplýstir auglýsendur [kaupendur] (sophisticated eða knowlidgeble advertisers) 
eru þeir sem hafa greint sínar þarfir, vita um allar þær vörur sem standa þeim 
til boða og geta metið gæði vörunnar á hlutlausan hátt og reiknað út kostina 
af því að velja eina vöru fram yfir aðra (Greer, 1984). 

Óupplýstir auglýsendur (unsophisticated eða unknowlidgeble advertisers) eru þá 
þeir sem ekki falla undir framangreinda skilgreiningu en val þeirra á 
markaðsbrautum er tilviljunarkenndara. Þeir reiða sig á óhefðaundari aðferðir 
við ákvörðunartökur sem eru oftar byggðar á huglægum þáttum. Stærð fyrir-
tækja er augljósasta aðgreiningin á auglýsendum en smærri auglýsendur eru 
líklegri til að vera óupplýstir en stærri auglýsendur eru líklegri til að vera 
upplýstir og reiða sig meira á markaðsrannsóknir en þeir smærri (Cameron, 
Nowak og Krugman, 1993). Fyrirtæki á dreifbýlum svæðum eru einnig 
líklegri til að vera óupplýstir auglýsendur (Smith, 1998). 

Rétt er að taka fram að þó að auglýsendur séu flokkaðir niður í þessa tvo 
flokka þá er það ekki svo að óupplýstir auglýsendur séu algjörlega óupplýstir 
heldur kunna þeir að hafa ákveðna vitneskju um ákveðnar markaðsbrautir 
sem byggð er á hlutlægum upplýsingum og eigin reynslu. Þegar kemur að vali 
á markaðsbrautum er sú vitneskja almennt ekki nægjanleg því þeir hafa 
ófullnægjandi vitneskju um aðrar markaðsbrautir sem þýðir að ef þeir taka 
ákvörðun sem byggð er einungis á þeim upplýsingum sem þeir hafa er það 
ekki nóg því aðrar upplýsingar vantar til að taka upplýsta ákvörðun.  

Niðurstöður 

Eftirfarandi eru niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um að 
hve miklu leyti þátttakendur voru upplýstir eða óupplýstir. Því næst verður 
fjallað um val þátttakenda á markaðsbrautum og hversu mikil áhrif utanað-
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komandi þjónustuaðilar hafa áhrif á valið. Að lokum verður umfjöllun um 
markaðsstjóra og framkvæmdastjóra. 

Upplýstir og óupplýstir auglýsendur 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja mestu leyti við þær erlendu 
rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplýstum og óupplýstum auglýsendum. 
Stærri fyrirtækin í rannsókninni leituðu meira til utanaðkomandi þjónustu-
aðila og reiddu sig meira á rannsóknir heldur en minni fyrirtækin. Jafnframt 
notuðu stærri fyrirtækin meira mælingar til að meta virkni auglýsinga en þau 
minni notuðu eigin reynslu til að skera úr um notagildi markaðsbrauta eða að 
þau notuðu sölu sem er ónákvæmari mælikvarði.  

Upplýstir auglýsendur eru þó ekki hafnir yfir gagnrýni því það kom í ljós 
að þeir notuðu einnig aðferðir við val á markaðsbrautum sem ekki falla að 
skilgreiningu á upplýstum auglýsanda. Í eigindlegum hluta rannsóknarinnar 
var einungis rætt við þátttakendur frá stórum fyrirtækjum sem myndu 
flokkast sem upplýstir auglýsendur. Í ljós kom að sú hlutlæga afstaða sem ætti 
að einkenna fullkomlega upplýsta auglýsendur var ekki til staðar því huglægir 
þættir spiluðu alltaf inn í val þeirra á markaðsbrautum. 

Þátttakendurnir töldu að ekki væri hægt að treysta að öllu leyti niður-
stöðum markaðsrannsókna og ráðleggingum utanaðkomandi þjónustuaðila 
við ákvarðanatöku því þeir töldu að endanleg niðurstaða yrði að byggja á 
huglægu mati.  

Það er að sjálfsögðu eðlilegt að stjórnendur viði að sér upplýsingum úr 
nokkrum áttum sem síðan eru notaðar til að taka ákvörðun. Sú ákvörðun 
hlýtur alltaf að byggja á huglægu mati og skynjun viðkomandi á upplýsing-
unum. Í rannsókninni kom þó fram að huglægt mat spilaði fremur mikið inn 
í endanlega ákvörðunartöku og samræmdist því ekki allaf skilgreiningu á 
upplýstum auglýsanda. Sér í lagi því huglægt mat hafði áhrif á afstöðu 
þátttakenda til markaðsbrauta og boðmiðla og virtist á köflum skipta meira 
máli en viðurkenndir eiginleikar markaðsbrautanna eða boðmiðlanna sjálfra. 
Þótt þetta hafi verið reyndin kom engu að síður í ljós að almenn þekking 
þátttakenda á eiginleikum markaðsbrauta og boðmiðla innan þeirra til að 
sinna ákveðnum hlutverkum svo sem að byggja upp ímynd, auglýsa o.s.frv. 
samræmist vel því sem fræðin segja um eiginleika markaðsbrauta og boð-
miðla og hvaða markmiðum þær eru best til fallnar að ná. 

Í rannsókninni má því segja að þátttakendur hafi blandað saman hug-
lægum og hlutlægum aðferðum við ákvörðunartöku. Algengt var að út frá 
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huglægri hugmynd hafi orðið til grunnur sem síðan var unnið út frá með 
faglegum og hlutlægum aðferðum. Sem dæmi um þetta má nefna að í einu 
fyrirtækinu var ákveðið að fara í ímyndarherferð. Sú ákvörðun var ekki studd 
ítarlegum markaðsfræðilegum rökum en útfærsla á herferðinni var afar 
fagleg. 

Samkvæmt rannsókninni var stærð fyrirtækja stærsti einstaki þátturinn 
sem getur sagt til um hvort fyrirtæki séu upplýstir auglýsendur eða ekki og 
því sá þáttur sem helst getur sagt til um væntanlega hegðun þátttakenda. 
Annar þáttur sem kom fram í þessari rannsókn sem getur sagt til um 
væntanlega hegðun þátttakenda var hvort í fyrirtækjunum starfaði markaðs-
stjóri. Í þeim fyrirtækjum sem markaðsstjóri starfaði höfðu þátttakendur 
oftar frábrugðnari skoðanir og viðhorf til markaðsbrauta heldur en aðrir 
hópar þátttakenda.  

Viðhorf til markaðsbrauta og aðkeypt sérfræðiþjónusta 

Meirihluti þátttakenda (64,9%) taldi það mjög eða frekar mikilvægt að 
leita eftir utanaðkomandi sérfræðiþjónustu í markaðsmálum. Það er þó ekki 
auðvelt að sjá af hverju hlutfallið var þetta hátt því viðhorfið til þjónustu-
aðilanna var ekki alltaf jákvætt. Auglýsingastofur höfðu mest áhrif á þátttak-
endur en 44,8% þátttakenda töldu þær hafa mjög eða frekar mikil áhrif. 
Almannatengslafyrirtæki, birtingahús og markaðsrannsóknarfyrirtæki voru öll 
talin hafa afgerandi minni áhrif. 

Margar auglýsingastofur bjóða upp á birtingaráðgjöf og almannatengsla-
ráðgjöf ásamt aðgengi að markaðsrannsóknum þannig að niðurstaðan þarf 
ekki að þýða að þessi þættir séu vanræktir en engu að síður eru margir sem 
telja þessa aðila hafa mjög lítil áhrif á sitt markaðsstarf. 

Í eigindlegum hluta rannsóknarinnar kom fram nokkuð vantraust á 
utanaðkomandi aðila sem veita sérfræðiþjónustu. Vantraustið byggði yfirleitt 
ekki á rökum heldur tilfinningu þátttakenda gagnvart þjónustuaðilum. 
Þátttakendur töldu að þeir yrðu að láta eigin dómgreind ráða fremur en að 
treysta í blindni á þær upplýsingar sem þeim væru gefnar þótt þeir segðust 
fylgja að mestu þeim ráðleggingum sem þeir fengju frá þjónustuaðilunum.  

Það er ekki hægt að alhæfa um hvort þessu sé svona háttað hjá öllum en 
niðurstaða eigindlegu rannsóknarinnar getur varpað ljósi á af hverju 
meirihluti þátttakenda í megindlegu rannsókninni telja rétt að leita til utan-
aðkomandi þjónustuaðila en jafnframt að margir telja þessa sömu aðila ekki 
hafa umtalsverð áhrif á markaðsstarfið. 
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Það hefur komið fram að þátttakendur frá stærri fyrirtækjum eru líklegri 
til að leita eftir utanaðkomandi sérfræðiþjónustu. Þátttakendur frá stærri 
fyrirtækjum telja jafnframt að utanaðkomandi þjónustuaðilar hafi meiri áhrif 
á sitt markaðsstarf og val á markaðsbrautum heldur en þátttakendur frá 
minni fyrirtækjum. Það sama á við um þau fyrirtæki þar sem starfa markaðs-
stjórar og þau fyrirtæki þar sem einn eða fleiri starfsmenn eru með 
framhaldsmenntun í markaðsfræði. Það virðist því vera að eftir því sem 
fyrirtæki eru stærri og þekkingin innan þeirra er meiri, þeim mun meiri vilji er 
innan þeirra til að auka þekkinguna og ástunda fagleg vinnubrögð. 

Þátttakendur í rannsókninni töldu sig þekkja vel hvaða leiðir væru færar í 
kynningarmálum en 86,3% þeirra töldu sig þekkja mjög eða frekar vel hvaða 
leiðir fyrirtækjum myndu bjóðast. Jafnframt töldu 80,4% þátttakenda sig vita 
mjög eða frekar vel hvaða markaðsbraut hentaði þeirra aðstæðum. Það er 
áhugavert að skoða þessar tölur í ljósi þess að rétt rúmur helmingur eða 
56,5% þátttakenda taldi sig geta mjög eða frekar vel borið saman árangur og 
kostnað af markaðsbrautum. Það er því erfitt að segja til um það út frá hvaða 
forsendum margir þátttakendur töldu sig ganga þegar þeir mátu hvaða leiðir 
væru færar í kynningarmálum og hvaða markaðsbraut hentaði best þeirra 
aðstæðum. 

Það kemur ekki á óvart að í þeim fyrirtækjum þar sem markaðsstjóri 
starfaði og í þeim fyrirækjum þar sem margir störfuðu með framhalds-
menntun í markaðsfræði, töldu þátttakendur sig vita betur hvaða leiðir væru 
færar í kynningarmálum en viðmiðunarhóparnir þó munurinn hafi ekki verið 
mikill. Það kemur þó meira á óvart að einungis rúmur helmingur þessara 
sömu hópa taldi sig geta mælt virkni auglýsinga mjög eða frekar vel (58,1%) 
og borið saman árangur og kostnað (56,6%). Rannsóknir hafa reyndar sýnt 
að það er erfitt að mæla hversu árangursríkar markaðsbrautir eru (Vaccaro og 
Kassaye, 1988) og því er það út af fyrir sig eðlilegt að þátttakendur í þessari 
rannsókn telji sig ekki geta mælt virkni auglýsinga eða borið saman árangur 
og kostnað betur en raun ber vitni. Það má þó velta því upp og spyrja hvaða 
forsendur liggja til grundvallar þegar þátttakendur telja sig vita þetta vel 
hvaða leiðir eru færar í markaðsmálum og hvaða markaðsbraut henti best 
þeirra aðstæðum þegar þeir telja sig ekki geta mælt virkni auglýsinga og borið 
saman árangur og kostnað betur en raun ber vitni. 

Ekki er ástæða til að rengja þessar niðurstöður enda var rannsóknin ekki 
byggð upp á þann hátt að hægt væri að staðfesta hvort mat þátttakenda á því 
hversu hæfir þeir væru að meta hvaða leiðir væru færar í kynningarmálum 
eða hvaða markaðsbraut hentaði best þeirra aðstæðum væri á rökum reist. 
Eins og kemur fram hér að framan um hversu vel þátttakendur töldu sig geta 
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borið saman árangur og kostnað og mælt virkni auglýsinga þá má draga að 
vissu marki í efa að þekking einhverra þátttakenda sé í raun eins mikil og 
látið er í ljós. Um það er þó ekki fullyrt hér. 

Það er ljóst að þátttakendur svara spurningunum í rannsókninni sam-
kvæmt bestu samvisku og að þeir telja sig hafa þá þekkingu sem þeir láta í 
ljósi. Ef rannsóknin hefði snúist til dæmis um fjármál þá er telur höfundur 
líklegt að lægra hlutfall þátttakenda hefði talið sig þekkja fjármálaumhverfið 
og hina ýmsu anga þess eins og það snýr að fyrirtækjum. Slík mál eru yfirleitt 
í höndum einstaklinga innan fyrirtækja sem hafa sérþekkingu á því sviði eða 
eru í höndum sérhæfðra fyrirtækja sem sérhæfa sig í fjármálum. Oftar en ekki 
þurfa þeir sem starfa við fjármálaumsýslu einnig að geta sýnt fram á próf sem 
staðfesta kunnáttu þeirra. Slíku er yfirleitt ekki fyrir að fara í markaðsfræði. 
Án þess að verið sé að bera sérstaklega saman hvort markaðsfræði og 
fjármálafræði sé víðfeðmara eða flóknara viðfangs þá virðist fólk frekar telja 
sig þess umkomið að geta leyst úr markaðsfræðilegum úrlausnarefnum án 
þess endilega að hafa bakgrunn sem réttlætt getur slíkt.  

Í eigindlegum hluta rannsóknarinnar kom fram að afstaða þátttakenda til 
markaðsbrauta og boðmiðla virtist á köflum skipta meira máli en eiginleikar 
markaðsbrautanna eða boðmiðlanna sjálfra. Jafnframt hafa erlendar rann-
sóknir sýnt að það skiptir ekki höfuðmáli hverju markaðsbrautirnar geta í 
raun áorkað. Skynjun auglýsandans á markaðsbrautinni eða ákveðnum 
miðlum innan markaðsbrautarinnar á því hverju miðillinn getur áorkað 
skiptir meira máli (Otnes og Faber, 1989; Fiske og Taylor, 1984). 

Niðurstaða eigindlegu rannsóknarinnar og erlendu rannsóknanna skýra 
hugsanlega af hverju rúmlega áttatíu af hundraði þátttakenda telja að þeir viti 
hvaða markaðsbraut henti þeirra aðstæðum þó fullnægjandi rök séu ekki til 
staðar því til stuðnings. Þátttakendur telja að þeir þurfi ekki hlutlæg rök, þeir 
einfaldlega viti hvað sé best fyrir þá.  

Aukin sala var viðmið 55,8% þátttakenda þegar þeir mátu hvort auglýsing 
hefði virkað en 26,3% notuðu mælingar. Hefðbundnir staðlar um hvaða 
viðmið á að nota þegar metinn er árangur auglýsinga eru ekki til (Helgesen, 
1992) og aukin sala er í raun ekki afleitur mælikvarði þegar árangur auglýsinga 
er metinn. Sér í lagi þegar auglýst eru tilboð eða ef um auglýsingar er að ræða 
sem hvetja beint til sölu á einstökum vöruflokkum. Þær auglýsingar eru þó 
einungis hluti af auglýsingum fyrirtækja og eftir stendur hvernig meta skal til 
dæmis ímyndarauglýsingar eða auglýsingar á vöru sem selst á löngum tíma 
þar sem erfitt er að rekja söluaukningu til einstakra auglýsinga því fleiri hlutir 
geta spilað inn í. 



142 Viðskiptafræði  Friðrik Larsen  

 

Markaðsstjórar og framkvæmdastjórar 

Viðhorf þátttakenda til starfa markaðsstjóra og framkvæmdastjóra var 
sambærilegt að flestu leiti og virtist ekki vera háð stærð fyrirtækjanna. Í þeim 
fyrirtækjum þar sem markaðsstjóri starfaði ekki var viðhorf þátttakenda þó 
frábrugðið viðhorfi þátttakenda þar sem markaðsstjóri starfaði að því leiti að 
í stærri fyrirtækjunum var talið að markaðsstjórar ættu að koma meira að 
stjórnun og daglegum rekstri. Jafnframt töldu þátttakendur frá stærri fyrir-
tækjum að framkvæmdastjórar ættu að koma minna að vali á markaðs-
brautum og að daglegum markaðsaðgerðum.  

Þátttakendur frá þeim fyrirtækjum í rannsókninni þar sem markaðsstjóri 
starfaði virtust telja að aðgreining á milli starfa markaðsstjóra og 
framkvæmdastjóra ætti að vera meiri. En jafnframt kom fram að í þessum 
sömu fyrirtækjum var talin vera lítill ágreiningur á milli þessara tveggja 
stjórnenda. Vel skilgreind verkaskipting á milli markaðsstjóra og fram-
kvæmdastjóra virðist því skila sér í minni ágreiningi. 

Það er ekki hægt að segja að mikill ágreiningur ríkti á milli markaðsstjóra 
og framkvæmdastjóra. Það verður þó ekki borið á móti því að þeir aðilar sem 
gegna þessum tveimur störfum eru ekki alltaf sammála um að hve miklu leyti 
störf þeirra eiga að skarast. Í Starfslýsingum II sem er ritstýrt af Gerði G. 
Óskarsdóttur (1996) eru störf framkvæmdastjóra og markaðsstjóra skilgreind. 
Þar kemur fram að starfssvið þessara aðila eru oft svipuð og geta skarast. Ef 
ekki er ákveðið hvar starfsvið annars endar og hins byrjar getur skapast hætta 
á ágreiningi. 

Í þessari rannsókn er hægt að túlka niðurstöðurnar á tvennan hátt. 
Annarsvegar er hægt að gera lítið úr núningi eða hugsanlegum árekstrum á 
milli framkvæmdastjóra og markaðsstjóra því ekki er hægt að sýna fram á 
tölfræðileg tengsl nema í fáum tilvikum. Jafnframt svarar meirihluti þátttak-
enda því hreint út þegar þeir eru spurðir að þeir séu hlutlausir eða þeir telji 
frekar eða mjög lítinn ágreining vera til staðar. Einungis rúmlega 10% telja að 
mjög eða frekar mikill ágreiningur ríki á milli framkvæmdastjóra og markaðs-
stjóra um stjórnunar- og stefnumótunarmál og markaðsmál. Hinsvegar má 
sýna fram á ákveðna hættu á ágreiningi því það kom skýrt fram í rannsókn-
inni að þátttakendur töldu að bæði framkvæmdastjórar og markaðsstjórar 
ættu að koma að flestum þeim starfssviðum sem spurt var um í svipuðum 
mæli.  
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Síðarnefndi kosturinn virðist ekki vera raunin en ljóst er að framkvæmda-
stjórar eru sáttari við ríkjandi verkaskiptingu á milli þeirra og markaðsstjóra 
heldur en markaðsstjórarnir. Þetta gæti þó hugsanlega breyst því meirihluti 
framkvæmdastjóra (65,9%) sem tóku þátt í rannsókninni töldu að markaðs-
stjórar ættu að koma meira að stjórnun fyrirtækja sem ætti að benda til þess 
að aðkoma markaðsstjóra að stjórnun komi til með að aukast í framtíðinni.  

Í eigindlegum hluta rannsóknarinnar koma fram að allir markaðsstjórarnir 
töldu að ekki væri nægur skilningur á starfi markaðsstjóra og það væri ekki 
nógu hátt metið. Annar af tveimur framkvæmdastórum sem rætt var við var 
á sömu skoðun. Jafnframt töldu þessir sömu aðilar að markaðsstjórar ættu að 
skipa stærri sess í rekstri fyrirtækja, sér í lagi í stefnumótunarferli og hinn 
framkvæmdastjórinn taldi að í mörgum fyrirtækjum væri titill sölustjóra betur 
við hæfi en markaðsstjóri miðað við þau störf sem margir markaðsstjórar 
væru að vinna. Þessu voru einnig allir aðrir þátttakendur sammála. Þeir töldu 
að margir sem væru titlaðir markaðsstjórar ættu fremur að vera titlaðir 
sölustjórar. 

Hér er í raun við ákveðið vandamál að glíma. Annarsvegar telja þátttak-
endur að starf markaðsstjóra sé ekki nógu hátt metið en hinsvegar telja þeir 
einnig að margir starfandi markaðsstjórar ættu í raun frekar að vera titlaðir 
sölustjórar vegna eðli starfa þeirra. Starfsheitið markaðsstjóri er ekki verndað 
og það gera ekki allir sömu kröfur til markaðsstjóra. Það virðist því vera 
þannig að frjálslega sé farið með markaðsstjóratitilinn og að hann sé 
ofnotaður. Til starfa markaðsstjóra eru hugsanlega oft á tíðum ráðnir 
einstaklingar með ófullnægjandi kunnáttu sem varpa rýrð á starfsstéttina. Á 
sama tíma eru markaðsstjórar að berjast fyrir því að vera teknir alvarlegar og 
vilja upphefja starf sitt og starfsheiti til þeirra virðingar sem þeir telja það eiga 
skilið. Það getur reynst erfitt þegar hluti af markaðsstjórum í landinu standa 
hugsanlega ekki undir nafni sem slíkir. 

Í ljósi þess að mismunandi kröfur eru gerðar til markaðsstjóra voru 
þátttakendur beðnir að meta hvaða þættir væru mikilvægastir í fari góðs 
markaðsstjóra. Það kom í ljós að flestir töldu hugmyndaauðgi mikilvægasta 
þáttinn (36,6%) en fæstir töldu menntun mikilvægasta (9,3%) 

Ef leikmenn væru spurðir að því hver væru helstu viðfangsefni markaðs-
fræðinnar og markaðsstjóra, myndu flestir líklega áætla að markaðsfræði 
snérist um sölu á einhverju eða auglýsingamál almennt. Það er áhugavert að 
þátttakendur í þessari rannsókn sem flestir eru framkvæmdastjórar og 
eigendur virðast gera það líka því nærtækast er að túlka þessa niðurstöðu sem 
svo að hugmyndaauðgi nýtist best í hugmyndavinnu tengdri auglýsingum og 
markaðssetningu. Markaðsstjórarnir í rannsókninni eru ekki á alveg sama 
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máli því flestir þeirra töldu reynslu vega þyngst þegar metnir væri mikil-
vægustu þættirnir í fari góðs markaðsstjóra (42,9%) en fæstir töldu menntun 
vega þyngst (16,3%). 

Það skal tekið fram að ekki eru allir sammála um hver helstu verksvið 
markaðsstjóra eiga að vera. Niðurstaða þessarar rannsóknar er að flestir 
þátttakendur telji helsta kost markaðsstjóra að þeir séu hugmyndaríkir sem, 
eins og áður sagði, gefur í skyn að þeirra starf snúist að miklu leiti um að 
upphugsa „sniðugar” leiðir í markaðssetningu. Fræðimenn telja að starf 
markaðsstjóra ætti að vera víðtækara en svo og að það eigi að snúa að 
flestum rekstrarþáttum fyrirtækja.  

Fræðimenn telja að innan ábyrgðarsviðs markaðsdeilda fyrirtækja ætti að 
vera söfnun upplýsinga úti á markaðnum, miðlun upplýsinga til fyrirtækisins 
og að á þeim sé byggt til að samhæfa framleiðsludeildir fyrirtækisins að 
þörfum markaðsins. Markmið þessa er að þjónusta viðskiptavininn á sem 
bestan hátt. Slík fyrirtæki eru markaðshneigð (e. marketing orentation) (Jaworski 
og Kohli, 1990).  

Að sjálfsögðu getur hugmyndaauðgi hjálpað markaðsstjórum við að 
takast á við ofangreint en það er dregið í efa hér að það sé mikilvægasti 
eiginleikinn. Því er haldið fram hér að menntun og reynsla séu þættir í fari 
markaðsstjóra sem frekar stuðla að því að fyrirtæki verði markaðshneigð. 
Það er svo annað mál að markaðsstjórar hafa með höndum kynningarmál og 
í þeim er hugmyndaauðgi kostur. Það virðist þó vera svo að þátttakendur 
einblíni um of á að kynningarmál séu helsta ábyrgð markaðsstjóra og misskilji 
þar með til hvers fræðin ætlast af markaðsstjórum. 

Einn af markaðsstjórunum í eigindlegu rannsókninni taldi að líkast til væri 
markaðsstjórastaðan lægst metin af hefðbundum stjórnunarstöðunum. Það 
er framkvæmdastjórum, fjármálastjórum og markaðsstjórum. Þessu kenndi 
hann markaðsstjórunum sjálfum um því hingað til hefðu þeir verið fremur 
illa menntaðir og hefðu ekki gert nóg til að sanna sig í starfi. Ekki er lagt mat 
á hvort þetta sé rétt en það er í það minnsta erfitt að bæta stöðu 
markaðsstjóra með aukinni menntun því markaðurinn metur ekki menntun 
nema að mjög litlu leyti.  

Það er þó rétt að markaðsstjórar geta bætt stöðu sína með því að sanna 
sig í starfi. Markaðsstjórar eru þó ekki einsleitur hópur með sameiginlega 
hagsmunagæslu. Æskilegt væri að markaðsstjórar stofnuðu með sér félag þar 
sem málefni markaðsfræðinnar væru rædd. Þau félög sem eru nú þegar til 
staðar á Íslandi virðast ekki taka á markaðsmálum í víðu samhengi. 
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The Impact of Networking, 
Internationalization and Organisational 
Design on Continuous Innovation and 

Innovation Capability  

Gunnar Óskarsson 

 

Increased globalization, fierce competition from local as well as inter-
national competitors, and increased customer requirements, has forced firms 
to continuously improve and upgrade their products (Martensen and 
Dahlgaard 1999). At the same time, firms need to search for opportunities to 
improve their products by utilising latest technology before the competition, 
which they can do in various ways, such as by actively scanning scientific 
journals, searching on the internet, attending trade fairs and conferences, 
searching patent databases, reverse engineering, or through alliances 
(Caloghirou et al. 2004). The objective of this research is to explore how 
organizational design and contingencies, such as internationalisation affect 
the effectiveness of small and medium sized firms to utilise external sources 
of knowledge through alliances and foreign subsidiaries to enhance their 
innovative capability. The project draws upon theories in continuous 
innovation, innovation capability, networking and internationalisation.  

External sources of knowledge are critical to the innovation processes of 
firms, and the ability to exploit external knowledge is critical to the firms 
innovation performance (Cohen and Levinthal 1990; Leonard-Barton 1992; 
Caloghirou et al. 2004). Researchers have recognized that small firms or new 
ventures are increasingly engaging in R&D co-operative engagements for a 
variety of reasons, such as to complement their internal resources, to quickly 
gain technical capabilities to compete in rapidly changing markets, and for 
their desire to minimize fixed costs associated with acquiring capital assets 
(McGee and Dowling 1994). Large firms network with smaller firms to 
exploit their flexibility and innovativeness and to gain access to specific 
technologies and knowledge. Due to scarce resources, increased speed of 
development and increased need for specialization (Grant and Baden-Fuller 
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1995; Hardy et al. 2003), firms need to complement their resources, 
especially knowledge, from external sources. One of the key elements for 
sustainable competitive advantage is therefore the firms openness to 
knowledge sharing and their capability to interact with external sources to 
access, acquire and develop new knowledge that they can exploit in their 
innovation processes (Caloghirou et al. 2004).  

Firms can interact in various ways to access knowledge outside their 
boundaries and there are many mechanisms that can facilitate an interaction 
that enables dissemination, exploitation and production of new knowledge. 
Successful interaction for innovative processes requires new managerial skills 
and culture (Dodgson 1993; Tidd and Trewhella 1997), and there is an 
increased need for firms to eliminate barriers that might limit effective 
exploitation of external knowledge. One of the frequently mentioned barriers 
is the well known ‘not invented here’ syndrome (Katz and Allen 1982), 
which can be relatively strong in firms that have a long standing leading 
market position. This research tries to identify factors that have an impact on 
exploitation of external sources of knowledge in innovation processes.  

Literature review 

It is emphasized in the literature on innovation that profitability and 
competitiveness of firms is to an increasing extent dependent on the firms 
knowledge and innovation capability (Keizer et al. 2002). To meet these 
requirements, companies are investing a growing amount of resources and 
attention to enhance their knowledge and knowledge transfer within the 
organization and from the external environment.  

Continuous innovation 

Continuous innovation is a cross disciplinary theory that is being 
developed by partners of CINet (The Continuous Innovation Network) in 
Europe and Australia, with support from the EC (ESPIRIT-project-26056, 
2002). The Continuous Innovation Network (CINet) is a global network set 
up to bring together researchers and industrialists working in the field of 
Continuous Innovation. Currently CINet has members from the following 
19 countries: Australia, Denmark, Finland, Germany, Greece, Hong Kong, 
Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Malta, Netherlands, Norway, South 
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Africa, Spain, Sweden, United Kingdom, and United States of America. 
CINet is a continuation of the European Continuous Improvement 
Network, established in 1994. The CINet disseminates a new way of thinking 
about management and the organization of work. The underlying idea is that 
organizations in the future will rely more and more on individuals and their 
commitment to learning, and diffused innovation at all levels and in all parts 
of the organizations.  

According to CINet, continuous innovation is defined as “the ongoing 
process of initiating, developing, operating and improving new and existing 
configurations of products, market approaches, processes, technologies and 
competencies, organisation and management systems” (http://www.-
continuous-innovation.net). Continuous innovation (CI) includes all types of 
innovation, such as incremental innovation, radical innovation, architectural 
innovation, etc., but the main theoretical focus is the learning aspect in the 
innovation process and involvement of a variety of stakeholders (Petersen et 
al. 2002; Boer 2003). The continuous innovation paradigm emphasises 
learning within product families, and involvement of customers, employees, 
owners/shareholders of companies, networking partners and various 
functions and departments within the organization, such as maintenance and 
installation (Bartezzaghi et al. 1997).  

The continuous innovation paradigm is to a large extent comparable to 
the theory of Continuous Improvement, which dates as far back as the 18th 
century, when the earliest examples, the suggestion box implemented by the 
8th shogun, Yoshimune Tokugawa in Japan, were recorded in 1721. The 
theory of continuous improvement became quite popular in the management 
literature with the issuing of Imai’s book, “Kaizen: The Key To Japan's 
Competitive Success” 1986. The main difference between the theory of 
continuous improvement and CI according to CINet, is that in addition to 
emphasising continuous improvement, the latter (CI) emphasises radical 
innovation as an important aspect of the innovation process. Since the 
foundation of the EuroCINet (European Continuous Improvement 
Network) and subsequently the completion of several projects, including a 
large study on CI practice and performance in more than 1.000 
manufacturing business units in Australia and Europe, undertaken by 
EuroCINet and InCITe (Innovation & Continuous Improvement 
Technologies Centre at the University of Western Sydney, Australia), the 
understanding and theoretical terms of CI have greatly improved. These 
projects have improved our understanding of CI and opened areas for 
testing new theories that will hopefully be applicable by the industry. Until 
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now, research has mainly focused on increasing our understanding of 
behaviours and enablers in continuous innovation, depicted in a model 
referred to as the CIMA model. On-going research within CINet at this 
moment is mainly focused on product innovation and learning within 
product innovation processes, but improvements in learning process will also 
have an impact on innovation in processes.  

The CIMA model suggests to companies which enabling mechanisms 
(levers) they could use to support continuous improvement and learning in 
product innovation (ESPIRIT-project-26056 2002). The methodology is a 
system of methods and principles for researching learning in product 
innovation processes. The CIMA model has been used by researchers to 
increase our understanding of behaviours and enablers of relevance to 
continuous innovation (Gieskes 2001), dyadic relationships in supplier 
networks (Møller 2002) and to increase our understanding of knowledge 
processes in innovation processes (Pavesi, 2003). Previous research has 
identified that over 60% of companies in the CIMA database1 rely on inter-
firm relationships to a fairly large degree and that over 35% of companies 
rather frequently access new knowledge from external organisations (Gieskes 
2001).  

Networking 

It is apparent from the literature that networking is an increasingly 
important source in firm’s innovation processes (DeBresson and Amesse 
1991; Contractor and Lorange 2002; Ireland et al. 2002), particularly when 
firms need to access multiple technologies in their products (Hagedoorn and 
Schakenraad 1994; Granstrand et al. 1997; Narula 2004). Recent research 
suggests that access to heterogeneous knowledge which firms can access 
through networks is of great importance to innovation performance (Rodan 
and Galunic 2004). It has furthermore been identified that networks can 
provide a bridge between disciplines in an age of fragmentation of 
knowledge about technology or the application of technology (DeBresson 
and Amesse 1991). The network approach has been used to define many 
configurations of individuals or organizations in business relationships, for a 
variety of reasons, such as in marketing, production, research projects and 

                                                 
1  The CIMA database includes information on over 70 organizations and over 1.000 

business units within those organizations 
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innovation. In this research, the sole focus is on innovation networks, when 
innovation business firms work together, and in particular to identify levers 
and organizational structure that may affect knowledge transfer and increase 
the effectiveness of the networks with respect to continuous innovation 
capability. 

Internationalization 

Several authors have found relationship between internationalization of 
firms and their innovation capability. Zahra 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. It has been found that 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 
et al. 1997). According to Abrahamson and Fombrun (1994) organizations 
that operate in diverse national and/or product markets have access to 
information’s on new ideas and practices that sparks innovations and boosts 
technological capabilities. With respect to internationalization, this research 
focuses on finding effective means to utilize and transfer knowledge gained 
from interactions with foreign customers to increase continuous innovation 
capability.  

Contribution 

The research will contribute to three main streams of theory that relate to 
the transfer of external knowledge in innovation processes, the theory of 
continuous innovation, the theory of networking and the theory of 
internationalization. Moreover, the research will contribute to knowledge on 
organizational design, group management and support with respect to 
knowledge transfer, and on how firms can increase the effectiveness of 
exploration through alliances and subsidiaries to complement and extend 
their existing technological base (Lall 1992), without sacrificing the 
effectiveness of exploitation of existing capabilities. 
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Contingencies that may apply, specifically to firms in the Icelandic econo-
my, and other similar communities, with respect to continuous innovation 
and knowledge transfer in innovative processes will be identified. The impact 
of contingencies that have been identified in previous research, (e.g. size of 
companies, level of competition, locality, level of dispersion of market and 
activities, complexity of products and solutions, ownership and inter-firm 
relations and turbulence of the labour market) on the transfer of knowledge 
from external sources will be analysed to the extent possible. The contri-
bution of the research will be greatest for firms in Iceland, or similar 
economies, such as the Nordic countries.  

Participating organizations will gain important competitive advantage by 
being among the first organizations to participate in a research project, 
including action research, on knowledge transfer from external sources in 
continuous innovation, which is increasingly important for innovation, inter-
national competitiveness and for the knowledge based economy. Through an 
action learning approach that will be applied in the research, participating 
organizations will furthermore learn how to implement levers that have an 
impact on continuous innovation with respect to the peculiar contingencies 
that may apply to Iceland.  
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Er unnt að nota verkfallskenningar til að 
skýra umfang verkfalla á íslenskum 

vinnumarkaði? 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Verkföll eru eitt helsta tæki launþega til að ná fram kröfum sínum 
gagnvart viðsemjendum sínum. Hér á landi var þessi réttur launþega lög-
festur með lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, vinnulöggjöfinni, árið 
1938. Eitt meginmarkmið vinnulöggjafarinnar er að tryggja að sem minnst 
tjón hljótist af vegna vinnudeilna fyrir atvinnulíf og þjóðarbú. Þrátt fyrir þetta 
göfuga markmið hafa verkföll á Íslandi verið tíð síðustu áratugi og því 
stundum haldið fram að við eigum heimsmet í verkföllum. Í þessari grein er 
reynt að varpa ljósi á þá þætti sem geta skýrt háa verkfallstíðni. Fjallað verður 
um helstu kenningar vinnumarkaðsfræðinga er snúa að verkföllum og reynt 
að svara þeirri spurningu hvers vegna verkföll eru tíðari á Íslandi en í hinum 
Norðurlöndunum þrátt fyrir sambærilega vinnulöggjöf. En öllum saman-
burði á milli landa fylgja ákveðin vandamál. Hvert land hefur sín sérkenni 
sem gerir allan samanburð erfiðan því verður fjallað um þann aðferðafræði-
lega vanda sem við blasir og m.a. snýr að skilgreiningu hugtaka, söfnun 
upplýsinga og skráningar- og tilkynningarskyldu vegna boðaðra verkfalla. 
Ennfremur verður reynt að leita skýringa á því hvers vegna verkföllum á 
almennum vinnumarkaði hefur fækkað stórlega á síðustu 15 árum á meðan 
verkföll opinberra starfsmanna hefur aukist mjög mikið. 

Aðferðafræði, skilgreining og tíðni verkfalla 

Í þjóðhátíðarræðu á Austurvelli þann 17. júní 2001 sagði Davíð Oddsson 
forsætisráðherra:  

 
Á síðasta áratug hefur sem betur fer dregið nokkuð úr fjölda verkfallsdaga á 
Íslandi. En við eigum samt enn heimsmet í þeirri „íþróttagrein“. Það er eina 
heimsmetið af þessu tagi í okkar höndum og er það örugglega ekki met sem 
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nokkur þjóð reynir að hafa af okkur. Þar er við okkur sjálfa að eiga. Um það er 
vart deilt að tapaðir vinnudagar eru tapað fé. Verkföll eru sjálfsagt óhjákvæmilegt 
baráttutæki en óhófsnotkun á því tæki er öllum til ills. Það er vissulega engum 
einum aðila um að kenna að svo illa hefur tekist til. En þjóðin hlýtur svo 
sannarlega að fordæma og frábiðja sér vinnulag á vinnumarkaði sem leikur okkur 
verr í þessum efnum en aðrar þjóðir. (Morgunblaðið 19. júní 2001). 
 
En skyldi það vera rétt að við eigum heimsmetið í verkföllum? Fyrir það 

fyrsta þá er allur samanburður á milli landa mjög erfiður (Edwards og 
Hyman 1994, Bean 1994). Í fyrsta lagi þá er mjög mismunandi eftir löndum 
hvernig verkfall er skilgreint og mismunandi aðferðir eru notaðar til að mæla 
verkföll. Almennt eru verkföll skilgreind (Edwards og Hyman 1994, Blyton 
og Turnbull 2004) sem tímabundin stöðvun vinnu hóps starfsmanna til að ná 
fram ákveðnum kröfum gagnvart vinnuveitendum. Auk hefðbundinna 
verkfalla þá geta starfsmenn beitt ýmsum öðrum aðferðum til að ná fram 
kröfum sínum s.s fara sér hægt við vinnu, vinna samkvæmt ýtrustu reglum, 
yfirvinnubann og jafnvel hópuppsagnir.  

Mismunandi mæliaðferðir og áreiðanleiki upplýsinga gerir allan alþjóð-
legan samanburð erfiðan. Til dæmis eru mismunandi aðferðir notaðar á 
Norðurlöndunum. Í Danmörku eru einungis þau verkföll talin með þ.s. 100 
eða fleiri vinnudagar tapast, í Finnlandi er miðað meira en eina klukkustund, í 
Noregi a.m.k. einn dag og sama gildir um Svíþjóð en þar er stuðst við að 8 
klst. falli niður vegna vinnu. Í Bretlandi er miðað við að 10 starfsmenn leggi 
niður störf í a.m.k. einn dag eða 100 eða fleiri dagar tapast. (Bean 1989, 
Monger, 2004). Á Íslandi er miðað við að vinna sé lögð niður í 4 klst. eða 
meira og að hún nái til a.m.k. 4 starfsmanna. 

Sama gildir um aðferðir við söfnun upplýsinga varðandi verkföll. Í 
Danmörku eru það atvinnurekendur sem senda upplýsingar árlega til 
Hagstofunnar dönsku og það er ekki skylda að senda þessar upplýsingar. Í 
Finnlandi eru verkfallstölur byggðar á upplýsingum frá atvinnurekendum, 
verkalýðshreyfingu og fjölmiðlum. Í Noregi byggjast þessar upplýsingar á 
svörum við spurningum sem sendar eru til atvinnurekendasamtaka og verka-
lýðshreyfingar. Í Svíþjóð er byggt á fréttum fjölmiðla sem Ríkissáttasemjari 
safnar saman og atvinnurekendur fara yfir og staðfesta og senda síðan til 
Hagstofunnar sænsku. Í Bretlandi er það Hagstofa (Office for National 
Statistics) sem sér um að safna upplýsingum t.d. úr fjölmiðlum og staðreyna 
þær síðan með því að hafa samband við vinnuveitendur og verkalýðs-
hreyfingu. (Bean 1989, Monger 2004). Hér á landi er það Kjararannsókna-
nefnd sem safnar saman upplýsingum um verkföll. 
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Þó erfitt sé um allan samanburð þá hafa vinnumarkaðsfræðingar reynt að 
finna aðferð sem gefur skýra mynd af verkfallstíðni (Edwards og Hyman 
1994). Algengast er að notaðar séu 3 mælistikur á verkföll, fjöldi vinnu-
stöðvana, fjöldi daga með vinnustöðvunum og fjöldi þátttakenda (launþega) í 
vinnustöðvunum. Oft eru ákveðnir hópar tilgreindir sérstaklega og er þá 
einkum um að ræða hópa launþega sem teljast vera sérstaklega verkfalls-
hneigðir s.s kolanámuverkamenn í Bretlandi hér áður fyrr. Hér á landi er 
annars vegar landfólk innan ASÍ og hins vegar sjómenn og farmenn 
tilgreindir sérstaklega. Sú aðferð sem best er til þess fallin að bera saman 
verkfallstíðni er umfang verkfalla (Volume). En þessi aðferð tekur alla þá þrjá 
þætti sem skipta máli þ.e. tíðni verkfalla, stærð þeirra og hversu lengi þau 
vara (Edwards og Hyman 1994). Tíðni verkfalla felur í sér fjölda verkfalla á 
hverja milljón starfsmenn af virku vinnuafli. Stærð verkfallsins er fjöldi 
þátttakenda í verkfalli deilt með fjölda vinnustöðvana. Lengd vinnustöðvana 
er fjöldi tapaðra vinnudaga í verkfalli deilt með fjölda þátttakenda í verk-
fallinu. Hér er verið að mæla hversu lengi „meðal“ starfsmaður var í verkfalli 
ekki lengd „meðal“ verkfalls. Umfang verkfalls er þá sú tala sem sýnir fjölda 
tapaðra vinnudaga á hverja 1000 starfsmenn. Formúlurnar eru þá þessar: 

 
 S=Fjöldi vinnustöðvana 
 W=Fjöldi þátttakenda í verkfalli 
 D=Fjöldi tapaðra vinnudaga 
 E=Fjöldi launþega á vinnumarkaði 
Tíðni (F)=S/E; Stærð =W/S; Lengd=D/W 
Umfang verkfalla= D/E (fjöldi tapaðra vinnudaga á hverja 1000 starfsmenn) 

 
Verkfallstíðni á Íslandi á almennum vinnumarkaði hefur lækkað mjög 

mikið á síðustu árum og eru ástæður þess m.a. hagstæð efnahagsleg skilyrði 
þar sem kaupmáttur launa hefur aukist og verðbólga haldist lág, Þjóðarsáttar-
samningarnir við lok 9. og upphaf 10. áratug 20. aldar, aukið samráð aðila 
vinnumarkaðarins, bætt samskipti milli aðila vinnumarkaðarins og betri 
stjórnun fyrirtækja, mikil fjölgun „teknókrata“ innan verkalýðshreyfingar-
innar, breytt samningatækni sem m.a. kom í kjölfar breytinga á vinnu-
löggjöfinni árið 1996 þegar ákvæði voru tekin um viðræðuáætlun. Þar er 
kveðið á um að samningsaðilar sendi embætti ríkissáttasemjara 10 vikum 
áður en kjarasamningur rennur út sérstaka áætlun um kröfugerð sína. Að 
síðustu má benda á að í kjölfar stöðugleika í efnahagslífi eru kjarasamningar 
eru gerðir til lengri tíma allt upp í 4 ár.  
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Ekkert verkfall var skráð á almennum vinnumarkaði á árunum 2002 og 
2003 (Kjararannsóknarnefnd 2004). En ef litið er á verkfallstíðni hér á landi 
frá árinu 1976 (sjá töflu 1) má greina mikinn mun til fækkunar eða allt frá 
árinu 1990, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þó eru nokkrar 
undantekningar og eru það einkum og sjómenn sem bera uppi verkfallstölur 
síðustu ára á almennum vinnumarkaði. Opinberir starfsmenn sem fengu 
verkfallsrétt með lögum árið 1976 hafa verið duglegir að nota þennan rétt 
sinn, en fyrstu verkföll opinberra starfsmanna skullu á með miklum þunga 
árið 1977 (sjá töflu 1). En árin 1977, 1984, 1989, 1992, 1995 og 2000 er 
meirihluti tapaðra vinnudaga vegna verkfalla hér á landi vegna verkfalls-
aðgerða opinberra starfsmanna. Erfitt er að segja um ástæður þessa en allar 
rannsóknir skortir hér á landi sem varpað geta ljósi á ástæður þess að opin-
berir starfsmenn hafi verið duglegir að nýta sér verkfallsvopnið. Hugsanlegt 
er að opinberir starfsmenn telji sig hafa dregist mikið aftur úr hvað varðar 
kaup og kjör í samanburði við starfsmenn á almennum vinnumarkaði og talið 
jafnvel að háskólamenntun hafi verið lítils metin þegar kom að launa-
ákvörðun. Farmenn og fiskimenn hafa einnig verið verkfallshneigðir (sjá 
töflu 1) en árin 1979, 1981, 1985, 1987, 1991, 1994, 1998 og 2001 má rekja 
meirihluta tapaðra vinnudaga vegna verkfalls aðgerða þeirra. Landverkafólk 
hefur á hinn bóginn verið tiltölulega friðsamt, eitt stærsta stéttafélag landsins, 
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur, fór síðast í verkfall árið 1988. Frá þeim 
tíma má rekja meirihluta tapaðra vinnudaga hjá landverkafólki árin 1988, 
1990, 1996 og 1997 (sjá töflu 1).  
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Tafla 1. Fjöldi vinnustöðvana á Íslandi frá 1976-2002 
 Dagar með:   Vinnustöðvunardagar: 
  Vinnu- Þátttakendur  Fiskimenn 
 Vinnu stöðvu- (launþegar)  og farmenn 
  num  Alls  Aðrir 
1976 123 24 35.219 309.950 263.079 46.871 - 
1977 292 78 48.043 189.598 52.065 – 137.533 
1978 7 36 29.910 51.270 45.630 – 5.640 
1979 13 53 805 15.970 1.000 14.835 135 
1980 14 48 4.220 30.760 16.044 3.696 11.020 
1981 9 64 4.392 78.410 1.230 71.580 5.600 
1982 17 108 40.740 119.016 80.782 38.234 - 
1983 1 1 14 9 9 – - 
1984 7 70 12.360 301.099 6.278 14 294.807 
1985 13 121 6.434 91.485 1.770 89.715 - 
1986 4 13 847 1.071 657 414 - 
1987 34 116 8.423 98.527 8.773 66.140 23.614 
1988 15 131 11.642 100.773 100.773 – - 
1989 16 611 2.028 79.970 2.250 – 77.720 
1990 1 3 77 231 231 – - 
1991 7 27 751 3.413 1.873 1.540 - 
1992 4 6 611 385 32 – 353 
1993 2 51 13 90 22 68 - 
1994 11 154 7.375 97.343 – 63.893 33.450 
1995 16 168 10.404 217.186 2.406 91.370 123.410 
1996 – – – – – – - 
1997 16 110 11.632 34.093 30.507 – 3.586 
1998 3 60 3.382 67.640 – 67.640 - 
1999 - - - - - - - 
2000 7 162 1.713 47.093 4.375 444 42.274 
2001 14 284 8.948 207.663 3.193 173.103 31.367 
2002 - - - - - - - 
 
 

Verkföllum hefur almennt farið fækkandi í Evrópu á síðustu áratugum 
(Boeri et.al, 2001) og sama gildir um Ísland, en umfang verkfalla hér á landi 
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hefur minnkað gífurlega frá 7. áratug síðustu aldar eins og tafla 2 ber með 
sér.  

Tafla 2. Fjöldi tapaðra vinnudaga á hverja 1000 starfsmenn á Íslandi 1960-
2002  
 Ár 
 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1998 
 -1964 -1969 -1974 -1979 -1984 -1989 -1994 -1997* -2002* 
 1706 1198 1059 1278 915 581 148 608 505 
Heimild: Stuðst er við verkfallstölur frá kjararannsóknarnefnd og upplýsingar 
frá ILO um fjölda starfandi á vinnumarkaði. *Heimild (Monger, 2004). 

 

Tafla 3. Vinnustöðvanir: Fjöldi tapaðra vinnudaga á hverja 1000 starfsmenn 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ísland 1 864 1887 0 292 557 0 368 1571 0 
Danmörk 50 33 85 32 42 1317 38 51 24 79 
Noregur 19 54 27 286 4 141 3 239 0 72 
Svíþjóð 54 15 177 17 7 0 22 0 3 0 
Meðaltal ES 69 98 96 53 37 53 35 60 43 110 
Meðaltal OECD 48 61 77 51 41 46 29 90 29 51 
Heimild: Office for National Statistics UK: Labour Market Trends 2004 
 

Í samanburði við Danmörk, Noreg og Svíþjóð þá er Ísland er með flesta 
tapaða vinnudaga árin 1994, 1995, 1997, 2000 og 2001 en fæsta tapaða daga 
árin 1993, 1996 og 1999 (sjá töflu 3 og 4). En ef litið er til meðaltalsfækkunar 
milli fimm ára tímabils frá árunum 1993-97 og 1998-02 þá er fækkun 
verkfalla á Íslandi meiri en í OECD ríkjunum og Evrópusambandslöndun-
um, meiri fækkun er mest hjá Svíum og mjög mikil aukning er í Danmörku 
(sjá töflu 4).  
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Tafla 4. Vinnustöðvanir: Fjöldi tapaðra vinnudaga á hverja 1000 starfsmenn, 
meðaltal 
 Meðaltal Meðaltal Meðaltal %Breyting  
 1993-97 1998-02 1003-02 1993-97 til  
    1998-02 

Ísland 608 505 554 -17 
Danmörk 49 299 177 510 
Noregur 79 91 85 15 
Svíþjóð 54 5 29 -91 
Meðaltal ES 70 59 64 -16 
Meðaltal OECD 56 49 52 -13 
Heimild: (Monger, 2004) 

Verkfallskenningar 

Margvíslegar kenningar um verkföll hafa verið settar fram m.a. í þeim 
tilgangi að útskýra mismunandi ástæður verkfalla. Hicks (1966) hefur bent á 
að verkföll eru bein afleiðing misheppnaðs kjarasamningaferils þar sem ekki 
hefur verið með nægilega skýrum hætti sett fram samningsmarkmið og 
misræmi er í væntingum milli verkalýðsleiðtoga og hins almenna launþega. 
Hinn skynsami samningamaður (Hicks, 1966) hefur að leiðarljósi að gera allt 
sem í hans valdi stendur til að forðast verkföll vegna þess kostnaðar sem þau 
hafa í för með sér. Skynsamlegasta niðurstaðan er sú að kjarasamningavið-
ræður leiði til samkomulags þar sem báðir samningaaðilar geta vel við unað 
og ekki komi til verkfalls. Kenning Hicks hefur stundum verið nefnd „slysa 
líkanið“ (Kramer og Hyclak, 2002).  

Kenningin um stofnanabindingu átaka (Bean 1994, Ross og Hartman 
1960, Clegg 1976) gengur út á það að þegar búið er að setja sérstakan laga-
ramma utan um kjarasamningaferlið þá eru minni líkur á verkföllum (Bean 
1994). Þessi kenning hefur notið þeirrar einföldu staðreyndar að í ríkjum þar 
sem samskipti á vinnumarkaði eru mjög vel þróuð svo sem í Svíþjóð og 
Danmörku þar hefur lítið verið um verkföll (Stefán Ólafsson 1982). Þannig 
hafa lönd eins og Svíþjóð, Danmörk og Noregur verið nefnd sem góð dæmi 
landa sem hafa þróað með sér kerfi sem leggur áherslu á góð samskipti aðila 
vinnumarkaðarins og frið á vinnumarkaði. Helstu einkenni þessara vinnu-
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markaða er mjög miðstýrð verkalýðshreyfing, yfirgripsmikið og formlegt 
kjarasamningaferli, skýr lagarammi um verkfallsheimildir og árangursríkar 
sáttaumleitanir. Einn mikilvægur þáttur í stofnanakenningunni er fyrirkomu-
lag kjarasamningagerðar (Clegg 1976). Clegg (1976) benti á að verkfallstíðni 
væri í fyrsta lagi mjög tengd fyrirkomulagi kjarasamningagerðar og í öðru lagi 
þeirri stofnanagerð sem ríkir. 

Ross og Hartman (Bean 1994) voru fyrstir til að nota þessa kenningu um 
stofnanabindingu átaka. Í rannsókn sinni á 15 löndum reyndu þeir að 
ákvarða hvaða þættir það væru sem ýtt gætu undir verkföll. Niðurstaða þeirra 
var sú að í löndum þar sem staðföst og sameinuð verkalýðshreyfing var 
viðurkennd af viðsemjendum sínum og til staðar var vel þróað og miðstýrt 
kjarasamningaferli þar var lítið um verkföll. Samkvæmt Ross og Hartman 
(Bean 1994) þá virðist það vera svo að þar sem miðstýrðir kjarasamningar 
tíðkast eru minni líkur á verkföllum m.a. vegna þess að samtök verkamanna 
annars vegar og samtök vinnuveitenda hins vegar hafa raunverulegt taumhald 
á félagsmönnum sínum.  

Þó kenningin um stofnanabindingu átaka er mikilvæg þá skýrir hún ekki 
ein mismunandi verkfallstíðni milli landa. Korpi (1980) hefur bent á að 
skýring á lágri verkfallstíðni sé ekki eingöngu stofnanabindingu að þakka. 
Hann komst að því að ástæður verkfallsátaka væri að finna annars staðar, 
fyrir utan hinar hefðbundnu stofnanir vinnumarkaðarins. Skýringuna er að 
finna í stjórnmálaumhverfinu, breytingum stjórnmálanna. Korpi ásamt 
Shalev (1979) komust að þeirri niðurstöðu að í löndum þar sem ríkistjórnir 
hafa verið við völd skipuð stórum jafnaðarmannamannaflokkum ásamt mið-
stýrðri og sameinaðri verkalýðshreyfingu þar er friðsamt á vinnumarkaði. 
Korpi (1980) bendir á að sú staðreynd að í sænskir jafnaðarmenn hafi komist 
til valda 1932 og haldið samfleytt um stjórnartaumanna til ársins 1976 sé ein 
helsta ástæða þess að friður hafi einkennt sænskan vinnumarkað. Það að 
sænskir jafnaðarmenn komust til valda veitti sænskri verkalýðshreyfingu 
aðgang að vettvangi stjórnmálanna enda sænski jafnaðarmannaflokkurinn og 
verkalýðshreyfinginn nátengd. Með stjórnarþátttöku sænskra jafnaðarmanna 
gafst verkalýðshreyfingunni tækifæri eða öllu heldur fékk hún aðgang að 
stjórnmálasviðinu og löggjafarvaldinu. Þannig gat sænsk verkalýðshreyfing 
haft áhrif á stefnu stjórnvalda og þeim aðferðum sem var beitt þegar skipta 
átti þjóðarkökunni. Þetta leiddi til þess minni þörf var fyrir verkalýðs-
hreyfinguna að ná fram baráttumálum sínum með hefðbundinni kjarabaráttu, 
verkföllum. Hugmyndir Korpi og Shalev leiða hugan að rannsóknum Shorter 
og Tilly (1974) sem rannsökuðu franskan vinnumarkað. Þeir litu svo á að 
notkun eða beiting verkfalla væri tæki til að hafa áhrif á stjórnvöld og 
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viðfangsefni stjórnmálanna þar sem verkalýðsstéttin hefur ekki hlotið 
óbeinan aðgang að stjórnmálum. Þannig verður verkfallsvopnið tæki til að 
hafa áhrif á framþróun í stjórnmálum. 

Einar sér geta verkfallskenningar ekki skýrt mismunandi verkfallstíðni 
milli landa, sérhvert land hefur sín sérkenni þegar kemur að vinnumarkað-
num. Spurningin er hvort hægt sé að nota þær verkfallskenningar sem fram 
hafa komið síðustu áratugi til að skýra umfang verkfalla. Getur verið að 
fullyrðing þeirra Ross og Hartman (1960) að verkföll séu að hverfa gild eða 
eins og Shalev (1992) hefur bent á að níundi og tíundi áratugur síðustu aldar 
merki upphaf aðgerðarleysis verkalýðshreyfingarinnar þ.e.a.s. segja óhagstætt 
efnahagsástand og aukin frjálshyggjuviðhorf stjórnmálanna hafi dregið 
vígtennurnar úr verkalýðshreyfingunni og gert samningsstöðu hennar veikari. 

Verkfallskenningar og íslenskur veruleiki 

Það er mjög áhugavert að skoða íslenskan vinnumarkað út frá verkfalls-
kenningum vegna þess að íslenska kerfið er mjög líkt því norræna þar sem 
reglubinding er mikil. Samt sem áður hefur verkfallstíðni á Íslandi 
undanfarna áratugi verið mjög mikil þar til hin allra síðustu ár (Sjá töflu 2). 
Vinnulöggjöfin, lögin um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 öðluðust 
gildi 1938. Markmið laganna er að tryggja vinnufrið í landinu, lögin eiga að 
tryggja það að af árekstrum milli aðila vinnumarkaðarins hljótist sem minnst 
tjón fyrir atvinnulífið í landinu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 1993). 
Fljótlega eftir að fyrstu stéttarfélögin voru stofnuð svo og heildarsamtök 
þeirra, Alþýðusamband Íslands 1916 og stofnun heildarsamtaka vinnuveit-
enda 1934 var þörfin fyrir lagasetningu sem kvæði á um samskipti þessara 
aðila og sáttatilraunir orðin brýn. Á fyrstu áratugum 20. aldar voru helstu 
baráttumál verkalýðshreyfingarinnar viðurkenning atvinnurekenda og 
ríkisvalds á samningsrétti verkalýðsfélaga, að laun væri greidd samkvæmt 
taxta verkalýðsfélaga og forgangsréttur verkalýðsfélaga til vinnu væri virtur 
og að allir verkamenn væru í verkalýðsfélagi (Svanur Kristjánsson 1976). 
Atvinnurekendur höfðu lengi barist fyrir setningu vinnulöggjafar enda töldu 
þeir sig eiga undir höggi að sækja vegna verkfalla og annarra átaka á 
vinnumarkaði. Verkföll voru tíð og snerust einkum um að fá atvinnurek-
endur til að viðurkenna samningsrétt verkalýðsfélaga og um kaup og kjör 
verkafólks þar sem reynt var að sporna gegn kauplækkunum (Svanur 
Kristjánsson 1976). Ljóst var að þörfin fyrir vinnulöggjöf var mikil, einhvers 
konar löggjöf sem skapaði leikreglur og ramma fyrir aðila vinnumarkaðarins.  
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Fyrsti vísir að vinnulöggjöf á Íslandi voru lögin um sáttastörf í 
vinnudeilum nr. 55/1925 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 1993). Samkvæmt 
lögunum var stofnað til embættis sáttasemjara og kveðið á um réttindi hans 
og skyldur. Með vaxandi styrk heildarsamtaka launafólks og atvinnurekenda 
var hætta á því að deilur milli þessara aðila gætu leitt til vandræða og þar með 
skapað þjóðarbúinu ómælt tjón. Lögin frá 1925 um sáttatilraunir miðuðu 
einungis að því að ríkisvaldið legði deiluaðilum til sáttasemjara er reyna átti 
að ná sáttum með deiluaðilum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 1993). Hér var 
komin vísir að stofnanabindingu átaka en þó vantaði í lögin reglur um 
samskipti deiluaðila, engin fyrirmæli voru um það hvaða vopn mætti nota í 
vinnudeilum og hvernig þessum vopnum skyldi beitt. Engar formlegar leik-
reglur voru til er kvæðu á um samskiptareglur á vinnumarkaði. Á hinum 
Norðurlöndunum (Amoroso 1991, Bruun 1992, Dolvik og Stockland 1992, 
Kjellberg 1992) höfðu verið settar leikreglur í vinnudeilum sem deiluaðilum 
bar að fara eftir. Í löggjöf hinna Norðurlandanna var það grundvallar-
sjónarmið að ríkisvaldið stuðlaði að því með sáttasemjarafyrirkomulagi að 
aðilar gætu leyst deilumál sín með friðsamlegum hætti. Komist samningur 
ekki á þá er báðum aðilum heimilt að grípa til vinnustöðvunar til að knýja 
fram samning eftir ákveðnum reglum. Þetta fordæmi nágrannaþjóðanna, 
ásamt þeirri reynslu sem skapast hafði á vinnumarkaðnum þótti sýna að 
aukin þörf væri fyrir réttarreglum í vinnudeilum. Þetta leiddi til þess að á 
Alþingi 1938 voru sett lög um stéttarfélög og vinnudeilur sem byggðust á 
öllum helstu grundvallarsjónarmiðum norrænnar löggjafar (Saga Alþingis 
1956)  

Markmið vinnulöggjafarinnar er skýr, þ.e. að skapa leikreglur um sam-
skipti aðila vinnumarkaðarins í því augnamiði að lágmarka deilur og þar með 
verkföll. En í 14. gr. L. nr. 80/1938 segir „Heimilt er stéttarfélögum, félögum 
atvinnurekenda og einstökum atvinnurekendum að gera verkföll og verk-
bönn í þeim tilgangi, að vinna að framgangi krafna sinna í vinnudeilum, og til 
verndar rétti sínum samkvæmt lögum þessum, með þeim takmörkunum 
einum, sem sett eru í lögum.“ (Lög um stéttarfélög og vinnudeilur).  

En af hverju skyldi verkfallstíðni hér á landi vera miklum mun meiri en á 
Norðurlöndunum þrátt fyrir sambærilega vinnulöggjöf? Liggur skýringin 
e.t.v. í kjarasamningagerðinni? skipulagi stéttarfélaga? stjórnmálum eða 
einhverju öðru? Alþýðusamband Íslands leikur stórt hlutverk í kjara-
samningagerðinni á almennum vinnumarkaði. Yfirleitt er það ASÍ sem mótar 
stefnu og kröfugerð verkalýðshreyfingarinnar gagnvart viðsemjendum sínum, 
Samtökum atvinnulífsins. Þegar svo háttar er hægt að tala um miðstýrða 
kjarasamningagerð á hinn bóginn þegar einstök stéttarfélög eða landssamtök 
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innan ASÍ kljúfa sig út úr þessu samningaferli og semja beint við Samtök 
atvinnulífsins eða einstök fyrirtæki þá er kjarasamningagerðin dreifstýrðari. Á 
allra síðustu árum hefur dreifstýring í kjarasamningum verið að aukast. 
Flóabandalagið svokallaða, sem er samflot stéttarfélaga verkamanna á Faxa-
flóasvæðinu hefur í síðustu tveimur kjarasamningum klofið sig út úr heildar 
samfloti allrar verkalýðshreyfingarinnar og samið við sína viðsemjendur og 
gefið þannig tóninn fyrir aðra. Segja má að kjarasamningagerð á Íslandi sé 
miðstýrð þegar ASÍ semur fyrir hönd sinna umbjóðenda um sérstakan 
rammakjarasamning sem gilda á fyrir öll aðildarfélögin, slíkt fyrirkomulag sést 
gjarnan þegar efnahagslífið er í lægð og eitt helsta baráttumál verkalýðs-
hreyfingarinnar er að verja kaupmáttinn. Á hinn bóginn er kjarasamninga-
gerðin dreifstýrð þegar vel árar og einstök stéttarfélög meta samningsstöðu 
sína sterka og reyna að sækja aukinn réttindi til viðsemjenda sinna (Sigurður 
Snævarr 1993). Það hefur verið krafa vinnuveitendasamtaka hér á landi að 
einfalda samningsgerðina og semja við ein heildarsamtök verkafólks í formi 
rammasamnings sem gildir fyrir öll aðildarfélög ASÍ (Þórarinn V. Þórarins-
son 1991).  

Þó að þær reglur sem samskipti á íslenskum vinnumarkaði hvíla á líkist 
mjög því sem gengur og gerist á hinum Norðurlöndunum, sérstaklega 
Danmörku þá hafa verkföll á almennum vinnumarkaði hér á landi til langs 
tíma verið mjög tíð. Korpi og Shalev (1979) benda á í rannsókn sinni á 
verkfallstíðni 18 landa að þar skeri Ísland sig sérstaklega úr einkum og sér í 
lagi hversu lengi þau vara hverju sinni. Umfang verkfalla á Íslandi eru mun 
meiri en á hinum Norðurlöndunum. Stefán Ólafsson (1982) hefur bent á 
tvær meginskýringar á hárri verkfallstíðni hér á landi. Í fyrsta lagi þá hefur 
verkalýðshreyfingin verið mjög upptekin í baráttunni við efnahagstefnu 
stjórnvalda sem hefur haft áhrif á útkomu kjarasamninga. Í öðru lagi þá hefur 
skipulag íslenskrar verkalýðshreyfingar haft sitt að segja, ekki sami aðgangur 
verkalýðshreyfingarinnar að vettvangi stjórnmálanna líkt og í Svíþjóð, þar 
sem jafnaðarmenn hafa lengstum verið við stjórnvölinn sem og fyrirkomulag 
kjarasamninga. Ennfremur má nefna að samráð á íslenskum vinnumarkaði 
hefur ekki verið með jafnalgengum hætti og á hinum Norðurlöndunum ef 
undan eru skilin síðustu 15 ár. 
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Lokaorð 

Verkfallsvopnið er eitt helgasta vopn verkalýðsfélaga og oft eina leiðin til 
að ná fram kröfum gagnvart vinnuveitendum. Allar breytingar sem reyndar 
hafa verið á vinnulöggjöfinni og hafa miðað að því að þrengja verkfalls-
réttinn hafa mætt mikilli andstöðu verkalýðshreyfingarinnar og ekki náð fram 
að ganga. Verkföll á Íslandi hafa verið afar tíð í gegnum árin og þó að verk-
föllum hér á landi hefur farið fækkandi á almennum vinnumarkaði síðustu ár, 
þá hefur verkfallstíðni opinberra starfsmanna verið það mikil að íslensku 
vinnumarkaður sker sig úr. Það er því ljóst að samkvæmt þeirri aðferðafræði 
sem beitt er við mælingu á verkföllum þá er verkfallstíðni mest hér á landi 
innan OECD ríkjanna en þó ber að hafa fullan fyrirvara á fullyrðingunni um 
heimsmet í verkföllum. Þær verkfallskenningar sem hafa komið fram og 
reyna að skýra háa verkfallstíðni geta ekki svo auðveldlega skýrt verkfallstíðni 
hér á landi, þrátt fyrir sambærilega vinnulöggjöf hér á landi og á hinum 
Norðurlöndunum þá eru verkföll mun tíðari hér: Skýringin liggur að hluta til 
í fyrirkomulagi kjarasamninga og óstöðugleika í efnahagslífi á verðbólguárum 
síðustu aldar. 
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Formbinding starfsmannasamtala, leið til 
starfsþróunar eða launahækkunar 

starfsmanna? 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Undanfarin ár hefur orðið talsverð breyting á samskiptum milli starfs-
manna og stjórnenda hér á landi. Einn liður í þessari þróun er tilkoma 
starfsmannasamtala. Starfsmannasamtöl eru orðin algengari og nú er svo 
komið að víða er farið að formbinda starfsmannasamtöl þ.e. þau eru orðin 
hluti af kjarasamningi. Hér verður gerð grein fyrir starfsmannasamtölum, 
tilurð þeirra, fyrirkomulagi og þróun. Til þessa hefur frumkvæði að 
starfsmannasamtölum aðallega komið frá stjórnendum sjálfum og slíkt verið 
talið vera dæmi um góða stjórnunarhætti. Með formbindingu starfsmanna-
samtala verður breyting, þar sem starfsmönnum er veittur réttur til að fara í 
starfsmannasamtal. Hér verður reynt að svara þeirri spurningu hvort form-
binding starfsmannasamtala sé til þess fallinn að tengja starfsmannasamtölin 
við launahækkanir eða starfsþróun. En almennt hefur verið talið að 
starfsmannasamtöl væru tæki til starfsþróunar en ekki launhækkunar. Þó er 
það vel hugsanlegt að ef vel er staðið að málum þá geti niðurstaða mark-
vissrar starfsþróunar skilað starfsmanni bættum kjörum seinna meir. 
Ennfremur verður greint frá kostum starfsmannasamtala fyrir starfsmenn og 
stjórnendum. Lítið hefur verið ritað um starfsmannasamtöl hér á landi og 
engar rannsóknir verið gerðar. Höfundur hefur í mörg ár verið með 
námskeið í starfsmannasamtölum fyrir starfsmenn og stjórnendur ásamt því 
að aðstoða fyrirtæki og stofnanir við að innleiða starfsmannasamtöl. Margt af 
því sem hér kemur fram byggir á þeirri reynslu. 

Frá einhliða mati á frammistöðu til samtala stjórnenda og 
starfsmanna 

Rétt er að hefja umræðuna með því að skýra nokkur hugtök. Því nokkuð 
er um að hugtökum sé ruglað saman (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). 
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Ýmist er talað um frammistöðumat, frammistöðumatsviðtal, starfsmanna-
viðtal eða starfsmannasamtal. Í stofnanaþætti kjarasamnings hjá ríkinu er oft 
að finna ákvæði um starfsmannaviðtöl (www.bhm.is/fin). Í samningi Félags 
íslenskra náttúrufræðinga, FÍN, við Skipulagsstofnun er ákvæði um starfs-
mannaviðtöl. Þar segir að yfirmaður skuli boða árlega hvern starfsmann á 
sinn fund til að ræða starf og starfssvið viðkomandi og jafnframt eigi 
starfsmaður rétt á umsögn yfirmanns um störf sín á liðnu ári. Í stofnana-
samningi FÍN og Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins er ákvæði um að taka 
upp starfs- og frammistöðumat sem stuðlað getur að því að efla eða hvetja 
starfsmenn og tryggja að laun verði í sem bestu samræmi við vinnuframlag 
(www.bhm.is/fin). 

Margt bendir til að markmið þessara samtala sé að tengja möguleika 
starfsmanna á að flytjast á milli launaflokka. Grunnur slíkra samtala er mat á 
einstaklings- og starfsbundnum þáttum (sjá töflu 1). Markmið (www.stjorn-
endavefur.is) með stofnanaþætti kjarasamnings er að efla samstarf starfs-
manna og stjórnenda á vinnustað í því augnamiði að auka gæði opinberrar 
þjónustu. Ennfremur að gefa starfsmönnum tækifæri til að þróast og bæta sig 
í starfi, stuðla að bættu rekstrarskipulagi, bættri nýtingu rekstrarfjármagns, 
skapa grundvöll fyrir aukinni hagræðingu og þar með möguleikann á bættum 
kjörum. Lögð er áhersla á að ríkisstofnun og stéttarfélagi er ætlað að útfæra 
hvaða þættir eða forsendur skuli ráða niðurröðun starfa. Þeir þættir sem eru 
hafðir til grundvallar eru annars vegar einstaklingsbundnir þættir og hins 
vegar starfsbundnir þættir.  

Tafla 1. Áhersluatriði í stofnanasamningum: Heimild: Stofnanasamningar 
FÍN á www.bhm.is/fin 
 

Einstaklingsbundnir þættir Starfsbundnir þættir 

Hæfni Umfang starfs 
Góður árangur og frammistaða í starfi Ábyrgð í starfi 
Sjálfstæði í vinnubrögðum Álag í starfi 
Frumkvæði Ráðgjöf og leiðbeining 
Sveigjanleiki og fjölhæfni Umfangsmikil verkefni 
Hæfni til samskipta og samvinnu Eðli og þyngd verkefna 
Geta til að halda verkefnum innan tímaáætlana 
Vilji til að takast á við ný verkefni 
Aðrir þættir sem geta skipt máli 
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Í töflu 1 koma fram helstu atriði sem lögð eru til grundvallar niðurröðun 
starfsmanna í launaflokka samkvæmt stofnanasamningi en mörg þessara 
atriða eru einmitt höfð til hliðsjónar í starfsmannasamtölum. 

Á sama hátt og á opinberum vinnumarkaði þá hafa kjarasamningar á 
almennum vinnumarkaði verið að þróast í þá átt að meiri áhersla er lögð á 
hæfni einstaklingsins. En stofnana- og fyrirtækjaþættir kjarasamninga er gott 
dæmi um þá dreifstýringu sem átt hefur sér stað á íslenskum vinnumarkaði. 
Með þessu er verið að draga úr miðstýringu og flytja launaákvarðanir sem 
næst vettvangi og aðlaga einnig ýmsa þætti hins miðlæga eða ramma-
kjarasamning að mismunandi þörfum ólíkra stofnana og fyrirtækja.  

Árið 1997 var samið um fyrirtækjaþátt kjarasamnings (www.vr.is). En 
markmiðið með honum er að efla samstarf starfsmanna og stjórnenda á 
vinnustað með það fyrir augum að skapa forsendur fyrir bættum kjörum 
starfsmanna með aukinni framleiðni. Í kjarasamningi Verzlunarmannafélags 
Reykjavíkur, VR, (www.vr.is) og Samtaka atvinnulífsins, SA, sem gerður var 
árið 2000 var gengið enn lengra þegar samið var um persónubundin laun. Þar 
segir að starfsmaður eigi rétt á viðtali við yfirmann sinn einu sinni á ári um 
störf sín og hugsanlega breytingu á starfskjörum. VR hefur kynnt þetta 
ákvæði sem launaviðtal og hvatt félagsmenn sína til að fara í launviðtal og 
stundum hefur VR notað orðið starfsmannaviðtal. Mikilvægt er að rugla ekki 
saman þessu ákvæði við hin hefðbundnu starfsmannasamtöl.  

Í nýlegum kjarasamningi SA og Eflingar er að finna ákvæði um starfs-
mannaviðtöl (www.efling.is). En þar er búið að festa eða formbinda réttindi 
til reglubundinna starfsmannaviðtala þar sem atvinnurekandi skipuleggur 
reglubundin stafsmannaviðtöl á vinnustað. En það hefur sýnt sig (www.vr.is 
og www.efling.is) að slíkt fyrirkomulag hefur skilað launþegum einhverjum 
kjarabótum.  

Hugmyndafræðin hér að baki hvort sem um fyrirtæki eða stofnun er að 
ræða tengist hugtakinu starfsþróun starfsmanna annars vegar og frammi-
stöðu eða samkeppnistöðu fyrirtækja og starfsmarkmiðum stofnana hins 
vegar. Það er eitt af viðfangsefnum skipulagsheilda (Storey, 2001) að tryggja 
samhengið milli stefnu og þróunar og nýtingar mannauðsins. Þetta er gert 
m.a. með því að ræða efnislega frammistöðu starfsmanns þar sem tekið er 
mið af vinnuframlagi, hæfni, menntun og færni starfsmanns, ásamt innihaldi 
starfs og ábyrgð sem því fylgir (www.vr.is). Tilgangur með þessu er að hafa 
eitthvað í höndunum þegar kemur að því að endurskoða laun. Af þessu sést 
að með formbindingu sem þessari er áherslan mun meiri á launaþáttinn og 
síður á starfsþróunarþáttinn. Eftir að starfsmannasamtöl þróuðust út frá 
frammistöðumatinu í kringum 1995 að frumkvæði stjórnenda og án afskipta 
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stéttarfélaga þá var áherslan sérstaklega á starfsþróunarþáttinn og launin voru 
aldrei rædd í samtalinu.  

Starfsmannasamtöl 

Hér verður stuðst við hugtakið starfsmannasamtal í þeim skilningi þar 
sem reglulegt samtal stjórnenda og starfsmanns um starfsvið starfsmannsins 
og starfsmarkmið deildar á sér stað. En skilgreina má starfsmannasamtal sem 
reglulegt samtals milli yfirmanns og undirmanns um allt það er snýr að 
vinnunni og vinnuumhverfi. Höfuðmarkmiðið eru umbætur í starfsumhverf-
inu þar sem m.a er reynt að skýra það sem er óskýrt í starfsumhverfinu, 
ræddar eru vinnuaðstæður og starfsandi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003; 
Beardwell et al., 2004). Starfsmaður leggur mat á eigin frammistöðu, hann 
greinir frá hvað vel hefur tekist í starfi og hvað mætti betur fara og hver sé 
helsta ástæða þess að markmið þau sem sett voru í síðasta starfsmanna-
samtali hafi ekki nást. 

Starfsmannasamtöl hafa verið við lýði hér á landi í þó nokkuð mörg ár. 
Forsöguna má rekja til þess þegar nokkur rótgróin fyrirtæki í byrjun 9. 
áratugar síðustu aldar innleiddu hjá sér frammistöðumat sem var notað þegar 
kom að árangurs- eða frammistöðustjórnun (Morgunblaðið 1990). Þetta voru 
fyrirtæki eins og Flugleiðir, Eimskip, Landsbankinn, SÍS og IBM á Íslandi 
sem var brautryðjandi á þessu sviði. Frammistöðumatið var nokkurs konar 
hjálpartæki til að ákvarða launagreiðslur til starfsmanna eða veita þeim 
stöðuhækkun. Frammistöðumatsviðtalið var tvískipt. Í fyrsta lagi var 
matshlið. Þar var raunveruleg frammistaða starfsmanns borin saman við þau 
markmið sem honum voru sett og mat var lagt á vinnu starfsmannsins. Í 
öðru lagi starfsþróunarhlið þar sem þarfir og óskir starfsmanns til starfs-
þróunar eru metnar með tilliti til þeirrar þjálfunar sem nauðsynleg er til að 
auka hæfni starfsmannsins og þekkingu þannig að fari saman framtíðar-
markmið starfsmanns og skipulagsheildarinnar (Gylfi Dalmann Aðalsteins-
son, 2003).  

Í seinni tíð hefur frammistöðumatsviðtalið þróast yfir í mun einfaldara 
form þar sem vikið hefur verið frá matshliðinni og lögð meiri áhersla á 
endurgjöf til starfsmanna og starfsþróun. Skilgreina má starfsþróun 
(Milkovich og Boudreau 1997) sem allar þær aðgerðir sem miða að því að 
auka getu og færni sem og áhuga starfsmanna. Starfsþróun hefur  síðustu ár  
smám saman verið að færast frá ábyrgð stjórnenda yfir til starfsmanna sjálfra. 
Megintilgangurinn er að setja sér ákveðinn markmið svo starfsmenn verði 
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betur í stakk búnir til að takast á við ný verkefni og bregðast við breytingum í 
umhverfinu og verða þannig hæfari í starfi (Boxall og Purcell, 2003). 
Starfsmannasamtölin eins og flest fyrirtæki hér á landi styðjast við er orðin 
liður í gagnkvæmum samskiptum yfirmanna og undirmanna gildir þá einum 
hvort ákvæði um þau er að finna í kjarasamningi eða ekki. Í könnun sem 
Gallup (2000) gerði meðal starfsmannastjóra á Íslandi árið 2000 kemur fram 
að 67% aðspurðra styðjast við formleg starfsmannasamtöl, algengust eru 
starfsmannasamtölin í opinberri þjónustu, 83% og í fjármála- og sérhæfðri 
þjónustu 80%. Minnst er um starfsmannasamtöl í iðnaði- og veitustarfsemi 
eða 38% (Gallup, 2000). Í vinnustaðagreiningu sem Gallup (2002) gerði fyrir 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur og náði til allra grunnskólanna í Reykjavík kom 
í ljós að 71% aðspurðra hafði farið í starfsmannasamtöl og 76% voru frekar 
eða mjög ánægðir með samtalið. Það er ljóst að starfsmannasamtöl sem tæki 
til endurgjafar og stjórnunar virðist vera að ryðja sér til rúms eins og nýleg 
ákvæði í kjarasamningum bera með sér. En einn hængur er þó á varðandi 
þessa þróun. Í frammistöðumatsviðtalinu sem tíðkaðist var gjarnan tenging 
við laun og launaákvörðun.  

Starfsmannasamtölin (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003) eins og þau 
hafa þróast hér á landi hafa annars konar markmið og gerður er greinar-
munur á starfsmannasamtölum og launaviðtölum. Almennt er það álit þeirra 
sem fengist hafa við þróun starfsmannasamtala hér á landi, að þau eigi ekki 
að vera vettvangur launaumræðu. Rökin fyrir þessu eru m.a þau að ef 
starfsmannasamtöl eigi að vera vettvangur launaumræðu þá komist ekkert 
annað að í samtalinu, ágreiningur getur skapast þannig að önnur málefni 
verða ekki rædd og þau missa marks. Hér á landi hefur sú leið verið farin að 
aðskilja þessi form og ræða ekki laun í starfsmannsamtölum heldur vera með 
sérstök launaviðtöl sem oft koma í kjölfarið. Í handbók með kjarasamningi 
Kennarasambands Íslands fyrir grunnskólanna sem var gerður 1. janúar 2001 
og gilti til 31. mars 2004 er umfjöllun um starfsmannasamtöl. Þar er lögð 
sérstök áhersla á að starfsmannasamtöl verði nauðsynlegur þáttur eða jafnvel 
forsenda að skipulagi hvers skólastarfs (www.ki.is). Í handbókinni er gert ráð 
fyrir að yfirmaður og kennari ræði um launalega útfærslu í kjölfar þess vinnu-
framlags sem er til grundvallar skólastarfi. Reynsla starfsmannasamtala í 
íslensku vinnuumhverfi gefur tilefni til að hugleiða hvort það sé vænlegt til 
árangurs að ræða laun. Víða tíðkast að hafa þessa þætti algerlega aðskilda og 
er þá boðið upp á sérstakt launaviðtal. Þar sem launaleg útfærsla er sett í 
ákveðið samengi. Þannig má styðjast við niðurstöðu starfsmannasamtala 
þegar út í launaviðtalið er komið. 
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Ávinningur starfsmannasamtala 

Starfsmannasamtöl bjóða upp á marga möguleika og kostir þeirra eru 
ótvíræðir. Umræðuefnin eru óþrjótandi. Beardwell et.al. (2004) greina frá 
breskri rannsókn og er sýnt í töflu 2 hvaða atriði voru sérstaklega höfð til 
grundvallar þegar rætt var við starfsmenn um starfsumhverfi þeirra og vinnu-
aðstæður. 

Tafla 2. Atriði sem hafa þarf  til hliðsjónar í starfsmannasamtali. (Heimild: 
Beardwell et al., 2004) 
Almenn hæfni og þekking starfsmanns á starfinu, hæfileiki til að framkvæma megin-
viðfangsefni starfsins 
Aðlögunarhæfni og sveigjanleiki starfsmanna, hæfileikinn til að aðlagast og bregðast 
við breytingum  
Framleiðni og frammistaða, er hægt að auka afköst? og þá hvernig? 
Gæði vinnunnar 
Viðhorf starfsmanna til starfsins, hollusta, hvatning og áhugi í starfi 
Samskipti við aðra starfsmenn, hæfni til liðsvinnu og samskipta 
Frumkvæði og sköpunargáfa, hæfileikinn til að leysa vandamál 
Skynjun eða næmi fyrir því að sinna starfi sínu á réttan hátt 
Dómgreind starfsmanna, hæfni til að forgangsraða hlutum og skipuleggja sig í starfi 
Stundvísi og fjarvistir 
Meðvitund um aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað, öryggismál sérstaklega 
Sjálfstæði í vinnubrögðum, leiðtogahæfileikar og áhrif á aðra starfsmenn 
Frammistaða í ljósi settra markmiða, hvernig hefur gengið að ná fram settum 
markmiðum 

 
Af þessari upptalningu má sjá að viðfangsefni starfsmannasamtala er æði 

umfangsmikið þar sem m.a. er haft til hliðsjónar allir þeir þættir er snúa að 
starfsumhverfi starfsmanna og stuðla að betra vinnuumhverfi, bættri 
endurgjöf, skilvirkari marmiðasetningu og starfsþróun. Mat á þessum þáttum 
byggist ýmist á huglægum eða hlutlægum mælikvörðum þar sem yfirmaður 
starfsmanns stjórnar samtalinu. Kostir starfsmannasamtala er ótvíræður (sjá 
töflu 3) , ekki eingöngu fyrir stjórnendur og fyrirtækin sjálf heldur einnig 
starfsmenn. Með því að koma á skipulagi starfsmannasamtali þá skapast 
formlegur vettvangur í samskiptum aðila til að ræða vinnuna og 
vinnuumhverfið. Traust milli aðila eflist, starfsmaður fær tækifæri til að tjá sig 
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um hvaðeina er snýr að eigin frammistöðu og möguleiki til að veita endurgjöf 
skapast. Þeir sem hafa gagnrýnt starfsmannasamtöl (Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson, 2003) hafa oft haldið því fram að óþarfi væri að vera með 
slíkan vettvang þar sem samskipti starfsmanns og stjórnenda væri með þeim 
hætti að reglulegir fundir væru haldnir, þetta væri tímafrekt og 
kostnaðarsamt. Nálægð yfirmanns við starfsmenn sína væri mikið og menn 
ræddu gjarnan þau málefni sem væru mikilvæg.  En með því að halda 
starfsmannasamtöl þá eru aðilar sem í hlut eiga að stíga örlítið til hliðar frá 
amstri dagsins og sjá hlutina í öðru ljósi, ræða vinnuumhverfið, samskipti við 
yfirmenn, samskipti innan deildar og setja sér markmið. Æskilegt er að 
starfsmannasamtöl séu haldin á hlutlausu svæði þ.e. ekki inn á skrifstofu 
yfirmanns þannig er hægt að skapa óþvingaðra andrúmsloft og minni hætta 
verður á utanaðkomandi truflun.  

Tafla 3. Kostir starfsmannasamtala fyrir starfsmenn: (Heimild: Gylfi 
Dalmann Aðalsteinsson, 2003) 
Starfsmaður fær vitneskju um hvernig hann er að standa sig í starfi 
Tækifæri fyrir starfsmann til að tjá sig um markmið, stjórnun og stefnu fyrirtækis 
Leið til að móta starfsþróun og símenntun starfsmanns  
Stuðlar að hvatningu og betri starfsanda og bætir skilning starfsmanna á eigin vinnu 
Starfsmaður gerir sér betur grein fyrir væntingum stjórnenda 
Stuðlar að betri samskiptum við stjórnendur og eykur nálægð 
Getur komið í veg fyrir deilur    
Eykur sveigjanleika     
Eflir liðsanda     
Tækifæri til að kynna markmið og stefnu fyrirtækis og stofnunar 
Stuðlar að betri kynnum stjórnenda og starfsmanna 
Getur komið í veg fyrir deilur   
Eykur sveigjanleika    
Bætir starfsanda    
Eykur skilning stjórnenda á þörfum starfsmanna 
Leið til að veita starfsmönnum endurgjöf  
Vettvangur þar sem starfsmönnum er kynnt markmið 

 
Eins og fyrr segir þá hafa starfsmannasamtöl verið að ryðja sér til rúms 

hér á landi síðustu ár og þau hafa tekið miklum breytingum. Í vinnustaða-
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greiningum hefur komið í ljós að almenn ánægja er með starfsmanna-
samtölin. Síðustu misseri hefur áherslan einkum og sér í lagi verið á 
starfsþróunarþáttinn þar sem rætt hefur verið um óskir starfsmanna til 
þjálfunar og fræðslu í þeim tilgangi að gera starfsmanninn betur í stakk búinn 
til að sinna verkefnum sínum og mæta þeim kröfum sem gerðar eru til hans. 
Í töflu 4 má sjá þau helstu áhersluatriði sem rædd eru í starfsmannasamtölum 
hér á landi. (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004). 

Tafla 4. Möguleg umræðuefni í starfsmannasamtali (Heimild: Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson 2004) 
Núverandi verkefni og aðstæður í starfi. Eru verkefni nægilega krefjandi?  
Frammistaða starfsmanns. Í hverju er hann að standa sig vel?   
Hvernig hefur starfsmanni tekist að framfylgja settum markmiðum í ljósi 
markmiðasetningar? 
Hvaða verkefni hefur starfsmaður sérstaklega áhuga á að sinna?  
Hvaða þættir í starfinu eru mikilvægir og eða léttvægir?   
Hvaða hæfileikum býr starfsmaður yfir og ekki eru nýttir til fullnustu í starfi? 
Hvaða hæfileika vill starfsmaður þróa sérstaklega og hvað aðstoð þarf hann til þess? 
Hverjar eru sterkar og veikar hliðar starfsmanns, hvernig er hægt að yfirvinna 
veikleikanna? 
Á hvaða þætti í starfi ber að leggja meiri áherslu og eða minni áherslu?  
Eru ný verkefni í áhugaverð og þess virði að skoða þau?   
Hvernig hefur gengið að uppfylla þau markmið sett voru í síðasta 
starfsmannasamtali. 
Hvað gerði að verkum að ekki var hægt að ljúka við verkefni?   
Hvernig er samskiptum við stjórnendur, samstarfsmenn og viðskiptavini háttað? 
Hvernig er starfsaðstaðan, starfsumhverfi og vinnuaðstæður í huga starfsmannsins? 
Láta yfirmenn sér annt um líðan starfsmanna?    
Hvaða þekkingu, námskeið, menntun eða reynslu þarf starfsmaður að afla sér til að 
þróast í starfi? 
Er jafnvægi milli einkalífs og vinnu?     
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Lokaorð 

Í takt við breytt starfsumhverfi og breyttar stjórnunaráherslur hafa 
starfsmannasamtöl náð að festa sig í sessi í íslensku vinnuumhverfi. Víða eru 
ákvæði um slíkt í kjarasamningum þar sem formbinding hefur átt sér stað. 
Annars staðar hafa vinnustaðir innleitt þetta ferli til marks um góða 
stjórnunarhætti. Þegar búið er að formbinda starfsmannasamtöl í kjara-
samninga er mikilvægt að þeir sem koma að starfsmannamálum hafi trú á 
þessari hugmyndafræði. Megintilgangurinn  fyrir starfsmenn er starfsþróun 
ásamt endur- og upplýsingagjöf milli yfirmanna og starfsmanna sem aftur 
eykur og bætir samskipti og skapar ánægjulegra starf og starfsumhverfi. 
Mikilvægt er að líta á starfsþróunarþáttinn og nota niðurstöður starfsmanna-
samtala sem grunn að fræðslu og þjálfun starfsmanna. Launumræðan á ekki 
heima í starfsmannasamtali henni verður að skapa sértakan sess í launaviðtali.  
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Meginverkefni markaðsrannsókna á 
næstu árum 

Hallgrímur Óskarsson 

 

Markaðsrannsóknir eru ung fræðigrein og má upphaf hennar rekja til 
millistríðsáranna þegar dagblöð og tímarit hófu að framkvæma almennar 
skoðanakannanir. Í byrjun var þetta gert til að spá fyrir um úrslit kosninga en 
var einnig fljótlega nýtt til hvers kyns viðhorfskanna. Upp úr 1930 var þetta 
orðið fastur liður í starfsemi margra stóru dagblaðanna bæði austan hafs og 
vestan og hófu fyrirtæki einnig fljótlega notkun skoðanakannanna í viðskipta-
legum tilgangi, þ.e. til að afla vitneskju um þarfir viðskiptavina með það að 
augnarmiði að geta boðið vörur og þjónustu sem betur væru í takt við þarfir 
neytenda. Upp úr 1940 hófst svo regluleg notkun eigindlegra (qualitative) 
aðferða við markaðsrannsóknir. Það er einmitt hinn ungi aldur markaðs-
rannsókna sem fræðigreinar sem er áhugavert að skoða í upphafi þessarar 
greinar. Allar viðurkenndar fræðigreinar hafa þróast yfir mörg hunduð ár; 
jafnvel þúsundir ára. Það er því líklegt að markaðsrannsóknir eigi eftir að 
þróast mikið sem fræðigrein og þar sem fyrirtæki þurfa sífellt nákvæmari 
upplýsingar um framtíðarhegðan neytenda er brýnt að hvetja þá sem stunda 
markaðsrannsóknir að endurbæta rannsóknaraðferðir og að líta svo á að rými 
til þess sé enn mikið. Það er ekki einungis ungur aldur fræðigreinarinnar sem 
vekur upp hugmyndir um að greinin þarfnist mikillar þróunnar til að svara 
kröfum fyrirtækja. Margt bendir til þess að sá grunnur sem aðferðafræði 
markaðsrannsókna byggir á þarfnist verulegrar endurskoðunnar í takt við 
nýja þekkingu um það hvernig mannshugurinn starfar. 

Aðferðir markaðsrannsókna 

Skipta má aðferðum markaðsrannsókna í tvo flokka: Megindlegar 
(quantitative) aðferðir og eigindlegar (qualitative) aðferðir. Skoðanakannanir 
(surveys) og notkun ýmissa spurningalista (questionnaires) eru algengustu 
aðferðir í flokki megindlegra aðferða. Rýnihópar (focus groups), ýmsar 
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djúpar viðtalsaðferðir (in-depth interviews), áhorfsaðferðir (participant 
observation), þjóðfélagsrannsóknir (ethnographic reserarch) og frávarps-
aðferðir (projective techniques) eru hins vegar dæmi um algengar aðferðir í 
flokki eigindlegra aðferða. Þegar horft er til markaðsrannsókna sem hafa 
viðskiptalegan tilgang að leiðarljósi er óhætt að fullyrða að skoðanakannanir 
og rýnihópar hafi verið mest notuðu aðferðirnar á síðustu árum. Í þessari 
grein verður því vísað til þessara tveggja meiginaðferða þegar rætt er um 
hefðbundnar aðferðir markaðsrannsókna. 

Í allri umræðu um niðurstöður markaðsrannsókna verður að hafa í huga 
að með notkun markaðsrannsókna er oft verið að spá fyrir um hugsanir, 
þarfir og langanir fólks í framtíðinni. Þær aðferðir sem til eru innan markaðs-
rannsóknafræða mæla einungis ástand á þeim tíma sem mæling fór fram en 
ná ekki að spá fyrir um framtíðarástand. Þetta er sú tímaskekkja sem er 
innbundin í allar markaðsrannsóknir. Ef áhugi á vöru A er rannsakaður á 
tíma X og niðurstöður benda ótvírætt til mikils áhuga viðskiptavina þá er 
ekki hægt að gera ráð fyrir því að það haldist sem óbreytt ástand þar til næst 
að fullhanna vöru A, framleiða hana, markaðssetja hana og að dreifa henni. 
Á þeim tíma sem er liðinn er frá X getur margt hafa breyst; t.d. að aðrir 
kostir bjóðist á mörkuðum eða að smekkur og þarfir neytenda hafi breyst. 
Því má vera ljóst að erfitt er að stefna að því að markaðsrannsóknir geti 
orðið algild fræðigrein, líkt og stærðfræði, en þó er það mikilvægt að stefna 
ávallt að því að bæta nákvæmni markaðsrannsókna eins mikið og unnt er á 
hverjum tíma. 

Umfang markaðsrannsókna 

Árum saman hefur verið litið svo á að notkun markaðsrannsókna sé 
nauðsynleg til að tryggja fagleg vinnubrögð við markaðslega ákvarðanatöku 
hjá stjórnendum fyrirtækja. Það kemur því ekki á óvart að notkun markaðs-
rannsókna hafi aukist töluvert á síðustu árum, bæði í Evrópu og í Banda-
ríkjunum. 

Í yfir 30 ár hefur breska fyrirtækið Euromonitor International fylgst með 
umfangi markaðsrannsókna og var veltan um allan heim talin vera um 22 
milljarðar bandaríkjadala árið 2002. 28% þeirrar veltu kom frá bandarískum 
fyrirtækjum (6,2 milljarðar bandaríkjadala) en 40% frá evrópskum (8,8 
milljarðar bandaríkjadala). Á árunum 1998-2002 hefur markaðurinn í heild 
stækkað um 40%. Í Bandaríkjunum stækkaði markaðurinn um tæp 40% á 
eilítið lengra tímabili eða frá 1995-2002. Ýmsar ástæður geta verið fyrir 
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þessari aukningu og má án vafa skrifa hluta aukningarinnar á tilkomu 
Internetsins sem auðvelldað hefur markaðsrannsóknir og í sumum tilfellum 
fjölgað þeim enda hafa mörg fyrirtæki lýst því yfir að Internetið geri þeim 
kleyft að rannsaka marga þætti oftar og stundum með minni fyrirhöfn en 
áður. Þegar á heildina er litið er því óhætt að segja að notkun markaðs-
rannsókna hafi aukist á síðustu árum bæði á meðal bandarískra og evrópskra 
fyrirtækja og að um sé að ræða kostnaðlið sem sé það hár að nauðsynlegt er 
fyrir hvert fyrirtæki að meta arðsemi vegna fjárfestingar í markaðs-
rannsóknum. 

Kostnaður vegna íslenskra markaðsrannsókna 

Árið 2002 eyddu bandarísk fyrirtæki um 0,016% af tekjum sínum í 
markaðsrannsóknir. Af þeim fyrirtækjum sem stunda markaðsrannsóknir 
reglulega er hlutfallið mun hærra enda er töluverður hluti fyrirtækja sem 
notar markaðsrannsóknir mjög óreglulega. Hlutfall þetta er hærra í mörgum 
Evrópulöndum og skipar Ísland sér á meðal þeirra þjóða sem búa við hvað 
hæstan markaðsrannsóknakostnað sem hlutfall af tekjum fyrirtækja. Velta 
íslenskra markaðsrannsókna var á árinu 2002 áætluð um 1 milljarður og 
eyddu íslensk fyritæki því að meðaltali um 0,25% af tekjum sínum í markaðs-
rannsóknir. 

Íslensk fyrirtæki eyddu þar með 16 sinnum hærra hlutfalli af tekjum til 
markaðsrannsókna samanborðið við bandarísk fyrirtæki. Meginskýring er sú 
að tölfræðilega marktækt hlutfall er ekki háð stærð þjóðar og er stærð úrtaks í 
íslenskri tölfræðilegri rannsókn oft af nærri svipaðri stærð og úrtak sem tekið 
er í Bandaríkjunum í sama tilgangi. 1000 manna úrtak er þriðjungur úr 
prósenti af heildarfjölda íslensku þjóðarinnar en er 1000 sinnum minna 
hlutfall af bandarísku þjóðinni. Því verða íslensk fyrirtæki að gjalda fyrir 
smæð þjóðarinnar með hærra hlutfalli af tekjum til markaðsrannsókna, 
einkum vegna kröfu um marktækni í rannsóknum.  

Þessar tölur eru þó engin sönnun þess að betur sé staðið að markaðs-
rannsóknum á Íslandi en í Bandaríkjunum. Til að afla frekari vísbendinga um 
það þarf m.a. að skoða hve miklu hefur verið varið til að rannsaka hvern íbúa 
hvors lands að meðaltali. Kemur í ljós að á árinu 2002 eyddu bandaríks 
fyrirtæki 21 dollar á hvern bandarískan íbúa en íslensk fyrirtæki eyddu að 
jafnvirði 46 dollurum á hvern íbúa Íslands. Það krefst þó frekari rannsóknar 
ef á að greina hve vel íslensk fyrirtæki standa að markaðsrannsóknum í 
samanburði við aðrar þjóðir. Meginatriðið er að framkvæmd einnar staðlaðar 
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markaðsrannsóknar verður alltaf mun dýrari hlutfallslega fyrir íslensk 
fyrirtæki en bandarísk. Þess vegna er brýnt fyrir íslensk fyrirtæki að velta 
arðsemi markaðsrannsókna vel fyrir sér og reyna á öllum stundum að velja þá 
aðferðafræði sem best hentar hverju sinni. 

Viðtökur neytenda á nýjum vörum 

Fullyrða má að fyrirtæki eyði umtalsverðum tíma og fjármunum í 
markaðsrannsóknir. Því er nauðsynlegt að leggja mat á þann ávinning sem 
fæst með því að nota þær. Ef staðfest er að ávinningurinn sé mikill þá er 
óhætt að hvetja áfram til aukinnar notkunnar á hefðbundum markaðs-
rannsóknum. En ef sterkar vísbendingar koma fram um hið gagnstæða þá er 
nauðsynlegt að bæta þá aðferðafræði sem nú er notuð svo að ávinningur 
fyrirtækja geti orðið eins mikill og mögulegt er. 

Þau fyrirtæki sem ítrekað hafa markaðsett vörur sem njóta mikilla 
vinsælda og skila fyrirtækjum þar með arði, hljóta að hafa haldgóðan skilning 
á hugsunum neytenda. Því liggur beint við að nota það sem vísbendingu á 
gæði niðurstaðna markaðsrannsókna og skoða hversu oft fyrirtæki markaðs-
setja vörur sem skila lágmarksarðsemi. Ef þetta er skoðað kemur í ljós að af 
öllum nýjum neytendavörum sem koma árlega á Bandaríkjamarkað verður að 
taka 60-80% þeirra af markaði áður en núllkostnaði (break-even cost) hefur 
verið náð. Þetta þýðir í raun að hugsanlega væri hagstæðara fyrir fyrirtæki að 
sleppa því að þróa og setja á markað a.m.k. umtalsverðan hluta af öllum 
vörum sem koma nýjar á markað. Ekki er endilega hægt að segja að það væri 
hagstæðara fyrir fyrirtæki að sleppa því að setja 60-80% af öllum vörum á 
markað því það eru dæmi um vel heppnaðar vörur sem voru þróaðar í kjölfar 
reynslu af misheppnuðum vörum. Fyrirtæki fá jú oft verðmæta reynslu af því 
að markaðssetja vörur, þó eftirspurn reynist lítil. Einnig getur það haft 
jákvæð áhrif á almenna ímynd þegar fyrirtæki markaðssetja vörur jafnvel þó 
að þær séu fljótt teknar af mörkuðum því neytendur hafa tilhneigingu til að 
tengja tilkomu nýrra vara við vöxt og kraft þeirra fyrirtækja sem að þeim 
standa óháð gengi vöru á markaði. Það er því erfitt að leggja endanlegt mat á 
það hvort 60%-80% brotthvarfshlutfall sé slakur árangur eða viðunandi 
ástand. Meginverkefnið er að spyrja hvort unnt sé að lækka hlutfallið því það 
myndi skila fyrirtækjum umtalsverðri lækkun kostnaðar m.a. vegna 
vöruþróunnar og markaðssetningar.  

Ekkert bendir til þess að þetta brotthvarfshlutfall, 60%-80% af öllum 
vörum á bandarísku neytendamarkaði, hafi farið minnkandi á síðustu árum. 
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Og þar sem bandarísk fyrirtæki hafa ekki verið eftirbátar annarra þjóða í 
notkun markaðsrannsókna þá er talið líklegt að þetta hlutfall sé svipað í 
löndum Evrópu. Margar vísbendingar benda í þá átt, t.a.m. segir Finnur 
Árnason, framkvæmdastjóri Hagkaupa, að hlutfall nýrra vörutegunda sem 
teknar eru úr sölu stuttu eftir að þær koma á markað sé á bilinu 80-90%. 

Brotthvarfshlutfallið vekur upp ýmsar áleitnar spurningar. Meginspurn-
ingarnar sem vakna eru: 

1A. Er hugsanlegt að stjórnendur taki ekki nægjanlegt tillit til þeirra 
upplýsinga sem birtast sem niðurstöður markaðsrannsókna eða 
að þeir taki markaðslegar ákvarðanir án þess að hafa látið 
vinna markaðsrannsókn? 

1B. Er hugsanlegt að notkun hefðbundinna markaðsrannsókna 
gefi ekki nógu nákvæmar niðurstöður um þarfir og langanir 
neytenda? 

2. Er hægt að finna leiðir til að lækka þetta hlutfall, þ.e. að afla 
betri þekkingar um þarfir og langanir neytenda en hægt er með 
núverandi aðferðum? 

Fyrstu tvær spurningarnar (1A og 1B) eru orsakaspurningar þar sem spurt 
er um skýringu á brotthvarfshlutfallinu. Þriðja spurningin er úrbótaspurning 
þar sem spurt er hvort leiðir séu til úrbótar á því ástandi sem felst í 
brotthvarfshlutfallinu. Svör við þessum spurningum verða rædd í næstu 
tveimur köflum. 

Stjórnendur og niðurstöður markaðsrannsókna 

Erfitt er að mæla hversu mikið stjórnendur taka tillit til niðurstöður 
markaðsrannsókna. Stjórnandi getur fengið ákveðnar upplýsingar úr 
markaðsrannsókn og notað niðurstöðurnar að hluta til og jafnvel löngu eftir 
að niðurstöður lágu fyrir. Hann getur hafa látið rannsaka áhuga á mörkuðum 
fyrir vöru A og ekki nýtt sér niðurstöðuna fyrr en í allt öðru tilfelli en varðar 
vöru A. Það verður því að gera ráð fyrir því að stjórnendur noti niðurstöður 
markaðsrannsókna þegar þær liggja fyrir um það viðfangsefni sem verið er að 
taka ákvörðun um hverju sinni. Reynsla stjórnenda á fljótt að kenna hinu 
agaða starfsumhverfi fyrirtækja hvort það borgar sig í raun að taka tillit til 
niðurstaðana markaðsrannsókna. Enginn stjórnandi myndi lengi komast upp 
með annað; annað hvort yrði hann ekki talinn valda starfi sínu eða að 
markaðshlutdeild tengd hans ábyrgðarsviði myndi minnka verulega. 
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Hitt er svo annað mál hvort stjórendur leiti nógu mikið til markaðs-
rannsóknafræðanna þegar óvissa ríkir um tiltekið markaðslegt ástand. Verður 
að gera ráð fyrir því að sá agi sem á að ríkja innan fyrirtækja og sú almenna 
samkeppni sem ríkir í heilbrigðu fyrirtækjaumhverfi leiði á ákveðnum tíma til 
þess þær aðferðir sem sýnt er að nýtist fyrirtækjum vel – þær aðferðir sem 
reynast góð fjárfesting – leiði til reglubundinnar notkunnar þeirra aðferða 
sem skila hagnýtum niðurstöðum og að aðrar aðferðir – þær sem skila ekki 
nægjanlegri arðsemi – verði smátt og smátt minna notaðar. Vegna þessa 
hefur ekki verið talin nægjanleg þörf á að rannsaka hvort stjórnendur leiti 
nógu mikið til markaðsrannsóknafræðanna en því einungis treyst að aðferðir 
sem reynast hagnýtar og arðbærar séu til lengri tíma notaðar með 
reglubundnum hætti. 

Gæði niðurstaðna hefðbundinna markaðsrannsókna 

Fræði hefðbundinna markaðsrannsókna gera yfirleitt ráð fyrir því að 
neytendur hugsi rökrétt og ákvarði val sitt á vöru og þjónustu með rök-
rænum hætti. Í mörgum nýlegum kennslubókum í markaðs- og markaðs-
rannsóknafræðum er ákvörðnarferli neytenda lýst þannig. Eitt dæmi af 
þessum meiði er tekið af neytanda sem er að ákveða hvaða tölvu sé best að 
kaupa1. Því er lýst að neytandinn gefi öllum þáttum vægi sem lýsi því sem 
hann hefur ákveðið að eigi að vera áherslur hans í vali á tölvu: 

Tafla 1. Einkunnagjöf einstaklings fyrir hvern lykilflokk ákvörðunnar 
 

Minni Grafík Stærð Verð

Tölva A 10 8 6 4

Tölva B 8 9 8 3

Tölva C 6 8 10 5

Tölva D 4 3 7 8

Eiginleikar tölvu, ákvarðaðir af neytanda

 
 

                                                 
1  Ég þakka Ingimari Helgasyni viðskiptafræðinema fyrir að hafa bent mér á þetta dæmi. 
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Í aðferðafræði markaðsrannsókna er síðan gert ráð fyrir því að neytandi 
setji stærðirnar upp í fylki til veginnar ákvarðanatöku; að hverjum eiginleika 
sé gefið vægi og að í veginni heildareinkunn hverrar tölvu felist ákvörðun um 
það hvort hún verður fyrir valinu eður ei: 

Tafla 2. Vegin heildareinkunn helstu lykilflokka ákvörðunnar 
 

 Minni [40%] Grafík [30%] Stærð [20%] Verð [10%] Samtals 
Tölva A = 0,4·10 + 0,3·08 + 0,2·06 + 0,1·04= 8,00 
Tölva B = 0,4·08 + 0,3·09 + 0,2·08 + 0,1·05= 7,80 
Tölva C = 0,4·06 + 0,3·08 + 0,2·10 + 0,1·03= 7,30 
Tölva D = 0,4·04 + 0,3·03 + 0,2·07 + 0,1·08= 4,70 

 
Samkvæmt þessari lýsingu á ákvörðunarlíkani neytenda myndi tölva A 

verða fyrir valinu. 
Víða má finna fullyrðingar fræðmanna um að neytendur taki ákvarðanir 

eins og hér hefur verið lýst; á rökréttan máta og samkvæmt yfirvegaðri, 
mælanlegri skynsemi. Þeir sem eru þessarar skoðunar eru margir þekktir 
fræðimenn sem hafa m.a. ritað kennslubækur í markaðs- og markaðsrann-
sóknafræðum sem nemendur víða um hinn vestræna heim hafa notað. Því 
má gera ráð fyrir því að þessi skoðun sé nokkuð útbreidd. 

Á síðustu árum hafa hins vegar komið fram rannsóknir sem kollvarpa 
fyrri hugmyndum manna um ákvörðunarferli neytenda. Antonio Damasio, 
prófessor í taugafræði við University of Iowa (College of Medicine) er einn 
þeirra sem lagt hafa mikla áherslu á að rannsaka þetta. Niðurstöður hans og 
annarra benda allar á einn veg: að neytendur taki ákvarðanir út frá 
tilfinningum og skynsemi en að þáttur tilfinninga í ákvörðunum sé mun 
meiri. Damasio segir sögu af einum sjúklinga sinna; sá hafði skaðast á þeim 
hluta heilans sem vann úr tilfinningum. Var rökhugsun því eina leið 
sjúklingsins til að taka ákvarðanir. Í þessu ástandi réð sjúklingurinn mjög illa 
við einfaldar ákvarðanir. Þegar hann var t.d. beðinn um að velja hvenær það 
hentaði honum að koma í næsta tíma tók sú ákvörðun óralangan tíma. Hann 
vóg saman helstu kosti allra möguleika en þar sem hann reyndi að taka tillit 
til flestra áhrifaþátta þá gat sjúklingurinn ekki komist að niðurstöðu. Á 
endanum þurfti að taka ákvörðun fyrir hann. Vöntun á tilfinningaþætti í 
ákvörðunarferlið kom t.d. í veg fyrir að hann skynjaði að sá sem spurði var 
orðinn óþolinmóður eftir að fá svar. 

Hið íslenska orð „tilfinningar“ hefur að nokkru leyti ranga ímynd og að 
hluta til neikvæða í fræðilegri umræðu. Orðið hefur mikið verið notað um 
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tilfinningar sem tengjast ást og söknuði og því er eðlilegt að mörgum þyki 
það óvenjulegt að tala um að neytendur noti tilfinningar til að taka kaup-
tengdar ákvarðanir. Ensku orðin feelings og emotions eru bæði þýdd sem 
tilfinningar samkvæmt íslenskum orðabókum þó að taugafræðin geri skýran 
greinarmun á merkingu þeirra.  

Markaðsrannsókir fást við það að skilja eðli mannshugsunarinnar og því 
er nauðsynlegt fyrir alla framþóun í greininni að nýta sér þekkingu annarra 
fræðigreina sem lengra hafa náð í rannsóknum á viðfangsefninu. Þau líkön 
sem sett hafa verið fram á síðustu árum og skýra eðli og ferli ákvarðanatöku 
mannshugans, betur en áður hefur verið gert, hafa nýtt sér 
rannsóknaniðurstöður annarra fræðigreina þ.á.m. taugafræða, sálarfræða og 
hugsanavísinda (cognitive science). Það módel sem einna mesta athygli hefur 
vakið er Somatic-Marker módelið sem gerir ráð fyrir því að tilfinningar og 
rökhugsun starfi náið saman og séu í raun óaðskiljanlegar einingar í ferli 
ákvarðana. Í líkaninu er gert ráð fyrir því að tilfinningar séu notaðar þegar 
ákvörðun felur í sér mat á fleiri en örfáum forsendum. Flestar ákvarðanir 
sem fólk tekur á degi hverjum hafa tugi eða hundruði forsenda og 
valmöguleika. Tilfinningar eru þar eins og tæki sem getur á einu og sama 
augnablikinu tekið forákvörðun út frá mjög mörgum forsendum og 
valmöguleikum. Eftir að forákvörðun hefur verið tekin eru oft fáir, stundum 
keimlíkir, möguleikar eftir sem hægt er að velta fyrir sér og þá kemur 
rökhugsunin til skjalanna; hún greinir helstu þætti og sýnir fram á kosti og 
galla hverrar ákvörðunnar fyrir sig. Þannig er rökhugsun haldgott tæki til að 
taka saman helstu kosti og komast að niðurstöðu en tilfinningar algjörlega 
nauðsynlegar til að greina málið í heild og gefa til kynna þá meginstefnu sem 
taka skal í ákvörðuninni. 

Ef niðurstaðan er sú að fólk tekur flestar ákvarðanir út frá tilfinningum 
en ekki meðvitaðri rökfræði þá er áhugavert að athuga í því samhengi hvað 
fræðigreinin markaðsrannsóknir gerir til að komast að hugsunum neytenda. 
Nýjar rannsóknir þekktra fræðimanna benda á að hefðbundnar aðferðir 
markaðsrannsókna (skoðanakannanir og rýnihópar) nái aðeins að mæla um 
5% af þeim hugsunum sem eru í undirmeðvitundinni þar sem upplýsingar 
um tilfinningarnar eru. Hér er einmitt komið eitt brýnasta atriði til umhugs-
unar fyrir allt áhugafólk um markaðsrannsóknir: Hefðbundnar markaðs-
rannsóknir hafa yfir að ráða aðferðum sem greina vel meðvitaða þætti 
hugsunarinnar á meðan neytendur taka 95% af ákvörðunum sínum með 
tilfinningum sem finna má í undirmeðvitundinni. Ef hoft er til bókmennta-
fræðilegra líkinga þá er þetta ástand svipað og ef maður ætlaði að kynna sér 
innihald bókar með því einu að lesa aðeins fyrsta kafla hennar. Slíkt væri ekki 
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talið faglegt, sérstaklega ef til væru aðferðir til að lesa þær að megninu til eða 
jafnvel að öllu leyti.  

Brýnt er því að skilgreina mun nánar í hvaða tilfellum það hentar að nota 
hverja markaðsrannsóknaaðferð. Þær aðferðir sem henta einkum til greining-
ar á meðvituðum upplýsingum á ekki að nota til að greina upplýsingar sem 
eru í undirmeðvitundinni. Margt bendir þó til þess að það sé allt of oft gert. 
Fyrirtækið Fortuna - hugsanarannsóknir ehf. hefur í samvinnu við viður-
kennda erlenda aðila rannsakað mikið magn spurninga sem notaðar hafa 
verið í skoðanakönnunum sem fyrirtæki í Skandinavíu og í Bretlandi hafa 
keypt í tilgangi markaðsrannsókna. Tilgangurinn er m.a. að komast að því í 
hvað miklu mæli hefðbundnar markaðsrannsóknir eru notaðar til að greina 
upplýsingar í undirmeðvitundinni. Rannsóknin stendur enn yfir en sam-
kvæmt fyrstu niðurstöðum bendir margt til þess að þetta hlutfall sé hærra en 
50%. Reynist það vera rétt vísbending um endanlega niðurstöðu rannsóknar-
innar þá krefst það endurskoðunnar á því hvernig markaðsrannsóknaaðferðir 
eru notaðar og endurskilgreiningar á því hvaða aðferðafræði er notuð í hvaða 
tilviki. 

Brýnt er að þeir sem sinni markaðsrannsóknum átti sig á því að það er oft 
gangslítið að nota skoðanakannair og fleiri aðferðir hefðbundinna markaðs-
rannsóknafræða til að afla flókinna upplýsinga úr undirmeðvitundinni. Í dag 
eru til ýmsar rannsóknaaðferðir sem eru sérhannaðar til að lesa undir-
meðvitundina. Slíkar aðferðir ná mun betur en þær eldri að skilgreina 
hugsanir sem stýra kauptengdum ákvörðunum. Það er kjarni þeirra upplýs-
inga sem fyrirtæki ættu að afla frá sínum viðskiptavinum í þeim tilgangi að sjá 
og skilja hverjar raunverulegar hugsanir, þarfir og þrár þeirra eru. 

Ef fyrirtæki auka notkun sína á markaðsrannsóknaaðferðum sem mæla 
hugsanir í undirmeðvitundinni er viðbúið að þau afli mun nákvæmari upplýs-
inga um þarfir viðskiptavina. Slíkt gæti t.a.m. leitt til lækkunar á brotthvarfs-
hlutfallinu sem vikið var að áður. Gætu fyrirtæki þannig lært meira um hvað 
fellur í kramið hjá viðskiptavinum og þar með: a) minnkað framleiðslu á 
markaðsefni sem hefur lítil áhrif á neytendur, og: b) fækkað þeim tilfellum 
þar sem ný þjónusta eða vara er markaðssett án þess að hylli viðskiptavina sé 
náð. 
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Áhrif Kahnemans og Tverskys á fjármál 

Haukur Freyr Gylfason  
Friðrik H. Jónsson  

Haukur C. Benediktsson  

 

Sálfræðingarnir Daniel Kahneman og Amos Tversky hafa haft mikil áhrif á 
fjármál með rannsóknum sínum á því hvernig fólk dregur ályktanir af ólíkum 
gögnum og hvaða áhrif þessar ályktanir hafa á ákvarðanatöku. Kahneman 
hlaut Nóbelsverðlaunin í hagfræði árið 2002 fyrir starf sitt en ekki var hægt 
að veita Tversky þann heiður því hann lést árið 1996.  

 
Tversky og Kahneman (1974) telja að fólk noti yfirleitt nokkrar almennar 

leiðsagnarreglur (heuristics) við að draga ályktanir. Leiðsagnarreglur eru 
aðferðir til að leysa vandamál og auka líkur á lausn þess eða minnka þann 
tíma sem tekur að finna lausn þess. Algeng leiðsagnarregla í fjármálum er að 
fyrri frammistaða er besta spá um framtíðarframmistöðu. Í henni felst að 
skynsamlegasta fjárfestingin sé sú sem gefið hefur hæstu ávöxtun undanfarin 
ár. Vandinn við svona leiðsagnarreglur er að þær eru ófullkomnar og þó að 
þær virki í einu tilviki þá er ekki öruggt að þær geri það í því næsta og tryggi 
því ekki rétta lausn (Sutherland 1989). Andstæðan við leiðsagnarreglur eru 
algrím (algorithms) þar sem lausn verkefna er alltaf rétt (Eysenck og Keane 
1995).  

Mikilvægi niðurstaðna Kahnemans og Tverskys liggur fyrst og fremst í 
því að sýna að kerfisbundnar skekkjur geta verið í ályktunum fólks vegna 
notkunar á leiðsagnarreglum. Þessar skekkjur eru aðallega af tvennum toga 
og kallast samsvörunarregla (representative heuristic) og tiltækiregla (availability 
heuristic). Samsvörunarregla er þegar líkur á atburði eru metnar út frá því 
hversu dæmigerður hann er. Þá notar fólk ekki grunnlíkindi í ályktunum 
heldur styðst við mjög almenn svipmótseinkenni, líkt því þegar staðalmyndir 
(stereotypes) eru notaðar til að meta fólk. Tiltækireglan er um að taka 
ákvarðanir út frá því sem fyrst kemur í hugann og auðveldast er að hugsa 
um. Hún er gagnlegt tæki til að áætla tíðni eða líkur vegna þess að fólk man 
frekar eftir stærri hópum en minni. Hins vegar ræðst tiltæki líka af öðrum 
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þáttum en tíðni og líkum og því kann það, að nota regluna, að leiða til 
skekkju (Tversky og Kahneman 1974).  

Rannsóknir sýna að sérfræðingar, eins og almenningur, beita þessum 
leiðsagnarreglum við óviðeigandi aðstæður. Til dæmis eiga sálfræðingar það 
til að meta líkur á atburði út frá því hversu dæmigerður hann er fremur en 
grunnlíkindum (Tversky og Kahneman, 1974) og læknar láta framsetningu 
vandamáls hafa áhrif á svör sín (McNeil o.fl. 1982). Verðbréfasalar og 
fjárfestar gera kerfisbundnar villur sem rekja má til þess að þeir beita 
leiðsagnarreglum á óviðeigandi hátt (Slovic, 1972). Langtímaspár 
atvinnufjárfesta eru um of undir áhrifum af nýlegum árangri fyrirtækja þar 
sem fjárfestarnir eru mun bjartsýnni á afkomu þegar þeir spá fyrir um 
afkomu fyrirtækja sem hafa gengið vel en fyrirtækja sem gengið hafa verr. En 
til lengri tíma litið þá hefur árangur fyrirtækja tilhneigingu til að hverfa aftur 
að ákveðnu meðalgildi og samkvæmt þeirri forsendu er raunhæfara að vera 
bjartsýnni á nánustu framtíð fyrirtækis sem hefur gengið illa (De Bondt og 
Thaler 1989).  

Fjárfestar eru líka of öruggir (overconfident) í spám um framtíðarávöxtun 
(Shefrin, 2000). Þetta verður ekki aðeins til þess að spár fjárfesta eru skekktar 
heldur taka þeir meiri áhættu en þeir ættu að gera þar sem þeir gera sér ekki 
grein fyrir því að þá skortir upplýsingar. Of öryggi getur komið fram í skorti á 
aðhvarfi að meðaltali og of þröngum öryggismörkum en mestur stuðningur 
við of öryggi kemur frá rannsóknum á vissu, óskeikulleika (calibration). Í 
dæmigerðri rannsókn á óskeikulleika eru þátttakendur látnir svara nokkrum 
almennum spurningum (til dæmis, Hvor áin er lengri, Hvítá eða Fnjóská?) 
eða spá fram í tímann (til dæmis, Hvort verður framvarpinu hafnað eða það 
samþykkt?). Þátttakendur velja annan af tveimur svarmöguleikum fyrir hverja 
spurningu og meta líkurnar á því að þeir hafi svarað rétt. Fólk er hvorki talið 
of öruggt með sig eða talið vantreysta sér ef gefnar líkur þess á að svara 
spurningunum rétt svara til hlutfalls réttsvaraðra spurninga. Ef einhver telur 
sig vera að meðaltali 80% öruggan um að hafa svarað öllum spurningunum 
rétt er hann of öruggur ef hann svarar 60% spurninganna rétt (Brenner o.fl. 
1996).  

Í þessari rannsókn er skoðuð vænt ávöxtun og nafnávöxtun fjárfesta. Of 
öryggi er skilgreint sem munurinn á nafnávöxtun og væntri ávöxtun. Því meiri 
sem neikvæður munur er á nafnávöxtun og væntri ávöxtun því öruggari er 
fjárfestirinn með sig. Settar eru fram tvær tilgátur. Fjárfestar eru of öryggir því 
þeir telja sig geta náð hærri ávöxtun en þeir ná og bæði sérfræðingar og 
leikmenn, sem fjárfestar, eru of öruggir í spá um ávöxtun. 
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Aðferð 

Þátttakendur: Þátttakendur voru 62 starfsmenn innlendra verðbréfa-
fyrirtækja, hér eftir kallaðir sérfræðingar, og 144 nemendur við Háskóla 
Íslands, hér eftir kallaðir leikmenn, alls 206 manns. Meðalaldur allra 
þátttakenda var 26,3 ár (sf = 5,9 ár) sá yngsti var 20 ára og sá elsti var 47 ára. 
Meðalaldur sérfræðinga var 29,7 ár (sf = 4,3 ár) og meðalaldur leikmanna var 
24,8 ár (sf = 5,9 ár). Þátttakendur voru valdir eftir hentugleika. Þeir sem tóku 
þátt í rannsókninni áttu þess kost að fá vinning. Fjórir vinningar voru í boði, 
tvö gjafabréf út að borða og tvö í leikhús. Sérfræðingum var að auki boðið 
að senda netfang sitt með spurningalistanum til að fá sendar niðurstöður um 
árangur sinn. Var það gert í þeirri von að það myndi vekja áhuga þeirra og 
auka líkur á þátttöku.  

Áreiti og mælitæki: Þátttakendum var sagt að þeir hefðu fimm milljónir 
til að fjárfesta að eigin vali í allt að fimm hlutum til tveggja mánaða. Einnig 
voru þeir spurðir út í vænta ávöxtun fjárfestingarinnar fyrir tímabilið og látnir 
meta áhættu fjárfestingarinnar á sjö punkta mælistiku, frá áhættulausri 
fjárfestingu til áhættumikillar. 

Framkvæmd: Rannsakandi nálgaðist þátttakendur á vinnustað og bauð 
þeim að taka þátt í rannsókninni. Tilgangur rannsóknarinnar var skýrður fyrir 
þeim eins og hann kom fyrir á titilblaði spurningalistans. Verðbréfasalar 
fengu spurningalistann að morgni og skiluðu honum aftur seinnipart dags. 
Nemendum var afhentur listinn í kennslustund og þeir beðnir um að skila 
honum við fyrsta tækifæri.  

Úrvinnsla: Við útreikninga á valfjárfestingu var notast við gagnagrunn 
Bloomberg fyrir erlend hlutabréf og Þingspegils fyrir íslensk verðbréf. 
Upplýsingar um gengisskráningu komu frá Seðlabankanum. Viðskiptasíða 
Morgunblaðsins var notuð til að finna gengi sjóða sem ekki var að finna í 
Þingspegli. 

Reynt var að nota hlutfallslegt meðalsölugengi fyrir hvern dag, þá síðasta 
sölugengi. Ef engin sala var á tilteknum degi var notast við kauptilboð en 
ekki sölutilboð. Ef engin slík tilboð voru gerð, þá var hlutfallslegt meðalsölu-
gengi næsta dags notað.  

Reynt var, eftir fremsta megni, að verðsetja allar fjárfestingar. Ef það 
tókst ekki var aðeins notast við aðrar fjárfestingar þátttakenda og þær auknar 
hlutfallslega til að ná fimm milljónum. Ef fjárfesting var mjög almenn, til 
dæmis fjárfesting í „fyrirtæki“, var ávöxtun miðuð við Úrvalsvísitölu. Svipað 
var gert fyrir skuldabréfin, nema þá var fjárfest í skuldabréfasjóðum þar sem 
ekki var til skuldabréfavísitala.  
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Ávöxtun fyrir valfjárfestingu er sýnd sem nafnávöxtun í prósentum og 
tvær leiðir eru farnar við mat á of öryggi. Sú fyrri er að telja alla þá of örugga sem 
ekki ná helmingnum af væntri ávöxtun í nafnávöxtun. Ef fjárfestir væntir 
þess að ná 8% ávöxtun en nær aðeins 3% þá telst hann of öruggur. Seinni 
leiðin er að miða við staðalvillu væntrar ávöxtunar hvors hóps fyrir sig 
(sérfræðingar og leikmenn) og reikna 95% öryggismörk fyrir nafnávöxtun 
hvers fjárfestis. Ef vænt ávöxtun er utan 95% efri öryggismarka þá er 
fjárfestir of öruggur.  

Niðurstöður 

Gögnin um vænta ávöxtun og nafnávöxtun voru ekki normaldreifð 
samkvæmt tölfræðiprófi Bowmans-Sheltons; fyrir vænta ávöxtun, B(171) = 
98,84; p > 0,05, og fyrir nafnávöxtunin, B(182) = 8.963,87; p > 0,05. Ákveðið 
var að aðlaga gögnin ekki að normaldreifingu því sú breyting hefði áhrif á 
greiningu of öryggis hjá fjárfestum. Þess í stað var notað stikalaust próf, Mann-
Whitney U, til að meta hvort fjárfestar væru of öryggir í fjárfestingum.  

 

Tafla 1. Meðaltal, miðgildi og dreifing væntrar ávöxtunar og nafnávöxtunar 
fyrir verðbréfasala og nemendur. 
  M Sf N Miðgildi Lægsta Hæsta 
      gildi gildi 
Vænt ávöxtun 
 Verðbréfasalar 8,04 5,05 56 7,50 1,00 20,00 
 Nemendur 8,78 6,87 115 7,00 1,00 40,00 
Nafnávöxtun 
 Verðbréfasalar 4,17 6,26 58 2,08 -4,82 28,08 
 Nemendur 3,33 8,82 124 2,36 -47,45 31,17 
Munur á nafnávöxtun og væntri ávöxtun 
 Verðbréfasalar -3,74 6,93 56 -3,87 -20,49 21,08 
 Nemendur -5,24 11,58 115 -3,67 -69,45 29,17 

 
Bæði verðbréfasalar og nemendur bjuggust við rúmlega 8% ávöxtun að 

meðaltali á fjárfestingu til tveggja mánaða (sjá töflu 1). Miðgildi þeirra voru 
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svipuð (U(56, 115) = 3.177,50; p > 0,05), en hæsta gildi nemenda var tvöfalt 
hærra en hæsta gildi verðbréfasala.  

Nafnávöxtun fjárfesta var um helmingur af væntri ávöxtun þeirra (sjá 
töflu 1) og ekki var munur á miðgildi nafnávöxtunar sérfræðinga og 
leikmanna (U(58, 124) = 3.433,00; p > 0,05). Sérfræðingar ná ekki hærri 
ávöxtun en leikmenn.  

Þegar munur á væntri ávöxtun og nafnávöxtun er reiknaður kemur í ljós 
að ekki er munur á miðgildum sérfræðinga og leikmanna (U(56, 115) = 
3.043,00; p > 0,05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 1. Hlutfall of öruggra verðbréfasala og nemenda eftir helmingi af væntri 
ávöxtun 

 
Rúmlega helmingur fjárfesta var of öruggur í fjárfestingum miðað við þá 

skilgreiningu að fjárfestar eru of öryggir ef þeir ná ekki helmingnum af væntri 
ávöxtun í nafnávöxtun (sjá mynd 1). Nemendur voru ekki líklegri en 
verðbréfasalar til að vera of öryggir í fjárfestingum (χ2(1, N=171) = 0,07; p > 
0,05).  
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Mynd 2. Hlutfall of öruggra verðbréfasala og nemenda eftir staðalvillu væntrar 
ávöxtunar 

Næstum tveir þriðju fjárfesta eru of öruggir í fjárfestingum miðað við þá 
skilgreiningu að fjárfestar eru of öryggir ef þeir eru fyrir ofan efri mörk 95% 
öryggismarka fyrir staðalvillu væntrar ávöxtunar (sjá mynd 2). Ekki voru 
tengsl á milli sérfræðinga og leikmanna og þess að vera of öruggur (χ2(1, 
N=171) = 0,01; p > 0,05). 

 
Fjárfestar voru beðnir að svara á sjö punkta mælistiku hversu áhættumikil 

fjárfesting þeirra. Hægt er að gefa sér að mat á áhættu fjárfestingar sé mat á 
hversu öruggur fjárfestir er að ná tiltekinni ávöxtun. Ef fjárfestir telur sig geta 
náð 8% nafnávöxtun á tveimur mánuðum en telur þá fjárfestingu bera mikla 
áhættu þá er hann ekki eins öruggur um að ná henni og fjárfestir sem telur 
sig geta náð sömu nafnávöxtun með minni áhættu. Að öðru jöfnu ætti mat á 
áhættu að segja til um hversu öruggur fjárfestir er að ná ákveðinni 
fjárfestingu.  
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Tafla 2. Meðaltal, miðgildi og dreifing metinnar áhættu fyrir verðbréfasala og 
nemendur 
  M Sf N Miðgildi Lægsta Hæsta 
      gildi gildi 
Metin áhætta 
 Verðbréfasalar 3,71 1,49 56 4,00 1,00 6,00 
 Nemendur 4,32 1,71 119 5,00 1,00 7,00 

 
Nemendur meta áhættu fjárfestinga sinna meiri en verðbréfasalar (U(56, 

119) = 2.580,00; p < 0,05). Þeir telja sig því ekki eins örugga um að ná væntri 
ávöxtun og verðbréfasalar.  

 
Tekið var tillit til mats á áhættu við greiningu á of öryggi fjárfesta með því 

að margfalda metna áhættu við 95% öryggismörk nafnávöxtunar hvers fjár-
festis. Við það víkka öryggismörkin, mest hjá þeim sem telja sig vera að fjár-
festa við mikla áhættu, og færri ættu að greinast of öryggir en áður. Á mynd 3 
má sjá hvernig hlutfall of öruggra fjárfesta lækkar en ekki er munur á of öryggi 
nemenda og verðbréfasala þrátt fyrir að hafa leiðrétt fyrir hversu örugga 
fjárfestinguna fjárfestirinn taldi vera (χ2(1, N=166) = 0,37; p > 0,05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3. Hlutfall of öruggra verðbréfasala og nemenda eftir staðalvillu væntrar 
ávöxtunar og mats á áhættu 
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Umræða 

Fjárfestar eru of öryggir í mati sínu á hversu mikilli ávöxtun þeir ná. Ekki er 
munur á hvort fjárfestar eru leikmenn eða sérfræðingar á fjármálamarkaði. 
Báðir hópar eru of öryggir í spám sínum. Skiptir þá engu máli hvort tekið er 
tillit til hversu mikla áhættu fjárfestar telja sig taka með fjárfestingunum. 
Stuðningur fæst því við báðar tilgáturnar. Þetta eru svipaðar niðurstöður og 
fengist hafa úr öðrum rannsóknum, bæði hvað varðar fjárfesta almennt 
(Shefrin 2000) og samanburð á leikmönnum og sérfræðingum (Tversky og 
Kahneman 1974).  

Til tveggja mánaða ná sérfræðingar ekki hærri ávöxtun en leikmenn. 
Hugsanleg skýring er að tímabilið er of stutt og því mikilvægt að skoða 
lengra tímabil til dæmis eitt ár. Sumir fjárfestar töldu sig geta náð mjög mikilli 
ávöxtun á tveimur mánuðum. Einn nemandi taldi sig til dæmis geta rúmlega 
sjöfaldað höfuðstól sinn á ársgrundvelli. Það gefur til kynna að sumir 
þátttakendur hafi ef til vill ekki skilið fyrirmælin sem gefin voru, og í stað 
þess að miða við ávöxtun til tveggja mánaða þá völdu þeir ársávöxtun. Þessi 
óvissa hvetur enn frekar til að lengra tímabil sé skoðað.  

Í hefðbundnum fjármálum teljast villur fjárfesta ekki kerfisbundnar og 
kenningin um markaðsskilvirkni telst eiga við, það er að verð á fjármála-
mörkuðum er rétt, á hverjum tíma, miðað við allar opinberar upplýsingar 
(Fama 1998). Rannsóknir á nýju sviði fjármála, atferlisfjármál (behavioral 
finance), sýna að leiðsagnarreglur geta valdið kerfisbundinni skekkju í 
ákvarðanatöku og að markaðsverð eigna verði því frábrugðið hinu sanna 
verði (fundamental value) eignanna (Odean 1998a, 1998b). Niðurstöður 
Odeans benda til að það vanti þann mannlega þátt sem rekja má til notkunar 
á leiðsagnarreglum, að hegðun fjárfesta verði ekki skýrð nema með vísun í 
ályktunarvillur. Þessu eru ekki allir sammála og tekist er á um hvort byggja 
eigi á forsendum hefðbundinna fjármála eða atferlisfjármála við ákvarðana-
töku.  
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Mótun menningarstefnu sveitarfélaga 

Helgi Gestsson 

 

Í gegnum tíðina hefur stefnumótun verið hornsteinn hernaðarlistar. Snjöll 
hernaðaráætlun klóks foringja hefur lifað í sögum um afrek stríðsmannsins 
og þannig orðið hluti af menningararfleifð þjóða. Í þeirri sögn byggðist 
árangur stríðsrekstrar oft á áætlun óskoraðs foringja en einnig á sjálfsprott-
num ákvörðunum og dugnaði hetja í her hans. Vald konunga, fursta og 
annarra höfðingja var slíkt að áætlunum þeirra og fyrirmælum var hlýtt að 
viðlögðu frelsi, limum eða lífi. Fram á tíma iðnbyltingar tengdust slíkar 
áætlanir í viðskiptalífi mest stjórnkænsku verslunarmanna sem gátu í krafti 
auðs komist með beinum eða óbeinum hætti til pólitískra valda. Með tilkomu 
sérhæfðra stjórnenda í stórum deildarskiptum fyrirtækjum og samsteypum 
jókst þörf á almennari stjórnunarþekkingu. Skrif atvinnustjórnenda um 
stjórnun á síðari hluta nítjándu aldar og fyrri hluta þeirrar tuttugustu komu til 
móts við þessar þarfir. 

Stefnumótun hagnaðardrifinna fyrirtækja 
Bók Igors Ansoffs, Corporate Strategy, An Analytical Approach to Business 

Policy for Growth and Expansion, sem gefin var út árið 1965 er talin marka 
formlegt upphaf fræða um stefnumótun fyrirtækja. Þar lagði Ansoff áherslu á 
það að við stefnumótun fyrirtækja þurfi að flétta saman markaðsviðhorfi 
stjórnenda, nýsköpun, mögulegri útvistun rekstrarþátta, samvirkni hæfis og 
getu fyrirtækis og hinni mjög svo nauðsynlegu leit fyrirtækisins að 
samkeppnisyfirburðum. Almennt var stefnumótun fyrirtækja felld undir 
stjórnun á þessum tíma. Á níunda áratug síðustu aldar þróast stefnumótun 
fyrirtækja verulega með verkum Michaels Porter. Við útgáfu bóka hans, 
Competitive Strategy, árið 1980 og Competitive Advantage árið 1985 urðu áherslur 
á mat á umhverfi fyrirtækja, samkeppnisstöðu og leit að yfirburðum í 
samkeppni mjög umfangsmiklar í stefnumótun. Megináherslan, eins og verið 
hafði til þessa, var þó enn á hámörkun hagnaðar fyrirtækja í samkeppni. Í 
byrjun tíunda áratugarins kom mjög hörð gagnrýni fram á þetta viðhorf í bók 
þeirra Hamel og Prahalad, Competing for the Future, frá árinu 1994. Því var 
haldið fram að þó svo að viðskiptavinir skipti miklu máli, þá geti 
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samkeppnisgreiningin sem sé undirstaða áherslunnar á hagnaðarhámörkun, 
verið villandi. Hún sýni einungis hvar veikleika fyrirtækisins sé að finna en 
ekki hvaða auðlindir skuli styrkja eða þurfi að byggja upp (Lynch 2003). Þessi 
viðhorf eru bæði samþætt við framkvæmd stefnumótunar í dag þar sem 
notkun stefnumiðaðs frammistöðumatskerfis, Samhæfðs árangursmats, 
(Kaplan og Norton 1992) hefur þróast og rutt sér mjög til rúms við 
stefnumótun fyrirtækja (Kaplan og Norton 2001). 

Formlegt ferli stefnumótunar er byggt á hefðbundnum hugmyndum um 
stefnumótun og þeirri trú að stjórnendur geti haft mótandi áhrif á framtíð 
fyrirtækja. Þannig sé hægt með greiningu á stöðu, vali á, innleiðslu og 
framkvæmd stefnu að ná mótaðri framtíðarsýn.  

Árið 1985 kom út í bandaríska tímaritinu Strategic Management Journal 
greinin Of Strategies, Deliberate and Emergent eftir Henry Mintzberg þar 
sem því var haldið fram að mótuð stefna fyrirtækis og raunveruleg stefna 
þess séu mjög frábrugðnar. Hluti stefnu komist aldrei til framkvæmda og 
nýja sjálfsprottna stefnu, sem ekki hafi verið mótuð í ferli stefnumótunar-
vinnunnar, megi greina í hinni framkvæmdu stefnu. Umhverfi fyrirtækja, eins 
kvikt og flókið og það er, ásamt samspili umhverfisþátta og áhrifa frá 
fyrirtækinu gerir það að verkum að hafna ber hinni mótandi trú. Vandi 
fyrirtækja liggur í því að finna leiðir til að nýta lærdóm af reynslu sinni til að 
geta brugðist snöggt við, gripið tækifæri og sinnt þeirri nýsköpun sem 
nauðsynleg er til þess að skara fram úr í samkeppni. Stefnumótun fyrirtækja 
þarf að byggja á sjálfsprottnu ferli sem byggir á viðbragði við áreiti kviks 
umhverfis. 

Áhrifa af grein Mintzbergs hefur gætt töluvert í stefnumótunarfræðum 
síðustu ára ekki síst á velgengnistímum hins nýja hagkerfis undir síðustu 
aldamót og fram til hruns á Nasdaq verðbréfamarkaðinum í Bandaríkjunum 
sem hófst á seinni hluta árs 2000. Hugmyndin hefur beina skírskotun til 
lærdóms- og þekkingarauðshugmynda og tekur á vanda hinna forskrifuðu 
stefnumótunar í atvinnugreinum í kviku og óræðu umhverfi. Þeir sem 
aðhyllast forskriftarstefnumótun hafa reynt að leysa slík vandamál með 
skipulegri uppbyggingu sjálfstýrðra vinnuhópa og breytingum í skipulagsgerð 
þar sem lærdóms- eða nýsköpunarmiðaðir meginferlar ganga þvert á 
hefðbundið skipulag. 

Hvort sem um forskriftarhugmyndir eða hugmyndir um sjálfsprottna 
stefnumótun er að ræða er ljóst að mótun stefnu fyrir samsteypur er önnur 
en mótun stefnu fyrirtækja í einni atvinnugrein. Hjá samsteypunni er mótun 
stefnunnar hjá aðilum sem eru ekki þurfa að vera sérfróðir um viðskipta-
umhverfi hvers fyrirtækis innan hennar. Áhersla samsteypunnar er á upbygg-
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ingu fjárfestingar sinnar, eftirlit og samhæfingu til hagsbóta fyrir hluthafa í 
stað greininga á samkeppni, uppbyggingar sértæks hæfis og getu og 
samkeppnisyfirburða hjá rekstareiningunum. Samræmd skoðun á langtíma-
álitleika atvinnugreina sem samsteypan starfar í og stöðu eininga þeirra í 
greinunum sýnir á hvaða fjárfestingar samsteypan á að leggja áherslu á og 
hverjar ekki. Álitleiki greinanna er metinn með vegnum þáttum eftir 
mikilvægi eins og vaxtarmöguleikum, samkeppnishörku, samvirknismögu-
leikum o.fl. Staðan í greinunum miðast við velgengnisþætti hverrar greinar og 
vegið mat á gildi hvers þáttar. Þær einingar sem ekki skila eða ætla má að 
muni ekki skila eigendum sínum nægjanlegum arði eru seldar eða leystar upp 
og nýjar og fýsilegri einingar settar á stofn eða keyptar (Thompson og 
Strickland 2001). 

Opinberar stofnanir og sveitarfélög 
Lengi hafa tekist á þau viðhorf hvort stjórnun fyrirtækja og stjórnsýsla í 

opinberum rekstri sé að fullu sambærileg eða ekki en slíkt viðhorf kom fyrst 
fram í grein Woodrow Wilsons, Bandaríkjaforseta, The Study of Admini-
stration, árið 1887. Wilson lagði þar áherslu á að forsenda þessa væri að 
skörp aðgreining væri til staðar milli stjórnsýslu og stjórnmála. Alla tíð síðan 
hafa staðið deilur um það hvort munur sé þarna á. Hugmynd Wilsons var að 
hinn óhlutdrægi embættismaður ætti að hrinda í framkvæmd stefnu 
stjórnmálamanna eftir vísindalegum aðferðum í anda stjórnunarhugmynda 
þess tíma. 

Almennt er nú viðurkennt að hugmyndir Wilsons um sams konar 
stjórnun standast ekki. Grundvallarmunur er á einkarekstri og opinberum 
rekstri. Algildur mælikvarði er ekki til á frammistöðu opinberra stofnana og 
lagaramminn setur opinberum stofnunum meiri skorður en einkafyrirtækjum 
og þau bera einnig ríkari skyldur um að veita upplýsingar. Þá eru viðskipta-
vinir opinberra stofnana margskiptir hvað hagsmuni varðar og stofnanir 
þurfa á stundum að standa í rekstri sem vart telst markaðshæfur. Engu að 
síður lýtur stefnumótun opinberra stofnana að hluta lögmálum stefnu-
mótunar hagnaðardrifinna fyrirtækja og geta stofnanir vel notfært sér 
forskriftarferlisuppbygginguna. Til að slík vinna skili árangri þarf að finna 
hvaða kraftar aðrir en hagnaður eiga að drífa kerfið áfram. Skilgreining á 
viðskiptavini er margræð og flókin og oft er æskilegt að leysa hana að hluta af 
hólmi með útfærðum skilgreiningum og flokkun á hagsmunaaðilum og 
tengslum við þá (Scholes, 2001). Við notkun hefðbundinna stefnumótunar-
aðferða í opinberri stjórnsýslu verður að meta jafngildi fjárhagslegs hagnaðar 
fyrirtækis út frá þeim tilgangi sem réttlætir rekstur stofnunar eða sveitarfélags. 
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Opinberar stofnanir og sveitarfélög hafa í auknum mæli tekið upp aðferðir 
árangursstjórnunar og Samhæfðs árangursmats en mjög þekkt dæmi eru um 
notkun samhæfðs árangursmats hjá stofnunum á sveitarstjórnarstigi (Niven 
2003). Þar er byggt á formlegri forskriftarstefnumótun þar sem árangur er 
mældur með hefðbundnum stöðumælikvörðum sem og með framvirkum 
mælikvörðum sem eru taldir lýsa forsendu árangurs í framtíð. 

Menningarstefna 

Sú stefnumótun sem fram fer í ríkjum og tengist menningu og menn-
ingarstarfsemi er flókin, margræð og fer fram á mörgum stigum. Að auki er 
skilgreining á því hvað telst menning er ekki samræmd. Stefna sett af ríki um 
menningu þjóðar er til að mynda oft sett með tvenns konar gildi í huga. 
Annars vegar hyggur ríkisvaldið á að styrkja menninguna menningarinnar 
vegna og hins vegar er menningin notuð til að ná pólitískum markmiðum 
sem ekki þurfa að tengjast menningu að öðru leyti (Predelli, 2004). Í Evrópu 
hefur á undanförnum árum áhersla við mótun menningarstefnu ríkja verið 
lögð á forgangsverkefni um varðveislu menningarminja, sjórnsýsluumbætur 
og fjölbreytni fjármögnunar, færslu menningarverkefna til svæðis- og 
sveitarstjórna, minnkun beinna ríkisafskipta hvað varðar prent-, kvikmynda- 
og sjónvarpsmiðla og aukið aðgengi að listnámi (Cliche 2001). 

Stefna sveitarfélags eða byggðarlags þarf að sjálfsögðu að byggja á 
menningarstefnu ríkis en einnig að taka tillit til þátta sem snerta byggðarlagið 
sérstaklega. Vandinn er margþættur en meta þarf bæði þætti sem menning 
hefur áhrif á sem og hversu mikil áhrifin af menningunni eru (Guetzkow 
2002). Menningarstefna er sú niðurstaða sem næst úr umræðu um það hvaða 
gildi skipta einstaklinga máli í samfélagi hans (Duelund 2003). Stefnu 
menningarstofnana, menningarfyrirtækja eða einyrkja í þeim geira innan 
sveitarfélags eða byggðarlags má meta sambærilega við stefnu fyrirtækis í 
einni atvinnugrein og er þar ekki hægt að tala um heildstæða menningar-
stefnu heldur um stefnu þessara aðila. Forsendur stefnumótunarinnar verða 
þá mismunandi eins og fram kom hér að undan eftir því hvort um opinberar 
stofnanir, sjálfseignarstofnanir eða fyrirtæki er að ræða sem og eftir því hver 
drifkraftur starfseminnar er.  

Við mótun formlegrar menningarstefnu sveitarfélaga er nauðsynlegt að 
fyrir liggi nánari skilgreining á því hvað átt er við með hugtakinu menning. 
Eftir það má móta menningarstefnu þeirra á sambærilega hátt og stefna 
fyrirtækjasamsteypu er mótuð. Þar er um að ræða stefna sem byggir á 
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uppbyggingu menningar, eftirliti og samhæfingu til hagsbóta fyrir íbúa 
sveitarfélags. 

Menning 
Með mjög þröngri skilgreiningu á menningu má halda því fram að 

menning sé list atvinnulistamanna. Sú skilgreining byggir á áhrifum listar 
atvinnulistamannsins á almenning án þess að horft sé sérstaklega til þrengri 
skilgreininga fagurfræða. Sú skilgreining er augljóslega sett fram listmenn-
ingarinnar vegna þar sem listir eru séðar sem hin eina sanna menning. Miklu 
víðari skilgreining metur menningu sem alla list, þjóðmenningu og afþrey-
ingu. Sú skilgreining nýtist bæði menningunni sjálfri sem og því að ná fram 
öðrum pólitískum markmiðum. Alfred Kroeber og Clyde Kluckhohn fundu 
árið 1952 yfir eitthundrað og sextíu mismunandi skilgreiningar á menningar-
hugtakinu við rannsóknir sínar (Schafer 1998, Stanley 2002). Menning snýst 
um þannig um ríkjandi gildi í samfélagi manna. Ágúst Einarsson, prófessor 
við Háskóla Íslands hefur skilgreint menningarhugtakið sem hverja þá 
mannlegu hegðan, sem nær frá einni kynslóð til annarrar og lýsir, skapar, 
varðveitir eða miðlar tilfinningum eða umhverfi mannlegs samfélags (Ágúst 
Einarsson 2003).  

UNESCO, Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna, hefur út frá hag-
rænum viðhorfum greint menningu þjóða í tíu svið sem æskilegt er að safna 
samanburðarhæfum tölfræðilegum upplýsingum um. Aðgreiningin byggir á 
víðri skilgreiningu á menningu þar sem sköpun, framleiðsla, dreifing, neysla 
og varðveisla menningar eru mældar. Sviðin tíu eru menningarminjar, prent-
miðlun og bókmenntir, tónlist, leiklist og önnur sviðslist, myndlist, varps-
gerð, kvikmynda-, myndbands og sjónvarpsgerð, félags- og menningar-
viðburðir, íþróttir og útivera auk sviðs umhverfis- og náttúrugæða 
(UNESCO 1986). Þrátt fyrir tilmæli UNESCO hafa þjóðir aðlagað 
sundurliðun menningarþátta í hagtölum sínum að eigin sérstöðu. Þannig er í 
skýrslum um landsframleiðslu á Íslandi skilgreindur sérstakur flokkur um 
menningarmál samkvæmt ISIC staðli fram til ársins 1997. Tölur frá 1998 og 
síðar eru skilgreindar samkvæmt ÍSAT staðli þar sem saman fer tómstunda, 
menningar og íþróttastarfsemi og eru tölur frá þessum tímabilum ekki 
fyllilega samanburðarhæfar (Hagstofa Íslands 2003). Þá hafa sveitafélög á 
Íslandi frá rekstrarárinu 2002 breytt framsetningu reikninga sinna þar sem 
allur kostnaður og framlög sveitarfélaga vegna menningarmála svo sem safna, 
lista, menningarhúsa, söguritunar, hátíðarhalda o.fl. þ.h. Þá flokkast þar 
framlög til kirkjubygginga (Samband íslenskra sveitarfélaga 2001).  
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Menningarhugtakið hefur á undanförnum áratugum víkkað mjög og má 
segja að í dag virðist það geta náð yfir alla þá einstaklinga, fyrirtæki og 
stofnanir sem starfa við sköpun, framleiðslu, kynningu, dreifingu og vörslu á 
fagurfræðilegum, þjóðmenningarlegum og afþreyingartengdum verkum eða 
þjónustu. Megin áherslubreytingar virðast í þá átt að með víðari skilgreiningu 
menningar eykst vægi sveitarfélaga og byggðarlaga við uppbyggingu 
menningar sem einfaldar mjög hlutverk ríkisins (Dewey 2003). Samfara 
þessum flutningi úthlutunar og uppbyggingar menningar nær einstakling-
unum eflist jafnréttishugsunin en jafnrétti til menningar merkir jafnan rétt 
allra, jöfn tækifæri allra og fullt jafnrétti til þátttöku. 

Menningar- og félagsauður 
Peter Duelund sýndi árið 1995 fram á tengsl milli mismunandi menn-

ingarþátta og menningarstefnu með menningarpíramída sínum (sjá mynd 1). 
Mismunandi skilgreiningar á menningu kalla á mismunandi aðgerðir og 
viðhorf við stefnumótun. 

 

 
Mynd 1. Menningarpíramídi Duelunds eins og hann er sýndur í grein Line 
Nyhagen Predelli 1999 
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Lýsing Duelunds tekur m.a. mið af kenningum franska félags- og mann-
fræðingsins Bourdieus um menningarauð og áleitnum kenningum ýmsra 
fræðimanna um félagsauð.  

Bourdieu setti fram hugtakið menningarauð yfir þekkingu sem fólk hefur 
í sér, aflar sér eða skapar og er bundið við stétt þess. Menningarauður getur 
m.a. falist í bókmenntum, listum og smekk fólks og verið hluti af því, ímynd 
þess sem það veit og getur. Það getur svo hlutgerst í listaverkum sem hvort 
tveggja geta tekið á sig mynd hagræns auðs og táknræns. Loks birtist 
menningarauður í veraldlegum viðurkenningum um listræna þekkingu, t.d. 
með afhendingu háskólagráðu um listræna getu. 

 
Fólk notar síðan félagslegar strategíur til að auka gildi ákveðins smekks eða 
hegðunar (t.d. leikhúsferða, tónleikaáhuga eða bóklesturs) til að viðkomandi 
smekkur eða hegðun öðlist táknrænt gildi og verði eins konar norm sem tiltekinn 
félagshópur, stétt eða heilt þjóðfélag sækir fyrirmyndir til. Aðrar gerðir kapítals, 
sem geta orðið að táknrænu kapítali, eru einkum efnahagslegt og félagslegt 
kapítal. Samkvæmt hugmyndum Bourdieus fer baráttan um táknrænt kapítal fram 
á félagslegum vettvangi (social field). (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004) 
 
Hugmyndir um félagsauð tengjast mjög hugmyndum Bourdieus. Þar er 

fjallað um samborgaralegar dyggðir sem eru blanda viðhorfa sem greiða fyrir 
samvinnu fólks.  

 
Félagsauður verður til þegar samskipti milli manna breytast þannig að það veldur 
aðgerðum. Efnislegur auður er að fullu áþreifanlegur, sjáanlegur í hinu efnislega 
formi, mannauður er síður áþreifanlegur, býr í færni og þekkingu sem 
einstaklingur hefur aflað sér; félagsauður er enn óáþreifanlegri því hann liggur í 
samskiptum milli manna (Coleman 1990:304).  
 
Árið 1993 skýrði Robert Putnam mismunandi frammistöðu héraðsstjórna 

á Norður- og Suður Ítalíu þannig að mismunandi félagsauður samfélaganna 
réði frammistöðumun bæði hvað varðar árangur í efnahagsmálum og 
stjórnsýslu (Putnam 1993). Þar sem samborgaralegar dyggðir eru veikar þar 
búast nær allir við því að aðrir svindli á reglunum. Áhugi á málefnum 
samfélagsins er eitt af megineinkennum samfélagslegra dyggða og gerir það 
að verkum að þátttaka, þar með talið í menningartengdum félögum og 
atburðum, er hluti af myndum samfélagsauðs. Aukin þátttaka þegnanna 
eykur þannig félagsauð samfélagsins (Gunnar Helgi Kristinsson 2001).  

Félagsauð má meta sem fjárfestingu í félagslegum samskiptum með 
væntingar um ábata á markaði þar sem markaðurinn getur verið skilgreindur 
hvort heldur sem markaðshagkerfi, stjórnmálaumhverfi, vinnumarkaður eða 
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sveitarfélag (Lin, 2001). Þannig skilar notkun uppsafnaðs auðs af sér streymi 
ábata. Slík skilgreining gefur færi á því að meta félagsauð sem hluta arðs af 
menningarstarfsemi sveitarfélaga. 

Grootaert og Bastelaer (2001) benda á að nota þurfi þrenns konar sýn á 
félagsauð. Út frá gildum og normum einstaklinga og heimila eins og Putnam 
gerði (micro), út frá samskiptum innan og milli ólíkra félagsgerða eins og 
Coleman gerir (meso) eða út frá þeim félagslega og stjórnmálalega umhverfi 
sem mótar félagsgerð og leyfir normum að myndast (macro). Malhotra 
(2002) notar skilgreiningu Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, á 
félagsauði (þær stofnanir, sambönd, viðhorf og gildi sem ráða samskiptum 
milli manna og leggja skerf til efnahagslegrar- og félagslegrar þróunar) til að 
mæla áhrif mannauðs, félagsauðs og þekkingarauðs á óáþreifanlega 
þekkingarfjármuni. Þar er félagsauður aðgreindur í formgerðan (e: structural) 
og vitrænan félagsauð (e: cognitive social capital) sem geta, en þurfa ekki, að 
styðja hvern annan. Hvort tveggja huglæga og hlutlæga mælikvarða þarf til 
mælinga á félagsauði. Mælingar sem tengjast formgerð fara fram á fjölda 
þátttakenda, fjölbreytileika í þátttöku og þátttöku í ákvarðanatöku. Mælingar 
á vitrænum félagsauði taka á samstöðu, á trausti, samstarfi og gagnkvæmni og 
á deilum og lausn deilna. Þá má mæla umfang og gæði samfélagslegara 
aðgerða. Hinn frjói menningarauður sem felst í umgjörð, gildum, normum 
og viðhorfum samfélagsins er í eðli sínu undirstaða félagsauðs (Gould 2001). 
Því þarf við mat á menningarauði að bæta við mælingar á félagsauði 
mælingum á skapandi umhverfi, sköpunargleði, samsömun, vörslu og 
kynningar menningarverðmæta. 

Sveitarfélög sem menningarsamsteypur 
Við mótun menningarstefnu fyrir sveitarfélög þarf að beita aðstæðna-

bundinni nálgun þar sem gengið er út frá að rekstur sveitarfélags sé háður 
þeim sérstöku aðstæðum sem þar eru til staðar og þeim tengslum sem eru 
virk í samspili þess við umhverfið. Áhrif einsleitra gilda og norma auka enn á 
sérstöðu. Þannig er ljóst að mismunandi áherslur hljóti að eiga rétt á sér milli 
sveitarfélaga, svæða og landa (Krishna og Shrader 2000). Ríkjandi samkennd 
eða einstaklingshyggja hljóta einnig að hafa mikil áhrif á myndun menningar- 
og félagsauðs en það er ein af andstæðum sem greina að menningu landa 
(Hofstede 1991).  

Áherslur sveitarfélaga til aukins menningar- og félagsauðs þurfa allt í senn 
að stuðla að uppbyggingu jákvæðra gilda og norma einstaklinga og heimila, 
að samvinnu og samstarfi innan og milli félagsgerða og síðast en ekki síst að 
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setningu hvetjandi umgjarðar og reglusetningar auk reksturs uppbyggilegrar 
menningarstarfsemi (sjá mynd 2).  
 

 
 
Mynd 2. Víddir menningar- og félagsauðs 

Við mótun menningarstefnu sveitarfélaga má skilgreina og vinna með 
menningarflokka á sambærilegan hátt og samsteypa metur einingar sínar. Slík 
aðferðafræði hefur verið notuð við stefnumótunarvinnu í menningarmálum á 
Norðurlandi eystra sem fram fer undir forystu EYÞINGS, Sambands sveitar-
félaga Í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Þar hafa tvö menningarstef, Menn-
ingararfur og Listastarfsemi, verið skilgreind og viðeigandi menningarflokkar 
valdir undir þeim. Lykilþættir menningararfs voru taldir vera að þekkja, 
vernda og virða en fyrir listastarfsemi að iðka, skapa og njóta. 

Viðeigandi mælikvarðar menningar- og félagsauðs eru vandfundir og 
veldur það vandkvæðum (Healy 2002, Matarasso 2001). Engu að síður þarf 
að finna stöðu- og framvirka mælikvarða lykilþátta fyrir allar víddir 
menningar- og félagsauðs (sjá mynd 2) auk upphæðar þeirrar fjárfestingar 
sem lögð er í hvern menningarflokk. Veginn hlutfallslegan álitleika menn-
ingargreina og flokka má þá bera saman. Hvern menningarflokk má einnig 
skilgreina á landsvísu sem starfsemi í grein í harði samkeppni um fjárframlög, 
vinsældir og beinan eða óbeinan arð af menningarstarfsemi. Við þetta verður 
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til álitleikafylki sem ber saman hlutfallslegan álitleika og skilgreinda sam-
keppnisstöðu (sjá mynd 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 3. Álitleikafylki menningargreina 

Þær menningargreinar sem í álitleikafylkinu falla í reitina þrjá sem áhuga-
verðar ættu samkvæmt skilgreiningu að hljóta mesta athygli við mótun 
stefnunnar. Þær þrjár sem lenda á hvítu hornalínunni þurfa mun nánari 
skoðun eða jafnvel sértækar aðgerðir. Hinar þrjár sem falla undir lítt áhuga-
verðar menningargreinar kalla á róttækt endurmat eða niðurskurð. 

Vinna við mat á menningar- og félagsauði er skammt á veg komin hér-
lendis. Vonandi leiða slíkar rannsóknir til hagnýtra notkunarmöguleika þar 
sem yfirfæra má viðurkenndar aðferðir við stefnumótun hagnaðardrifinnar 
samsteypu (Thompson og Strickland 2001) á stefnumótun svæða og sveitar-
félaga.  
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Hugtök og aðferðir við lýsingu 
tekjudreifinga 

Helgi Tómasson 

 

Fræðin um tekjudreifingar eru byggð á einhvers konar tekjuhugtaki þar 
sem tekjur eru skilgreindar þannig að tekjurnar verða að vera jákvæð tala og 
ekki 0. Tekjurnar geta verið laun fyrir vinnu eða t.d. fjármagnstekjur en 
grunneiningin er einstaklingur eða fjölskylda en ekki fyrirtæki. Neikvæðar 
tekjur eru skakkaföll eins og til dæmis tjón og afskriftir tryggingafélaga og 
banka eru ekki til rannsóknar. Það er aðskilin verkefni að reyna að gera sér 
grein fyrir tjónadreifingu og ávöxtun á fjármagnsmörkuðum. Vinna með 
breytu sem einungis tekur jákvæð gildi takmarkar flokk þeirra dreifinga sem 
til greina koma. Allar dreifingar fyrir hendingar sem einungis taka jákvæð 
gildi, svo sem t.d., biðtímadreifingar eru hugsanlegur valkostur. 

Nálgun á launadreifingum hefur byggst á nokkrum megin sjónarmiðum. Í 
fyrsta lagi nálgun þar sem stærðfræðilegur lipurleiki er í fyrrrúmi, t.d., að 
dreifing sé skilgreind með fáum stikum, í öðru lagi að dreifingin sé vel 
rökstudd fræðilega, t.d. með stærðfræði eða hagfræði, og í þriðja lagi að 
metin dreifing falli vel að mælingum. Í því tilfelli kemur bæði til greina að 
nota parametrískar aðferðir og hálf-parametrískar kernel-aðferðir (e. semi-
parametric methods). 

Nokkrar dreifingar 

Dæmi um meðfærilegar dreifingar sem einungis taka jákvæð gildi eru:  
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Log-normal dreifingin er mikið notuð og þykir henta vel í einsleitum 
þýðum, sér í lagi fyrir lægri hluta dreifingarinnar. Gamma og Weibull 
dreifingar þykja henta fyrir miðhluta dreifingarinnar. Pareto dreifingar þykja 
ná efri hala dreifingarinnar, því að Pareto dreifingin er ,,þung-hala“ dreifing. 
Dreifing sem hefur þungan hala en jafnframt túlkanleika í stikum á við log-
normal er log-t dreifingin. Atichison og Brown (1957) og Kloek og Dijk 
(1977) lýsa þessu nánar. 

Ýmsar lýsitölur 

Sömu atriði og gilda almennt um lýsingu dreifinga gilda um launa-
dreifingar. Eins og um aðrar dreifingar eru hugtök eins og væntanlegt gildi og 
staðalfrávik mikilvæg:  
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Mest notaði einstaki mælikvarði er án efa staðalfrávik, 
, eða staðalfrávik af einhverri vörpun breytunnar, t.d., 

logaritma. Ýmis konar vægi koma til greina svo sem, meðalfrávik frá 
meðaltali E(|X-µ|). Einnig hafa verið notaðar hlutfallskvarðar, t.d. hlutfall 
staðalfráviks af meðaltali, σ/µ ( frávikshlutfalls, e. coefficient of variation). 
Slíkir kvarðar hafa þann galla að vægin, meðaltöl, staðalfrávik o.s.frv. þurfa 
að vera til. 
Kvantílar, , það gildi þar sem 100q% eru fyrir neðan 

hafa einnig verið notaðir. Annað hvort kvantílabil  eða kvantíla-
hlutföll . Kvantílar hafa þann eiginleika að þeir breytast ekki þó 
teygt sé á dreifingunni t.d. fyrir ofan . Því hafa verið þróaðir kvarðar 
sem taka tillit til allrar dreifingarinnar. Langþekktasti kvarðinn við lýsingu á 
tekjudreifingum er án efa Gini-stuðullinn: 

 
Mynd 1. Lorenz-kúrva fyrir exponential dreifingu. A táknar flatarmálið á milli 
kúrvanna. Gini=2A=0.5. 
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Ef meðaltal jákvæðrar hendingar X er µ þá mælir fallið G :  
 

  
 

meðaltal þeirra sem eru með lægra gildi en x sem hlutfall af meðaltali 
allra. Grafið (F(x),G(x)) þar sem F(x) er dreififall X:  
 

  
 

er kallað Lorenz-kúrfa. Gini stuðullinn, g, fæst með því að tvöfalda 
flatarmálið á milli Lorenz-kúrvunnar og beinnar línu með hallatölu 1. Með 
hlutheildun má fá að:  
 

  
 

Auðvelt er því að sjá að gini-stuðull fyrir allar exponential-dreifingar er 
1/2, óháð gildi á stika dreifingarinnar. Mynd 1 sýnir Lorenz-kúrvu expon-
ential dreifingar. Fyrir Pareto dreifingu gildir að:  
 

  
 

Ef væntanlegt gildi Pareto dreifingar er til þá α>1, þ.e. g>1/3 og ef 
staðalfrávik Pareto-dreifingar er til þá er α>2, þ.e., g>2/5=0.4. Einnig er 
ljóst að fyrir Pareto-dreifingu gildir að g<1/2. Notkun á Pareto dreifingu 
setur því ákveðnar skorður á hvaða gildi Gini-stuðullinn getur tekið. Fyrir 
Weibull dreifingu er Gini-stuðullinn:  
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Exponential dreifinging er sértilfelli af Weibull dreifingu, α=1, og því er 
Weibull dreifingin jafnari en exponential dreifing (þ.e. g<1/2), ef γ>1. T.d. ef 
γ=2 þá er . 

Tafla 1 sýnir fræðileg gildi nokkurra log-normal dreifinga, sem allar hafa 
sama væntanlega gildi. 

Tafla1. Fræðileg gildi nokkurra log-normal dreifinga 
 

 log-normal-1 log-normal-2 log-normal-3 log-normal-4

µ 12.50 12.44 12.32 12.07

σ 0.35 0.49 0.70 0.99

Væntanlegt gildi í 
þús. 

285.29 285.29 285.29 285.29

Staðafrávik í þús 102.99 150.32 226.86 368.06
Gini-stuðull 0.20 0.28 0.39 0.53
20% kvantíll í þús. 199.87 166.40 123.89 75.97
80% kvantíll í þús. 360.26 382.82 402.47 402.08
1% kvantíll í þús. 118.87 79.80 43.82 17.47
99% kvantíll í þús. 605.75 798.29 1137.90 1748.41
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Mynd 2. Samanburður á log-normaldreifingu og log-cauchy dreifingu 
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Mynd 3. Samanburður á log-normaldreifingu og log-cauchy dreifingu 

Á myndum 2 og 3 eru bornar saman tvær dreifingar. Önnur er log-normal 
dreifing 2, úr töflu 1. Hún hefur µ =12.44 og σ =0.49. Hin dreifining er log-
cauchy dreifing. Hending er sögð hafa log-cauchy dreifingu ef logaritmi 
hennar er cauchy dreifður. Log-cauchy dreifingin er valin þannig að 20% 
kvantíll og 80% kvantíll eru þeir sömu og í log-normal dreifingunni. Mynd 2 
sýnir þéttiföllin (e. density function) á bilinu 100.000 til 1.000.000. Þéttiföllin 
skrerast á nokkrum stöðum en þegar ofar dregur eykst hlutfallið stöðugt log-
cauchy dreifingunni í vil. Í log-cauchy dreifingunni eru því mjög háar tölur 
margfalt líklegri en í log-normaldreifingunni. Það hefur ekki merkingu að 
reikna Gini-stuðulinn fyrir log-cauchy dreifinguna (skynsamlegt val væri 1), 
þar sem væntanlegt gildi log-cauchy er ekki til. Gini-stuðullinn byggir á 
Lorenz-kúrvunni og þar er mælt hvaða hlutfall af meðallaunum tiltekinn 
lægsti hluti dreifingar er með. Dreifing sem hefði meðaltal og líktist log-



220 Hagfræði Helgi Tómasson
   

  

cauchy dreifingu hefði Gini-stuðul mjög nálægt 1. Til samanburðar var Gini-
stuðull log-normal dreifingarinnar 0.28. 

Aðrir stuðlar eru t.d. Atkinsson-stuðullinn:  
 

  
 

Kolm-stuðullinn:  
 

 
 

og Theil-stuðullinn:  
 

  
 

Stuðlarnir ε og β setja ákveðnar vogir á tiltekna hluta dreifingarinnar. 
Einnig má hugsa sér eitthvað eins og t.d.:  
 

  

Fræðilegar útleiðslur á dreifingum 

Fyrir meira en öld vann Pareto að rannsóknum tekjudreifingum, Pareto 
(1896); Pareto (1897). Hann nálgaðist vandann nokkurn veginn á eftirfarandi 
hátt, hann hugsaði sér N(x), þar sem N(x) táknar fjölda þeirra sem hafa hærri 
tekjur en x, hann hugsaði sér að hlutfallsleg breyting í N ætti að vera fasti:  
 

  
þ.e. að þeim sem eru tekjuhærri en x fækki hlutfallslega með x. Þetta má 

hugsa sér sem:  
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þar sem K er fasti. Nútímamaðurinn setur þetta fram beint fram í dreifi-
falli, þ.e., deilir í gegnum jöfnuna með N(∞) og fær  
 
  
 

Af þessu sést að:  
 
  
 

þ.e. að ef K* er valið skynsamlega er F dreififall fyrir líkindadreifingu. 
Þessi dreifing hefur síðan verið kölluð Pareto-dreifing. 

Annað frægt dæmi er Champernowne (1953). Hann gengur út frá 
ákveðnu hreyfimynstri í logaritma af tekjum einstaklinga í þýði, eins konar 
slembigangi (e. random-walk) og sýnir að jafnvægisdreifingin verður Pareto-
dreifing. Með hugtakinu jafnvægisdreifing er átt við þá dreifingu sem 
hreyfimynstrið heldur fastri. Í kennslubók í líkindafræði (Whittle 1992) er sett 
upp dæmi með hagkerfi þar sem tekjur eru vaxtatekjur og líftími einstaklinga 
exponential dreifður. Í því kerfi verður jafnvægisdreifingin Pareto dreifing 
óháð upphafsdreifingu. Svipaðar niðurstöður má sjá í Wold og Whittle 
(1957). Í líkindafræði eru til setningar sem segja að ef hreyfimynstur fylgir 
Markov-reglum þá sé til jafnvægisdreifing. Í sumum tilfellum er hægt að leiða 
þá jafnvægisdreifingu út (Bhattacharya og Waymire 1990). Í D-ritgerð (eins 
konar mastersritgerð) fékkst höfundur við Markov líkan fyrir tekjuþróun 
sænskra karlkyns launþega, (Tómasson 1980). Þar var reiknuð út 
jafnvægisdreifingin og virtist hún svipuð og mæld dreifing. 

Eðlisfræðingarnir Dragulescu og Yakovenko (2003) flytja mál sitt á þann 
hátt að jafnvægisdreifing orku fylgi Boltzman-Gibbs lögmáli sem er expon-
ential dreifing. Þetta byggir á lögmálum um varðveislu orkunnar, þ.e. að orka 
fyrir og eftir breytingu sé sú sama. Þ.e. m1+m2=m1'+m2' og slíkt hið sama 
gildi um fjármuni. Þeir hugsa sér síðan að Bandaríkin séu þróað land með 
tveim fyrirvinnum í heimili. Tekjudreifing hvorrar fyrirvinnu ætti að vera 
exponentialdreifð samkvæmt Boltzman-Gibbs lögmálinu og summa tveggja 
óháðra exponentialdreifðra hendinga er ákveðin gammadreifing. Sú gamma-
dreifing hefur gini-stuðul=3/8. Þeir athuguðu síðan gögn frá bandarískum 
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skattayfirvöldum og fengu að úrtaks gini-stuðullinn fyrir fjölskyldutekjur er 
nálægt 3/8. Þeir hafa einnig unnið svipað verk með breskum gögnum 
(Dragulescu og Yakovenko 2001) 

Majumder og Chakravarty (1990) og Esteban (1986) vinna líkt og Pareto 
með teygni-hugtak (shared-elasticity). Eins og áður var minnst á notaði 
Pareto:  
 

  
 

Esteban (1986) stingur upp smá endurbót:  
 

  
 

Hugmyndin er að sjálfsögðu að:  
 

  
 

þ.e. að dreifingin hafi þungan hala, ,,Pareto tail“, en hegði sér raunhæfar 
fyrir lág gildi á x. Majumder og Chakravarty (1990) halda áfram með þessa 
hugmynd og stinga upp á:  
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Aftur komin dreifing sem hefur ,,Pareto-hala“. Hægt er að velja stika 
þannig að gamalkunnar parametrískar dreifingar eins og Pareto, gamma, log-
normal og Weibull séu sértilfelli. 

Mat á jöfnuði 

Við mat á dreifingum verður að gera annað af tvennu. Í fyrsta lagi setja 
niður parametrískt form, t.d.  eða í öðru lagi að setja fram skilyrði 
um sléttleika (e. smoothness). Parametríska formið má velja á fræðilegum 
grundvelli, t.d., eins og Pareto dreifingu, eða á grundvelli þess að það falli vel 
að gögnunum. Aðferðir eins og Majumder og Chakravarty (1990) lýsa eru 
einhvers konar blanda af þessu. Það er þekkt að dreifing eins og log-normal 
hentar stundum vel þegar lýsa þarf einsleitum hópi. Þetta hefur beint sjónum 
manna að flokki ,,mixture-models“. Eiginleikum slíkra líkana er t.d., lýst í 
McLachlan og Peel (2000). Flachaire og Nunez (2002) nota slíka aðferða-
fræði við launadreifingar. Í ,,finite-mixture“ líkönum er gengið út frá því að 
mæld breyta sé fengin sem blanda af dreifingum. T.d. má hugsa sér:  
 

  
 

Flachaire og Nunez (2002) nota blöndu af log-normal dreifingum til að 
lýsa tekjudreifingu. Það er nærtækt að túlka fjölda liða í blöndunni sem fjölda 
undirhópa en slík túlkun er þó ekki alveg einföld. 

Eitt af vandamálum við notkun Gini-stuðulsins er að hann er viðkvæmur 
fyrir ,,mengun“(e. contamination) í gögnum. Með mengun er átt við að 
annarri dreifingu er blandað í dreifinguna sem verið er að rannsaka. Þetta 
getur verið mæliskekkja eða einhvers konar kerfisbundin atriði, t.d. að launin 
sé kvörðuð í bil, og t.d. hæsti flokkurinn hafður opinn. Victoria-Feser (2000) 
varar við notkun Gini-stuðuls í fjölþjóðlegum samanburði og stingur upp á 
aðferðum sem eru þolnari (e. robust). 
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Í bókum um tekjudreifingar eru nefndir æskilegir eiginleikar mælikvarða á 
jöfnuð (ójöfnuð):  

 
• Að vera ekki fall af meðaltali, þ.e. ef öll laun eru tvöfölduð ætti það 

ekki að hafa áhrif á kvarðann.  
• Stærð þýðis á ekki að skipta máli.  
• Ef tveir einstaklingar skiptast á launum á það ekki að hafa áhrif á 

kvarðann.  
• Það að færa frá ,,ríkum“ til ,,fátæks“ á að minnka mældan ójöfnuð  
• Það ætti að vera hægt að sundurliða breytileikann, t.d. eitthvað í 

líkingu við ANOVA. Þetta er ekki leyst fyrir Gini-stuðulinn.  
• Það þarf að vera hægt að framkvæma tölfræðlileg próf.  
 
Það eru til mælikvarðar sem uppfylla öll skilyrðin. T.d. sumir, eins og 

Kolm og Atkinson, sem byggja á upplýsingafræði (e. information theory) eru 
e.t.v. ekki eins auðskildir og Gini-stuðullinn. Cowell og Victoria-Feser (1996) 
telja upp nokkra möguleika sem eru sundurliðanlegir.  

Meðhöndlun endurtekinna mælinga á einstaklingi 

Þegar launakannanir eru gerðar þarf að túlka útkomuna. Túlkunin fer m.a. 
eftir hvaða launa/tekjuhugtak er notað, tímakaup, atvinnutekjur, fjármagns-
tekjur o.s.frv. Sömuleiðis þarf þýðið að vera vel skilgreint. Síðan þarf 
nothæfan samanburðargrundvöll. Hæfur samanburðargrundvöllur er t.d. 
önnur könnun eins gerð með sömu hugtökum. Það er ýmsum erfiðleikum 
háð að framkvæma samanburð milli landa vegna mismunandi hugtaka-
notkunar. Þegar athuguð er þróun yfir tíma þarf at taka tillit til þess hvernig 
mælingarnar verða til. Sundurliða þarf gögnin í breytileika yfir tíma og 
breytileika milli einstaklinga. Ef að einhverju leyti er um endurteknar mæling-
ar á sömu einstaklingum þarf að átta sig á því að tölfræði fyrir endurteknar 
mælingar (e. repeated-measures, panel-data, longitudinal-data) er önnur en 
tölfræði fyrir slembiúrtök (e. random-sample). Einfaldasta dæmið um þetta er 
paraður samanburður. Í launakönnunum er oft einungis hægt að para hluta 
úrtaks og mælt er á mörgum tímapunktum. Til að ná hámarksupplýsingum út 
úr mælingum er nauðsynlegt að byggja þessi atriði inn í tölfræðilíkanið. 
Nauðsynlegt er að setja upp líkan sem innheldur tímaþátt og einstaklingsþátt. 
Einföld útfærsla á ástandsformi (e. state-space form) er:  
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• Set fram mælijöfnu  
 

  
og ástands-jöfnu  

 

 
 

• yi(t) er mæling, t.d. logaritmi tekna  

• µi er einstaklingsbundinn þáttur  

• εi(t) er skellur (enska: shock) sem einstaklingur i verður fyrir á tíma t.  

• x(t) er ástand á tíma t (ómælanlegt)  
• ex(t) er skellur sem ástand á tíma t verður fyrir  

• β(t) er breyting á ástandi á tíma t (ómælanlegt)  
• eβ(t) er skellur sem breyting á ástandi verður fyrir  

• Þessu er rennt í gegnum Kalman-filter fyrir einstakling i og upplýs-
ingar um x(t) síðan notaðar á næsta einstakling. Með Kalman-filter 
smoother fæst síðan leitni-hreinsað mat á einstakling i. Sömuleiðis 
fæst gæðamælikvarði á upplýsingunum um þennan einstakling. Einnig 
fæst einstaklings-hreinsað mat á leitninni x(t). Nánar má lesa um 
Kalman-filter í Harvey (1989)  
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• Hár varíans er settur á fyrstu mælingu hvers einstaklings. Þetta er 
hliðstætt D-fylkinu sem oft kemur fyrir í panel-data (repeated-
measures, longitudinal data). Fyrsta mæling hvers einstaklings er þvi 
notuð sem ,,bench-mark“ fyrir hann.  

• Atriði sem breytast hjá einstaklingi má auðveldlega taka inn sem 
skýristærðir.  

• Mikilvægar skýristærðir munu tengjast metna frávikinu   
 
Líkön sem setja má fram á ástandsformi hafa þann kost að vera mjög 

sveigjanleg og henta vel þegar gagnasöfnunin á sér stað í tíma. Auðvelt er að 
bæta við skýristærðum og túlkun er einföld. Það er e.t.v. galli að úrvinnsla 
krefst oft sjálfstæðrar forritunar. 

Niðurlag 

Hér hafa verið raktar nokkrar hugmyndir sem fram hafa komið við 
rannsóknir á tekjudreifingum. Ljóst er að jöfnuði/ójöfnuði verður ekki vel 
lýst með einni óumdeildri tölu. Mælikvarðarnir eru margir og henta misvel 
eftir dreifingum og markmiðum með lýsingunni. Parametrísku formin hafa 
þann kost að hægt er að meta stikana með aðferð mesta sennileika (enska: 
maximum-likelihood). 
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Þjálfun og þróun á hæfni starfsfólks:  
Hvernig vinna íslenskir stjórnendur  
með þennan þátt starfsmannamála? 

Inga Jóna Jónsdóttir 

 

Viðfangsefni þessarar greinar er tvíþætt. Annars vegar að skoða fræðilega 
umfjöllun um fyrirbærið hæfni (e. competence) á vinnumarkaði og mismun-
andi lærdómsleiðir til að þróa hæfni starfsfólks, svo og að skoða lykilþættina í 
ferli árangursmiðaðrar stjórnunar á þróun hæfni. Hins vegar er tilgangurinn 
að fá fram mynd af því hvernig stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum og 
stofnunum vinna með þjálfun og þróun starfsfólks. Rýnt verður í nokkrar af 
niðurstöðum tveggja kannana um viðhorf og vinnubrögð varðandi þjálfun og 
starfsþróun og mat á árangri þjálfunar í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum. 
Kannanirnar voru báðar gerðar á árinu 2003. Markmiðið er að skapa skilning 
á merkingu lykilhugtaka og því hvað felst í árangursmiðaðri stjórnun á þróun 
hæfni. Markmiðið er einnig að fá hugmynd um hvernig íslenskir stjórnendur 
vinna að þessum þætti starfsmannamála.  

Hæfnihugtakið; breytingar í takt við tímann 

Þróunin frá framleiðsluhagkerfi yfir í þekkingarhagkerfi þar sem áherslan 
er á nýsköpun og frumkvæði, sveigjanleika, gæði og samkeppnisyfirburði 
hefur kallað á nýjar áherslur og nýjar leiðir í stjórnun starfsmannamála. 
Byggja þarf upp þannig frammistöðu hjá fyrirtækjum og stofnunum jafnt 
sem einstaklingunum sem hjá þeim starfa að hún skapi einstæðan ávinning 
fyrir viðskiptavini, veiti aðgang að nýjum mörkuðum og sé um leið þess eðlis 
að keppinautar eigi erfitt með að leika hana eftir. Hér er vísað til þess hugtaks 
sem Prahalad og Hamel (1990) kölluðu kjarnafærni fyrirtæka (e. core 
competencies) sem þeir sögðu vera undirstöðu samkeppnisyfirburða, 
árangurs og ávinnings. Rætur kjarnafærninnar sem allt vex upp af eru hinar 
óáþreifanlegu auðlindir sem fyrirtæki og stofnanir hafa yfir að ráða (Prahalad 
og Hamel 1990, Harvey og Lusch 1997). Með óáþreifanlegum auðlindum er 
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fyrst og fremst vísað til hæfni og færni starfsfólksins og þess lærdóms sem 
þróar þessa auðlind í samræmi við stefnu fyrirtækisins/stofnunarinnar.  

Hæfni í stað hæfileika 
Hæfni starfsfólksins og þróun hæfninnar hefur frá því um 1990 fengið 

nýjan sess og jafnvel má tala um nýja merkingu í rannsóknum og skrifum 
þeirra sem fást við viðskiptafræði og þá einkum stjórnun starfsmannamála 
(Holt Larsen 1999, Bramming og Holt Larsen 2000, Clematide 2002, 
Guldbrandsen 2002, Elkjær og Høyrup 2003). Hin hefðbundna skírskotun 
var til þeirrar þekkingar, reynslu og færni sem fólk aflaði sér með menntun 
og starfsreynslu og gat sýnt fram á með prófskírteinum eða starfsferilslýsingu 
(Ellström 1992, Elkjær og Høyrup 2003). Í atvinnulífinu var helst vísað til 
hæfni í þessari merkingu sem hæfileika (e. qualifications) sem leitað var eftir 
við ráðningar í störf eða sem taldir voru upp þegar skrifaðar voru starfs-
lýsingar. Skipulagning í menntakerfinu hefur síðan tekið mið af þessari 
merkingu, þ.e. skilgreindri þekkingu og færni sem færir sönnur á hæfni á 
ákveðnu fagsviði (Elkjær og Høyrup 2003).  

Í dag má segja að hæfni eða færni og þróun hæfni starfsfólks með lær-
dómi sé í brennipunkti umræðunnar fremur en hin hefðbundna skírskotun til 
hæfileika og formlegrar menntunar í skólakerfinu (Clematide 2002). Merking 
hugtaksins hæfni er nú aðstæðubundin og vísar til þeirrar frammistöðu sem 
þarf til að leysa tiltekin verkefni af hendi eða takast á við tilteknar aðstæður. Í 
forgrunni er frammistaða, afköst og árangur einstaklinga við tilteknar 
aðstæður á vinnustaðnum (Ellström 1992, Nordhaug 1998, Elkjær og 
Høyrup 2003). 

Lyle M. Spencer og Signe M. Spencer skilgreindu fyrirbærið hæfni þannig 
í bók sinni Competence at Work – Models for Superior Performance:  

 
Hæfni er persónueinkenni eða – eiginleikar sem einstaklingur býr yfir og sem er 
orsakavaldur tiltekinnar fyrirfram skilgreindrar árangursríkrar eða einstæðrar 
frammistöðu í starfi eða við ákveðnar aðstæður  
       (1993:9, mín þýðing).  
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Mynd 1. Ísjakalíkanið sem tákn fyrir sýnilegar og duldar víddir hæfni  
(byggt á Spencer & Spencer 1993:11) 

Þau greindu fimm víddir persónueinkenna sem hæfni væri sprottin út frá 
og notuðu myndlíkinguna við ísjakann til að lýsa þeim. Með vali á þessari 
myndlíkingu draga þau vel fram hve flókið fyrirbæri hæfni er og að hve 
mörgu þarf að hyggja þegar ákvarðanir eru teknar um þróun á hæfni 
starfsfólksins. 

Ísjakalíkaninu sem tákn fyrir víddirnar fimm er lýst í mynd 1. Í neðsta lagi 
ísjakans, lengst undir yfirborðinu, liggur áhugahvötin (e. motive) eða 
drifkrafturinn sem er táknrænt fyrir erfiðleikana við að hafa áhrif á þennan 
þátt með lærdómi. Þar næst koma meðfædd persónueinkenni (e. trait) eins og 
hvers kyns greind sem misjafnlega erfitt eða auðvelt er að þróa. Nær 
yfirborðinu, en þó illa sýnileg öðrum, er sjálfsvitundin (e. self-concept), 
lífsgildi og viðhorf. Á yfirborðinu og sýnlegar eru víddirnar þekking sem býr í 
upplýsingum sem einstaklingur ræður yfir og færnin sem er geta hans til að 
framkvæma ákveðið verk. Duldari lög ísjakans sem vísa í hina eðlislægu eða 
innri (e. intrinsic) þætti hæfni einstaklinga segja Spencer & Spencer vera 
mikilvæga orsaka- eða áhrifavalda á hvernig til tekst með þróun sýnilegu 
þáttanna þekkingar og færni. Þekkingu og færni segja þau vera þær víddir 
hæfni sem auðveldast sé að þróa og þjálfun sé þar bæði aðgengilegust og 
hlutfallslega hagkvæmust eða ódýrust. Því sé algengast að þjálfun og þróun 
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beinist að þessum þáttum. Quinn o.fl. (1999) benda á rannsóknir sem sýna 
fram á þetta. Þar kemur fram að fyrirtæki og stofnanir setji mest fjármagn í 
þróun sýnilegu þáttanna þekkingar og færni (e. cognitive knowledge and 
advanced skill) en mun minna í duldari innri þætti sem tengjast sjálfs-
þekkingu, sjáfsímynd, félagslegri færni o.s.frv. Jafnframt fullyrða Quinn o.fl. 
(1999) að þróun hinna duldari þátta hæfni sé mikilvægari fyrir virðissköpun 
fyrirtækja og stofnana en sýnilegu þættirnir. 

Prófessor Odd Nordhaug við Viðskiptaháskólann í Bergen hefur lengi 
rannsakað og skrifað um hæfni í tengslum við vinnumarkaðinn og ferlið við 
markvissa stjórnun á þróun hæfni. Nordhaug (1993 og 1998) skilgreinir hæfni 
þrengra en Spencer & Spencer (1993) eða sem „þekkingu, færni og persónu-
lega eiginleika sem geta nýst við að vinna verk eða leysa starf af hendi“ 
(1993:69, mín þýðing). Ástæðan er fyrst og fremst „praktísk“ eða sú að erfitt 
er að meta duldustu þættina eins og sjálfsvitund, lífssýn og áhugahvöt eða 
drifkraft.  

Nordhaug gerir greinarmun á því sem hann nefnir formlega hæfni og því 
sem hann kallar raunhæfni. Með formlegri hæfni vísar hann til þess sem er 
sambærilegt við hina hefðbundnu skírskotun hugtaksins sem er þekking og 
reynsla sem er skráð og fólk aflar sér með formlegri menntun og starfs-
reynslu. Með raunhæfni á hann við þekkingu, færni og eiginleika sem nýtast í 
vinnunni. Þetta þýðir segir hann að formleg hæfni þarf ekki endilega að vera 
hluti af raunhæfni einstaklings í tilteknu starfi. 

Lærdómur er forsenda en ekki endilega trygging fyrir aukinni 
raunhæfni! 

„Til að byrja með þarf að gera sér grein fyrir að öll þróun á hæfni byggist 
á lærdómi“ segir Odd Nordhaug (1998:31). Nordhaug skilgreinir lærdóm 
sem „ferli sem leiða til breytinga á einni eða fleiri af víddunum: Þekking, 
færni, vitsmunaleg færni, viðhorf og gildi og aðrir persónuleikaþættir“ 
(Nordhaug 1998:32). Margir fræðimenn hafa sett fram skilgreiningar á 
fyrirbærinu lærdómur og flestar lúta þær að viðvarandi breytingu á 
hugsunarhætti sem hafi bein áhrif á hegðun og þar með frammistöðu í starfi. 
Nordhaug segir það hins vegar sína skoðun að það sé of strangt skilyrði eða 
forsenda að gefa sér að lærdómur hafi þau áhrif að hegðun breytist varanlega. 
Hann segir að vel megi hugsa sér einhvers konar lærdóm eða lærdómsleið 
sem ekki skili sér endilega í verkum og frammistöðu manna. Þannig sé 
lærdómur forsenda en ekki endilega trygging fyrir aukinni raunhæfni.  
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Mynd 2. Líkan Nordhaugs af mismunandi lærdómsleiðum 

Nordhaug setti fram líkan af mismunandi lærdómsleiðum í atvinnulífinu 
sem sýnt er í mynd 2 (1987 og 1998). Leiðirnar eru allt frá formlegum leiðum 
í og utan menntakerfisins til skipulagðra óformlegra námsleiða eða með-
vitaðra ekki skipulagðra leiða og loks til algjörlega ómeðvitaðra lærdómsleiða. 
Hann talar um formlegu leiðirnar og þær fyrirfram skipulögðu sem „aktiv 
læring“ sem hér er þýtt sem virkur lærdómur en einnig mætti kalla sýnilegan 
lærdóm. Með því á hann við að ákveðnum klukkustundum eða dögum sé 
með formlegum eða skipulögðum hætti varið í lærdóm. Það sem hann kallar 
„passiv læring“ er óvirkur eða öllu heldur ósýnilegur lærdómur sem þýðir að 
ekki er hægt að greina eða ákveða hve margar klukkustundir eða dagar fóru í 
lærdóm og þar með í þjálfun og þróun hæfni. Þá er fyrst og fremst vísað til 
óformlegs lærdóms á vinnustaðnum sem getur ýmist verið meðvitaður eða 
ómeðvitaður af hálfu starfsmanns.  

Líkan Nordhaugs undirstrikar fjölbreytileikann í lærdóms- eða náms-
leiðum allt frá formlegum til minna formlegra en þó sýnilegra lærdómsleiða 
og svo þeirra sem eru ósýnilegar og óformlegar. Bæði líkan Nordhaugs og 
hæfnilíkan Spencers og Spencers eru góð hjálpartæki til að skapa nauðsyn-
legan skilning á þessu margbreytilega viðfangsefni sem er þróun hæfni 
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starfsfólks og þeim leiðum sem í boði eru. Í framhaldi af því er eðlilegt að 
velta fyrir sér hvernig best sé að stjórna þannig að þróun hæfni starfsfólks 
verði sem árangursríkust? Sú spurning leiðir hugann að lykilþáttunum í ferli 
árangursmiðaðrar stjórnunar á þróun hæfni starfsfólksins.  

Hvernig má stjórna lærdómi og þróun hæfni árangursríkt? 

Markviss eða árangursmiðuð stjórnun á þróun hæfni gengur út á að 
tryggja að fyrirtækið/stofnunin hafi ávallt þá hæfni sem þarf til að ná fram 
stefnu og markmiðum á sem skilvirkastan hátt (Guldbrandsen 2002). Í mynd 
3 eru sýnd lykilatriði í slíkri árangursmiðaðri stjórnun. Lögð er áhersla á að 
þjálfun og starfsþróun starfsfólks mæti þörfum rekstrarins og sé til þess fallin 
að styðja við stefnu og markmið fyrirtækis og starfseininga þess. Setja þarf 
þjálfunar- og starfsþróunarmarkmið sem byggja á vandaðri greiningu á 
þörfinni í tengslum við markmið starfseminnar og núverandi stöðu mála 
varðandi störf og hæfni starfsfólks. Markmiðin þurfa að vera skýr og tengd 
viðmiðum um æskilegan árangur sem hægt er að meta með einhverju móti 
eða mæla á nákæman hátt. Í þessu sambandi þarf að taka afstöðu til hvort 
um er að ræða skort á færni við að vinna tiltekin verk, galla eða mistök sem 
þarf að lagfæra eða lágmarka eða þá uppbyggingu hæfni sem starfsfólk og 
fyrirtækið þarf á að halda til framtíðar. Taka þarf ákvörðun um hvort lær-
dómsleiðir verða formlegar og utan fyrirtækis eða stofnunar eða óformlegar 
lærdómsleiðir á vinnustaðnum sjálfum. Ennfremur þarf að ákvarða hverjir fá 
þjálfun eða tækifæri til að þróa þá hæfni sem einstaklingur þarf á að halda í 
framtíðinni út frá vandaðri greiningarvinnu og skýrri stefnumörkun fyrir-
tækis.  

Eftir framkvæmd þjálfunar sem fjárfest hefur verið í er lokastigið í 
árangursmiðuðu stjórnunarferli mat á því hvernig til hefur tekist og endur-
gjöf bæði til stjórnenda fyrirtækisins og til starfsfólksins sjálfs.  
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Mynd 3. Ferli árangursmiðaðrar stjórnunar þjálfunar  

Rök fyrir mati á árangri þjálfunar og starfsþróunar 
 
Imagine a business that decided it wouldn’t look at its profitability, return on 
investment, or productivity. You are a supervisor with this company, but you 
never look at how well or poorly your subordinates are performing their jobs. 
This is what training is like when no evaluation is conducted.  

(Blanchard & Thacker 2004:345) 
 
Að því er fram kemur í nýjum könnunum eru fyrirtæki og stofnanir bæði 

hérlendis og erlendis að verja a.m.k. 2% af heildarlaunakostnaði, þ.e. launum 
og launatengdum gjöldum án hlunninda, í bein útgjöld vegna þjálfunar 
starfsfólks (Cranet-könnun 2003 bls.14, ASTD 2003). Hér er um háar 
fjárhæðir að ræða sem óverjandi er annað en fylgjast með hvernig skila sér 
inn í reksturinn svo vitnað sé í orð þeirra Blanchards og Thackers hér að 
ofan. Það getur ekki flokkast sem árangursmiðuð stjórnun að hafa enga 
hugmynd um hvort fjármunir sem varið er í þjálfun og starfsþróun 
starfsfólksins eru að skila þeim lærdómi, hegðun og frammistöðu í starfi sem 
fyrirtækið eða stofnunin þarfnast.  

Rekstrarmarkmið 

Greining og 
markmiðasetning 

Hönnun og 
þróun námsleiða 

Framkvæmd 
þjálfunar 

Mat á 
árangri 

Árangursmiðuð 
stjórnun þjálfunar 
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Geber (1995) fjallar um mat á árangri þjálfunar í grein sinni: Does your 
training make a difference? Proof it! Hann heldur því fram að yfirmenn og 
stjórnendur fyrirtækja og stofnana séu í vaxandi mæli farnir að krefjast þess 
að þeir sem fara með ábyrgð á þjálfunarþættinum leggi fram gögn um 
virðissköpun og árangur af þjálfun máli sínu og beiðnum til sönnunar eins og 
gildir um önnur svið og deildir. Geber nefnir einnig sífellt auknar gæðakröfur 
og kröfur um stöðugar umbætur samfara hagræðingarkröfum sem hvort 
tveggja ýtir undir þörfina á að meta árangur þjálfunar. 

Noe (2002) telur ávinning af mati einnig felast í að þá skapast tækifæri til 
að greina styrkleika og veikleika lærdóms- eða þjálfunarleiða. Síðan má 
endurskoða þær leiðir sem valdar voru og ýmsa þætti hönnunarferlisins til 
þess að geta í framtíðinni tekið ákvarðanir og valið með enn betri árangri. 

Leiðir til að meta árangur með skipulegum hætti 
Þegar meta skal árangur þjálfunar og lærdómleiða þarf að skoða tvennt 

segja Blanchard og Thacker (2004) annars vegar útkomuna og hins vegar 
ferlið sjálft. Við mat á útkomu er skoðað hverju þjálfunin skilar einstak-
lingum og fyrirtæki/stofnun og athugað hvort hún uppfyllir markmiðin sem 
sett voru. Fyrir rúmlega fjörutíu árum síðan greindi Donald L. Kirkpatrick 
(1959) fjórar mismunandi leiðir við mat á árangri þjálfunar. Í fyrsta lagi mat á 
viðbrögðum eða ánægju þátttakenda með þjálfun. Í öðru lagi mat á lærdómi. 
Í þriðja lagi mat á hegðun eða frammistöðu þátttakenda eða réttara sagt 
breytingu á hegðun og frammistöðu við þjálfun. Og í fjórða lagi mat á 
rekstrarlegum árangri eða áhrifum á rekstrarlegar stærðir við þjálfunina. Segja 
má að þetta fjögurra leiða matslíkan Kirkpatriks sé orðið klassískt í fræð-
unum um stjórnun þjálfunar og starfsþróunar og mat á árangri þjálfunar. 
Aðrir fræðimenn eins og Jack Phillips (2003) hafa þróað líkan Kirkpatricks 
áfram og bætt við það leið sem felur í sér útreikning á arðsemi fjárfestingar-
innar í þjálfunarprógrammi.  

Hvernig vinna íslenskir stjórnendur?  
Rýnt í niðurstöður úr könnunum  

Tvær spurningakannanir voru gerðar á árinu 2003 þar sem fram koma 
upplýsingar um stjórnun þjálfunar og starfsþróun hjá íslenskum fyrirtækjum 
og stofnunum. Til að fá hugmynd um hvernig íslenskir stjórnendur vinna að 
þessum málum hafa niðurstöður úr báðum þessum könnunum verið 
skoðaðar varðandi þarfagreiningu og þá sérstaklega formlegt frammistöðu-
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mat, markmiðasetningu og gerð mælikvarða ásamt því hvernig menn meta 
árangur þjálfunar. 

Annars vegar er um að ræða Könnun Cranet samstarfsins á mannauðsstjórnun í 
íslenskum fyrirtækjum og stofnunum 2003 sem höfundur átti aðild að (Ásta 
Bjarnadóttir o.fl. 2004). Cranet spurningalistinn var þróaður í samstarfi 
háskólafólks og sérfræðinga rannsóknarstofnana í 34 löndum og þýddur af 
íslenska samstarfshópnum sem stóð að könnuninni. Á listanum voru rúmlega 
60 spurningar, þ.a. um 10 spurningar er vörðuðu þjálfun og starfsþróun 
beint. Listinn var sendur til þeirra 264 fyrirtækja og stofnana sem töldust 
fjölmennustu vinnuveitendur á Íslandi í lok maí 2003. Miðað var við 
vinnuveitendur með um og yfir 70 starfsmenn og náði úrtakið til allra 
atvinnugreina, bæði í einkarekstri og opinberum rekstri. Útsendingu spurn-
ingalistans var fylgt eftir með símtölum á tímabilinu maí-september 2003. 
Svarendur voru 114 sem þýðir að svörun var rúm 46%.  

Hins vegar er um að ræða spurningakönnun meðal 100 fjölmennustu 
vinnustaða á Íslandi þar sem spurt var um viðhorf og aðferðir er varða mat á 
árangri þjálfunar. Könnun sú var hluti rannsóknarritgerðar Báru Sigurðar-
dóttur til meistaraprófs í mannauðsstjórnunarfræðum frá Viðskipta- og 
hagfræðideild H.Í. vor 2004 (Bára Sigurðardóttir 2004). Könnunin var 
framkvæmd í desember 2003 og var svarhlutfall 55%. Höfundur var 
leiðbeinandi Báru í vinnu hennar við rannsóknarritgerðina og hefur leyfi 
hennar til að vitna í nokkrar af niðurstöðum úr könnun hennar. 

Þarfagreining og mat á frammistöðu 
Í könnun Báru Sigurðardóttur (2004) var spurt hvort fyrirtæki eða 

stofnun beiti þarfagreiningu til að finna orsök frammistöðuvandamáls. 
Einnig hvort formleg þarfagreining sé notuð til að koma auga á framtíðar-
tækifæri í rekstri. 60% svarenda sögðu formlega þarfagreiningu sjaldan eða 
aldrei notaða til að finna orsök frammistöðuvandamáls. Þó sögðust 20% 
nota hana oftast eða alltaf. Til að koma auga á framtíðartækifæri sögðust 
51% þátttakenda sjaldan eða aldrei nota þarfagreiningu á formlegan hátt, en 
19% sögðust oftast nota hana. Niðurstaða Báru var því sú að formleg 
þarfagreining sé sjaldan notuð hjá íslenskum fyrirtækjum og jafnvel aldrei hjá 
sumum. 

Mat á núverandi frammistöðu einstaklinga er einn lykilþátturinn í þarfa-
greiningarferlinu. Í Cranet-könnuninni kom fram að hjá 55-60% íslenskra 
fyrirtækja og stofnana fer starfsfólk almennt ekki í reglulegt formlegt 
frammistöðumat, þar sem skipulegt verkferli fyrir slíkt mat er ekki til staðar. 
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Lítill sem enginn munur kemur fram eftir því hvort spurt er um stjórnendur, 
sérfræðinga/tæknifólk, skrifstofufólk eða almenna starfsmenn.  

Í Cranet-könnuninni kom fram að fyrirtæki og stofnanir sem framkvæma 
frammistöðumat virðast þó fyrst og fremst nota það til að greina þjálfunar- 
og þróunarþarfir (68% svarenda) og til að skipuleggja vinnuna (66%). 
Nokkuð er einnig um að það sé notað til ákvörðunar launa (61%) en minna 
til að skipuleggja starfsferil (47%). 

Þegar spurt er um hver hafi mest áhrif á skilgreiningu þjálfunarþarfa telja 
56% svarenda í Cranet-könnuninni það vera almenna stjórnendur og 30% 
telja að starfsmaðurinn sjálfur hafi mest áhrif á skilgreininguna.  

Tengsl við stefnu og framkvæmd markmiðanna 
Bára Sigurðardóttir (2004) spurði hvort markmið um þjálfun væru tekin 

með við stefnumótun og sett inn í stefnu fyrirtækis eða stofnunar. 83% 
svarenda í könnuninni sögðu svo vera. Þó sögðu 22% einkafyrirtækja og 7% 
opinberra stofnana að þau settu markmið um þjálfun og starfsþróun ekki inn 
í stefnu sína. Hún spurði einnig hvort búnir væru til mælikvarðar eða viðmið 
fyrir fyrirtækið/stofnunina sem tengdir væru þjálfunarmarkmiðum. Því 
svaraði 50% þátttakenda neitandi og einungis 8% að þeir væru alltaf notaðir.  

Þegar spurt var um hvort framkvæmd þjálfunar færi fram samkvæmt 
stefnu svöruðu 57% einkafyrirtækja og 38% opinberra fyrirtækja því játandi.  

Mat á árangri 
Þátttakendurnir í könnun Báru Sigurðardótttur (2004) voru spurðir að því 

hve mikilvægt þeir teldu vera að meta útkomu þjálfunar. Nokkur munur var á 
viðhorfi manna eftir því hvort þeir unnu hjá einkafyrirtæki eða opinberri 
stofnun. Töldu 72% fulltrúa einkafyrirtækjanna það mjög eða frekar mikil-
vægt að meta útkomu þjálfunar en aðeins 57% svarenda hjá opinberum 
stofnunum. 

Þá var kannað hversu oft mat á þjálfun væri framkvæmt í kjölfar 
þjálfunar. Niðurstaðan úr þeirri spurningu var að 13% svarenda hjá opin-
berum stofnunum sögðu mat á þjálfun alltaf gert og 8% svarenda hjá 
einkafyrirtækju sögðu hið sama. Þeir sem sögðu að mat væri aldrei fram-
kvæmt voru mun fleiri hjá opinberum stofnunum eða 19% svarenda borið 
saman við aðeins 3% svarenda fyrirtækja í einkarekstri.  
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Þá var spurt: Hvernig metur skipulagsheildin árangur af þjálfun? (BS, 
2004:134). Þátttakendur fengu lista með 10 mismunandi matsaðferðum þar 
sem stutt skilgreining fylgdi með. Voru þeir beðnir að áætla í prósentum að 
hve miklu leyti hver aðferð væri notuð. Einnig gafst tækifæri til að nefna 
aðrar aðferðir en þær sem taldar voru upp.  

Niðurstaðan úr svörum þátttakenda var í stuttu máli sú að langalgengasta 
aðferðin sem íslensk fyrirtæki og stofnanir nota til að meta áhrif þjálfunar eru 
viðhorfs- og ánægjukannanir sem mæla ánægju þátttakenda með námskeið. 
Segjast 77% svarenda nota hana við einhvern hluta námskeiða sinna. Þar 
næst kemur athugun (e. observation) sem getur verið óformleg, huglæg 
athugn yfirmanns, vinnufélaga eða annarra aðila á áhrif þjálfunar. Til þessarar 
aðferðar telst líka formlegri athugun sem gerð er í þjónustukönnunum þar 
sem „leyniviðskiptavinur“ athugar hvernig þjónustu starfsfólk veitir. 60% 
svarenda segjast nota athugun sem matsaðferð. Námsmat eða próf segjast 
38% nota einhvern tímann og 35% svarenda segjast meta breytingar á 
hegðun og frammistöðu í kjölfar þjálfunar. Aðrar aðferðir voru áætlaðar vera 
minna notaðar.  

Lokaorð 

Árangursmiðuð þróun á hæfni starfsfólksins er það sem fræðimenn jafnt 
sem stjórnendur í atvinnulífinu telja eina helstu áskorunina á sviði mannauðs-
stjórnunar á næstu árum (Cranet-könnun 2003, bls.11). Til þess að takast á 
við þessa áskorun er áríðandi að gera sér vel grein fyrir hvað átt er við með 
hugtakinu hæfni. Hæfni er flókið fyrirbæri eins og skilgreining Spencers og 
Spencers (1993) ber með sér og einnig er gerður greinarmunur á formlegri 
hæfni og raunhæfni. Í dag er talið mikilvægt fyrir fyrirtæki og stofnanir að 
þróa raunhæfni, þ.e. þær víddir persónueinkenna bæði sýnilegar og duldar 
sem nýtast einstaklingum í vinnunni. Öll þróun á hæfni byggist á lærdómi. 
Því er mikilvægt að velja lærdómsleiðirnar vel þannig að þær skapi virðisauka 
bæði fyrir einstaklingana og fyrirtækið/stofnunina.  

Til að tryggja að fyrirtæki/stofnun hafi ávallt þá hæfni sem þarf til að ná 
fram stefnu og markmiðum á sem skilvirkastan hátt þarf að vinna skipulega 
og markvisst. Þar er vönduð þarfagreining lykilatriði. Hún felst í greiningu á 
fyrirtæki/stofnun, stefnu og markmiðum þess, umhverfi og björgum (e. 
resources), starfsgreiningu þar sem fram kemur æskileg frammistaða og 
frammistöðumati einstaklinga sem dregur fram núverandi frammistöðu. 
Önnur lykilatriði árangursmiðaðrar stjórnunar á þjálfun og þróun starfsfólks 
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er markmiðssetning tengd árangursviðmiðum eða mælikvörðum og loks mat 
á hverju þjálfun eða þróun er að skila.  

Niðurstöður þeirra tveggja kannana sem vísað er til í greininni gefa 
vísbendingar um hversu markvisst stjórnendur eru að vinna með þennan þátt 
starfsmannamálanna. Niðurstaðan er í aðalatriðum sú að íslenskir stjórn-
endur nota sjaldan þarfagreiningu á formlegan hátt til að greina frammi-
stöðuvandamál eða framtíðartækifæri. Formlegt reglulegt mat á frammistöðu 
einstaklinga er mun sjaldnar gert hér á landi en í nágrannalöndunum (Cranet-
könnun 2003, bls. 13). Markmið og jafnvel mælikvarðar eru gjarnan sett en 
álykta má að fremur sé um að ræða fallegar yfirlýsingar en raunveruleg 
stjórntæki þar sem vandaða greiningarvinnu vantar og ekki er skoðað hvernig 
til tekst. Mat á árangri gengur fyrst og fremst út á að meta kennsluna, 
undirbúning eða ferlið sjálft. Skipulagt, hlutlægt mat á útkomu lærdómsleiðar, 
breytingu á frammistöðu og rekstrarlegum árangari og/eða arðsemi 
fjárfestingar sem lögð er í þjálfun á sér ennþá að mjög litlu leyti stað á 
íslenskum vinnumarkaði. Því getur vart verið um árangursmiðaða stjórnun á 
þróun á hæfni starfsfólksins að ræða. 
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Þekkingarstjórnun og skapandi 
mannauðsstjórnun 

Ingi Rúnar Eðvarðsson 

 

Í þessari grein mun ég leitast við að svara þeirri spurningu hvaða kröfur 
þekkingarstjórnun (einkanlega sköpun, miðlun og nýtingu þekkingar) gerir til 
starfsmannamála í þekkingarfyrirtækjum. Það verður gert með því að athuga, 
í fyrsta lagi, hvort þekkingarstjórnun krefjist sérstakrar mannauðsstjórnunar-
stefnu. Í öðru lagi mun ég greina inntak slíkra stefna og í þriðja lagi hvaða áhrif 
slíkar stefnur hafa á frammistöðu starfsfólks með tilliti til sköpunar, miðlunar 
og nýtingu þekkingar innan fyrirtækja. 

Þekkingarstjórnun hefur náð mikilli útbreiðslu innan stjórnunarfræða. 
Hún kom fram á sjónarsviðið í lok níunda áratugar 20. aldar. Þekkingar-
stjórnun er marþætt ferli er lítur að því að skapa þekkingu, skrá og varðveita 
hana, miðla henni meðal starfsfólks og hagnýta hana til að efla samkeppnis-
færni fyrirtækja. Markmið að baki innleiðingu þekkingarstjórnunar eru mörg, 
en þar má nefna að endurnýta þekkingu innan fyrirtækja, örva nýsköpun, 
auka gæði þekkingar, afla nýrra viðskiptatækifæra og innleiða nýjar vinnu-
aðferðir (Ingi Rúnar Eðvarðsson, í prentun).  

Innan þekkingarstjórnunarumræðunnar hafa verið ríkjandi tveir andstæðir 
straumar (Swan 2003, Holsapple 2003). Í fyrsta lagi er um að ræða hinn 
upprunalegu tæknilegu áherslu (knowledge management as technology). Það 
sjónarhorn leggur áherslu að þekkingu sé mögulegt að skrá, vista og miðla 
með upplýsingatækni með það að markmiði að umbreyta leyndri þekkingu í 
ljósa innan fyrirtækja. Helstu vandamál þekkingarstjórnunar eru tengd 
upplýsingatækni og upplýsingatæknikerfum og þar á meðal takmarkaða getu 
fólks til að nýta sér þekkingarstjórnunarkerfi. Niðurstaða þekkingarstjórn-
unar er endurnot þekkingar.  

Í öðru lagi er hið mannlega sjónarhorn (knowledge management as 
people camp). Í þessu sjónarhorni er lögð áhersla á hina félags- og sam-
skiptalegu hlið þekkingar. Þannig er talið að þekking þróist innan og fyrir 
tilstilli félagslegra samskipta og í reynslusamfélögum. Þekkingu er helst 
miðlað í gegnum tengslanet og netverk og upplýsingatækni er talin geta 
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auðveldað myndun slíkra tengslaneta, en sé í raun ekki kjarninn í þekkingar-
stjórnun. Niðurstaða þekkingarstjórnunar er, samkvæmt þessu sjónarhorni, 
að hagnýta og skapa nýja þekkingu (Swan 2003, Holsapple 2003).  

Clyde W. Holsapple (2003) telur mikilvægt að sameina þessar stefnur í eitt 
sameiginlegt sjónahorn. Í slíku sjónarhorni fæst þekkingarstjórnun við fólk, 
tækni og skipulag og hvernig best sé að tengja slíka þætti saman. Áhersla er 
lögð á heildarsýn innan fyrirtækja sem og ferla við nýtingu og miðlun 
þekkingar. 

Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun felst í því að þróa mannauð fyrirtækja í samræmi við 
heildarstefnu þeirra og framtíðarsýn. Í því felst að móta starfsmannastefnu, 
velja og ráða starfsfólk, þjálfa það og þróa, meta frammistöðu þess, umbuna 
því og skapa námsmenningu (Evans, 2003). Hér að neðan verður fjallað um 
þessa þætti með tilliti til þekkingarstjórnunar og fyrst verður litið á stefnu 
fyrirtækja varðandi þekkingar- og mannauðsstjórnun. 

Þekkingar- og mannauðsstjórnunarstefna 
Hansen og félagar (1999) telja að fyrirtæki hafi aðallega mótað tvær 

stefnur varðandi þekkingarstjórnun, þ.e. skjalavörslustefnu (codification 
strategy) og persónubundna stefnu (personialization strategy). Hin fyrri 
byggir á verulegum fjárfestingum í upplýsingatækni til að miðla ljósri 
þekkingu milli fólks. Markmiðið er að auka skilvirkni, lækka kostnað og 
fjölga verkefnum: „Endurnot þekkingar sparar vinnu, minnkar samskipta-
kostnað og gerir fyrirtækjum kleift að fást við fleiri verkefni“ (Hansen o.fl. 
1999, bls. 110). Á hinn bóginn byggir persónubundin stefna á persónulegum 
samskiptum og miðlun leyndrar þekkingar. Hansen og félagar telja að stefna 
varðandi þekkingarstjórnun móti heildarstefnu varðandi stjórnun mannauðs 
eins og sjá má í töflu 1.  



Þekkingarstjórnun og skapandi mannauðsstjórnun 245 

 

 

 

Tafla 1. Stefnur varðandi þekkingarstjórnun og áhrif  á mannauð 
 

 Skjalavörslustefna Persónubundin stefna 

Almenn stefna 
 
 
 
Mannauður: 
 
Val og ráðningar 
 
 
 
 
Þjálfun og þróun 
 
 
Umbunakerfi 

Þróa þekkingarstjórnunar-
kerfi sem skrá, vista, miðla 
og heimila endurnot þekk-
ingar  
 
 
 
Ráða háskólamenntaða 
einstaklinga sem henta vel 
til endurnýtingar þekkingar 
og að nýta tilbúnar lausnir 
 
Þjálfa hóp einstaklinga og 
nýta tölvustutt fjarnám  
 
Umbuna fólki fyrir að nýta 
og miðla gögnum í gagna-
grunnum  

Þróa netverk til að tengja 
saman einstaklinga til að 
miðla leyndri þekkingu  
 
 
 
Ráða einstaklinga með 
MBA-próf sem vilja 
glíma við lausn vanda-
mála og þola tvíræðni  
 
 
Þjálfa einstaklinga með 
persónulegri handleiðslu  
 
Umbuna fólki fyrir að 
miðla þekkingu til 
annarra  
 

Heimild: Hansen o.fl. 1999. 

 
Eins og taflan ber með sér þá felur greining Hansen og félaga marga 

áhugaverða þætti fyrir mannauðsstjórnun. Í fyrsta lagi tengja þeir bæði 
þekkingar- og mannauðsstjórnun við heildarstefnu fyrirtækis, þ.e. það er ekki 
þekkingin í sjálfu sér sem stuðlar að samkeppnisyfirburðum, heldur hvernig 
hún er tengd stefnu fyrirtækjanna. Í öðru lagi bendir greining þeirra á að 
samsvörum þarf að vera á milli mannauðsstjórnunar, svo sem umbunarkerfa 
og hvernig eigi að stjórna þekkingu. Samkvæmt Hansen og félögum (1999, 
bls.113) þá er samsvörunin þessi: 

 
Þekkingarstjórnunarstefnurnar tvær kalla á mismunandi hvatningarkerfi. Í skjala-
vörslustefnunni þurfa stjórnendur að hanna kerfi sem hvetur fólk til að skrifa 
niður hvað það veit og koma slíkum skjölum í þekkingargrunna… Í raun og veru 
ætti umfang og gæði framlags starfsfólks til gagnabanka að vera hluti af árlegu 
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frammistöðumati… Hvatar til að örva þekkingarmiðlun ættu að vera öðruvísi í 
fyrirtækjum sem fylgja persónubundinni stefnu. Stjórnendur þurfa að umbuna 
fólki fyrir að deila þekkingu með öðru fólki.  

Ráðningarform og samstarfsform fyrirtækja 
Margvíslegar rannsóknir hafa leitt í ljós að traust, samvinna, hópvinna og 

persónuleg samskipti eru mikilvæg fyrir miðlun og nýtingu þekkingar (Adler 
2001, Kluge o.fl. 2001, Davenport og Prusak 1998, Evans 2003). Það má því 
ljóst vera að tengsl fyrirtækja við starfsfólk sitt, undirverktaka og önnur 
samstarfsfyrirtæki hefur mikil áhrif á þekkingarstjórnun.  

Því hefur verið haldið fram að ráðningarform (employment relationship) 
hafi tekið margháttuðum breytingum á liðnum áratugum (Bell og Henry 
2001, Boswell o.fl. 2001, Littler og Innes 2003). Vegna vaxandi hnatt-
væðingar, efnahagssveiflna og tæknibreytinga hafa fjölmörg fyrirtæki valið að 
fækka starfsfólki, fækka millistjórnendum og bjóða út hluta af starfseminni til 
annarra fyrirtækja eða verktaka. Starfsfólk hefur einnig verið verkefnaráðið, 
það hefur verið í ríkara mæli ráðið í hlutastörf og til skemmri tíma. Þetta 
hefur þýtt að gamlar hefðir um atvinnuöryggi og starfsframa innan eins og 
sama fyrirtækis hafa rofnað. Af þeim sökum eru ráðningarformin skamm-
vinnari en fyrr og starfsfólk er háðara ytri vinnumarkaði hvað starfsframa 
varðar. Samskipti atvinnurekenda og starfsfólks sem einkennast af litlu trausti 
eru ein afleiðing þessara breytinga á ráðningaformum.  

Little, Quintas og Ray (2002) telja að fyrrgreindar breytingar á ráðningar-
kjörum hafi haft neikvæð áhrif á þekkingu fyrirtækja á Vesturlöndum, þar 
sem mörg þeirra áttu í erfiðleikum með að skilja til fulls eigin lykilmarkaði 
eða kjarnastarfsemi þegar reyndir starfsmenn höfðu horfið á brott úr 
fyrirtækinu. Mertins og félagar (2001) benda einnig á að útboð verkefna og 
mikil starfsmannavelta leiði til þess að þekking fyrirtækja glatist. Adler (2001) 
telur einnig að uppsögn starfsfólks dragi úr trausti og geri liðsstarf erfitt. 
Hann bendir ennfremur á að samskipti fyrirtækja hafi sífellt meiri þýðingu 
fyrir þekkingarstjórnun. Adler bendir á að árangursríkasta samskiptaform 
fyrirtækja sem fást við nýsköpun séu langvarandi tengsl (samningar) er byggja 
á trausti milli aðila. Þannig sé traust kjarninn í samstarfi og samskiptum 
þekkingarfyrirtækja. 

Val og ráðning starfsfólks 
Þekkingarstjórnun er í mörgum tilvikum tekin í notkun af fyrirtækjum 

sem starfa í flóknu og óstöðugu umhverfi. Nýsköpun og breytingar eru 
algengar innan slíkra fyrirtækja. Hvernig starfsfólk hentar best í slíkum 
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fyrirtækjum? Því hefur verið haldið fram að þekkingarstjórnun geri kröfur 
um breytt viðhorfs til vals og þjálfunar starfsmanna. Þannig telur Harry 
Scarbrough (2003) að endurskoða þurfi hefðbundið ráðningarferli í 
þekkingar- og nýsköpunarfyrirtækjum þar sem það sé í raun ógerlegt að 
ákveða fyrirfram hvaða þekkingu og sérfræðikunnáttu starfsfólk þurfi að búa 
yfir til að gegna tilteknu starfi. Þetta sjónarmið er náskylt félagsferlislíkaninu 
(social process model) sem á upptök sín innan félagssálfræðinnar. Líkanið 
byggir á þessum forsendum: Að einstaklingar breytist stöðugt í frama sínum 
innan fyrirtækja; að huglægur sjálfskilningur (self-perception) sé afar mikil-
vægur fyrir áhuga og frammistöðu fólks í starfi; að sjálfskilningur mótist af 
matsaðferðum og að störf einkennist um þessar mundir af samskiptum, 
samningum og gagnkvæmum áhrifum sem eigi sér oft á tíðum stað í 
fjölhæfum, sveigjanlegum og sjálfstæðum vinnuhópum (Iles 1999). 

Currie og Kerrin (2003) benda á að hefðbundið ráðningarferli geti hamlað 
þekkingarmiðlun milli hópa eða deilda í fyrirtækjum sem skipulögð eru í anda 
starfaskipulags (functional). Í rannsókn er þær gerðu í lyfjafyrirtæki var 
matsferlið deildarskipt, þ.e. sölu- og markaðsdeild höfðu sér matsaðila. Það 
efldi enn frekar undirmenningu deilda, svo sem klæðaburð, tungutak og 
hugsanagang, sem gerði miðlun þekkingar milli deilda afar erfiða. Til að efla 
miðlun þekkingar milli hópa leggja Currie og Kerrin til að fyrirtæki leggi 
áherslu á að velja einstaklinga sem hafi skilning á sjónarmiðum annarra og að 
frami einstaklinga skuli skipulagður með þeim hætti að þeir flytjist kerfis-
bundið á milli deilda.  

Aðrar rannsóknir leggja megináherslu á mikilvægi þess að nýr starfsmaður 
falli vel að þekkingarmenningu fyrirtækis. Slíkar rannsóknir eru skyldar 
umræðu innan mannauðsstjórnunar er leggur ríka áherslu á samsvörum milli 
einstaklings og fyrirtækjamenningar (person-organisational fit). Þar er lögð 
áhersla á að ráða einstaklinga er falla að fyrirtækjamenningu og félagsmótun 
einstaklinga að menningu fyrirtækja (Kristof 1996, Judge og Cable 1997).  

Rannsókn Swart og Kinnie (2003) á ráðningaferli í hugbúnaðarfyrirtæki er 
af þessum toga. Innan fyrirtækisins voru mjög stífar ráðningarreglur sem 
miðuðu að því að efla þekkingarmenningu fyrirtækisins. Mikilvægasti þáttur-
inn í ráðningarferlinu var menningin, ekki tæknileg atriði. Yfirmaður 
hugbúnaðarþróunar var ábyrgur fyrir ráðningarferlinu. Hann notaði vanalega 
tengslanet sitt til að hafa upp á líklegum umsækjendum. Á því stigi var gengið 
að því vísu að væntanlegir umsækjendur hefðu næga þekkingu og færni yfir 
að búa, þar sem slíkir einstaklingar eru velþekktir innan greinarinnar. Aðeins 
reyndum og færum forriturum var boðið í viðtal. Swart og Kinnie segja 
ennfremur um ráðningarferlið (2003, bls. 67): 
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Yfirmaður hugbúnaðarþróunar og nokkir stjórnendur tóku síðan viðtöl sem voru 
mjög óformleg og tóku á sig mynd sem „miðlun hugmynda eða lausna“ á 
tilteknum hugbúnaðarvandamálum. Eiginleikinn að geta leitt af sér nýskapandi 
hugsanir og síðan að miðla þeim hugmyndum voru mikilvægir eiginleigar í 
ráðningarferlinu. Nýliðar þurftu að sýna fram á hvernig þeir myndu miðla 
nýskapandi hugmyndum og leiðandi tækniþekkingu innan verkefnaliðs. 
 
Robertson og O’Malley Hammersley (2000) lýsa einnig ráðningarferli í 

ráðgjafafyrirtæki. Þar voru umsækjendur valdir með tveimur ráðningarvið-
tölum. Viðtölunum var stjórnað af nokkrum reyndum ráðgjöfum auk 
starfsmannastjóra. Mjög mikil áhersla var lögð á það hversu vel umsækjendur 
féllu vel að starfsháttum fyrirtækisins, einkanlega að starfa í hópum og miðla 
þekkingu. Sálfræðileg próf voru einnig notuð til að velja umsækjendur en lítil 
áhersla var lögð á notkun þeirra. Stórum hluta umsækjenda var iðulega 
hafnað. Um ráðningaferlið í ráðgjafafyrirtækinu rita Robertson og O’Malley 
Hammersley (2000:246): „...óhefðbundnar aðferðir við ráðningu og val hefur 
einnig verið veitt eftirtekt að öðrum rannsakendum ÞRF [þekkingarríkra 
fyrirtækja]... sem undirstrikar það sem Keegan nefnir misræmið á milli 
þessara hefða og þeirra innan hefðbundinnar mannauðsstjórnunarfræða“. 

Benda verður á að þeir sem aðhyllast sálfræðileg próf, eins og persónu-
leikapróf (Five Factor Model of Personality), telja að opnir persónuleikar sem 
hafa ríkt ímyndunarafl, eru frumlegir, óhefðbundnir og sjálfstæðir, myndu 
falla mjög vel að fyrirtækjamenningu sem einkennist af nýsköpun og 
þekkingarmiðlun. Það sem meira er mögulegt er að staðla og meta slíka 
eiginleika (Judge og Cable 1997, Mount o.fl. 1998). 

Þjálfun og þróun 
Símenntun og stöðug þróun færni er talin vera eitt megineinkenni 

sérfræðinga og þekkingarstarfsfólks þar sem slíkir einstaklingar þurfi ávallt að 
fylgjast með nýjungum á sínu sérsviði (Robertson og O’Malley Hammersley 
2000). Það vekur athygli, að margir þeirra sem ritað hafa um þekkingar-
stjórnun ganga að þessu sem gefnu og fjalla lítið sem ekkert um þjálfun og 
þróun þekkingarstarfsfólks. Vert er að minna á það sem þegar hefur verið 
sagt að Hansen og félagar (1999) telja að hinar ólíku stefnur varðandi 
þekkingarstjórnun hafi ólíkar þjálfunarleiðir í för með sér. Í fyrirtækjum þar 
sem skjalavörsluleið hefur verið valin er tilhneiging til að ráða einstaklinga 
eftir fyrsta háskólanám og þjálfa þá í hópum til að nýta lausnir sem eru til 
staðar. Í fyrirtækjum sem er byggja á persónubundinni stefnu eru einstak-
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lingar með MBA-próf ráðnir og þeir eru þjálfaðir undir handleiðslu reyndra 
einstaklinga til að vera nýjungagjarnir við lausn sérstakra viðskiptavandamála. 

Frammistöðustjórnun 
Frammistöðustjórnun greinir þá þætti sem eru mikilvægir fyrir árangur 

fyrirtækis samkvæmt stefnu og markmiðum og tryggir að markmiðum sé 
fylgt eftir með viðeigandi frammistöðu (Roberts, 2001).  

Hefðbundið frammistöðustjórnun getur hindrað miðlun og nýtingu 
þekkingar. Þannig komust Currie og Kerrin (2003) að því í fyrrgreindri 
rannsókn sinna í lyfjafyrirtæki að frammistöðustjórnunarkerfið innan fyrir-
tækisins hindraði þekkingarmiðlun. Ástæðan var sú að hluta af þeim 
ágreiningi sem var að finna milli deilda átti rætur að rekja til ólíkra markmiða 
í frammistöðumati deildanna. Þannig voru frammistöðumarkmið söludeildar 
byggð á sölu starfsmanna, en á hagnaði vörumerkja (brand profitability) í 
markaðsdeildinni. Markmiðin voru auk þess skammvinn og nær eingungu 
einblínt á mælanlega þætti.  

Christina Evans (2003) telur að þekkingarstjórnun geri kröfur um nýja 
hugsun varðandi frammistöðustjórnun. Þannig þurfi að huga að því hvernig 
einstaklingar afla, miðla og nýta þekkingu. Stjórnendur þurfa að huga að 
hvaða þekkingu einstaklingurinn hefur fært inn í fyrirtækið, hvort einstak-
lingurinn hafi nýtt þekkingu sem er til staðar og hver hefur árangurinn verið 
og þannig má áfram telja. 

Þekkingarstjórnun gerir því þær kröfur til frammistöðustjórnunar að 
hugað sé bæði að markmiðum til skemmri tíma, sem og til lengri tíma til að 
breyta fyrirtækjamenningu og móta langtímahegðun starfsfólks. Ennfremur 
þarf að huga að frammistöðu einstaklinga, hópa, deilda og fyrirtækis í heild. 
Mótun og miðlun þekkingar felur í sér ferli sem oft er erfitt að mæla. Því þarf 
að beita ólíkum mælistikum á frammistöðum einstaklinga og láta ólíka aðila, 
svo sem yfirmenn, samstarfsmenn og viðskiptavina koma að frammistöðu-
mati. 

Umbun og hvatning 
Hvatningar- og launakerfi gefa sterklega til kynna hvaða eiginleika 

fyrirtæki telja mikilvæga og það mótar mjög hegðun einstaklinga. Evans 
(2003) bendir á að það sé skiptar skoðanir á því hvort fyrirtæki þurfi að 
innleiða sérstaka launahvata til að efla sköpun og miðlun þekkingar. Annars 
vegar, bendir hún á, telja sumir að engin þörf sé á sérstökum launahvötum ef 
tekið er tillit til þess í frammistöðumati fyrirtækja. Hins vegar telja aðrir 
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fræðimenn að launahvati fyrir sköpun og miðlun þekkingar ætti að vera 
áberandi þar sem slík hegðun er mjög mikilvæg í fyrirtækjum.  

Zárraga og Bonache (2003) telja að hefðbundið launakerfi umbuni þeim 
sem framleiða fremur en þeim sem miðla þekkingu. Ef einstaklingi er 
umbunað, t.d. með stöðuhækkun, fyrir það sem hann veit umfram aðra 
einstaklinga þá er slík þekking verðmæt. Að miðla slíkri þekkingu hefur 
mikinn kostnað í för með sér. Umbun fyrir að miðla þekking lýtur að því að 
lækka slíkan kostnað og jafnframt að auka þann hag sem einstaklingar hafa af 
því að sýna slíka hegðun. Þau telja loks að launahvatar fyrir hópa, framakerfi 
sem hvetja einstaklinga til samstarfs og 360° frammistöðumat séu umbunar- 
og hvatningarkerfi sem henti vel til sköpunar og miðlunar þekkingar.  

Rannsóknir á þekkingarstarfsfólki hefur leitt í ljós að það hefur mikla þörf 
fyrir sjálfstæði og sjálfstjórn, að sýna árangur í starfi og það hefur meiri 
samsömun með starfsstétt en fyrirtæki. Þessir eiginleikar gerir það líklegt til 
að véfengja viðhorf, reglur og kerfi sem yfirmenn innan fyrirtækja móta 
(Depres og Hiltrop 1995, Hertzberg 1997, Horwitz o.fl. 2003). Til að vekja 
áhuga þekkingarstarfsfólks þarf því að styðjast við margvíslega umbun og 
hvatningu. Þar má m.a. nefna föst laun, ágóðahlutdeild, frammistöðulaun, 
sveigjanlegan vinnutíma og vinnustað og hrós og hvatningu fyrir vel unnin 
verkefni. Einnig þarf að umbuna fólki ef það þarf að taka þátt í reynslu-
samfélagi, bæði fyrir uppbyggingu og viðhald slíkra samfélaga. Aðrir hvatar 
en launalegir eru einnig mikilvægir fyrir þekkingarstarfsfólk. Þannig telja 
margir þekkingarstarfsmenn það vera hvetjandi og áhugavert að fá tíma og 
næði til að sinna áhugaverðu þekkingarverkefni eða sækja ráðstefnu (Evans 
2003, Depres og Hiltrop 1995). Rannsókn Horwitz og félaga (2003) á því 
hvernig fyrirtæki í Singapúr fá þekkingarstarfsmenn til liðs við sig, hvetja þá 
til dáða og halda í þá leiðir í ljós mikilvægra annarra þátta en launalegra. 
Niðurstaða þeirra var sú að þeir þættir sem drógu mest úr starfsmannaveltu 
tengdust stjórnun, áhugaverðu starfi og þátttöku í mikilvægum ákvörðunum.  

Mannauðsstefnur 

Hér að framan hefur verið fjallað um það hvernig hinir ýmsu þættir 
starfsmannamála hafa áhrif á mótun og miðlun þekkingar. Í töflu 2 eru getið 
um þá þætti er tengja saman þekkingar- og mannauðsstjórnun. Hún sýnir 
tvær kjörmyndir (ideal types) yfir mannauðsstjórnunarstefnur sem tengjast 
þekkingarstjórnun. Taflan ber með sér að mótun og miðlun þekkingar og 
mannauðsstjórnun fléttast saman og að móta þarf heildarstefnu er tekur mið 
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af báðum þáttum. Þannig þurfa bæði mannauðs- og þekkingarstjórnun að 
falla að heildarstefnu fyrirtækja.  

Tafla 2. Mannauðsstjórnunarstefnur er tengjast þekkingarstjórnun 
 Skilvirk Skapandi 
 mannauðsstjórnun mannauðsstjórnun 

 
Almenn stefna Skilvirkni, lágt vöruverð Nýsköpun, ný sóknarfæri 

 
Þekkingarstjórnun Skjalavörslustefna Persónubundin stefna 
 
Ráðningarform Lítið traust, skammtíma tengsl Mikið traust, langtíma tengsl 
 
Mannauðsstjórnun: 
 

Val og ráðning Sálfræðileg próf, starfslýsingar Félagslegt ferli, að falla að 
   þekkingarmenningu 

 

Umbun Margvísleg umbun til að Margvísleg umbun til að 
 einstaklingar skrái þekkingu, miðla þekkingu og þróa nýjar 
 fylgi stöðluðum lausnum og lausnir, skapandi mistök 
 nýti upplýsingatækni 
 

Frammistöðumat Mælanleg markmið, árangurs- Þróunarmarkmið, langtíma, 
 tengd, skammtíma, mat hópa og heilda 
 einstaklingsbundið  

 

Þjálfun Í upphafi, sérhæfð færni, Stöðug, fjölhæfni, 
 framkvæmdahugsun frumkvöðlahugsun 

 
Æskileg frammistaða Skrá þekkingu, lítil áhætta, Miðla þekkingu, áhætta, 
 sérhæfing, skilvirkni, samvinna, langtíma 
 skammtíma skuldbining skuldbinding  

 
Þekkingar- og mannauðsstjórnarnarstefnur eiga margt sameiginlegt. 

Þannig einblína bæði skjalavörslustefna og skilvirk mannauðsstjórnun á 
skilvirkni, lækkun kostnaðar og stöðlun. Á sama hátt snúast bæði persónu-
bundin stefna og skapandi mannauðsstjórnun að nýsköpun, nýjum sóknar-
færum og nýjum starfsaðferðum. Heildarstefna fyrirtækja mótar þannig 
mannauðsáhersluna. Óþarfi er að fjalla um sérhvern þátt sem er að finna í 
töflu 2, en áhugavert er að skoða að skilvirk mannauðsstjórnun leggur 
áherslu á lítið traust og skammtíma tengsl milli starfsfólks og atvinnurekenda 
og leggur áherslu á eftirfarandi hegðunarþætti meðal starfsfólks: Að það skrái 
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þekkingu í gagnagrunna, sýni litla áhættu, það sé sérhæft og skilvirkt. Í raun 
snýst persónubundin stefna um að vélvæða þekkingu. Skapandi mannauðs-
stjórnun hvetur á hinn bóginn til að mikils trausts milli starfsfólks og 
atvinnurekenda og stuðlar að eftirfarandi fammistöðu starfsfólks: Að það 
taki áhættu í starfi, sé samvinnufúst, miðli þekkingu og sýni langvarandi 
hollustu.  

Það er því ljóst að það eru a.m.k. tvær mannauðsstjórnunarstefnur 
tengdar við þekkingarstjórnun. Eins og með aðrar stefnur þá er mögulegt að 
blanda þeim innan fyrirtækja, t.d. að beita skapandi mannauðsstjórnun innan 
hönnunar- og þróunardeilda og skilvirkri mannauðsstjórnun innan 
framleiðsludeilda. Hansen og félagar (1999) leggja hins vegar áherslu á að 
almenn fjárfesting í upplýsingatækni, ráðning sérhæfðra einstaklinga, þjálfun 
þeirra, auk almenns vinnuskipulags þýði að ein stefna verði ráðandi innan 
fyrirtækja. Þeir telja einnig að fyrirtæki sem framleiði staðlaðar og þroskaðar 
vörur hafi tilhneigingu til að velja skilvirka mannauðsstjórnun og skjala-
vörsluleið, en fyrirtæki sem veiti sérsniða þjónustu eða fáist við nýsköpun 
hafi tilhneigingu til að velja skapandi mannauðsstjórnun og persónubundna 
stefnu. Með hliðsjón af vaxandi hnattvæðingu, örum tæknibreytingum, 
breytilegum mörkuðum og flóknara viðskiptaumhverfi verður skapandi 
mannauðsstjórnun líklega tekin upp í sífellt fleiri fyrirtækjum í framtíðinni. 
Littler og Innes (2003) vara hins vegar við einföldum túlkunum á þróun 
atvinnulífs. Í rannsókn þeirra á fækkun starfsfólks (downsizing) á hæfni og 
þekkingu í áströlskum fyrirtækjum komust þeir að því að þróunin var langt í 
frá einhlýt. Þannig voru fjármála-, fjarskipta og tryggingafyrirtæki líkleg til að 
auka færni starfsfólks, notuðu verktaka eða verkefnaráðna starfsmenn í 
takmörkuðu mæli og sögðu ekki upp starfsfólki í stórum stíl. Framleiðslu-
fyrirtæki höfðu hins vegar tilhneigingu til að fækka starfsfólki, draga úr hæfni 
þess og nota verkefnaráðið fólk í miklum mæli. Aðrar rannsóknir benda 
einnig til að starfsmannamál og skipulag fyrirtækja í heild mótist af 
þjóðmenningu, starfsgreinum, faglegum hefðum, stjórnunarhefðum og 
atvinnuleysi (Dobbin og Boychuk 1999, Ingi Rúnar Eðvarðsson 1994; 
Hofstede 1980, Lane 1989). 

Lokaorð 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um hvaða áhrif þekkingarstjórnun hefur 
á starfsmannamál í fyrirtækjum. Kynntar hafa verið rannsóknir er benda til 
að þekkingarstjórnun hafi áhrif á flesta þætti mannauðsstjórnunar, svo sem 
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val og ráðningu starfsfólks, þjálfun og þróun þess, frammistöðustjórnun og 
umbun og hvatningu. 

Að minnsta kosti tvær mannauðsstjórnunarstefnur eru tengdar þekkingar-
stjórnun. Þannig tengist skilvirk mannauðsstjórnun skjalavörslustefnu og 
skapandi mannauðsstjórnun er oftast beitt af fyrirtækjum sem tekið hafa upp 
persónubundna stefnu. Skilvirk mannauðsstjórnun leggur áherslu á lítið 
traust og skammtíma tengsl milli starfsfólks og atvinnurekenda og leggur 
áherslu á eftirfarandi hegðunarþætti meðal starfsfólks: Að það skrái þekkingu 
í gagnagrunna, sýni litla áhættu, það sé sérhæft og skilvirkt. Skapandi mann-
auðsstjórnun hvetur á hinn bóginn til að mikils trausts milli starfsfólks og 
atvinnurekenda og stuðlar að eftirfarandi fammistöðu starfsfólks: Að það 
taki áhættu í starfi, sé samvinnufúst, miðli þekkingu og sýni langvarandi 
hollustu. 

Helsta niðurstaða kaflans er því sú að í þekkingarhagkerfi muni fyrirtæki í 
æ ríkari mæli móta stefnu í anda skapandi mannauðsstjórnunar. Það á 
einkanlega við um fyrirtæki sem fást við nýsköpun í vöru, þjónustu og skipu-
lagi, eru með starfsemi í löndum með hátt menntunarstig og þar sem 
lýðræðislegar stjórnunarhefðir eru ríkjandi. 
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University Organization in different 
cultures 

Ingjaldur Hannibalsson 

 

The major challenges that face most institutions of higher education at 
the beginning of the 21st century are: 
 - An increased demand for higher education, especially from non-

traditional students. 
 - Decreasing public funds for higher education 
 - Increasing costs of higher education 
 - Rapid changes in information technology and communications 
 - Increased demands on transparency and quality in institutions of 

higher education 
 - Demands to make university governance more effective 
 - Globalization 

At most universities all over the world organization, governance, financ-
ing and management are changing. This paper describes the organization of 
6 universities and discusses how they differ and how they are responding to a 
changing environment. At the beginning of the 21st century. 

I would like to thank SCANCOR at Stanford University, Kenyatta 
University, The University of New South Wales and Waseda University for 
giving me the chance to spend time at those institutions, learning about their 
operations and interviewing their leaders. 

Evolution of higher education 

Ross (1975) describes and discusses the evolution of universities from the 
middle ages to 1975. This section is to a large extent based on that book. 

In Socrates’s and Plato’s time education consisted of a dialogue between 
teacher and student. During the twelfth century wandering scholars took the 
road in Europe seeking liberal education. 
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The university as known today evolved in the middle ages in Europe. The 
European type university is among the oldest institutions in Western society, 
more than 800 years old. Students gathered around scholars who tended to 
move from one location to another. Gradually these gathering grew into 
formal organizations which were recognized as universities. 

The structure of the medieval, collegial university was derived from the 
institutions of the time, the church, the monastery and the guild. Thus the 
university became a self-governing organization with self-elected hierarchy. 
The university was bound together by loyalty and its head, the chancellor or 
the rector was elected to be first among equals. Figure 1 shows the 
organization of the medieval, collegial university. 

 
Figure 1. The organization of the democratic, collegial university 

The original idea of the European university meant that students were to 
study what they wanted and the scholars should be able to do research and 
teach without interference. 

Dissatisfaction with traditional universities led to the establishment of 
institutions of higher education that concentrated on new fields. The new 
universities of England were established by civic authorities and leading 
members of society. These new universities were at first almost entirely 
under their control of their founders. Professors had very little to say about 
university policy, finances or even appointments and curriculum. 

The first university to be established in the United States was Harvard 
College in 1636. The governance of the first American universities was 
influenced by medieval model but most American colleges and universities, 
both private and public, adopted a different governance structure. They had 
powerful boards that supervised the day to day operation and the influence 
of the professorate was minimal. Figure 2 shows the autocratic, corporate 
university model.  

At the beginning of the twentieth century many universities were still 
organized according to the original collegial ideals that included academic 
freedom of faculty and students and the election of leaders. Others were run 
in a more corporate way where the leaders were hired by the board and the 
faculty was treated as staff at private and governmental organizations. 
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Figure 2. The organization of the corporate university 

During the early twentieth century participation of scholars in governance 
increased. As a result faculty got more control over academic matters, 
presidents delegated daily management to the chief administrators, the board 
of trustees lessened its grip on internal operations and students got a say in 
discussions on university policy. By 1950, faculty had almost full control of 
academic programs in universities in the English speaking world, Germany 
and the Scandinavian countries. 

During the sixties junior faculty, staff and students demanded to have 
more to say about university governance and in the seventies democrati-
zation of universities took place; students, staff, professors and laymen got 
representation on most boards and committees. The governance of many 
universities had in a way returned to the self-government of the collegial 
colleges. 

University of Iceland, (http://www.hi.is) 

The University of Iceland is a state university, founded in 1911. In 2004 
the University of Iceland has 9.000 registered students in eleven faculties, 
430 tenured faculty, some 2.000 part time lecturers and 450 staff. 

Most institutions of higher education in Iceland have signed agreements 
on their teaching and research activities with the Ministry of education, 
(Ministry of education 2003-1) and (Ministry of education 2003-2). 

The state pays each institution a sum based on the number of FTE’s 
subject to a ceiling. The payment ranges from 5.300 USD in the humanities 
and social sicences to 16.800 in medicine. Since 1999 these payments have 
not kept up with the rise in costs and during 2001-2004 the State has not 
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paid for 1.000 FTE’s, at the University of Iceland which is 5% of the total 
number of FTE’s during those years. 

The state institutions charge a registration fee of 450 USD which is 
subtracted from the state contribution but private institutions are allowed to 
charge tuition fees and only 450 USD are subtracted from the state 
contribution irregardless of the tuition. 

In addition, each institution gets a contribution from the state for 
research that ranges from 8% of the teaching contribution to 49% at the 
University of Iceland. In 2003 two thirds of revenues of the University of 
Iceland came from the Ministry of education and one third from research, 
continuing education and other activities  

Figure 3 shows the organization of the University of Iceland which is 
collegial and very democratic. 

 
Figure 3. The organization of the University of Iceland. 

The Ministry of education appoints 2 members to a 10 member 
University Council. Seven members are elected by faculty, staff and students. 
The 10th member is the Rector. 

The Rector is elected by the faculty, staff and students, confirmed by the 
Board and appointed by the Minister of education. The Rector is the 
Chairman of the Council, the Chairman of the Senate and the Chief 
excecutive officer. 

Senators are elected by the faculty, staff and students and two senators 
are nominated by the minister of education. The Senate is advisory to the 
Council on academic matters. 

Deans and department Chairmen are elected by the faculty and students. 
The Council appoints several committees, the president usually 

nominates at least one member to each committee and selects the chairman. 
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The organization of the University of Iceland takes very much after the 
collegial model. Leaders are generally elected and faculty members enjoy an 
almost unlimited academic freedom. 

Stanford University, (http://stanford.edu) 

In 1876, former California Governor Leland Stanford purchased land and 
began the development of his Palo Alto Stock Farm, that is now the 
Stanford campus. 

The first student body consisted of 559 men and women, and the original 
faculty of 15. Until the 1920’s the number of graduate students was around 
10% of the student population. In 2003 Stanford had 8.000 graduate 
students, 6.500 undergraduate students, 1.750 faculty members and 8.800 
staff. 

From the beginning, Stanford followed the German model, stressing 
research along with teaching. At the beginning of the 21st. century Stanford 
is primarily a research organization although it still provides undergraduate 
education to a selected group of students. 

For the financial year 2003/04, the total revenues of Stanford were 2,4b$, 
research grants, mainly from government sources accounted for 37% of 
revenues, investment income from an endowment of 8,6b$ accounted for 
19% and student income for 19%. After taking into account financial 
assistance to students, net student income was 6% of total revenues. (See 
figure 4 for the organization of Stanford) 

 
Figure 4. The organization of Stanford University 

A Board of trustees with 35 members is the highest decision making 
body. The board administers the endowment, sets the annual budget, 
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determines policies for the university and appoints a President, who is 
responsible for the management of the university and all its departments. 

The President, with the approval of the Board of trustees, appoints 
several officers including the Provost who is the chief academic and budget 
officer. The President is responsible for longterm, external activities while 
the Provost is in charge of short term internal affairs. 

The faculty and specified academic administrative officers form the 
Academic Council which is responsible for academic policy subject to the 
power of disapproval of the Board of trustees. 

The Advisory board of the Academic council is composed of seven 
elected full professors. All recommendations for appointments, promotions, 
reappointments, and for the creation and dissolution of departments must be 
submitted by the President to the Advisory board.  

The fifty five member Senate has the responsibility for the academic 
administration of the University subject to limitations set by the Board of 
Trustees.  

Several committees report to the Board of trustees, the Senate and the 
Academic council. Stanford has seven schools, most of which are divided 
into departments. As for appointments of new faculty, a search committee is 
created when the need arises to appoint the president, deans, department 
chairs and senior administrators. The Board of trustees selects the President, 
the President selects the deans and top administrators and the deans select 
the department chairs. 

Kenyatta University, (http://www.ku.ac.ke) 

Kenyatta College was established in 1965. In 1970 it became a college of 
the University of Nairobi and it’s name became Kenyatta University College. 
In 1978 the Faculty of Education at the University of Nairobi was moved to 
Kenyatta University College. In 1985 Kenyatta University College became a 
fully-fledged university and the name was changed to Kenyatta University, 
which is divided into 6 schools. 

The Government of Kenya through the Joint Admissions Board (JAB) 
controls admission of undergraduate students to public universities in Kenya 
and it only supports those that are admitted by JAB. Kenyatta is allowed to 
admit 2000 freshmen each year and gets state support for 8000 students. The 
state support for a student in 2003 was 875$, but is expected to be increased 
to 1.500$ in 2004/2005 as in early 2004 the salaries of academic staff was 
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doubled following a 5 month strike. All state-sponsored students are 
required to pay a registration fee of 200$ annually. 

The number of undergraduate students reached 8.000 in the late 1980’s. 
The number of graduate students in research intensive programs has been 
growing but since 1999 the main growth has been in the number of self 
sponsored students, who are 4.000 in 2004. Some are undergraduates who 
would not otherwse have been admitted and some are studying for 
coursework intensive master’s degrees mainly in education and business. The 
self-sponsored students pay a tuition that varies from 1.200$ to 3.000$ for 
the academic year. The income from the self-sponsored students has made it 
possible for Kenyatta to channel some funds into research and the 
development of new facilities. 

The budget for the financial year 2005/2005 is 26m$. Government 
support for state sponsored students is 60% of revenues. Registration fees 
account for 6%, tuition paid by self-sponsored students for 29% and other 
income, mostly research related is 4%. 

The organization of Kenyatta University is shown in figure 5. 

 
Figure 5. shows the organization of Kenyatta University 

Until 2003 the President of Kenya used to be the Chancellor of all state 
universities. In 2003 the President decided to appoint civilians as chancellors 
although they have to consult with the President on major issues. The 
Chancellor selects the Chairman, Vice-chairman and Treasurer of the 
Council which has a total of 29 members.  

The Council is the governing body of the University. It approves all rules 
and regulations governing the University. It oversees all affairs of the 
University and works with the Senate through the Vice-chancellor. 
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After consulting with the Council the Chancellor appoints the Vice-
chancellor who is the chief excecutive of the university. The Council 
appoinst the Deputy vice chancellors and some other key officers of the 
University while the Vice-chancellor appoints the chairmen of departments. 
The deans are the only officials of Kenyatta who are elected. 

The Senate has 60 members all of whom are academics and is chaired by 
the Vice-chancellor. The Senate is in charge of academic matters although 
ratification by Council is required in many instances. 

The Council has 8 committees and the Senate has 17 committees. In 
many instances there is cross representation and so that once an issue has 
been discussed by a Senate committee and approved by the Senate, key 
Council members have been involved in the matter and approval by Council 
is automatic. 

University of New South Wales, (http;//www.unsw.edu.au) 

The University of New South Wales (UNSW) traces ts roots back to The 
Sydney Mechanics Institute that was established in 1843. The New South 
Wales University of Technology was established in 1949 and became the 
UNSW in 1958, which is a research oriented public university. 

In 2004 UNSW has 41.000 students of which 8.800 are foreign, 2.500 
faculty members and 3.000 non-academic staff. The number of graduate 
students at UNSW is 11.000 of which an increasing number is studying for 
coursework intensive Master’s degrees. 

The public funding of Australian universities has changed over the last 35 
years. In the early 70’s a minority of students paid fees but all fees were 
abolished in 1973. In 1986 a Higher Education Administration Charge of 
180$ was introduced, and in 1989 the Higher Education Contribution 
Scheme (HECS) was adopted and students had to pay 1.300$ (1986 prices), 
(Chapman and Ryan, 2003). Until 1997 the charge was the same for all 
students but then 3 tiers were established. In 2004 undergraduate Australian 
students are responsible to pay from 2.675$ to 4.460$ according to their field 
of study. They can pay this charge themselves and in that case they get a 25% 
discount or borrow the money from the government and in that case 
repayments start when their annual earnings have passed a certain threshold. 
Undergraduate students apply to admission centers in each state and each 
university is allowed a certain number of state-sponsored students. Since 
1998 universities have been allowed to offer study places to a limited number 
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of full-fee paying Australian undergraduate students, but there is no limit on 
the number of foreign students and coursework master students who pay full 
fees. 

Reforms are being proposed that will take effect in 2005. Repayment will 
start at a higher threshold than before and universities will be allowed to 
charge a premium of 25% on the student contribution escept for students in 
education and nursing. In 2005 the student contribution could range from 
2.725$ to 5.700$ and the Federal constribution will range from 1.070$ for 
law to 11.640$ for agriculture, (Australian Government, 2004). 

In 1989 the Federal Government provided 75% of public Australian 
Universities’ budgets, but in 2004 this ratio is down to 40%. The total 
revenues in the UNSW budget for 2004 are 543m$. The Federal Govern-
ment contributes 39%, undergraduate students contribute 11%, graduate 
students in research programs contribute 2% and fees contributed by foreign 
students, coursework master’s students and self-sponsored undergraduate 
students amount to 29%. Contract research and other income is 19%. 

Figure 6 shows the organization of the University of New South Wales. 

 
Figure 6. The organization of the University of New South Wales 

The Council consists of 21 members and is chaired by the Chancellor 
who is elected by the Council. Eight members of the Council are external 
members. Council is highest decision making body. It contributes to the 
University’s development, ensures proper management and appoints key 
administrative staff. 

The Academic Board consists of 60 internal members. The Academic 
Board is the principal academic body. It is supposed to encourage teaching, 
scholarship and research and oversee and approve education policy. 
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The deans of faculties are appointed by the Vice-Chanceelor following a 
search process and the heads of schools are approved by a dean following 
discussions and possibly an election within a particular department. 

Various standing committees operate within schools, faculties, the 
Academic Board and the Council. Great emphasis is put on ensuring that 
similar standards are used in all the faculties and generally the Academic 
Board is a very powerful institution. 

University of Phoenix, (http://www.phoenix.edu) 

The fastest growing sector of higher education in the United States is for 
profit higher education, of which the University of Phoenix is an example. In 
1976 dr. John Sperling founded the University of Phoenix believing that the 
number of non-traditional students of higher education would increase as 
the educational requirements of the knolwledge society would be different 
from those of the industrial society. At that time the workforce largely 
consisted of people who did not have the skills that would be required in the 
future. The University of Phoenix, inc. is organized as a for-profit private 
institution of higher education, which together with The Institute for 
Professional Development, The Planning for Financial Planning Institutes 
Corporation and Western International University form Apollo Group, Inc. 
which is the largerst private institution of education in the US. 

The organization of the University of Phoenix is shown in Figure 7. It is 
organized like a private corporation and the mother company Apollo Group, 
Inc. is listed on the Nasdaq, (Apollo Group, inc 2003). At the same time the 
University of Phoenix is acredited by the North Central Association of 
Colleges and Schools which should guarantee the quality of its programs, 
(University of Phoenix, 2004). 

 
Figure 7. The organization of the University of Phoenix 
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At the end of May 2004 the total number of students enrolled at the 
University of Phoenix was 213.074 at 46 campuses and 87 learning centers in 
the United States and Canada. The University of Phoenix programs are also 
offered worldwide by the University of Phoenix Online and Western 
International University will in cooperation with Apollo International offer 
its program in India and China. 

The Apollo Group’s revenues in 2003 were 1.340 m$ and its profit before 
taxes was 402 m$. The University of Phoenix has 7.000 full-time staff and 
17.000 faculty members of which 4.000 work on-line and 285 are full-time. 
The curriculum is developed centrally but delivered locally by instructors 
who have at least a master’s degree and five years of practical experience.  

Waseda University, (http://www.waseda.jp) 

Waseda University was established in 1882 by Shigenobu Okuma, a 
scholar and governement leader. Waseda is today one of Japan’s most 
prestigious private research universities. In Japan 80% of university students 
attend private universities which have played an important role in providing 
higher education in Japan. 

In 2004 Waseda has 53.000 students, of which 7.500 are graduate 
students and 1.800 international students. More than half of the graduate 
students are in professional programs that are coursework intensive. Waseda 
has 1.904 full time academic staff, 3.347 part time academic staff, 751 full 
time non-academic staff and 298 part-time non-academic staff. Tuition at 
Waseda ranges from 8.000$ to 15.000$. 

Waseda has 11 undergraduate schools and corresponding graduate 
schools and research institutes. In September 2004 the schools and research 
institutes in the same field will be merged into 11 faculties. 

The total revenues of in 2003 were 823m$. Student tuition contributed 
63%, enctrance exam fees 5%, funding from national and local government 
and governmental orgainzations contributed 15%, donations and income 
from property 7% and other income 10%. The governmental contribution is 
partly for the maintenance of facilities and partly for specific research 
projects.  

Figure 8 shows the organizaiton of Waseda. Waseda is made up of two 
parts the Corporation and the academic institution. The board of Trustees 
has 98 members, 56 internal and 42 external and is chaired by the President 
who is elected by the faculty, staff and alumni. The Board is the highest 
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decision making body of Waseda university, but has in matters conerening 
academic affairs to respect the decisions made by individual faculties. 

 
Figure 8. The organization of Waseda University 

The President is the Chairman of the Excecutive Board which oversees 
the daily operation of the university. The Board of Trustees appoints 16 
members, 12 from faculty and staff and 4 from the alumni. The presidents 
appoints 8 vice-presidents from the members of the the Excecutive board. 
The auditors report to the Board of Trustees about the performance of the 
Excecutive board. 

The Congregation which meets twice a year has 844 members, 80 are 
members of the Board of trustees and 764 are representatives of the Alumni 
associations both in Japan and abroad. Of the 42 external members on the 
Board of Trustees, 21 is appointed by the Congregation. The Congretation is 
kept informed about university affairs and major decisions of the Board of 
Trustees are presented to the Congregation. 

Deans of schools are elected as are chairmen of departments. The deans 
of all the schools meet the Excecutive board once a month but afar from 
that a university wide committee structure does not exist, even if committees 
exist within departments, schools and faculties. 

Discussion 

None of the universities discussed in this paper is being opereated solely 
on public financing. University of Phoenix gets no public funding although 
some of it’s students finance their studies on governmenatal loans. Still 
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University of Phoenix charges much lower tuition than Stanford as it does 
not need resources to finance research, libraries and campus infrastructure. 
At Stanford tuition does not nearly cover the cost of teaching and Stanford 
therefore relies on income from it’s endowment to finance it’s teaching 
activity. 

The governments of Australia, Kenya and Iceland are no longer willing to 
finance all the study places needed to meet demand. They also have in 
common that the public subsidy per FTE has not increased in accordance 
with the cost increases of higher education. Both Kenya and Australia have 
introduced tuition for self-sponsored non-traditional students and those 
undergraduate students that are not able to get into government sponsored 
spaces. This gives the universities some financaial freedom and in the case of 
Australia tuition paying foreign students subsidize the higher education of 
Australian undergraduate students. The government of Iceland has still to 
come up with reforms as it has not been made clear which students should 
receive government subsidy and the University of Iceland is not allowed to 
charge any of it’s students tuition, (MBA students being the only exception). 

According to UNESCO Institute for statistics, the number of tertiary 
students in 1999/2000 was 97,2 million, (Unesco 2004). If UNESCO’s 
figures for 2001/2002 are used and the newest data used for those countries 
whose numbers are missing, the number of tertiary students in 2001/2002 
was at least 110 million. The world population in 2004 is estimated to be 6,4 
billion, (US Census Bureau 2004). The proportion of the world’s population 
getting tertiary education is 1,72%. This ratio is 6% for Iceland and 5% for 
the United States. Within the next ten years the demand for university study 
places could increase by as much as 25 million. The rich countries of the 
world are not willing to increase taxes in order to finance the expansion of 
higher education using public funding and the developed countries can not 
simply afford it. 

To meet the increased demand for higher education and decreased public 
funding it has been suggested that universities should become more 
entrepreunerial. The University of Phoenix is certainly a very entrepreunerial 
teaching corporation planning to expand internationally and Stanford 
University is a very entrepreunerial research organization not planning to 
increase it’s number of students.  

University of New South Wales and Kenyatta University have developed 
professional programs for non-traditional students who are able to pay 
tution. Both universities have to compete with other public and private 
universities. Without the self-sponsored students the financial situation of 
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both the University of New South Wales and Kenyatta University would be 
very difficult. As Australia’s image of higher education is good, tuition paying 
students from Asia have flocked to Australia and in 2007 the University of 
new South Wales will open a fully fledged university in Singapore in co-
operation with the Singaporean Government. The University of Iceland, 
Kenyatta University and Waseda University do not have the same potential 
to attract foreign students or export their programs to other countries. 

It is a legitimate question to ask if the increased supply of study places 
will in the future be met by established institutions of higher education in 
English speaking countries.  

The University of Iceland has in recent years increased it’s revenues from 
research activities funded by grants from Icelandic and European research 
funds. For Kenyatta increasing it’s research income is a serious challenge as 
research funding in Kenya is very limited and research grants received from 
internaitonal aid organizations have been on the decline in recent years. Still 
Kenyatta it improving ties to local firms in order to increase it’s income from 
consulting and applied research. The same trend is seen at Waseda University 
which has in the past depended very much on student tuition. 

The organization of the University of Iceland and Waseda University 
takes very much after the collegial model. The leaders are elected to be first 
among equals and the individual faculties have much power and freedom. 
The University of Phoenix on the other hand uses the corporate model and 
is run like a private corporation, which it of course is.  

Stanford’s organization is in many ways corporate but at the same time 
gives power to the faculty through the Senate and the Advisory Board of the 
Academic Council over academic matters. All new hires, promotions and 
tenure decisions as well as decisions concerning academic policy have to be 
approved by those institutions. The decisions are implemented by the 
President and Provost who are in charge of daily operations and concerning 
the management of the university, report to an external Board of trustees. 

The organization of the University of New South Wales and Kenyatta 
University is between the collegial model and the Stanford model. In both 
cases the Senate/Academic Board are powerful institutions are are very 
much involved in the details of implementing academic policy.  

At the establishment of the first universities the collegial model was 
prevailing. During the 19th century many new universities took up the 
corporate model but slowly during the 20th century moved towards the 
collegial model. At the beginning of the 21st century universities seem to be 
moving again toward the corporate model. Reforms in Japan will e.g. 
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increase the power of the president of national and public universities and 
reduce the authority of the faculties. A spokesman for Waseda University 
doubted if the faculty at Waseda would accept such a change although very 
likely private universities in Japan will move into that direction. 

It is highly questionable if a trend that took place all over the world 
during the latter half of the twentieth century turning all institutions of 
higher educaiton into universities was sensible. The collegial model is best 
suitable for research oriented educational instituitons and is less suitable for 
mass education. More economic ways of providing higher education for the 
masses have to be found and the University of Phoenix model deserves 
attention. 

The University of Iceland should probably consider if the election of the 
President, Deans and department Chairmen is the best way to select it´s 
leaders. It might be wise to give more power to the Senate over educational 
policy and quality while at the same time reducing the influence of faculty, 
staff and students on the University Council 

Even in Iceland, a traditional welfare state, the Government is not willing 
to pay for the fast growing number of students and direct research funding 
has stagnated. What this implies is that a growing number of students will 
have to choose to study at institutions of higher education specializing in 
teaching and some students at all institutions will have to pay their own way. 
The same trend is clearly happening in many other countries.  

In Australia it is argued that equity among the population is not reached 
by providing free higher education to those who take advantage of it but 
rather by having those who benefit from it share some of the costs. 
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What determines the expansion of higher 
education? 

Credentialism, academic drift, and the growth of 
education 

Jón Torfi Jónasson 

 

The question in the title above can be presented and segmented in 
numerous ways. Not only can we ask what drives the expansion or 
development of higher education, but also what controls (directs or limits) 
this expansion or development. Furthermore, it would be in line with current 
discourse to ask what role government policy plays in the expansion. Does 
the government in fact drive or control it in any way? Finally, we might ask 
whether any underlying forces are at play. 

To the extent that we find it important to implicate government we could 
present the question from a slightly different perspective by asking how 
important it is to investigate on the one hand government action, especially 
financing, rules and regulations, and on the other hand policy documents, 
the government’s green or white papers on its intentions in this sphere. 
Observing the above questions as a whole, the responses to the latter ones 
will crucially depend on the responses to the former ones. For instance, if 
governments are assumed to play a relatively minor role in the development 
of higher education, analysing their intentions or attitudes will be of minimal 
interest, whereas the opposite assumption will lead to their substantial 
relevance. An additional point is that if we assume the authorities not to be 
instrumental in creating the expansion, we might next ask what forces are 
then responsible.  

Thus we are asking two kinds of questions, basically very different: firstly, 
about the forces that steer the development of higher education, and, at the 
same time, about the relevance of dwelling on government actions, which 
incidentally are often taken a priori as highly important.  
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The theoretical motivation for these questions arises from the following 
two considerations. 

On the relevance of governments: Ideas on the nature of the relationship 
between the state and higher education and on the role of governments in 
expanding education are prevalent in discussions on the European higher-
education systems and receive outstanding attention in contemporary 
discourse. 

The rhetoric used by practically every party promoting education, e.g. by 
politicians, administrators, representatives of industry and many educators, 
conforms to various functional theories that have been used to account for 
the expansion of higher education; nonetheless, these theories seem 
contradictory to several features of developments in the education system. 

On alternative agents of expansion: It has been argued that the credential 
account or the status competition account of why secondary (Jónasson, 2003a) and 
higher education (Brown, 1995; Collins, 1979; Jónasson, 1999a, 1999b; 
Labaree, 1997; Labaree, 1995) are expanding can explain the overall growth. 
Some of the internal mechanisms driving credentialism have also been 
proposed (Brown, 1995, 2001). It is therefore imperative to contrast the 
general approach of government policy, on the one hand, with essential 
aspects of the credential or status competition account, on the other hand, 
and note what discrepancies might appear. 

Furthermore, it can be argued that academic drift, i.e. the tendency of study 
programmes to drift towards a curriculum based more emphatically on 
school and texts or on research and theory, is a significant characteristic of 
educational development. I suggest that academic drift belongs to three 
different but related categories. One category refers to a student population 
that tends to choose academically-based programmes in preference to 
vocationally-based programmes (Jónasson, 1997, 2003b). The second 
category involves individual programmes that tend to become academic in 
character without any direct or explicit institutional change (Jónasson, 1998). 
The third category comprises the drift of entire institutions between 
educational sectors, e.g. vocational schools becoming polytechnics, or 
professional schools becoming research universities (Morphew, 2000; Neave, 
1979). While there are several reasons to suspect each of these three types of 
academic drift as influential characteristics of the expansion occurring in 
higher education, the first and third particularly may be applied in accounting 
for the characteristics of educational expansion, even though their relative 
importance would partially depend on the traits of the system in question.  
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What makes it important for us to establish whether the credential 
account is the most appropriate frame for hypothesising on the expansion of 
the education system? First, I am going to argue that the resulting theoretical 
approaches will help us understand a number of apparently paradoxical 
features of educational development, e.g. why government intervention often 
seems not to produce the desired effects (Jónasson, 1998, 2002; Wolf, 2002). 
Furthermore, given the nature of the credential account, a number of 
predictions can be based on it concerning the development of education 
systems, in particular the system of higher education. These are to be 
delineated, defended and tested in the research project discussed in this 
paper. Thirdly, discussion will be stimulated on the possible effects 
credentialism has on the education system. This should reveal whether it 
explains some developments in the system (Archer, 1979, 1981, 1982) and 
spotlight what its potentially positive and negative effects on education are in 
general (Collins, 1979; Labaree, 1995; Wolf, 2002). I will also contend that 
coupling credentialism with academic drift creates a fruitful perspective. 
While credentialism is not clearly responsible for academic drift, it can 
nevertheless explain why increased homogeneity in academic programmes 
and fairly obvious institutional drift is tolerated, and even encouraged, by the 
various actors concerned. 

The state and higher education 

Discussion on the relationship between the state and the universities 
focuses, on the one hand, on the importance of the universities to the state 
and, on the other hand, on the role of the state in deciding the structure, 
stature and power of the universities. It is clear that two of the strongest 
higher-education systems in Europe, the Napoleonic university structure in 
France and the universities of Humboldtian descent in Germany, were 
established in the belief that such systems were keys to underpinning, 
shaping and sustaining the State. Moreover, in these centralised European 
systems it is apparent that the infrastructure of the higher-education systems, 
if not of the universities themselves, is highly regulated by government 
policy. Yet, this fact begs two questions, which lead us in opposite directions. 
First of all we may ask what the impact of this control is on the actual 
operation of these institutions. In other words, is the nature of state 
regulations decisive for the present and future academic or professional 
quality of these institutions? Does it alter to any appreciable extent the 



278 Hagfræði Jón Torfi Jónasson
  

  

course followed during institutional development? Our attention might also 
turn in the opposite direction and speculate on the extent to which 
government edicts control student flow or even the expansion of the student 
population, i.e. the overall size of the tertiary enterprise. 

It may seem ill-advised, to put it mildly, even to begin to question the 
seemingly overwhelming importance of modern governments in building up 
higher education, or for that matter practically any education at any level. 
Governments in most European countries, for example, provide the 
framework (laws and regulations) and thereby determine in some detail the 
texture of the system. Over and above that, they provide the bulk of 
financial support and stipulate many rules by which it is apportioned, such as 
a variety of quotas for types of institutions or academic subjects. Not only do 
governments possess these formal powers, but normally themselves argue 
that the efficiency of the education system, in particular of the tertiary sector, 
is crucial to the economic welfare of the state. Through all these 
considerations, governmental influence should be abundantly clear and even 
justified. Nevertheless, we may find that contrary to this apparently 
overwhelming influence, still other forces are at work with greater relative 
effects than the superficial scenario above would suggest. 

Educational expansion from a functional perspective 

From the actors’ point of view, the situation seems to be rather simple 
and to fit squarely into the functional framework. Students seek an education 
that provides them with relevant skills; industry, in turn, hires them and 
rewards them in view of these skills. This is a basic pre-condition for 
economic well-being -- not only that of the individuals, but also of the 
separate firms or institutions and of society as a whole. The corollary 
assumption is that the expansion of education is to be explained by a 
constantly rising demand for skills. 

In keeping with this, we hear the human capital view expounded by 
governments, and most of what is claimed by governments is echoed by 
supra-national bodies such as the EU. They justify their support for 
education by precisely this presumed functional relationship between 
education and jobs. Consequently, each government feels justified in 
believing that it will serve society’s best interest by ensuring that the 
education system will provide the highest-quality training for as many people 
as possible. The same kinds of arguments on capital or investment lie behind 
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every government’s support for research. Thus the grounds for arguing the 
government's involvement are quite clear, as well as the course the education 
system should take according to the general official view.  

The credential account of expansion in higher education 

The credential account has its roots in Weber’s notion of competition 
among groups who derive their competitive strength from their educational 
degrees (Brown, 2001). Individuals and groups thus seek credentials in order 
to enhance their competitive strength in the job market. According to the 
credential account, the expanding student population is at least partly 
explained by more and more people seeking credentials; in the manner of a 
spiral, further people are induced to follow suit. Accordingly this may 
likewise be called the status competitive account of educational expansion, at 
least as far as the higher-education sector is concerned. Originally developed 
by (Collins, 1979), this notion was further elaborated by (Brown, 1995, 2001) 
and by (Labaree, 1997). Brown (2001, p. 20) suggests four principal tenets of 
the credential account, the following two of which I have classified 
respectively, by Brown's numbering, as the cultural/fuzzy and academic drift 
characteristics: 

1. The content and occupational significance of credentials are more 
cultural and exclusionary than technical and efficacious. Correspondingly, 
degree thresholds are more important in credentialed labour markets than 
are years of schooling or technical knowledge. 
4. Historical credential inflation at the top of credentialing hierarchies 
drives educational expansion. Credentialing crises may occur in credential 
markets, and states may be more or less involved in the regulation of 
credential markets and crises. 
The abstract, fuzzy or symbolic value of credentials may of course vary 

enormously between credentials and cultures; basically, this will have to be 
assessed empirically. In his paper, Brown (2001) attempts to comprehend the 
intricacies of the credential strive, whereas I in this paper am more 
concerned with the implications it may have for trends in the education 
system, a theme that is probably most closely related to Tenet Four in 
Brown’s list. 
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Implications of the credential mechanism for the expansion 
of higher education 

If we assume that the credential mechanism is a driving force in the 
growth of education systems as measured by numbers of participants, the 
mechanism begins to display a variety of interesting, important implications 
for system developments in education and even offers explanations for a 
number of apparent paradoxes. This is especially meaningful since national 
policies are nearly always based on the rhetoric of human capital, assuming a 
fairly straight-forward functional relationship between education and the job 
market. I suggest that predictions based on the credential mechanism can 
usefully be classified under three main headings. Viewed from the credential 
standpoint, the three classes are a) comparative aspects of trends in 
educational expansion, b) significant discrepancies between system features 
(micro features) and overall developments in education systems (macro 
features) and finally c) the more technical factors of expansion, that is its 
form and evolution. Of course, the predictions I make still lack specificity. 
Some of them demand much more elaboration and most of them call for 
substantial empirical investigation. Here I will concentrate on the first two 
categories. 

The comparative aspect of developments 

The comparative potential of the credential account is particularly 
attractive, because it suggests a universality not offered by various other 
accounts. Nevertheless, it is imperative to tread carefully here, because even 
though several other accounts assume even sharper differences between 
states or cultures, this account also suggests at least mild cultural differences. 
Furthermore, not only explicit blueprint theories (Meyer, Ramirez, & Soysal, 
1992; Ramirez, 1997; Ramirez & Ventresca, 1992) but also functional and 
Marxist accounts (see review in Brown, 1995) may be quite universal in the 
sense that contrasting economic structures in the countries compared do not 
necessarily suffice to indicate major differences in educational expansion. 
Building on initial observation and consideration, I hypothesise that the 
credential account will suggest the following: 

 
1. Trends of development are in their superficial form largely 

independent of system factors, and hence should remain similar for 
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quite different systems of government. Thus one should find 
corresponding patterns in a very mixed and decentralised system of 
higher education, such as in the USA, and a centralised system, such 
as in Europe, with the inclusion on the whole of Nordic 
arrangements, where development is to all appearances tightly 
controlled by the government. In a like manner, we will probably 
discover much the same growth whether examining developed or 
developing countries.  

2. The growth coefficient remains extremely stable over time because the 
macro features of the mechanism controlling the growth undergo no 
modification. 

3. Although it may be that the drift can be countered in systems with 
exceptionally strong governmental control, reductions will probably 
evidence themselves not in the overall pattern, but rather in the slow 
academic drift of entire institutions (see below). Thus institutional 
drift will probably occur more frequently in centralised systems, and 
more general (i.e. student) drift in decentralised systems. 

4. This reinforces the notion that one can find similar patterns of 
development despite the absence of a blue-print, whether this refers 
to a common model (e.g. the Humboldtian model or the Bologna 
process) or a common rhetoric (i.e. the human capital theory). 

The discrepancy between macro and micro developments 

The perspective presented in this paper is a bird’s-eye view of educational 
expansion, which previously led me to the credential account. This overall 
viewpoint is conducive to drawing forth the differences between macro 
changes, with which I was earlier preoccupied (Jónasson, 1997, 2003a) and 
the system changes which perhaps devolve from them, rather than vice versa 
(though that is normally thought to be the case). My position is that the force 
of overall expansion is driven by a powerful, though nevertheless diffuse, 
striving for credentials, which either moulds or enables particular 
developments in the education system. It is in this sense that the macro level 
controls the micro level, whereas one might have certainly expected the 
direction of cause to be opposite, that is, from the micro level toward the 
macro level.  

What is subsequently perhaps most interesting is that government 
rhetoric ostensibly emphasises human capital and the functional operation of 
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the system. Most of the centralised intervention is on those lines. Govern-
ments say that they emphasise (vocational and) professional education, that 
they will support a close relationship with industry, and that they want to 
support both research and teaching on the grounds that these ultimately 
stimulate the economy. Moreover, the functional view also prevails within 
the student body so long as it does not conflict too dramatically with the 
yearn for status. Thus vocational and professional subjects will be preferred 
to the more academic ones, but only as long as the former retain a high 
status, that is, as long as their (cultural) value is on a par with that of the 
more academic subjects. Thus we observe a balancing act between credential 
and functional forces. In this light I suggest the additional hypothesis: 

5. The student body will continue expanding, basically influenced by the 
credential mechanism. Growth at every level will be slow in the 
initial stages, but steady, and at the outset the professional, technical, 
i.e. job-related, streams will expand quickest. Gradually, nonetheless, 
these will lose speed compared to more academic streams, which 
will bit by bit take over, so that academic drift (corresponding to the 
first category in my discussion of academic drift above) will appear 
as a consequence of credentialism. Seen in this light, preliminary 
expansion of the ostensibly technical or professional schools 
(particularly those which have recently been upgraded within the 
system) is not in fact evidence against the account of academic drift 
but rather a natural first stage in the long-term process. As the 
foreseeable future unfolds, this relative strength of the professional 
subjects will progressively diminish.  

6. The continued strengthening of academically high-status institutions 
will be tempered by the rapid academic drift of vocational and 
professional institutions (the third category in my outline of such 
drift). In order to hinder the drift of status-seeking students into 
more academic institutions, the lower-status institutions, aided by 
governments (on the basis of functional rhetoric), will seek to 
enhance the institutions' standing within the system by elevating 
their programmes to a more esteemed level. This will happen 
irrespective of whether there is up-skilling in the relevant jobs. 

7. The job market will also elevate its demands for credentials, 
irrespective of any objective assessment about the need for doing so.  

8. Despite the functional overtones of government rhetoric, the quality 
battery will emphasise quite formal competencies, coinciding with 
the academic overtones of the credential mechanism, as no party will 
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receive specific coherent guidance to the contrary from the agents 
taking part (such as industry). In the fight that governments will 
sometimes think they are waging against credentialism, they will 
adopt remedies that as a rule play into its hands. 

9. Upon seeking guidelines from industry, higher education will obtain 
less direction than it requests, because the attitude of industry is 
actually based on credentials rather than skills. 

The research programme 

What has been presented above is part of a research programme that is in 
progress. Here I will present three examples of analysis along the theoretical 
lines above. 

Can exponential expansion be empirically demonstrated? 

The extent to which the expansion of higher education in the Nordic 
countries fits with predictions of the credential account and thus with 
exponential growth rates calls for investigation. In order to study this we will 
use the predictive method applied by Jónasson (2003a). Examining the 
participation rate over a certain period in each of the Nordic countries, we 
will attempt to determine whether trends can be forecast using the 
exponential fit and thus be able to demonstrate how much reality deviates 
from predictions in these instances. Below, we present current data from the 
Nordic countries, including Finland and Iceland, to illustrate cases in point. 
In Figure 1, we show the expansion curves of attendance in the Nordic 
university sector (tertiary education) during the 20th century. It is immediately 
clear that the general pattern in all the Nordic countries corresponds closely 
to exponential growth.  
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Figure 1. Participation rates at the tertiary level in the Nordic countries 
during most of the 20th and beginning of the 21st centuries. The students 
recorded were at both universities and polytechnics, although the borderlines 
within the higher-education system vary among countries. 
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Figure 2. Participation rates in Finland and Iceland, shown for both the 
traditional university system (lower curves) and the composite, which 
includes polytechnic figures. In each case the fitted exponential line (based 
on data until 1970) applies to the university system of that time. Even 
though the trend from the middle of the 20th century clearly extends well 
into the 21st, the deviations from these curves are noteworthy.  

 
At least three features of the data in Figures 1 and 2 are worth noting. 

Firstly, the exponential character of the growth is quite pronounced. 
Secondly, what deviations do occur from such rates are intriguing, in 
particular the effect which new types of education seem to have on trends. 
Thirdly, one of the problems with these data is the fact that all students at 
every level (especially the bachelor's and master's levels) and all ages (typically 
20-50 years) are included. It is evident that in order to acquire a clearer 
picture of the credential features of this evolution one needs not only to 
obtain the age profile of those attending but also to differentiate among 
varying levels of tertiary education, especially the undergraduate and graduate 
levels. 
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Differences between cultures 

Whereas the credential account allows for cultural differences, such as 
hiring practices and the solidity of educational traditions, it does not 
necessarily anticipate fundamental distinctions respecting government roles 
in controlling the enterprise of higher education. Brown (1995) notes the 
differences between higher-education developments in Europe and the USA. 
When discussing Margaret Archer’s “Eurocentric (p. 47)” account, he feels 
“it is inconceivable that she is unaware of the tremendous differences 
between U.S. and European higher educational expansion (p. 45)”. He thus 
suggests that it may be highly significant to gauge the differences between 
these two sets of development, while I in contrast suggest that we will above 
all find important affinities, which I claim the credential account ought to 
predict. In this vein, we would not necessarily expect to discover the 
profound distinctions between countries to be gathered from Brown’s 
attitude above.  
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Figure 3. Rates of growth in the university sector of the USA and a number 
of European countries. In the left panel, the top line clearly shows growth in 
the US system far to exceed what is found in the European countries. In the 
right panel, on the other hand, where the initial standing of every country at 
the beginning of the 20th century has been equalised, we note that expansion 
in the three countries presented as examples is fairly similar. All these cases 
include what in the statistics is generally termed as university education (see 
in particular Mitchell, 2003). 
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To present this in another fashion, the following table shows the growth 
rates during different periods for four countries of quite different sizes and 
contrasting traditions of government involvement in their education systems. 
I would like to point out that the growth coefficients are in fact not 
substantially different and that according to these data there are no grounds 
for maintaining the growth of higher education in the varying countries to be 
qualitatively different. This does not of course preclude sharply different 
internal details in these systems. In fact the standard deviation in the growth 
coefficients may be theorised as a measure of government intervention. The 
less it is, the smoother or more homogeneous the growth, ensured by less 
centralised intervention in access to higher education. Still, one would expect 
that the coefficients are affected by various (and often substantial) 
fluctuations due to substantial differences in systems, economic conditions, 
and major societal events such as war.  

Table 1. Growth coefficients for higher education (number of  students 
relative to typical age cohorts) 

 Finland Iceland France USA 
1900-1919 -0.002 0.067 0.019 0.026 
1920-1939 0.062 0.028 0.039 0.028 
1940-1959 0.039 0.050 0.053 0.050 
1960-1979 0.069 0.048 0.042 0.036 
1980-1992 0.046 0.036 0.043 0.029 

Tendencies in government legislation 

The final attempt made here to argue for the credential model is to allude 
to the somewhat schizophrenic, but perhaps sensible attitude of 
governments when it comes to remedying matters; in fact, this ties in 
appropriately with Archer’s suggestion of harmonisation within the 
education system. Governments have followed the human capital rhetoric as 
their main guide, which should stimulate functionalist policies. Yet they have 
noted that despite their (apparently quite genuine) support for the vocational 
or professional aspect of educational development, they are witnessing the 
strong movement of students, and consequently of institutions, towards the 
Humboldtian stereotype, the research university. In order to prevent this 
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trend (actually under the influence of credentialism, though also guided by 
egalitarian principles) the government tendency seems pronounced to 
streamline education systems so as to move them away from their functional 
architecture (e.g. specialised colleges and universities, differentiated sectors in 
secondary and tertiary education with well-defined vocational and 
professional aims) and into a world which is much more streamlined, a world 
which is characterised by a plainer, albeit diffuse credential structure. 
Legislation to this end has the tendency to erode the differences among 
institutions and fields, transferring all institutions into the homogenous realm 
of the highest status, i.e. that of the universities. The trans-European 
Bologna process is a prominent example of this. Of course, this does not 
preclude that governments also maintain and augment the credential 
problems by elevating some vocational or professional programmes and 
even universities to an elite status for isolated purposes. On the whole, 
however, the leading endeavour is to alleviate the credential problem. 

Conclusion 

The present paper is meant to demonstrate that the credential framework 
is capable of being empirically underpinned and of providing significant 
explanations for various features of educational development. Moreover, the 
framework ties in well with the mechanism of academic drift. Their 
combined perspective allows for the prediction of developments in the 
higher-education sector and explains why some government initiatives do 
not achieve the results aimed for. The paper has also argued by way of 
demonstration that national policy does not control the expansion of higher 
education. In fact, it could be that policy makers spend too little time 
pondering the actual outcomes of their own policies (Jónasson, 2002). Rather 
than these policies, it may instead be student desire to obtain high-status 
credentials that in an uncertain way are supposed to help them secure an 
interesting position for themselves that is driving and directing this 
expansion. 

Thus I have also proposed that government policy papers, as interesting 
and informed as they often are, may not carry the significance we often 
attach to them. 
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Has the Flow-Performance Relationship 
in the U.S. Mutual Fund Industry 

become more linear?1 

Kári Sigurðsson 

 

Numerous papers have shown that mutual fund investors flock into well 
performing funds but fail to leave poor performing funds, i.e. the relations-
hip between flows and past performance is convex (Ippolito 1992, Chevalier 
and Ellison 1997, Sirri and Tufano 1998). This fact has at least two 
interesting aspects. First, it can lead to excessive risk taking since the 
compenation scheme for mutual fund managers is usually expressed as a 
percentage of Total Net Assets (TNA). The payoff is therefore like a call 
option on past returns and the manager can affect the value of this option by 
changing the risk profile of the portfolio. Brown, Harlow, and Starks (1996) 
show that mid-year losers tend to increase fund volatility in the latter part of 
an annual assessment period to a greater extent than mid-year winners. 
Chevalier and Ellison (1997) show that mutual funds do alter the riskiness of 
their portfolios in a manner consistent with these incentives. Second, convex 
flow-performance relationship implies that investors stick to the poor 
performrs despite the evidence of persistent bad performance (See Hendicks 
et al. 1993, Carhart 1997). 

This paper demonstrates that the flow-performance relationship has 
become more linear during the nineties compared to the previous two 
decades (See Figure 1). This has interesting implications since it decreases the 
risk taking incentives faced by portfolio managers and shows that investors 
are starting to flee from the poor performing funds. 

                                                 
1  This is a short version of the original working paper 
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Figure 1. Flow Performance Relationship.2  

Furthermore, I argue that this change is mainly because inflows into 
mutual funds have increased so more money is chasing the best performing 
funds (see Figure 2) and decreasing transaction costs have led to more 
switching between funds (see Figure 3). 
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Figure 2. New Sales per Average Fund Size (source: ICI 2004) 
                                                 
2  Average net flow for ten deciles of mutual funds based on absolute returns. For each year 

the funds are ranked according to absolute returns within category and grouped into ten 
deciles. The figure shows average yearly flows for each decile. 
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Figure 3. Exchange Sales and Load.3  

This paper builds on the convex flow performance relationship docuentd 
by Ippolito (1992), Gruber (1996) Chevalier and Ellison (1997), and Sirri and 
Tufano (1998). More recently, some papers have tried to explain this finding. 
Sirri and Tufano (1998) show that, search costs involved in buying a mutual 
fund seem to play a considerable role, i.e., the flow performance-relationship 
is stronger for funds with higher marketing effort or lower search costs. 
Lynch and Musto (2003) construct a model in which fund managers are 
more likely to change strategy following bad performance. Therefore bad 
past returns are not persistent while good ones are. However, the persistence 
of bad performance (see for example Hendricks et al. 1993, Carhart 1997) 
casts some doubt on this explanation. In Berk and Green (2002), fund 
managers have different abilities that investors infer by observing past 
returns. Consequently money flows into funds with high returns/high ability 
managers. Similarly Huang et al. (2004) assume that investors learn about 
managers’ ability from past returns but they also assume that new investors 
face participation costs. Therefore past returns have to be sufficiently high 
for new investors to overcome this cost. Other explanations invoke 
investors’ irrational behavior. Goetzmann and Peles (1997) use a small 
survey data to show that investors’ beliefs about past performance seems to 

                                                 
3  Exchange sales per average fund size is the dollar value of mutual fund shares switched 

into funds within the same fund family divided with the average mutual fund size for that 
year (source: ICI 2004). Average maximum total load is estimated for the sample of 
domestic growth and income equity funds used in this study. 
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be biased upwards. Hence, they suggest that investors do not leave poor 
performing funds because they believe it performed better than it actually 
did. This paper does not conflict with previous explanations but it tries to 
increase our understanding of the flow-performance relationhip by showing 
that it has become more linear during the last decade and suggests that this is 
because of lower transaction costs and increased inflows. 

The paper proceeds as follows. Section I explains the empirical methodo-
ogy and findings and Section II concludes. Due to size constraints it was 
necessary skip the discussion of the data and variable definitions, replication 
of the results by Sirri and Tufano (1998), results about transctions costs, 
explanation of the theoretical model and all results that are based on risk 
adjusted returns. This will inevitably affect the quality and clarity of the 
paper.  A full version of the paper is available on demand from the author. 

Methodology and Empirical Findings 

The main aim is of this study to understand the relationship between past 
performance and flows. As a starting point I run the same type of regression 
as in Sirri and Tufano (1998) (see Table 1) using panel regression with year 
fixed effects. This means explaining yearly net flows using past year returns 
along with a few control variables. Each year the returns are scaled from 0-1 
and called rank. The rank is then split into three groups, the bottom 
performance quintile, the 2nd-4th performance quintile and the top 
performance quintile. A fund that has a rank of 0.5 gets 0.2 in the bottom 
performance quintile, 0.3 in the 2nd-4th performance quintile and 0 in the top 
performance quintile. The idea behind splitting the rank between three 
variables is to analyze separately how much each performance quintile affects 
flows. A higher coefficient on the 5th performance quintile compared to the 
coefficient on the 2nd 4th quintile means that each percentage point above 
80% generates higher inflow on average than the ones below. Several control 
variables are also included in the regression. Lagged Total Net Assets (TNA) 
is to control for the fact that bigger funds tend to have lower percentage 
flows. Flows to fund category is to control for flows that are because 
investment styles can go in and out of favour. Standard deviation of monthly 
returns is to control for fund riskiness and finally total fees is to control for 
investor unwillingness to pay high costs.  

The coefficients on ranks for 1971-1990 are similar to Sirri and Tufano 
(1998) but the coefficients for 1991-2002 are both higher and more 
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significant. This suggests that the sensitivity to past returns was considerably 
higher during the nineties compared to the previous two decades. One 
percentage point increase in rank in the 2nd-4th performance quintile 
generated an average inflow of about 0.2% during the first period but around 
0.4% in the second. The signs of the parameters on the control variables can 
then be interpreted in the same way as in Sirri and Tufano (1998). The 
negative sign on the lagged log(TNA) means that the percentage growth of 
bigger funds is lower than for small funds on average. This is because growth 
is defined in percentage terms so the larger funds need much higher inflow 
to generate same growth as the small funds. Flow to funds category is 
insignificant. This is probably because the yearly returns of the different 
categories (Aggressive growth, growth and income, and long term growth) 
have an average correlation of 0.93 so it is unlikely that households, that 
spend limited resources on making investment decisions, make a sharp 
distinction between these groups. It is more plausible that households 
distinguish better between broader asset classes like foreign and domestic 
equity funds without being overly concerned about subclasses of domestic 
equity funds. Standard deviation of monthly returns is also insignificant. This 
can also be due to the fact that the correlation between these funds is very 
high so investors might consider them to be almost equally risky. Again, the 
investor might be more concerned about risk for different asset groups 
instead of risk within asset group. The coefficient on fees is never the less 
negative and significant, i.e. investors are concerned with fees. This might be 
because information about fees are readily available and easily understood by 
retail investors. Overall, the signs and levels of the coefficients are broadly 
speaking similar to Sirri and Tufano (1998). 



296 Viðskiptafræði Kári Sigurðsson 

 

Table 1. Flow-performance relationship – Panel regression.4 
Indepentent variable 1971-1990 1991-2002 

Intercept 0.457 -0.074 
 (6.94) (1.61) 
LogTNA lag -0.119 -0.003 
 (18.74) (0.70) 
Flows to fund category 0.108 0.073 
 (2.57) (2.34) 
Std. dev. of previous year monthly returns -0.545 0.673 
 (1.19) (2.37) 
Total fees -1.132 -0.922 
 (1.30) (1.34) 
Breakdown of RANK   
Bottom performance quintile (LOWPERF) 0.158 0.651 
 (1.02) (4.85) 
2nd-4th performance quintile (MIDPERF) 0.186 0.429 
 (5.27) (13.95) 
Top performance quintile (HIGHPERF) 1.598 2.521 
 (10.62) (19.50) 
   
Average R2 9.6% 13.9% 
Number of observations 6,418 12,689 

Change in the Performance Flow Relationship 
In Table 2 I test formally how the performance flow relationship has 

changed from 1971-1990 to 1991-2002 by including three dummy variables 
multiplied with LOWPERF, MIDPERF, and HIGHPERF respectively. The 
dummy variables take a value of one if the observation is in the relevant 

                                                 
4  The sample includes open-end U.S. growth and income domestic equity mutual funds 

from 1971 to 2002. Dependent variable is the growth rate of new money defined as 
(TNA(j,t)-TNA(j,t-1)·(1 + r(j,t))/TNA(j,t-1) where TNA(j,t) is the total net assets for fund 
j at time t and r(j,t) is the net return for fund j at time t. Rank is normalized from 0 to 1 
and represents funds percentile performance relative to other funds in the same year. The 
coefficients on fractional ranks are estimated using a piecewise linear regression 
framework for different quintiles. The bottom quintile (LOWPERF) is defined as 
Min(0.2,Rank(t-1)), the 2nd-4th quintile is defined as Min(0.6,Rank(t-1)-LOWPERF), and 
the highest quintile (HIGHPERF) is defined as Max(0,Rank(t-1)-0.8). The regression is 
estimated using GLS with year fixed effects and t-statistics are given in parentheses below 
the coefficient estimates. 
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decade. The coefficient on the dummy variable then shows how the relevant 
rank coefficient has changed. The average change in parameter values is 
positive and significant in all cases when rank is based on absolute returns. 
One percentage point decrease in rank in the bottom performance quintile 
did not generate any outflows during 1971-1990 but generated 0.7% during 
the latter period. By the same token, one percentage point increase in rank in 
the top performance quintile generated 0.7% more inflow on average that 
during the first period. This suggests that the flow-performance relationship 
was stronger during the last decade and since inflow of new money into 
mutual funds was higher during the latter period it is likely that the 
relationship was primarily driven by inflows. The next section tests for that 
by estimating the relationship separately for inflows and outflows using the 
N-SAR data. 
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Table 2. Flow-performance relationship – parameter change during the 
nineties.5 

  Change in parameters 
Indepentent variable 1971-2002 1991-2002 
Intercept 0.138  
 (2.63)  
LogTNA lag -0.025  
 (8.15)  
Flows to fund category 0.087  
 (3.39)  
Std. dev. of previous year monthly returns 0.411  
 (1.72)  
Total fees -0.798  
 (1.45)  
Breakdown of RANK   
Bottom performance quintile (LOWPERF) 0.011 0.683 
 (0.07) (3.20) 
2nd-4th performance quintile (MIDPERF) 0.182 0.259 
 (4.53) (5.21) 
Top performance quintile (HIGHPERF) 1.835 0.690 
 (10.87) (3.32) 
   
Number of observations 19,107  
R2 overall 12.8%   

 

                                                 
5  The sample includes open-end U.S. growth and income domestic equity mutual funds 

from 1971 to 2002. Dependent variable is the growth rate of new money defined as 
(TNA(j,t)-TNA(j,t-1)·(1 + r(j,t))/TNA(j,t-1) where TNA(j,t) is the total net assets for fund 
j at time t and r(j,t) is the net return for fund j at time t. Rank is normalized from 0 to 1 
and represents funds percentile performance relative to other funds in the same year. The 
coefficients on fractional ranks are estimated using a piecewise linear regression 
framework for different quintiles. The bottom quintile (LOWPERF) is defined as 
Min(0.2,Rank(t-1)), the 2nd-4th quintile is defined as Min(0.6,Rank(t-1)-LOWPERF), and 
the highest quintile (HIGHPERF) is defined as Max(0,Rank(t-1)-0.8). The change in 
parameters is measured using a dummy variable multiplied with different performance 
quintiles. A simple example would be y=b·x+D·g·x+e, where D=1 if the observation is 
from period 1991-2002. The value of g is reported in column three. The regression is 
estimated using GLS with year fixed effects and t-statistics are given in parentheses below 
the coefficient estimates. 
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Inflows and Outflows 
In Table 3 I estimate the flow-performance relationship separately for in- 

and outflows. The relationship between inflows and past returns is positive 
and significant for mid performing and top performing funds. The 
relationship between outflows and past returns is also significant for the mid 
performing funds, which means that investors are more likely to withdraw 
money from well performing funds, contrary to what the flow-performance 
relationship implies. Hence, the results show that the usual relationship 
between net-flows and past performance is mainly driven by inflows. This is 
probably similar to what people would expect and lends support for the idea 
that the flow-performance relationship should be stronger during times of 
high average inflows. A plausible explanation for this is that investors initially 
spend time on selecting their fund but after that most of them do not 
actively manage their investments. 
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Table 3. Flow-performance relationship, In- and outflows.6 
Indepentent variable Inflow Outflow 
Intercept 2.200 2.293 
 (4.82) (4.86) 
LogTNA lag -0.333 -0.268 
 (6.26) (5.52) 
Flows to fund category 0.338 0.210 
 (1.82) (1.30) 
Std. dev. of previous year monthly returns -3.378 -0.082 
 (1.00) (0.03) 
Total fees -1.875 -4.357 
 (0.15) (0.38) 
Breakdown of RANK   
Bottom performance quintile (LOWPERF) -0.340 -0.690 
 (0.40) (0.92) 
2nd-4th performance quintile (MIDPERF) 0.358 0.307 
 (2.31) (2.27) 
Top performance quintile (HIGHPERF) 4.046 1.021 
 (6.08) (1.76) 
   
Number of observations 1,343 1,343 
R2 overall 0.8% 0.5% 

 

                                                 
6  The sample includes open-end U.S. growth and income domestic equity mutual funds 

from 1996 to 1999. Inflow is defined as (New Sales(j,t)+Reinvestment of 
dividents(j,t)+Other sales(j,t))/TNA(j,t-1) and outflow is defined as 
(Redemptions(j,t))/TNA(j,t-1) where TNA(j,t) is the total net assets for fund j at time t. 
Rank is normalized from 0 to 1 and represents funds percentile performance relative to 
other funds in the same year. The coefficients on fractional ranks are estimated using a 
piecewise linear regression framework for different quintiles. The bottom quintile 
(LOWPERF) is defined as Min(0.2,Rankt¡1), the 2nd-4th quintile is defined as 
Min(0.6,Rank(t-1)-LOWPERF), and the highest quintile (HIGHPERF) is defined as 
Max(0,Rank(t-1)-0.8). The regression is estimated using GLS with year fixed effects and t-
statistics are given in parentheses below the coefficient estimates. The regression is 
estimated using GLS with year fixed effects and t-statistics are given in parentheses below 
the coefficient estimates. 
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Conclusion 

The contribution of the original paper is threefold. First, it shows 
empirically how the flow-performance relationship has become more linear 
during the nineties compared to the previous two decades. Second, it 
suggests that this can be due to increased inflows and lower transaction cost. 
This is done by showing that the flow-performance relationship is primarily 
driven by inflows. This is also done by showing that investors are aware of 
transaction costs, they are more reluctant to chase well performing front end 
load funds and more reluctant to leave poor performing back end load funds 
(Not included due to size constraints). Third, it develops a simple portfolio 
allocation model that demonstrates these results in a formal way (Not 
included due to size constraints). 

The fact that the flow-performance relationship has become more linear 
has two interesting implications. It decreases the implied risk incentive faced 
by portfolio managers and it shows that investors are fleeing from the worst 
performing funds, contrary to what has been shown before. It would 
therefore be interesting to investigate whether portfolio managers have 
changed their risk taking behaviour accordingly and test whether investors 
have started to flee from poor performing funds because they have learned 
that bad performance often persists or whether it is only because of lower 
transaction costs. 
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Af hverju stofna sumir Íslendingar 
fyrirtæki en ekki aðrir? 

Magnús Orri Schram 
Guðrún Mjöll Sigurðardóttir 
Rögnvaldur J. Sæmundsson 

 

Frumkvöðlastarfsemi og stofnun nýrra fyrirtækja eru af mörgum talin 
mikilvægar forsendur hagþróunar, hagvaxtar og sköpunar atvinnutækifæra. 
(Birch 1987, Shumpeter 1934). Sökum þessa hafa stjórnvöld áhuga á því að 
skapa aðstæður sem hvetja til og styðja við bakið á frumkvöðlastarfsemi. Til 
þess að átta sig á því hvernig hægt er að byggja upp slíkar aðstæður er mikil-
vægt að skilja ástæður þess að einstaklingar leggja út í frumkvöðlastarfsemi. 

Markmið þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt, er að kanna af hverju 
sumir Íslendingar stofna fyrirtæki en aðrir ekki. Rannsóknin byggir á gögnum 
sem safnað hefur verið síðustu tvö árin á vegum Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) verkefnisins. Á hverju ári hefur verið gerð símakönnun 
meðan 2000 Íslendinga á aldrinum 18-64 ára og þeir spurðir um þátttöku 
sína í undirbúningi og stofnun fyrirtækja.  

Í upphafi greinarinnar er fjallað um helstu kenningar sem útskýra hvers 
vegna sumir einstaklingar eru líklegri en aðrir til þess að sjá og nýta viðskipta-
tækifæri. Þessi kenningagrunnur er notaður til þess að setja fram tilgátur um 
hvaða einstaklingar séu líklegri en aðrir til þess að stofna fyrirtæki. Í kjölfarið 
eru tilgáturnar prófaðar, dregnar af þeim ályktanir og rætt um þörf á frekari 
rannsóknum.  

Hverjir stofna fyrirtæki? 
Í grundvallaratriðum má segja að tvær meginlínur hafi verið ráðandi um 

ástæður frumkvöðlastarfsemi. Annars vegar hefur verið lögð áhersla á að 
persónueinkenni einstaklinga ráði mestu um það hvort einstaklingar stofni 
fyrirtæki eða ekki, t.d. vilji til að ná árangri (McClelland 1961), vilji til að 
takast á við óvissu (Kilhstrom og Laffont 1979) og vissa um eigið ágæti 
(Chen o.fl. 1998). Hins vegar er lögð áhersla á að tækifæri til frumkvöðla-
starfsemi skapist vegna aðstæðna í umhverfinu og að það sé undir hælinn lagt 
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hverjir nýti þau tækifæri. Í því tilfelli er t.d. gjarnan talað um mikilvægi 
stofnanaumhverfis, tengslaneta, þekkingarstigs og fjármálakerfis fyrir stofnun 
nýrra fyrirtækja (Lundvall 1992). 

Nýlega hefur átt sér stað innan frumkvöðlafræðinnar tenging á milli 
þessara tveggja meginlína (Venkataraman 1997, Shane og Venkataraman 
2000, Shane 2003). Þessi tenging er byggð á kenningum Kirzners (1997) um 
þátt frumkvöðla í því að koma á jafnvægi í efnahagslífinu. Kirzner telur að 
frumkvöðlar séu þeir einstaklingar sem eru vakandi fyrir breytingum í 
efnhagslífinu og hafi upplýsingar sem ekki eru aðgengilegar öllum. Þannig 
byggir frumkvöðlastarfsemi ekki eingöngu á persónueinkennum heldur að 
miklu leyti á þeim aðstæðum sem koma upp og hvernig fólk bregst við þeim. 
Því er ekki hægt að skýra hegðunina með eiginleikum sem fylgja einstak-
lingnum alla tíð við fjölbreyttar kringumstæður. Hins vegar er heldur ekki 
hægt að benda eingöngu á umhverfið, enda sprettur hvötin til frumkvöðla-
starfsemi upp hjá einstaklingnum og krefst um leið aðgerða af hans hálfu. 
Það er því samspil aðstæðna í umhverfinu og einstaklingsins sem ákveður 
hverjir gerast frumkvöðlar og hverjir ekki og þetta samspil kristallast í 
viðskiptatækifærinu  

Viðskiptatækifæri er möguleiki til þess að uppfylla þörf á markaði með 
arðbærum viðskiptum (Ardichvili o.fl. 2003). Möguleikinn getur verið óskýr 
og tekið breytingum í meðförum þeirra sem ætla sér að nýta hann og ekki er 
víst að tækifærið reynist arðbært eða framkvæmanlegt þegar á hólminn er 
komið. Viðskiptatækifæri geta verið byggð á nýjum þörfum eða nýjum 
leiðum til þess að uppfylla þekktar þarfir en það þarf þó ekki að vera. Til 
dæmis getur viðskiptatækifæri falist í því að anna umframeftirspurn eftir 
þekktri vöru eða þjónustu. 

Ef gert er ráð fyrir að fyrirtæki séu stofnuð til þess að stunda viðskipti 
hlýtur hugmynd um þörf á markaði sem ætlunin er að uppfylla, að liggja að 
baki stofnun þeirra. Það hlýtur því að vera forsenda þess að einstaklingar 
stofni fyrirtæki, að þeir sjái eða skapi viðskiptatækifæri sem þeir vilji nýta 
með því að stofna fyrirtæki.  

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar eru misjafnlega líklegir til þess 
fallnir að sjá eða skapa sér viðskiptatækifæri. Einstaklingar; sem búa við sterk 
félagsleg tengsl við fjölbreytta hópa (Aldrich and Zimmer 1986) og hafa 
sköpunargáfu til að sjá möguleika til nýbreytni (Harper 1996), eru í störfum 
tengdum markaðsmálum, rannsóknum og þróun (Klepper og Sleeper 2001), 
hafa greind til að greina upplýsingar með afgerandi hætti (Hebert and Link 
1988), og njóta félagslegra tengsla við aðila í viðskiptalífinu (Bruderl and 
Preisendorf 1998), eigi auðveldar með að koma auga á eða skapa sér 
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viðskiptatækifæri. Ef hæfileikar og aðstæður einstaklinga gera það að verkum 
að þeir séu líklegri til þess að sjá eða skapa viðskiptatækifæri ættu þeir sömu 
að vera líklegri til þess að stofna fyrirtæki en aðrir. Þess vegna er sett fram 
eftirfarandi tilgáta.  

 
Tilgáta 1: Einstaklingar sem sjá viðskiptatækifæri eru líklegri til þess að stofna 

fyrirtæki en þeir sem ekki sjá viðskiptatækifæri.  
 
Þó svo að einstaklingar sjái viðskiptatækifæri er ekki víst að þeir nýti það 

með stofnun fyrirtækis. Hugsanlega nýta þeir vitneskju sína á þeim vinnustað 
þar sem þeir starfa eða láta tækifærið renna sér úr greipum. Þegar einstak-
lingur stendur frammi fyrir viðskiptatækifæri og tekur um það ákvörðun 
hvort tækifærið verði nýtt með stofnun fyrirtækis er hann líklegur til þess að 
vega kosti sína og stöðu. Er áhættan of mikil? Hef ég þekkingu og getu til að 
geta stofnað og rekið fyrirtæki með farsælum hætti? Hvernig einstaklingurinn 
svarar þessum spurningum sem leita á hann, hefur auk þess áhrif á hvernig 
hann metur væntanlegan ávinning af stofnun fyrirtækisins. Sá ávinningur 
gegnir lykilhlutverki þegar ákvörðun er tekin um að nýta viðskiptatækifæri. 

Frumkvöðullinn hefur ætíð um aðra kosti að velja þegar hann metur 
hvort nýta eigi viðskiptatækifærið og stofna fyrirtæki. Hann getur unnið fyrir 
aðra eða nýtt önnur tækifæri. Í því vali er þyngst á metunum væntanlegur 
ávinningur sem hlýst af nýtingu viðskiptatækifæris í samanburði við önnur 
tækifæri sem ekki verða nýtt á sama tíma. Ávinningurinn þarf ekki eingöngu 
að vera fjárhagslegur heldur getur hann líka falist í nýjum lífstíl eða meira 
sjálfstæði. Einstaklingar þurfa því að sjá verulegan ávinning af því að breyta 
um stöðu ef tillit er tekið til áhættu sem því fylgir. Sérstaklega á þetta við um 
fólk sem nýtur atvinnuöryggis og hærri launa. Í ljósi þessa er sett fram 
eftirfarandi tilgáta. 

 
Tilgáta 2: Eftir því sem væntanlegur ávinningur af því að nýta viðskiptatækifæri 

með stofnun fyrirtækis er meiri, í samanburði við önnur tækifæri sem standa til boða, 
eru einstaklingar líklegri til þess að nýta tækifæri til stofnunar fyrirtækis.  

 
Þó svo að ávinningur geti verið mikill af því að stofna fyrirtæki til þess að 

nýta viðskiptatækifæri getur áhættan einnig verið mikil. Einstaklingar með 
þolgæði og umburðarlyndi gagnvart áhættumeiri verkefnum (Caird 1991) og 
þeir sem treysta sér í að takast á við verkefni þar sem niðurstaðan er óviss 
(Schere 1982) eru líklegri til að stofna fyrirtæki en aðrir. Mat á áhættu getur 
þó verið bundið aðstæðum og þekkingu hvers og eins en almennt má gera 
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ráð fyrir að afleiðingar þess að mistakast geti komi í veg fyrir að einstaklingar 
nýti ekki tækifæri til stofnunar fyrirtækis. Þess vegna er sett fram eftirfarandi 
tilgáta.  

 
Tilgáta 3: Eftir því sem einstaklingar eru hræddari við afleiðingar þess að nýting 

viðskiptatækifærisins mistakist eru þeir ólíklegri til þess að nýta tækifæri til stofnunar 
fyrirtækis.  

 
Stofnun og rekstur fyrirtækis krefst fjölbreyttrar kunnáttu. Einstaklingar 

þurfa að geta selt vöru sína og þjónustu, hafa kunnáttu í fjármálum og rekstri 
og að hafa getu til hagfelldra samskipta við birgi, viðskiptavini, starfsmenn og 
aðra sem koma að rekstri fyrirtækisins. Um leið þarf að hann hafa stjórnunar-
hæfileika og getu til að leysa ýmiss vandamál sem upp kunna að koma til svo 
að hann geti með farsælum hætti stofnað og leitt frumkvöðlafyrirtæki 
(Schoonhoven o.fl. 1990, Bates 1990). Einstaklingar sem líta í eigin barm og 
finna þar reynslu og styrk til að takast á við erfiðar aðstæður og telja að þeir 
hafi hæfni og getu til að geta stofnað farsælt fyrirtæki, eru þannig líklegri til 
að nýta tækifæri til stofnunar fyrirtækis. Tilgátan hljóðar því svo:  

 
Tilgáta 4: Einstaklingar sem telja sig hafa kunnáttu og getu til að stofna og reka 

fyrirtæki eru líklegri en aðrir til þess að nýta tækifæri til stofnunar fyrirtækis. 
 
Í heild má segja að forsenda þess að einstaklingar stofni fyrirtæki sé að 

þeir sjái viðskiptatækifæri. Það er þó ekki nægilegt að sjá tækfærið, og því er 
gert ráð fyrir að líkurnar á því að einstaklingar stofni fyrirtæki aukist eftir því 
sem ávinningur er meiri, hræðslan við að mistakast sé minni, aðgangur að 
aðföngum sé betri og tiltrú sé meiri á eigin hæfni til þess að stofna og reka 
fyrirtæki. 

Aðferð og úrtak 

Til þess að prófa tilgáturnar var sett fram logit líkan sem metið var fyrir 
úrtak Íslendinga á aldrinum 18-64 ára. Í þessum kafla verður fjallað um 
hvernig úrtakið var valið, hvaða mælibreytur voru notaðar í líkaninu og 
hvernig líkanið var byggt upp og metið. 
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Úrtak 
Rannsóknin byggir á gögnum sem safnað hefur verið 2002 og 2003 á 

vegum Global Entrepreneurship Monitor (GEM) verkefnisins. Á hverju ári 
var gerð símakönnun meðal u.þ.b. 2000 Íslendinga á aldrinum 18-64 ára og 
þeir spurðir um þátttöku sína í undirbúningi og stofnun fyrirtækja. Slembi-
úrtak var valið úr þjóðskrá og könnunin framkvæmd þar til fjöldi svarenda 
náði uppsettu marki. Eftir hreinsun gagna voru alls 3611 einstaklingar í 
samanlögðu úrtaki beggja ára, þar af 1801 frá árinu 2002 og 1810 frá árinu 
2003. 

Í gagnasöfnun GEM verkefnisins er annars vegar leitast við að meta 
fjölda einstaklinga sem undirbúa stofnun fyrirtækis og hins vegar þeirra sem 
hafa stofnað fyrirtæki á síðustu 42 mánuðum. Af þeim sem svöruðu höfðu 
samtals 327 einstaklingar unnið að undirbúningi að stofnun fyrirtækis eða 
höfðu nýlega stofnað fyrirtæki. Af þeim höfðu 169 unnið að undirbúningi 
(74 árið 2002 og 95 árið 2003) og 142 nýlega stofnað fyrirtæki (87 árið 2002 
og 55 árið 2003). 

Til viðbótar við spurningar sem notaðar eru til þess að meta hvort 
viðmælendur taki þátt í undirbúningi eða stofnun fyrirtækis er safnað ýmsum 
upplýsingum um viðhorf þeirra og hæfni til frumkvöðlastarfsemi. Þó að 
þessum upplýsingum sé safnað fyrir alla einstaklinga sem taka þátt í frum-
kvöðlastarfsemi þá er þeim, frá og með árinu 2003, einungis safnað fyrir 
u.þ.b. helming úrtaksins sem tekur ekki þátt, til þess að minnka kostnað við 
gagnaöflunina. Þar sem þessar upplýsingar eru notaðar í líkaninu fækkar 
fjöldi nothæfra svara um tæplega helming. Nothæf svör eru því alls 2271, þar 
af 1404 frá árinu 2002 og 867 frá árinu 2003.  

Mælibreytur 
Stofnun fyrirtækis: Notast var við þrjár breytur við mat á því hvort einstak-

lingar hefðu stofnað fyrirtæki eða ekki; undirbúningur, nýstofnað, heild. Í 
fyrsta tilfellinu (undirbúningur) var breytan 1 ef viðkomandi var að undirbúa 
stofnun fyrirtækis en 0 annars. Þeim sem höfðu nýlega stofnað fyrirtæki var 
sleppt þegar líkanið var metið. Í öðru tilfellinu (nýstofnað) var breytan 1 ef 
viðkomandi hafði stofnað fyrirtæki síðustu 42 mánuðina en 0 annars. Þeim 
sem undirbjuggu stofnun fyrirtækis var sleppt þegar líkanið var metið. Í 
þriðja tilfellinu (heild) var breytan 1 ef viðkomandi undirbjó stofnun fyrir-
tækis eða hafði stofnað fyrirtæki á síðustu 42 mánuðum og 0 annars. 

Meginástæðan fyrir því að nota mismunandi breytur er sú að það er 
æskilegt að mæla óháðu breyturnar áður en viðkomandi einstaklingur stofnar 
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fyrirtæki. Til dæmis eru einstaklingar líklegir til þess að svara því svo að þeir 
hafi hæfni til þess að stofna og reka fyrirtæki eftir að þeir hafi gert það, 
jafnvel þó að þeir hafi svarað því á annan hátt áður en til stofnunar 
fyrirtækisins kom. Í GEM gögnunum er því miður óháðum og háðum 
breytum safnað á sama tíma. 

Viðskiptatækifæri: Í GEM spurningarlistanum eru viðmælendur spurðir að 
því hvort þeir telji að þeir sjái mörg tækifæri til stofnunar fyrirtækis næstu sex 
mánuðina. Breytan tekur gildið 1 ef þeir telja svo og 0 ef þeir telja svo ekki.  

Væntanlegur ávinningur: Í GEM spurningarlistanum er ekki spurt beint um 
væntanlegan ávinning af stofnun fyrirtækis. Það er í sjálfu sér mjög erfitt að 
spyrja slíkra spurninga þar sem væntanlegur ávinningur er bundinn við 
ákveðin viðskiptatækifæri og þeir sem ekki sjá viðskiptatækifæri geta ekki 
vænst neins ávinnings. Til þess að fá einhverja hugmynd um væntanlegan 
ávinning var í líkaninu notast við hlutfallslegar tekjur sem mælikvarða á 
væntanlegan ávinning þar sem viðmælendum var raðað í þrjá jafnstóra 
tekjuhópa. Hugsunin var sú að eftir því sem að tekjur væru hærri myndi 
fórnarkostnaður hækka og því væntanlegur ávinningur minnka. Auk þess að 
vera ónákvæm nálgun á væntanlegum fjárhagslegum ávinningi tekur hún ekki 
til annars konar ávinnings en fjárhagslegs, t.d. aukins sjálfstæðis. 

Hræðsla við að mistakast: Í GEM spurningalistanum voru viðmælendur 
spurðir hvort að hræðslan við að mistakast gæti komið í veg fyrir að þeir 
stofnuðu fyrirtæki. Ef viðkomandi var hræddur við að mistakast tók breytan 
gildið 1, annars gildið 0.  

Tiltrú á hæfni til þess að stofna fyrirtæki: Í GEM spurningarlistanum eru 
viðmælendur spurðir hvort þeir telji sig hafa hæfni til þess að stofna fyrirtæki. 
Tekur breytan gildið 1 ef viðkomandi telur svo vera og 0 annars. 

Bakgrunnsbreytur: Þrjár breytur voru notaðar sem bakgrunnsbreytur: 
Aldur, Kyn og Menntun. Breytan Aldur var notuð beint og í öðru veldi þar 
sem líklegt er að sambandið sé fleygbogi. 

Mat á líkani 
Logit líkan með fjórum óháðum breytum og þremur bakgrunnsbreytum. 

Af óháðu breytunum er einungis Viðskiptatækifæri sem hefur bein áhrif en 
hinar þrjár lýsa samspili við hana. Líkanið var metið með SPSS 
hugbúnaðinum. Notast var við Hosmer og Lemeshow mælikvarða á gæði 
líkansins og gert ráð fyrir að mat á líkani og stuðlum væri marktækt ef p-gildi 
væri lægra en 0,1. 
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Niðurstöður 

Niðurstöður frá mati líkanins fyrir þrjár mismunandi háðar breytur er að 
finna í töflu eitt. Þar má sjá að líkanið er marktækt fyrir háðu breyturnar 
Nýstofnuð og Heild en ekki fyrir háður breytuna Undirbúningur. Þrátt fyrir 
að vafasamt sé að meta skýringamátt logit líkans út frá R2 jafngildum er þó 
óhætt að segja að skýringamátturinn sé mjög lítill.  

 
Tafla 1. Niðurstöður frá mati logit líkans fyrir þrjár mismunandi háðar 
breytur 
 

  Undirbúningur Nýstofnað Heild 

N   2113   2086   2271 

  Gildi 
p-

gildi Gildi 
p-

gildi Gildi 
p-

gildi 

Nagelkerke - R^2 0,094   0,073   0,061   
H&L Mátgæði 7,569 0,477 25,476 0,001 13,447 0,097 

  Exp(B)   Exp(B)   Exp(B)   

Bakgrunnsbreytur             
Aldur (Kvk=1) 0,5848 *** 0,6707 ** 0,6182 *** 
Kyn 1,1297 *** 1,1221 ** 1,1400 *** 
Aldur í öðru veldi 0,9985 ** 0,9986 ** 0,9984 *** 
Menntun 1,0000   1,0000   1,0000   
Fasti   ***  ***   *** 
Skýribreytur             

Tækifæri (Já =1) 0,9484   0,2255 *** 0,5392 ** 
Tækifæri*Hæfni 3,6329 *** 7,8758 *** 4,8686 *** 
Tækifæri*Tekjur  1,0000   1,0000   1,0000   
Tækifæri*Hræðsla 0,7717   0,6531   0,7149 * 
              
*p < 0,1;**p<0,05;***p<0,01             

 
Af þeim fjórum tilgátum sem settar voru fram styðja líkönin tvær (tilgátu 

3 og tilgátu 4). Þrátt fyrir að breytan Viðskiptatækifæri hafi marktæk áhrif á 
það hvort einstaklingar stofni fyrirtæki eru áhrifin í öfuga átt en gert var ráð 
fyrir. Samspil á milli Viðskiptatækifæris og Tiltrúar á hæfni til stofnunar fyrir-
tækja, hefur hins vegar mjög marktæk áhrif á það hvort einstaklingar stofni 
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fyrirtæki eða ekki. Sjái einstaklingar mörg tækifæri til stofnunar fyrirtækis á 
sama tíma og þeir telji sig hafa hæfni til stofnunar fyrirtækis aukast líkurnar 
margfalt á því að þeir stofni fyrirtæki. Áhrif breytunnar Tekjur á það hvort 
tækifæri eru nýtt eru óveruleg. Hræðslan við að mistakast hefur hins vegar 
áhrif á það hvort tækifæri séu nýtt fyrir háðu breytuna Heild. Hvað varðar 
bakgrunns-breyturnar þá hefur aldur óveruleg áhrif en í rétta átt, líklegra er 
að fyrirtæki séu stofnuð af körlum eins og búist var við en engin marktæk 
áhrif eru frá menntun viðkomandi. 

Ályktanir 

Í heild má segja að þó svo að líkanið styðji grunnhugsun þess kenninga-
grunns sem notaður hefur verið þá er skýringamáttur þess það lítill að 
vafasamt er að draga af því mjög sterkar ályktanir. Helsta ályktunin er sú að 
samspil þess að hafa aðstöðu til þess að greina viðskiptatækifæri og tiltrú á 
eigin hæfni til þess að geta stofnað fyrirtæki skiptir miklu máli. Samkvæmt 
því er ekki nóg að þjálfa fólk í því að geta stofnað fyrirtæki til þess að efla 
tiltrú þess á eigin hæfni, heldur er mjög mikilvægt að skapa því aðstæður til 
þess að sjá og skapa viðskiptatækifæri. Þar gætu stjórnvöld haft veigamiklu 
hlutverki að gegna. Um leið er ekki nóg að hafa einungis aðstöðu og hæfi-
leika til þess að sjá viðskiptatækifæri heldur þurfa einstaklingarnir að hafa 
tiltrú á því að þeir hafi þá hæfni sem þarf til þess að stofna ný fyrirtæki. 

Það geta verið nokkrar ástæður fyrir litlum skýringarmætti líkansins. Í 
fyrsta lagi er líklegt er að þær mælibreytur sem mældar eru í GEM rannsókn-
inni séu óheppilegar til þess að mæla þær breytur sem kenningaramminn lýsir 
enda var rannsóknin var ekki hönnuð til þess að svara þeim spurningum sem 
hér er verið að reyna að svara. Í öðru lagi er æskilegt að mæla óháðu breytur-
nar áður en viðkomandi hefur stofnað fyrirtæki en það þýðir að fylgja þarf 
einstaklingum eftir um lengri tíma. Slíkt kallar á flóknari og dýrari gagna-
söfnun. Í þriðja lagi er hugsanlegt að erfitt sé að meta þá þætti með tölu-
legum aðferðum sem hafa áhrif á það hvort einstaklingar stofni fyrirtæki eða 
ekki. Í öllum tilfellum væri skynsamlegra að leggja meiri áherslu á að fylgja 
einstaklingum í gegnum frumkvöðlaferlið, allt frá því að viðskiptatækifæri er 
greint og því til að fyrirtæki hefur verið stofnað, til þess að átta sig betur á því 
samspili sem á sér stað milli einstaklinga og umhverfis. Vandamálið við slíka 
nálgun er að vera til staðar þegar einstaklingar hefja frumkvöðlaferlið en 
hugsanlega má nýta sér GEM rannsóknina til þess að finna einstaklinga áður 
en þeir greina viðskiptatækifæri, til þess að fylgja þeim eftir í gegnum ferlið. 
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Er skattur á auðlindarentu efnahagslega 
skaðlaus? 

Ragnar Árnason 

 

Iðulega er gengið að því vísu að skattur á auðlindarentu, svokallaður 
auðlindaskattur, hafi ekki áhrif á atferli skattgreiðandans. Slíkur skattur sé því 
efnahagslega skaðlaus og þar með betur til þess fallinn en flestir aðrir skattar 
að afla hinu opinbera tekna. Þessi kenning eða öllu heldur trú virðist hafa 
orðið sumum hagfræðingum tilefni til að leggja til að nýting ýmissa 
náttúruauðlinda yrði skattlögð sérstaklega. Þeirra á meðal má nefna 
námugröft (Garnault og Clunies-Ross 1975, Fraser 1993, 1998, Miller o.fl. 
2000) og fiskveiðar (Grafton 1995, 1996). Meðal annars með vísan til þessara 
tillagna hafa ýmsar ríkisstjórnir (t.a.m. í Bretlandi, Bandaríkjunum, Noregi og 
Nýja Sjálandi) tekið upp sérstaka þyngri skattheimtu á nýtingu vissra 
náttúruauðlinda (Miller og.fl. 2000)  

Sögulegar rætur hugmyndarinnar auðlindaskatt má rekja til landskattsins 
sem James Mill (faðir John Stuarts) gerði tillögu um á sinni tíð og byggði þar 
á kenningum Ricardos (1821). Síðar gerði Henry George (1879), upphafs-
maður hins svokallaða Georgeisma, þessar kenningar að sínum og vann þeim 
umtalsvert almannafylgi, ekki síst í Bandaríkjunum (Blaug, 1996). Helstu 
rökin fyrir landskattinum á 19. öld voru í grundvallardrráttum þau sömu og 
fyrir auðlindaskattinum nú á dögum. Litið var á land sem gefið og óum-
breytanlegt. Nýting þess skapaði arð, sem hagfræðingar þess tíma kölluðu 
rentu. landnotkun myndi ekki minnka þótt þessi renta væri skattlögð. Því 
væri landskattur, tilvalinn skattstofn frá hagfræðilegu sjónarmiði. Við þessi 
rök var síðan bætt tilfinningarrökum. Sagt var að landið tilheyrði allri 
þjóðinni  ekki aðeins hinum formlegu eigendum. Þess vegna væri siðferði-
lega rétt að skattleggja landeigendur til að fjármagna sameiginleg útgjöld 
þjóðarinnar.  

Þessi sjónarmið hafa haft verulegt áhrif á skattlagningu í reynd. Ýmis 
nýting náttúruauðlinda, einkum vinnsla jarðefna, skógarhögg og vissar 
tegundir landnotkunar, er nú víða skattlögð umfram aðra efnahagsstarfsemi. 
Er í því skyni gjarnan beitt magngjöldum (royalties), sérstökum tekjuskatti, 
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rentusköttum auk fjölskrúðugrar flóru svokallaðra kostnaðargjalda. Jafnframt 
er haldið uppi umtalsverðum pólitískum þrýstingi á að leggja á eða hækka 
auðlindaskatta á atvinnuvegi, sem ekki eru nú þegar skattlagðir til hins 
ýtrasta. Einn slíkra atvinnuvega er fiskveiðar. Bæði á Nýja-Sjálandi og Íslandi, 
og raunar miklu víðar, hafa verið uppi kröfur um auðlindaskatt á þennan 
atvinnuveg (sjá t.d. Grafton 1995, Johnson 1995, greinar í Arnason og 
Jónsson 1993, Gylfason 1999 og efni í skýrslu Auðlindanefndar 2000).  

Í þessu ljósi er ekki úr vegi að rannsaka sannleiksgildi helstu hagfræðilegu 
röksemdarinnar fyrir auðlindaskatti; þeirrar kenningar að auðlindaskattur hafi 
ekki áhrif á atferli og sé því efnahagslega skaðlaus. Þetta er viðfangsefni 
þessarar ritgerðar. 

Ritgerðin er í aðalatriðum skipulögð sem hér segir: Fyrst verður stuttlega 
fjallað um rentuhugtakið í hagfræði og hvernig auðlindarenta getur fallið 
undir það hugtak. Því næst verður sett fram líkan af auðlindanýtingu, sem er 
nægilega algilt til að rúma bæði endurnýjanlegar og óendurnýjanlegar auð-
lindir en um leið nægilega einfalt til að svara rannsóknarspurningu þessarar 
ritgerðar með skýrum hætti. Þetta líkan er svo, í kafla 3, notað til að sýna 
fram fram á að skattar á auðlindarentu hafi almennt talað áhrif á atferli 
skattgreiðandans og séu því líklega efnahagslega skaðlegir. Í síðasta kafla 
ritgerðarinnar er fjallað almennt um niðurstöður þessarar rannsóknar og 
hvaða ályktanir megi af henni draga.  

Hagræn renta og auðlindarenta 

Sem fyrr segir er auðlindaskatti ætlað að vera skattur á auðlindarentu. 
Áður en unnt er að grafast fyrir um það hvort slíkur skattur hafi áhrif á 
efnahagslegt atferli eða ekki er auðvitað nauðsynlegt að glöggva sig á hvað 
auðlindarenta er.  

Hugtakið auðlindarenta og raunar rentuhugtakið almennt hafa ekki ætíð 
verið notuð af nægilegri nákvæmni í hagfræði. Í mörgum áhrifamiklum 
ritgerðum um skattlagningu auðlindarentu (t.d. Garnault og Clunies-Ross 
1975, 1979) virðist auðlindarenta t.a.m. vera nánast lögð að jöfnu við hagnað. 
Í þessari ritsmíð er hins vegar nauðsynlegt að vera nákvæmari. Staðalrit í 
hagfræðilegum hugtökum er Nýja Palgrave hagfræðiorðabókin (New 
Palgrave Dictionary of Economics, 1987). Í þessu riti skilgreinir hinn þekkti 
hagfræðingur Armen Alchian hagræna rentu sem greiðslu (raunverulega eða 
reiknaða) fyrir framleiðsluþátt hvers framboð er óbreytanlegt (fast). Alchian 
freistar þess að varpa ljósi á skýrgreiningu sína með hinu velþekkta línuriti í 
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Mynd 1, sem oft er notað til að útskýra kenningu Ricardo’s um landrentu. Í 
þessu línuriti er jafnvægisverðið p og samsvarandi jafnvægismagn q. Vegna 
þess að framboðið er fast (lóðrétt framboðsbugða) myndi þetta sama magn, 
q, vera til staðar jafnvel þótt verðið væri núll. Því er það, að gildandi 
jafnvægis-verð, p, endurspeglar virðisauka (surplus). Heildarvirðisaukinn eða 
rentan er margfeldi magns og verðs, þ.e. ferhyrningurinn p⋅q í línuritinu í 
Mynd 1.  
 

Mynd 1. Hagræn renta 
Framboð

Eftirspurn

Magn

Verð

p

q

Hagræn
renta

Framboð

Eftirspurn

Magn

Verð

p

q

Hagræn
renta

 
 
Til síðari nota í þessari grein er gagnlegt að veita því eftirtekt að hina 

hagrænu rentu má einnig rita sem D(q)⋅q, þar sem D(q) táknar gildi eftir-
spurnarfallsins við magnið q. Það er vel þekkt (sjá t.d. Varian (1992) að þegar 
um framleiðslu er að ræða og eftirspyrjandinn verðtaki (pricetaker) er D(q) 
jaðarhagnaðurinn af því að nota framleiðsluþáttinn. Sé varan á hinn bóginn 
notuð beint í neyslu þá er D(q) í réttu hlutfalli við jaðarnotagildið af neyslu 
vörunnar. Til að einfalda framsetninguna mun ég héreftir gera ráð fyrir því 
að um framleiðsluþátt sé að ræða.  

Þessa almennu kenningu um hagræna rentu er auðvelt að færa yfir 
nýtingu náttúruauðlinda, a.m.k. í formlegum skilningi. Við getum t.d. hugsað 
okkur að q tákni notkun á náttúruauðlindinni og Π(q) samsvarandi hagnað. 
Þá er eftirspurnin eftir q jaðarhagnaður af notkun q, þ.e. D(q)=Πq(q)og 
auðlindarentan einfaldlega Πq(q)⋅q. 
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Almennt líkan af auðlindanýtingu 

Hugleiðið atvinnugrein á sviði náttúruauðlinda þar sem fyrirtækin hafa 
eftirfarandi hagnaðarfall: 

 
(1) Π(q,x), skýrgreint fyrir öll q,x≥0. 

 
Flæðistærðin q táknar það sem tekið er úr auðlindinni á hverjum tíma, t, og 
stöðustærðin x fyrirliggjandi magn auðlindarinnar á tíma t. Gert er ráð fyrir 
að hagnaðarfallið hafi hina venjulegu eiginleika, þ.e. jákvætt magn af báðum 
breytunum þurfi til þess að hagnaður geti verið jákvæður, fallið sé sívaxandi í 
x, vaxandi í q, a.m.k. upp að vissu marki og hvelft. Til að einfalda 
greininguna gerum við að auki ráð fyrir að hagnaðarfallið sé diffranlegt. 

 Náttúruauðlindin er talið þróast samkvæmt diffurjöfnunni: 
 

(2) x& =G(x)-q, skýrgreint fyrir öll x≥0, 
 

þar sem G(x) er vaxtarfall auðlindarinnar með venjulega eiginleika slíkra 
vaxtarfalla. M.a. er ávallt til x1>0 þannig að G(x1)=0. Ef þessi auðlind er ekki 
endurnýjanleg gildir að sjálfsögðu að G(x)≡0, fyrir öll x. Sé auðlindin á hinn 
bóginn endurnýjanleg, þá er til x>0 þannig að G(x)>0. Þá gerum við 
jafnframt ráð fyrir að fallið G(x) sé hvelft og diffranlegt.  

Gert er ráð fyrir því að fyrirtækin í greininni leitist við að hámarka núvirði 
hagnaðar. Í þessu skyni get þau valið að vera í rekstri eða ekki og séu þau í 
rekstri geta þau valið nýtingarferil sem við táknum með {q}. Við gerum á 
hinn bóginn ráð fyrir því að fyrirtækin séu verðtakar, þ.e. skoði öll verð sem 
ytri stærðir, sem þau geti ekki haft áhrif á. Formlega ritum við hámörkunar-
vandamál fyrirtækjanna sem hér segir:  

 
(I) 

0{ }, , ( )
 = ( , ) ,

T r t

q T x T
Max V q x e dt− ⋅Π ⋅∫  

þannig að: x& = G(x)-q 
  x(0) = x0  
  x, q,T ≥ 0. 
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Lokatíminn fyrir nýtinguna er T. Velji fyrirtækið endanlegt T, táknar það 
að fyrirtækið kýs hætta rekstri á þeim tíma. Takið vel eftir að það að hætta 
rekstri er annað fyrirbrigði en að velja að hafa enga nýtingu (x=0). Sé loka-
tíminn T endanlegur er nauðsynlegt að ákveða hvað mikið á skilja eftir af 
auðlindinni, þ.e. x(T). x0 táknar það magn auðlindarinnar sem fyrir hendi er í 
upphafi hámörkunartímabilsins.  

Atferli fyrirtækjanna felst í því að velja þann feril nýtingar, {q}, lokatíma, 
T, og, sé lokatíminn á annað borð endanlegur, hvað mikið á að skilja eftir af 
auðlindinni, x(T), sem leysa vandamál (I). Samkvæmt svokallaðri 
hámörkunarreglu (Pontryagin o.fl. 1962, Leonard og Long 1992), eru 
nauðsynleg og (í þessu tilviki) nægileg skilyrði fyrir lausn þessa vandamáls 
sem hér segir: 

 
(3.1) Πq - λ ≤0, q ≥ 0, (Πq - λ)⋅q = 0, 

(3.2) λ& - r⋅λ = -Πx - λ⋅Gx, 

(3.3) x&  = G(x)-q, 

(3.4) Π(q(T),x(T)) + λ(T)⋅(G(x(T))-q(T))=0, 

(3.5) λ(T) ≥ 0, x(T) ≥ 0, λ(T)⋅x(T)=0, 
 

þar sem λ er svokallaður tímatengdur Lagrange-margfaldari. 
Líkingar (3.1)-(3.5) lýsa atferli fyrirtækja í auðlindanýtingu sem hámarka 

hagnað þegar ekki er til staðar auðlindaskattur (eða önnur skattlagning). Með 
því að bera þessar líkingar saman við þær sem gilda þegar um skattlagningu 
er að ræða, er unnt að komast að því hvort skattlagningin hafi áhrif á atferli 
eða ekki. Í þessu samhengi er mikilvægt er að átta sig á því að þar sem fyrir-
tækin í þessari grein líta á öll verð sem ytri breytur (fullkomin samkeppni), 
lýsa atferlislíkingarnar (3.1)-(3.5) einnig samfélagslega bestu lausn, enda séu 
gildandi verð hagfræðilega rétt. Af því leiðir, að sérhvert frávik frá því atferli, 
sem líkingar (3.1)-(3.5) lýsa, er þjóðhagslega óhagkvæmt.  

Ofangreint líkan er vissulega einfalt. Það tekur m.a. ekki sérstakt tillit til 
fjármuna eða fjárfestinga. Þá inniheldur það ekki óvissu sem er auðvitað 
veigamikill þáttur í rekstri flestra auðlindafyritækja. Ennfremur gerir það ekki 
ráð fyrir ytri áhrifum á milli fyrirtækja.Þessar einfaldanir virðast þó engu 
breyta um það sem til athugunar er í þessari rannsókn. Ef skattur á auðlinda-
rentu reynist hafa áhrif á atferli fyrirtækjanna og þar með vera skaðlegur í 
þessu einfalda líkani, virðist augljóst að hann muni ekki síður vera það í 
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margbrotnari líkönum þar sem svigrúm til atferlis er meira. Ef á hinn bóginn 
skattur á auðlindarentu reynist ekki hafa áhrif á atferli í þessu einfalda líkan, 
er engu að síður hugsanlegt að hann hafi slík áhrif í fulkomnara og raunsærra 
líkani.  

Eins og rakið var inngangi hér að framan er hagræn renta skýrgreind sem 
D(q)⋅q, þar sem D(q) táknar gildi eftirspurnarfallsins við magnið q. Þegar um 
nýtingu náttúruauðlindar er að ræða er eftirspurnin svokölluð afleidd 
(derived) eftirspurn eftir náttúruuaðlindinni, þ.e.a.s. D(q)=Πq(q,x). Auðlinda-
rentan er því:  

 
(4) R(q,x) = Πq(q,x)⋅q 

 
Mikilvægt er að átta sig á því að fallið R(q,x) mælir auðlindarentuna á 

hverju andartaki. Auðlindarentan fyrir feril nýtingar auðlindarinnar yfir tíma 
er einfaldlega núvirði samsvarandi tímaferils auðlindarentunnar. 

Í þessum auðlindaiðnaði er (reiknað) framboðsverð auðlindarinnar á 
hverjum tíma Lagrange-margfaldarinn, λ. Eftirspurnarverðið er á hinn 
bóginn Πq(q,x), sem fyrr er rakið. Líking (3.1) segir á hinn bóginn í sér, sé 
auðlindin á annað borð nýtt, þ.e. q>0, þá verði Πq=λ. Því er það, að það 
atferli sem hámarkar hagnað felur í sér að á hverju andartaki sé jafnvægi á 
milli (reiknaðs) framboðs auðlindarinnar og eftirspurnar, sé auðlindin á 
annað borð nýtt. Af þessu leiðir að unnt er að draga línurit fyrir auðlinda-
rentu (Mynd 2) sem er hliðstætt því sem jafnan er dregið upp fyrir hagræna 
rentu almenn og lýst var í Mynd 1 hér að framan.  

Miðað við hvernig framboðsfallið í mynd 2 er dregið, virðist svæðið sem 
merkt er auðlindarenta í fljótu bragði alls ekki vera hagræn renta. Þetta er þó 
missýning. Reikn-aða framboðsverð-ið, λ, er einmitt það verð, sem eigandi 
auðlindarinnar myndi krefjast fyrir afnot hennar í magninu q. λ táknar 
fórnarkostnaðinn (stundum nefndur notendakostnaður (user cost) sbr. Scott 
1955), við það að minnka magn auðlindarinnar. Þannig samsvarar margfeldið 
λ⋅q hagrænni rentu í hefðbundnum skilningi.  
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Mynd 2. Auðlindanýting: Auðlindarenta 
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Af líkingu (4) blasir við að auðlindarenta er fall af bæði nýtingu, q, og 
fyrirliggjandi magni auðlindarinnar, x, auk annarra (ytri) breyta. Þetta er 
mikilvæg niðurstaða, sem verðskuldar að vera haldið sérstaklega til haga.  
 
Niðurstaða 1 
Auðlindarenta er fall af bæði nýtingu og fyrirliggjandi magni auðlindarinnar.  

 
Boðskapur líkingar (4) sem dreginn er saman í niðurstöðu 1 er að auð-

lindarenta sé síður en svo föst stærð í hinum hefðbundna skilningi Ricardos 
(1821) og Alchiens (1987) á hagrænni rentu. Auðlindarenta er afleiðing af 
hagnaðarhámörkun auðlindafyrirtækisins, þar sem bæði magn auðlindarinnar 
og ytri stærðir í hagnaðarfallinu eins og verð og ávöxtunarkrafa eru tekin 
með í reikninginn. Ljóst er að breytist þessar ytri stærðir mun hagkvæmasta 
nýting einnig breytast og þar með auðlindarentan.  

Önnur mikilvæg niðurstaða er, að sé á annað borð unnt að nýta auð-
lindina með hagnaði getur auðlindarentan ekki verið neikvæð.  

 
Niðurstaða 2 
Ef unnt er að nýta auðlindina með hagnaði, hlýtur auðlindarentan að vera 
jákvæð. 
Sönnun: 
Ef unnt er að nýta auðlindina með hagnaði, þá er hagkvæmasta nýting (a.m.k. 
einhvern tíma í framtíðinni) q*>0. Því er Πq(q*,x)=λ samkvæmt (3.1). Það er 
velþekkt í hámörkunarfræðum (sjá t.d. Leonard and Long 1992) að á 
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hagkvæmasta ferli er tímatengdi Lagrange-margfaldarinn, λ=∂V*/∂x, þar 
sem V* er hæsta gildi markmiðafallsins (núvirði hagnaðar). Ef unnt er að 
nýta auðlindina með hagnaði, hlýtur ∂V*/∂x>0 því hagnaðarfallið er 
sívaxandi í x. Þar með er λ>0. Því er R(q*,x)=Πq(q*,x)⋅q* = λ⋅q*≥0. 

Skattur á auðlindarentu: Greining  

Hugleiðum nú skatt á auðlindarentu. Skattinn má augljóslega rita: 
 

(5) T = τ⋅R(q,x), 
 

þar sem R(q,x) er auðlindarenta og τ er skatthlutfallið. Frá sjónarmiði 
fyrirtækjanna er hagnaðarfallið nú: 

 
(II)  

 
þannig að: x& = G(x)-q 
  x(0) = x0  
  x,q,T ≥ 0. 

 
Nauðsynleg skilyrðin fyrir lausn á vandamáli (II) eru: 
 

(6.1) Πq - τ⋅Rq - λ ≤0, q ≥ 0, (Πq - τ⋅Rq - λ)⋅q = 0, 
(6.2) λ& - r⋅λ = -Πx + τ⋅Rx - λ⋅Gx, 

(6.3) x&  = G(x)-q, 

(6.4) Π(q(T),x(T)) - τ⋅R(q(T),x(T))+ λ(T)⋅(G(x(T))-q(T))=0, 

(6.5) λ(T) ≥ 0, x(T) ≥ 0, λ(T)⋅x(T)=0. 
 
Samanburður á þessum nauðsynlegu skilyrðum og samsvarandi skilyrðum 

án skattlagningar, þ.e. (3.1)-(3.5) sýnir að skattur á auðlindarentu breytir skil-
yrðum (3.1), (3.2) and (3.4). Breyting fyrstu tveggja skilyrðanna mun almennt 
breyta hagkvæmasta nýtingarferli auðlindarinnar og þar með magni 
auðlindarinnar á hverjum tíma sem og jafnvægi þessara stærða, ef um 

0{ }, , ( )
 = [ ( , ) ( , )] ,

T r t

q T x T
Max V q x R q x e dtτ − ⋅Π − ⋅ ⋅∫
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endurnýjanlega náttúruauðlind er að ræða. Aðeins í því sértilviki þar sem 
hagnaðarfallið er línulegt í nýtingu, þ.e. best er að farra með nýtinguna upp í 
hámark sé hún á annað borð hagkvæm, mun skatturinn ekki hafa áhrif á 
atferli. Breyting fjórða nauðsynlega skilyrðisins, (3.4), sýnir að álagning skatts 
á auðlindarentu mun almennt hafa áhrif á hvenær hagkvæmt er að enda 
auðlindanýtinguna.  

Skilyrði (6.4) lýsir því hvenær hagkvæmast er fyrir fyirrtæki að hætta 
auðlindanýtingu þegar auðlindarentan er skattlögð. Samsvarandi skilyrði fyrir 
því að hagkvæmt sé fyrir fyrirtæki að hefja rekstur í greininni (sem einnig er 
unnt að leiða formlega út) er: 

 
(6.6) Π(q(0),x(0)) - τ⋅R(q(0),x(0))+ λ°(0)⋅(G(x(0))-q(0))≥0, 

 
þar sem λ°(0) táknar skuggavirði auðlindarinnar frá sjónarmiði fyrirtækis 
utan greinarinnar. Fyrir slíkt fyrirtæki gæti þetta skuggavirði t.d. hæglega verið 
núll. Ef svo er einfaldast (6.6) í hið kunnuglega og mun auðskiljanlegra 
nýliðunarskilyrði: Π(q(0),x(0))-τ⋅R(q(0),x(0))≥0.  

Til samans flytja (6.4) og (6.6) okkur þau skilaboð að skattar á auðlinda-
rentu breyti líklega mynstri nýliðunar og brotthvarfs í greininni. Þar með má 
ljóst vera að slíkir skattar muni sennilega breyta samsetningu fyrirtækja í 
greininni.  

Hin almenna niðurstaða þessarar greiningar er því sú að skattar á 
auðlindarentu hafi áhrif á nýtingarferla auðlindarinnar yfir tíma, hagkvæmasta 
jafnvægi auðlindarnýtingar (þegar um slíkt getur verið að ræða), tímasetningu 
upphafs og loka atvinnuvegarins og samsetningu fyrirtækjanna í greininni. 
Við drögum þessar niðurstöður saman í eftirfarandi setningu:  

 
Setning 1 
Skattar á auðlindarentu hafa jafnan áhrif á auðlindanýtingu.  

 
Með því að auðlindaskattar breyta jafnan atferli auðlindafyrirtækjanna, 

sem að öðrum kosti er væntanlega þjóðhagslega hagkvæmt höfum við eftir-
farandi fylgisetningu með setningu 1. 

 
Fylgisetning 1 
Auðlindaskattar eru yfirleitt efnahagslega skaðlegir.  
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Rétt er að ítreka að Setning 1 og fylgisetning hennar fela það ekki í sér að 
auðlindaskattar séu alltaf. Eins og við höfum þegar séð eru til sértilvik, þar 
sem auðlindaskattar eru ekki skaðlegir. Eitt slíkt er þegar hagnaðarfallið er 
línulegt í stýribreytunni og fyrirtækin eru öll eins. Það er síðan annað mál 
hversu raunsæ þessi sértilvik eru.  

Umræða 

Meginniðurstaða þessarar greinar er að skattur á auðlindarentu hafi áhrif á 
auðlindanýtingu fyrirtækja nema e.t.v. í óraunsæjum sértilvikum. Sýnt hefur 
verið fram á að slíkur skattur hefur að öðru jöfnu áhrif á þann feril auðlinda-
nýtingar, sem fyrirtækin velja, upphaf og lok auðlindaiðnaðar og samsetningu 
fyrirtækja í greininni. Afar líklegt er að þessi áhrif á atferli fyrirtækjanna séu 
efnahagslega skaðleg.  

 
Þrátt fyrir að þessar niðurstöður gangi þvert gegn trú margra hagfræðinga 

verður ekki sagt að hún komi á óvart. Augjóst er að auðlindarentan er háð 
nýtingarmagninu. Þar með er skatturinn það líka. Þetta þýðir að fyrirtækin 
geta lækkað skattbyrði sína með því að aðlaga nýtingarferil auðlindarinnar. 
Þetta munu þau gera ef það hækkar hagnað eftir skatta. Ritgerðir sýnir, að 
það gerist nema í ólíklegum sértilfellum, eins og því þegar hagnaðarfallið er 
línulegt í stýribreytunni.  

 
Líkanið sem þessar niðurstöður byggjast á er afar einfalt. Sú staðreynd 

virðist þó ekki líkleg til að draga úr gildi niðurstaðnanna Allt bendir til þess 
að í fullkomnara og raunsærra líkani, þar sem svigrúm til atferlis er meira, sé 
auðlindaskattur enn líklegri til að hafa áhrif á atferli. Á meðal þeirra þátta sem 
framangreint líkan tekur ekki tillit til er t.a.m. auðlindaleit og fjárfestingar í 
nýrri tækni til auðlindanýtingar. Augljóst virðist að skattur á auðlindarentu 
myndi draga úr slíkri þróunarstarsemi þótt ekki sé nema vegna þess að 
væntanleg arðsemi hannar yrði þá minni en ella væri. Séu fyrirtækin 
áhættufælin yrðu áhrifin enn meiri.  

 
Með því að nýtingarferli auðlindarinnar mun skattur á auðlindarentu 

jafnan lækka landsframleiðslu og þar með ráðstöfunarfé til neyslu og fjár-
festinga. Af þessum sökum er líklegt að skattur á auðlindarentu hafi neikvæð 
áhrif á heildarfjárfestingu og þar með hagvaxtarferil þjóðarbúsins. Úr þessum 
neikvæðu áhrifum dregur ef hið opinbera notar skatttfé á skilvirkari hátt en 
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einkageirinn sama fé. Þau magnast á hinn bóginn ef hið opinbera er ekki eins 
skilvirkt í fjárnotkun og einkaaðilar. Fyrir hagkerfi sem byggjast í ríkum mæli 
á nýtingu náttúruaðlinda geta þessi þjóðhagslegu áhrif af auðlindaskatti verið 
mjög veruleg.  

 
Rétt er að vekja athygli á því að þótt skattur á auðlindarentu sé að öllum 

líkindum efnahagslega skaðlegur, er ekki þar með sagt að slíkur skattur sé 
óskynsamlegur. Þegar að því kemur að fjármagna opinber útgjöld stendur 
valið oftast á milli mismunanadi skaðlegra skattforma. Vandinn er að velja þá 
skatta, sem minnstum skaða valda. Greiningin hér að framan veitir ekki svör 
við því hvaða skattar það kunna að vera. Er raunar ólíklegt að þeirri 
spurningu sé unnt að svara á fræðilegum grundvelli einvörðungu.  

Heimildir 

Alchien, A. A. (1987). Rent. In J. Eatwell, M. Milgate og P. Newman (eds.) 
The New Palgrave: A Dictionary of Economics. MacMillan Press. London. 

Arnason, R. og Ö.D. Jónsson (ritstj.). (1993). Fiskveidistjórnun og skipting Fisk-
veidiarðsins. Sjávarútvegsstofnun. Háskóli Íslands. Reykjavik.  

Auðlindanefnd. (2000). Lokaskýrsla. Forsætisráðuneytið. Reykjavik.  
Blaug, M. (1996). Economic Theory in Retrospect. 5th edition. Cambride Universi-

ty Press, Cambridge. 
Clark, C.W. og G.R. Munro. (1975). The Economics of Fishing and Modern 

Capital Theory. Journal of Environmental Economics and Management 2:92-106.  
Fraser, R.W. (1993). On the Neutrality of the Resource Rent Tax. Economic 

Record, 69:56-60. 
Fraser, R.W. (1998). Lease Allocation Systems, Risk Aversion and the 

Resource Rent Tax. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 
42:115-30. 

Garnault og Clunies-Ross. (1979). On the Neutrality of the Resource Rent 
Tax. Economic Record 55:193-201. 

Garnault, R. og A. Clunies-Ross. (1975). Uncertainty, risk Aversion and the 
Taxing of Natural Resource Projects. Economic Journal, 85:272-87. 

George, H. (1879). Progress and Poverty. W. M. Hinton and Company, San 
Francisco. 

Grafton, R.Q. (1995). Rent Capture in a Rights-Based Fishery. Journal of 
Environmental Economics and Management, 28:48-67. 



324 Hagfræði Ragnar Árnason 

  

Grafton, R.Q. (1996). Implications of Taxing Quota Value in an Individual 
Transferable Quota Fishery: Comment. Marine Resource Economics 11:125-
7. 

Gylfason, Þorvaldur. (1999). Náttúruauðlindir, útflutningur og Evrópa. Fjár-
málatíðindi 46(2):19-35. 

Johnson, R.N. (1995). Implications of Taxing Quota Value in an Individual 
Transferable Quota Fishery. Marine Resource Economics 10:327-40 

Léonard, D. og N.V. Long. (1992). Optimal Control Theory and Static 
Optimization in Economics. Cambridge University Press. Cambridge. 

Miller, M., N. Ireland M. Cripps og L. Zhang. (2000). Collecting Economic 
Rents on North sea and Gas: A Proposal. Edited Research Report sub-
mitted to ESRC.  

Pontayagin, L.S., V.G. Boltyanskii, R.V. Gamkrelidse og E.F. Mishchenko. 
(1962). The Mathematical Theory of Optimal processes. John Wiley and Sons. 
New York.  

Ricardo, D. (1821). On the Principles of Political Economy and Taxation. 3rd 
edition. John Murray. London. 

Scott, A.D. (1955). The Fishery: The Objectives of Sole Ownership. Journal of 
Political Economy 63:116-24. 

Varian, H. (1992). Microeconomic Analysis, (3rd ed.). Norton. 
 



 

 

Iceland in the context of Rifkin’s 
hydrogen utopia 

René Biasone 
Örn D. Jónsson 

 

Jeremy Rifkin’s ‘The Hydrogen Economy’ argues for an ideal world that 
substitutes fossil fuels with hydrogen energy carriers. Rifkin’s argument 
follows an enduring tradition, linking technology and social order, making 
technology one of the major contributors to the organisation of society. 

Here, an attempt will be made to evaluate Rifkin’s ideal society, or utopia, 
from a social constructivist viewpoint. 

The concept of ‘utopia’ stems from Sir Thomas More’s classic work on 
the subject published in 1516 (Kumar 1991). More’s concept of Utopia is 
composed of two elements ou and tòpos: “the good place that does not exist”. 

The utopian approach permits the author to criticise the existing order 
and present a more or less possible future based on explicit value statements 
thereby triggering off fruitful discussions, on consequences, as well as pros 
and cons of different paths of development.  

What Rifkin basically does in his work, is substituting oil, this universal 
versatile energy, in present and near future, with hydrogen energy. In his 
view, this immediately results in a new world order, where the question of 
energy scarcity becomes a secondary problem or at least, resides in the 
background of more pressing ones. 

In this article1, beside resuming the reasons which gave new impulse in 
investing again in hydrogen-related technologies, an attempt will be made to 

                                                 
1 In a previous presentation at the Conference Technology in Society, Society in Technology, held 

at University of Iceland on March 18-19 2004, I had the opportunity to describe the 
renewed interest in hydrogen as an energy carrier (Biasone, 2004).  

 Hydrogen has been considered “the energy of the future” already for more then one 
hundred years. Hydrogen production through electrolysis and its utilisation with 
combustion engines and fuel-cells, have been taken in consideration as technically 
possible by hundreds of scientists already two centuries ago, but found not economically 
profitable, since the oil production and usage was fully harnessed. 
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look at the possible use of hydrogen in an Icelandic context, describe the 
possible modes of development, limited between the centralised systems2 
and the ‘distributed generation’ systems (Rifkin, 2002 p. 193). 

Iceland, due to its microstate and uniform characteristics, is increasingly 
used as a test bed for applied research as well as test marketing, and one of 
such project is related to hydrogen3. 

In a more broad view, it is possible to take ‘the distributed generation’ 
system described by Jeremy Rifkin or the ‘Hydrogen Energy Web’ (Rifkin 
2002, p. 201) and, taking in consideration the Icelandic existing infra-
structures, and at the actors involved in the technological transformation. 

The renewed interest in Hydrogen  

Oil has been a dominant energy source for nearly one hundred years and 
due to its finite character as a non-renewable fossil fuel and escalating use as 
well of its significantly politic-economic aspects which became acutely 
apparent in the oil crisis in the early seventies, hydrogen related technologies 
have increasingly been taken as a part of the solution for future energy needs. 

Hydrogen has been seen as a viable future energy carrier for a 
considerable time. Already 238 years ago, scientists, institutions, and 
entrepreneurs invested knowledge and capital in hydrogen, as soon as the 
gas, first called inflammable air was first isolated by Henry Cavendish (1766). 
Later on the inflammable air was termed hydrogen. 

What caught the interest of scientists early on was its high energy content. 
In 1794 thanks to chemists and engineers, the first electrolytic hydrogen 
generator was invented, while already in 1833, the first fuel cell stack was 
created (Bunch & Hellemans 1994).  

As soon as hydrogen gas was discovered, it was recognised also as fuel 
for transport, and for this purpose, specific engines utilising the gas were 
designed. Today’s Internal Combustion Engine, ICE, was originally designed 
and projected thinking at hydrogen gas as its natural fuel. The principles are 
basically the same4. At that time petrol was not yet extensively utilised5 
(Bunch & Hellemans 1994, p. 258). 

                                                 
2  Like today’s fossil fuels are. 
3  Today the ECTOS project, Ecological City Transport System, but also and especially the 

transformation of the fishing vessels into hydrogen-fuelled ones. 
4  One example I’d like to mention is the first Internal Combustion Engine designed in 

1854, by two Italian engineers, Eugenio Barsanti and Felice Matteucci, patented and 
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During the ninetieth XIX century hydrogen gas has been studied 
extensively, increasing the hopes for a mass utilisation an seen it as more 
plausible. At the beginning of the twentieth century, scientists were confident 
towards this energy carrier were and stating, already in 1908:  

 
“Splitting water at industrial level with electricity is a solved problem […] with 
waterfalls we produce electricity and with electricity we produce hydrogen fuel, 
the richest calorific element in the universe” (Francesco Grassi, in Donati 1920)6.  
 
However the first practical utilisation of hydrogen gas in transport was 

not for its energetic properties, but for its lightness, which was intended to 
be used in airships, which were also termed dirigibles7. 

The interest and the effort in hydrogen as fuel have decreased as soon as 
the oil fields in USA began to be harnessed. Gasoline began to be utilised in 
the internal combustion engines, originally anticipated for the hydrogen gas. 

With some modification, especially made by the engineer Nikolaus 
August Otto, gasoline became the universal fuel for the Internal Combustion 
Engines. In the early stage of the petrol era, also the gasoline had to face 
similar issues as hydrogen energy has today, namely concerning safety and 
costs. 
                                                                                                               

published on the Morning Journal of London, with the name “Specifications of Eugene 
Barsanti and Felix Matteucci Obtaining Motive Power by the Explosion of Gases”, which 
gases utilised were hydrogen mixed with air. 

5  The first deliberate oil well produces as a commercial venture begin to operate in 
Pennsylvania in 1859. 

6  This excerpt, from an article written by the Italian mathematician Francesco Grassi, is 
contained in a grammar school book of “Italian Language for German Students” (Leone 
Donati, Corso Pratico, Orell Füssli Verlag, Zurich, 1920, p. 118) “Recenti esperienze 
hanno provato che la scomposizione industriale dell’acqua mediante l’elettricità è un 
problema da considerarsi pressoché risoluto. Ecco l’acqua fornirci perfino il combustibile, 
un combustibile il più ricco di potere calorifico – l’idrogeno - : con l’acqua cadente 
moviamo la dinamo e generiamo la corrente elettrica; con questa scomponiamo l’acqua 
caduta e ne ricaviamo comustibile”.  

7  Count Ferdinand von Zeppelin, launched in July 2, 1900 the first of his line of rigid-
framed, hydrogen-filled airships, which came to be known as zeppelins. These were built 
at a rapid pace duding the World War I and still utilised in 1937 when the zeppelin 
Hindenburg, burned while trying to land in New Jersey. The crash killed 36 of the 97 
aboard, and was captured on video, and a live radio broadcast of the disaster is recorded: 
the sight and the sound was so horrifying that the crash effectively ends rigid airship 
development. (Bunch & Hellemans, 1994, p. 356). Only recently a scientific committee 
admitted that the disaster was actually provoked by the gasoline-fuelled engines together 
with inflammable paint of the rigid-ballon, and that the hydrogen gas burned in less than 
few seconds above the people heads not emitting any heat towards the passengers and the 
cabin under.  
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Taylorism and Fordism, with the new technological developments which 
led to mass production of automobiles, rapidly spread the usage of petrol as 
universal fuel for transport, which was also widely subsidised by govern-
ments. The economic results are well described by Thomas C. Cochran:  

 
“No one has or perhaps can reliably estimate the vast size of capital invested in 
reshaping society to fit the automobile… This total capital investment was 
probably the major factor in the boom of the 1920’s and hence in the 
glorification of American business” (Rhodes 1999, page 93). 
 
The national/regional economic interests behind the shift from hydrogen 

into petrol, was probably not exclusively due to cost-efficiency or safety 
questions.  

Oil, especially in the early stages of exploitation was highly regionally 
embedded. This period also coincided with the declining colonial system. 

The most important characteristics of fossil fuels are the property to be 
owned and to be found in a specific geographical area, properties that 
hydrogen does not have. This is the single one reason behind the Rifkin’s 
idea that hydrogen can become a problem-solving element in the present and 
the foreseeable energy crisis. 

Hydrogen is a ubiquitous gas and can be produced, for example by elec-
trolysis, universally, from everyone who has access to water and electricity8. 
The ownership of hydrogen is more difficult to control, monopolise or 
centralise, compared to petrol. 

In the wake of the oil crisis in 1973, governments and various institutions 
increased their investments in hydrogen related research. At that time also 
the nuclear power increased its production all around the world9. The 
investments in hydrogen related technologies decreased as soon as the oil 
crisis stopped (EAI Report 1998). Nevertheless in the 1970’s the research on 

                                                 
8  The ownership and the control of these two elements, water and electricity, becomes 

economically and politically relevant. The use of fuel cells engines, though, would make 
the water not an issue related to a large hydrogen energy system, since the water 
consumption for producing hydrogen gas by electrolysis would be supplied by the water 
re-created in the fuel cells engines using the hydrogen gas (Lovins, 2003, p. 28). Also 
Rifkin don’t see hydrogen a problem directly connected with the development of 
hydrogen energy utilisation, affirming actually that the by product of a fuel cells engine 
would be drinkable water, again seen hydrogen as a solution for all the world’s problems 
(Rifkin, 2002). 

9  With exception of those countries which saw its contamination risk and did not allowed 
nuclear power plants in their own country (but still buy electricity generated by nuclear 
power, from the neighbour country, like Italy does). 
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hydrogen produced patents of commercial hydrogen generators which were 
widely used for food production, fertilising plants, and also for industry 
specialised in jewellery10 (Arnarson, B. & Sigfusson, T. I. 2000).  

In the 1970’s the energy crisis was the main reason for the renewed 
attention in hydrogen-related technology. In the 1980’s the increasing 
emphasis on environmental issues, specifically the concerns of the quality of 
air in urban areas, made hydrogen an issue again. 

 In the 1990’s the European Union, Canada, USA, and Japan, began 
specific research programmes, focused on hydrogen as energy carrier, which 
could be a significant contribution to solve these problems. One Example is 
the ECTOS project, which began in the late 1990’s and its goal is primarily 
to increase the quality of life in urban areas. 

In the 1990’s a wider concern about global warming and the greenhouse 
effect, led the international community to ratify the Kyoto protocol11. This 
triggered off a process which included research on hydrogen as well other 
energy carriers and alternative energy sources which, earlier on, were deemed 
to be either too expensive or insignificant to be a part of the solution in the 
foreseeable future. 

In this decade the research on hydrogen produced by photovoltaic energy 
has increased, as well as with other alternative energy such as wind power, 
resulting in hydrogen the appropriate element for increasing the efficiency of 
renewable energy sources. 

Rifkin’s ‘hydrogen economy’  

The main arguments of Jeremy Rifkin’s book on ‘the hydrogen economy’ 
are a kind of universal solution to many of predominant concerns of the last 
century12. Rifkin sees in hydrogen not only the solution against urban 
pollution, global warming, energy demand, but also as element for stabilising 
the geopolitical situation between Middle East and Western Countries. 
Rifkin’s argument can be seen as an optimistic contribution to many of the 
present problems of the world, even the fight against world terrorism, and 
other global evils. A truly and welcome utopian vision, indeed. 

                                                 
10  Hydrogen-flame is used for cleaning, modelling gold and other precious metals. 
11  Not every country has yet ratified it, and actually USA explicitly refused to ratify it. 
12  In the beginning of the second millennium a new factor has been introduced in hydrogen 

discourse. Hydrogen energy is seen as an answer to the geopolitical crisis, or as an element 
of democratisation and a contribution to world peace. 
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Beside being a key factor of the international political relations, beside 
being the ultimate step for the complete decarbonisation, hydrogen is seen 
by Rifkin also as an element for a redistribution of the power, or the 
‘empowerment of the poor’, and an element of democratisation, (Rifkin 
2002, p. 234). 

Rifkin proposes a scenario by introducing a different energy system called 
‘Hydrogen Energy Web’, a peer to peer network were each element of the 
society, private households, small communities, large companies, shares in 
one national network the hydrogen co-generated by micro or mini power 
plants which produce hydrogen through mini-electrolytic generators. 

Large-scale technological systems and industrialisation in 
Rifkin’s and Hughes’s ideas. 

Despite Rifkin’s utopian approach, his ideas are fairly concrete. It can 
therefore be fruitful to visualise his social system in the context of the 
Icelandic setting. 

This is also appropriate because the analysis of hydrogen as energy carrier 
starts off with an urban approach and developing into a maritime one in the 
second phase.  

As Bruno Latour argues in his book ‘Aramis or the Love of Technology’, 
it is not advisable to “fall in love” with one technological solution, in a sort 
of technological fetishism, without taking in consideration other possibilities, 
and without taking in consideration the social view of technology (Latour 
1996).  

As Thomas Hughes clearly describes in his book the ‘Networks of Power’ 
and more directly in ‘Rescuing Prometheus’, the ideological thought behind 
the electrification of a nation, and in general in every large-scale techno-
logical systems, has been the centralisation of power, while in Rifkin’s idea, 
the distributed generation is seen as a decentralisation of power, called also 
by him ‘the next great economic revolution’. 

In both case of Latour’s Aramis and Hughe’s Network of Power, the 
question of energy is not a question of control but also, seen historically, as a 
strong nationalistic and political undertone13. 

                                                 
13  Lenin saw electrification as step towards socialism, as well as the steam engine created 

capitalism. Aramis was a statement about the superiority of French technology. 
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Hughes in the epilogue of ‘Rescuing Prometheus’ affirms that in the half-
century following the World War II, alongside the USA capacity of creating 
large-scale technological systems that structure our living space, the 
capitalistic, free-enterprise achievement of producing material goods, grew as 
well. He sees “the managerial hierarchy as a source of power, continued 
growth and permanence” (Hughes 1998, p. 302). 

As Hughes analysed in previous studies, electricity was closely related to 
the concentration of organisations.  

On the contrary, in Rifkin’s vision of the future there is as a redistribution 
of power, in both the meanings of the word ‘power’.  

In his typical journalistic way of bringing about an argument, a mono-
causal argument played to its extreme, he describes his vision, imagining a 
national and international hydrogen ‘web system’14. Rifkin affirm that making 
the shift to a hydrogen energy regime, and especially by using renewable 
resources and technologies to produce hydrogen; creating distributed-gener-
ations energy webs, and connecting communities all over the world, will be 
the only way to lift billions of people out of poverty. To narrow the gap 
between the haves and have-nots means first to narrow the gap between the 
connected and the unconnected (Rifkin 2002, p. 237). 

Additionally Rifkin invents a “re-globalisation from the bottom-up” 
taking the Internet as example. Here is possible to spot the concept of 
‘Global village’ by Marshal McLuhan15, 

 
 “In the early 1990’s, at the dawn of the Internet era, the demand for ‘universal 
access’ to information and to communications became the rallying cry for a 
generation of activists, consumers, citizens, and public leaders. Today, as we 
begin our journey into the hydrogen age, the demand for universal access to 
energy ought to inspire a new generation of activists to help lay the groundwork 
for establishing sustainable communities. If that happen, we could begin to re-
globalize power along wholly new lines. This time, power would flow laterally 
from home to home, neighbourhood to neighbourhood, and community to 
community, creating a vast decentralized energy infrastructure that would 
promote both the values of self-sufficiency and interdependence” (Rifkin 2002, 
p. 241). 
 
In the end Rifkin ties together energy sources and political systems: 

                                                 
14  Jeremy Rifkin used this approach in other well known books, such as ‘The end of Work’, 

and ‘Entropy’. 
15  The whole world considered as a single community served by electronic media and 

information technology. 
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“Moreover, the universal availability of hydrogen and the lightness, flexibility, 
and eventual cheapness of decentralized distributed-generation technologies will 
inevitably raise the question of whether existing political institutions and 
boundaries ought to be rethought. The nation-state, after all, is a unique creation 
of the fossil fuel era.” (Rifkin 2002, p. 252). 
 
And also: 
 
“In the hydrogen economy, with its decentralized and democratized energy web, 
it is possible to establish human settlements by bio-regions, eco-regions, and 
geo-regions that reflect the settlement patterns of the many bio-chemical 
communities of the Earth itself”. 
 
In the end of his book, Rifkin states that by creating an economic and 

social architecture that is a microcosm of the Earth’s own diverse physiology, 
it is possible to bring our species into a world full of new possibilities that 
are both life-affirming and regenerative in nature. It will finally end the long 
and barbaric reign of geopolitics and begin “a new pilgrimage to create a 
lasting biosphere politics” (Rifkin 2002, p. 252), combining the hippy vision 
of living closer to nature Earth and a mono-causal of technological 
determinism. 

In this excerpt it is clear Rifkin’s deterministic vision of technology driven 
history, a topic widely discussed in the last decades and which recent writings 
can be found in the “Does Technology Drive History?”16 (Smith Roe & 
Marx, 1994). 

The Icelandic Case: economic situation and infrastructures 

Throughout the last century, politicians have proposed a healthy balance 
between rural and urban areas. Despite several political measures such has 
heavy investment in the regional located fisheries sector and recently the 
energy intensive sector, the trend towards urbanisation has been continuous 
and today the bulk of population lives in the capital area. 

In the last 30 years Iceland witnessed a further considerable demographic 
migration, first towards the capital area, and lately also from the countryside 
of Northern and Eastern regions towards their respectively main towns: 
Akureyri and Egilstaðir. 

                                                 
16  Book edited by Merritt Smith Roe & Leo Marx 
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This phenomenon has been caused by economic and political decisions 
taken in the last decades. 

The bulk of higher education facilities, services, and specialised industries 
are located in the capital area although several specific measures have been 
made to reverse this trend. A case in point is the found a university in two 
location on the North coast and two on the West coast17.  

Traditionally the villages have been located close to the most the most 
important fishing grounds, although this has changed over time. The 
processing of demersal species such as capelin and herring needs to be close to 
the source, and this is still the case although freezing fish at sea is becoming, 
as it has been the case for the ground fish, such as cod. The ties between 
regional location and the specific characteristics of the fisheries have been 
disrupted. Changes in the fishing and fish processing technologies (freezing 
at sea), in property rights (the quota system), and logistics (containers/-
collection hubs and ground transport), as well as changes in the consumer’s 
preferences, have transformed the sector and its regional aspects. In the last 
half century, the percentage of the Icelandic population has been inverted, 
from 80%-20% in favour of the regions and the countryside, towards 20%-
80% towards the capital area and the Southern Region. 

In the last decade, the governments have attempted to develop four 
economic nodes, in the Western fjords region, Ísafjörður, North and East 
region respectively concentrated in Akureyri and Egilstaðir, and in the 
Westman islands. 

If Akureyri and the Westman islands are still holding their importance in 
the fisheries sector, Egilstaðir/Reyðarfjöður have been thought to be the 
second biggest industrial pole of Iceland, due to the recent decisions in 
establishing an Aluminium smelter in the area, supplied by the electricity 
produced at the Kárahnjúkar hydropower plant, today under construction 
(Biasone, René, 2003). 

The population of the 50 fishing harbours and related villages surround-
ing the Icelandic coastline have, in the last years, tried to find new economic 
opportunities and a new identity, in most of the cases, in the tourist sector, 
and in some case also with good success (Jónsson, Örn D. 2004). 

Recently, one of the two main cargo companies, Eimskip, concentrated 
its service to few regional main harbours, speeding up the tendency 
                                                 
17  Besides the University of Iceland, the University of Reykjavik and the Iceland University of 

Education, located in Reykjavík, are schools at university level also: the Hólar College and the 
University of Akureyri located in the Northern region; the Bifröst School of Business, and the 
Hvanneyri Agricultural University, located in the West Region).   
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described before, and using ground transportation for other destinations, 
transporting fish products from the regions and basic commodities towards 
them. 

The capital area, on the contrary has lately faced different issues: increas-
ing demand in housing, increased traffic, noise and air pollution (although 
not yet seen as important issue as in other Western capital cities).  

This strong migration towards the South-West region, has not been a 
mono-causal process but rather a consequence of many complex and inter-
twined occurrences.  

Hydrogen, in Rifkin’s view, should have a potential leaning towards a 
more rural society, although that is not a substantial part of his argument. 

Hydrogen in Iceland and Rifkin’s vision 

Rifkin sees in hydrogen the solution of the world’s problems. Could 
therefore hydrogen be, in the specific case of Iceland, the solution or at least 
one of the factors in solving, designing the solutions of the Icelandic issues? 
The ECTOS project is not a grandiose experiment or does not pretend to be 
a patent solution for the present energy related-problems, it is rather seen as 
a step in the right direction. 

The ECTOS demonstration of the hydrogen buses, by the Icelandic New 
Energy Ltd, the public-private owned company, began three years ago. The 
aim of the project is to find out the way to “operate a hydrogen based fuel 
project in a next to zero CO2 system”18.  

The result of the bus demonstration will be presented in March 2005, 
when the pilot project will be concluded19. 

From a technical viewpoint Reykjavík is an excellent test bed for experi-
ments of this kind. The population in the area is less than 200.000, homo-
genous and relatively informed and affluent. The question emerging here is 
the question of cost which has been an enduring problem with hydrogen 
related technologies, but in the case of Iceland the question of location 
becomes an additional issue, which may be partially answered in the phase II 
of the project, or the “maritime experiment”. 

                                                 
18  Quotation published in the official website: http://www.newenergy.is/  
19  The three fuel-cell buses in operation in the Reykjavík public transport, will be tested until 

the end of 2005 (Morgunblaðið, 11 August, 2004).  
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Recently, Icelandic New Energy obtained a grant from the European 
Union to start a new demonstration related to the fishing transport. 
(Morgunblaðið, 11 August, 2004) 

Since the Icelandic national consumption of fossil fuels is almost totally 
located in land transport and on the fishing vessels, the transformation of 
these means of transport into hydrogen-fuelled ones is considered as a major 
goal. 

The research aiming to implement an hydrogen energy system in Iceland, 
has been oriented towards the public transport in the capital area and has 
been sponsored, hosted and designed basically by Shell, which hosts the fuel 
station, and Norsk Hydro, which provided the electrolyzing-power 
generators. 

After having considered the possibility to build a large centralised 
hydrogen generator unit, outside Reykjavík20, the most convenient solution 
has been found with an “on-site” hydrogen production, close to the user, 
that are the urban buses. This decision has been made by taking into 
consideration the high costs and the technological gap still existing in the 
storage of big quantities of hydrogen gas. “Therefore the ‘on site’ solution is 
the most viable one” (Jón Björn Skúlason21), and to a certain extent, it goes 
in favour of the Rifkin’s idea. 

In the next phase of the hydrogen demonstration in Iceland, as said, the 
maritime transport will be taken in consideration. 

Jón Björn Skúlason22, General Manager of Icelandic New Energy, has 
already localised in proximity of the harbour of Reykjavik another possible 
electrolytic hydrogen-generator, probably again within a Shell’s owned fuel 
station area, which would supply the fishing vessel that should begin the 
pilot test in the coming years23. 
                                                 
20  This option was positively supported by the director of Norsk Hydro Electrolisers Ltd, 

Christopher Kloed., during the “kick-off” conference of the ECTOS project, March 1st, 
2001. 

21  Excerpt taken from the speach given at the summer course: “Infrastructure for the 
Hydrogen Society”, Faculty of Engineering, University of Iceland, coordinated by Dr. 
Helgi Þór Ingason, Prof. Sigurður Brynjólfsson & Prof. Þorsteinn I. Sigfússon. (10-14 
June 2003)  

22  Excerpt taken from the speach given at the summer course: “Infrastructure for the 
Hydrogen Society”, Faculty of Engineering, University of Iceland, coordinated by Dr. 
Helgi Þór Ingason, Prof. Sigurður Brynjólfsson & Prof. Þorsteinn I. Sigfússon. (10-14 
June 2003) 

23  It is not yet clear which technology will be used for the vessel’s engine, if it will be a PEM 
fuel-cells engine, similar to the one installed on the buses, or a normal Internal 
Combustion Engine modified for the hydrogen gas instead gasoline. 
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It is already foreseeable that technological development, research in cost-
benefit and cost-efficiency analysis, will have an impact on shaping the 
hydrogen energy system in Iceland, although as yet in a limited manner. 

Concluding remarks 

The Rifkin’s scenario of a hydrogen economy, a truly democratic and 
affluent society, can coincide with the foreseeable development in Iceland, 
given that hydrogen is either cost-efficient, ecologically preferable or both. 

The metaphor comparing the hydrogen flows (Castells, 1996 and Urry 
2003), with the Internet are, as yet, questionable.  

There are not many signs or plausible scenarios that would point to the 
direction of a more decentralised society neither regarding power nor 
topographic location for the Icelandic population. 

Hydrogen, contrary to Rifkin’s thesis, is a “soft” technology (Callon 1986, 
Latour, 1993) that will most likely “harden” into the existing hierarchy or 
social stratification. The curse of scarcity will remain with us for sometime to 
come. 

 The possible scenario would be that the “Icelandic Hydrogen Web 
System” would be supplied by bigger hydrogen-generators located in 
proximity of the main harbours, in the Capital Area, Akureyri, Egisltaðir and 
possibly in the Westman islands. Those urban areas would be served by a 
limited number of fuel stations, possibly owned by oil companies, which will 
not disappear but only shift their businesses from fossil fuel to hydrogen. 

One more aspect included in Rifkin’s utopia is the energy independency 
of a nation. In this case Iceland could confirm Rifkin’s vision. Energy inde-
pendency can become true in the case of those few countries, which access 
to water and electricity supply is abundant and not an issue, like in Iceland. 

Electricity from renewable resources and especially access to water is and 
will be a big issue, will be an ongoing concern which possibly could lead to 
further geopolitical instability as the oil has caused in the last decades (Clarke 
and King 2004).  

The existing infrastructure in Iceland, would not call for mini-power 
plants, but only mini-electrolytic hydrogen generators. The most likely 
intermediate phase, or the transformation from soft technology to a fix one, 
would definitely need an intermediate stage of product development based 
on hybrids. 
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Other aspects of the Rifkin idea, such as micro-production at household 
level, development of micro or small private companies connected to a 
national hydrogen web, reminds the reader of the suburban Eldorado 
popular in the Fifties and early Sixties, the dream of a perfect consumerist 
society.  

The technology supporting the “distributed generation” seems to already 
exist24 and the cost-efficiency and cost-benefit analysis also seems to 
substantiate Rifkin’s argument25. 

Yet hydrogen is one of the most plausible developments in energy 
carriers. On the political and ideological level, the hydrogen path is being 
deemed more seriously. More effort will be put into developing acceptable 
socio-technological solutions. 

Hydrogen related technology is an option that is and should be taken 
seriously. Nevertheless the careful use of the notion of “possibility” in this 
article indicates that there is a great deal of questions to be asked, let alone 
answered. 
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Stjórnun: ný hugtök – ný hugsun 

Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Í stjórnunarfræðunum er stöðugt verið að koma fram með ný hugtök og 
nýja hugsun til þess að lesandinn, sem getur verið nemandi, sérfræðingur, 
ráðgjafi eða stjórnandi, fái tækifæri til að sjá fyrirbærið og veruleikann sem 
hann hefur til skoðunar í nýju ljósi. Þessi nýbreytni verður til þess að 
lesandinn öðlast nýjan skilning á viðfangsefninu sem hann er að glíma við, 
skilning sem kann að auðvelda lausn á dæminu sem er til skoðunar og leiða 
til úrlausnar. 

Svo áberandi er þetta einkenni á fræðaheimi stjórnunar að það er orðið 
rannsóknarefni í sjálfu sér. Hugtök og aðferðir komast í tísku og víkja svo 
fyrir nýjum. Það er ekki tilgangurinn hér að gera almenna grein fyrir tísku-
straumum stjórnunar. Það verður að bíða betri tíma. Markmiðið með þessari 
grein er almennt séð að draga fram mikilvægi þessarar nýbreytni og sérstak-
lega að benda á framlag tiltekins fræðimanns og ráðgjafa til nýhugsunar í 
stjórnunarfræðanna, þ.e. Richard Normanns. 

Richard Normann (f. 1943), sem nú er látinn, lauk doktorsprófi frá 
Háskólanum í Lundi í Svíþjóð. Hann starfaði þar sem fræðimaður og kennari 
samhliða ráðgjafastörfum fram undir 1980. Um það leyti stofnaði hann 
ráðgjafafyrirtækið Service Management Group, síðar SMG og einbeitti sér að 
ráðgjafar- og rannsóknarstörfum eftir það með höfuðstöðvar í París. 

Staða Richard Normanns í stjórnunarfræðunum er um margt sérstök. 
Richard Normann var fræðimaður sem valdi að stunda sín fræðistörf 
gegnum þann farveg að vinna með og leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum. 
Hann hvarf frá því að vera „skólamaður“ og setti fókusinn á „ráðgjafahlut-
verkið“, án þess þó að setja fræðimannsstarfið á hilluna. Hann sagðist sjálfur 
sinna þremur hlutverkum í senn: hlutverki rannsakandans, hlutverki stjórn-
andans og hlutverki ráðgjafans (Andréasson 2000). 

Eftir Richard Normann liggja nokkrar bækur og ýmis önnur ritverk. 
Bækurnar hafa allar það einkenni, sem er tilefni þessarar greinar. Þær búa yfir 
framlagi til fræðanna sem skilar lesandanum áfram. Fyrstar má nefna 
bækurnar „Management for Growth“ sem kom út 1975 og „Service Manage-
ment“ sem gefin var út 1984. Báðar þessar bækur hafa notið vinsælda, 
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einkum hin seinni. Þjónustustjórnunarbókin eftir Richard Normann braut í 
raun blað í skilningi manna á því hvað skiptir máli í rekstri þjónustufyrir-
tækja. Bókin hafði gríðarlega mikil áhrif og frægasta dæmið sem endurspeglar 
áhrifin er uppbyggingin og hugsunarhátturinn sem einkenndi SAS flugfélagið 
í tíð Jan Carlson. Þjónustustjórnunarbókin var endurútgefin 1991 og hefur 
síðan komið út í þriðju útgáfu árið 2000. 

Tvær bækur komu út 1994 en þær skrifar Richard Normann með 
samstarfsfólki. Annars vegar er þar um að ræða bókina „Knowledge and 
Value: A New Perspective on Corporate Transformation“ sem Normann 
skrifaði og ritstýrði ásamt Solveig Wikström. Hins vegar er það bókin 
„Designing Interactive Strategy: from Value Chain to Value Constellation“ 
sem hann skrifaði með Rafael Ramirez. Í þessari grein verður gripið niður í 
síðarnefndu bókina og henni lýst gegnum umfjöllun um þrjú lykilhugtök. 

Síðasta bók Normanns og mögulega sú merkasta er „Reframing Business: 
When the Map Changes the Landscape“. Bókin, sem kom út 2001, endur-
speglar þann lærdóm og þær kennisetningar sem Normann hafði fram að 
færa eftir þrjátíu ára starfsferil sem ráðgjafi og rannsakandi. Haft er eftir 
samstarfs- og samferðamanni Normanns, Kees van der Hejden, að bókin 
hafi að geyma heimild um lífsverk Normanns. Bókin er full af nýjum 
hugtökum og nýrri hugsun sem ætlað er að auðvelda fyrirtækjum og stjórn-
endum að ná árangri í víðum skilningi (Collins 2001). 

Formála bókarinnar skrifar prófessor Henry Mintzberg og eftirfarandi 
tilvitnun í hans orð eru lýsandi fyrir framlag Richard Normanns (sjá bók 
Normanns 2001, bls. X): 

 
…Richard Normann was the great theorizer, an intellectual presence with about 
as fertile a mind for inferring concepts from practice as anyone I have read in 
this field 
 
Eins og fram er komið er hugmyndin með þessari grein að segja frá 

framlagi Richard Normanns til stjórnunarfræðanna. Tvennt kemur til. 
Annars vegar á efnisvalið rætur að rekja til náms- og kennsluferils þess sem 
þetta ritar og hins vegar er til staðar einlægur vilji til að koma verkum 
Normanns á framfæri sökum þeirra gæða sem þau búa yfir. 
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Kynnin við ritverk Richard Normanns 

Í námi til cand.oecon. prófs, sem greinarhöfundur lauk árið 1986, hófust 
kynnin við hugmyndir Normanns. Þau kynni leiddu til þess að viðfangsefni 
þjónustustjórnunar og stefnumótunar urðu fyrir valinu sem efni í 
kandidatsritgerð greinarhöfundar. Hugmyndafræði þjónustustjórnunar var á 
þessum tíma eitt af því nýjasta sem var að koma fram í stjórnunarfræðunum 
og það má taka fram að vinsældir þjónustustjórnunar hafa haldist fram á 
þennan dag. Næstu kynni af ritverkum Richard Normanns áttu sér stað 1988 
þegar sá sem þetta ritar stundaði meistaranám og síðar doktorsnám í 
Kaupmannahöfn. Þá bættist sænsk útgáfa af bókinni „Management for 
Growth“ í bókastaflann. 

Síðan var það þegar greinarhöfundur hóf kennslustörf við Viðskipta- og 
hagfræðideild Háskóla Íslands 1993, að það kom í hans hlut að kenna 
þjónustustjórnun við deildina. Þá var enn stuðst við kennslubók Normanns 
frá 1984 og ýmsar aðrar heimildir. Stuttu eftir að bók Normanns og Rafael 
Ramirez kom út 1994 var hún tekin upp sem kennslubók í námskeiðinu um 
þjónustustjórnun. Það má geta þess að nemendum þótti bókin erfið sökum 
þess að hún gerði kröfur um lestur, umhugsun og skilningsmótun hjá 
lesandanum. En erfiðið skilaði sér og þeir nemendur sem lögðu sig fram 
höfðu mikið gagn af bókinni og tóku það fram að námskeiðinu loknu. 

Þegar síðasta bók Richard Normanns kom út 2001 ákvað sá sem þetta 
ritar að gera hana að kennslubók í meistaranámi í stjórnun og stefnumótun. 
Bókin „Reframing Business“ hefur einnig fengið mjög góðar viðtökur hjá 
nemendum og það undirstrikar að verk Richard Normanns verðskulda þá 
athygli sem þau hefur fengið. Þetta skýrir tilefni greinarinnar og varpar ljósi á 
efnisvalið.  

Frá virðiskeðju til virðisvönduls 

Þrátt fyrir að tíu ár séu liðin frá úgáfu bókarinnar „Designing Interactive 
Strategy: From Value Chain to Value Constellation“ sem hér verður fjallað 
um nánar, er hún fullrar athygli verð. Segja má að textinn í bókinni endur-
spegli ákveðið stökk í þeirri hugsun um þjónustu og þjónustufyrirtæki sem 
Richard Normann og samstarfsaðilar hans vildu koma á framfæri. Í raun má 
segja að sérhver sá sem ætlar sér að lesa nýjustu bók Normanns, þ.e 
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„Reframing Business“ hafi ótvírætt gagn af því að lesa í gegnum þessa bók. Í 
formála fyrrnefndu bókarinnar segir (1994, bls. XV): 

 
Business is being reinvented. We understand business to be activities which create 
value and management to be the organizing of those activities. Economics teaches us 
that value creation implies the judicious utilization of resources which are – 
virtually by definition – scarce. 
 
Þetta ritverk skilur sig frá öðrum sökum þess að það sýnir í hnotskurn að 

höfundar hafa sérstaka getu til þess að miðla nýrri sýn á þau atriði sem skipta 
máli í rekstri þjónustufyrirtækja í því rekstrarumhverfi sem við er að glíma í 
dag. Þeir undirstrika að við alla stjórnun og stefnumótun þjónustufyrirtækja 
sé grundvallaratriði að ná utan um verðmætasköpunina sem verður til þess 
að viðskipti blómstra og ávinningur verður til. Eftirfarandi tilvitnun úr 
káputexta bókarinnar gefur tóninn: 

 
The task facing managers is to create an ever-improving fit between 
competencies and customers. Successful companies should conceive of strategy 
as systemic social innovation: the continuous design and redesign of complex 
business systems, taking into account roles, relationsships and organizational 
practices. Succesful companies should not just add value, they should reinvent it.  
(Normann og Ramirez 1994) 
 
Útgangspunktur bókarinnar er að það séu einmitt forsendur og grund-

vallaratriði í ferli viðskipta („business logic“) sem sífellt eru að breytast og að 
það sé árangursríkast fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir þeim breyting-
um áður en hugað sé að því að breyta skipulagi og uppbyggingu fyrirtækja 
sem og stjórnunarháttum („management logic“). Normann og Ramirez 
benda sérstaklega á að þróun í heimi viðskiptanna er miklu hraðari en 
þróunin í stjórnun fyrirtækja og útfærslu á starfsemi þeirra. 

Þetta er tekið fyrir í fyrsta hluta bókarinnar og höfundar færa rök fyrir því 
að stærsta hindrunin sem stendur í vegi fyrir velgengni fyrirtækja sé einatt 
„stjórnunin og skipulagið“. Þetta skýrist af því að innan atvinnugreina verða 
til hefðir og venjur um það hvað sé réttast og best í stjórnun viðkomandi 
fyrirtækja. Einnig á skipulag fyrirtækjanna rætur sínar í þeim almennu leik-
reglum sem þróast hafa í viðkomandi atvinnugrein í viðkomandi samfélagi. 

Höfundar benda á að bilið á milli ‘viðskiptaheimsins’ og ‘stjórnunar-
heimsins’ sé í raun að breikka. Bent er á marga og velþekkta þætti til 
skýringar á því, eins og tæknibyltingar, aukna alþjóðavæðingu, meiri þekkingu 
og öflugri réttarvitund viðskiptavina o.s.frv. Meginstaðhæfingin er þó sú að 
bilið sé að breikka fyrst og fremst vegna þess að tregðan við að halda í 
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gamlar aðferðir og viðmiðanir er oftar en ekki raunstöðunni og skynseminni 
yfirsterkari. Stjórnendur virðast forðast það að tileinka sér nýja hugsun - 
nýjan skilning og breyta sér og fyrirtækinu í samræmi við það. 

Til að taka dæmi og draga fram ný hugtök og nýjan skilning í stjórnun er 
gripið niður í þrjú hugtök í umfjöllun Normanns og Ramirez: „Sam-
framleiðslu“ („co-production“) sem endurspeglar nýja hugsun á því ferli sem 
á sér stað þegar fyrirtæki er að veita þjónustu, „samsafnaðan ávinning“ 
(„value constellation“) sem felur í sér endurskilgreiningu á því hvernig 
ávinningur verður best tryggður og endurmótun („reconfiguration“) sem 
víkur að þýðingu þessa fyrir stefnumiðaða stjórnun fyrirtækja. 

Sam-framleiðsla 

Til að átta sig á hugtakin sam-framleiðslu er nauðsynlegt að lyfta sér upp 
og spyrja spurninga. Í fyrsta lagi má spyrja: Hvað er afurð? Hvað er verið að 
selja? Er það vara eða þjónusta?. Er skynsamlegt að greina á milli vöru og 
þjónustu? Hvernig er vænlegast að skilgreina það sem fyrirtækið er að bjóða 
upp á? Hvað af því er á vegum fyrirtækisins? Hvað er á vegum samstarfs-
aðila? Hvað sjá viðskiptavinirnir um sjálfir? 

Sérhver afurð felur í sér verðmæti og hagnýtingu auðlinda með einhverj-
um hætti, á einhverjum stað og í einhvern tíma. Afurðin verður til gegnum 
verðmætasköpunarferli sem undirstrikar flókið munstur athafna og aðgerða 
ólíkra aðila, án tillits til þess hvort afurðin er efnisleg (vara) eða óefnisleg 
(þjónusta). Afurð verður til gegnum ferli, samspil fólks og hagnýtingu 
aðfanga. Í þjónustufyrirtæki er afurðin oftast nær eðli málsins samkvæmt ekki 
fyrirliggjandi þegar viðskiptavinurinn kemur. Viðskiptavininum er gefin 
hugmynd um það sem þjónustan veitir honum. Normann og Ramirez (1994, 
bls. 27) leggja til hugtakið tilboð („offering“). Greinarhöfundur hefur lengi 
notast við ’þjónustutilboð’ sem þýðingu á þessu hugtaki. 

Í annan stað er staðhæft að sú þjónusta sem viðskiptavinir fá hafi almennt 
aukist á seinni árum miðað við stað og tíma, bæði vegna tækniþróunar og 
aukinnar nauðsyn þess að stuðla að sem bestri nýtingu verðmæta. Normann 
og Ramirez (1994, bls. 28) leggja til hugtakið þéttleika („density“) þjónust-
unnar til að lýsa þessu. Aukinn þéttleiki felur í sér efnahagslegan ávinning, 
þar sem þá er séð til þess að sem mestur hluti í starfsemi fyrirtækja geti verið 
samverkandi. Þannig er samhliða og hugsanlega á fleiri en einum stað unnið 
að verkþáttum sem svo eru leiddir saman í tiltekna athöfn sem skapar 
ávinning fyrir þá sem gera þjónustuna að veruleika. Sérstaklega er 
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undirstrikað að tengslin og samskiptin milli þeirra aðila sem koma að 
verðmætasköpun í þjónustufyrirtækjum séu það flókin að ekki sé 
fullnægjandi að lýsa þeim með tilvísun til virðiskeðju („value chain“) eða 
keðjubundins sambands („sequentiality“) heldur verði að draga fram að 
samspilið sé gagnvirkt og víxlverkandi („reciprocal“). Þetta þýðir að samspil 
og samskipti aðila miða að samvirkni og gagnkvæmum ávinningi og því er 
sam-framleiðsla („co-production“ og „co-productive relationships“) dregið 
fram sem lykilhugtak. 

Þriðja atriðið sem sérstaklega er vikið að í tengslum við sam-framleiðslu 
er mikilvægi þess að þekkja viðskiptavininn. Nauðsynlegt er að spyrja um 
það sem viðskiptavinurinn þarfnast og leiðin til þess að átta sig á því er að 
vita í hvaða tilgangi hann hefur viðskipti við viðkomandi fyrirtæki. Þetta er 
sérstaklega mikilvægt þegar viðskiptavinurinn á í vandræðum og hefur mikla 
þörf fyrir þann ávinning sem þjónustan getur veitt honum. 

 
If our customers are not strong enough to survive in the face of new 
competition, it must be because they and us together do not have the appropriate 
co-productive relationship.  (Normann og Ramirez 1994, bls. 33) 
 
Þetta þýðir að með víðtækara sjónarhorni á nýtingu og ráðstöfun þeirra 

auðlinda sem hagnýttar eru við tiltekna verðmætasköpun en því „hefð-
bundna“ er mögulegt að endurskilgreina samskiptin og skipulagið báðum 
aðilum til hagsbóta. Leiðarljós í slíkri endurskipulagningu er að vinna að því 
að gera viðskiptavininum betur kleift að þjóna sínum viðskiptavini. Með 
öðrum orðum er mikilvægt að vita hver er viðskiptavinur viðskiptavinarins 
(„the customers customer“). 

Kjarni málsins er að taka fleiri aðila sem hafa hagsmuni af viðskiptunum 
inn í myndina. Einnig að gera sér fulla grein fyrir þeim atriðum og þáttum 
sem skapa tekjur sem og mynda kostnað. Þetta felur í sér nauðsyn þess að 
ryðja burt hindrunum sem standa í vegi fyrir verðmætasköpun og nýtingu 
auðlinda sem aðgengi er að í því verðmætasköpunarkerfi sem saman er 
komið. Normann og Ramirez (1994, bls. 37) ítreka að þetta kalli jafnan á 
verulega sundurgreiningu („unbundling“) og endurskilgreiningu („rebund-
ling“) á þjónustutilboði viðkomandi fyrirtækis með það fyrir augum að skapa 
viðskiptavininum meiri ávinning og viðkomandi fyrirtæki meiri afrakstur af 
starfsemi sinni. 

Með þessu er stuðlað að breyttri verkaskiptingu aðilanna sem koma að 
málinu. Normann og Ramirez benda á að lykilhugtök í þessu sambandi séu 
einnig að aflétta verkefnum („relieving“) og gera einhverjum kleift að sinna 
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verkefnum („enabling“). Áherslan í dag er frekar á hið síðarnefnda, sbr. 
viðskiptahugmyndina á bak við fyrirtæki eins og IKEA. 

Samsafnaður ávinningur - virðisvöndullinn 

Það eru viðskiptin sem skapa ávinninginn. Því er mikilvægt að skilja eðli, 
umfang og gangverk viðskiptanna fyrir hagkerfi í heild sinni sem og í 
einstökum viðskiptum sem eiga sér stað. Normann & Ramirez staðhæfa að 
skilningur á einstökum viðskiptum sé afar mikilvægur fyrir skilning á hinu 
fyrrnefnda, þ.e. gangverkinu í heild. 

Munstur athafna í nútímasamfélagi er orðið svo flókið að hefðbundin 
flokkun athafna og þjónustu, t.d. í atvinnugreinar o.s.frv. er oft á tíðum úreld. 
Normann & Ramirez halda því hins vegar fram að lögmál um verkaskiptingu 
og hlutfallslega yfirburði eigi ennþá fullan rétt á sér. Höfundar ganga út frá 
eftirfarandi (1994, bls. 48): 

 
Transactions concern ‘offering’ exchanges between two or more actors. As 
offerings change, as they become more co-productive, so do institutions that 
transact them. 
 
Take the following two postulates: an organization can create only offerings 
which reflect its capabilities; only organizations whose capabilities reflect the 
basic value creation logics of the marketplace can be competitive, and thus 
survive. Hence, long-term survivors are institutions whose evolving business 
logics reflect the market’s (changing) value-creation logics, and which manage to 
create viable offerings in consequence. 
 
Til þess að átta sig á eðli hlutanna og gangverkinu í viðskiptalífinu er bent 

á mikilvægi þess að skoða og endurmeta birtingarform athafnanna. Annars 
vegar er talað um þjónustutilboðin og hins vegar um skipulag fyrirtækja í 
víðtækri merkingu, t.d. varðandi samstarfslausnir milli fyrirtækja. 

Í upphafi bókarinnar er bent á að viðskiptaheimurinn sé í hraðri þróun. 
Það er ekki lengur talað um iðnaðarsamfélagið heldur er áherslan í dag að 
skoða umhverfið sem allt í senn „upplýsingasamfélag“, „þekkingarsamfélag“ 
og „þjónustusamfélag“. Með þróuninni breytast forsendur. Lýsandi fyrir 
þessar breytingar er sú staðhæfing Normanns & Ramirez (1994, bls. 50) að í 
gangverki viðskiptanna, eins og það er að verða, skipti umfang („economics 
of scope“) ekki minna máli en umsvif („economics of scale“). 

Grundvallaratriði í þessum skilningi er að líta framhjá því að viðskipta-
vinir séu að festa kaup á hlutum eða hlutlægum afurðum. Þeir eru að kaupa 
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sér aðgang að auðlindum sem ýmist getur verið beinn eða óbeinn – eða allt 
þar á milli. Með þessu er undirstrikað að eignarhaldið á framleiðslutækinu 
hafi mun minni þýðingu heldur en rétturinn til að nýta auðlindirnar í þeim 
tilgangi að skapa verðmæti. Þróun í viðskiptaumhverfinu hefur í raun í 
miklum mæli miðað að því að auka og bæta aðgengi að auðlindum. 

Þjónustutilboðin ramma í raun inn hvaða aðgangur að auðlindum er í 
boði, hvernig hann getur farið fram, hvar, hvenær og hverjum aðgangurinn 
stendur til boða. Fjöldi þeirra athafna („activities“) sem fram geta farið fer 
eftir þéttleika tilboðsins og hreyfanleika („liquidity“) auðlindanna sem koma 
að verðmætasköpunarferlinu. Samval þeirra þátta og aðila sem að 
verðmætasköpuninni koma er ekki fyrirfram ákveðið og samskiptin eru ekki 
fyrirfram stöðluð vegna þess að þarfir viðskiptavinanna og geta þeirra til 
sam-framleiðslunnar er mismunandi, sem skýrist af eftirfarandi tilvitnun: 

 
The total activity set which an offering assumes is constantly being ‘unbundled’ 
and ‘rebundled’ in innovative ways … Sub-bundles of the whole are assigned to 
those actors who are able to perform most efficiently given activities, enabling 
others to access and use them as effectively as possible. This is done so that the 
value of the total activity configuration is maximized, making the offering 
competitive. 
 
The total activity in the offering is assigned to the relevant actors by the 
principles of comparative advantage, which both leads to and is fed by 
specialization and a consequent division of work. Offerings in this sense can be 
seen to be ‘boundary definers’ or ‘boundary makers’, where the boundary is 
made up of a multiplicity of actors coming together to create value with and for 
each other. (Normann og Ramirez, 1994, bls. 53) 
 
Af þessu sést að mörk og umfang þess vönduls eða samsafns 

(„constellation“) athafna og gerenda sem að verðmætasköpuninni kemur er 
og verður mismunandi allt eftir mögulegu framlagi og þörfum aðilanna sem 
að sam-framleiðslunni koma hverju sinni. Hvað ávinninginn varðar er 
mikilvægt að gera sér ljóst að hann ræðst af því hversu markvirk og gefandi 
samskiptin eru og það ræðst svo aftur af því hversu vel athafnamunstrið 
fellur að kjörmynstrinu („value creation logic“) eða þeim atriðum sem eru 
afgerandi fyrir upplifaðan ávinning viðkomandi hagsmunaaðila. 

Ávinning má skilgreina á tvíþættan hátt. Hinn fyrri varðar það sem fæst 
fyrir kostnaðinn af því aðgengi sem er að þeim samþjöppuðu auðlindum og 
athöfnum sem sóst er eftir að nýta. Hinn seinni varðar þá möguleika sem til 
staðar eru til að fá fram allt það sem verðmætasköpunarferlið getur gefið 
fyrir viðkomandi. Þessir þættir eru vissulega innbyrðis tengdir. Það fer svo að 
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sjálfsögðu eftir tekjuöflunarmöguleikunum hvaða kostnað aðilar eru tilbúnir 
að leggja út í. 

Það sem hefur áhrif á möguleikana til ávinnings er sú þekking og færni 
sem krafist er til að ná árangri. Þetta þýðir að árangursríkt aðgengi að 
auðlindum og þátttaka í athöfnum sem veita viðkomandi aðilum þjónustu 
krefst ákveðinnar þekkingar og færni í því samspili sem sem þjónustu-
framkvæmdin er. Til þess að öðlast þessa færni þarf upplýsingar sem grund-
vallast á tilteknum gögnum og kóða („code“) að skilningi á þeim. Kóðinn 
getur ýmist verið af bóklegum- eða verklegum - jafnvel reynslutengdum toga. 

 
An offering carries a code for the value-creating activities it makes possible; that 
is, it gives users indications about what it allows them to do and what not to do 
with it, thereby triggering user activities (Normann og Ramirez 1994, bls. 56-57). 
 
Það hversu vel starfsmenn og viðskiptavinir þekkja kóðann og gögnin, 

þ.e.a.s. öðlast upplýsingarnar og skilninginn sem nauðsynlegur er til að skapa 
verðmæti ræður því hversu mikil verðmætasköpunin verður.  

 
„The extent of this fit determines the offering’s leverage value“ (1994, bls. 57). 
 
Þekking á nauðsynlegum kóða hefur þannig grundvallarþýðingu fyrir það 

vogarafl („leverage“) sem viðskiptavinurinn getur leyst úr læðingi við verð-
mætasköpunina þegar hann ákveður að nýta sér möguleika á ‘sam-fram-
leiðslu’ með tilteknu þjónustufyrirtæki. Aukin þéttleiki þjónustutilboðsins, 
meiri hreyfanleiki auðlindanna og víðtæk þekking á því hvernig megi hagnýta 
möguleikana skapar í raun grundvöll fyrir stóraukna framleiðni og aukin 
ávinning hlutaðeigandi. 

Hvað ávinninginn varðar er það grundvallaratriði að sam-framleiðslan 
sem á sér stað sé í samræmi við gildismatið og aðra þá þætti sem ráða mati á 
því hvað telst ávinningur hjá viðkomandi hagsmunaaðila. Þetta þýðir að 
meginhlutverk þjónustufyrirtækis gagnvart viðskiptavini sínum er að hjálpa 
honum að ná sem lengst í athöfnum sínum. Í því sambandi er sérhver 
viðskiptavinur sérstakur og því þarf að huga að mörgum þáttum hjá hverjum 
fyrir sig. 

 
To create a value, a customer, who is always also a value creator, needs to be 
supported with what are traditionally termed ‘goods’, ‘services’ and ‘information’; 
that is, with offerings and their associated code. We propose that it is impossible 
to produce value without the support of any one of these three elements in any 
situation, and that physical entities, personal or system action, and information 
are necessary components of all offerings (Normann og Ramirez 1994, bls. 63). 
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Til þess að þjónustutilboð geti eflt („leverage“) viðskiptavininn þarf það 

að standa viðkomandi til boða á réttum stað, á réttum tíma, í réttu formi og 
gefa aðgang að réttum aðilum. Í þessu sambandi er mikilvægt að huga að 
umfangi („range“) þjónustutilboðsins, tímatengingu þess („time span“) og 
fjölda þeirra athafnamöguleika („relative amount of activity options“) sem 
því fylgja. Hvað síðastnefnda atriðið varðar er sveigjanleiki mikilvægt atriði 
(„unbundling-rebundling“) sem og staðsetning. Jafnframt er bent á að 
sérhvert þjónustutilboð feli í sér lausn á áhættu sem getur verið mismikil allt 
eftir þeim möguleikum sem standa til boða. 

Endurmótun og endurhögun 

Þróun markaða, ný tækni, alþjóðavæðing og aukið frelsi almennt í 
viðskiptum á liðnum árum hefur gerbreytt umhverfinu og aukið möguleika 
einstaklinga og fyrirtækja á því að skapa verðmæti. Það hvernig verðmæta-
sköpun fer fram hefur breyst mikið og sú staðreynd hefur mikla þýðingu fyrir 
rekstur og þróun fyrirtækja. Breytingarnar kalla á nýjan hugsanahátt og 
breyttar áherslur við stefnumiðaða stjórnun fyrirtækja. Richard Normann og 
Rafael Ramirez (1994, bls. 73) setja þessar áherslur fram undir yfirskriftinni 
„reconfiguration“ sem hér er þýtt sem endurmótun og endurhögun. 

Höfundar halda í rauninni fram að endurmótun athafna og tengsla („the 
process of activity reallocation among economic actors“) eigi sér í sífellu stað 
þó það geti verið í mismiklum mæli á mismunandi tíma. Allt er jú 
samhangandi og ef einn þáttur breytist þá breytast aðrir. Það í sjálfu sér er 
ekki ný uppgötvun. Eins og áður er komið fram leggja höfundar kapp á að 
vekja stjórnendur til umhugsunar um hraða breytinganna sem eru að eiga sér 
stað. Þróun á sér stað á öllum sviðum, þannig að þörfin fyrir breytingar á 
stjórnun fyrirtækja og áhrif stjórnenda á endurmótun viðskiptahugmynda, 
þróun nýrra viðskiptasviða og eflingu viðskiptatengsla - svo halda megi í 
viðskiptavini - er meiri en nokkru sinni áður. 

Endurmótun og endurhögun verður að eiga sér stað á a.m.k. þremur 
sviðum: a) endurgera verður þjónustutilboðið, b) huga þarf að endurhögun á 
allri skipulagsheildinni og samskiptum innan hennar og milli skipulagsheilda, 
og c) nauðsynlegt er að kryfja hugarfar og grundvallarviðhorf þeirra sem að 
starfseminni standa. 

Fyrirtæki eru í samkeppni um viðskiptavini og það sem ræður því hvert 
viðskiptavinurinn leitar er fullvissa eða von viðkomandi um þann ávinning 
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(mesta eða besta) sem eitthvert tiltekið þjónustutilboð veitir. Aðlögun og 
þróun þjónustutilboðsins að þörfum og athafnaferli viðskiptavinarins er þess 
vegna grundvallaratriði fyrir fyrirtækið. 

Normann og Ramirez draga fram mikilvægi þess að átta sig á því að sam-
framleiðslan (þ.m.t. samskiptin og samvirknimöguleikar við birgja, samstarfs-
aðila og viðskiptavini) ræður miklu um högun starfseminnar og mörk 
skipulagsheildarinnar. Þrátt fyrir það er yfirsýn yfirstjórnenda yfir þetta 
samband og samhengi oftar en ekki veikt og þess vegna skortir oft á að 
breytingar séu samstilltar gegnum fyrirtækið. Skýringin er talin felast að hluta 
í vöntun á sameiginlegum skilningi stjórnenda, skorti á samskiptum milli 
þeirra og lítilli endurgjöf um þróun atburða. 

 
Those firms who manage to integrate the new business logics by linking (1) 
strategic decision and (3) offering design through effective (2) structures and 
processes are those that achieve the winning reconfigurations“ (Normann og 
Ramirez 1994, bls. 74-75). 
 
Einnig er undirstrikað að það sé ekki nægilegt að sumir stjórnendur hafi 

þann skilning sem nauðsynlegur er. Höfundar staðhæfa að framúrskarandi 
árangur ráðist af því hvort allir stjórnendur hafi tileinkað sér hina nýju 
heimsmynd, þá nálgun og þau grundvallarsjónarmið sem leiða endur-
mótunarvinnuna. 

 
„…there are no ‘mature’ businesses. There are only ‘mature’ frames of 
references“ (1994, bls. 75). 
 
Meginskilaboðin eru þau að fyrirtæki þurfi að þróa með sér færni til 

endurmótunar og markvissrar þróunar. Ekki aðeins þurfa þau að vita hvað 
þau eru að gera, hvernig og fyrir hverja – sem er kjarninn í því sem almennt 
er nefnt „sérstök færni“ fyrirtækis. Grundvallaratriðið er að vita hvers vegna 
þau njóta velvildar viðskiptavina og hvers vegna starfsemin er látin þróast á 
þennan veg en ekki hinn. 

Samantekt 

Þessi grein er skrifuð til að minnast Richard Normanns og draga fram 
brot af því sem hann hefur fært stjórnunarfræðunum. Þeir sem kynna sér 
verk hans munu sjá að þar hefur farið afar hugmyndaríkur fræðimaður sem 
hefur náð að skilgreina mörg fyrirbæri sem glímt er við í stjórnun á undan 
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sínum samtímamönnum. Í erindi sem Richard Normann hélt á fyrstu 
ráðstefnu EURAM, Evrópsku stjórnunarakademíunnar, 9. maí 2002 er vikið 
að skýringum á því hvers vegna evrópskir fræðimenn eru oft á tíðum 
framarlega í þróun hugtaka á fræðasviðinu: 

 
Why does Europe have a special tradition here? We might paraphrase 
Montesqieu and say that Europe has some features which – for better or worse – 
are favourable at this particular point of time. Universities are less balkanised, in 
my experience, which is good for cross disciplinary approaches. Long traditions 
of philosophy and epistemology probably favour both a more critical view of 
knowledge development and the emergence of meta-knowledge. We are used to 
functioning in a multi-cultural world and we haven´t quite found out – I am 
happy to say – how to conquer it by steamrolling one single culture machine 
(Normann 2002, bls. 6). 
 
Richard Normann nefndi í erindi sínu það starf og það samhengi sem 

hann hefur verið þátttakandi í. Fyrst nefndi hann þróunina í Lundi þar sem 
hann naut handleiðslu Eric Rhenmans. Þar var unnið brautryðjandastarf í 
athafnatengdum rannsóknum. Hann minntist verka Erik Johnsen prófessors 
við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn. Hann vék síðan sögunni að eigin 
verkum og sinna samstarfsmanna: 

 
Surely, the lead that European research created about the service logic and the 
service economy with at least a partly humanistic approach began to have a 
genuine impact… 
…and some of the fiercest criticism of the linear value chain models still 
dominating the scene of strategic thinking came from Europe. When Rafael 
Ramirez and I had a precursor to our book on value constellations (which, in his 
foreword, Donald Schön said could just as well have been termed „Against 
Porter“) there was a unique debate in the ensuing issue in which the core 
establishment from Harvard Business School, McKinsey and Monitor were from 
highly critical to mildly ironizing; this was about two years before they started to 
write the same things in their books and brochures (without, of course, any 
references) 
…Just like the Harvard Business Review has published articles by the Boston 
cluster insiders having “discovered” the business idea concept as it was 
elaborated and published by SIAR twenty years earlier, and articles on the 
‘service profit chain’ almost exactly replicating models published by certain 
Europeans fifteen years earlier – in both cases without any academic references. 
(Normann 2002, bls. 6). 
 
Það er engin leið að gera verkum Richard Normanns góð skil í svo stuttri 

ritgerð sem þessari. Það hefur heldur ekki verið ætlunin hér. Greinar-
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höfundur vonar að lesandinn sé einhvers vísari og að hann finni hjá sér 
áhuga á að skoða verk Richard Normanns nánar. Markmiðið með þessari 
grein er að gefa lesandanum innsýn í verk hans, sérstaklega með því að grípa 
niður í bókina “Designing Interactive Strategy“. Meginskilaboðin í þessu 
verki Normanns eru lýsandi fyrir þann frumleika sem einkennir verk hans: 

Í fyrsta lagi er undirstrikað að þróunin í viðskiptaumhverfinu er almennt 
mun hraðari en þróunin á þeim möguleikum, því fyrirkomulagi og þeim 
hugmyndum sem stjórnendur gera sér um það hvernig viðskipti á einhverju 
sviði geti farið fram. Þetta þýðir að þróunin í umhverfi og öllu samhengi 
fyrirtækja er hraðari en útfærslan á skipulagi þeirra og stjórnunarháttum. 
Þetta endurspeglar jafnframt að stjórnendur eru mismóttækilegir fyrir 
breyttum möguleikum og nýjum tíðaranda og að auki þurfa þeir að glíma við 
sambærilega og jafnvel meiri tregðu hjá sínu samstarfsfólki, sér í lagi ef 
breytingar eru verulega andstæðar hagsmunum viðkomandi samstarfsmanna. 

Í öðru lagi er með áhugaverðum hætti bent á að þróunin hefur gert 
fyrirtækjum kleift að auka þéttleika þjónustutilboða og skilningur hefur aukist 
á því að efla sveigjanleika svo hámarka megi hreyfanleika auðlinda og nýtingu 
þeirra. Verðmætasköpun veltur á aðgengi að auðlindum, sköpunarauðgi og 
hæfi til að miðla möguleikum til þess að hagsmunaaðilar nái saman. Kjarni 
málsins er að líta á verðmætasköpunarferli sem sam-framleiðslu viðkomandi 
aðila. Árangurinn ræðst af gagnkvæmri þekkingu og samvirkni aðilanna. 

Í þriðja lagi er það viðskiptavinurinn, athafnir hans og tilgangurinn með 
þeim sem fyrirtæki þurfa að átta sig á. Samkeppnin snýst um það hver getur 
hjálpað viðskiptavininum sem best að ná markmiðum sínum og takmarki. 
Möguleikar viðskiptavinarins hafa aukist og samkeppnin um hylli hans er að 
harðna. Viðskiptavinurinn er einstaklingur eða lögaðili sem lýtur forystu 
einstaklinga. Einstaklingurinn er hluti af stærra samfélagi og líf hans er 
strengt fjölskyldu, vina og öðrum tengslaböndum. Það er viðskiptavinurinn 
sem dæmir um gæði þjónustunnar sem er í boði og því verður að miða 
gæðastaðla og þjónustustig við það sem viðskiptavinurinn sækist eftir. Það er 
grundvallaratriði að þekkja viðskiptavininn, vita hvað honum stendur til 
boða og skilja hvers vegna hann leitaði til fyrirtækisins svo og hvernig 
fyrirtækið getur tryggt að það haldi í viðskiptavininn. 

Í fjórða lagi eru skilaboð sem varða stefnumiðaða stjórnun fyrirtækja og 
yfirsýn stjórnenda varðandi þá vinnu sem miðar að því að tryggja gengi og 
markaðsstöðu tiltekins fyrirtækis til frambúðar. Í þessu sambandi er bent á 
nauðsyn endurmótunar og endurhögunar („reconfiguration“ og „value 
configuration“). Richard Normann og Rafael Ramirez hnykkja á því að við 
endurmótun þurfi sérstaklega að huga að samspilinu á milli þjónustutilboða 
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fyrirtækisins, verkaskiptingar fyrirtækisins og annarra við sam-framleiðsluna, 
sem og að hugarfari stjórnenda. 
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Gildir CAPM á íslenskum 
hlutabréfamarkaði? 

Stefán B. Gunnlaugsson  

 

Skilvirkur hlutabréfamarkaður er markaður þar sem allar upplýsingar eru 
fólgnar í verði hlutabréfa. Til að markaður sé svo skilvirkur þurfa allar 
upplýsingar að liggja fyrir og vera ókeypis og viðskiptakostnaður verður að 
vera enginn. Veikari skilvirkni og eðlilegri útfrá hagrænum forsendum er 
skilgreind á þann hátt að þá innihaldi hlutabréfaverð upplýsingar að því 
marki að jaðarávinningur þess að nýta upplýsingarnar til að hagnast sé ekki 
meiri en jaðarkostnaður viðskiptanna (Jensen 1968). Því er verðþróun 
hlutabréfa háð tilviljunum. Hlutabréfaverð breytist við nýjar upplýsingar og 
verðþróun er tilviljanakennd og ófyrirséð. 

Algengast er að greina skilvirkni hlutabréfamarkaða í þrjá flokka: veika, 
meðal og sterka. Veik skilvirkni á við þegar verð hlutabréfa geymir allar 
upplýsingar sem fást við að skoða verðþróun hlutabréfanna og viðskipta-
magn. Því skili engum ávinningi að draga upp leitnilínur eftir mynd af 
verðþróun hlutabréfs til að spá fyrir um framtíðarverð. Meðalsterk skilvirkni 
á aftur á móti við þegar allar opinberar upplýsingar um stöðu fyrirtækis eru 
fólgnar í verði hlutabréfa þess. Þá nær enginn betri árangri en aðrir með því 
að greina ársskýrslur og fréttatilkynningar skráðra hlutafélaga. Að lokum er 
skilgreining á sterkri skilvirkni hlutabréfamarkaða sú að þá séu í verði 
hlutabréfa allar upplýsingar sem tengjast fyrirtækjunum, jafnvel upplýsingar 
sem einungis eru kunnugar innherjum, og því geti engir, jafnvel ekki 
innherjar, hagnast óeðlilega á hlutabréfaviðskiptum. 

Samband áhættu og ávöxtunar er mikilvægt atriði við rannsóknir á 
skilvirkni verðbréfamarkaði. Augljóst er að áhættusamari eignir eins og hluta-
bréf eiga að gefa meiri ávöxtun heldur en áhættuminni eignir. Það var ekki 
fyrr en Capital Asset Pricing Model (CAPM) var þróað að fræðimenn voru 
færir um að mæla áhættu og ávinning hennar. CAPM gengur út frá því að 
vænt ávöxtun eigna sé línulega tengd samdreifni (e.covariance) við ávöxtun 
markaðssafnsins. CAPM byggist á því að eignir með hærri kerfisbundna 
áhættu (e. systematic risk) skili meiri ávöxtun en þær þar sem áhættan er lægri 
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og eignir sem hafa sömu kerfisbundna áhættu skili sömu ávöxtun. Af þessu 
leiðir að ef fjárfestar eiga eign sem hafa sömu kerfisbundu áhættu og 
markaðurinn, þ.e. betastuðullinn er 1, þá er vænt ávöxtun sú sama og 
ávöxtun markaðsins. Ef beta eignarinnar er hins vegar 0 þá er vænt ávöxtun 
sú sama og áhættulausir vextir. Einnig gengur CAPM út frá því að ekkert 
samband sé á milli sérstakrar áhættu fyrirtækja og ávöxtunar þeirra því að 
með fjölþættingu verðbréfasafna sé hægt að eyða henni algjörlega. 

Markowitz (1959) lagði grunninn að CAPM. Í rannsóknum sínum sýndi 
hann fram á að fjárfestar reyna að lágmarka áhættu, en áhættu skilgreindi 
hann sem dreifni (e. variance) ávöxtunar, og hámarka ávöxtun. Því ættu 
fjárfestar safn verðbréfa sem skilaði sem hæstri ávöxtun með sem lægstri 
dreifni. Sharpe (1964) og Lintner (1965a) byggðu á rannsóknum Markowitz 
og þróuðu CAPM í framhaldi af því. Þeir sýndu fram á að ef fjárfestar hafa 
eingerðar væntingar og reyna að lágmarka dreifni og hámarka ávöxtun þá 
væri allur fjárfestingarheimurinn eða markaðurinn besta safnið, þ.e. það safn 
gæfi hæsta ávöxtun út frá dreifni (e. mean-variance efficient portfolio).  

Hið hefðbundna CAPM sem Sharpe og Lintner settu fram gerir ráð fyrir 
að vænt ávöxtun eignar i sé: 
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Þar sem mR  er ávöxtun markaðsins og fR er áhættulaus ávöxtun. Þetta 

líkan byggir á nokkrum forsendum en þær helstu eru: 
 
1) Gert er ráð fyrir að allir fjárfestar séu verðþegar. 
2) Gert er ráð fyrir að allir fjárfestar horfi jafnlangt fram í tímann.  
3) Einungis er fjárfesti í fjárhagslegum eignum, þ.e. eignum sem ganga 

kaupum og sölum á markaði.  
4) Skattar og viðskiptakostnaður er enginn. 
5) Það eina sem skiptir fjárfesta máli er vænt ávöxtun og dreifni. 
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Erlendar rannsóknir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á CAPM. Í heildina verður að telja 
að niðurstöður þeirra gefið til kynna að CAPM sé ekki fullkomlega rétt líkan. 
Í fyrstu rannsóknum á CAPM þar sem Lintner (1965b) rannsakaði bandarísk 
hlutabréf frá 1954 til 1963 kom í ljós að verðlína verðbréfa (e. Security 
Market Line), en það er lína sem sýnir samhengi betu og ávöxtunar, var of 
flöt. Hærri ávöxtun var ekki í „réttu” samhengi við aukningu á kerfisbundinni 
ávöxtun. Í seinni rannsóknum á CAPM, þar sem bandaríski hlutabréfa-
markaðurinn var rannsakaður, kom í ljós að til skemmri tíma, jafnvel eins 
áratugar, þá skila hlutabréf með meiri áhættu, þ.e. hærri beta stuðli, ekki meiri 
ávöxtun. Í rannsókn Black o.fl. (1972) og einnig rannsókn Fama og MacBeth 
(1973) á bandaríska hlutabréfamarkaðnum kom í ljós að ávinningur þess að 
eiga hlutabréf með hátt beta var ekki eins mikill og hann hefði átt að vera út 
frá CAPM. Því var verðlína verðbréfa (Security Market line) of flöt. Í frægri 
rannsókn Fama og French (1992) komust þeir að því að ekkert samband var 
á milli ávöxtunar og beta bandarískra hlutabréfa 1963 til 1990 en hins vegar 
var veikt jákvætt samband tímabilið 1941 til 1990. 

Nokkrar rannsóknir hafa gefið til kynna að fjárfestar fái hærri ávöxtun 
fyrir aukna sérstaka áhættu, en sérstök áhætta er sá hluti ávöxtunar sem 
CAPM útskýrir ekki, en samkvæmt CAPM ætti svo ekki að vera. Í rannsókn-
um á bandaríska hlutabréfamarkaðnum þá kom í ljós í rannsóknum Friend et 
al. (1978), Lakonishok og Shapiro (1984) og Fuller og Wong (1988) að 
jákvætt samband var á milli sérstakrar áhættu og ávöxtunar hlutabréfa. Í 
rannsókn á breska hlutabréfamarkaðnum komust Corhay o.fl. (1988) að 
svipuðum niðurstöðum, þ.e. jákvætt samband var á milli ávöxtunar og 
sérstakrar áhættu.  

Niðurstöður þessara rannsókna hafa því leitt til þess að fræðimenn hafa 
farið að draga í efa gildi CAPM. Í framhaldi þess hafa komið rök til varnar 
CAPM. Þau mikilvægustu kom Roll (1977) með. Þau byggðust m.a. á því að 
hlutabréfavísitölur, en þær eru notaðar til að mæla ávöxtun markaðsins, séu í 
raun ekki allur markaðurinn. Markaðurinn sé í raun allar eignir, hlutabréf, 
skuldabréf, húsnæði og jafnvel mannauður. Því sé í raun ómögulegt að prófa 
CAPM. Auk þessa gengur CAPM út frá því að fjárfestar geti tekið lán á 
lágmarksvöxtum, svokölluðum áhættulausum vöxtum. Það er ekki raunhæft 
því vaxtakostnaður er alltaf umfram áhættulausa vexti. 
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Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 

Segja má að skipulögð hlutabréfaviðskipti á Íslandi hafi fyrst hafist árið 
1985 en þá byrjaði Hlutabréfamarkaðurinn hf. að kaupa og selja hlutabréf 
fyrir eigin reikning. Nokkrar aðrar tilraunir höfðu áður verið gerðar sem 
runnu út í sandinn, t.d. rak Landsbanki Íslands kauphöll um nokkurt skeið 
um miðbik tuttugustu aldar. Árið 1986 hófst starfsemi Verðbréfaþings 
Íslands sem síðar varð Kauphöll Íslands. Verðbréfaþingið var fyrstu árin hjá 
Seðlabanka Íslands en allt til ársins 1990 voru viðskipti á þinginu aðallega 
með ríkisskuldabréf en ekki hlutabréf. 

Fjöldi skráðra félaga og þróun úrvalsvísitölunnar er sýnd á mynd 1. 
Myndin sýnir vel að íslenski hlutabréfamarkaðurinn hefur gefið góða 
ávöxtun. Árleg meðalhækkun úrvalsvísitölunnar frá ársbyrjun 1993 til ársloka 
2003 er 17,1% og því hefur íslenski hlutabréfamarkaðurinn gefið afburða 
ávöxtun. Frá árinu 1993 hefur markaðurinn einungis lækkað tvö ár, 2000 og 
2001. 
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Mynd 1. Fjöldi skráðra hlutafélaga í Kauphöll Íslands og þróun úrvalsvísitöl-
unnar 1993-2003. (Heimild: Kauphöll Íslands) 

Fjöldi skráðra félaga hækkaði jafnt og þétt frá 1993 til 1999 en í árslok 
1999 voru 75 hlutabréf skráð í Kauphöll Íslands eins og sést á mynd 1. Frá 
þeim tíma hefur orðið veruleg fækkun skráðra hlutabréfa en þau voru 48 í 
árslok 1993.  
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Mynd 2 sýnir þróun veltu og heildarmarkaðsverðs skráðra félaga. Bæði 
velta og markaðsvirði hafa vaxið verulega frá 1993. Heildarmarkaðsverð 
skráðra félaga var einungis 19 ma. kr. 1993 hafði aukist í 659 ma. kr. í árslok 
2003. Á sama tíma jukust viðskipti með hlutabréf frá 0,8 ma. kr. 1993 í 554 
ma. kr. árið 2003. Það verður að teljast þroskamerki að velta á markaðinum 
hefur aukist á sama tíma og fjöldi skráðra félaga hefur dregist saman. Raunar 
hefur velta vaxið mun hraðar en markaðsverð á síðustu tveim árum sem 
þýðir að meðalvelta hvers félags hefur aukist verulega. Af þeim sökum ætti 
seljanleiki íslenskra hlutabréfa að hafa vaxið verulega og af þeim sökum ætti 
markaðurinn að hafa dýpkað og verðmyndun orðið skilvirkari. 
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Mynd 2. Markaðsverð og velta skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands 1993-
2003. (Heimild: Kauphöll Íslands)  

Þrátt fyrir að íslenski hlutabréfamarkaðurinn hafi þroskast þá er hann 
ennþá smár í alþjóðlegum samanburði. Því hentar hann illa til rannsókna á 
CAPM. Ástæður þessa eru einkum sú hversu fá félög eru skráð á markaðnum 
og hversu stutt er síðan viðskipti hófust. Auk þessa er verðmyndun margra 
fyrirtækja enn „grunn”, þ.e. velta er lítil og viðskipti eru strjál.  
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Aðferðafræði 

Við rannsóknina var notuð mánaðarleg ávöxtun 27 hlutabréfa sem skráð 
voru í Kauphöll Íslands. Tímabilið sem rannsóknin náði yfir var frá ársbyrjun 
1999 til loka maí 2004. Þessi 27 hlutafélög voru einu hlutabréfin sem voru 
skráð allt þetta tímabil og því var ekki hægt að hafa fleiri hlutabréf í 
rannsókninni. Rannsóknin var tvískip í byrjun voru alpha- og betastuðlar auk 
sérstakrar áhættu þessara 27 hlutabréfa fundnir með hefðbundinni aðhvarfs-
greiningu. Síðan voru niðurstöður þeirrar rannsóknar notaðar til að kanna 
hvort „eðlilegt” samband hafi verið milli betastuðla, sérstakrar áhættu og 
ávöxtunar.  

Við fyrri hluta rannsóknarinnar var eftirfarandi jafna notuð við hefð-
bundna aðhvarfsgreiningu: 

 
(j.3) ifmiifi eRRRR +−+=− )(βα  

 

iR  er mánaðarleg ávöxtun hlutabréf i, fR  eru áhættulaus ávöxtun og 

mR  er ávöxtun úrvalsvísitölunnar í mánuðinum. Stuðullinn ie  er 
skekkjuliður og því mælir hann sérstaka áhættu hlutabréfanna. 

Þegar búið var að framkvæma fyrri aðhvarfsgreiningu og finna beta 
stuðul og sérstaka áhættu hlutabréfanna þá var seinni aðhvarfsgreiningin 
framkvæmt og notuð eftirfarandi jafna: 

 
(j.4) ueRR iifi +++=− )(2

210 σγβγγ  

 
Þar sem fi RR − er meðalávöxtun hvers félags umfram áhættulausa vexti, 

iβ  er betastuðull hvers félags, )(2
ieσ  er dreifni sérstakrar áhættu hvers 

félags og stuðullinn u er skekkjuliður. Þessi aðhvarfsgreining prófar CAPM 
með eftirfarandi núlltilgátum: 

 
;00 =γ  ;0075,01 =−= fm RRγ  02 =γ  
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Ef CAPM er rétt þá ætti engri af þessum þremur núlltilgátu að vera 

hafnað. Stuðullinn 0γ  á að vera núll því að verðlína verðbréfa (e. Security 

Market Line) sker y ásinn þar sem áhættulausir vextir eru, 1γ  á að vera 
meðalávöxtun markaðsins umfram áhættulausa vexti, sem var 0,75% það 
tímabil sem rannsóknin náði yfir, vegna þess að hlutabréf með betastuðulinn 

1,0 á að skila þeirri ávöxtun, 2γ  á að vera núll því ekkert samband á að vera 
milli ávöxtunar hlutabréfa og sérstakrar áhættu þeirra. 

Niðurstöður 

Í töflu 1 eru helstu niðurstöður fyrri aðhvarfsgreiningarinnar þar sem 
notuð var jafna j.3. Taflan sýnir betastuðull allra félaga í rannsókninni, 
meðalávöxtun þeirra umfram áhættulausa vexti, og sérstaka áhættu þeirra. 
Einkar athyglisvert er að einungis 6 af 27 félögum hafa betastuðul umfram 
1,0. Þessi félög eiga það öll sameiginlegt að vera frekar stór og hafa mikið 
vægi á markaði en fimm af þessum sex félögum skiluðu mjög góðri ávöxtun 
og hafa þau átt stóran hlut í mikilli hækkun íslenskra hlutabréfa síðustu ár. 
Einnig er áhugavert að betastuðull nokkurra fyrirtækja er mjög lágur, næstum 
núll. Mikill munur er á sérstakri áhættu fyrirtækjanna. Hún er hæst hjá Flug-
leiðum, Opnum kerfum og Tanga en lægst hjá Hlutabréfasjóði Búnaðar-
bankans, Fjárfestingarfélaginu Straumi og Eimskip/Burðarás. Eðlilegt er að 
sérstök áhætta fjárfestingarfélaga og hlutabréfasjóðs sé mjög lítil og ávöxtun 
þeirra skýrist að mestu af hreyfingum á markaði. 
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Tafla 1. Helstu niðurstöður fyrri aðhvarfsgreiningar 
         
Afl fjárfestingarfélag 0,61 -0,16% 0,39% 
Aktavis 1,25 4,09% 0,69% 
Atorka 0,56 0,29% 0,28% 
Eimskip/Burðarás 1,14 -0,16% 0,26% 
Fjárfestingarfélagið Straumur 0,86 0,57% 0,15% 
Flugleiðir 0,64 1,28% 1,73% 
Grandi 0,53 -0,06% 0,44% 
Hampiðjan 0,62 0,08% 0,49% 
Hlutabréfasjóður Búnaðarbankans 0,59 0,08% 0,10% 
Íslandsbanki 1,20 0,82% 0,40% 
Jarðboranir 0,71 1,32% 0,49% 
KB-banki 0,98 1,66% 0,22% 
Landsbankinn 1,25 1,46% 0,31% 
Líf 0,15 0,22% 0,84% 
Marel 1,34 1,76% 0,99% 
Nýherji 0,92 -0,01% 1,22% 
Opin kerfi 1,03 0,90% 1,57% 
Samherji 0,42 -0,23% 0,25% 
SH 0,27 0,10% 0,48% 
SÍF 0,76 -0,71% 0,83% 
Síldarvinnslan 0,36 -0,59% 0,89% 
SS 0,50 -1,46% 1,47% 
Sæplast 0,13 -0,35% 0,63% 
Tangi 0,00 -0,48% 1,48% 
Tryggingarmiðstöðin 0,63 0,57% 0,33% 
Vinnslustöðin 0,07 0,60% 0,65% 
Þormóður rammi 0,62 -0,57% 0,53% 

 

iβ
fm RR − )(2

ieσ
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Í töflu 2 eru helstu niðurstöður seinni aðhvarfsgreiningarinnar sýndar. Þar 
kemur fram að þeirri tilgátu að stuðullinn 0γ  sé núll er ekki hafnað. Hið 

sama má segja um þá tilgátu að stuðullinn 2γ  sé núll henni er ekki hafnað. 
Er það í samræmi við þær niðurstöður sem ættu að koma ef CAPM hefði gilt 
á íslenska markaðnum. 

Hvort „eðlilegt” samband hafi verið á milli betastuðla hlutabréfa og 
ávöxtunar þeirra sést á stuðlinum 1γ . Mikilvægustu niðurstöðurnar eru að 
aðhvarfsgreiningin gefur gildið 0,016 á stuðlinum en núlltilgátan var 0,0075 
sem var meðalávöxtun markaðsins umfram áhættulausa vexti. Því var 
verðlína verðbréfa brattari en ganga má út frá samkvæmt CAPM. Hins vegar 
er núlltilgátunni að 1γ  sé 0,0075 ekki hafnað. Útreiknað t gildi á núlltilgátu-
nni er 1,77 sem er ekki marktækt miðað við 5% marktektarkröfu.1 Því er 
núlltilgátunni ekki hafnað og ekki hægt að fullyrða að „óeðlilegt” samband 
hafi verið milli ávöxtunar íslenskra hlutabréfa og betastuðla þeirra. 

Tafla 2. Helstu niðurstöður seinni aðhvarfsgreiningar. 
  Stuðull t-gildi P   F P R2 

0γ  -0,0067 -1,42 0,17   5,99 0,007 0,33 
1γ  0,016 3,42** 0,002      

2γ  -0,024 -0,06 0,95         

**Marktæk miðað við 1% marktektarkröfu. 

Lokaorð 

Hér hefur verið rakin rannsókn á gildi CAPM fyrir íslenska hlutabréfa-
markaðinn. Rannsóknin hefst í janúar 1999 og lýkur í maí 2004. Niður-
stöðurnar koma nokkuð á óvart. Þær gefa til kynna að CAPM eigi vel við á 
Íslandi og eigi jafnvel betur við íslenska hlutabréfamarkaðinn en stóra 
erlenda hlutabréfamarkaði. Sterkt samband var á milli betastuðla skráðra 
hlutafélaga og ávöxtunar þeirra, reyndar var meiri ávinningur sem sést á hárri 
ávöxtun en vera ætti skv. CAPM af fjárfestingum í félögum með hátt beta. 
                                                 
1 1γ  er 0,016 en núlltilgátan miðaðist við 0,0075. Staðalskekkjan (e. standard error) er 

0,0048 og því er útreiknað t gildi (0,016-0,0075)/0,0048=1,77 sem er ekki marktækt miðað 
við 5% marktektarkröfu. 
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Því var verðlína verðbréfa (e. Security Market Line) brattari en hún hefði átt 
að vera samkvæmt CAPM. Þetta eru allt aðrar niðurstöður en komið hafa í 
ljós við rannsóknir á erlendum hlutabréfamörkuðum. Þar hefur þessi lína 
yfirleitt verið flatari en gera hefði mátt ráð fyrir. Auk þessa kom í ljós að 
ekkert samband var á milli sérstakrar áhættu fyrirtækja og ávöxtunar þeirra. 
Það er nákvæmlega í samræmi við kenninguna um CAPM. Þetta líkan hefur 
því að mörgu leyti dugað vel á íslenskum hlutabréfamarkaði. Hins vegar 
verður að hafa í huga að rannsóknin náði einungis til 27 fyrirtækja og náði 
yfir stutt tímabil og dregur það verulega úr gildi þessara niðurstaðna. 

Áhugavert er að skoða betastuðla íslenskra hlutabréfa. Athygli vekur að 
mörg lítil fyrirtæki í fremur áhættusömum rekstri voru með mun lægra beta 
en nokkur stór fyrirtæki í áhættuminni rekstri. Þessar niðurstöður á alls ekki 
að túlka þannig að rekstur þessara fyrirtækja sé áhættuminni en rekstur stóru 
fyrirtækjanna sem leitt hafa íslenskan hlutabréfamarkað. Skýringin á þessu er 
sú að CAPM og þar af leiðandi betastuðullinn skilgreinir áhættu hlutabréfa út 
frá tengslum ávöxtunar við ávöxtun markaðsins. Þessi litlu fyrirtæki virðast 
hafa litla fylgni við markaðinn, viðskipti með þau eru strjál og áhugi fjárfesta 
á þeim hefur verið lítil. Því hefur ávöxtun þeirra verið slök og þau hafa ekki 
fylgt markaðinum í þeirri uppsveiflu sem hann hefur verið síðustu 2-3 ár. 

Nú vaknar sú spurning hvernig íslenskir fjárfestar geti nýtt sér þessar 
niðurstöður. Hingað til hafa þeir lítið horft á betastuðla íslenskra hlutabréfa. 
Telja verður að CAPM, og út frá því betastuðull hlutabréfa, gefi fjárfestum 
mikilvægar upplýsingar. Gera má ráð fyrir að fyrirtæki með háan betastuðul 
hækki mikið þegar markaðurinn er í uppsveiflu og þau hækki meira en 
fyrirtæki með lágan betastuðul. Því ættu fjárfestar að velja fyrirtæki sem hafa 
hátt beta ef þeir gera ráð fyrir uppsveiflu á markaði en forðast þau sem hafa 
lágan stuðul. Sú „strategía” hefði gefið afburða ávöxtun í uppsveiflu 
markaðsins síðustu ár en ætti að gefa slakan árangur ef markaðurinn fer að 
lækka. 
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Measuring Globalization 

Torben M. Andersen* 
Tryggvi Þór Herbertsson** 

 

Possibly the single most important topic in contemporary policy debates 
is the role of globalization. Technological changes reducing transport and 
information costs as well as political decisions to pursue tighter integration 
have added further momentum to the process of international integration. 
The impact ranges from changes in information flows, cultural interchanges, 
and political interdependencies to the effects on trade patterns, 
specialization, foreign direct investments, and global capital flows. The policy 
debate spans a wide spectrum of views; from concerns that globalization will 
fundamentally change society and in particular threaten social standards to 
views stressing opportunities being created for increased dynamism and 
growth and as a consequence, increasing standards of living. 

A rapidly growing literature on international integration is addressing 
possible benefits and costs of this secular process. However, lack of good 
measurements of “globalization” or “international integration” have made 
empirical testing of the various hypotheses concerning globalisation difficult 
and sometimes impossible. Therefore, it is becoming increasingly more 
important to construct such a measure, which is the main task of this paper. 
But this is obviously not a straightforward matter. Most often, readily 
available trade measures are used. The literature reports a number of 
prominent examples of this. A classical issue is whether tighter integration in 
the world economy is conducive for growth (see e.g. Baldwin 2003). 
Numerous empirical analyses of this issue have been conducted, where 
international integration is most often proxied by openness measured by the 
aggregate trade share.1 Another branch of literature has explored whether 
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international integration is a threat to social security arrangements and in 
particular an extensive welfare state (eventually via race-to-the-bottom 
effects in social security provisions or taxation). The relation is complex 
since integration may also increase the demand for welfare arrangements 
(Rodrik 1997,1998), and a large literature has been investigating and extend-
ing Camerons (1978) finding that more open economies (measured by the 
trade share) also tend to have large public sectors (see Andersen 2003 for an 
introduction and references). A final example is the issue of whether tighter 
international integration tends to make business cycles more or less 
synchronized, in which various volatility measures for aggregate economic 
activity have been related to trade measures (see e.g. Flood and Rose 1998, 
OECD 2002). Although trade flows are obviously an important part of the 
globalization process, they are by no means the whole story. Accordingly, 
measuring globalization solely by a trade measure like openness may imply 
too narrow a perspective on the changes induced by international integrat-
ion. 

In the public debate attempts at quantifying parts of the globalization 
process are often made by the presentation of league tables of nations in 
which countries are ranked according to various criteria. Such comparisons 
may be informative, but they suffer from arbitrariness in the selection of 
data, their irregular appearances and the problem of how to combine the 
various measures into an overall metric of globalization. An attempt to 
overcome these problems has been made in the annual A.T. Kearney/Foreign 
Policy Magazine “The Foreign Policy Globalization Index,” which includes 
some 60 countries and is based on measures of technology (number of 
internet users, internet hosts, and secure servers), political engagement 
(number of memberships in international organizations, U.N. security 
council missions in which each country participates, and foreign embassies 
that each country hosts), personal contact (international travel and tourism, 
international telephone traffic, and cross-border transfers) and economic 
integration (trade, foreign direct investments and portfolio capital flows, and 
income payments and receipts). The index is calculated by first ranking each 
variable for the included countries on a normalized scale (between 0 and 1, 0 
is assigned to the country with the lowest value, and 1 to the country with 
the highest value), and next weighting these measures (some variables are 
weighted double relative to others) into an overall index. While informative 
this index suffers from the problems arising from mixing a variety of 
variables some of which are only very indirect indicators and others for 
which the interpretation is open to discussion. Also, an obvious flaw in the 
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index is the fact that it does not correct for the size of the countries. For 
example, is it natural to expect Luxembourg to host as many foreign 
embassies as China or to expect Iceland with its 280 thousand inhabitants to 
take part in as many U.N. security-council missions as the US? Moreover, 
and even more problematic, the weighting scheme is completely arbitrary 
and left unmotivated (see Lockwood 2001 for a critique of the way in which 
the index is calculated, and the arbitrariness it may lead to). 

The aim of this paper is to use the multivariate technique of factor 
analysis to combine several variables believed to be indicators of globaliz-
ation into a single measure or index of globalization. The focus is on 
economic integration, that is, integration of goods and capital markets. 
Factor analysis is essentially a data reduction technique where the aim is to 
group the explanatory variables into a smaller set of independent variables, 
or factors, without the essential information from the original dataset being 
lost (see e.g. Sharma, S. 1996). The main attraction is that the weighting of 
various variables is based on statistical methods rather than a-priori judge-
ments. Although much of the recent debate emphasizes the “knowledge 
society”, access to reliable and comparable data (allowing easy updating of 
the index) constrains the analysis to 23 OECD countries.  

Having compiled an index of globalization, multiple factor analysis gives 
us an opportunity to investigate two dimensions of globalization: the direct 
effect, i.e. how countries use the opportunity of integrating into the world 
economy (as manifested in trade, foreign investment etc.), and an indirect 
effect: the extent to which the institutional setup in different countries allows 
for participation in global activities (as seen in freedom to trade with 
foreigners, freedom to use alternative currencies, and freedom to exchange 
in international capital and financial markets). 

The structure of the paper is as follows: First the basic ideas of factor 
analysis are presented and then the data used in the analysis is outlined. 
Finally the globalization index providing a relative ranking of the countries 
included in this study is presented as well as a decomposition of the index 
into the possibilities countries have in participating in international markets, 
and their actual participation in global activities. 
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Factor analysis 

The basic idea of factor analysis is to combine several variables into a 
smaller set of independent variables without loosing the essential 
information from the original dataset. In the specific context here the issue is 
how to combine various variables related to international integration into a 
single measure of “globalization”.  

Factor analysis represents a variable as a linear combination of several 
common factors. The factors are not observable and are by construction 
independent of each other. The explanatory variables that are most clearly 
related are combined within a single factor. The correlation between the 
explanatory variables is explained by the common factors, while the 
remaining variance of a variable is attributed to a unique factor. The factors 
are derived in a manner that maximizes the percentage of total variance 
attributed to each successive factor. The greater the variance of the variables 
explained by the common factors, the better is the fit of the factor model. 

Mathematically the factor model in the case of M variables and N factors 
can be represented as: 
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1

MjNiUdFaz jij
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where in our case zji is the measure of variable j for country i and Uji is 
the unique factor. For each factor, the explanatory variables are weighed 
according to the proportion of the cross-country variance of the variable that 
is explained by the factor. These weights are called factor loadings, the 
coefficients ajp in the factor model. dj is the weight of the unique factor. The 
values of the common factors for each country, the Fpi’s, can be estimated. 
Those estimates are called factor scores and can be used to rank the 
countries according to the respective factors. In our case, the factor scores 
are used to rank the countries with respect to globalization, i.e. a relative 
measure of globalization. 

An important implication of the factor analysis methodology is that it 
assigns the largest weight to explanatory variables that have the largest 
variance across countries. This is appealing in our case of cross-country 
comparison of globalization, since explanatory variables that are similar 
between countries do not explain differences in globalization between 
countries. 
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The factor solution is not unique when more than one factor is extracted, 
as each solution can be rotated in infinitely many ways. The “correct 
solution” is the one which provides the most plausible interpretation. All the 
rotation methods put additional mathematical constraints on the problem in 
order to obtain a unique solution. In the first part of the paper we only 
extract a single factor in order to obtain the globalization index, and 
therefore we do not need to rotate the solution. However, when more than 
one factor is extracted we use the Varimax rotation method, which aims at 
obtaining a high loading on one and only one factor. 

An important part of the factor analysis methodology is the interpretation 
of the factors. The normal procedure is to use the researcher´s knowledge of 
the data, along with information contained in the factor loadings. High 
loadings on a factor indicate that a high proportion of the variability of the 
variable can be explained by the factor.2 

The interpretation of the factors is quite straightforward in this paper. 
The explanatory variables of the dataset are taken to be indicators of 
integration and involvement in international economic interactions. Only 
one factor is extracted from the dataset and this factor is interpreted to 
reflect the relative globalization of the respective countries. However, in the 
multiple factor analysis we extract two factors from the dataset, which can be 
interpreted as a decomposition of the globalization index. This is interesting 
since the first factor can be interpreted as indicating the extent to which the 
respective countries take part in international markets, while the second 
indicates the possibilities of the countries to take part in international 
markets. 

Although factor analysis has a number of advances, it also has its 
downsides. The first is that it is sensitive to changes in the dataset. New 
observations, such as the inclusion of new countries, may change the factor 
loadings, and thus the estimated factor scores and ranking of the countries. 
Also, outliers are likely to affect the results by introducing spurious variability 
in the data (the explanatory variables that have the greatest variation across 
countries have the highest factor loadings). The results may also suffer from 
small-sample problems, which is particularly relevant when a limited set of 
countries is examined. Finally, data limitations may imply difficulties in the 
statistical identification and economic interpretation of the unobserved 
factors. 

                                                 
2  It has been suggested the loadings should at least be greater than 0.60, but many 

researchers have used cut-off values as low as 0.40, cf. Sharma (1996).  
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In this analysis, some of these problems are addressed, e.g., Luxembourg 
was excluded from the analysis, as it proved to be an outlier. The inclusion 
of Luxembourg affected the factor loadings of the variables, along with the 
factor scores and ranking order of other countries. Luxembourg is a very 
special case since it among other things relies heavily on the labour market in 
neighbourhood countries. Consequently, it is difficult statistically to separate 
the economic development in Luxembourg from that of its neighbours. In 
the context of traditional regression analysis, the inclusion of Luxembourg 
would introduce severe multicolinearity problems. Also, as the analysis is 
conducted for a relatively long sample period (1979-2000), it is instructive to 
observe how different datasets affect the estimation of the factor loadings. 

When factor analysis is conducted, the first step is to examine whether 
the dataset is appropriate for factoring. The following steps can be under-
taken: 
1. Examine the correlation matrix. High correlations indicate that variables 

can be grouped into homogenous sets of variables, and they are thus 
appropriate for factor analysis. 

2. Examine Kaiser-Meyer-Olkin measure of overall sampling adequacy 
(KMO) for each variable. The KMO measure provides a means to assess 
the extent to which the indicators of a construct belong together, i.e. a 
measure of the homogeneity of variables.3 

No statistical tests exist for the KMO measure, but Kaiser and Rice 
(1974)4 suggest the following guidelines in the interpretation: A KMO 
measure larger than 0.9 is marvelous, larger than 0.8 is meritorious, larger 
than 0.7 is middling, larger than 0.6 is mediocre, larger than 0.5 is miserable, 
and below 0.5 unacceptable. 

An important aspect of the factor analysis methodology is to determine 
how many common factors to extract from the dataset. However, this is not 
a main issue in this paper, as we are basically only interested in extracting a 
single factor. When we do extract more than one factor, as in the multiple 
factor analysis, we extract only those factors that have eigenvalues greater 
than one, where the factors explain at least 60 per cent of the variance 
together, and each factor individually explains at least 10 per cent of the 
variance. 
                                                 
3  The Bartlett test of spherity has also been suggested.  However, this measure is dependent 

on sample size and thus rarely used (Sharma 1996). 
4  It is suggested that the KMO measure should be greater than 0.80.  However, a measure 

above 0.60 is tolerable (Sharma 1996). 
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Data 

The initial aim in this paper was to calculate the globalization index for all 
the OECD countries. However, due to limited data for some (or all) of the 
countries we were forced to limit our data periods to 1979 – 2000. Also, due 
to outlayers in the data and limited data we have to restrict the analysis to 23 
countries, excluding: Czech Republic, Germany, Hungary, Korea, Luxem-
bourg, Poland, and Slovak Republic. The countries and variables have been 
selected on the criteria that the data should be published regularly over long 
periods of time. The nine variables fulfilling this criterion and which are 
thought to be good indicators of globalization are:  
 

• Freedom to Use Alternative Currencies (FreeCurr) 
• Freedom of Exchange in Capital and Financial Markets (Free-

Exchange) 
• Freedom to Trade with Foreigners (FreeTrade) 
• Gross Private Capital Flows as a Ratio of GDP (CapFlows) 
• Export + Import of Goods and Services as a Ratio of GDP 

(Openness) 
• Factor Income Received as a Ratio of GDP (FactorReceived) 
• Factor Income Paid as a Ratio of GNP (FactorPaid) 
• Changes in Terms of Trade (ChangesTermsTrade) 
• Inflow of Direct Investment as a Ratio of GDP (InDirInv) 

 

The data sources are: Freedom to Use Alternative Currencies, Freedom 
of Exchange in Capital and Financial Markets, and Freedom to Trade with 
Foreigners are sub-indices from the Economic Freedom Index, compiled by 
the Fraser Institute. Data on Gross Private Capital Flows, Export and 
Import of Goods and Services, Factor Income Received, Factor Income 
Paid and Changes in Terms of Trade come from the OECD, and 
information on Inflow of Direct Investment from UNCTAD. It is worth 
stressing that even fairly straightforward data series cannot readily be 
collected for a large number of countries. See appendix for a further 
description of the data. 
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Factor Analysis 

We are now able to turn to the empirical analysis with the primary aim of 
compiling an index indicating the relative globalization of countries. We first 
present the globalization index calculated based on the Principal Axis Factoring 
Method. Next we offer a multiple factor analysis based on the Varimax 
Rotation Method, which allows us to interpret the findings from the single 
factor analysis.5 

Single Factor Analysis 
First we present the results when extracting one factor for the whole 

sample period. This amounts to constructing a globalization index for the 
entire sample period. Due to low quality of the data for CapFlows in 1999 we 
report the results for both the entire period 1979-2000 as well as the slightly 
shorter period 1979-1998. The results are reported in Table 1, and it is seen 
that there are only marginal changes in the ranking of countries when 
comparing the two different sample periods. The KMO-test is acceptable 
but not overwhelming in both cases. Note that the higher the score the more 
“globalized” the country is. 

This ranking puts a number of smaller European countries in the top as 
being the relatively most globalized countries, with Ireland ranked number 
one, Belgium number two and the UK as number three. Larger countries 
tend to take middle positions, while countries in the periphery are as 
expected the least globalized. Table 2 reports the factor loadings and 
communalities from the single factor analysis. Note that the factor loadings 
describe the contributing of the factor to the variable in question. 
Communalities give the share of the variance of the variable in question 
explained by the common factor. Note that when extracting only one factor 
it holds that squared factor loadings equal the communalities. 

 

                                                 
5  When there is more than one factor extracted from the dataset an infinite number of 

solutions to the factor analysis problem exists. The method we use here aims at obtaining 
high factor loading on only one factor. 
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Table 1. Factor scores from the single factor analysis 
1979 – 1998 1979 – 2000 

Country Factor scores Factor scores 
AUSTRALIA -0.41 -0.51 
AUSTRIA -0.02 0.03 
BELGIUM 1.65 1.92 
CANADA  -0.20 -0.36 
DENMARK 0.45 0.37 
FINLAND 0.00 -0.02 
FRANCE -0.36 -0.32 
GREECE -0.93 -0.77 
ICELAND -0.75 -0.66 
IRELAND 2.01 2.23 
ITALY -0.67 -0.65 
JAPAN -0.76 -0.74 
MEXICO -1.09 -1.09 
NETHERLANDS 1.31 1.30 
NEW ZEALAND -0.28 -0.34 
NORWAY 0.13 -0.10 
PORTUGAL -0.56 -0.51 
SPAIN -0.65 -0.60 
SWEDEN 0.38 0.42 
SWITZERLAND 1.08 0.98 
TURKEY -1.49 -1.43 
UNITED KINGDOM 1.64 1.31 
UNITED STATES -0.48 -0.47 
KMO TEST 0.62 0.61 
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Table 2. Factor loadings and communalities from the single factor analysis 

 Factor Loadings Communalities 
Variable 1979 - 1998 1979 - 2000 1979 - 1998 1979 - 2000 
FreeCurr 0.34 0.32 0.11 0.10 
FreeExchange 0.64 0.60 0.41 0.36 
FreeTrade 0.58 0.58 0.33 0.34 
Openness 0.73 0.78 0.54 0.61 
FactorReceived 0.83 0.85 0.68 0.72 
FactorPaid 0.84 0.84 0.71 0.71 
ChangesTermsTrade -0.26 -0.30 0.07 0.09 
CapFlows 0.84 0.84 0.70 0.70 
InDirInv 0.50 0.67 0.25 0.45 

 
Results as reported in Table 1 do not provide any information on how 

the relative position of countries has developed over the sample period. The 
relative ranking may change since the globalization process is a gradual 
process, which may affect countries differently. Based on factor scores for 
each single year over the period 1979 to 2000 Table 3 presents country ranks 
for each single year as well as the average of the traditional trade measure of 
openness the period 1979-98 along with country ranking according the 
traditional openness measure.6 

While the results reported in Table 3 show that there are some out-
standing changes in the relative position over the sample period, it is 
reassuring that the ranking only changes gradually. This is in accordance with 
the perception that globalization is a gradual process rather than a sudden 
regime shift at a well-defined date. Some of the most notable changes in the 
rankings are the declines for the US, Canada, and to a lesser extent Japan. 
Another notable deteriorated relative position is that of Norway. It is seen 
that Ireland has been leading the ranging throughout the 1990’s, while the 
UK was at the top during the 1980’s. There are notable improvements in the 
ranking for European countries like Finland, Italy, Portugal, Spain, and 
Sweden. For Portugal and Spain the changes seem to follow EU 
membership in the mid 1980’s. 

                                                 
6  Note that the Spearman Rank correlation between average openness and the index for the 

period 1979-1998 is 0.73. 
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Multiple Factor Analysis 
This sub-section presents a multiple factor analysis that allows for a 

decomposition of the globalization index presented above. Unfortunately, 
we are not able to extract factor scores for each single year as in the single 
factor analysis (see Table 3) as the multiple analyses did not give a solution. 
However, we are able to report a solution when using the whole sample. The 
results of the multiple factor analysis for the entire sample period are 
reported in Table 4. Our criteria is to extract factors with eigenvalues larger 
than 1.  

 
Table 4. Factor scores from the multiple factor analysis

Country Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 1 Factor 2

AUSTRALIA -0,71 0,44 0,35 -0,58 0,43
AUSTRIA 0,09 -0,67 0,81 0,25 -0,20
BELGIUM 1,63 0,91 0,27 1,46 1,04
CANADA 0,18 -0,57 0,07 0,16 -0,72
DENMARK 0,56 0,57 0,04 0,33 0,67
FINLAND -0,19 -0,02 0,44 -0,30 0,26
FRANCE -0,84 0,66 0,22 -0,83 0,69
GREECE -0,51 -1,34 -0,77 -0,29 -1,58
ICELAND -0,45 -1,33 0,83 -0,43 -0,76
IRELAND 2,93 -1,01 0,80 3,15 -0,74
ITALY -0,13 -0,90 -0,53 -0,24 -0,87
JAPAN -1,29 0,48 0,43 -1,30 0,52
MEXICO -0,47 -1,85 0,04 -0,30 -1,96
NETHERLANDS 0,84 1,03 0,45 0,89 1,42
NEW ZEALAND -0,31 0,12 -0,30 -0,17 0,10
NORWAY -0,60 0,69 1,79 -0,13 0,52
PORTUGAL 0,18 -1,77 -0,35 0,19 -1,65
SPAIN -0,83 0,79 -0,97 -1,01 0,49
SWEDEN -0,42 0,51 0,78 -0,38 0,65
SWITZERLAND 0,57 1,15 -1,20 0,45 0,68
TURKEY -0,60 -0,70 -2,17 -0,96 -1,24
UNITED KINGDOM 1,58 1,00 -0,99 1,27 0,49
UNITED STATES -1,21 1,84 -0,04 -1,26 1,75

KMO TEST 0,62 0,61

1979 – 2000!979-1998
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Three factors fulfil these criteria for the averages in 1979 – 1998 and two 
for the averages in 1979 – 2000, as can be seen from Table 1. According to 
the KMO test scores the dataset is mediocre. 

Based on information in Table 4 (time period 1979-2000) some 
interesting differences are revealed, when the overall globalization index is 
decomposed in the possibility and the actual participation in global economic 
activities, see Table 5. In terms of possibilities the United States, The 
Netherlands and Belgium are the most globalized economies, and Mexico, 
Portugal and Turkey the least. However, when it comes to the actual use of 
these opportunities Ireland, Belgium, and the UK tops the list and Japan, 
Unites States and Spain are at the bottom. 

 

Table 5. Rank of countries with respect to factor scores

Country Actual Rank Possibility Rank

AUSTRALIA 18 12
AUSTRIA 7 15
BELGIUM 2 3
CANADA 9 16
DENMARK 6 6
FINLAND 14 13
FRANCE 19 4
GREECE 13 21
ICELAND 17 18
IRELAND 1 17
ITALY 12 19
JAPAN 23 9
MEXICO 15 23
NETHERLANDS 4 2
NEW ZEALAND 11 14
NORWAY 10 8
PORTUGAL 8 22
SPAIN 21 11
SWEDEN 16 7
SWITZERLAND 5 5
TURKEY 20 20
UNITED KINGDOM 3 10
UNITED STATES 22 1  



380 Hagfræði Torben M. Andersen og Tryggvi Þór Herbertsson 

  

In Table 6 we present factor loadings and communalities from the 
multiple factor analysis: 

 
Table 6. Factor loadings and communalities from the multiple factor 

analysis 
Factor Loadings 

1979 – 1998 1979 - 2000 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 1 Factor 2 
FreeCurr 0.04 0.65 0.08 0.01 0.68 
FreeExchange 0.28 0.93 0.17 0.25 0.92 
FreeTrade 0.34 0.43 0.39 0.37 0.53 
Openness 0.80 0.01 0.32 0.83 0.13 
FactorReceived 0.84 0.32 -0.11 0.82 0.26 
FactorPaid 0.96 0.06 0.12 0.96 0.08 
ChangesTermsTrade -0.03 -0.16 -0.80 -0.15 -0.33 
CapFlows 0.67 0.43 0.14 0.75 0.35 
InDirInv 0,52 0.12 -0.01 0.60 0.28 
Communalities: 
Variable 1979 – 1998 1979 – 2000 
FreeCurr 0.43 0.46 
FreeExchange 0.96 0.91 
FreeTrade 0.45 0.42 
Openness 0.73 0.71 
FactorReceived 0.81 0.74 
FactorPaid 0.95 0.93 
ChangesTermsTrade 0.67 0.14 
CapFlows 0.66 0.68 
InDirInv 0.28 0.44 

 
Considering the factor loadings for the entire sample period reported in 

Table 6, it is interesting that all the variables related to actual trade weight 
highly in factor one, while those related to access or freedom to undertake 
cross-border activities weight highly in factor 2. This suggests a 
straightforward interpretation of the two factors, namely, that factor 2 
captures the possibility for international economic transactions (the 
institutional setup), while factor 1 measures the actual use of this option. The 
two need not coincide since a country can have unlimited access to 
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international markets but use this option moderately, while other countries 
may have less access but use international markets intensively.  

Conclusion 

Based on the multivariate factor analysis technique this paper has 
constructed an index summarizing varied dimensions of integration in 
product and capital market from which a ranking can be produced of the 
relative globalization of various countries. The index is based on readily 
available data, and can therefore easily be updated. 

The analysis has shown how countries can be ranked in terms of how 
globalized they are in terms of international product- and capital market 
interactions. Interestingly, the index also shows how the ranking has changed 
over time, reflecting that globalization is a gradual process which has affected 
countries differently (among other things due to different initial positions). It 
has also been demonstrated that it is important to distinguish between the 
access to international markets and the actual use of these markets in gauging 
how globalized a given country is. As an example the United States is ranked 
first in terms of access, that is, the formal barriers etc. to participation in 
international product and capital market activities are the smallest. However, 
when it comes to actual participation in international product and capital 
market activities the United States does not hold a top position. Since the 
overall globalization index weights both factors this also explains why the 
United States holds a middle rank here. 
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Appendix A: Data 

• Data for FreeCurr, FreeExchange and FreeTrade were only available for 
the years 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 1997 and 1999. Data 
for the years in between were obtained by extrapolation and data for 
the years 2000 and 2001 were obtained by assuming unchanged 
values since 1999. 

• Data for CapFlows were not available for Denmark in 1979 and 1980. 
The data were obtained by extrapolation using data for the years 
1978 and 1981. 

• Data for CapFlows were not available for Belgium. To obtain these 
data averages for France and Netherlands were used. 

• Data for CapFlows were not available for any of the countries in 
1999. The missing data were obtained by extrapolation using data 
for the years 1998 and 2000.  

• Data for CapFlows were not available for Greece and New Zealand 
in 1998 and 1999. Data for these years were obtained by extra-
polation using data for the years 1997 and 2000.  

• Data for CapFlows in Iceland were only available until 1998. Data for 
the years 1999 and 2000 were obtained by calculating the average 
changes for the years 1993 - 1998 and assuming the same changes 
for the years 1998 - 2000. 

• Data for FactorPaid and FactorReceived for New Zealand were only 
available until 1997. Data for 1998 - 2000 were obtained by calcul-
ating the average changes for the years 1992 - 1997 and assuming 
the same changes for the years 1997 - 2000. 

• Data for InDirInv were only available as a total for Belgium and 
Luxembourg. Data for Belgium and Luxembourg were used for 
Belgium. 

• Data for InDirInv were only availble with a 5 year interval until 1990. 
Data for the years in between were obtained by extrapolation. 

• Data for InDirInv were not available for Switzerland until 1985. Data 
for the years prior to that were obtained by calculating the average 
changes for the years 1985 - 1990 and assuming the same changes 
for the years before. 



 

 



 

 

Siðferðileg álitaefni í markaðsstarfi 

Þórhallur Örn Guðlaugsson 

 

Ábyrgt markaðsstarf felst í greiningu á þörfum og óskum viðskiptavina og 
að þeim sé mætt með réttum vörum á verði sem veitir bæði kaupanda og 
seljanda einhvern ávinning. Siðferðileg álitaefni í markaðsstarfi eru ekki ný af 
nálinni og má til að mynda benda á rannsókn Merle (1970) en gagnaöflun í 
tengslum við þá rannsókn fór fram í nóvember 1968. Niðurstaða þeirrar 
rannsóknar var sú að margvísleg álitaefni eru til staðar í markaðsstarfi, ekki 
síst í markaðsrannsóknum. Má þar nefna notkun á „speglagluggum“ og „sölu 
undir yfirskyni rannsóknar“ en bæði þessi atriði eru umhugsunarefni enn 
þann dag í dag. Markaðsáhersla (e. marketing concept) er hugmyndafræði 
sem byggist á gagnkvæmum ávinningi fyrir seljanda og kaupanda. Þegar á 
hólminn er komið tekur markaðsstarfið gjarnan um of mið af hagsmunum 
seljanda á kostnað kaupanda (Þórhallur Guðlaugsson 2004).  

Í fyrri hluta þessarar greinar er fjallað um þá gagnrýni sem fram hefur 
komið á markaðsstarf. Gagnrýnin beinist einkum að því að fyrirtæki bera 
mikla félagslega ábyrgð og þau hafa mikil áhrif, sérstaklega þau sem eru 
markaðsráðandi, og geta haft afgerandi áhrif á líf einstaklinga og önnur 
fyrirtæki. Það sem er helst gagnrýnt er verðlagning og verðupplýsingar, 
beinar blekkingar, hörð sölumennska, óvandaðar vörur sem ekki standast 
væntingar, skipulögð úrelding og að síðustu slæm þjónusta við þá sem illa til 
þekkja (Kotler, 2001).  

Í seinni hluta greinarinnar er greint frá niðurstöðum rannsóknar sem gerð 
var í nóvember og desember 2003. Útgangspunktur rannsóknarinnar er 
eftirlit Samkeppnisstofnunar á verðmerkingum í sýningargluggum verslana, 
en ein slík fór fram í byrjun desember 2003 (Samkeppnisstofnun 2003). 
Niðurstaða þeirrar könnunar var sú að verðmerkingar voru í lagi í 56% 
tilvika en ófullnægjandi í 44% tilvika. Þetta telur Samkeppnisstofnun 
óásættanlegt og bendir á að með því að verðmerkja ekki í sýningargluggum 
geri kaupmenn sig seka um brot á rétti neytenda. Skylt sé að verðmerkja í 
sýningargluggum í því skyni að auðvelda neytendum verðsamanburð og 
stuðla þar með að samkeppni (Samkeppnislög nr. 8/1993). 
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Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar að kanna 
verðmerkingar í verslunum við Laugaveg, í Kringlunni og í Smáralind og hins 
vegar hvort eftirlit Samkeppnisstofnunar hafi einhver áhrif á verðmerkingar í 
sýningargluggum. Til að kanna þetta voru framkvæmdar tvær kannanir, 
hliðstæðar þeirri sem Samkeppnisstofnun gerir, önnur í viku 47, þ.e. áður en 
könnun Samkeppnisstofnunar var gerð, og hin í viku 51, þ.e. eftir að könnun 
Samkeppnisstofnunar var gerð. 

Gagnrýni á markaðsstarf 

Áhersla á siðferðilega nálgun í markaðsstarfi hefur vaxið undanfarin ár 
(Shannon og Berl 1997) og nú er svo komið að í mörgum kennslubókum má 
finna sérstaka umfjöllun um viðskiptasiðferði og siðferðileg álitaefni. Í 
rannsókn Shannon (1997) og Berl kom hins vegar fram að nemendur telja að 
efla megi þennan þátt í kennslu og þeir töldu sig jafnvel reiðubúna að sitja 
slíkt námskeið sem valnámskeið. Við viðskipa- og hagfræðideild Háskóla 
Íslands var um tíma boðið upp á valnámskeið í viðskipasiðfræði. Nemendur 
höfðu hins vegar takmarkaðan áhuga á efninu, en tekið skal fram að 
valnámskeið eiga almennt séð frekar erfitt uppdráttar við deildina og kann 
það að vera líklegri skýring en áhugaleysi nemenda á viðskiptasiðferði. 

Þeirri gagnrýni sem fram hefur komið á markaðsstarf má skipta í þrjá 
flokka (Kotler 2001): 

 
 1. Ósiðlegt markaðsstarf sem hefur áhrif á einstaklinginn 
 2. Ósiðlegt markaðsstarf sem hefur samfélagsleg áhrif 
 3. Ósiðlegt markaðsstarf sem hefur áhrif á önnur fyrirtæki 

 
Hverjum flokki má svo skipta frekar upp, en þar sem takmarka verður 

lengd þessarar greinar verður hér eingöngu fjallað um fyrsta flokkinn og 
umfjöllun um hina flokkana látin bíða betri tíma. 

Einstaklingsáhrif 

Með einstaklingsáhrifum er átt við þau áhrif sem ósiðlegt markaðsstarf 
hefur á einstaklinginn sem kaupanda eða notanda vöru eða þjónustu. Sú 
gagnrýni sem komið hefur fram tengist verðlagi, blekkingum, sölumennsku, 
óvönduðum vörum og skipulagðri úreldingu (Kotler 2001). 
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Gagnrýnin sem snýr að verðlagi beinist fyrst og fremst að því að vegna 
markaðsstarfsins sé dreifingar- og kynningarkostnaður of mikill og álagning 
óhófleg.  

Gagnrýnin sem beinist að dreifingarkostnaðinum gengur í stuttu máli út á 
það að sá virðisauki sem verður til að tilstuðlan milliliða sé minni en það 
gjald sem þeir taka. Nægir í þessu sambandi að benda á gagnrýni bænda sem 
öðru hvoru hafa vakið máls á því að milliliðir hirði stóran hluta af endanlegu 
verði til neytenda. Á móti er bent á að milliliðir, s.s. kjötvinnsla og verslanir, 
séu mjög mikilvægir fyrir neytandann. Ekki er líklegt að neytendur myndu 
vilja fara á milli bæja til að kaupa sitt kjöt og vinna það síðan sjálfir. Erfitt er 
að segja hvort gjaldið sem þessir milliliðir taka er sanngjarnt. Það sem er 
mikils virði fyrir einn, kann að vera lítils virði fyrir annan.  

Hvað kynningarkostnað varðar er sú gagnrýni æ háværari að fyrirtæki 
leggi ofurkapp á auglýsingar og sölumennsku í þeim tilgangi einum að selja 
sem mest af vörum sínum og hugsi þar með fyrst og fremst um eigin hag. 
Þessir aðilar aðhyllist því svo kallaða söluáherslu í markaðsstarfi sínu 
(Þórhallur Guðlaugsson 2003). Ennfremur að auglýsingar skapi ekkert 
raunverulegt virði fyrir neytandann, heldur miklu fremur sálfræðilegt eða 
ímyndartengt virði. Sem andsvar við þessari gagnrýni má benda á að 
neytendur sækjast alla jafna ekki eftir þeim vörum sem þeir kaupa, heldur því 
sem vörurnar gera fyrir þá (Solomon o.fl. 2002). Ef kaup á tiltekinni vöru 
veitir einstaklingnum ánægju eða á þátt í að byggja upp hans eigin sjálfsmynd, 
þá er það einhvers virði fyrir hann. Hvort það virði er raunverulegt eða ekki 
er mjög erfitt að segja til um. Hver hefði t.d. trúað því að einstaklingur gæti 
verið reiðubúinn að greiða hærra verð fyrir rifnar gallabuxur en heilar?  

Gagnrýni sem snýr að óhóflegri álagningu tengist fyrst og fremst þeirri 
afstöðu að selja eigi allar vörur á kostnaðarverði. Flestir markaðsfræðingar 
eru sammála því að ekki sé til neitt rétt verð og eðlilegt sé að seljandi vöru 
hafi heimild til að setja upp það verð sem markhópurinn er tilbúinn að greiða 
(Lehmann 2002). Hér er að sjálfsögðu gert ráð fyrir því að neytandinn hafi 
eðlilegt val, þ.e. ef honum líkar ekki verðlagning hjá fyrirtæki A, þá geti hann 
beint viðskiptum sínum til fyrirtækis B. Álagning verði því aðeins óhófleg að 
hún byggi á einokunar- eða fákeppnisaðstöðu þar sem samningsstaða 
seljanda er mun sterkari en kaupanda. 

Gagnrýni sem snýr að blekkingum tengist fyrst og fremst því að ýmsar 
markaðsaðgerðir valdi því að kaupandinn fái annað hvort ekki réttar 
upplýsingar eða honum sé talin trú um að hann sé að fá mun meira en 
raunverulegt er. Hér er fyrst og fremst bent á blekkingar í tengslum við 
verðlagningu, kynningarstarf og umbúðir. 
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Þegar talað er um blekkingar í verðlagningu er t.d. átt við það þegar 
fyrirtæki ýkja afslátt eða útsölur eða gefa upp afslátt af verði sem aldrei hefur 
verið á vörunni. Þannig mætti t.d. hugsa sér tiltekna vöru auglýsta með 75% 
afslætti. Við nánari athugun kemur í ljós að varan hefur aldrei verið falboðin 
á grunnverðinu. Hluti af þessari gagnrýni tengist því að halda verð-
upplýsingum frá neytendum. Þá eru annað hvort gefnar upp villandi 
upplýsingar í útstillingagluggum eða þeim sleppt. Þetta er það viðfangsefni 
sem tekið er fyrir í rannsókninni sem fjallað er um hér síðar, en hún byggist 
eins og áður segir á könnun Samkeppnisstofnunar. 

Með blekkingum í kynningum er m.a. átt við ýkjur á virkni vörunnar, 
hvað hún geri fyrir notandann eða aðra tengda honum. Þetta gæti t.d. átt við 
svokallaðar „ófullnægjandi vörur“, (e. deficient products) en það eru vörur 
sem bæði veita lítinn langtímaábata og skammtímaánægja er takmörkuð. 
Dæmi um slíkar vörur væri bragðvont lyf með litla virkni eða líkamsræktar-
tæki þar sem gefið er til kynna að mikill árangur náist með nánast engri 
notkun. 

Blekkingar í umbúðum ganga út á að láta umbúðir gefa til kynna að það 
magn sem keypt er sé meira en raunverulegt. Hér er gengið út frá því að því 
stærra, því meira. Í smáa letrinu kemur svo fram hvert raunverulegt innihald 
er, og reynist þá pakkinn sem keyptur er aðeins fylltur til hálfs. 

Gagnrýni sem snýr að sölumennsku gengur út á það að fólk sé með 
sölutækni og fortölum fengið til að kaupa vörur sem það hvorki hefur þörf 
fyrir né hafi hugsað sér að kaupa. Slík sölumennska er vel þekkt og hefur 
gjarnan verið tengd við bóksölu, tryggingasölu og aðrar söluvörur (e. 
unsought goods) (sjá nánar Þórhallur Guðlaugsson 2003). Markaðsfólk veit 
að oft er hægt að telja fólki trú um að kaupa vörur sem það hvorki þarf eða 
langar í. Mikilvægt er því að fylgt sé ákveðnum siðareglum þar sem kveðið er 
á um hversu langt má ganga í sölumennsku, hvað sé ósæmileg hegðun og 
hvaða upplýsingar eigi að gefa væntanlegum viðskiptavini. 

Þegar talað er um óvandaðar vörur er bent á að stundum séu vörur ekki í 
þeim gæðaflokki sem ætlast er til. Þannig beinist gagnrýnin að endingu eða 
virkni áþreifanlegra vara eða þjónustu sem ekki er vel skilgreind og/eða 
framkvæmd. Með svipuðum rökum er bent á að vörur veiti ekki mikinn 
ávinning, þ.e. í söluferlinu er gert mikið úr ýmsum viðbótareiginleikum sem 
bæta í raun engu við fyrir kaupandann. Einnig beinist gagnrýnin að öryggi 
vara. Þannig hafa komið fram ótal dæmi þar sem vörur hafa verið settar á 
markað án þess að vera fullþróaðar (Smith 1996). 
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Gagnrýni sem tengist skipulagðri úreldingu snýst fyrst og fremst um það 
að úreldingin sé skipulögð og ákveðin fyrirfram. Þannig eru framleiðendur 
sakaðir um að koma stöðugt með nýjar útfærslur í þeim tilgangi einum að 
örva sölu. Nýja varan bæti í raun litlu við. Dæmi um þetta er t.d. fatatískan en 
fátt breytist eins hratt og ört og tískan. Sumum finnst óhugsandi að eiga það 
á hættu að tolla ekki í tískunni. Einnig hafa framleiðendur verið sakaðir um 
að bíða með eiginleika vöru til að geta haft ástæði til að koma með nýja og 
endurbætta vöru (Kotler 2001). Kennslubækur hafa fengið svipaða gagnrýni 
frá nemendum. Þannig hafa nemendur bent á að ný útgáfa kennslubókar sé í 
raun óbreytt og jafnvel með sömu villum og í fyrri útgáfu. Markaðsfólk 
bendir á að fólk vilji tilbreytingu og að sú þörf sé raunveruleg. Þannig vilji 
menn breytt útlit bíla, nýtt snið á fötum, aðra hárgreiðslu o.s.frv. 

Þegar talað er um slæma þjónustu við þá sem illa til þekkja er átt við að 
gjarnan er gerð krafa um að viðskiptavinurinn búi yfir einhverri sérþekkingu 
eða hæfni til að geta nýtt sér vöru eða þjónustu fyrirtækis (Zeithaml 2003). 
Einnig sé markhópum mismunað eftir því hve arðvænlegir þeir eru eða hve 
dýrt sé að þjóna þeim. Þannig fái landsbyggðarfólk alla jafna ekki jafngóða 
þjónustu og þeir sem búa í þéttbýli. 

Eins og kemur fram í upphafi greinarinnar er gagnrýni á markaðsstarf 
gjarnan skipt í þrjá hluta og hefur hér verið fjallað um fyrsta hlutann, 
einstaklingsáhrif. Vegna takmarkaðs rýmis er umfjöllun um hina tvo hlutana, 
samfélagsáhrif og áhrif á önnur fyrirtæki, látin bíða betri tíma en þess í stað 
verður greint frá niðurstöðum rannsóknar á einu af þeim atriðum sem 
gjarnan eru gagnrýnd, þ.e. verðupplýsingar. 

Rannsókn á verðmerkingum 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar að kanna ástand 
verðmerkinga og hins vegar að kanna hvort athugun Samkeppnisstofnunar 
hafi einhver áhrif á verðmerkingar.  

Rannsóknin var unnin með þeim hætti að farið var í allar verslanir í 
Smáralind, Kringlu og á Laugavegi og verðmerkingar í sýningargluggum 
skráðar á þar til gert eyðublað. Gerðar voru tvær kannanir, önnur í viku 47 
og hin í viku 51. Könnun Samkeppnisstofnunar var gerð í byrjun desember 
og lenti því mitt á milli þessara tveggja kannanna. Niðurstöðum var skipt í 
þrjá flokka, „mjög ábótavant“, „að mestu í lagi“ og „í mjög góðu lagi“ en 
þetta er hliðstæð flokkun og í könnun Samkeppnisstofnunar (Samkeppnis-
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stofnun 2003). Gögnin voru skráð og niðurstöður bornar saman við 
niðurstöður Samkeppnisstofnunar. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að könnun Samkeppnisstofnunar 
virðist hafa jákvæð áhrif á verðmerkingar, þær voru mun betri eftir könnun 
Samkeppnisstofnunar en fyrir hana. Eftir sem áður er verðmerkingum ábóta-
vant en í fyrri könnun höfundar reyndust verðmerkingar mjög takmarkaðar í 
48-51% tilvika en 35-43% í þeirri seinni. Í könnun Samkeppnisstofnunar var 
niðurstaðan sú að í 33-72% tilvika reyndust verðmerkingar vera í lagi 
(Samkeppnisstofnun 2003). 

Nánar um niðurstöður 

Eins og áður segir voru tvær kannanir gerðar í tengslum við rannsóknina, 
önnur í viku 47 og hin í viku 51. Kannanirnar voru gerðar með nákvæmlega 
sama hætti í bæði skiptin og sá sami aðili um gagnaöflun. Eins og áður segir 
var ákveðið að skipta skráningu í þrjá flokka. Þetta er ekki alveg sama 
flokkun og Samkeppnisstofnun notar, en þar er stuðst við flokkunina 
„verðmerkingar í lagi“, „verðmerkingum áfátt“ og „óverðmerkt“. Í sjálfu sér 
kemur þetta ekki að sök þar sem ekki er verið að bera beint saman 
niðurstöðurnar heldur fyrst og fremst verið að kanna hvaða áhrif könnun 
Samkeppnisstofnunar hefur á verðmerkingar í sýningargluggum. Einnig eru 
flokkarnir mjög svipaðir, þ.e. þegar ástand var skráð „mjög ábótavant“, þá 
voru nánast engar verðmerkingar. Í úrvinnslu eru niðurstöður greindar niður 
eftir svæðum, Kringlan, Smáralind og Laugavegur. 

Í viku 47 kom í ljós að í 49,8% tilvika reyndist verðmerkingum mjög 
ábótavant, í 17,3% tilvika voru þær að mestu í lagi og í 32,9% tilvika í mjög 
góðu lagi. Á mynd 1 má sjá niðurstöður skipt eftir svæðum. 
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Mynd 1. Ástand verðmerkinga í viku 47, skipt eftir svæðum 

Eins og sjá má á mynd 1 er um óverulegan mun milli svæða að ræða og 
almennt virðist ástandið slæmt ef marka má niðurstöður en í um 50% tilvika 
reyndist ástand verðmerkinga mjög ábótavant.  

Í byrjun desember gerði Samkeppnisstofnun sína könnun (Samkeppnis-
stofnun, 2003). Til viðbótar við Kringluna, Smáralind og Laugaveg, kannaði 
Samkeppnisstofnun einnig verðmerkingar á Skólavörðustíg. Í þessari 
umfjöllun er þeim niðurstöðum sleppt, þar sem verðmerkingar á Skólavörðu-
stíg voru ekki kannaðar í rannsókn höfundar. Á mynd 2 má sjá niðurstöður 
könnunar Samkeppnisstofnunar en 72% verslana í Kringlunni og 62% 
verslana í Smáralind voru með óaðfinnanlegar verðmerkingar. Verslanir við 
Laugaveg voru með óaðfinnanlegar verðmerkingar í 57% tilvika.  
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Mynd 2. Könnun Samkeppnisstofnunar á ástandi verðmerkinga í byrjun 
desember 2003 

Þrátt fyrir að niðurstaðan sé mun betri en í könnun höfundar í viku 47, 
telur Samkeppnisstofnun niðurstöðuna óásættanlega. Í skýrslu Samkeppnis-
stofnunar segir: 

 
„Þessi niðurstaða er óásættanleg. Með því að verðmerkja ekki í sýningargluggum 
gera kaupmenn sig seka um brot á rétti neytenda. Samkvæmt samkeppnislögum 
er skylt að verðmerkja í sýningargluggum í því skyni að auðvelda neytendum 
verðsamanburð og þar með stuðla að samkeppni.“(Samkeppnisstofnun 2003) 
 
Samkeppnisstofnun virðist því líta málið alvarlegum augum og bendir 

ennfremur á í skýrslu sinni að frá árinu 2000 sé heimilt samkvæmt 
samkeppnislögum að beita sektum við brotum af þessu tagi. 

Til að kanna hvort könnun Samkeppnisstofnunar hefði einhver áhrif á 
ástand verðmerkinga, var samskonar könnun gerð í viku 51 og gerð hafði 
verið í viku 47. Í seinni könnun höfundar kom í ljós að í 38,8% tilvika 
reyndist ástandi verðmerkinga mjög ábótavant, í 19,4% tilvika að mestu í lagi 
og í 41,9% tilvika í mjög góðu lagi. Ástandið hafði því skánað verulega frá 
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viku 47 en er þó ekki eins gott og í könnun Samkeppnisstofnunar. Það 
verður því að álykta sem svo að eftirlit Samkeppnisstofnunar hafi bætt 
verðmerkingar, en þar sem ákveðin vitneskja liggur fyrir um hvenær það 
eftirlit fer fram, þá sé almennt ástand verðmerkinga nokkru lakara en könnun 
Samkeppnisstofnunar bendir til. 
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Mynd 3. Ástand verðmerkinga í viku 51, skipt eftir svæðum 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar eftir svæðum kemur í ljós að ástandið 
er best í Kringlunni en þar voru verðmerkinga í mjög góðu lagi í 46% tilvika. 
Í Smáralind voru verðmerkingar í mjög góðu lagi í 42% tilvika en aðeins í 
38% tilvika við Laugaveg. Þrátt fyrir að hlutföllin séu önnur, þá ber þessum 
niðurstöðum ágætlega saman við könnun Samkeppnisstofnunar, en 
samkvæmt þeim var ástandið best í Kringlunni en slakast við Laugaveginn af 
þeim þremur svæðum sem hér eru til umfjöllunar. 

Af niðurstöðunum má ráða að eftirlit með verðmerkingum í sýningar-
gluggum skilar árangri og að efla eigi þetta eftirlit vilji menn tryggja rétt 
neytenda og stuðla að samkeppni. 
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Vægi þjónustuþátta í þjónustumati 

Þórhallur Guðlaugsson 

 

Gæði þjónustu eru alltaf að verða mikilvægari í faglegu markaðsstarfi og 
hafa ýmsar aðferðir verið þróaðar til að leggja mat á gæði þjónustunnar á 
undanförnum árum. Ein þekktasta aðferðin er SERVQUAL, eða þjónustu-
vaki eins og höfundur kýs að kalla hana, en sú aðferð gengur út á að mæla 
annars vegar væntingar og hins vegar skynjun (Parasuraman 1988). Aðferðin 
byggist á því að skipta flestum þjónustuþáttum upp í fimm gæðavíddir; 
áreiðanleika, svörun eða viðbrögð, trúverðugleika, hluttekningu og áþreifan-
leika. Rannsóknir Zeithaml (1990) o.fl. benda til þess að vægi víddanna, og 
þar með einstaka þjónustuþátta, sé mismikið. Þetta mismunandi vægi fari 
bæði eftir tegund starfsemi sem og þeim markhópum sem nota þjónustuna. 

Megintilgangur þessarar greinar er að fjalla um mismunandi vægi 
þjónustuþátta og fjalla um niðurstöður rannsókna á þjónustu opinbers 
fyrirtækis sem staðið hafa yfir í nokkur ár. Þar er sjónum einkum beint að 
vægi einstaka þjónustuþátta. Niðurstöður benda til þess að áreiðanleiki skipti 
mestu, en niðurstöðurnar byggjast á fjórum viðhorfskönnunum þar sem 
gagna var aflað á þjónustuvettvangi.  

Niðurstöðurnar benda ennfremur til þess að vægi þjónustuþátta sé 
nokkuð stöðugt og breytist lítið milli mælinga. Það styður þá afstöðu að þau 
atriði sem hafa mest vægi, skipti viðskiptavininn mestu máli og eigi þar með 
að hafa forgang hvað úrbætur varðar. 

Gæði þjónustu 

Gæði þjónustu er grundvallaratriði í skynjun neytenda. Ef tilboðið er 
nánast eingöngu þjónusta, skiptir mat viðskiptavinar á gæðum þjónustu 
meginmáli í mati hans á því sem hann fær í hendur. Jafnvel þar sem tilboðið 
er sambland áþreifanlegrar vöru og þjónustu, geta þjónustugæði skipt 
meginmáli við heildarmat á því sem fengið er í hendur.  

Mikilvægt er að átta sig á því hvað það er sem viðskiptavinir meta þegar 
þeir leggja mat á þjónustugæði. Parasuraman (1985) og fleiri lögðu grunninn 
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að því sem margir hafa stuðst við í mati á gæðum þjónustu, en þar voru 
kynntar fyrstu hugmyndir að SERVQUAL/Þjónustuvaka. Þessi aðferð var 
svo nánar útfærð í rannsókn Parasuraman (1988) og margir hafa þróað og 
lagað þjónustuvakann að sínum aðstæðum (Finn 2004). Brady (2001) og 
Cronin leggja áherslu á að þjónustugæði sé ekki mat á einhverju einu, heldur 
þurfi að skoða þrjá þætti í einni og sömu þjónustuframkvæmdinni. Þau þrjú 
svið sem Brady og Cronin leggja áherslu á eru í fyrsta lagi gæði útkomunnar 
(e.outcome quality), öðru lagi gæði þjónustuferilsins (e.interaction quality) og 
í þriðja lagi gæði hlutbundinna þátta (e.physical environment quality). Þegar 
gæði niðurstöðunnar eru metin er fyrst og fremst verið að horfa til þess 
hvort að sú þjónusta sem óskað er eftir sé veitt. Sem dæmi gæti verið ferð 
með leigubíl. Hér er fyrst og fremst lagt mat á það hvort bílstjórinn komi 
manni á áfangastað eða ekki. Þegar lagt er mat á gæði þjónustuferilsins er 
horft til þess með hvaða hætti þjónustan er innt af hendi. Ef við notum sama 
dæmi og áður, þá nægir ekki að komast á áfangastað, heldur skiptir einnig 
máli hvernig því takmarki er náð. Þannig getur aksturslag og viðmót gert það 
að verkum að maður er þeirri stund fegnastur þegar áfangastað er náð. Gæði 
hlutbundinna þátta skipta einnig máli. Hér er horft til þeirra aðstæða sem 
þeim er nýtur þjónustunnar eru búnar á meðan þjónustan er veitt. Ef við 
notum aftur sama dæmi, þá skiptir máli hver gæði bílsins eru, innréttingar, 
lykt, hljóð o.s.frv. Miðað við framansagt dugar ekki að veita þjónustuna, 
heldur skiptir máli hvernig það er gert og við hvaða aðstæður. 

Þetta hafa fleiri fræðimenn lagt áherslu á. Gronroos (1984) skilgreindi til 
að mynda tvær tegundir þjónustugæða, tæknileg gæði (e. technical) sem er 
mat á því sem fengið er í hendur, og virkni gæði (e. functional) sem vísar til 
þess með hvaða hætti þjónustan er veitt. Bitner (1993) kynnti til sögunnar 
þjónustutilvist (e.evidence of service) en þjónustutilvistin byggir á þeim 
þremur nýju söluráðum sem stuðst er við þegar þjónusta er annars vegar, 
fólk (e. people), ferlar (e. process) og umgjörð (e. physical evidence). Af 
þessu má sjá að einfalt mat á ánægju með tiltekna þjónustu gefur í raun 
takmarkaðar upplýsingar um hvað hugsanlega má betur fara. 

Gæðavíddir 

Í rannsóknum sínum á þjónustugæðum skilgreindu Parasuraman (1988) 
o.flr. fimm gæðavíddir, áreiðanleika (e. reliability), svörun/viðbrögð (e. 
responsiveness), trúverðugleika (e. assurance), hluttekningu (e. empathy) og 
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áþreifanleika þjónustu (e. tangibles). Hver vídd er samsafn nokkurra þátta 
eða atriða sem hægt er að leggja sjálfstætt mat á.  

Áreiðanleika má skilgreina sem hæfnina til að framkvæma þá þjónustu sem lofað 
var á traustan og réttan hátt. Rannsókn Zeithaml (1990) og fleiri benti til þess að 
þessi vídd skipti viðskiptavini alla jafna mestu. Aðrar rannsóknir benda þó til 
þess að það fari bæði eftir eðli þjónustu, sem og menningu, hvaða vídd er 
mikilvægust hverju sinni. Þannig sýndu Furrer (2000) og fleiri fram á tengsl 
milli gæðavídda og menningarvídda Hofstede. Í ritgerð sinni til BS prófs í 
viðskiptafræði, sýndi Auður Hermannsdóttir (2004) fram á sterkt samband 
milli áþreifanlegra þátta þjónustu, við heildaránægju, en rannsókn Auðar 
tengdist sundstöðum í Reykjavík. Það er því mikilvægt að skoða vægi vídda í 
hverju tilviki fyrir sig. Til að útskýra áreiðanleika frekar má setja hann í 
samhengi við þrjár greinar, bílaviðgerðir, flug og tölvuþjónustu. Hvað 
bílaviðgerðir varðar væri það mælikvarði á áreiðanleika að vandamálið væri 
lagað strax og að bíllinn sé tilbúinn á tilsettum tíma. Hvað flug varðar, þá 
væri flogið á áfangastaði á áætluðum tíma. Hvað tölvuþjónustu varðar, þá 
væri vandamálið leyst og þjónustuaðili mætti á umsömdum tíma. 

Svörun eða viðbrögð má skilgreina sem viljann til að hjálpa viðskiptavininum 
og veita honum fullnægjandi þjónustu. Ef við höldum okkur við dæmin um 
bílaviðgerðir, flug og tölvuþjónustu, þá væri það mælikvarði á svörun eða 
viðbrögð í bílaviðgerðum hversu gott aðgengi væri, hve langur biðtíminn er 
og hvernig brugðist er við óskum viðskiptavina. Hvað flug varðar væri hægt 
að tala um hraða afgreiðslu við innskráningu og hvað tölvuþjónustu varðar 
væri hægt að tala um biðtíma, viljann til að hlusta á viðskiptavininn og 
viðbrögð við óskum hans. 

Trúverðugleika má skilgreina sem þekkingu og framkomu starfsfólks ásamt getu 
fyrirtækisins og starfsfólks þess til að stuðla að trausti og trúverðugleika. Hvað 
bílaviðgerðir varðar væri hægt að tala um hæfni og færni bifvélavirkjans, í 
flugi gæti ímynd, traust nafn og samkeppnishæfni starfsfólks skipt megin máli 
hvað þessa vídd varðar og í tölvuþjónustu væri það orðspor, hæfni og 
þekking starfsfólks sem skipti máli. 

Hluttekningu má skilgreina sem þá umhyggju sem fyrirtækið sýnir viðskipta-
vinum sínum. Hér skiptir megin máli að viðskiptavinurinn sé meðhöndlaður 
sem einstaklingur, fremur en stak eða númer á lista. Hvað bílaviðgerðir 
varðar þá myndi starfsmaður þekkja viðskiptavininn með nafni og vita hvað 
var gert síðast. Í flugi væri um að ræða skilning á sértækum óskum viðskipta-
vina og í tölvuþjónustu væri um að ræða þekkingu á þörfum viðskiptavina, 
boðið upp á lausnir og vandamálin útskýrð fyrir viðskiptavininum á 
forsendum hans. 
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Áþreifanleika þjónustu má skilgreina sem allt sem tengist þjónustunni. Hér er 
t.d. átt við aðstöðu, tæki, útlit og annan aðbúnað. Hvað bílaviðgerðir varðar 
gæti útlit verkstæðis skipt máli sem og biðstofan, klæðnaður starfsmanna, 
útlit þeirra, tæki og tól. Í flugi er það flugvélin, flughöfnin, einkennisföt og 
innviðir flugvélar. Í tölvuþjónustu væri það útlit starfsmanns, aðstaða, tæki 
og tól. 

Eins og áður hefur verið nefnt er mikilvægt að skoða vel hvaða atriði 
skipta máli þegar gæði tiltekinnar þjónustuframkvæmdar eru mæld. Það sem 
skiptir miklu máli í einni þjónustu, kann að skipta litlu máli í annarri. 
Almennt er því talið eitt mikilvægasta viðfangsefni þjónustumælinga að finna 
hvað á að mæla og leggja mat í innbyrðis vægi þeirra þátta (Hays, 1998). 

 

Gæði og ánægja 

Enda þótt hugtökin þjónustugæði og ánægja viðskiptavina hafi fengið 
aukna athygli stjórnenda og rannsakenda sl. ár, virðist vera tilhneiging til að 
setja samasemmerki milli ánægju og gæða, þ.e. að þetta sé í raun eitt og hið 
sama. Ánægja er mun víðtækara hugtak en þjónustugæði sem grundvallast 
fyrst og fremst á tilteknum þjónustuvíddum eða eiginleikum. Þjónustugæði er 
því veigamikill áhrifaþáttur á ánægju viðskiptavina en aðrir þættir hafa einnig 
áhrif, s.s. persónulegir þættir, aðstæður, verð og vörugæði (Parasuraman, 
1994). Á mynd 1 má sjá að þjónustugæði er aðeins einn af fleiri þáttum sem 
eiga hver sinn þátt í heildaránægju viðskiptavina. Gæði þjónustu mun því 
aðeins útskýra hluta heildaránægjunnar. 
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Mynd 1. Áhrifaþættir á ánægju viðskiptavina 

Þekking á hinum þáttunum, skiptir því miklu máli þegar verið er að leggja 
mat á afstöðu viðskiptavina til þjónustu.  

Rannsókn á vægi þjónustuþátta 

Niðurstöður þessa hluta byggist á fjórum rannsóknum sem fram fóru árin 
2001-2004. Um er að ræða megindlega rannsóknaraðferð þar sem farþegar í 
vögnum Strætó bs., áður SVR, eru beðnir um að taka afstöðu til tiltekinna 
atriða í þjónustunni. Farið er í vagnanna eftir slembivalinni áætlun þar sem 
fyrirfram er ákveðið hvar og hvenær á að afla gagna. Í öllum rannsóknunum 
fór gagnaöflun fram í febrúar og fer hún þannig fram að farþega er afhent 
þar til gert spurningaeyðublað og hann beðinn um að fylla það út. Fyrst er 
spurt um afstöðu hans til sjö atriða sem eru: 

 
Hitastig í vagninum 
Þrif og umhirða vagns að innan 
Stundvísi 
Viðmót vagnstjóra 
Aðstaða á biðstöð 
Aksturslag 
Ferðin í heild sinni. 
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Nánari umfjöllun um ákvörðun um val þeirra þátta sem mældir eru má 

finna í rannsókn Þórhalls Guðlaugssonar (2001). 
 

Ágæti viðskiptavinur!

Strætó bs. vill veita 
viðskiptavinum sínum eins góða 
þjónustu og mögulegt er.  Því er 
það okkur mikils virði að fá að 
vita hver upplifun þín er á þeirri 
þjónustu sem við veitum svo hægt 
verði að bæta úr því sem miður 
fer.

Við viljum biðja þig um að fylla 
út meðfylgjandi spurningar og 
taka aðeins tillit til þeirrrar ferðar 
sem nú stendur yfir í svörum 
þínum, hvað varðar lið 1.

Starfsmaður Strætó mun taka við 
eyðublaðinu þegar þú hefur lokið 
við að fylla það út.

Með fyrirfram þökk og góða ferð!

Starfsfólk Strætó bs.
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Hversu ánægður ertu með eftirfarandi
þætti í þessari ferð?

1. Hitastig í vagninum

2. Þrif og umhirða 
vagns að innan

3. Stundvísi

4. Viðmót vagnstjóra

5. Aðstaða á biðstöð

6. Aksturslag 

7. Ferðin í heild sinni

1 2
Næst viljum við biðja þig um að merkja
við þá þætti í okkar þjónustu sem þér 
þykja mikilvægastir.  Þú mátt velja 
5 þætti, settu 1 við þann sem þú telur
mikilvægastan, 2 við þann næst mikil-
vægasta og svo koll af kolli.

Mundu að velja 5 þætti!

1.   Þrif og umhirða vagns að utan
2.   Þrif og umhirða vagns að innan
3.   Hitastig í vagninum
4.   Loftræsting
5.   Aðstaða á biðstöð

9.   Aksturslag vagnstjóra

7.   Þekking vagnstjóra á leiðakerfinu
(ef spurður er um leiðbeiningu)

8.   Viðmót vagnstjóra

6.   Stundvísi vagns

10. Aðgengilegar upplýsingar á meðan
á ferð stendur
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Ágæti viðskiptavinur!

Strætó bs. vill veita 
viðskiptavinum sínum eins góða 
þjónustu og mögulegt er.  Því er 
það okkur mikils virði að fá að 
vita hver upplifun þín er á þeirri 
þjónustu sem við veitum svo hægt 
verði að bæta úr því sem miður 
fer.

Við viljum biðja þig um að fylla 
út meðfylgjandi spurningar og 
taka aðeins tillit til þeirrrar ferðar 
sem nú stendur yfir í svörum 
þínum, hvað varðar lið 1.

Starfsmaður Strætó mun taka við 
eyðublaðinu þegar þú hefur lokið 
við að fylla það út.

Með fyrirfram þökk og góða ferð!

Starfsfólk Strætó bs.
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Hversu ánægður ertu með eftirfarandi
þætti í þessari ferð?

1. Hitastig í vagninum

2. Þrif og umhirða 
vagns að innan

3. Stundvísi

4. Viðmót vagnstjóra

5. Aðstaða á biðstöð

6. Aksturslag 

7. Ferðin í heild sinni

1 2
Næst viljum við biðja þig um að merkja
við þá þætti í okkar þjónustu sem þér 
þykja mikilvægastir.  Þú mátt velja 
5 þætti, settu 1 við þann sem þú telur
mikilvægastan, 2 við þann næst mikil-
vægasta og svo koll af kolli.

Mundu að velja 5 þætti!

1.   Þrif og umhirða vagns að utan
2.   Þrif og umhirða vagns að innan
3.   Hitastig í vagninum
4.   Loftræsting
5.   Aðstaða á biðstöð

9.   Aksturslag vagnstjóra

7.   Þekking vagnstjóra á leiðakerfinu
(ef spurður er um leiðbeiningu)

8.   Viðmót vagnstjóra

6.   Stundvísi vagns

10. Aðgengilegar upplýsingar á meðan
á ferð stendur
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12345

Framhald á
bakhlið...

12345

 
 

Mynd 2. Framhlið spurningablaðs í þjónustumati 

Í hluta tvö á spurningablaðinu er farþeginn beðinn um að merkja þá þætti 
í þjónustu fyrirtækisins sem hann telur mikilvægasta. Viðkomandi er beðinn 
um að velja fimm atriði og merkja það mikilvægasta númer 1, það næst 
mikilvægasta númer tvö og svo koll af kolli. Niðurstöður úr þessum hluta er 
notaðar til að leggja mat á vægi þátta. Það er gert með þeim hætti að lögð eru 
saman þau stig sem viðkomandi atriði fær og þau sex efstu tekin út og 
innbyrðis vægi þeirra reiknað. 

Ennfremur er gerð aðhvarfsgreining fyrir hvert ár og fundið út hve stóran 
hluta þjónustuþættirnir útskýra af heildaránægju farþega (Ferðin í heild sinni) 
og hve stóran þátt hver breyta á í þeirri ánægju. Nánari umfjöllun um þá 
greiningu er látin bíða betri tíma. 

Árið 2001 voru framkvæmdar 692 mælingar. Niðurstöður úr mikilvægis-
mati má sjá á mynd 3. 
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Mynd 3. Mikilvægi þjónustuatriða 2001 

Eins og fram kemur á mynd 3 eru það stundvísi, viðmót og aksturslag 
sem mælast með mesta vægið þegar farþegar eru beðnir um að velja milli 
tiltekinna þjónustuatriða. Saman standa þau fyrir rúmlega 63% af 
mikilvæginu. 

Árið 2002 voru gerðar 371 mæling og má sjá niðurstöður mikilvægismats 
á mynd 4. 

 
 

Mikilvægi þjónustuatriða í könnun 2001,
n = 692
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Hitastig;
14,4%
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Mynd 4. Mikilvægi þjónustuatriða 2002 

Eins og sjá má á mynd 4 eru það áfram stundvísin, aksturslagið og 
viðmótið sem hefur mesta vægið en saman standa þau fyrir rúmlega 67% af 
mikilvæginu. Árið 2003 voru gerðar 616 mælingar og má sjá niðurstöður 
mikilvægismats á mynd 5. 
 

 
 
Mynd 5. Mikilvægi þjónustuatriða 2003 

Mikilvægi þjónustuatriða í könnun 2002,
n = 371

Stundvísi;
32,5%

Viðmót; 17,1%Aksturslag;
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Innanþrif;
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Hitastig;
10,4% 

Mikilvægi þjónustuatriða í könnun 2003,
n = 616

Stundvísi;
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Viðmót; 16,4%

Aksturslag;
14,7%

Innanþrif;
14,4% 

Biðskýli;
10,0%

Hitastig;
13,3% 
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Eins og sjá má á mynd 5 eru það enn og aftur stundvísi, viðmót og 
aksturslag sem hafa mesta vægið en saman standa þau fyrir rúmum 62% af 
mikilvæginu. 

Árið 2004 voru gerðar 482 mælingar og má sjá niðurstöður mikilvægis-
mats á mynd 6. 

 

 
Mynd 6. Mikilvægi þjónustuatriða 2004 

Eins og sjá má á mynd 6 eru það stundvísin, viðmótið og aksturslagið 
sem enn hafa mest vægið, en saman standa þessi atriði fyrir rúm 63% af 
heildarvæginu. 

Athygli vekur hvað hlutfallsleg skipting milli þjónustuatriða er stöðug og 
einnig sú niðurstaða að sama atriðið er alltaf mikilvægast, þ.e. stundvísi og 
sama atriðið hefur alltaf minnst vægi, þ.e. aðstaða á biðstöð. Þetta eru 
mikilvægar upplýsingar fyrir ákvarðanatöku um forgangsröðun úrbóta. Það 
er því ekki aðeins mikilvægt að fá fram afstöðu viðskiptavina til frammistöðu 
heldur þarf einnig að finna út hve mikla áherslu þeir leggja á einstaka 
þjónustuþætti. 

 Einnig er athyglisvert að skoða niðurstöður með aðhvarfsgreiningu. Þá 
kemur fram að aksturslag virðist útskýra mest af heildaránægju viðskiptavina, 
en þjónustumælingin útskýrir um 35-40% af heildaránægju viðskiptavina. 
Aðrir þættir, s.s. verð, aðstæður og persónulegar ástæður (sjá mynd 1) eiga þá 
sinn þátt í að skýra það sem upp á vantar. Það er því mikilvægt að átta sig á 
því að þjónustugæði ein og sér geta ekki gert gæfumuninn. Margt annað 

Mikilvægi þjónustuatriða í könnun 2004,
n = 482

Stundvísi;
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Viðmót; 16,5%
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hefur áhrif eins og áður segir og sumt af því er ekki á valdi fyrirtækis eða 
stofnunar, s.s. aðstæður á hverjum tíma eða ýmsar persónulegar ástæður.  
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Implicit and explict prices of quotas, do 
they match?1 

Þórólfur Matthíasson 

 

Iceland introduced Individual Transferable Quotas (ITQs) as a method of 
implementing fishery management in the early 1980s, see (Matthiasson, 
2003). Transferability and tradability has been central to the Icelandic 
implementation of the ITQ system. The ITQ system forced the fishing firms 
to streamline their operation. Many firms merged and others expanded their 
share of ITQs. Hence, their need for capital increased. A handful of fishing 
firms solved their capital needs by going public during the 1990s. That trend 
has now turned and majority of the formerly publicly traded fishing firms are 
now withdrawing from the stock market. 2 

Who holds the title to the quotas has been a matter of heated dispute in 
Iceland since the inauguration of the ITQ system, see (Matthiasson, 2001). 
Recently, a governmentally initiated committee has suggested a declaration in 
the constitution that the fish stocks of the Icelandic Economic Zone belong 
to the Icelandic nation, see (Auðlindanefnd, 1999). Experience in other 
markets has shown that such uncertainty depresses trade in permits and 
slows the expected increase in efficiency anticipated when such programs are 
initiated, see (Weninger and Just, 2002). Weninger and Just also find that 
uncertainty depresses permit values. Contrary to this experience in other 
countries permanent fishing quotas have been the objective of trade in 
Iceland, sometimes lively, sometimes sluggish. The price of ITQs has been 
seen as high by practitioners and observers of the industry. 

                                                 
1  This paper is a part of a joint project together with Ólafur Klemensson of the Central 

Bank of Iceland. Ólafur has estimated the stock-market value of quotas that are used in 
this study. Halldór Gunnar Haraldsson helped with collecting and process data on quota 
holding of stock-market listed fishing firms. A fuller version of this paper was presented 
at the semi-annual meeting of IIFET in Tokyo in July 2004. 

2  Over 30 fishing firms were publicly traded at one point. Only 8 remain as of July 2004. 
The most recent examples of withdrawal are: Þorbjörn-Fiskanes withdrawn April 2, 2004; 
Hraðfrystihúsið Gunnvör, withdrawn March 31, 2004; Eskja, withdrawn Februar 16, 2004 
and Fiskiðjusamlag Húsavíkur, withdrawn November 28, 2003. 
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(Benediktsson, 1999) finds a positive correlation between stock-market 
value of publicly traded Icelandic fishing firms and the value of ITQs but the 
relationship is far from one to one as might have been expected. Other 
observers of the industry have noticed that price of quota-holdings have not 
been well reflected in the stock-market value of fishing firms, see (Matthias-
son, 2000). This observations square badly with a simple application of the 
law of one price: One would have expected that low price of quotas in one 
form would induce increased buying activity in that market and reduced 
buying activity in the other market and hence a convergence of price of 
quotas in both markets. 

Few other countries beside Iceland have adopted a fully fledged ITQ 
system. Very few ITQ holding firms in these countries are traded publicly 
(Sharp, 2003), but sporadic observations indicate similarity to the Icelandic 
situation, (Foss, 2003). Hence, it is possible that this apparent abnormality is 
not specific for Iceland. But is it inherently connected to the ITQ system? 
Some information might be gained by looking at firms operating in other 
industries where transferable and tradable quotas are also used. Tradable 
pollution quotas spring to mind. An intense search of human as well as non-
human sources reveled that no studies seem to exist on the connection 
between price of pollution quotas and the stock-market value of pollution-
quota holding firms. 

The objective of this paper is to shed some light on the connection 
between the ITQ price and stock-market price of fishing firms in a 
theoretical model. The reminder of this paper is organized as follows: A 
model is presented in section 2, the empirical evidence is accounted for in 
section 3 and conclusion and discussion is offered in section 4. 

The model 

The model is a simplification of (Grafton, 1992). Assume that use of 
effort in a typical fishing firm (ei) depends on catch (qi) and abundance of 
fish at the fishing ground as measured by the indicator, b, in the following 
manner: 

 ei s,π ,q( )=

1
s2b2 qi

2    with probability π

1
b2 qi

2    with probability 1–π










 (1) 
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Here the parameter s is a productivity factor common to all firms, s ≤ 1 . 

The bigger is s the less effort is needed in order to bring a given quantity of 
catch a shore, cet.par. Decisions regarding the size of the operation in terms 
of intended catch are taken prior to the revelation of s. The fishery is 
regulated by a yearly Total Allowable Catch (TAC) and Individual Transfer-
able Quotas (ITQs). Hence, the manager of the fishery firm must decide 
how much quota to buy before the true productivity of the fishery technique 
available is known. 

Assume that the initial allotment of quotas is (at least partly) done by 
grandfathering the quotas to existing fishing firms. Hence, a typical fishing 
firm operating under ITQ regulation can be viewed as two separate units. 
The first unit is the fishing operation unit. That unit rents fishing rights and 
applies the fishery technique as it best can in order to maximize profits from 
the operation. The second unit is a ITQ holding unit. That unit rents out the 
quota holdings of the firm either to its own operation or to other operators. 

In a steady state situation the discounted value of the profit of represen-
tative first unit firm can be written as: 

 

  H1i =
1
r

Pqi − cEei s,π ,q( )− rΓqi   (2) 

 
Here, H1i denotes the expected discounted value of the steady state 

profits from operation of the fishing unit. The variable r denotes the 
discount rate, P is the unit price of output, E is the expectation operator and 
rΓ is the rental value of quotas utilized by the fishing unit. The variable c 
denotes the unit cost of effort. The steady state value of profits in the second 
unit can be written as 

 
  H 2i = ΓAi = Γα i (TAC)  (3) 

 
Here, Ai is the initial allottment of quotas to the firm and α i is the share 

of Total Allowable Catch allotted to the firm for free. We have that 
0 ≤ α ii∑ = α ≤ 1 . Should the fishery manager auction the ITQs to the 

highest bidder, then α = 0 . That parameter would be one if current vessel 
owners were grandfathered into the system at the outset. Any form of rent-
recovery or politically orientaded alottment of quotas on behalf of the fishery 
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manager would result in the parameter being somewhere in between the 
extreme values zero and one.3 Steady state catch and steady state TAC are 
given by: 
 TAC = qii∑ = Bb b − b( ) (4) 

 
Equation (4) is the equilibrium condition for the fishing stock and is 

similar to equation (3) in (Grafton, 1992). The right hand side of (4) 
describes (annual) growth of the fishing stock under consideration. The 
variable b is an index of size of the stock, B is a scalar while b is sometimes 
referred to as a measure of the carrying capacity of the environment. The 
form of the function implies that growth is fastest for stocks that are neither 
too small nor too large. Small stocks might not produce enough recruits to 
sustain the size of the stock while large stocks might endure low fertility due 
to high use of energy for basic survival. 

Maximizing (2) with respect to qi yield the individual firm demand for 
ITQs, here reported in price form: 

 

 Γ =
P
r

−
2c
rb2 1− π 1−

1
s2













qi  (5) 

 
Aggregating individual demands in the usual manner (horizontal addition 

of individual demand curves) yields:  
 

 Γ =
P
r

−
2c
rb2 1− π 1−

1
s2













qii∑  (6) 

 
Taking the equilibrium condition (4) into account further yields:  
 

 Γ =
P
r

−
2c
rb2 1− π 1−

1
s2













TAC  (7) 

 

                                                 
3  Owners of vessels regulated by ITQs in Iceland (the owners of “large” vessels) claim that 

owners of small boats have used their political clout in order to increase their share. That 
effect could be accounted for in the present model by assuming that the share of TAC 
available for the big vessel owners would be equal to α.  
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Aggregated profit in the fishing operation can now be written as: 

 H1 = H1ii∑ =
c

rb2 1− π 1−
1
s2













TAC2  (8) 

 
Aggregated profit in the quota holding part of the fishing sector can be 

written as:  

 H 2 = H 2ii∑ = α
P
r

TAC − α
2c
rb2 1− π 1−

1
s2













TAC2  (9) 

 
Aggregate profit in fishing and quota holding is simply given as: 
 

 H = H1+ H 2  (10) 
 

We are now ready to proof the central propositions of the paper: 
 
Proposition 1: The value of the fishing operation part of the fishing 

enterprise is reduced as the likelihood of cost-saving technical pro-
gress increases. 

 
Proof: Differentiate H1 with respect to  
 

π :  
δ H1
δπ

= −
c

rb2 1−
1
s2







TAC2 < 0.         •  

 
The reported result is a consequence of the fact that the production 

function of each fishing firm exhibits decreasing returns to scale and the 
influence of uncertainty with respect to technical progress. Technical 
progress will bring the production function closer to constant returns to 
scale. Hence, increased techincal progress gives lesser scope for intramarginal 
rents. Lower marginal cost drives up the price of quota permits. 

 
Proposition 2: The value of the quota-holding part of the fishing 

enterprise increases as the likelihood of cost-saving technical progress 
increases. 

 
 



410 Hagfræði Þórólfur Matthíasson 
   

  

Proof: Diffrentiate H2 with respect to  

π :  
δ H 2
δπ

= +
αc
rb2 1−

1
s2







TAC 2 > 0.         •  

 
The economics of this result are identical to the economics explaining 

Proposition 1. Note that if α > 0 then the fishing firm will only enjoy part 
of the increase in quota values. The other gaining party is the “rent-
collector” be that the fishery manager or some other party. 

Proposition 3: If α < 1  then the value of the overall operation of a 
fishing enterprise will decrease as the likelihood of cost-saving 
technical progress increases. 

 
Proof: Diffrentiate H with respect to  
 

π :  
δ H
δπ

= α − 1( ) c
rb2 1−

1
s2







TAC 2 < 0.         •  

 
Note that the value of the overall operation will be unchanged should 

α = 1. Hence, the reduction in fishing-firm value is identical to increase in 
the value of rent collected by the rent collector. 

 
Corollary 1: If α = 1then the value of the overall operation of a 

fishing enterprice will not be affected when the likelihood of cost-
saving technical progress changes. 

 
Proof: Consult proof of proposition 1. 
 

Proposition 4: Assume that stock-size and sustainable TAC increas-
es. Then value of quota permits will increase 

 
Proof: Insert (4) in (7) and diffrentiate with respect to b:  
 
δΓ
δb TAC = Bb b −b( )

=
2c
r

1 − π 1 −
1
s2













Bb
b2 .   
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We require that 
δTAC

δb
= B b − 2b( )> 0  ⇒  b <

b
2

.  Hence, if the 

TAC is increased because of increase in stock size and the stock is “small” at 
the outset, then the overall effect will be to increase the quota price. Note 
that the conclusion would be reversed if the size of the stock is in excess of 
maximum sustainable yield (MSY). 

 
Proposition 5: Assume that stock-size and sustainable TAC 

increases. Then value of the fishing operation will be reduced 
 

Proof: Insert (4) in (8) and diffrentiate with respect to b:  
 
δ H1
δb TAC = Bb b −b( )

= −
2cB2

r
1 − π 1 −

1
s2













b − b( ).  As before, we 

require that 
δTAC

δb
= B b − 2b( )> 0  ⇒  b − 2b > 0 ∧ b − b > 0.  

Hence, 
δ H1
δb TAC = Bb b −b( )

< 0          •  

 
Proposition 6: Assume that stock-size and sustainable TAC 

increases. Then value of the quota-holding part of the fishing firm will 
be increased 

 
Proof: Insert (4) in (9) and diffrentiate with respect to b:  
 
δ H 2
δb TAC = Bb b −b( )

=
αP

r
b − 2b( )+

4αcB2

r
1 − π 1 −

1
s2













b − b( ).   

 
As before, we require that  

 
δTAC

δb
= B b − 2b( )> 0  ⇒  b − 2b > 0 ∧ b − b > 0.   
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Hence, 
δ H 2
δb TAC = Bb b −b( )

> 0          •  

 
Proposition 7: Assume that stock-size and sustainable TAC increas-

es. Then value of the overall operation of the fishing enterprise will 
increase or decrease depending on the size of the rent-collection 
parameter α . 

 
Proof: Combine the proofs of Propositions 6 and 7 and note that  
 
δ H
δb TAC =bB b −b( )

=
δ H1+ H 2( )

δb TAC = Bb b −b( )
> 0  if  α = 1   

 

and that 
δ H
δb TAC = Bb b −b( )

< 0  if  α = 0. 

 
Proposition 8: The value of quotas increases as the likelihood of 

technical progress increases. 
 

Proof: Differentiate (7) with respect to π . •  
 

A stock-market analyst/trader and a quota-market trader may have differ-
ances of opinion regarding the probability of technical progress as well as the 
likely development of future TAC. Furthermore, some stock-market analysts 
might be more interested in future income-earning potential of a fishing firm 
than in its asset value. Following scenarious might produce the pattern of 
implicit and explicit quota prices observed in Iceland. 

Propostion 1 indicates that a careful analyst would see cash-flow from the 
fishing-operation of the fishing enterprise be reduced in time of unexpected-
ly rapid technical progress. Propositon 2 indicates that the value of the 
quota-holding part of the enterprise and thus the value of quotas would be 
rising fast. The increased value of the quotas might well be considered to be 
capital gains. Now, assume that the careful analyst keeps capital gains out of 
the equation when valuing fishing enterprises. Assume that other analysts do 
likewise. Then rapid technical progress in the fishing sector would be 
accompanied with reduction in fishing-firm stock values! Under these 
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circumstances one would find that the implicit value of quotas (calculated 
from the stock-market value of quotas) differed from the explicit quota-
market value of quotas. That difference is not sustainable in the long run. 
Hence, as stock-market shopping of quotas is more cost-effective than 
quota-market shopping one might suspect that well-informed actors with 
easy access to capital would utilize their knowlegde and buy lesser informed 
fishing firm stock-owners out. 

Propositions 4-7 suggest that expectations regarding the future value of 
the TAC may be instrumental in the valuation of quotas and fishing firms. 
Hence, even if actors at the stock-market and actors at the quota-market 
used identical models to guide their evaluation efforts they might come to 
different conclusions regarding the future size of the TAC. Permit systems 
are usually introduced at times of crises, see (Matthiasson, 2003). Hence, 
TACs are usually far below their assumed long-term value initially. Thus, 
participants in the industry must base their valuation of quotas and firms on 
expected future values of TACs. Assume for sake of argument that traders at 
the quota-market are more optimistic than traders at the stock market. The 
reason for this difference could be that quota market traders had better 
knowledge of the marine biological facts and factors which are affecting the 
stock size of fish species or that the traders at the stock-market would hold 
the believe that politicians would not have the guts to pursue a conservation 
policy necessary to establish the long term goals of TAC. Such difference of 
opinion may seem unreasonable at the outset. The same person can change 
part from being a quota-market trader to being a stock-market trader in 
relatively short time assuming that s/he has good access to capital. This 
condition may seem trivial. But in a thin market with relatively few actors it 
may be less so. It should be kept in mind that the relevant markets, i.e. the 
stock market and the quota market are by law, to a certain degree, closed to 
firms that are not Icelandic.4 The implication of the fact that the markets in 
question are thin is that the law of one price will work slowly. 

As indicated above it is likely that actors in the quota-permit market 
become actors in the stock-market. That is, that owners and/or managers of 
fishing firms buy other owners out. There is strong evidence that this is 
happening in the Icelandic market now, see (Arnason, 2004). 

                                                 
4  Only Icelandic citizens and Icelandic legal persons may conduct fishing operations within 

the Icelandic fisheries juridiction and Icelandic legal persons engaged in fisheries in 
Iceland must be controlled by Icelandic entities and are not under more than 25% 
ownership of foreign residents. 
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To summarize it may be instrumental to envision three types of actors or 
possible actors. Firstly, think of a Fishing Firm Operator (FFO) who is 
optimistic regarding probability of technical progress in the fishing sector 
and also optimistic that the fishing stock and the TAC will be increased. 
Secondly, think of a Stock-Market Analyst (SMA) that takes the asset value 
of the fishing firm into consideration when considering the attractiveness of 
fishing firm stocks. The SMA is more pessimistic regarding the likelihood of 
technical progress than is the FFO. S/he also puts less faith into the 
effectiveness of fishery policy with regard to rebuilding stocks than would 
the FFO. Thirdly, think of a Stock-Market Analyst (SMI) that takes the 
future income potential of the fishing firm into consideration when evalu-
ating fishing firms. S/he shares the opinion of the SMA in other respects. 
Further, assume that fishing rights were grandfathered so that α = 1. Then, 
utilizing Corollary 1 and Proposition 7 we find that the FFO would be 
willing to value the fishing firm higher than both the SMA and the SMI. 
Furthermore, the SMA would be willing to value a fishing firm higher than a 
SMI given the scenario that has been envisioned. We also find, utilizing 
Propositions 4 and 8 that the FFO would value quota rights more highly 
than the stock-market analysts. Presumably the Fishery Firm Operator 
spends his days securing inputs for the fishing firm and selling its outputs. 
Securing inputs implies trading at the ITQ market. The Stock-Market 
Analysts would either be traders or advisors to traders at the stock-market. 
Given imperfections in the financial markets the above scenarios support the 
possibility for a temporary discrepancy between valuation of quotas at ITQ 
market and the implicit valuation of quotas as given by analyzing stock-
market values of fishing firms. 

Empirical evidence 

Klemensson and Matthiasson (2004) account for the empirical evidence. 
They take care to correct some obvious biases in published records. They 
find that there is a considerable difference between the (corrected) price of 
cod-equivalence when shopped at the quota market and indirectly at the 
stock market. Their findings are given in Figures 1 to 3. 

 
 



Implicit and explicit prices of quotas, do they match? 415
  

 

Implicit quota prices, high performers
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Figure 1. Implicit price of kg of cod-equivalence for publicly traded Icelandic 
fishing firms, firms with high content of pelagic quotas and fabric trawlers 



416 Hagfræði Þórólfur Matthíasson 
   

  

Implicit quota prices, "low" performers
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Figure 2. Implicit price of kg of cod-equivalence for publicly traded Icelandic 
fishing firms, traditional firms 
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Quota market price and weighted average of indirect prices
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Figure 3. Implicit price of kg of cod-equivalence for publicly traded Icelandic 
fishing firms, average 

Klemensson and Matthiasson assume for simplicity that the only non-
booked asset of a fishing firm is that of grandfathered fishing rights. They 
acknowledge that this is a gross simplification as other assets like: Manage-
ment know-how, favorable geographical position and political good-will 
could also be valued by the stock market even if those assets are not listed in 
the annual reports of the companies. Klemensson and Matthiasson conclude 
that to the extent the market values those assets it would inflate the 
estimated implicit price of quota. The results shown in Figures 1 to 3, should 
be viewed with that caveat in mind. 

The difference between the highest and the lowest implicit price 
fluctuates from 60% in 1996/1997 to 230% in 2000/2001. It should be 
noted that stock-prices in general were highly inflated in 2000/2001 in 
Iceland. Thus the big difference between the highest and lowest implicit 
price of quotas might just reflect “irrational exuberance”. A common factor 
for the firms yielding high implicit quota values seems be that pelagic species 
are overrepresented in their quota-portfolio, a) they enjoy good cash-flow 
and high EBITDA as compared to the other firms, b) they use fabric-
trawlers to catch and process their demersal and pelagic quota to large 
extent, c) they are more diversified, d) they have a management style that is 
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considered to be successful by outside observers and e) they have relatively 
large pelagic quota. A common factor for the firms yielding low implicit 
quota values is that cod and other demersal species are the main stable of 
their quota-portfolio. They use “traditional” on-shore facilities to process the 
catch. It may also be pointed out that correlation between levels of implicit 
and explicit quota-market prices is low or negative! 

One is thus lead to belief that investors do value fishing firms based on 
cash-flow, management strength and vision rather than portfolio of 
productive assets especially quota holdings. As indicated the stock-market 
value of a firm can easily become much lower than the accumulated value of 
its assets or the liquidation value. As expected both management buy-outs 
and take-over at price far over the stock-market value of stocks have taken 
place. And as the other side of the coin we have seen mergers and acquisiti-
ons at a price far below the value of the accumulated assets. One does expect 
that in the long run this process will eliminate or diminish the discrepancy 
between the implicit and explicit value of quotas. But that process seems to 
take very long time. It should be pointed out that the ceiling that has been 
put on quota-holding by a single firm can halt the process and also slow the 
drive towards increase in efficiency that was hoped that the quota system 
would stimulate. 

Discussion and conclusion 

The implicit and the explicit price of ITQs in the markets for fishing-
rights and for public stocks do not match. The theoretical model developed 
in the first part of this paper suggests that differences in expectation formed 
by stock traders and fishery managers with respect to the future development 
of the fishing firms may be the driving force behind the observed difference. 
This discrepancy will ultimately disappear if the present trend of withdrawal 
of fishing enterprises from the stock-market is continued until total with-
drawal of fishing firms from public trade! Such a process would re-invoke 
the law of one price in the markets for quotas by eliminating the possibility 
of shopping for quotas at the stock-market! 

There is therefore reason to raise and seek answer to much wider 
question than the one addressed in this paper. Is it so that fishing firms are 
non-tradable at the stock-market when fisheries are managed by ITQs? Is it 
so that seeking capital through the stock-market will be much more costly 
than using other avenues? If those questions are answered in the affirmative 
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it seems clear that fishing firms must yield higher than average return on 
invested capital than other firms. That is hardly welcome news to an industry 
facing bigger and bigger need for capital.  

References 

Arnason, H. M. (2004). Fjárfest í föstum rótum. Morgunblaðið. Reykjavik. 
Auðlindanefnd (1999). Áfangaskyrsla með fylgiskjölum. Reykjavík, Forsætis-

ráðuneytið: 298. 
Benediktsson, H. C. (1999). Áhrif kvótaeignar á verðmæti sjávarútvegsfyrirtækja 

:skýrsla til Auðlindanefndar. Skýrsla. Reykjavík, Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands: 15, [2]. 

Foss, T. (2003). The Relationship Between the Value of Quota-rights and the Total 
Value of a Public Company. 

Grafton, R. Q. (1992). Rent Capture in an Individual Transferable Quota 
Fishery. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 49: 497-503. 

Klemensson, O. and Matthiasson, T. (2004). Implicit and explicit prices of quotas 
in Iceland. IIFET 2004 Japan, Tokyo, IIFET. 

Matthiasson, T. (2000). Changing the Rules for Regulation of Icelanic 
Fisheries. Tenth Biennial Conference of the International Institute of 
Fisheries Economics and Trade, Corvallis, Oregon, International Institute 
of Fisheries Economics and Trade (IIFET). 

Matthiasson, T. (2001). The Icelandic debate on the case for a fishing fee: a 
non- technical introduction. Marine Policy 25(4): 303-312. 

Matthiasson, T. (2003). Closing the open sea: Development of fishery 
management in four Icelandic fisheries. Natural Resources Forum 27(1): 1-
18. 

Sharp, B. (2003). Personal communication. T. Matthiasson. Auckland. 
Weninger, Q. and R. E. Just (2002). Firm dynamics with tradable output 

permits. American Journal of Agricultural Economics 84(3): 572-584. 



 

 



 

 

Heildstætt stjórneftirlitskerfi við 
Háskólann á Akureyri 

Ögmundur Knútsson 
Úlfar Hauksson 
Helgi Gestsson 

 

Fræðilega grundvallast stjórneftirlitskerfi (e. management control systems) 
á tilgangi, hlutverki og framtíðarsýn skipulagsheildar og því að samkvæmni 
myndist milli markmiða hennar og starfsmanna. Þróun umfjöllunar um 
stjórneftirlitskerfi hefur að miklu leyti grundvallast á skrifum Robert N. 
Anthony og samstarfsmanna hans við Viðskiptaskólann í Harvard. Upphaf-
lega skilgreindi Anthony ferli stjórneftirlitskerfis sem það ferli sem tryggir að 
aðföng eru fengin og notuð á skilvirkan og árangursríkan hátt svo að ná megi 
markmiðum skipulagsheildar. Þar bendir hann á að stjórneftirlitsferlið snýr 
að hluta að því að fá starfsfólk til að gera ákveðna hluti en aðra ekki. Meta 
megi árangur af hvatningarþætti eftirlitskerfis annars vegar af stefnu og hins 
vegar af styrk. Stefnan miðar að því að hanna stjórneftirlitskerfi þannig að 
þær athafnir sem það fær starfsfólk til að framkvæma sé að mati þeirra í eigin 
þágu um leið það sé í þágu skipulagsheildarinnar. Þannig myndast sam-
kvæmni milli markmiða starfsmanns og skipulagsheildar. Styrkurinn ræðst 
hins vegar af því hver notkun atferlislægra hvatningarþátta er og það hvernig 
árangurshvatar eru virkjaðir innan kerfisins (Anthony 1964).  

Stjórneftirlitskerfið snýr alfarið að stjórnendum skipulagsheildarinnar og 
eftirliti þeirra með störfum annarra stjórnenda (Fisher 1995). Það grundvall-
ast á stefnumótun hennar og leggur grunn að verkefnastjórnun til innleið-
ingar stefnunni. Langtímasýn er grundvöllur stefnumótunar, skammtímasýn 
og stýring er grundvöllur verkefnastjórnunar en stjórneftirlitskerfið byggir á 
hvoru tveggja (Anthony og Govindarajan 2004). „Stjórneftirlitskerfi er forsenda 
þess að hægt sé að fylgjast með, meta og endurskilgreina þær verkefnaáætlanir sem verða 
til úr áætlanaferlinu“ (Hax og Majluf 1996:239). Stjórneftirlitskerfið er þannig 
viðurkennt sem eitt af þeim tækjum sem stjórnendur þurfa að nota við 
innleiðingu stefnumótunar skipulagsheildar. 
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Mynd 1. Umgjörð innleiðingar stefnumótunar. Anthony og Govindarajan 
(2004:8). 
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til um hvort það sé (Fisher 1995); 
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Hönnun stjórneftirlitskerfa 
Við hönnun stjórneftirlitskerfis þarf að flétta saman ætluðum áhrifum 
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endurgjafar sem kemur viðeigandi upplýsingum tímanlega á framfæri auk 
þess að tryggja að kerfið veiti hvatningu til samkvæmni markmiða og mikils 
framkvæmdavilja af hálfu stjórnenda (Horngren o.fl. 2005). Þannig er kerfið 
staklykkju kerfi (e. single loop system) sem mælikerfi, sem ábendingarkerfi og 
sem leiðréttingarkerfi frá frávikum. Kerfið er einnig atferlismótandi tvílykkju-
kerfi (e. double loop system) sem kallar á ferli endurmats markmiða og varða. 

Þar sem stjórnandi ber ábyrgð á starfsemi einingar er ábyrgðarstaður. 
Hagkvæmnissjónarmið verða að ráða hvort æskilegt er að skilgreina hann 
formlega sem slíkan. Fjórar megingerðir ábyrgðarstaða ráðast af eðli starf-
seminnar. Megingerðirnar, kostnaðar-, tekju-, hagnaðar- og fjárfestinga-
staður, ýta hver um sig undir ólíkt atferli og þarfnast mismunandi eftirlits-
ferla. Umráð stjórnanda yfir ákvörðunum sem hafa áhrif á frammistöðu 
einingarinnar ráða og miklu um atferlismótun. 

Nauðsynlegt er við hönnun stjórneftirlitskerfa að greina á milli viðeigandi 
markmiða og mælikvarða fyrir ábyrgðarstaði. Þrenns konar mælingar á 
frammistöðu mynda heildstætt kerfi. Stöðumælingar um frammistöðu sem 
lýsa árangri og gæðum starfseminnar og ferlismælingar sem lýsa skilvirkni í 
rekstri sem og framvirkir mælikvarðar sem eru notaðir til að lýsa forsendum 
árangurs í framtíð (Muller 2003). „Leita þarf æskilegs jafnvægis milli 
forsendna árangurs og mælinga á niðurstöðu - með öðrum orðum milli 
mælikvarða sem lýsa því hvað gert er og þeirrar frammistöðu sem næst“ 
(Olve o.fl. 1999:190).  

Skipuleg notkun upplýsingakerfa, tímanleg endurgjöf og viðeigandi 
framsetning er forsenda gæða við ákvarðanatöku sem þarf að byggja inn í 
hönnun stjórneftirlitskerfa. Með notkun tölva á fyrri hluta sjötta áratugar 
tuttugustu aldar varð bylting í hagnýtingu viðskiptaupplýsinga. Hún ein-
skorðaðist í fyrstu að mestu við gagnavinnslu en samfara örri tækniþróun 
færðist notkunin yfir í hagnýtingu upplýsingakerfa fyrir stjórnendur. Eitt 
frægasta þeirra, Gibson/Nolan kerfið, byggði á skrifum Anthonys frá 1965 
um stigskipt líkan áætlanagerðar og eftirlits sem aðgreinir stefnubundna 
áætlanagerð frá stjórneftirliti og verkefnastjórnun. Á níunda áratugnum 
þróast kerfin í að vera stefnubundin upplýsingakerfi sem hafa þau megin-
hlutverk að deila upplýsingum með viðskiptavinum, birgjum og samstarfs-
aðilum, að hagnýta upplýsingar betur í virðisaukandi ferlum, að ýta undir og 
einfalda möguleika á nýsköpun og sjá yfirstjórnendum fyrir haldbetri upplýs-
ingum til stuðnings innleiðingar stefnumótunar fyrirtækisins (Ward og 
Peppard 2002). 

Áherslur við eftirlitið ráðast við hönnun stjórneftirlitskerfisins. Þéttar eða 
slakar áherslur ráða miklu um viðhorf til hvatningar starfsmanna. Áherslur-



424 Viðskiptafræði Ögmundur K. Úlfar H. og Helgi G. 
   

  

nar tengjast markmiðasetningu, kynningu á markmiðum, tíðni eftirlits og 
umbun fyrir unnin störf. Þetta má yfirfæra á eiginleika við framkvæmd 
áætlanagerðarhlutans (Van der Stede 2001). Þéttu eftirliti mætti lýsa með; 

 
1. áherslu á það að ná markmiðum áætlunar 
2. áherslu á að standa við upphaflega áætlun  
3. nákvæmni við endurskoðun á áætlunartíma 
4. þolmörk við frávik frá upphaflegri áætlun 
5. afskipti yfirstjórnar af störfum stjórnanda 

 
Aðrar áherslur eftirlits þarf einnig að byggja inn við hönnun kerfisins. 

Kerfisgerðir stjórneftirlits 
Robert Simons hefur skilgreint fjórar kerfisgerðir stjórneftirlits sem 

stjórnandi þarf að taka aðstæðnabundna ákvörðun um hvenær og hvernig 
skuli notaðar til að ná skilgreindum markmiðum um hagnað eða stefnu 
fyrirtækis (sjá mynd 2). Innan heildstæðs stjórneftirlitskerfis þarf hann að 
geta gripið til allra gerðanna við mismunandi aðstæður. Milli þeirra virka ekki 
einvörðungu gagnvirk áhrif heldur er þar einnig um andstæða hvatningu að 
ræða (Simons 2000).  

Gildiskerfið hvetur til leitar að nýjum tækifærum. Þar eru tilgangur, 
hlutverk, framtíðarsýn og megingildi skilgreind og því komið á framfæri við 
stjórnendur. Það hvetur þá til að leggja af mörkum til starfseminnar. Tak-
markakerfið setur umgjörð um leit að tækifærum, bæði siðferðislega og 
stefnubundna. Það hvetur stjórnendur til siðferðilegrar hegðunar og þess að 
starfa í anda skilgreindrar langtímasýnar.  

Seinni kerfisgerðirnar tvær halda utan um mótun og innleiðingu stefnunn-
ar. Greiningarkerfið hvetur, mælir og umbunar fyrir það sem náðst hefur af 
settum markmiðum. Til þess eru notaðar mælingar á lykilbreytum frammi-
stöðu sem skilgreindar hafa verið og stuðst við öflug leiðréttingaferli út frá 
frávikum og umbunarkerfi. Stjórnendur eru hvattir til athafna. Gagnvirka 
kerfið ýtir undir leit, þekkingarsköpun, endurmat og sjálfsprottna stefnu-
mótun. Kerfið hvetur til þess að brotist sé úr formlegum skorðum og til 
nýsköpunar. Stjórnendur eru hvattir til sköpunar. 
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Mynd 2. Kerfisgerðir stjórneftirlits. Simons R, 1995. 

Robert Kaplan og David Norton (2001) benda á að til viðbótar kerfis-
gerðum Simons sé þörf á innra eftirlitskerfi til verndar lykileignum skipulags-
heildarinnar. Stjórneftirlitskerfi ýta undir leit að tækifærum og lærdómi og 
hvetja til nýsköpunar en leggja einnig áherslu á skipulega stjórnun samkvæmt 
markmiðum.  

Háskólinn á Akureyri 

Hugmyndir um háskóla á Akureyri hafa lengi verið uppi. Davíð Stefáns-
son frá Fagraskógi talaði um háskóla á Akureyri í hátíðarræðu sinni í tilefni af 
100 ára afmæli Akureyrarkaupstaðar árið 1962. Nefndir um háskólakennslu á 
Akureyri störfuðu á árunum 1982-1987 og í framhaldi af vinnu þeirra var svo 
tekið af skarið með auglýsingu Sverris Hermannsonar, menntamálaráðherra, 
um háskólakennslu á Akureyri sem birt var 18. júní 1987. Háskólakennsla 
hófst síðan haustið 1987 á grundvelli auglýsingarinnar, en sérstök lög um HA 
voru sett í apríl 1988. 

Nemendur voru í upphafi 50 og fór kennsla fram í hjúkrunarfræði og 
iðnrekstrarfræði. Í kjölfar lagasetningar 1988 um Háskóla á Akureyri voru 
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fyrstu deildirnar, heilbrigðisdeild og rekstrardeild, formlega stofnaðar. Sjávar-
útvegsdeild tók til starfa í ársbyrjun 1990 og ári síðar, haustið 1991, voru 
nemendur við Háskólann orðnir 160. Ný lög um skólann voru sett í maí 
1992 og á því ári hófst einnig markviss uppbygging hagnýtra rannsókna með 
stofnun Rannsóknastofnunar HA (Háskólinn á Akureyri 1993). 

Nemendum fjölgaði verulega næstu árin ekki síst með stofnun 
kennaradeildar, sem tók til starfa árið 1993. Þannig fjölgaði nemendum í 328 
haustið 1996 (Háskólinn á Akureyri 1999), og haustið 1999 voru þeir orðnir 
585. Það ár voru enn sett ný lög um HA sem tóku mið af rammalöggjöf um 
háskóla, og gerðu HA m.a. kleift að taka upp framhaldsnám til meistara- eða 
doktorsgráðu. 

Á árunum 1997-1999 urðu einnig miklar breytingar á kennsluháttum 
þegar boðið var upp á fjarnám á nokkrum stöðum á landinu. Fjölgaði fjar-
nemum mikið í kjölfarið (Háskólinn á Akureyri 2000). Árið 2001 tók til starfa 
ný deild, upplýsingatæknideild, með kennslu í tölvunarfræði. Rannsóknir og 
rannsóknasamstarf Háskólans á ýmsum sviðum fór og vaxandi á árunum 
2000-2003 og var m. a. komið á fót allmörgum samstarfsstofnunum í því 
skyni (Háskólinn á Akureyri 2003). Haustið 2003 tók sjötta deildin, 
félagsvísinda- og lagadeild. til starfa við skólann. Nemendum fjölgaði einnig 
mjög hratt árunum 2000-2003 og voru 1184 nemar við nám í Háskólanum 
árið 2003 eins og sést á mynd 3. Nemendafjöldi við skólann hafði þá nær 
tvöfaldast frá 1999 til 2003 með tilheyrandi vaxtarverkjum. 

Þróun nemendafjölda og kostnaðar á nema
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Mynd 3. Þróun nemendafjölda og kostnaðar á nema. Miðað er við meðal-
verðlag ársins 2003. Vægi launavísitölu er 80% og neysluverðsvísitölu 20%. 
Kostnaðartölur eru í þúsundum króna. 
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Stjórnskipulag og stoðþjónusta hefur þróast með vaxandi stærð skólans. 
Fyrstu árin var stjórnun og stoðþjónusta fremur fáliðuð enda stofnunin ung 
og ekki fjölmenn. Eftir því sem nemendum og starfsmönnum hefur fjölgað 
við skólann og starfsemin, þ.m.t. rannsóknastarfsemi, hefur orðið viðameiri 
og fjölbreyttari, hefur þörfin fyrir margvíslega þjónustu og stjórnunar-
starfsemi farið vaxandi. Fjárveitingar á fyrstu árum uppbyggingar HA virðast 
hafa verið miðaðar við raunverulegar þarfir skólans og dugðu því oftast til að 
fjármagna útgjöld. Á því urðu hins vegar nokkrar breytingar þegar tekin var 
upp samningsstjórnun í háskólum landsins. Fyrsti samningurinn af því tagi 
um kennslu og rannsóknir við HA var gerður í byrjun árs 2001 og var til 
þriggja ára. Greiðslur ríkisins til háskólans tóku mið af líkani um fjölda 
ársnema við skólann sem byggði á líkani sem tekið hafði verið upp í Svíþjóð 
1993. Það líkan var í samningi milli Háskóla Íslands og Menntamála-
ráðuneytis 1999 aðlagað að rekstrarumhverfi Háskóla Íslands en látið gilda 
fyrir allar háskólastofnanir landsins (Ingjaldur Hannibalsson 2002). Líkanið 
byggði þannig á forsendum sem féllu að rekstrarumhverfi einnar stofnunar á 
ákveðnum tímapunkti og var strax ljóst að flestir háskólar hérlendis myndu 
eiga erfitt með að aðlagast líkaninu. Mynd 4 sýnir þróun rekstrarkostnaðar og 
afkomu HA á meðalverðlagi ársins 2003. 
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Mynd 4. Þróun rekstrarkostnaðar og afkomu HA. Miðað er við meðalverðlag 
ársins 2003. Vægi launavísitölu er 80% og neysluverðsvísitölu 20%. Allar 
tölur eru í þúsundum króna. 
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Samningurinn, sem nú hefur verið endurnýjaður, tíundar skyldur Háskól-
ans og áherslur, en jafnframt er það skýrt að fjárveitingar til starfseminnar 
eru aðeins ákveðnar fyrir eitt ár í senn, með fjárlögum hvers árs. Þessi 
aðferðafræði ríkisins hefur haft í för með sér þrengri fjárhag allra ríkis-
háskólanna. Stjórnendur háskólastofnana hafa bent á vaxandi tilhneigingu af 
hálfu ríkisvaldsins til að vanreikna kostnað og kostnaðarbreytingar í reikni-
líkani ráðuneytisins að því er virðist með það að markmiði að þrýsta á 
skólana til að hagræða í rekstri eins og nokkur kostur er.  

Nýtt stjórneftirlitskerfi við HA 

Við þær aðstæður við fjármögnun frá ríkisvaldi sem HA hefur búið við 
frá undirritun árangurssamnings og þau auknu umsvif sem orðið hafa vegna 
nýrra námsbrauta og aðsóknar í nám við skólann á sama tíma var ljóst að 
heildstæðu stjórneftirlitskerfi þyrfti að koma á við stofnunina. Samfelldur 
halli árangurssamningsáranna 2001 til 2003 er um 183 milljónir króna á 
meðalverðlagi ársins 2003. Kerfið þarf að taka mið af stefnumótun HA en ná 
um leið að koma böndum á neikvæða afkomu stofnunarinnar án þess að 
gæði starfseminnar líði fyrir það. Nýtt kerfi HA nýtir auk starfsmanna- og 
fjárhagskerfa sértækt upplýsingakerfi, Stefaníu, byggir á greiðslumatshluta 
vegna kennslu, útdeilingarhluta fjármagns til kennslu- og stoðdeilda og á 
skilgreindu áætlanakerfi sem enn er í vinnslu. Hönnun samhæfðs gæðamats-
kerfis sem rýnir og metur gæði starfseminnar er ekki enn lokið en þangað til 
er notast við þau kerfi og það gæðamat sem til staðar hefur verið til þessa. 
Skipulagi starfsemi stofnunarinnar var bylt í takt við stefnumótun árið 2001 
og má búast við breytingum á því í framhaldi af þeirri endurskoðun stefnu-
mótunar sem nú er í gangi.  

Áætlanakerfi 
Áætlanakerfi HA byggir á greiðslulíkani, sem notað er til að ákvarða 

greiðslur fyrir námsskeið, og deililíkani, sem metur heildarkostnað við 
námsframboð hverrar deildar auk fjárhagskerfa og sérhæfðra upplýsingakerfa 
stofnunarinnar. 

Áætlanirnar eru tengdar saman þannig að rekstraráætlanir til eins árs 
endurspegla langtímaáætlun, stefnumótun HA og samning við ráðuneyti 
menntamála. Því er lagt upp með að lagskipta áætlunum HA og að tengja þær 
saman í upplýsingagrunni fjármála. Áætlanirnar eru stigskiptar allt frá 
yfirstefnu til starfsáætlana deilda og sviða og þaðan yfir í rekstraráætlun. 
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Þannig byggir áætlun sem lögð er til grundvallar fjárlagagerð á langtíma 
starfsáætlun einstakra deilda. Á mynd 5 er sýnt yfirlit yfir áætlanir HA. 
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Mynd 5. Yfirlit yfir samræmt áætlanakerfi HA. 

Háskólaráð HA hefur samþykkt að hvert svið/deild hafi sem sjálfstæð-
astan fjárhag (innan ramma fjárveitinga HA) og verði viðfang í bókhaldi 
(sjálfstæður ábyrgðarstaður). Þetta þýðir að svið/deild gera rekstraráætlun og 
verða að standa skil á henni til framkvæmdastjóra fjármálasviðs.ákvarðanir 
um atriði innan rekstraráætlunar eru á ábyrgð sviðsstjóra/deildarforseta. 
ef teknar eru ákvarðanir sem ekki eru innan áætlunar verður að bera þær 
undir framkvæmdastjóra fjármála og/eða rektor sem geta vísað þeim til 
fagráðs. Sviðsstjórar/deildarforsetar verði ábyrgir fyrir daglegri stjórnun 
sinna sviða þar með talið starfsmannahaldi, samræmingu, upplýsingastreymi, 
stefnumótun og fjárhag. 

Greiðslumat kennslu 
Greiðslulíkan HA er einstakt. Það er ný aðferð við mat á greiðslum fyrir 

námskeið í Háskólakennslu. Í stað greiðslu eftir talningu á viðverutímum 
kennara, verkefnafjölda og tímatengdra þátta sem geta verið mismundi milli 
samskonar námskeiða, milli ára og eftir tæknistigi, þá flokkar líkanið nám-
skeið eftir mati á eðli og umfangi þeirra þar sem tekið er tillit til kennslu-
aðferða, verkefnafjölda, verklegrar kennslu, fjölda nemenda og kennara, 
hópafjölda og umsjónar. Byggt er á föstum og breytilegum hluta. Námskeið 
eru flokkuð í fjóra flokka eftir kerfisbundinni aðferð og þannig vel skilgreint 
hvað greitt er fyrir hvert námskeið. Þetta gerir deildarforsetum kleift að sjá 
kennslukostnað við hvert námsskeið og upplýsir kennara um hvað þeir fái 
greitt fyrir það. Jafnframt auðveldar það skipulag kennslu með tilliti til 
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vinnuálags kennara. Ákvörðun um kennslumáta og viðveru kennara er í 
höndum deildarforseta, umsjónarkennara og kennara án þess að greiðsla fyrir 
námskeiðið breytist og má því segja að gæði námskeiðsins séu að hluta byggð 
inn í kerfið. 

Greiðslulíkanið var hannað í samráði HA og Félags háskólakennara við 
HA. Markmið með breytingunum var að einfalda kerfið, gera það gegnsærra, 
að auka sjálfstæði kennara til að móta áfanga, að gæta sanngirni við greiðslu 
fyrir unnin störf og að auka samræmi milli deilda um vinnuframlag bak við 
einingu. Það hefur verið notað á annað ár við HA. Kerfið sem er hluti af 
nemenda- og námsskráningarkerfi HA (Stefaníu) hefur enn ekki verið 
beintengt launakerfi stofnunarinnar en fyrirhugað er að tengja kerfið við 
upplýsingar um launakjör einstakra starfsmanna.  

Útdeiling fjármagns til kennsludeilda  
Áætlun um rekstur HA fyrir árið 2004 var gerð með aðstoð deililíkans 

sem tekur mið af fjárveitingum til HA og þess að skapa svigrúm innan 
skólans til fjölbreytni og nýsköpunar. Líkanið er notað til að úthluta heildar-
fjárveitingum HA til kennslu og rannsókna með hliðsjón af námsframboði, 
skipulagi kennslu og rannsóknavirkni. Samhliða notkun líkansins hafa verið 
settar meginreglur um nýtingu fjármuna innan deilda sem birtast m.a. í 
kröfum um lágmarksfjölda nemenda á námsbrautum og í einstökum 
námskeiðum og kröfum samkennslu. Kerfið tekur mið af þeirri mörkuðu 
stefnu að auka sjálfstæði og ábyrgð deilda og þjónustueininga Háskólans 
samtímis því að auka og efla samábyrgð allra stjórnenda skólans á gæðum og 
hagkvæmni starfseminnar. Til að svo megi verða er kerfið hannað með það í 
huga að það lýsi raunverulegri kostnaðar- og tekjumyndun innan stofnunar-
innar sem og að allir sem ákvarðanir taki hafi greiðan aðgang að upplýsingum 
um afleiðingar þeirra á rekstur skólans. 

Við útdeilingu á fjármagni innan HA var stuðst við þá hugmyndafræði að 
meginhluti útgjalda er bein afleiðing af ákvörðun um námsframboð á 
hverjum tíma, þó svo að hluti kostnaðar sé að sjálfsögðu háður fjölda 
nemenda og samsetningu starfsmanna. Líkanið úthlutar eftir föstum kostnaði 
af námsframboði hverrar deildar á meðalverðlagi. Fasti hlutinn byggist á 
einingafjölda heildarnámsframboðs deilda sem reiknaður er út og yfirfærður í 
krónur á meðalverðlagi kennslu í Háskólanum. Námsframboðið er afleiðing 
af stefnubundnum ákvörðunum til langs tíma. Við fasta úthlutunarhlutann er 
bætt breytilegum hluta sem er háður fjölda ársnema í grunnámi, fjölda 
lokaverkefna og fjölda ársnema í framhaldsnámi. Leyfður fjöldi ársnema til 
úthlutunar ræðst af samningi skólans við Menntamálaráðuneyti og stefnu-
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bundinni ákvörðun stjórnenda um framtíðarþróun. Jafnframt tekur líkanið 
tillit til rannsóknarvirkni kennara eftir rannsóknarstigum þannig að deildir fá 
mismikla fjármuni eftir því hve virkir kennarar eru í rannsóknum. Fjöldi 
útskrifaðra meistaranema hefur einnig áhrif í úthlutun. Loks er beitt reglu-
bundnum 0-grunns áætlunum fyrir þjónustustarfsemina. Úr þessum reikni-
einingum verður til heildstæð úthlutun sem byggir á rekstraráætlunum deilda. 
Undirbúningur áætlunarinnar krefst mikillar þátttöku deildarforseta og 
deildarstjóra sem eru ábyrgir fyrir gerð rekstraráætlananna. Námsframboð og 
rannsóknavirkni deilda og sú þjónustustarfsemi sem nauðsynleg er endur-
speglast í áætlununum sem eru forsenda úthlutunarinnar.  

Áhrif  innleiðingar  
Innleiðing greiðslumatshluta við HA hefur gengið mjög vel fyrir sig. Félag 

háskólakennara við HA gerði könnun meðal félagsmanna sinna á síðasta ári 
um álit þeirra á greiðslumatslíkaninu sem þá hafði verið í notkun í rúmt ár og 
voru svarendur mjög ánægðir með líkanið. Deildarforsetar kennsludeilda 
hafa verið ánægðir með útfærslu deililíkansins þó að athugasemdir hafi 
komið fram um heildarupphæð þá sem til skipta er. Skiptir þar mestu hversu 
vel líkanið hermir raunverulega kostnaðar- og tekjumyndun innan skólans. 
Þetta hefur nú þegar stýrt atferli í átt til minnkunar grunnframboðs nám-
skeiða deilda, aukinnar samkennslu og þess að nemendafjöldi í deild sé í takt 
við þær tekjur sem fylgja nemendum. Þá hefur Háskólaráð samþykkt í vor 
tillögur kennsludeilda um hámarksfjölda nemenda skólaárið 2004 – 2005 í 
þeim deildum þar sem fjöldi ársnema hefur verið verulega umfram heimildir. 
Það verkefni sem brýnast er að hefja vinnu við er innleiðing heildstæðs 
gæðakerfis innan stjórneftirlitskerfisins til að tryggja gæði starfseminnar og 
sjá til þess að rýni og endurmat markmiða stofnunarinnar fari fram reglu-
bundið.  

Heimildir 

Anthony R. N. (1964). Management Accounting, Text and Cases 3rd ed., 
Homewood: Irwin. 

Anthony R. N. (1965). Planning and Control, a Framework for Analysis, 
Cambridge: Harvard University Press. 

Anthony R. N. og Govindarajan V. (2004). Management Control Systems 11th ed., 
New York: McGraw Hill. 



432 Viðskiptafræði Ögmundur K. Úlfar H. og Helgi G. 
   

  

Fisher J. (1995). Contingency-Based Research on Management Control 
Systems. Í Journal of Accounting Literature, Vol 14:24-48. 

Hax A. C. og Majluf N. S. (1996).The Strategy Concept and Process a Pragmatic 
Approach 2. ed., New Jersey: Prentice Hall International Editions. 

Háskólinn á Akureyri. (1993). Árbók Háskólans á Akureyri 1987-1992, 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Háskólinn á Akureyri. (1999). Árbók Háskólans á Akureyri 1992-1997, 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Háskólinn á Akureyri. (2000). Árbók Háskólans á Akureyri 1997-1999, 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Háskólinn á Akureyri. (2003). Árbók Háskólans á Akureyri 2000-2001, 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Horngren C. T., Sundem G. L. og Stratton W. O. (2005). Introduction to 
Management Accounting 13th ed., New Jersey: Pearson/Prentice Hall. 

Ingjaldur Hannibalsson (2002). Performance based Financing of Teaching and 
Research at the University of Iceland - Affects on the Behaviour of Faculties, 
Departments and individual Professors and Researchers. Paris: IMHE General 
Conference, 16.-18. September 2002. 

Johnson G. og Scholes K. (1999). Exploring Corporate Strategy 5th Ed. Harlow: 
Prentice Hall Europe. 

Kaplan R. S. og Norton D. P. (2001). The Strategy Focused Organization, 
Boston: Harvard Business School Press. 

Muller J. O. (2003). Design, Use and Effects of Multidimensional Management 
Control Concepts an Analysis Model. Erindi haldið á ráðstefnu NFF í 
Reykjavík. 

Olve N. G, Roy J og Wetter M. (1999). Performance Drivers – A Practical Guide 
to Using the Balanced Scorecard, Chichester: Wiley. 

Simons R. (1995). Levers of Control: How Managers use Innovative Control Systems 
to drive Strategic Renewal, Boston: Harvard Business School Press. 

Simons R. (2000). Performance Measurement & Control Systems for Implementing 
Strategy, New Jersey: Prentice Hall. 

Van der Stede W. A. (2001). Measuring Tight ´Budgetary Control´. Í 
Management Accounting Research. Vol 12: 119-137. 

Ward J. og Peppard J. (2002). Strategic Planning for Information systems 3rd ed. 
Chichester: Wiley. 
 



 

 

Hvað ef öngvir peningar væru til? 

Hugleiðingar um áhrif greiðslumáta í viðskiptum 

Örn D. Jónsson 

 

“In God we trust, all others pay cash!” 
Amerískt máltæki 

 
Á síðasta aldafjórðungi liðinnar aldar hófust útvarpsfréttir á því hver 

staða ansjósuveiða í Perú og Chile væri eða aflabrögðum innan íslensku 
landhelginnar. Þegar nær aldamótum dró voru fiskifréttir vistaðar í sér-
stökum fréttaauka á Gufunni. Bankamál voru umfjöllunarefni gamanþátta 
eftirstríðsáranna, biðin fyrir framan dyr bankastjórans klassískt aðhlátursefni. 
Síðar tóku við æsifréttir um verðbólguglímu stjórnvalda. Nú enda tíufréttir 
Sjónvarpsins á stöðu einstakra gjaldmiðla og hreyfingum á fjármálamarkaði, 
hér og erlendis.  

Á innan við aldarfjórðungi hefur atvinnulíf landsins, jafnvel daglegt líf 
landsmanna, þróast frá því sem Karl Polanyi nefndi ‘efnislegu hagkerfi’ 
(substansive economy‘) í átt til ‘formlegs’ hagkerfis.1 (formal economy). Hér 
er síður en svo um séríslenska þróun að ræða heldur hnattræna, en 
hugsanlega er hraði umskiptanna séríslenskur og hve móttækilegir landsmenn 
hafa verið fyrir nýjungum. Nýjungum sem í fyrstu virðast vera tæknilegs 
eðlis, en eru í raun víðtækari eða félagstæknilegs eðlis.2 Sú hnattræna þróun 
sem virðist vera nánast altæk tekur á sig staðbundar birtingarmyndir sem eru 
sögulega sérstæðar. Hér verður fjallað um þátt fésýslu í þessum umskiptum 
og er sjónarhornið viðskiptafræðilegt/félagsfræðilegtfremur en hagrænt svo 
vísað sé til skiptingar Oliver Williamson.3 Leiðiþráðurinn er hvort greiðslu-
mátinn hafi áhrif á umgengni fólks við fé.4 

                                                 
1  Karl Polanyi, The Ecoonomy as Instituted Process  
2  Hugtakið félagtækni er sótt til Þráins Eggertssonar, sjá inngang að Tækninnar óvissi vegur.  
3  Williamson lítur á stofnanir samfélagsins með þverfaglegum hætti og á mismunandi 

sértekningarstigi. 
4  Titill greinarinna vísar til greina ... 
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Peningar eru orðnir svo sjálfsagðir hlutir í daglegu lífi fólks að þeir eru 
nánast teknir sem sjálfgefnir, ef svo má að orði komast. Peningar eru vara, 
sem lengi vel vísaði til gulleignar ákveðinnar þjóðar og sem opinbers 
gjaldmiðils hennar eða nú, einstakra þjóðaklasa eins og evran er dæmi um. 
Peningar gera þó meira en að vísa til skiptanna sem slíkra án sögu og 
staðsetningar. Fjármagnið vísar, að öllu jöfnu, til ákveðins eignarhalds og 
formgerðar sem fyrirtækjum og einstaklingum er skylt að fylgja eftir og, það 
sem skiptir æ meira máli, innbyrðis tengsla á milli einstakra fyrirtækja, 
stofnana og jafnvel einstaklinga.  Stofnanir skilgrenir North með eftirfarandi 
hætti: 

 
„the humanly devised constraints that structure political, economic, and social 
interactions. They consist of both informal constraints( sanctions, taboos, 
customs, traditions, and codes of conduct, and 
formal rules) constitutions, laws, property rights“ (1991, p. 97). 
 
Hér er North í raun nálægt hugtaki Durkheims um ‘félagsleg gildi’ (Social 

Norms) viðfangsefni sem nánast allir frumkvöðlar félagsfræðinnar voru afar 
uppteknir af.5 

Peningar eiga að vera greiðslumiðill, verkfæri til varðveislu fjár og 
ákvörðunar verðgildis. Shubik telur, í anda nýju stofnanahagfræðinnar, að hér 
megi bæta við fjórða hlutverkinu: 

 
„The nature of the strategic actions an agent can take with respect to money may 
differentiate one agent from another. In particular government, private financial 
Institutions such as banks and private natural persons have different actions they 
can take with respect to money. Agents are thus distinguished by the differences 
in their strategy sets with respect to their actions involving the creation and 
utilization of money Shubik“6 
 
Hér hann vísar að hluta til stöðu áhættufjárfestanna í nýja hagkerfinu, en 

þeir nota hugtakið OPM (Other Peoples Money) til aðgreiningar frá 
eigináhættufé.7 Félagsfræðingurinn Zeliny hefur, með víðtækum rannsóknum 
sínum, bent á að bæði öflun og notkun peninga litar gildi þeirra.8 Sömu vísun 

                                                 
5 Durkheim, Rules of Sociological method, Giddens New Rules of Sciolocigal method. A 

Positive Critque of InterpretativeSociologies (London, Hutchinson, 1976) 
6  Shubik 
7  fjármunum (Silicon Boys) 
8  Zeliny, The Social life of Money 
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er að vissu leyti að finna í mismunandi leikreglum fyrir ýmsar deildir banka 
og lífeyrissjóða eða aukinnar áherslu á áhættumat og eignarstýringu.9  

Aukin arðsemi bankastofnana er ekki eingöngu tilkomin vegna lána-
viðskipta einstaklinga heldur vegna útsjónarsemi í fjármálaviðskiptum, 
sérstaklega endurskipulagningu fyrirtækja og eignastýringa þeirra. Á örfáum 
árum hefur hlutverkaskiptingin, eða réttara sagt samspil breytts 
stofnanaumhverfsins og framtaks/framtaksleysis haft veruleg áhrif á nánast 
öll svið samfélagsins hér á landi og ein birtingarmynd þessara umskipta er 
umgengni einstaklinga og hópa við fé. 
 

Það sem hér er ætlunin að fjalla um er fimmti þátturinn sem kemur til 
viðbótar ofangreindri upptalningu sem fengin er frá Shubik, eða greiðsluformið 
sem slíkt, kortavæðinguna. Guttmann er í hópi þeirra sem telur 
greiðsluformið vera afgerandi birtingarmynd umskipta stofnana og líkir 
tilkomu greiðslukortsins við tilkomu seðla.10 

Breytingin frá seðlum yfir í sýndarfé (cybercash) telur umskiptin eiga eftir 
að hafa djúpstæð áhrif á öll viðskipti og umhverfi þeirra. Hér er hann ekki að 
vísa til dot.com byltingarinnar þar sem umfjöllunin byggði að mestu á efsta 
stigs lýsingarorðum og verðbréfamarkaðsbólum heldur umgengni okkar við 
fjármuni dags daglega. 

Við fyrstu sýn mætti segja að tölvuvæðing greiðslna væri ígildi 
sjálfvirknivæðingar, þ.e. viðskiptakostnaðurinn nálgaðist æ meira núllið ef 
umsýsla með fé yrði rafræn og milliliðalaus. Leiðin að markinu eða skiptin 
yrði í senn ódýrari og einfaldari. Slíkar hugleiðingar eru nokkuð í ætt við 
spásagnirnar um pappírslausa heiminn sem talsmenn ‘nýja hagkerfisins´töldu 
handan horns, en þó ekki.11 Umsýsla með fé hefur breyst verulega, 
eignarhald hefur fengið nýja merkingu og staða einstakra samfélagshópa er 
gjörbreytt. Peningar eru ekki aðeins peningar jafnvel þó vægi þeirra sem 
ávísun á virði hafi aldrei vegið þyngra. Það eru einkenni þessara umskipta, 
stofnana og leikreglna sem eru umfjöllunar hér.  

Spurningin er hversu frjótt það er að fara langt aftur. Wernon Smith hélt 
því fram í fyrirlestri á Íslandi vorið 2003 að maðurinn væri í eðli sínu dýr 
skiptanna (A Trading Animal).12 Í tímamótaverki sínu um skiptakerfi, gerði 
Marcel Mauss siðareglur Hávamála að hornsteini skiptagildisins í 

                                                 
9  Hættumörk, Eignastýring 
10  Guttmann s. 3. 
11  The weightless economy, the future of the electronic Marketplace 
12  Fyrirlestur Vernon Smith 



436 Viðskiptafræði Örn D. Jónsson 

  

germönskum samfélögum13 Eitt mikilvægasta deiluefni austurríkishagfræð-
inganna var hlutverk markaðarins.14 Rosenberg og Birdzell telja uppruna 
ríkisdæmis á vesturlöndum eiga sér margþættar skýringar sem þó megi tengja, 
með allmikilli einföldun, við samspil frjálræðis í viðskiptum og nýsköpunar 
atvinnulífsins, sérstaklega tækniþróunar.15 

Undanfarna áratugi hefur átt sér stað frjór endurlestur á atvinnusögu 
iðnvæðingar, heimsins og þá hvaða vægi einstakar samfélagsstofnanir hafa á 
þróunina.16 Williamson telur hér fyrst og fremst vera spurningu um 
sértekningarstig.  Hann skiptir starfsvettvangi „nýju stofnanahagfræðinnar“ í 
tvennt og vísar annar vegar til greina Coase um ‘félagslegan kostnað’ (Social 
cost) sem fæst við stofnanir og stjórnarhætti og hins vegar til greinar sama 
höfundar um „Einkenni fyrirtækisins“ ( The Nature of the Firm) sem fjallar 
um „reglur leiksins“.17  Skiptingin er, í einföldu máli, á milli félagsfræðilegrar 
nálgunar, kenninga um eignarrétt, viðskiptakostnað og síðan nýklassískrar 
hagfræði og „agency theory“ 

Félagsfræðilegur skilningur á hag/atvinnuþróun vísar aðallega til félags-
legrar hegðunar í sögulegu ljósi án mikillar sértekningar á meðan nýklassísk 
hagfræði beinist að líkanagerð, grunnhegðun út frá gefnum forsendum, 
manninum sem hámarkandi dýri, eins og Vernon Smith orðaði það svo 
ágætlega. Umræða um sammannlegt eðli er utan þessarar greinar og það 
liggur nokkuð ljóst fyrir að gefnar forsendur nýklassískrar hagfræði hafa 
reynst frjóar skammstafanir í hagfræðilegri umfjöllun. Stofnanahagfræðin og 
hluti þess sem nefnd hefur verið þróunarhagfræði hefur nálgast hagsögu. 
Mannfræðingar ganga jafnvel enn lengra og eigna hlutunum félagslegt líf, oft 
á nokkuð frjóan hátt eins og Appadurai hefur t.d. gert.18. 

Með allmikilli einföldun og nokkuð kaldhæðnislegri, má segja að 
félagsfræðin/mannfræðin nálgist hagmál þannig að allt sé tekið með og þá 
getur greiningin endað í einhverskonar flækjufæti, óendanlega mörgum, en 
þó misvægum, tengslum. Hagfræðin beinist að kjarna málsins, skynsamlegri 
hegðun við ákveðnar, gefnar, aðstæður. Hagfélagsfræði, eins og reyndar nýja 
stofnanahagfræðin, tekur mið af báðum hefðum. Á síðustu árum hafa báðir 
fræðiskólarnir nálgast hagsögu (Mokyr, Rosenberg, Mowery, Mckenzie, 
Urry). Nálgunin er orðin þverfaglegri, jafnvel þó að það sé vel þekkt að 

                                                 
13  Mauss 
14  Umfjöllun um þá þrjá(Hayek, Polanyi, Schumpeter,) 
15  Rosenberg og Birdzell 
16  Annales skólinn, Mokyr, North 
17 The Problem of Social Cost, The nature of the Firm. 
18  Appadurai, The Social life of Things 
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vanvirðing við hugtakanotkun sérhæfra nálgana geti leitt til útþynningar og 
misskilnings. 

Það er vissulega stutt síðan peningar urðu peningar á Íslandi, aðeins 
nokkur ár. Bankar og aðrar fjármálastofnanir voru hluti flókins endur-
dreifingarkefis í skilningi Polanyi eða popúlískt hagkerfi.19 Það er líklega ekki 
sérlega frjótt að rekja söguna langt aftur, hvað þá að vísa til eðliseiginleika 
mannsins sem dýrs, til að fjalla um áhrif kortavæðingar viðskipta hér landi 
síðustu tíu til fimmtán árin. Aftur á móti verður að vísa til sögunnar til að 
greina hversu fljótir Íslendingar voru til að taka upp greiðslukort sem 
viðskiptamáta og þá hvers vegna umskiptin gengu þó greiðlega fyrir sig.  
Íslenska hagkerfinu hefur verið breytt úr því að ver nánast lokað hagkerfi 
byggt á föðurlegri endurdreifingu verðmæta yfir í einhvers konar opið 
hagkerfi sem, enn sem komið er, byggist verðmætunum sem voru, svo að 
segja, dulin í efnahagslífinu. 

Hér má, hvort sem er, beita hreinhagfræðilegri og félagsfræðilegri nálgun. 
Það er augljóst hagræði í því að nota kort við aðstæður sem ríktu á Íslandi á 
sjötta og sjöunda áratugnum. Verðbólga og almennur óstöðugleiki voru 
megineinkenni atvinnulífsins. Seðlar, sem greiðslumiðill voru illbrúkanlegir, 
ávísanir voru handhægari.20 Ávísanir sem greiðslumiðill höfðu aftur á móti 
mikinn viðskiptakostnað í för með sér, ekki aðeins umsýslan með þetta 
verkfæri var mikil, sérstaklega áður en sjálfvirknivæðing ferlisins kom til, 
heldur var greiðsluformið mjög ótryggt. Ávísanafals var auðvelt, umfangs-
mikið og almennt. Ávísanaviðskipti voru ótraust, en eins og bæði Coase og 
síðar Williamson hafa bent á þá er traust hornsteinn viðskipta.21 Það má því 
leiða að því sterkum rökum að hröð og útbreidd innleiðsla korta í íslensku 
viðskiptalífi hafi fremur verið til að losna við kostnaðinn sem fylgdi 
ávísununum fremur en vegna ákjósanlegra eiginleika kortsins sem greiðslu-
forms. Þetta er alþekkt skýring á innleiðslu nýrrar tækni, eða að skilningur 
okkar á nýrri tækni sé eins og að horfa á framtíðina í gegnum baksýnis-
spegilinn. Forsvarsmenn bankanna vildu losna við umsýslukostnaðinn, deilt 
var um hver ætti að bera kostnaðinn af ágöllum ávísana og þrýstingur 
erlendis frá, sérstaklega með aukinum ferðamannastraumi, gerði korta-
væðingu viðskiptanna nauðsyn. Deilurnar um hver ætti að bera kostnaðinn 
við kortavæðinguna voru fyrst og fremst á milli bankastofnana og 

                                                 
19  Örn D. Jónsson 
20  Seðlar sem ávísun á íslensku krónuna voru nánast verðlausir erlendis, oft á tíðum vegna 

þess að þeir voru hreinlega ekki þekkt stærð, en í þeim löndum sem þeir voru teknir gildir 
voru afföllin mikil.  

21  Williamson, Coase, umræða á níunda áratugnum guile 
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kaupmanna, enda voru kortafyrirtækin að mestu eða öllu leyti í eigu í eigu 
bankanna.22 Bankarnir reyndu að láta kaupmenn bera kostnaðinn af innleið-
ingu krítarkortanna en tóku að mestu á sig kostnaðinn við debetkortin, enda 
var þá búið að leggja grunninn að kortakerfinu sem slíku sem greiðsluformi. 
Víða erlendis hafa verið gefin út staðbundin debetkort og eru þau almennt 
viðtekin í viðskiptum. Aftur á móti hafa aðilar viðskiptalífsins oftar en ekki 
verið tregir til að taka á sig viðskiptakostnað kortanna, hvort sem það er 
kostnaðurinn við skiptin sem slík eða vegna misnotkunar verkfærisins. Þess 
vegna er það áleitin spurning hvers vegna debetkortavæðingin gekk svona 
snurðulaust fyrir sig hér á landi. Ef hagsmunir nánast allra hlutaðeigandi að 
losna við ávísanirnar nægir til að skýra upphaflega útbreiðslu debetkoranna, 
sem gerði þau sjálfsagt öruggari með því að hafa á þeim mynd, sem er ekki 
algengt erlendis, þá dugir það ekki til að skýra minnkandi notkun seðla í 
viðskiptum. Minnkandi verðbólga og aukinn stöðugleiki gerði peninga jafn 
ákjósanlega og í öðrum löndum. Það sem er enn athyglisverðara er að kortin 
hljóta að vera óvinur gráa hagkerfisins, sem lengi vel var útbreytt hérlendis 
þó erfitt sé að sýna fram á það með tölum eðli málsins samkvæmt. Einn af 
eiginleikum greiðslukortsins er rekjanleikinn, en rekjanleikinn hlýtur að vera 
óvinur viðskipta sem eru svört og sykurlaus eins og það er nefnt í daglegu 
tali. Ef innleiðing kortaviðskiptanna hafði eiginleika baksýnisspegilsins, 
aðferð til að losna við viðskiptakostnað og endurvekja traust í daglegum 
viðskiptum, þá er erfiðara að leggja mat á það hvern þátt kortavæðingin og 
óvenju útbreidd kortanotkun hefur haft á notkun fjármuna sem félagslegrar 
stofnunar. Hér er auðvelt að ofmeta vægi tækninnar.23 Hraði breytinganna 
verður æ örari og með tilkomu netsins er eru einstök vöruform að breytast í 
þokukennd flæði.24 S-kúrva nýsköpunarinnar er orðin brött.25 

Það vakna upp spurningar sem vísa til stofnanaumhverfisins sjálfs. Það 
má líta á kortavæðinguna sem eitt birtingarform umfangsmeiri breytinga á 
umgengni fólks við við fé. Fjármunir eru orðnir sýndarfé. W. Brian Arthur 
telur að sýndarfé og netið, jafnvel upplýsingatæknin í heild sinni sé aðeins 
toppurinn á ísjakanum. Hann samsinnir því að gífuryrði tengd tilkomu 
upplýsingatækninnar sé vissulega goðsagnakennd, en heldur því fram að hægt 
sé, með réttu, að tala um umskipti sem séu viðvarandi. 

                                                 
22  Það er tiltölulega stutt síðan greiðslukortin hafa verið notað sem vaxtaberandi lánsform og 

nú í auknum mæli sem greiðsludreifing. 
23  Does Technology drive History, Mackenzie, Knowing Machines 
24  Castells ...Urry 
25  Rogers 
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 Ef Arthur lítur fimmtíu ár fram í tíman, er gagnlegt að hafa varnaðarorð 
Bertrand Russel sem hann skrifaði við upphaf síðustu aldar í huga. 
Atvinnulífið gengur að mestu leyti út á að flytja hluti ekki sérlega langt frá 
yfirborði jarðar. Fyrirtæki á Íslandi fluttu út yfir tvær milljónir tonna af fiski 
og hátt í hálfa milljón tonna af afurðum orkufreks iðnaðar.26 Hvað sem 
auknu mikilvægi sýndarverunnar líður og þá leika hefðbundnir atvinnuvegir 
enn lykilhlutverk í atvinnustarfssemi landsmanna. Atvinnulífið er orðið 
allmiklu fjölbreyttara og þekkingarinntak atvinnulífsins hefur aukist, formleg 
þekking skiptir æ meira máli. 

Breytingin felst ekki í því að hefðbundnir atvinnuvegir hafi dregist saman 
heldur að eignarhaldið í atvinnulífinu hefur breyst verulega á örfáum árum og 
þá aðaðllega með skuldsettri yfirtöku eins om m.a. Haukur C. Benediktsson 
hefur bent á: „Vissuð þið að erlendar skuldir íslensku þjóðarinnar nema yfir 
eitt þúsund milljörðum króna! Vissuð þið þetta? Ég hafði nefnilega ekki 
hugmynd um þetta fyrr en ég las það í Morgunblaðinu. Nær allar þessar 
milljón milljónir eru með breytilegum vöxtum, þannig að hækki hinir erlendu 
vextir um eitt prósent - aukast vaxtagjöldin um níu þúsund milljónir!“27 

Það sem er umhugsunarefni og heiti greinarinnar er ætlað að vísa til eru 
þau umfangsmiklu stofnanaumskipti sem eru að eiga sér stað í atvinnulífinu. 
Umskiptin tengjast vissulega tæknibreytingum en þó fyrst og fremst afnámi 
pólitíkrar endurdreifingar fjármagns. Afleiðingarnar voru að nokkru 
fyrirséðar. Staðbundinni eign hefur verið breytt í fljótandi fjármuni sem hafa 
verið notaðir til að fjármagna skuldsetta yfirtöku einstakra fyrirtækja. 
Peningar, sem áður voru takmarkaðir pólitískt, er nú til í ofgnótt, ef 
forsendur eru réttar að mati þeirra sem aðgengi að sjóðunum hafa.  

 „Efnislega“ hagkerfið er loksins orðið formlegt og sú einkavæðing sem 
svo lengi hefur verið stefnt að er komin til framkvæmda og á örskömmum 
tíma hefur eignarhald viðskiptalífsins gjörbreyst og þá, að því er virðist, að 
uppistöðu til með skuldsettri yfirtöku uppsafnaðs auðs sem lengst var 
staðbundinn, jafnvel í steinsteypu.28 

                                                 
26  Russel, Hagstofan 
27  Haukur C. Benediktsson... 
28  Samvinnufélög máttu ekki eiga lausafé og gátu aðeins tekið lán ef (fasteigna)veðsetning 

var til staðar.  Þess vegna var upplausnarvirði fyrirtækja yfirleitt hátt. Við þetta bættist að 
hinn almenni borgari átti aðeins þess kost að binda sparnað sinn í húseign vegna 
áhættunar á rýrnun vegna verðbólgu. 
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