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Ágæti lesandi 
 
Ráðstefna í félagsvísindum er nú haldin í sjötta skipti. Félagsvísindadeild og 
viðskipta- og hagfræðideild hafa verið með frá upphafi og nú er lagadeild 
með í þriðja skipti. Umfang ráðstefnunnar er heldur meira en á árinu 2004 en 
tekur einn dag eins og þá. Ráðstefnuritin eru þrjú. Eitt fyrir erindi á sviði 
félagsvísinda, annað fyrir erindi um lögfræði og hið þriðja fyrir erindi á sviði 
hagfræði og viðskiptafræði. 

Í þessu ráðstefnuriti eru birtar 45 greinar og verða allar nema ein kynnt á 
ráðstefnunni. Átta af þessum greinum fjalla um málefni háskóla.  

Þegar undirbúningur ráðstefnunnar hófst var ákveðið fyrirlesarar skyldu 
senda inn útdrætti af væntanlegum erindum fyrir lok maí. Í lok 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 VI 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 2005 

 
Ingjaldur Hannibalsson 

 



 

 



 

Læra háskólanemar „list hinnar fræðilegu 
hugsunar“? 

Anna Ólafsdóttir 

 

Titil þessarar greinar sækir höfundur í smiðju Páls Skúlasonar heimspekings 
og fyrrverandi rektors Háskóla Íslands. Í brautskráningarræðu við Háskóla 
Íslands haustið 2004 gerði Páll að umtalsefni þá miklu þróun á sviði 
menntunar sem átt hefur sér stað um allan heim. Benti hann í ræðu sinni á 
margvíslegt birtingarform þessarar menntabyltingar sem hann nefndi svo og 
vakti í því sambandi athygli á hversu hratt menntunarstig þjóða heimsins 
hefur hækkað. Þannig mætti spá fyrir um að með áframhaldandi þróun yrði 
um helmingur atvinnubærra manna með háskólapróf eftir aðeins fáeina 
áratugi. Páll benti ennfremur á þá staðreynd að farið væri í auknum mæli að 
líta á kröfuna um fræðilega færni starfsmanna sem frumkröfu í fyrirtækjum 
og stofnunum um allan heim (Páll Skúlason, 2004).  

Evans og Nation (2000) vekja í bókinni Changing University Teaching athygli 
á að stöðugt sé verið að skerpa á þeim áherslum í háskólanámi sem lúta að 
rannsóknar- og fræðastörfum og háskólum sé í því efni bæði ætlað að sinna 
rannsóknum og stuðla að góðri færni í rannsóknarstörfum. Einnig benda þeir 
á að með leiðandi hlutverki sínu á sviði þekkingarnýsköpunar og 
rannsóknarstarfs hafi háskólar mikil áhrif til breytinga í þjóðfélaginu. Það 
skjóti því skökku við að á tímum mikilla breytinga og hraðrar þróunar á 
flestum sviðum samfélagsins sé háskólastofnunum oftar en ekki lýst sem 
íhaldssömum og tregum til breytinga. Evans og Nation vekja einnig athygli á 
þeirri staðreynd að háskólastofnanir þurfi öðrum stofnunum fremur að 
treysta á fagmennsku og færni starfsmanna sinna til að standa undir nafni 
sem fræðslu- og rannsóknarstofnanir. Því megi með nokkurri vissu draga þá 
ályktun að þróun og breytingar á háskólakennslu snúist meira og minna um 
það að breyta fólki (Evans og Nation, 2000).  

Ef þróun háskólakennslu snýst um að breyta fólki er vert að velta fyrir sér 
hvers kyns breytinga er þörf til að mæta betur þeim kröfum sem 
menntabyltingin áðurnefnda gerir til háskólasamfélagsins. Ef mennta-
byltingin kallar á að háskólinn leggi aukna áherslu á að efla fræðilega færni 
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nemenda leiðir það hugann að því hvaða vitneskju við höfum um það 
hvernig háskólanemar læra og þar með hvort þeir raunverulega tileinka sér þá 
nauðsynlegu fræðilegu færni sem framtíðarstarfsvettvangur þeirra mun gera 
kröfu til. 

Það sem hér fer á eftir má líta á sem tilraun til að veita þeim sem þetta les 
nokkra innsýn í rannsóknir þar sem leitast hefur verið við að svara 
spurningum af þessum toga. Fjallað verður um verk fræðimanna sem reynt 
hafa að kryfja til mergjar hvernig nemendur á háskólastigi nálgast viðfangs-
efni námsins og hvaða árangur það ber. Höfundur greinarinnar vinnur að 
doktorsverkefni sem er rannsókn á háskólanámi og kennslu og byggir hún að 
fræðilegum grunni einkum á verkum fræðimannanna sem um verður fjallað. 

Fyrst verður athyglinni beint að rannsóknum fræðimanna við Gauta-
borgarháskóla frá áttunda áratug síðustu aldar sem áttu eftir að hafa veruleg 
áhrif á fræðasviðinu. Síðan verður stiklað á stóru og dæmi nefnd um verk 
nokkurra fræðimanna sem eiga það sameiginlegt að hafa rannsakað 
háskólanám og kennslu í ljósi þeirra hugmynda sem settar voru fram af 
Gautaborgarhópnum.  

Rannsóknir Ference Marton og Roger Säljö  

Árið 1976 birtust í tímaritinu British Journal of Educational Psychology 
greinarnar On qualitative differences in learning – 1: Outcome and Process 
og On qualitative differences in learning – 2: Outcome as a function of the 
learner’s conception of the task eftir Ference Marton og Roger Säljö, sem 
báðir störfuðu við Háskólann í Gautaborg (Marton og Säljö, 1976a; Marton 
og Säljö, 1976b). Þeir voru þá hluti af hópi fræðimanna við skólann sem hófu 
að beita nýjum aðferðum við rannsóknir á námi háskólanema (Marton og 
Fai, 2003).  

Áður en lengra er haldið er rétt að gera örlitla grein fyrir aðferð Marton 
og Säljö sem um hefur verið notað enska hugtakið phenomenography. Fyrsti 
fræðimaðurinn sem talinn er hafa notað hugtakið er sálfræðingurinn Ulrich 
Sonnemann. Þetta var árið 1954 og benti Sonneman á að honum fyndist 
hugtakið phenomenography eiga betur við en phenomenology um aðferð við 
rannsókn þar sem skráð væri lýsing á huglægri reynslu eins og viðkomandi 
þátttakandi í rannsókn upplifði hana (Hasselgren, e.d.). 

Hugtakið phenomenography á uppruna sinn í grísku orðunum phainomenon og 
graphein. Hið fyrra vísar til þess sem kemur í ljós eða birtist en hið síðara 
merkir lýsing. Í merkingu samsetta orðsins phenomenography felst því lýsing 
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á einhverju ákveðnu fyrirbæri eins og það birtist okkur. Í því endurspeglast 
áhersla á skynjun, reynslu, hugmyndir og skilning á tilteknu viðfangsefni í 
ákveðnu samhengi (Marton og Fai, 2003; Hasselgren, e.d.). Höfundi er ekki 
kunnugt um íslenskt hugtak yfir phenomenography en finnst eiga vel við að nota 
orðið fyrirbæraskráning1 um þessa aðferð. 

 Rannsóknir Marton og Säljö höfðu það markmið að leitast við að svara 
spurningunni hvað í því fælist að sumir lærðu betur en aðrir sem eðli málsins 
samkvæmt leiddi af sér spurninguna hvers vegna sumir lærðu betur en aðrir 
(Marton, 1994). 

Þátttakendur voru háskólanemar við Gautaborgarháskóla og fengu þeir 
það verkefni að lesa ákveðna fræðilega texta sem annað hvort höfðu verið 
teknir úr kennslubók eða höfðu svipuð einkenni og slíkur texti. Nemendum 
var sagt að eftir lesturinn kæmu þeir til með að eiga samræður við 
rannsakanda um skilning sinn á textanum. Áhersla var lögð á að forðast sem 
mest fyrirfram gefnar forsendur og að framkvæmd rannsóknar ætti sér stað 
við eins náttúrulegar aðstæður og mögulegt væri. Tekin voru viðtöl við 
nemendur eftir lestur textans og þeir beðnir að útskýra fyrir rannsakanda 
hvað kaflinn hefði fjallað um. Þegar því var lokið var haldið áfram að spyrja 
nemendur um upplifun þeirra á aðstæðum og þeir sérstaklega spurðir hvernig 
þeir hefðu nálgast viðfangsefnið (Marton og Säljö, 1976a; Marton, 1994). 
Úrvinnsla fólst í að reyna á kerfisbundinn hátt að lýsa muninum á skilningi 
nemenda á textanum. Þessi munur var flokkaður á ákveðin bil (e. outcome 
space), frá A til D, með skírskotun til þess hver gæði árangursins voru. Sem 
dæmi um framkvæmd og úrvinnslu má nefna að nemendur voru látnir lesa 
bókarkafla þar sem markmið kaflahöfundar var að varpa ljósi á áhrif 
menntunar á einstaklinginn og samfélagið. Þungamiðjan í inntaki kaflans var 
það sjónarmið að mikil einföldun væri að líta svo á að fjöldi þeirra sem 
útskrifuðust með prófgráðu væri mælikvarðinn á framlegð menntakerfisins 
(e. the output of an educational system) til samfélagsins. Nemendur voru spurðir 
hvaða skilning þeir legðu í það sem fjallað væri um sem framlegð menntakerfisins 
eftir að hafa lesið kaflann. Á A-bilinu lentu svör sem metin voru af mestum 
gæðum vegna þess að þau gáfu til kynna að nemendur hefðu áttað sig á þeim 
megintilgangi textans að lesendur gerðu sér betur grein fyrir þeim 
margvíslega skilningi sem leggja mætti í hugtakið framlegð í þessu samhengi. 

                                                 
 
1  Hugmynd að þýðingunni átti Kristján Kristjánsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, 

og vísaði hann í því sambandi til hugtaksins bibliography sem þýtt er sem heimildaskrá 
eða heimildaskráning. Vill höfundur færa honum bestu þakkir fyrir hugmyndina. 
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Svörin á D-bilinu voru innihaldslítil stutt svör þar sem algengast var að 
nemendur notuðu stök orð eins og t.d. útkoma (e. result) eða afurð (e. product) 
til að svara spurningunni án frekari útlistunar. Svo virtist sem þessir 
nemendur hefðu ekki áttað sig á megininntaki kaflans (Marton og Säljö, 
1976a).  

Höfundar drógu þá ályktun af athugunum sínum að ef um væri að ræða 
stigsmun á gæðum skilnings á textanum og þar með árangri námsins mætti 
með nokkurri vissu gera ráð fyrir að samsvarandi munur væri á úrvinnslu 
nemenda þegar þeir læsu textann, m.ö.o. munur væri á því hvernig þeir 
nálguðust viðfangsefnið. Um niðurstöður sínar hvað þetta varðar segja 
höfundar: 

 
Í rannsóknum okkar á háskólanemum höfum við fundið skýran mun á 
úrvinnsluferli nemenda þegar þeir takast á við viðfangsefni námsins. Í 
grundvallaratriðum fundum við tvö ólík stig í námsferlinu, sem við nefnum 
dýptarúrvinnslu (e. deep-level processing) og yfirborðsúrvinnslu (e. surface-level 
processing) eftir því að hverju nemandinn beinir athyglinni þegar hann fæst við 
viðfangsefni námsins. Yfirborðsúrvinnsla vísar til þess að nemandinn beinir 
athyglinni að því að læra textann sjálfan (orðin), sem í felst að hann lítur á nám 
sem eins konar endurframleiðslu þess sem hann les sem aftur hefur í för með sér 
tilhneigingu hjá nemandanum til staglskennds lærdóms. Þegar um dýptar-
úrvinnslu er að ræða beinir nemandinn athyglinni að merkingu textans, m.ö.o. 
hann leitast við að reyna að skilja og átta sig á boðskap eða kjarna þess sem 
höfundur setur fram í textanum (Marton og Säljö, 1976a, bls. 7-8). 
 
Marton og Säljo leggja áherslu á að mikilvægustu ályktanirnar sem þeir 

dragi af niðurstöðum sínum séu að þær styðji það sjónarmið að námi beri að 
lýsa með skírskotun til innihalds, þ.e. að gagnlegra sé að beina athyglinni að 
því að lýsa mismuninum á því hvað lærist fremur en því hversu mikið lærist. 
Það hljóti án efa að hafa mikið gildi fyrir þá sem sinna háskólakennslu að 
öðlast dýpri skilning á því hvernig nemendur skilja hin margvíslegu lögmál, 
fyrirbæri og hugmyndir í vísindum (Marton og Säljö, 1976a).  

Marton og Säljö eru enn starfandi prófessorar við Gautaborgarháskóla og 
hafa haldið áfram að vinna leiðandi starf bæði innan eigin háskóla sem og á 
alþjóðlegum vettvangi á sviði rannsókna þar sem athyglinni er beint að 
nálgun nemenda í námi. Kenningar þeirra um ólíka nálgun nemenda í námi 
mörkuðu upphafið að ákveðnum hugtakaramma sem þekktur hefur orðið í 
fræðaheiminum undir nafninu SAL-kenningin (Student Approaches to 
Learning). Hún varð nokkurs konar frumkenning (e. metatheory) sem síðan 
hefur þróast í tvær áttir, þar sem nálgun í námi er annars vegar skoðuð út frá 
hugmyndum og aðferðum þar sem notuð er fyrirbæraskráning sem hér hefur 
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verið lýst og hins vegar með kenningar hugsmíðahyggjunnar (e. constructivism) 
að leiðarljósi. Biggs (1993) beitir sjónarhorni hugsmíðahyggjunnar þegar 
hann setur fram kenningar um nám sem kerfi (e. systems theory) og beitir þeirri 
kenningu í túlkun á námslíkani sem hann hefur sett fram og kallar Presage-
Process-Product líkanið. (Biggs, 1993; Biggs, 2003; Kember, Biggs og Leung, 
2004; Prosser og Trigwell, 1999). 

Benda má á fjölmarga aðra fræðimenn sem stundað hafa rannsóknarstarf, 
birt fræðigreinar og gefið út bækur um háskólanám og kennslu þar sem áhrifa 
ofangreindra hugmynda hefur gætt. Geta má í því sambandi Diana Laurillard, 
John T.E. Richardson og Paul Ramsden. Þeim verða ekki gerð frekari skil en 
athyglinni þess í stað beint að verkum Noel Entwistle, prófessors Emeritus 
við Edinborgarháskóla og Michael Prosser og Keith Trigwell sem báðir eru 
fæddir í Ástralíu en starfa nú í Bretlandi.  

Rannsóknir Noel Entwistle og félaga 

Noel Entwistle útskrifaðist með BS gráðu í eðlisvísindum frá Scheffield 
háskóla og kenndi eðlisfræði á árunum 1961-1964. Árið 1967 lauk hann 
doktorsprófi í námssálarfræðum frá Aberdeen háskóla. Hann starfaði fyrst 
við Lancaster háskóla en hefur síðan 1978 verið starfandi prófessor við 
Edinborgarháskóla. Mikill fjöldi fræðigreina, bóka og bókarkafla hefur birst 
eftir Entwistle á sviði menntunarfræða (The University of Edinburgh, e.d.). Í 
bók sinni Styles of learning and teaching (1998) sem fyrst kom út árið 19812 rekur 
Noel Entwistle þróun rannsókna sem hófust árið 1968 er hann starfaði við 
háskólann í Lancaster og beindust að því að rannsaka hvernig nemendur 
læra. Rannsóknaraðferðir Entwistle fólust að mestu að því að leggja stóra 
spurningalista fyrir nemendur. Á þessum árum kynntist hann Ference 
Marton og rannsóknarstarfi hans. Entwistle hreifst af hugmyndum Martons 
um yfirborðs- og dýptarnálgun í námi og átti þátt í að koma þeim á framfæri í 
hinu engilsaxneska fræðasamfélagi (N. Entwistle munnleg heimild, 19. maí 
2005). Hann ákvað jafnframt að nýta þessar hugmyndir og útfæra enn frekar 
í rannsóknarstarfi sínu. Marton hafði eingöngu notað litla hópa í rann-
sóknum sínum en Entwistle notaði stærra úrtak og hannaði eins konar 
spurningalistaafbrigði af námstilraun Martons, en lagði rannsóknina að öðru 

                                                 
 
2  Entwistle, N. (1981). Styles of Learning and Teaching: An Integrated outline of 

Educational Psychology. Chichester: John Wiley. 
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leyti upp eins og Marton hafði gert, þ.e. hann kannaði hvernig nemendur lásu 
fræðilega texta. Entwistle gekk út frá því að þótt gagnasöfnun með 
spurningalista hefði ákveðna veikleika samanborið við gögn sem safnað væri 
með viðtölum mætti samt sem áður gera ráð fyrir að í ljós kæmi sams konar 
mynstur eða tengsl milli nálgunar og árangurs námsins (Entwistle, 1998).  

Skýrasta mynstrið í niðurstöðum Entwistle var að finna í svörum 96 
raunvísindanema úr úrtakinu og nokkuð skýrar niðurstöður fengust frá 
tveimur öðrum hópum. Greining fólst í að horfa á innbyrðis tengsl allra vísa 
(e. indices) sem vörðuðu bæði nálgun og skilning (árangur). Til að reyna að 
finna undirliggjandi mynstur tengsla beitti Entwistle þáttagreiningu (e. factor 
analysis) en með henni er hægt að hópa saman þær breytur sem hafa mest 
innbyrðis tengsl. Hver hópur er þá skilgreindur sem þáttur (e. factor) og 
verður eins konar samantekt á því sem breyturnar leggja til (Entwistle, 1998). 
Tafla 1 varpar nokkru ljósi á það hvernig Entwistle nýtti hugmyndir Marton 
við greininguna. Hinir sértæku vísar eru listaðir upp og talnadálkarnir lýsa 
hver sínum þætti. Hvert talnagildi, vogtala (e. factor loading) sýnir hversu mikið 
viðkomandi breyta leggur til hvers þáttar (Entwistle, 1998). Vogtala breytu 
gefur til kynna fylgni hennar við viðkomandi þátt. Yfirleitt er horft er 
framhjá vogtölum undir 0.3, vogtölur upp að 0.4 eru lágar, 0.5-0.6 eru í 
meðallagi en vogtölur á bilinu 0.7-0.8 eru háar. Þessi viðmið eru þó ekki alltaf 
einhlít (Guðmundur B. Arnkelsson, 2004). 
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Tafla 1. Þáttagreining á svörum spurningalistakönnunar í Lancaster 
verkefninu (aðlagað frá Entwistle, 1979a, í Entwistle, 1998, bls. 89).  
Almennar víddir Sértækir vísar Vogtölur 
 __________________________________________ 

 I II III 
 
Skilningur (e. level of Persónuleg merking 61  -43 
understanding) Þekking á meginatriðum 52  -54 
 Almennur skilningur 64  -43 
 
Nákvæmni þekkingar Lykilatriði 73 48 
 Tilviljanakenndir þættir 43 
 
Fyrri þekking Er kunnug/ur efninu  32 
 
Dýptarnálgun Leitar eftir merkingu 26  -56 
 Nýtir fyrri reynslu 37 30 -51 
 Tengir saman efnisþætti 
 og niðurstöðu  40  
 
Yfirborðsnálgun Leitar eftir staðreyndum  48 
 Óróleiki eða kvíði 
 gagnvart aðstæðum -32 
 Reynir að leggja á minnið   68 
Kommum sleppt. 
Vogtölum undir 0.25 sleppt. 

 
Entwistle bendir á að sjá megi á töflunni að á þætti I er þekking á 

lykilatriðum með hæstu vogtöluna (0.73) og fast á eftir fylgja allir þrír vísarnir 
fyrir skilning. Jákvæðu en lágu vogtölurnar á vísinum leitar að merkingu og 
vísinum notar fyrri reynslu sýna að þáttur I samanstendur af efnisþáttum sem 
tengjast dýptarúrvinnslu bæði hvað varðar nálgun og skilning. Hæstu 
vogtölurnar á þætti II eru á vísunum þekking á lykilatriðum, tengir saman 
efnisþætti og niðurstöðu og fyrri þekking (er kunnug/ur efninu). Á þætti III er 
vogtalan há á reynir að leggja á minnið og þessi þáttur sýnir lágar vogtölur 
(neikvæðar vogtölur) á fyrstu tveimur vísunum fyrir dýptarnálgun og öllum 
skilningsvísunum. Entwistle vekur athygli á að niðurstöðurnar styðji megin-
niðurstöður rannsókna Martons. Það megi til dæmis sjá á því að bæði þáttur 
I og þáttur III sýni fram á tengsl milli skilnings og nálgunar í námi (Entwistle, 
1998). 

Segja má að verk Lancasterhópsins undir stjórn Entwistle hafi markað 
upphafið að notkun spurningalistakannana (e. inventories) til að kortleggja 
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nálgun í námi í ljósi hugmynda Marton og Säljö. Entwistle hefur síðan unnið 
gríðarmikið þróunarstarf á þessu sviði, nú síðast í rannsóknarverkefninu 
Enhancing Teaching-Learning Environments in Undergraduate Courses (ETL project). 
Um er að ræða stórt rannsóknarverkefni til fjögurra ára sem nú er nýlokið og 
að komu háskólarnir í Edinborg, Coventry og Durham. Meginmarkmið 
verkefnisins var að þróa sértækan hugtakaramma fyrir námsgreinar skólanna 
(e. subject-specific conceptual frameworks) sem gagnast gæti bæði starfsfólki deilda 
og stofnunum í heild sem leiðarvísir við þróun náms og kennslu (The ETL 
project: Overall Purpose of the Project, e.d.). 

Einn mikilvægur þáttur í verkefninu var að þróa enn frekar gerð kannana 
sem næðu að kortleggja nálgun nemenda í námi. Árangur þessarar vinnu er 
hin svonefnda ALSI könnun (Approaches to Learning and Studying 
Inventory) sem inniheldur 36 þætti í fimm flokkum. Fyrsti flokkurinn tekur 
til þátta sem tengjast dýptarnálgun í námi (deep approach), annar flokkurinn 
tengist á samsvarandi hátt yfirborðsnálgun (surface approach), þá koma þættir 
sem lúta að því að fylgjast með og hafa yfirsýn yfir lærdóminn (monitoring 
studying), fjórða flokknum tilheyra þættir sem hafa með skipulagningu náms 
að gera (organised studying) og að síðustu koma atriði sem vísa til þess hvernig 
nemendur takast á við það sem reynist þeim erfitt í náminu (effort management). 
Einnig inniheldur könnunin atriði sem tengjast afstöðu nemenda til námsins 
– þ.e. hvers nemendur vænta af námskeiðunum sem þeir taka þátt í (The 
ETL project, e.d.).  

Rannsóknir Prosser og Trigwell  

Michael Prosser og Keith Trigwell störfuðu báðir upphaflega við 
háskólakennslu í raunvísindum. Prosser kenndi eðlisfræði í 25 ár áður en 
hann sneri sér að rannsóknum á námi og kennslu á haskólastigi (Prosser og 
Trigwell, 1999). Trigwell kenndi fyrst efnafræði í nokkrum háskólum en 
einbeitti sér frá árinu 1984 mest að rannsóknum á námi og kennslu í 
raunvísindum á háskólastigi. Síðan árið 1990 hefur fræðasvið hans tengst 
háskólanámi og kennslu almennt og hefur hann starfað á því sviði við 
háskólann í Oxford síðan árið 2000 (University of Oxford – Kellogg College, 
e.d.). Trigwell og Prosser hafa unnið að mörgum rannsóknum á sviði 
háskólanáms og kennslu bæði í samstarfi sín í milli og í rannsóknarstarfi með 
fyrrnefndum fræðimönnum eins og Entwistle og Marton. Árið 1999 kom út 
eftir þá bókin Understanding Learning and Teaching: The Experience in Higher 
Education. Í formála kemur fram að efni bókarinnar taki m.a. mið af verkum 
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fræðimanna eins Paul Ramsden (1992) og Martons (1997). Síðan segja 
höfundar: 

 
Þó að hún [bókin] sé skrifuð frá sama sjónarhorni ... eru skilaboð hennar ólík 
hvað það varðar að við sjáum leiðina fram á við vera þá að huga meira að náms- 
og kennsluaðstæðunum (e. learning and teaching situations) en viðhalda á sama 
tíma áherslunni á að skoða gæði námsins ... Nálgun okkar felst í að skoða samspil 
hinna ýmsu þátta eða sjónarhorna sem tengjast og hafa áhrif á námsupplifun 
nemenda. Þar í felst skynjun nemenda á námsumhverfinu, nálgun í náminu, fyrri 
námsreynsla og árangur námsins. Í þessu efni horfum við mjög til hugmynda sem 
Marton og Booth (1997) hafa sett fram nýlega í bókinni Learning and Awareness 
(Prosser og Trigwell, 1999, formáli bls.vi). 
 
Prosser og Trigwell setja fram líkan sem ætlað er að varpa ljósi á hið 

margþætta samspil sem á sér stað þegar nám fer fram. Þeir benda í því 
sambandi á að hugmyndir þeirra eigi uppruna sinn í presage-process-product 
líkaninu þar sem litið er á skynjun nemanda á námi og kennslu sem samspil 
milli fyrri námsreynslu þeirra og náms- og kennslusamhengis hverju sinni. 
Nemendur nálgast námið eftir því hvernig þeir skynja þetta samhengi og það 
hefur síðan áhrif á gæði þess sem lærist (Prosser og Trigwell, 1999). Í bók 
sinni Teaching for Quality Learning in University fjallar Biggs (2003) ítarlega um 
presage-process-product námslíkanið og notar það sem grunnhugmynd í náms- og 
kennslulíkani sem hann nefnir The 3P model of learning and teaching en þar er 
nálgun nemenda í námi innbyggð í líkanið. 

Prosser og Trigwell benda á að slík líkön hafi mikið gildi og auðveldi 
okkur að skilja samhengi náms og kennslu. Þau svari því mörgum 
spurningum en veki um leið aðrar, einkum þó spurningar er varða túlkun á 
samspilinu sem líkaninu sé ætlað að skýra. Spyrja megi hvort líta beri svo á að 
líkanið samanstandi af þáttum sem eru óháðir hver öðrum. Að sama skapi 
megi spyrja hvort orsakasamband sé milli þáttanna. Jafnframt vakni 
spurningar um það hvort líkanið lýsi einhverju sem á sér stað yfir eitthvert 
tiltekið tímabil eða hvort það lýsi athöfn sem á sér stað á einhverju tilteknu 
augnabliki. „Það hvernig þessum spurningum er svarað veltur á því hvaða 
tilvistar- og þekkingarfræðilegar hugmyndir sá sem túlkar líkanið aðhyllist“, 
segja Prosser og Trigwell (Prosser og Trigwell, 1999, bls. 12). 

Prosser og Trigwell nálgast þessar spurningar út frá hugmyndafræði sem 
þekkt er undir heitinu constitutionalismi. Eitt form þeirrar nálgunar er 
fyrirbæraskráning sem fjallað hefur verið um hér að framan (Prosser og 
Trigwell, 1999). Ekki gefst tækifæri hér til ítarlegrar umfjöllunar um þessar 
hugmyndir en kjarninn í constitutionalismanum er sá að merking verði til fyrir 
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innbyrðis tengsl einstaklingsins og umhverfisins. Benda má á að Marton og 
Booth (1997) fjalla um nám út frá þessu sjónarhorni í bókinni Learning and 
Awareness sem vitnað hefur verið í hér að framan.  

Á mynd 1 má sjá líkanið sem Prosser og Trigwell nota í túlkun sinni:  
 

 
Samhengið sem námið á sér stað í 

  
 

Fyrri reynsla nemandans 
 
   Nálgun nemandans 
   í náminu 
 
  Skynjun nemandans á 
  aðstæðum 
 Aðstæður  
 nemandans  
   Það sem nemandinn lærir 
   (Árangurinn)  
 
 
 
Mynd 1. Námslíkan Prosser og Trigwell (Prosser og Trigwell, 1999). 

Í ytri ramma líkansins setja höfundar samhengið (e. context) sem námið fer 
fram í; „veröldina“ (e. learning world) sem nemandinn gengur inn í þegar nám 
á sér stað. Nemandinn sjálfur er ekki hluti af þessari veröld. Kennsluefni eða 
kennsluathöfnin geta verið dæmi um það sem nefnt er samhengi náms. Það 
sem lýst er í líkaninu sem aðstæðum nemandans (e. student´s situation) vísar til 
þess sem gerist þegar nemandinn verður hluti af þessu samhengi, þ.e. 
ákveðið samspil verður til sem er einstakt og sértækt fyrir hvern nemanda. 
Nemandinn skynjar samhengið með ákveðnum hætti og sama gildir um 
aðstæðurnar. Skynjun nemandans á þessu tvennu tengist fyrri reynslu hans í 
öðrum aðstæðum, hvernig hann nálgaðist námið og hverju það skilaði sem 
þar með hefur áhrif á útkomuna; árangur námsins. Allir ofangreindir þættir 
og innbyrðis samspil þeirra eru grunnurinn að þeim hugmyndum sem 
Prosser og Trigwell setja fram í bók sinni og lýsa sem einstaklingsbundnum 
mun (e. individual variation) í námi (Prosser og Trigwell, 1999). 

Prosser og Trigwell setja fram sambærilegt líkan fyrir kennara sem sjá má 
á mynd 2. Þeir benda á að hugmyndir háskólakennara um kennslu hafi lítið 
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verið rannsakaðar. Enn síður hafi verið rannsakað hvernig þeir skynja það 
samhengi sem kennslan á sér stað í (e. teaching context), hvernig þeir nálgast 
kennsluna og hvað út úr henni kemur, né heldur hafi tengsl allra þessara 
þátta í kennslunni (e. teaching experience) verið skoðuð. Það litla sem þó hafi 
verið unnið af rannsóknum styðji að finna megi hliðstætt samspil við það 
sem nemendalíkan þeirra sýni:  

 
 
 Fyrri reynsla kennarans 
 
   Nálgun kennarans 
   í kennslunni 
 
  Skynjun kennarans á 
  aðstæðum 
 
    
 
 Aðstæður  
 kennarans  Árangur kennslunnar  
   
Mynd 2. Kennslulíkan Prosser og Trigwell (Prosser og Trigwell, 1999). 

 Trigwell o.fl. (1998 og 1999) hafa unnið tvær rannsóknir þar sem skoðuð 
voru tengsl nálgunar í kennslu og nálgunar nemenda í námi. Höfundar 
komust í báðum rannsóknunum að þeirri niðurstöðu að greina mætti meiri 
gæði í nálgun hjá þeim nemendahópum sem fengu samkvæmt lýsingum 
kennara nemendamiðaða kennslu heldur en í hópum þar sem kennarar lýstu 
kennslu sem einkenndist af miðlun upplýsinga; þeir nemendahópar lýstu 
frekar yfirborðsnálgun í námi.  

Um hugmyndir sínar um sampil náms og kennslu segja Prosser og 
Trigwell: 

 
... það er tvennt sem við höldum fram öðru fremur ... Í fyrsta lagi höldum við því 
fram að góð kennsla snúist um það að kennarar séu sér vel meðvitaðir um eigin 
hugmyndir um nám og kennslu, eigin nálgun í kennslu og hverju hún skilar. Í 
öðru lagi viljum við halda því fram að góð kennsla feli í sér leysa af hendi það 
mikilvæga verkefni ... að átta sig á hvernig nemendur skynja námsaðstæður sínar 
(e. their learning situation) og stuðla að því að samhengi námsins og samhengi 
kennslunnar sé með þeim hætti að upplifun nemandans í náminu fari saman við 
það sem kennarinn ætlar sér með kennslunni. Þar í felst að beina athyglinni að 
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hverjum einstökum nemanda, upplifun hans og reynslu; þ.e. nemendamiðuð 
nálgun (Prosser og Trigwell, 1999, bls. 23).  
 
Hér hefur verið stiklað á stóru í umfjöllun um verk nokkurra fræðimanna 

sem sett hafa mark sitt á rannsóknir á háskólanámi og kennslu. Ljóst má vera 
að ekki er unnt að gera þessu víðfeðma fræðasviði viðhlítandi skil í jafn 
stuttri grein og hér um ræðir. Höfundur vinnur eins og áður sagði að 
rannsóknarverkefni við HÍ þar sem viðfangsefnið er að rannsaka háskólanám 
og kennslu í ljósi hugmynda sem hér hafa komið fram. Segja má að baksvið 
verkefnisins sé að nokkrum hluta rannsókn höfundar sem fram fór á árunum 
2001-2003 og í fólst að lagt var mat á stöðu Háskólans á Akureyri hvað 
varðar notkun upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu. Af matinu 
var m.a. dregin sú ályktun að notkun upplýsinga- og samskiptatækni í námi 
og kennslu hefði að takmörkuðu leyti haft áhrif á þróun kennsluhátta, þ.e.a.s. 
lítið hefði breyst í nálgun kennara í kennslu (Anna Ólafsdóttir, 2003). Í 
rannsókn höfundar verður athyglinni fyrst og fremst beint að samspili 
kennsluhátta og nálgunar háskólanema í námi. Þáttur upplýsinga- og 
samskiptatækni er meðal þess sem höfundur hyggst skoða í þessu samspili. 
Ljóst er að upplýsinga- og samskiptatækni er verkfæri sem sífellt gegnir 
stærra hlutverki innan kennslufræðinnar og því álítur höfundur mikilvægt að 
skoða þátt hennar í þessu samhengi. Annar þáttur sem horft verður til er 
hvort ólík menning eða menningarmunur sem finna má innan ólíkra 
háskólagreina (Becher, 1989) sé einnig áhrifaþáttur í samspili náms og 
kennslu. Höfundur mun í verkefninu rannsaka nám og kennslu á háskólastigi 
hérlendis og velta fyrir sér hvort og þá hvernig greining á nálgun nemenda í 
námi og aukinn skilningur á samspili nálgunar í kennslu og gæða náms geti 
komið kennurum að gagni í starfi. Einnig má velta fyrir sér hvort rannsóknin 
geti komið að gagni í stærra samhengi, þ.e. hvort byggja megi á niðurstöðum 
hennar við þróun og útfærslu viðmiða við mat á gæðum háskólamenntunar 
hér á landi.  

Í upphafi greinar var vitnað í brautskráningarræðu Páls Skúlasonar á 
haustmisseri 2004 þar sem hann fjallaði um menntabyltinguna sem hann 
nefndi svo. Í ræðunni vakti Páll athygli á eðli náms á háskólastigi og sagði: 

 
Allt nám – og þetta á sérstaklega við um nám í háskóla – felst í að beina 
hugsuninni að tilteknu viðfangsefni í því skyni að brjóta það til mergjar – eða 
kannski réttara sagt: það felst í að læra að beita hugsuninni svo að hún nái utan 
um tiltekið viðfangsefni og greini alla þætti þess. ... Lærdómur er fólginn í ögun 
hugans og þjálfun við að taka eitthvert efni hugartökum, meðhöndla það í 
huganum, til að mynda með því að leysa það upp í frumþætti sína og setja fram 
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tilgátur um hvernig megi hugsa sér tengsl þeirra í raunveruleikanum. Þetta er list 
hinnar fræðilegu hugsunar sem hvarvetna er kallað eftir í heiminum í dag til að 
leita lausna á öllum hugsanlegum úrlausnarefnum og lífsvandamálum – í öllum 
greinum og á öllum sviðum mannlífsins. Þetta er driffjöðrin - uppsprettan og 
aflvakinn – á bak við menntabyltinguna sem ég nefndi (Páll Skúlason, 2004). 
 
Ekki verður hjá því komist að leiða hugann að því hvort hugmyndir 

fræðimanna um einkenni dýptarnálgunar í námi eigi ekki margt sammerkt 
með þeirri fræðilegu hugsun sem Páll lýsir í ræðu sinni. Orð hans vekja 
einnig áleitna spurningu: Hvernig getum við háskólakennarar tryggt sem best 
að háskólanám stuðli að þeirri hugsun sem Páll bendir á að kallað sé eftir í 
heiminum í dag? Ef til vill má segja að fyrirhuguð rannsókn höfundar snúist 
einmitt um að kanna hvort samspil náms og kennslu sé með þeim hætti að 
við getum verið þess fullviss að þegar að brautskráningu kemur hafi 
nemendur náð að tileinka sér „list hinnar fræðilegu hugsunar“. 
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Greining á ferðamönnum með hjálp 
viðhorfskvarðans 

Anna Dóra Sæþórsdóttir 

 

Inngangur 

Markmið með útiveru eru mismunandi og útivistariðkendur og ferðamenn 
gera ólíkar kröfur til umhverfisins eftir því hvaða upplifun þeir eru að sækjast 
eftir. Aðdráttarafl ferðamannastaða er því margs konar. Iðandi mannlíf, söfn, 
byggingar, veitingastaðir og uppákomur gera borgir og bæi eftirsótta. 
Landslag sem skartar fjölbreytilegum náttúrufyrirbærum gleður auga þess 
sem ferðast um sveitir landsins og frumstæðar aðstæður og fámenni er hluti 
af töfrum hálendisins. Þegar fólk ferðast um þessi margvíslegu svæði hefur 
það því ólíkar óskir og kröfur um hvaða eiginleikum svæðið sem það ferðast 
um á að búa yfir. Sums staðar sætta ferðamenn sig við mikla breytingu á 
umhverfinu og töluverðan mannfjölda en annars staðar spillir slíkt upplifun 
þeirra. Göngustígar og göngubrýr þykja sums staðar æskilegar en kalt fótabað 
og ögrunin við að vaða íslenskar jökulár gera gönguferðir í óbyggðum 
eftirminnanlegri. Eins má nefna að hótel og veitingahús eru einn af 
grunnþáttum ferðaþjónustu í byggð, en sumum þykir sú þjónusta ekki hæfa á 
hálendinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2004). 
Ferðamenn hafa því ólíkar skoðanir á því hvaða aðstaða og uppbygging er 
æskileg, bæði almennt og á einstökum svæðum og ljóst að ekki er mögulegt 
að gera öllum til hæfis alls staðar (Buhalis, 2000). 

Til þess að staðir séu samkeppnishæfir er nauðsynlegt að greina hvaða 
ferðamenn þeir laða að sér eða geta hugsanlega laðað að sér (Buckley og 
Papadopoulos, 1986; Mohsin, 2004) og haga uppbyggingu og þróun staðanna 
í ljósi þess. Greining á ferðamönnum gerir markaðsaðgerðir skilvirkari því þá 
er tíma og peningum ekki eytt í að reyna að fá ferðamenn á staðinn sem hafa 
ekki áhuga á honum eða kunna ekki að meta ágæti hans (Buhalis, 2000).  

Mohsin (2004) bendir á mikilvægi þess að markaðsetning afþreyingar 
byggi á skilgreiningu markaðshluta (market segments) og markaðsetningu 
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gagnvart ákveðnum markhópi. Í fyrsta lagi felst skilgreining markaðshluta í 
því að flokka saman núverandi og hugsanlega gesti með svipaðar væntingar, 
óskir og þarfir í hópa, svokallaða markaðshluta. Síðan þarf að velja sem 
markhóp þann markaðshluta sem býður upp á mesta möguleika (Buhalis, 
2000). Hægt er að nota ýmsar breytur við að greina ferðamenn eins og t.d. 
tegund ferða (hópferð, einstaklingsferð), einkenni ferðamannanna (þjóðerni, 
aldur, kyn) og viðhorf þeirra sem ýmissa þátta. Í grein Buhalis (2000) er 
fjallað um þá helstu sem hafa rannsakað þetta. 

Hér verður farin sú leið að greina ferðamenn í hópa út frá viðhorfum 
þeirra til umhverfisins. Til þess verður notaður svokallaður viðhorfskvarði (The 
Purist Scale) en hann hefur verið notaður við skipulagningu ferðamennsku á 
víðernum og náttúruverndarsvæðum í Norður-Ameríku og á Norður-
löndunum (t.d. Hendee, Catton, Marlow og Brockman, 1968; Stankey, 1973; 
Wallsten, 1988; Vistad, 1995; Fredman og Emilin, 2001). Í þessari grein er 
viðhorfskvarðinn kynntur, greint er frá aðferðinni sem hann byggir á og 
takmarkar hennar ræddir. Henni er síðan beitt hér á landi þar sem ferðamenn 
á sex náttúruskoðunarstöðum eru greindir í hópa með hliðsjón af viðhorfs-
kvarðanum. Loks er lagt mat á hvort hægt sé að nota kvarðann við skipulag 
ferðamannastaða hér á landi. 

Viðhorfskvarðinn 

Hendee o.fl. (1968), Stankey (1973), Wallsten (1988), Vistad (1995) og 
Fredman og Emmelin (2001) eru meðal þeirra sem hafa rannsakað skynjun 
og upplifun ferðamanna á víðernum og náttúruverndarsvæðum og leitast við 
að skipa ferðamönnum í hópa út frá ólíkum viðhorfum þeirra. Atriði sem 
þeir nota í þessari greiningu snúa að því hversu mikla uppbyggingu 
ferðamenn kjósa á ferðalögum sínum, hve mikla breytingu þeir þola á 
umhverfinu og hversu marga aðra ferðamenn þeir telja æskilega á sömu 
slóðum og þeir eru. Þetta endurspeglar mismunandi þarfir, viðhorf og 
væntingar ferðamanna og að þeir eru misviðkvæmir fyrir röskun á því 
umhverfi sem þeir ferðast um. 

Hendee o. fl. (1968) voru fyrstir til að rannsaka þau fjölbreytilegu viðhorf 
sem gestir bera til víðerna og hvernig þeim ber að stjórna í ljósi þeirra. 
Rannsóknir þeirra beindust að þremur víðernissvæðum í norðvesturhluta 
Bandaríkjanna og voru sendir út spurningalistar til 1.348 gesta sem þangað 
höfðu komið. Svarendur þurftu að taka afstöðu til 150 atriða, en af þeim 
voru notaðar þrjátíu sértækar spurningar sem gegndu því hlutverki að greina 
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fólk í mismunandi gerðir. Sem dæmi um spurningar í þeirri rannsókn má 
nefna: líkar ferðamönnunum að sofa utandyra, ganga um með bakpoka eða 
reyna á sig líkamlega, leggja ferðalangar mikið upp úr því að horfa á 
landslagið og hversu mikilvæg er fjarvera mannvirkja. Hverri spurningu var 
svarað á 9 stiga kvarða frá því að vera mjög andvígur til mjög sammála. Með 
hliðsjón af því hversu mörg stig fengust úr spurningunum var ferða-
mönnunum skipt í fimm hópa; strong wildernists, moderate wildernists, weak 
wildernists, neutralists og urbanists og röðust þeir samkvæmt því á svokallaðan 
víðernisskala (e. Wildernism — Urbanism Scale). Kvarðinn var þröngur á 
öðrum endanum þar sem viðhorf víðernissinna voru sundurgreind en víðari 
á hinum enda kvarðans. Hendee og félagar komust að þeirri niðurstöðu að 
víðernissinnar voru næmari en aðrir gestir fyrir þeim eiginleikum víðerna sem 
getið er um í bandarísku víðernislögunum (Wilderness Act) eins og t.d. 
mikilvægi þess að geta upplifað einveru og notið frumstæðrar afþreyingar 
(Hendee o. fl., 1968).  

Nokkrum árum síðar lagði Stankey (1973) spurningalista fyrir tæplega 
fimmhundruð ferðamenn á fjórum víðernissvæðum í Bandaríkjunum. Meðal 
annars var spurt um reynslu af ferðalögum um svæðin og hversu mikla 
umhyggju þeir bæru fyrir þeim. Á spurningalistanum voru meðal annars 
fjórtán atriði sem notuð voru til að búa til viðhorfskvarða (e. the Purist Scale) 
og voru í því skyni einkum höfð í huga atriði sem skilgreind eru í bandarísku 
víðernislögunum. Í ljósi afstöðu sinnar var gestum víðernanna skipað í fjóra 
hópa strong purists, moderate purists, neutralists og non purists eftir því hversu mörg 
stig þeir fengu úr spurningunni.  

Schreyer (1976) bjó til enn einn kvarða (e. Wilderness Purism) þar sem 
hann notaði 17 atriði til að flokka ferðalanga í ljósi viðhorfa þeirra til 
þjóðgarða í Bandaríkjunum. 

Fyrstur til að beita hliðstæðri aðferð á Norðurlöndunum var Wallsten 
(1988) og var það gert á náttúruverndarsvæðinu Rogen í Svíþjóð. Hann 
notaði sambærilegan viðhorfskvarða og Stankey (1973) og byggði á 
svipuðum spurningum nema hann skiptir víðernissinnum í þrjá hópa í stað 
fjögurra. Annað sem greinir aðferð hans frá hinum er, að í stað þess að setja 
niður ákveðin mörk fyrir hópana, lítur hann á dreifingu svaranna og situr 
mörk flokkanna einu staðalfráviki fyrir ofan og fyrir neðan meðaltalið. Með 
því móti lendir u.þ.b. 16% svaranna í jaðarhópunum tveimur og um tveir 
þriðju svarenda í miðjunni.  

Vistad (1995) beitir í doktorsritgerð sinni sömu aðferð og Wallsten (1988) 
þar sem hann skoðar Femundsmarka í Noregi. Hann ber niðurstöður sínar 
saman við niðurstöður Wallsten enda eru Femundsmarka og Rogen aðlæg, 
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sitt hvoru megin við landamæri ríkjanna. Fredman og Emmelin (2001) beittu 
einnig sömu aðferð við skiptingu ferðamanna í fjalllendi Svíþjóðar. 

Þessar ólíku aðferðir sem Norðurlandabúarnir og menn vestan hafs beita 
geta gefið nokkuð mismunandi niðurstöður. Þegar föst mörk eru ákveðin 
fyrir flokkana, eins og Bandaríkjamennirnir gerðu, er hægt að bera saman 
samsetningu gesta á hinum ýmsu svæðum enda var það eitt af markmiðum 
þeirra. Það er hins vegar ekki hægt, þegar mörkin eru ákveðin út frá dreifingu 
gagnanna, eins og Norðurlandabúarnir gerðu, því þá eru mörkin mismunandi 
fyrir hvert gagnasett. Þó er hægt að bera þau saman ef stigin sem fást úr 
spurningunum eru normaldreifð og eru umreiknuð með hliðsjón af stöðluðu 
normaldreifingunni. Með þeirri aðferð sem beitt hefur verið á Norður-
löndunum er dreginn fram munur á þeim hópum sem heimsækir ákveðin 
svæði og þjónar það tilgangi þegar einstök svæði eru skipulögð fyrir ólíka 
notendahópa.  

Við úrvinnsla þeirra gagna sem hér eru kynnt er bandarísku aðferðinni 
beitt, þ.e. mörk flokkanna látin vera föst en ekki dreifingarháð, enda 
markmiðið að bera saman gestahópa nokkurra náttúruskoðunarstaða.  

Aðferðir 

Þau svæði sem eru til skoðunar í þessari rannsókn eru: Mývatnssveit, 
þjóðgarðarnir Skaftafelli og Jökulsárgljúfur, Landmannalaugar, Langisjór1 og 
friðland á Lónsöræfum. Landmannalaugar, Langisjór og Lónsöræfi eru á 
hálendingu en hinir þrír í byggð. Dvalið var í viku á hverjum stað sumrin 
2000 og 2001 og spurningarlistum dreift til þeirra sem þar fóru um. 
Spurningarnar voru á ensku, þýsku og frönsku auk íslensku. Meginmarkmið 
rannsóknarinnar var að meta félagsleg þolmörk ferðamanna2. Ein spurning 
listans, þar sem spurt var um afstöðu ferðafólks til fjórtán atriða, var notuð 
til að flokka ferðamenn í þjónustusinna, almenna ferðamenn og náttúrusinna. 
Stuðst var við sambærilega spurningu og Stankey (1973), Wallstein (1988) og 
Vistad (1995) notuðu. Eitt atriði greinir þessa rannsókn frá þeirri sem 

                                                 
 
1  Í umfjölluninni hér á eftir þar sem vísað til Langasjós var listinn lagður fyrir gönguhóp á 

vegum Útvistar sem fór gönguleiðina frá Langasjó og Sveinstindi, meðfram Skaftá, í 
Skælinga, Eldgjá og Hólaskjól.  

2  Rannsóknin var hluti stærra verkefnis sem ber heitið „Þolmörk ferðamannastaða á 
Íslandi“. Styrktaraðilar voru Rannís (verkefni nr. 996130099), Ferðamálaráð Íslands, 
Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri. 
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Norðurlandabúarnir og Norður-Ameríkumenn beittu en það er að þeir 
spurðu um hálendið/víðerni almennt en í þessari rannsókn var hins vegar 
spurt um það svæði sem fólk var að ferðast um. Sú leið var valin vegna þess 
markmiðs rannsóknarinnar að leggja mat á æskilega uppbyggingu á hinum 
ólíkum náttúruskoðunarstöðum og að draga fram mun á óskum þeirra 
ferðamanna sem koma á þessa staði. 

Spurningin sem notuð var til að greina ferðamennina í fyrrnefnda flokka 
var: ,,Hversu mikilvæg eru eftirfarandi atriði fyrir þig, á ferðalagi þínu um svæðið?“. Í 
spurningunni voru talin upp 14 atriði og voru svarmöguleikarnir á 5-stiga 
Likert kvarða þar sem hægt var að merkja við mjög mikilvægt, frekar mikilvægt, 
mikilvægt, lítið mikilvægt og alls ekki mikilvægt. Leitað var álits á hversu góðar 
aðstæður fólk vildi hafa á hverjum stað. Í því sambandi var spurt um mikilvægi 
lagðra göngustíga, merktra gönguleiða, göngubrúa og að skoðunarverðir 
staðir væru merktir. Einnig var spurt um hversu mikið ferðamenn lögðu upp 
úr að hafa áningarstaði með bekkjum og borðum og að geta tjaldað á 
skipulögðum svæðum. Þá var skoðað hversu mikið fólk leggur upp úr einveru 
og var spurt um mikilvægi þess að á staðnum væru fáir aðrir ferðamenn, að 
ekki sæjust ummerki eftir aðra ferðamenn, að geta tjaldað þar sem ekki 
verður vart við aðra og um mikilvægi þess að geta notið kyrrðar. Þar að auki 
var spurt um mikilvægi þess að upplifa óraskaða náttúru á svæðinu, að geta 
gengið án þess að sjá mannvirki (önnur en fjallaskála) og að ekki sæjust 
ummerki um utanvegaakstur. Loks var leitað eftir viðhorfi fólks til stjórnunar 
og reglna um viðkomandi svæði en þá var spurt um mikilvægi þess að mega 
tjalda hvar sem er innan svæðisins og að mega tjalda þar sem viðkomandi 
verður ekki var við aðra.  

Svörin höfðu gildi frá einum til fimm og fékkst einn fyrir svör sem 
einkenna þjónustusinna en fimm fyrir svör sem einkenna náttúrusinna. Stig 
fyrir hvern lið spurningarinnar voru síðan lögð saman þannig að 
heildarstigafjöldi hvers svaranda fékkst. Hæsta gildi sem hægt var að fá út úr 
spurningunni voru 70 stig (14 atriði * 5 stig) en lægsta 14 stig (14 atriði * 1 
stig). Einungis var hægt að nota þau svör þar sem öllum atriðum 
spurningarinnar hafði verið svarað og var endanleg úrtaksstærð 2094.  

Eins og áður segir voru mörk flokkanna látin vera föst og var notast við 
viðmið Stankeys (1973). Hóparnir voru: miklir náttúrusinnar (strong purists) 
með 60 - 70 stig úr spurningunni; náttúrusinnar (moderate purists) með 50 - 59 
stig; almennir ferðamenn (neutralists) með 40 - 49 stig; og þjónustusinnar (non 
purists) með < 40 stig.  

Þessi aðferð við að flokka ferðamenn hefur sína veikleika og hefur verið 
gagnrýnd meðal annars af Stankey (1973) og Vistad (1995). Það mikilvægasta 
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í þessu samhengi er að skalinn er margvíður, þ.e. það er verið að spyrja álits á 
mörgum atiðum sem þurfa ekki endilega að fara saman. Sami einstaklingur 
getur t.d. sagt að það sé mjög mikilvægt að hann geti notið kyrrðar (og þar 
með verið náttúrusinni) og hins vegar sagt að það sé mjög mikilvægt að 
skoðunarverðir staðir séu merktir (og þar með verið þjónustusinni). Í 
endanlegu mati gæti hann flokkast sem almennur ferðamaður. Einnig getur 
fólk svarað að það sé alls ekki mikilvægt að geta tjaldað hvar sem er innan 
svæðisins (þ.e. svar þjónustusinna). Svarið þyrfti ekki endilega að endurspegla 
hans eigin langanir heldur samfélagslega ábyrgð, þ.e.a.s. ef allir tjölduðu þar 
sem þeim sýndist gæti það eyðilagt svæðið og rýrt upplifun gesta. 

Í niðurstöðunum sem hér eru kynntar var notast við lýsandi tölfræði til 
þess að gefa heildstæða mynd af gögnunum. Kolmogorov — Smirnov próf 
var gert til að fá staðfestingu á að um normaldreifingu gagnanna hafi verið að 
ræða og gerð voru kíkvaðrat próf og t-próf til að bera saman staðina. 
Meginþáttagreining (e. principal component analysis) var gerð til að einfalda 
gagnasafnið og sjá hvort í því væru undirliggjandi mynstur.  

Niðurstöður 

Samsetning gesta með hliðsjón af viðhorfskvarðanum 
Stigin sem svarendur á svæðunum sex fengu úr spurningunni reyndust vera 
normaldreifð (skv. Kolmogorov — Smirnov prófi, D = 0,057, z = 2,6) með 
meðaltal 42,5 og staðalfrávik 7,4. Lægsta gildið úr samanlögðum stigum allra 
liða spurningarinnar var 18 og hæsta gildið 68 stig (tafla 1). Göngumenn á 
leiðinni Langisjór — Hólaskjól fengu að meðaltali flest stig út úr 
spurningunni eða rúmlega 52 stig. Ferðamenn í friðlandi á Lónsöræfum 
komu þar næstir á eftir með um 50 stig og gestir Landmannalauga með um 
46 stig. Ferðamenn í þjóðgörðunum í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum og í 
Mývatnssveit fengu mun færri stig, að meðaltali 41 – 43 stig.  

Þessar niðurstöður benda til þess að skoðanir ferðamanna á hversu góðar 
aðstæður eiga að vera og á mikilvægi upplifunar á einveru og óraskaðri 
náttúru séu ólíkar á þessum stöðum. Ferðamenn á öræfunum vilja litla 
uppbyggingu og leggja áherslu á fámenni á meðan ferðamenn á svæðunum í 
byggð vilja góða aðstöðu og þjónustu.  
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Tafla 1. Niðurstöður úr viðhorfskvarðaspurningunni. 
 Meðaltal Staðal- Lægsta Hæsta Spönn N 
  frávik gildi gildi   
Sveinstindur 52,18 8,19 39 65 26 17 
Lónsöræfi 49,67 9,71 25 68 43 67 
Landmannalaugar 45,18 7,83 24 67 43 308 
Skaftafell 42,71 7,73 18 65 47 328 
Mývatn 41,51 6,78 20 64 44 519 
Jökulsárgljúfur 41,31 6,46 20 62 42 855 
Allir staðir 42,50 7,38 18 68 50 2094 

 
Marktækur munur reyndist vera á meðalstigafjölda gesta á þessum sex 

svæðum í öllum tilfellum nema tveimur, en það var í samanburði milli 
Mývatnssveitar og Jökulsárgljúfurs annars vegar (t = -0,551, p = 0,582, df = 
1372) og Langasjó og Lónsöræfa hins vegar (t = 0,98, p = 0,331, df = 82). 
Skoðanir ferðamanna í Mývatnssveit og Jökulsárgljúfrum eru sem sagt líkar, 
og sömuleiðis viðhorf göngumanna við Langasjó og í Lónsöræfum.  

Breytileiki í skoðunum ferðamannanna var mestur í friðlandinu á 
Lónsöræfum (s = 9,7) en minnstur í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum (s = 
6,46) (tafla 1 og mynd 2). Dreifing stiganna var minnst hjá göngumönnum 
við Langasjó (spönn = 26) en mest hjá gestum þjóðgarðsins í Skaftafelli 
(spönn = 47). Það má túlka sem svo að skoðanir göngumanna við Langasjó 
séu einsleitari en gesta þjóðgarðsins.  
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Mynd 1. Dreifing stiga úr viðhorfsspurningunni. 

Eins og áður segir var stigafjöldinn úr spurningunni notaður til að skipta 
ferðamönnum í fjóra hópa með hliðsjón af aðferð Stankey (1973). Í ljós kom 
að miklir náttúrusinnar eru hlutfallslega flestir á gönguleiðinni Langisjór — 
Hólaskjól, eða 24% gesta og síðan í friðlandi á Lónsöræfum, 15% gesta (tafla 
2). Náttúrusinnar eru einnig flestir á þessum tveimur stöðum eða ríflega 
þriðjungur gesta. Náttúrusinnar eru aftur á móti fáir á hinum fjórum 
athugunarsvæðunum, eru frá 9% í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum til 26% í 
Landmannalaugum og miklir náttúrusinnar finnast þar varla. Þjónustusinnar 
eru 39% gesta í Mývatnssveit og í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum, 34% í 
þjóðgarðinum í Skaftafelli og um fjórðungur gesta í Landmannalaugum. 
Almennir ferðamenn eru um þriðjungur gesta á gönguleiðinni Langisjór — 
Hólaskjól (35%) og í friðlandi á Lónsöræfum (27%) en eru um helmingur 
gesta á hinum rannsóknarsvæðunum fjórum. Marktækur munur reyndist vera 
á skiptingu hópanna milli ferðamannastaðanna (χ2 = 246,48, p = 0,000, df = 
15). 
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Tafla 2. Skipting ferðamanna í náttúrusinna, almenna ferðamenn og 
þjónustusinna eftir ferðamannastöðum. 
 Miklir Náttúrusinnar Almennir Þjónustusinnar 
 náttúrusinnar  ferðamenn  
 % % % % 
Langisjór 24 35 35 6 
Lónsöræfi 15 40 27 18 
Landmannalaugar 3 26 47 24 
Skaftafell 1 18 47 34 
Mývatnssveit 0 11 50 39 
Jökulsárgljúfur 1 9 50 39 
Allir staðir 2 15 48 35 

 
Þessar niðurstöður undirstrika að ferðamenn í Lónsöræfum og á 

gönguleiðinni Langisjór — Hólaskjól eru í grundvallaratriðum andvígari 
uppbyggingu og þjónustu, viðkvæmari fyrir umhverfisröskun og vilja hafa 
færri ferðamenn í kringum sig en ferðamenn í þjóðgörðunum og í 
Mývatnssveit. Skoðanir ferðamanna í Landmannalaugum eru ekki eins 
afgerandi. 

Meginþáttagreining 
Gerð var meginþáttagreining á þessar spurningar til að einfalda gagnasafnið 
og sjá hvort í því væru einhver undirliggjandi mynstur. Stuðst var við viðmið 
Kaisers og aðeins dregnir út þættir sem hafa eigið gildi hærra en 1. Einungis 
var haldið eftir til lokagreiningar þáttahleðslum yfir 0,4. Með þessari 
tölfræðilegu aðferð voru úr þessum fjórtán spurningum dregnir fram fjórir 
þættir sem skýra saman um 60% af heildardreifingunni í svörunum (tafla 3). 
Þeir einstaklingar sem búa að baki fyrsta þættinum leggja áherslu á góða 
grunngerð. Þeir vilja lagða göngustíga og að gönguleiðir og skoðunarverðir 
staðir séu merktar. Þeir vilja jafnframt að þar sem þeir gista séu skipulögð 
tjaldsvæði með salernum, ruslafötum og að þar séu bekkir og borð til að 
þægilegra sé að borða nesti úti í náttúrunni. Þessi fyrsti þáttur skýrir um 22% 
af heildardreifni breytanna. Næst sterkasti þátturinn var ósk ferðamanna um 
að geta upplifað ósnotna náttúru en hann skýrir 19% af heildardreifni 
breytanna. Meðal þeirra ferðamanna sem þannig hugsa skiptir miklu máli að 
geta gengið um náttúruna án þess að rekast á mannvirki og að fjöldi 
ferðamanna sé ekki það mikill að náttúran hafi borið skaða af. Þriðji 
þátturinn bendir til hóps sem leggur áherslu á frelsi til athafna eins og t.d. að fá 
að tjalda þar sem þeim sýnist. Þessi þáttur skýrir 12% af heildardreifni 
breytanna. Í fjórða þættinum koma fram viðhorf þeirra sem finnst ummerki 
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eftir utanvegaakstur ekki trufla upplifun þeirra. Það má geta sér til um að þessi 
hópur keyri um á jeppum og upplifi ævintýri við að keyra vegleysur langt frá 
mannabyggðum. Þessi hópur vill gjarnan upplifa einveru sem þeir gera 
væntanlega þegar þeir keyra utan alfaraleiðar og upplifa náttúruna. Skoðanir 
þessa hóps einkennist því af ákveðinni þversögn. 

Tafla 3. Niðurstöður þáttagreiningar. 
 1. 2. 3. 4. 
 þáttur þáttur þáttur þáttur 
 Grunn- Náttúru- Frelsi „Jeppa- 
 gerð upplifun kúltúr“ 
Merktar gönguleiðir ,676 ,189 -,018 -,168 
Lagðir göngustígar ,693 ,423 -,044 -,161 
Göngubrýr ,663 ,392 -,057 -,159 
Áningastaðir ,553 ,347 -,183 ,172 
Skoðunarverðir staðir merktir ,608 ,237 -,039 ,181 
Skipulögð tjaldsvæði ,511 ,116 -,208 ,380 
Að hægt sé að njóta kyrrðar -,456 ,515 -,257 ,423 
Að hægt sé að upplifa óraskaða náttúru -,441 ,505 -,257 ,447 
Að það séu fáir aðrir ferðamenn -,135 ,595 ,171 ,124 
Að geta gengið án þess að sjá mannvirki -,272 ,705 -,162 -,190 
Að ekki sjáist ummerki um utanvegaakstur -,355 ,361 -,354 -,545 
Að ekki sjáist ummerki eftir aðra ferðamenn -,397 ,601 -,024 -,318 
Að mega tjalda hvar sem er innan svæðisins -0,23 ,258 ,839 ,086 
Að geta tjaldað þar sem þú verður ekki var 
við aðra -,075 ,470 ,727 -,004 

Umræður 

Þáttagreiningin hefur með þessu vissulega stutt þá hugmynd sem liggur að 
baki viðhorfskvarðanum, þ.e. að samsetning viðhorfa ferðamanna gefur 
tilefni til að skipa þeim í hópa. Þeir einstaklingar sem búa að baki fyrsta 
þættinum eru þjónustusinnar en þeir sem sameinast um mikilvægi 
náttúruupplifunar (2. þáttur) og frelsis (3. þáttur) eru frekar náttúrusinnar. Til 
þess að styrkja samkeppnisstöðu ferðaþjónustu á Íslandi er, eins og meðal 
annars Buckley og Papadopoulos (1986) og Mohsin (2004) benda á, 
mikilvægt að vita hver séu ríkjandi viðhorf þeirra sem staðirnir laða að sér og 
haga uppbyggingu staðanna í ljósi þess.  

Mikilvægt er að átta sig á að á þeim svæðum hálendisins þar sem litlu 
hefur verið raskað eru náttúrusinnar sá markaðshluti sem býður upp á mesta 



Greining á ferðamönnum með hjálp viðhorfskvarðans 37 

 

möguleika sem markhópur. Ánægja þeirra eykst ekki með því að byggja 
staðina frekar upp og auka þjónustuna, heldur þvert á móti með því að halda 
svæðunum eins náttúrulegum og kostur er. Ferðamannastaðir í byggð eiga 
aftur á móti að gera enn betur en nú er gert og bæta þjónustu og innviði. 

Ef slík nálgun er höfð til hliðsjónar við áframhaldandi þróun ferða-
mennsku hér á landi næst hámarksnýting á landinu fyrir fjölbreytilega ferða-
mennsku, styrkari stoðum er rennt undir ferðaþjónustu og stuðlað að sjálf-
bærri þróun greinarinnar. Þetta er lykilatriði til þess að hægt verði að taka við 
sem flestum ferðamönnum, með mismunandi sjónarmið og óskir án þess að 
ganga á þær auðlindir sem ferðamennska byggir á (Buhalis, 2000). 
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Einkenni smásöluverslunar hérlendis 

Ágúst Einarsson 

 

Smásöluverslun og hagþróun 

Smásöluverslun á Íslandi hefur þróast mikið á síðustu áratugum. Sjálfstæði 
landsins árið 1944 og eftirstríðsárin mörkuðu aðlögun að hagkerfi og 
hagstjórnaraðferðum nágrannalandanna. Samfélagið breyttist smátt og smátt 
úr frumframleiðslusamfélagi í þjónustusamfélag. Búseta hefur verið á Íslandi 
frá seinni hluta níundu aldar og Ísland var sjálfstætt ríki fram til 1262 og var 
lífleg verslun í landinu og við útlönd á þessum fyrstu öldum búsetu (Lýður 
Björnsson, 2004). Eftir 1262 og allt til ársins 1944 var Ísland nýlenda, fyrst 
Norðmanna og síðan Dana. Á 15. öld var mikil verslun Englendinga á 
Íslandi og á 16. öld bættust Þjóðverjar við. Danakonungur eða umboðsmenn 
hans ráku alla verslun á Íslandi, inn- og útflutning og smásölu á 17. og 18. öld 
en á 19. öld færðist verslun smátt og smátt inn í landið. 20. öldin var mikið 
framfaraskeið í verslun og búháttum. 

Á mynd 1 er sýnd þróun íbúafjölda og hagvaxtar í rúm 100 ár frá upphafi 
20. aldar. 
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Mynd 1. Þróun íbúafjölda og hagvaxtar frá 1900 til 2003 (heimild: (Hagstofa 
Íslands, 1997; Hagstofa Íslands, 2004). 

Eins og sést á mynd 1 hefur íbúafjöldi landsins nær fjórfaldast á síðustu 
100 árum en hagvöxtur á íbúa hefur tólffaldast á sama tíma. 

Smásöluverslunin komst alfarið í hendur Íslendinga á árunum frá 1870 til 
1903 en heildsala var öll í höndum útlendinga á þeim tíma. Eftir 1903 færðist 
heildsalan einnig smátt og smátt í hendur Íslendinga. Mikil opinber afskipti 
voru gagnvart smásölu allt fram til ársins 1960 en eftir þann tíma hefur ríkt 
markaðshagkerfi að þessu leyti í verslun. Mynd 2 sýnir hlutdeild vinnu-
markaðar í landbúnaði, sjávarútvegi og í verslun frá aldamótum 1900.  
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Mynd 2. Hlutdeild helstu atvinnuvega, landbúnaðar, sjávarútvegs og 
verslunar, á vinnumarkaði 1900 til 2004 (heimild: Hagstofa Íslands, 1997; 
Hagstofa Íslands, 2004). 

Eins og sést á mynd 2 hefur orðið gífurleg breyting á atvinnuháttum 
undanfarin 100 ár. Þannig hefur hlutdeild landbúnaðar á vinnumarkaði 
lækkað úr 60% árið 1900 niður í 3,4% árið 2004. Sjávarútvegur hefur lækkað 
úr 17% niður í 6,3% árið 2004 en verslun hefur aukið hlutdeild sína á 
vinnumarkaði úr 2% árið 1900 í 16% árið 2004. 

Miklar breytingar hafa orðið í matvælaneyslu síðustu tæp 50 árin, en sala 
matvæla er stærsti þáttur smásölu. Mjólkurneysla, sem er mikil á Íslandi, 
hefur dregist saman um nær helming. Neysla gosdrykkja hefur tífaldast. Egg 
og kjötneysla hefur einnig aukist verulega. Neysla á kartöflum og fiski hefur 
minkað mikið en litlar breytingar hafa orðið á neyslu kaffi og sykurs en þar 
þarf að hafa í huga að með gosdrykkjum hefur sykurneysla aukist verulega. 
Ef samsetning einkaneyslu er skoðuð yfir lengra tímabil hafa orðið miklar 
breytngar. Það hefur orðið þriðjungs samdráttur í kaupum á mat, húsnæði og 
fatnaði undanfarin tæp 50 ár en aukning hefur orðið í flutningum og fjar-
skipum, menntun og afþreyingu. Þessi breyting á neyslumynstri endurspeglar 
þjóðfélagslegar breytingar á þessum tíma. Neyslumynstur hefur mikil áhrif á 
smásöluverslun og er þetta mynstur með nokkuð öðrum hætti en er á öðrum 
Norðurlöndum, sbr. töflu 1. 
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Tafla 1. Neysla á Norðurlöndum á íbúa 2002 /2003 (heimild: Hagstofa 
Íslands, 2004). 
 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 
Fólksbifreiðar á hverja 
1.000 íbúa 574 351 434 425 454 
 

Sala á áfengi, lítrar á íbúa 6,5 11,3 9,2 5,9 6,9 
 

Ferskt grænmeti, kg á íbúa 50,7  64,1  67,4 
 

Mjólk, 10 lítrar á íbúa 148 104 145 119 115 
 

Nauta- og kálfakjöt, kg á íbúa 13,6 27,5 18,4 20,0 21,4 
 

Svínakjöt, kg á íbúa 20,1 55,6 33 24,1 34,4 
 

Lamba- og kindakjöt, kg á íbúa 23,4 1,3 0,4 5,5 1,0 
 

Kjúklingakjöt, kg á íbúa 15,2 22,0 15,8 11,0 13,8 
 

Fiskur og skelfiskur, kg á íbúa 45,8  38,7 55,5 28,5 
 

Sykur, kg á íbúa 50,9 40,8 33,4 41,2 44,7 
 
Í töflu 1 sést að bílaeign Íslendinga er mest, Danir neyta mest áfengis og 

Íslendingar eru með minnsta grænmetisneyslu en mesta mjólkurneyslu. 
Neysla Íslendinga á nautakjöti og kálfakjöti er áberandi minnst allra Norður-
landa en móti kemur að lambakjötneysla er hér langmest. Íslendingar eru um 
miðjan hóp í neyslu kjúklingakjöts en hæstir í fisk- og sykurneyslu.  

Mikill vöxtur hefur verið á Íslandi í smásölu miðað við önnur Norður-
lönd. Þannig hefur smásala aukist um 70% á árunum 1990 til 2002 á sama 
tíma og aukningin hefur verið um 40-45% í Danmörku og Svíþjóð og 30% í 
Finnlandi en ekki nema 20% í Noregi (Nordic Council of Ministers, 2004). 

Umfang smásöluverslunarinnar 

Mælikvarði á breytingar á umsvifum í smásöluverslun er velta í 
smásöluverslun á föstu verðlagi og sem hlutfall af landsframleiðslu eins og 
lýst er í mynd 3. 
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Mynd 3. Smásöluverslun 1998-2004 í millj. kr. á verðlagi ársins 2004 
(heimild: Hagstofa Íslands, 2004; Hagstofa Íslands, 2005). 

Eins og sést á mynd 3 er smásala með matvæli stærsti einstaki 
smásölugeirinn með um 77 milljarða veltu þessi ár og hefur staðið í stað 
undanfarin ár. Önnur smásala er með um 120 milljarða veltu síðustu 7 ár og 
hefur aukist nokkuð á föstu verðlagi. Smásala sem hlutdeild af lands-
framleiðslu lækkaði síðastliðin 7 ár úr 26% hlutdeild í 24%. 

Velta í smásöluverslun er ekki hvað síst vegna verslunar með matvæli eins 
og áður segir. Árið 2003 voru stórmarkaðir með 30% hlutdeild af allri 
smásöluverslun en þar er mikil matvælasala. Byggingarvöruverslanir voru 
með 11% hlutdeild og hefðbundnar matvöruverslanir með sölurými minna 
en 400 m2 voru einungis með um 6% hlutdeild af allri smásölu. Sala á áfengi 
er með sérstökum hætti á Íslandi þar sem rekin er ríkiseinkasala, svipað og á 
ýmsum hinna Norðurlandanna. Hlutdeild áfengisverslunar er 8%. Lyf og 
tengd framleiðsla er að nær eingöngu seld í sérhæfðum verslunum sem þó 
eru oft í eigu stærri verslunarkeðja og lyfjasala er með 7% hlutdeild. Önnur 
smásala var með 38% hlutdeild árið 2003 (Hagstofa Íslands, 2005). 

Stórmarkaðir og risamarkaðir hafa sífellt náð stærri markaðshlutdeild og 
árið 2004 voru 3 fyrirtæki með 88% af allri dagvöruverslun í landinu en hún 
er langmest á höfuðborgarsvæðinu. Þessi fyrirtæki eru Hagur með 46% 
hlutdeild, Kaupás með 26% og Samkaup með 16%. (Lýður Björnsson 2004). 
Innflutningur til Íslands hefur einkum verið frá Evrópu og á mynd 4 eru 
sýnd helstu innflutningslönd Íslendinga árið 1983 og 2003. 
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Mynd 4. Helstu innflutningslönd Íslendinga árið 1983 og 2003 (heimild: 
Hagstofa Íslands, 2004). 

Eins og sést á mynd 4 hafa ekki orðið miklar breytingar á 
innflutningslöndum og hlutfallslegri verslun við þau á síðustu 20 árum. Sömu 
11 löndin voru með mestan innflutning bæði 1983 og 2003 og Þýskaland er í 
báðum tilvikum stærsta innflutningslandið. Árið 1983 fluttu þessi lönd inn 
samtals in 79% af heildarinnflutningi og árið 2003 var hlutdeild þeirra 69%. 
Athygli vekja hin miklu viðskipti við fyrrum Sovétríkin en Ísland var það 
land í Evrópu sem átti hvað mest viðskipti við Sovétríkin. Íslendingar fluttu 
einkum út karfa til Sovétríkjanna en fluttu nær alla olíu og bensín frá Sovét-
ríkjunum. Hlutdeild smásöluverslunar og tengdra atvinnugreina í landsfram-
leiðslu hefur vaxið verulega undanfarin ár, sbr. mynd 5. 
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Mynd 5. Framlag atvinnugreina til landsframleiðslu 1990 og 2003 (heimild: 
Hagstofa Íslands, 2004). 

Hlutdeild verslunar og tengdra atvinnugreina í landsframleiðslum er um 
12% og hefur lækkar lítillega síðustu 13 ár, sbr. mynd 5. Fjárfestingar í 
tengslum við verslun og tengdar greinar hafa verið um 3 til 4% af heildarfjár-
festingu á Íslandi síðustu ár og hafa þær dregist saman undanfarin 6 ár um 
25% en hafa þarf í huga að fyrir þann tíma varð veruleg aukning í fjár-
festingum í verslunarhúsnæði, einkum á sviði smásölu. Þannig var fjárfesting 
á þessu sviði um 11% af heildarfjárfestingum árið 1987 (Hagstofa Íslands, 
1997).  

Vörustjórnunarkostnaður og verslunarsvæði 

Ísland er tiltölulega stórt land miðað við íbúafjölda sem gerir flutning 
mikilvægan þátt í vöruverði smásöluverslunar. Mynd 6 sýnir dreifingu íbúa 
162 landa heims árið 2003. Íbúar þessara landa eru 6,3 milljarðar og flest 
lönd heims og öll þau stærstu (Area and Population of Countries, 2004). 
Ísland, sem er með 3 íbúa á hvern ferkílómetra, er í hópi dreifbýlustu landa 
veraldar eða í 6. neðsta sæti. 
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Mynd 6. Þéttleiki byggðar, íbúar á ferkílómetra, í 162 löndum 

Þéttbýlasta land í heimi er Singapore en næst þéttbýlast er Malta. Tíu 
dreifbýlustu lönd heims eru Mongólía, Namibía, Ástralía, Botswana, Surinam, 
Ísland, Mauritanía, Líbía, Kanada og Guyana. Á móti hinu mikla dreifbýli á 
Íslandi vegur hins vegar sú staðreynd að mjög stór hluti íbúa landsins býr á 
höfuðborgarsvæðinu. Mynd 7 sýnir þróun búsetu milli þéttbýlis og dreifbýlis 
frá árinu 1901. 

Ísland
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Mynd 7. Þróun þéttbýlismyndunar á Íslandi í 100 ár, frá 1901 til 2003 
(heimild: Hagstofa Íslands, 1997; Hagstofa Íslands, 2004). 

Á mynd 7 sést að árið 1901 bjuggu 87% Íslendinga í dreifbýli en þeir eru 
nú 37%. Þessi þróun hefur haft mikil áhrif á smásöluverslun. Ef skoðað er 
hvernig þéttbýli er háttað á höfuðborgarsvæðum í heiminum sést á mynd 8 
hversu stórt hlutfall íbúa 162 landa býr á höfuðborgarsvæði viðkomandi 
lands árið 2003. 
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Mynd 8. Hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæði í 162 löndum (heimild: (World 
Capitals, 2004; Area and Population of Countries, 2004). 

Á Íslandi búa 63% af íbúum landsins á höfuðborgarsvæðinu og er Ísland 
þannig nánast borgríki. Landsbyggðin er horfin hérlendis sé borið saman við 
önnur lönd. Einungis í 5 ríkjum er hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæði hærra en 
á Íslandi. Þau 10 lönd þar sem flestir landsmanna búa á höfuðborgarsvæði 
eru Singapúr, Bahrein, Kuweit, Bahamaeyjar, Katar, Ísland, Uruguvæ, 
Líbanon, Surinam og Malta. Þótt smásöluverslun ætti að öðru jöfnu erfitt 
uppdráttar í mjög dreifbýlum löndum eins og Íslandi býr mjög stór hluti af 
íbúum landsins á höfuðborgarsvæðinu og þar með lækkar dreifinga-
kostnaður. 

Mikilvægur hluti kostnað við smásölu er vörustjórnunarkostnaður eða 
flutningafræðilegur kostnaður (logistics costs). Vörustjórnunarkostnaður 
hefur verið kannaður fyrir tiltekna þætti hérlendis, þ.e. fyrir dagvöru, þ.e. 
matvöru (Samtök verslunar og þjónustu, 2004). Þessi rannsókn fól bæði í sér 
heildsölu og smásölu. Árið 2003 var vörustjórnunarkostnaður 8% af veltu, 
þar af var flutningskostnaður 3%, birgðakostnaður 4,4% og stjórnunar-
kostnaður 0,5%. Í töflu 2 eru sýndar nokkar niðurstöður í evrópskum rann-
sóknum (Samtök verslunar og þjónustu , 2004). 
 
 

Ísland
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Tafla 2: Vörustjórnunarkostnaður í nokkrum löndum Evrópu 
Rannsókn, ár og land Stjórnunar- Birgða- Flutnings- Heildar- 
 kostn. kostn. kostn. kostn. sem 
    hlutfall af veltu 
Íslands 2004, framleiðsla og sala 0,5% 4,4% 3,0% 8,0% 
 

Norway 1997, framleiðsla 1,0% 2,8% 7,9% 11,7% 
 

Norway 2001, framleiðsla 0,9% 2,6% 5,6% 9,1% 
 

Norway 1997, heildsala    14,3% 
 

Norway 1999, heildsala 1,0% 4,1% 4,1% 9,2% 
 

Finland 1990, framleiðsla og sala 0,7% 5,5% 4,8% 11,0% 
 

Finland 1995, framleiðsla og sala 0,8% 4,9% 4,7% 10,3% 
 

Finland 1999, framleiðsla og sala 0,6% 5,0% 4,6% 10,2% 
 

Europe 1987, Kearney    14,3% 
 

Europe 1993, Kearney    10,1% 
 

Europe 1998, Kearny,  
200 companies 1,2% 3,4% 3,1% 7,7% 

 
Í töflu 2 er vörstjórnunarkostnaði skipt í þrennt, þ.e. í stjórnunarkostnað, 

birgðakostnað og flutningskostnað. Fyrsta rannsóknin í töflu 2 er sú íslenska 
frá 2004. Næstu tvær eru frá Noregi í iðnaði og þar hefur orðið mikil lækkun 
á vörustjórnunarkostnaði á 4 árum. Sama gerist í næstu tveimur rannsóknum 
í heildsölu í Noregi. Síðan eru þrjár rannsóknir frá Finnlandi með tiltölulega 
háan vörustjórnunarkostnað. Þó er ekki mikill munur milli hinna þriggja 
rannsókna. Síðustu þrjár rannsóknirnar voru gerðar af fyrirtækinu A.T. 
Kearney fyrir Evrópsku vörustjórnunarsamtökin (European Logistics 
Association) sem sýnir miklar framfarir á 11 árum. Það þarf þó að túlka og 
bera þessar rannsóknir saman af varkárni. Rannsóknirnar eru með ólíkan 
bakgrunn og gögn eru ekki alltaf sambærileg. Þær sýna þó þróun í einstökum 
löndum. Það er þó hægt að draga þá ályktun að vörustjórnunarkostnaður á 
Íslandi sé svipaður þeim í Noregi. Þótt Ísland sé langt frá öðrum löndum er 
markaðurinn á höfuðborgarsvæðinu mun samþjappaðri en annars staðar þótt 
landið sé stór og dreifbýlt að öðru leyti. 

Uppbygging á smásöluverslun á Norðurlöndum er mismunandi (Næss, 
2003). Mjög stórir verslunarkjarnar og stórverslanir eru algengar á Íslandi, 
Finnlandi og í Danmörku. Smærri verslanir eru algengar í Noregi og í Svíþjóð 
að nokkru leyti. Á öllum Norðurlöndum eru það stórfyrirtæki sem hafa tögl 
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og haldir í smásöluversluninni. Þau líta í vaxandi mæli á næstu lönd, Evrópu 
og jafnvel heiminn sem sitt markaðssvæði.  

Á Íslandi er eitt fyrirtæki, Hagur, með 46% markaðshlutdeild í dagvöru, 
eins og fyrr segir, með þremur gerðum af verslunum. Sama fyrirtæki er einnig 
með stóra hlutdeild á lyfjamarkaði. Ástæðurnar fyrir árangri þessa fyrirtækis 
eru að stefnumarkandi fjárfestingar hafa verið gerðar varðandi staðsetningar, 
upplýsingatækni og vörustjórnun (Jón Björnsson, 2003).  

Niðurstöður 

Ísland hefur að ýmsu leyti sérstöðu hvað varðar smásöluverslun. Landið er 
stórt en fámennt og mjög stór hluti íbúa býr á höfuðborgarsvæðinu. 
Smásöluverslun er mikilvægur þáttur í hagkerfinu. Neysla einstaklinga er 
nokkuð ólík neyslu hjá öðrum þjóðum, einkum hvað varðar matvörur en 
ekki verður séð að það marki umtalsverða sérstöðu. Stórverslanir eru ráðandi 
í smásöluverslun á Íslandi eins og er í nágrannalöndunum. Rannóknir á 
vörustjórnunarkostnaði benda til þess að hann sé svipaður á Íslandi og í 
Noregi en áhugavert væri að gera enn ítarlegri fjölþjóðlegan samanburð á 
þessu sviði. Ein meginniðurstaða greinarinnar er að þéttleiki búsetu og 
hversu stórt hlutfall landsmnanna býr á höfuðborgarsvæði viðkomandi lands 
er mjög mismunandi eftir löndum heims og hefur Ísland að mörgu leyti 
sérstöðu. Þetta er mjög áhugavert rannsóknarefni, m.a. í tengslum við 
smásöluverslun en einnig á öðrum sviðum. 
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Hagræn áhrif menningar í alþjóðlegu 
samhengi 

Ágúst Einarsson 

 

Umfang menningar í íslensku hagkerfi 

Menning er skilgreind sem mannlegð hegðun sem flyst milli kynslóða en 
menning mótast fyrst og fremst af reynslu margra kynslóða. Menning lýsir, 
skapar, varðveitir og miðlar tilfinningum og umhverfi mannlegs samfélags. 
Það gerist í máli, trú, hugmyndum, venjum, list og íþróttum eða á aðra vegu 
(Bendixen, 1998; Held o.fl., 1999; Frey, 2000; Ágúst Einarsson, 2004). 
Menning hefur í för með jákvæð ytri áhrif en með ytri áhrifum er átt við áhrif 
sem tengjast óbeint viðkomandi markaði og hafa áhrif á þriðja aðila. Þetta 
geta verið jákvæð ytri áhrif eða neikvæð ytri áhrif. Dæmi um neikvæð ytri 
áhrif er mengun. Dæmi um jákvæð ytri áhrif er ný tækni og menntun. Með 
henni eykst þekking fólks á mörgum sviðum sem kemur sér vel fyrir 
hagkerfið. 

Stjórnvöld geta stuðlað að jákvæðum ytri áhrifum, t.d. með því að styðja 
við rannsóknir. Jákvæð áhrif mennningar koma m.a. fram í því að menning 
leiðir til fjölbreyttara samfélags og eykur möguleika einstaklinga á 
hamingjusamara lífi (Sable og Kling, 2000). Opinber stuðningur við 
menningu er því rökréttur og áhrifamikill til að auka þessi jákvæðu áhrif. Ytri 
áhrif eru mikilvæg í sambandi við almannagæði en einkenni þeirra er að ekki 
er hægt að útiloka aðra frá notkun og notkun eins minnkar ekki notagildi 
annarra. Dæmi um almannagæði eru landvarnir. Ekki er hægt að útiloka 
einstaka þjóðfélagsþegna frá því að njóta landvarna og sé landvörnum haldið 
uppi njóta þess allir án þess að notkun eins minnki notagildi annarra.  

Vörur og þjónusta eru hið efnislega innihald menningar og gera hana 
sýnilega (Howes, 1996). Menning eru almannagæði sem standa öllum til boða 
eins og sést vel á fornminjum. Fornminjar eru almennt gerðar öllum 
aðgengilegar og aðgangur eins rýrir ekki möguleika annars að njóta og 
fræðast um fornminjar. Einkavörur eru þær vörur þar sem hægt er að útloka 
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aðra frá því að njóta þeirra og notkun eins rýrir möguleika annars á nýtingu. 
Flestar vörur á markaði eru einkavörur. Það er ekki gerlegt að fella allt í 
menningu undir hrein almannagæði því margt í menningu eru einkavörur 
eins og tónleikar og listsýningar. Slíkir menningarlegir atburðir eru 
ófullkomin almannagæði. Eitt sérkenni í tengslum við menningu er að erfitt 
er að setja verðmiða á ýmsa þætti hennar vegna þess að verðmætamat 
breytist, jafnvel verulega, milli ára eða kynslóða, Málverk Van Goughs þóttu 
ekki mikils virði á lífdögum málarans. 

Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) skilgreinir níu 
flokkar menningar til að flokka hagtölur í tengslum við menningu (Haydon, 
2000). Þeir eru menjar, bókmenntir og annað prentað efni, tónlist, aðrar 
sviðslistir (performing arts), útvarp, sjónvarp, félagsleg starfsemi, íþróttir og 
umhverfismál. Menning er þannig miklu víðara hugtak en sem felst aðeins í 
list og listsköpun. Hérlendis er prentun og útgáfa umfangsmesti þátturinn og 
síðan alls kyns listræn starfsemi eins og tónlist og leiklist. Listræn starfsemi 
eins árs getur verið endurtekin í einu eða öðru formi síðar, t.d. með 
sýningum eða útgáfum, næstu ár, ártugi eða jafnvel öldum síðar. Leikrit 
Shakespeares er stöðugt leikin 400 árum eftir andlát hans. Þannig margfaldast 
listræn sköpun í hagkerfinu yfir lengra tímabil.  

Menningarleg þátttaka hérlendis er mikil sem sést m.a. á því að útgáfa 
bóka á hverja 1.0000 íbúa er langmest hérlendis af öllum Norðurlanda-
þjóðum og aðsókn að leikhúsum og söfnum á hvern íbúa er einnig hæst 
hérlendis. Netaðgangur í heimahúsum, en Netið er mikilvægur þáttur 
dreifingu á mennningu, er hæstur hérlendis af öllum löndum Evrópu 
(Hagstofa Íslands, 2003). Mynd 1 sýnir framlag nokkurra atvinnugreina til 
landsframleiðslu árið 2003. 
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Mynd 1: Framlag átta atvinnugreina til landsframleiðslu á Íslandi árið 2003 
(heimild: Ágúst Einarsson, 2004). 

Framlag menningar til landsframleiðslu er meiri en ætla mætti að óreyndu. 
Þannig er framlag menningar 4% á sama tíma og framlag landbúnaðar er 
1,4% og veitustofnana 3,4%. Hinar átta atvinnugreinar á mynd 1 skila 48% af 
landsframleiðslunni. 

Flest fyrirtæki í menningargeiranum á Íslandi eru lítil og meðalstór 
fyrirtæki (Small and Medium Sized Enterprises) eða örfyrirtæki (Micro-
enterprises). Hér eru lítil og meðalstór fyrirtæki skilgreind sem fyrirtæki með 
5 til 20 starfsmenn en örfyrirtæki með færri en 5 starfsmenn. Af fyrirtækjum í 
menningargeiranum eru um 80% með 1 til 5 starfsmenn, um 15% með 5 til 
20 starfsmenn og 5% með fleiri en 20 starfsmenn (Ágúst Einarsson, 2005). 
Listamenn og aðrir í menningargeiranum starfa oft í litlum einingum. Mörg 
stærri fyrirtæki eru í prentun og útgáfu og í rekstri útvarps og sjónvarps en 
lítil fyrirtæki eru einnig algeng, t.d. í prentun og útgáfu. 

Menningargeirinn laðar mjög að frumkvöðla og hentar því vel það 
umhverfi breytinga sem á sér stað í hagkerfi heimsins um þessar mundir. 
Mikilvægi frumkvöðla innan menningargeirans kemur einnig vel fram þegar 
skapandi atvinnugreinar eru skoðaðar (Florida, 2005). Hugmyndafræði um 
skapandi atvinnugreinar fellur vel að umfjöllun um menningu þar sem 
sköpun er liður í menningarlegri tjáningu einstaklings byggir á bakgrunni 
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hans og gerð samfélagsins (Csikszentimihalyi, 1999). Stærðarhagkvæmni er 
ekki eins áberandi innan menningargeirans og í mörgum öðrum 
atvinnugreinum. Þess vegna er árangursríkt að örva starfsemi frumkvöðla og 
örfyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja innan menningar. 

Aðgerðir til að efla menningarlega starfsemi 

Aðgerðir sem efla menningarlega starfsemi hafa í för með sér aukinn hagvöxt 
og bætt lífskjör. Leiðir í því eru nokkrar. Efling skólakerfisins er ein sú besta 
og hefur tvenns konar áhrif. Í fyrra lagi eykur hún þekkingu á menningu 
meðal almennings og gerir fólki kleift að njóta hennar betur og í meira mæli 
en áður. Í öðru lagi eykur hún áhuga og færni þeirra einstaklinga sem síðar 
munu vinna innan menningargeirans. Skólakerfið er almennt eitt helsta 
verkfæri til jafnréttis. Mikilvægi sömu möguleika fyrir ungt fólk að taka þátt í 
listum og listsköpun án tillits til bakgrunns og efnahags er augljós. Mörg lönd 
hafa hrint í framkvæmd ýmsum aðgerðum til að auka menningarlega 
starfsemi (Cultural Policies in Europe, 2005). 

Í mörgum löndum hafa stjórnvöld beitt skattakerfinu til að auka framlög 
einstaklinga og fyrirtækja til menningar og má þar benda á Ástralíu, 
Bandaríkin, Chile, Írland, Rúmeníu og Þýskaland (Schuster, 1999). Erlendis 
er oftast veittur skattalegur afsláttur en slíkar hugmyndir, þ.e. að fyrirtæki 
mættu draga slík framlög frá skattskyldum tekjum með tilteknu álagi, hafa 
verið lagðar fram hérlendis en ekki náð fram að ganga (Ágúst Einarsson, 
2001). Beiting skattakerfisins til að örva menningarlegt starf og til að byggja 
brýr milli fyrirtækja og einstaklinga, einkum frumkvöðla, hefur reynst mjög 
vel í öðrum löndum. 

Stuðningur opinberra aðila við listir innan Evrópu hefur hin síðari ár 
einkum beinst að úrbótum í skattamálum, stuðningi við tækninýjungar og 
greiðslur fyrir höfundarétt og bætta löggjöf á því sviði. Þessar 
stuðningsaðgerðir hafa að hluta til komið í stað beinna styrkja sem voru oft 
byggðir á félagslegum sjónarmiðum eða sérstakri aðild að fagfélögum lista-
manna. Ný tækni innan listsköpunar, eins og Netið og margmiðlun, hafa víða 
notið sérstaks stuðnings hins opinbera. Opinber stuðningur í mörgum 
löndum tekur í vaxandi mæli mið af byggðasjónarmiðu. (UNESCO, 2002; 
Storm, 2003). 

Enn önnur leið til að auka menningarleg umsvif er að huga að skipulags-
breytingum innan og utan opinberrar stjónsýslu, Stofnun sérstaks menningar-
ráðuneytis hefur sem dæmi gengið vel á öðrum Norðurlöndum og í Frakk-
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landi. Hérlendis eru menningarmál innan menntamálaráðuneytis. Ef málasvið 
menningar í ýmsum ráðuneytum yrðu sameinuð í sérstöku ráðuneyti, eins og 
lagt hefur verið til hérlendis (Ágúst Einarsson, 2005) væru umsvif þess, mælt 
í framlögum á fjárlögum, umtalsverð og meiri en hjá mörgum öðrum 
núverandi ráðuneytum. Í menningarráðuneyti væri einnig hægt að efla enn 
frekar umgjörð um starfsemi frumkvöðla og lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
og örfyrirtækja í menningargeiranum, m.a. með auknum rannsóknum og ekki 
hvað síst með því að skapa sérstaka stjórnsýslulega umgjörð um skapandi 
atvinnugreinar og fylgja þannig breyttum atvinnuháttum eftir í endurskipu-
lagningu á opinberu regluverki. 

Alþjóðavæðing menningar 

Alþjóðavæðing menningar einkennist af flæði sem markast af umfangi. 
Bókmenntir, tónlist, löggjöf og heimspeki hafa flætt um heiminn og kerfin 
sem dreifa þeim eru oft skipulagsheildir, þ.e. fyrirtæki og stofnanir, oft í 
opinberri eigu en alls ekki alltaf. Markmið framleiðslu almannagæða af hálfu 
opinberra aðila er að bæta umhverfið og lífskjör einstaklinga, Hinir opinberu 
aðilar, sem eru oftast lýðræðislega kosnir, hafa þannig jákvæð ytri áhrif með 
starfi sínu. Menning fellur vel þessum ramma. Markaðsbrestir eru þegar 
markaður getur ekki af eigin rammleik tryggt hagkvæmni og þá geta 
stjórnvöld komið inn í og stuðlað að hagkvæmni, t.d. með regluverki gegn 
mengun. Aðferðafræði stofnanahagfræðinnar hentar vel til greiningar á 
menningu í þessu samhengi (Richter og Furubotn, 1999; Jackson, 1996). 

Alþjóðavæðing breytir miklu, m.a. í viðskiptum, en margt hefur einnig 
breyst í ytra umhverfi. Íbúafjöldi heims er um 6,3 milljarðar en var 1,3 
milljarður í upphafi 20. aldar. Talið er að íbúafjöldi jarðar verði kominn í um 
8 milljarða innan 20-25 ára. Misskipting tekna og eigna þjóða heims er mikil 
og fer vaxandi (Þráinn Eggertsson, 2005). Menning sem endurspeglar 
margvíslega strauma auk þess að vera straumur eða flæði mótast af þessum 
aðstæðum. Alþjóðavæðingin hefur margvíslega kosti í för með sér eins og 
stærri markaði, lægri viðskiptakostnað, meiri og hraðari dreifingu þekkingar, 
fleiri tækifæri og meiri menntun sem getur stuðlað að friði og bættum 
lífskjörum. Það eru þó ekki allir sem sjá einungis kosti við alþjóðavæðingu 
heldur benda á þætti eins og takmarkaðar auðlindir og umhverfi sem verði að 
lúta takmörkunum á sama tíma og fjármálageirinn býr við engar takmarkanir 
sem kalli á ýmis félagsleg vandamál (Altvater, 1996). 



58   Ágúst Einarsson 

 

 

 

Menning og menningarlegir atburðir og þátttaka í þeim hefur mikið gildi 
fyrir sérhvern einstakling. Þess vegna er mikilvægt að tryggja aðkomu sem 
flestra einstaklinga í sem flestum samfélögum að menningarleg starfsemi þótt 
vissulega komi upp sníkilsvandi (free rider problem) sem er algengt í 
tengslum við almannagæði. Ef aðgangur almennings að menningarstarfi er 
hins vegar ekki tryggður verður menning að einokun, náttúrlegri einokun, þar 
sem aðeins fáir útvaldir hafa aðgang að menningarstarfsemi. Þjóðfélög fyrri 
tíma einkenndust einmitt af mikilli stéttaskiptingu og takmörkuðum aðgangi 
almennings að mörgum þáttum menningar. Hugmyndin um jafnræði 
þegnanna er því mikilvæg í menningarmálum.  

Alþjóðleg almannagæði, eins og menning er, þarf því að ná til mikils 
meirihluta einstakra þjóða og til sem flestra þjóða. Í þessu sambandi er hægt 
að krefjast að alþjóðleg almannagæði mæti þörfum núverandi kynslóða án 
þess að ganga á hlut komandi kynslóða. Með þessu er hugtakið um sjálfbærni 
fellt að umgjörð alþjóðlegra almannagæða (Kaul o. fl., 1999). Menning fellur 
vel að þessu því fólk er, sérstaklega á okkar tímum, að reyna að varðveita 
menningarlega fjölbreytni og alþjóðavæðingin er oft talin fela hættur í sér 
fyrir varðveislu slíkrar menningarlegrar fjölbreytni. Það er því mikilvægt fyrir 
stjórnvöld á alþjóðavísu og í einstökum löndum og svæðum að tryggja sem 
bestan aðgang að menningarlegri starfsemi. Almannagæði verði því að sýna 
fram á fjölbreytni gagnvart þjóðum, kynþáttum og kynslóðum. Hið sígilda 
verkefni hagfræðinnar að lýsa hver framleiðir hvað fyrir hvern endurspeglar 
vel að menningarleg starfsemi fellur ágætlega að þessum ramma. 

Alþjóðlegur samanburður 

Menning er í vaxandi mæli skoðuð í alþjóðlegu samhengi, þ.e. menningarleg 
fjölbreytni og sjálfsmynd þjóða (UNESCO, 2002). Það er þó ekkert eitt sem 
lýsir alþjóðlegri menningu á einhlítan hátt, ekkert frekar en menningu 
einstakra þjóða. Alþjóðlegir menningarstraumar endurspegla einfaldlega þá 
staðreynd að vegna alþjóðavæðingar verður menning þjóða og kynþátta 
undir meiri áhrifum frá öðrum menningarsvæðum en áður. Slík fjölþjóðleg 
áhrif eru ekkert nýtt undir sólinni heldur hafa þau alla tíð verið í sögu 
mannsins. Það sem er hins vegar nýtt er að áhrifin nú til dags eru alþjóðleg, 
þ.e. koma alls staðar frá og í miklu meira mæli en áður. 

Það er hægt að halda því fram með rökum að ekki hafa öll menningar-
svæði sömu möguleika og önnur til að hafa áhrif. Smærri menningarsvæði, 
t.d. fámennar þjóðir, hafa oft hvorki fjárhagslegt bolmagn til að rækta 
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menningarlega sérstöðu sína sem skyldi né að koma henni vel á framfæri 
meðal annarra þjóða. Einangrun getur verið af margvíslegum toga, t.d. vegna 
tungumála, samgangna og menntunar. Þessi álitaefni falla undir alþjóðlega 
menningarhagfræði og spurningin hér er hvort smærri menningarsvæði séu í 
einhverri hættu vegna vaxandi alþjóðavæðingar, ekki vegna þess að þessi 
smærri samfélög séu þiggjendur frekar en veitendur heldur vegna þess að þau 
eru smá. 

Til þess að svara þessum spurningum er hægt að meta þær áherslur sem 
kjörin stjórnvöld leggja á menningarmál og vita hvort stærð þjóða hefur áhrif 
á áherslur stjórnmálamanna, fulltrúa almennings, á menningarmál. Ein leið til 
að mæla áherslu stjórnvalda á einstaka málaflokka er að skoða hversu hátt 
hlutafall opinberra gjalda er varið í viðkomandi málaflokk. Land sem leggur 
mikla áherslu á varnarmál, eins og Bandaríkin, verja hlutfallslega meira í þann 
málaflokk en önnur lönd og lönd sem leggja mikla áherslu á menntamál, eins 
og Finnland, leggja meira til þeirra mála en önnur.  

Í þessari grein er skoðað hlutfall opinberra útgjalda 48 þjóða til 
menningarmála (International Monetary Fund, 2002-2004). Innifalið í þeim 
útgjöldum eru útgjöld til íþrótta og trúmála og eru öll opinber útgjöld talin 
með, bæði ríkisvalds, fylkja og sveitarfélaga. Mynd 2 sýnir þetta hlutfall. Árið 
í sviganum á eftir heiti landsins er það ár sem upplýsingar eru síðast tiltækar. 
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Mynd 2: Hlutfall opinberra útgjalda til menningarmála í 48 löndum 
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Í löndunum 48 á mynd 2 búa 2,8 milljarðar manna eða um 45% af 
íbúafjölda heims. Ísland ver hlutfallslega mestu til menningarmála af þessum 
48 ríkjum. Aukin opinber útgjöld til menningarmála hérlendis undanfarin 20 
ár sýna verulega áherslu stjórnvalda á menningu. Opinber útgjöld hafa aukist 
um 50% síðustu 20 ár (Ágúst Einarsson, 2004). Mælikvarðinn að nota 
hlutfall opinberra útgjalda til viðkomandi málflokks endurspeglar ágætlega 
stjórnmálalega áherslu hverju sinni. Ísland er fámennt ríki með mikla 
menningarsögu og er mjög meðvitað um dýrmæti menningarlegrar fjöl-
breytni, ekki hvað síst í alþjóðlegu umróti.  

Hér er sú fullyrðing sett fram að stjórnvöld í fámennnum ríkjum verji 
hlutfallslega meira til menningarmála en hin fjölmennari ríki. Ástæðan er sú 
að stjórnvöld í fámennum ríkjum eru almennt vel meðvituð um mikilvægi 
þess að styðja við bakið á menningarstarfsemi. Stjórnvöld í fjölmennum 
ríkjum þurfa ekki að hafa miklar áhyggjur af slíku, þar sem stærðin tryggir 
fjölbreytni og mikil umsvif og slík samfélög eru meira veitendur en 
þiggjendur á alþjóða vísu. Löndunum 48 er raðað eftir íbúafjölda og hlutfalli 
menningarútgjalda og raðfylgnin mæld og tilgátan prófuð. Niðurstöðurnar 
eru á mynd 3. 
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Mynd 3: Raðfylgni íbúafjölda og hlutfalls útgjalda til menningarmála í 48 
löndum 

Spearmann-stuðullinn fyrir raðfylgnina R í mynd 3 er 0,44 og er þetta 
tölfræðilega marktækt samband við 5% öryggismörk. Stjórnvöld í fámennari 
löndum verja þannig hlutfallslega meira til menningarmála en stjórnvöld í 



62   Ágúst Einarsson 

 

 

 

fjölmennum löndum,. Áhersla fámennari landa á menningarmál er vel 
skiljanleg í ljósi þess að þau vilja tryggja menningararfleið sína í sífellt opnari 
heimi. Ísland er gott dæmi um slíka afstöðu. 

Niðurstöður 

Menningarstarfsemi er mikilvægur þáttur í íslensku hagkerfi og hagræn 
áhrif hennar eru víða vanmetin. Aukin vellíðan vegna þátttöku í menningar-
legum atburðum er ekki alltaf mæld eða mælanleg í krónum og aurum en 
engu að síður mikilvæg í hverju samfélagi. Virði og styrkleiki sérhvers 
samfélags liggur ekki hvað síst í því hversu djúpar menningarlegar rætur þess 
eru. Opinber stjórnvöld geta stutt við menningarstarfsemi og stuðlað þannig 
að jákvæðum ytri áhrifum sem menning hefur í för með sér og sem eykur 
hagvöxt og bætir lífskjör. 

Framlag menningar til verðmætasköpunar hérlendis er um 4% sem er 
umtalsvert í samanburði við aðrar atvinnugreinar. Flest fyrirtæki á 
menningarsviðinu eru lítil og meðalstór eða örfyrirtæki. Frumkvöðlar eru 
mikilvægir og algengir innan menningargeirans. Það eru fjölmargar aðferðir 
til að efla þátt menningar í hagkerfinu, m.a. í gegnum skólakerfið, 
skattakerfið og stofnun sérstaks menningarráðuneytis. Alþjóðvæðingin felur í 
sér fjölmörg tækifæri á mörgum sviðum en skapar jafnframt hættur við það 
að tryggja menninglega fjölbreytni, einkum í smærri samfélögum. Hugtakið 
um sjálfbærni er mikilvægt verkfæri til að tryggja menningarlega fjölbreytni. 

Íslendingar verja stærri hluta opinberra útgjalda til menningarmála en 
aðrar þjóðir. Fámennari þjóðir verja hlutfallslega meira til menningarmála en 
hinar fjölmennari þjóðir. Gögn frá 48 löndum staðfesta þá niðurstöðu. 
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Hefur viðhorf millistjórnenda áhrif á 
árangur þeirra í starfi? 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir 

 

Inngangur 

Margir vinnustaðir nútímans einkennast af óvissu, mikilli samkeppni, 
sameiningum og yfirtökum. Innan stórra hluta af fyrirtækjum og stofnunum 
á Íslandi hefur vinnumhverfi gerbreyst á síðasta áratug (Árelía Eydís 
Guðmundsdóttir, 2003). Vonarkenningin útskýrir mikilvægi þess að 
einstaklingar setji sér markmið og sjái fyrir leiðir að þeim markmkiðum. Ekki 
er eingöngu lögð áhersla á markmiðasetninguna sjálfa heldur mun frekar 
viðhorf þeirra sem eru vongóðir. Lífsviðhorf þeirra einkennast fyrst og 
fremst af þörfinni til að hafa mörg markmið en ekki síður að gera sér grein 
fyrir hindrunum sem upp geta komið í leið að hverju markmiði fyrir sig. Í 
daglegu tali er talað um að vongóðir einstaklingar hafi það lífsviðhorf að allt 
muni fara á besta veg. Vonarkenningin (e.theory of hope) hefur verið 
rannsakað nokkuð gaumgæfilega, sérstaklega innann sálfræði (Luthans, 2002; 
Snyder o.fl., 2003; Snyder, 2002). Undanfarin ár hefur vonarkenningin verið 
rannsökuð með hliðsjón af leiðtogafræðum og stjórnun (Luthans, 2002; 
Peterson og Luthans 2004). Innan sálfræðinnar hefur vonarkenningin 
nokkuð góðann kenningarlegan grunn þar sem margar rannsóknir liggja að 
baki umræðu um hana (Snyder og Lopez, 2002; Seligman, 2004).  

Nokkur umræða hefur verið um að vonarkenningin eigi upp á pallboðið á 
vinnustöðum eða innan stjórnunarfræða (e.organizational behavior) þar sem 
sterk fylgni hefur komið fram milli árangurs m.a. námi og íþróttum, 
andlegarar og líkamlegrar heilsu og því að geta tekist á við álag og erfiðleika. Í 
ljósi þess hve vinnustaðir einkennast oft af miklu álgi þá er gagnlegt að greina 
hvaða viðhorf og hegðun getur leitt til þess að starfsfólk eigi auðveldara með 
að höndla álagið. Tilgangur þessarar greinar er fyrst og fremst að skilgreina 
hvað átt er við með hugtakinu von og hvernig það hugtak er ólíkt hugtakinu 
um markmiðasetningu sem er þekkt innan stjórnunarfræðanna (Daft, 2004), 
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og bjartsýni sem er þekkt í almennu tali og innan sálarfræði. Þá er 
aðferðafræði við rannsóknina sjálfa rædd og að síðustu eru kynntar niður-
stöður rannsóknar þar sem skoðuð voru tengsl á milli vonar og árangursmats 
millistjórnenda sjálfra í ákveðnu fyrirtæki sem er kynnt betur síðar. Síðasti 
hluti greinarinnar ræðir um næstu skref og stjórnendur geta lært af þessari 
rannsókn. 

Vonarkenningin  

Von hefur verið notuð innan sálfræði sem almennt hugtak yfir það að ná 
markmiðum sínum (Peterson og Luthans, 2004). Á undanförnum árum hefur 
sálfræðingurinn C.R.Snyder og kollegar hans (Snyder, 2002; Snyder og Lopez 
2002; Snyder o.fl., 1996) þróað hugtakið frekar sett fram kenningu um að 
von feli í sér tvennt: Í fyrsta lagi að fólk setji sér markmið og komi þeim í 
framkvæmd með því að nota innri hvata og drift eða viljastyrk (agency). Í 
öðru lagi útsjónarsemi þar sem ekki sé nóg að setja sér markmið heldur verði 
fólk að sjá fyrir hindranir og leiðir í kringum hindranirnar (oft ólíkar leiðir). 
Með þessari skilgreiningu sem notuð er hér er gert gert ráð fyrir að hugtakið 
von feli bæði í sér viljastyrk og útsjónarsemi (e.willpower og waypower). 
Þessar víddir eru tengdar og hafa samlagningar áhrif hver á aðra en eru samt 
sem áður ólíkar víddir sama hugtaks (Snyder, 2002). Þar af leiðir að ekki er 
nóg, samkvæmt Snyder, að hafa mikinn viljastyrk en ekki útsjónarsemi. Þessu 
til útskýringar má nefna stjórnanda sem sér margar leiðir til að koma stefnu í 
framkvæmd (hefur mikla útsjónarsemi) en hefur ekki hvatann til að nýta 
þessar leiðir (lítill viljastyrkur). Dæminu má snúa við stjórnandi sem hefur 
mikinn hvata (mikinn viljastyrk) til að koma stefnunni í framkvæmd en sér 
engar leiðir að markinu (lítil útsjónarsemi). Mikilvægast er að stjórnandi sé 
bæði með mikinn viljastyrk og útsjónarsemi. 

Þrátt fyrir að vonarkenningin eigi margt sameiginlegt með nokkrum 
öðrum kenningarskólum þá er samt sem áður mismunur. Líta má á 
markmiðakenningar sem eru þekktar innan stjórnunarfræðanna. Væninga- og 
markmiðakenningar skýra hvata á vinnustað en þær hafa verið í þróun frá 
1930. Samkvæmt væntingakenningunni hagar fólk sér í samræmi við 
væntingar þeirra um hvaða hegðun muni leiða til þess að það nái mark-
miðum sínum. Þessi kenning hefur verið notuð til útskýringar á hegðun 
starfsmanna varðandi hvata, frammistöðu, starfsmannaveltu og í leiðtoga-
fræðum og starfsval (Brooks, 2003). Amerískur sálfræðingur Vroom þróaði 
væntingarkenninguna enn frekar en samkvæmt honum er hvatinn á bak við 
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hegðun starfsmanna ávallt háður hans eiginn væntingum um útkomu. Því er 
hvatinn til vinnu háður ákvarðanatökuferli hvers einstaklings fyrir sig, hver 
og einn kemst að niðurstöðu sem er háð röklegu samhengi. Locke kemur 
með svipaða niðurstöðu í markmiðakenningu sinni þar sem hann segir að 
hvati og frammistaða sé aðeins há ef starfsmönnum séu sett sértæk markmið 
sem einhver áskorun er í en mikilvægt er að markmið séu samþykkt af 
starfsmanninum og að hann fái endurgjöf. Hann bætti við kenningu sína að 
ef skilyrði fyrir því hvernig stjórnendur gætu haft áhrif á starfsmenn væru í 
fyrsta lagi að sýna athygli í öðru lagi að hvetja þá til að ná markmiðum og í 
þriðja lagi að ýta undir úthald og útfæra stefnumiðaða hegðun (Brooks, 
2003). Peter Drucker lagði grunninn að markmiðastjórnun á sjótta áratug 
síðustu aldar þar sem grunnurinn er að starfsmenn þurfi að þekkja marmkið 
og samhengi þeirra til að ná árangri (Drucker, 1999). Porter og Lawler 
þróuðu væntingakenningu enn frekar sem stjórntæki en þar er aukin áhersla 
lögð á samband starfsánægju og frammistöðu. Frammistæða, samkvæmt 
þeim, er ekki aðeins háð því að leggja á sig heldur einnig háð hæfni og getu 
hvers og eins. Frammistaða í starfi er því háð innri og ytri þóknun. Innri 
þóknun eru hluti af einstaklingum sjálfum s.s. viðurkenning, tilfinning fyrir 
að standa sig vel o.s.frv. en ytri þóknun eru laun og vinnuaðstæður o.s.frv. 
Lawler heldur fram að innri hvatar séu mikilvægari varðandi hvata í vinnu en 
þeir ytri. Hertzberg bætti við því að sanngirni væri mikilvæg í þessu 
samhengi. Starfsemenn beri sig saman við aðra í svipaðri stöðu bæði innan 
sem utan fyrirtækisins og ef þeir álíti að þóknun þeirra sé í samhengi við það 
sem aðrir fá séu þeir líklegri til að vera ánægðari í starfi (Brooks, 2003). 

Þrátt fyrir að þessar kenningar eigi nokkuð sameiginlegt með vonar-
kenningunni þá er ekki gerður greinamunur á viljastyrk og útsjónarsemi og 
segja má að útsjónarseminni sé ekki gefinn nægilegur gaumur. Einnig má 
finna nokkuð sameignlegt með kenningum um bjartsýni þar sem lögð er 
áhersla á bjartsýni sé hluti af því hvernig fólk upplifir sig í gegnum aðra og 
vegna þátta utan frá (Seligman, 2004). 

Snyder og kollegar hans hafa þróað áreiðanlega og trausta aðferðafræði til 
að mæla von hjá fólki þar sem fólk svarar viðhorfakönnun sem mælir bæði 
útsjónarsemi og viljastyrk. Þessi próf hafa farið í gegnum áræðanleika mat. Í 
þessum könnunum kemur stöðugt fram bæði munur á milli útsjónarsemi og 
viljastyrks og einnig að eftir því sem fólk er vonbetra því betur tekst því að 
höndla nám og störf. 
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Vonarkenningin og stjórnendur 

Eins og komið hefur fram hér á undan á hefur geta stjórnandans til að auka 
von hjá undirmönnum sínum ávallt verið mikilvæg til að hvetja þá til betri 
frammistöðu. Hér að framan hefur einnig verið rætt um að von hafi áhrif á 
árangur fólks. Jafnvel þó að von sé miðlæg í flestum stjórnunarlíkönum er 
lítið vitað um þau ferli sem stjórnendur nota til að hafa áhrif á vonarhugsun 
undirmanna sinna. Í þessu samhengi er mikilvægt skoða mun betur að 
einstaklingar sem eru vongóðir eru oftast ákeðnari við markmiðasetningu 
sína og einnig líta þeir á það að ná markmiðum sem meiri áskorun en aðrir. 
Þessir einstaklingar hafa því gaman af því að setja sér markmið að tala um 
þau, vinna betur undir álagi og hafa meiri aðlögunarhæfni en aðrir (Snyder, 
2002). Þrátt fyrir þetta hefur vonarkenningin ekki fengið neina sérstaka 
athygli innan stjórnunarfræðanna hingað til. Í rannsókn hefur einnig komið 
fram að vongóðir einstaklingar eru ólíklegri til að lenda í kulnun í starfi og 
voru ánægðari í starfi almennt og á heildina litið sýndu þeir betri frammi-
stöðu en þeir sem eru vonlitlir. Í annarri rannsókn kom fram að þeir 
stjórnendur sem eru vongóðir eru líklegri til að ná betri árangri í starfi. 
Sérstaklega voru skoðaðir millistjórnendur sem stýrðu útibúum í skyndibita-
keðjum í Bandríkjunum. Í ljós kom að þeir sem eru vongóðir ná betri fjár-
hagslegum árangri, hafa minni starfsmannaveltu í sínum útibúum og að 
starfsánægja var hærri há þeim (Peterson og Luthans, 2004). Nýjustu 
kenningar í leiðtogafræðum líta til þess hve vel stjórnendum tekst að skapa 
andrúmsloft þar sem fólki finnst það tilheyra m.a. vegna þess að það vinni í 
samhljómi við innri sannfæringu. Stjórnandi á, samkvæmt þessari „nýju“ 
hugmyndafræði, að vera takti við sjálfa(n) sig og hafa hæfni til aðskapa 
fyrirtækjabrag þar sem starfsfólk er samtaka um ráðandi gildi og setur sér 
markmið út frá þeim (Bolden, 2005). Tilgáta þessarar rannsóknar er að 
vongóðir stjórnendur séu líklegri til þess en þeir sem eru vonlitlir.  

Aðferðafræði 

Ákveðið var að byrja rannsóknina á einu fyrirtæki og einbeita mér sérstaklega 
að millistjórnendum. Ástæðan fyrir því er fyrst og fremst sú að hlutverk 
millistjórnenda felur í sér mikið álag en enn mikilvægara gagnvart rann-
sókninni er að þeir framfylgja þeirri stefnu sem fyrirtækinu ersett. Þeir þurfa 
því að vera mjög hæfir til að hvetja starfsmenn til að ná markmiðum fyrir-
tækisins (Bolden, 2005). Fyrirtækið starfar í hátækniiðnaði og hefur um 200 
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starfsmenn en það er staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin var 
unninn í samstarfi við starfsmannastjóra. Fyrsta hluta rannsóknarinnar, sem 
er fjallað um, var að leggja fyrir viðhorfakönnun. 

Lögð var rafræn megindleg spurningakönnun fyrir alla millistjórnendur 
með mannaforráð. Könnunin var send til allra 22 millistjórnenda fyrir-
tækisins sem hafa mannaforráð. Frá þeim fengust 20 svör eða 90,9% 
svarhlutfall. Svarendur voru 14 (70%) karlar og 6 (30%) konur  

Notaður var spurningalisti C.R. Snyder o.fl. (1996) sem heitir The Adult 
State Hope Scale og inniheldur 6 spurningar auk 12 spurninga af spurningalista 
C.R. Snyder o.fl. (1991) sem kallast Hope Scale eða The Goals Scale til að mæla 
hve vongóðir stjórnendur eru og voru báðir listarnir þýddir úr ensku. Einnig 
voru notað starfsánægju spurningar Gallup á Íslandi en spurningar um 
árangur stjórnenda í starfi voru hannaðar af rannsakenda. 

Niðurstöður 

Marktæk og sterk fylgni reyndist vera milli allra þeirra þátta sem mældir voru 
þ.e. starfsánægju þeirra í starfi og það hversu vel þeir álita að sér gangi í starfi 
eins og sjá má á eftirfarandi myndum en GWA stendur fyrir Gallup Workplace 
Audit og SHS stendur fyrir State Hope Scale. 

Fylgni Útsjónarsemi SHS og GWA
y = 1,0255x + 31,468

R2 = 0,1626

30
35
40
45
50
55
60
65
70

15 17 19 21 23 25

Útsjónarsemi SHS

G
W

A

 
Mynd 1. Fylgni útjónarsemi SHS og GWA 
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Fylgni Viljastyrks SHS og GWA
y = 1,2023x + 29,094

R2 = 0,2945
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Mynd 2. Fylgni viljastyrks SHS og GWA 

þá var einnig sterk fylgni milli þess hversu vongóðir stjórnendur eru og 
hvernig þeir meta árangur sinn í starfi ein GS stendur fyrir Goal Scale. 

Fylgni Vonarhugsunar GS og Sjálfsmats
y = 0,3062x + 9,005

R2 = 0,4962
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Mynd 3. Fylgni vonarhugsunar GS og sjálfsmats 
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Fylgni Vonarhugsunar SHS og Sjálfsmats
y = 0,4195x + 8,3762

R2 = 0,4497

10

15

20

25

30

35

30 35 40 45 50

Vonarhugsun SHS

S
já

lfs
m

at

 
Mynd 4. Fylgni vonarhugsunar SHS og sjálfsmats 

Ekki mældist marktæk fylgni á milli þess hvernig þátttakendur meta 
árangur undirmanna sinna og þess hve vongóðir þeir eru. Hin mælda fylgni 
er neikvæð þar sem fleiri stig í vonarhugsun standa fyrir að vera vonbetri, en 
fleiri stig í mælingu á árangri undirmanna tákna að ekki sé samband þar á 
milli. 

Umræða 

Niðurstöður úr fyrstu skrefum þessarar rannsóknar sýna að vonarkenningin 
getur útskýrt árangur stjórenda í starfi, að þeirra eiginn mati og einnig 
starfsánægju þeirra sjálfra. Vongóðir stjórnendur eru því líklegri til að ná 
meiri árangur við markmiðatengingu verkefna starfsmanna sinna en þeir sem 
eru vonlitlir.  

Þessi rannsókn hefur þó nokkrar takmarkanir. Í fysta lagi nær hún aðeins 
til eins vinnustaðar og því er alhæfingargildi hennar ekki mikið. Í öðru lagi 
hefur enn ekki verið kannað hvernig yfirmaður/menn þessarra milli-
stjórnenda meta árangur þeirra í starfi, en það er næsta skref.  

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að alhæfa út frá einu fyrirtæki og 22 stjórendum 
þá gefur þessi rannsókn nokkar sterkar vísbendingar til frekari skoðunnar. 
Mikilvægt er fyrir millistjórnendur að vera meðvitaðir um með hvaða hætti 
þeir setja sér sjálfir markmið. Þeir þurfa einnig að þekkja mismunin á því 
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hvernig fólk setur sér almennt markmið til þess að skapa það andrúmsloft á 
vinnustað sem er líklegt til að ná meiri árangri.  
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Stjórnendur og nýsköpun 

Ársæll Valfells 
Edward H. Huijbens 

 

Inngangur 

Í þessari grein munu höfundar leitast við að tengja upphaflega grein Coase 
(1991) um eðli fyrirtækja við nýstárlegan skilning á samskiptum formgerðar 
og einstaklinga sem er til umræðu innan félagsfræði. Dæmi verður notað af 
kennslubók um starf stjórnenda við nýsköpun innan fyrirtækja í lokin. 
Greinin fellur í flokk greina innan ‘nýrrar stofnanna hagfræði’ (e. New 
Institutional Economics), sem snýr að því hvernig fyrirbæri hagkerfisins koma til, 
í þessu tilfelli fyrirtæki og nýsköpun. Tilkoma fyrirtækja á markaði er leitast 
við að skýra í anda umræðu innan hagfræði, sem byggir á grein Coase, og sér 
fyrirtæki sem jafnvægisástand sambands samninga (sjá Aoki o.fl., 1990) sem 
viðhaldið er með iðju stjórnenda og skilur þannig fyrirtækið sem kvika 
formgerð stjórnunar (e. governance). 

Fyrirtæki Coase 

Ronald H. Coase lýsir skoðun sinni á eðli fyrirtækja í vel þekktri grein sinni 
The Nature of the Firm árið 1937 (sjá þýðingu Þórbergs Þórssonar, 1998). Olli 
sú grein straumhvörfum í fræðilegum rannsóknum á eðli fyrirtækja. Í 
greininni ræðst Coase að forsendum hagfræðilegs skilnings síns tíma. 
Fyrirtækið sem slíkt, samkvæmt Coase, var hagfræðilega skýrt út sem 
skipulag um úthlutun framleiðsluþátta sem er skilyrt útfrá ytra verðkerfi 
(markaði) þar sem verðkerfið ákvarðar með beinum hætti hvernig fram-
leiðsluþáttum er ráðstafað til verkefna þess. Þetta sjónarhorn á fyrirtæki og 
markað lítur á hagkerfi sem nokkurskonar lífræna heild. Þessi lífræna heild 
rekur sig sjálf og einstaklingurinn eða einstakir gerendur á markaði virka líkt 
og frumur í líkama. Verðkerfið er hinn samræmandi þáttur kerfisins og 
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dreifir vörum og þjónustu til einstaklinga líkt og blóðkerfið deilir út næringu 
til frumnanna.  

Coase veltir þannig fyrir sér hvert sé hlutverk stjórnanda innan fyrirtækja, 
sem gerenda á markaði innan ramma fyrirtækisins. Ríkjandi kenningar voru 
þær að fyrirtæki voru skipulag þar sem frumkvöðull og/eða stjórnandi er 
hinn virki aðili í úthlutun framleiðsluþáttanna án beinnar þáttöku ytra 
verðkerfis. Coase bendir hinsvegar á gjá á milli þeirra hagfræðilegu forsenda 
sem þarf að gefa sér til að skýra fyrirtækið út frá að framleiðsluþáttum sem 
ráðstafað sé með milligöngu verðkerfisins, og þeirrar forsendu að ráðstöfun 
framleiðsluþátta velti á frumkvöðlinum eða stjórnandanum. Sú gjá sem 
Coase bendir á er hvernig á að útskýra hversvegna fyrirtæki verða í raun og 
veru til í sérhæfðu viðskiptahagkerfi í stað þess að öll viðskipti eigi sér stað 
innan verðkerfis (markaðar) einungis.  

Leið Coase til að brúa þessa gjá er með áherslu á iðju stjórnenda og 
hvernig þeir með vali á ráðstöfun framleiðsluþátta, mynda fyrirtækið sem 
skipulagsheild. Coase bendir á þrjár hagfræðilegar röksemdir sem hann telur 
liggja til grundvallar iðju stjórnenda við myndum fyrirtækja. Í fyrsta lagi er, að 
það kostar að hagnýta sér verðkerfið: 

 
The main reason why it is profitable to establish a firm would seem to be that 
there is a cost of using the price mechanism. The most obvious cost of 
“organizing” production through the price mechanism is that of discovering 
what the relevant prices are (Coase, 1991, bls 21). 
 
Einn sá kostnaður sem fylgir því að nýta verðkerfið er að öll viðskipti eða 

ráðstöfun á framleiðsluþáttum byggir á samningum. Markaður séður í þessu 
ljósi er safn samninga sem eiga sér stað í gegnum verðkerfi markaðarins. 
Fyrirtæki eru einnig safn samninga en munurinn á þeim og markaðnum er 
fjöldi samninga sem gerðir eru innan fyrirtækisins þegar kemur að ráðstöfun 
framleiðsluþátta. Einkenni markaða er að fjöldi samninga er meiri en innan 
fyrirtækja: 

 
It is true that contracts are not eliminated when there is a firm but they are 
greatly reduced. A factor of production (or the owner thereof) does not have to 
make a series of contracts with the factors with whom he is co-operating within 
the firm, as would be necessary, of course, if this co-operation were as a direct 
result of the working of the price mechanism (Coase, 1991, bls 21). 
 
Þannig er, auk þeirrar ástæðu sem rakin er hér að ofan, að kostnaður við 

notkun verðkerfis leiðir til stofnunar fyrirtækja, að samningar og 
skilgreiningar þeirra og skilmálar gera fyrirtækjum kleift að myndast. Ein-
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kenni samninga sem gerðir eru á markaði er að líftími þeirra er stuttur, efni, 
skilmálar og uppfylling þeirra er vel skilgreinanleg og gerð fyrirfram. Annað 
gildir um samninga sem lúta að vinnafli og ráðstöfun þess sem framleiðslu-
þáttar. Efni starfssamnings er ólíkt t.d. samningi um vörukaup að því leiti að 
vörukaupasamningur uppfyllist við afhendingu en starfssamningar eru oft 
gerðir til langs tíma og efni þeirra lýst með almennum orðum og smáatriði 
geymd þar til síðar og jafnvel varðveitt munnlega.  

Þriðja röksemd Coase fyrir því hversvegna fyrirtæki verða til sem skipulag 
á framleiðsluþáttum eru áhrif ríkis og stofnana á verðkerfi. Viðskipti sem eiga 
sér stað á markaði bera ýmsa skatta og gjöld sem samskonar viðskipti er eiga 
sér stað innan fyrirtækis bera ekki og því geta skattar og gjöld gert það að 
verkum að hagkvæmar er að stunda viðskipti innan fyrirtækis heldur en úti á 
markaði. 

Saman dregið eru þrjár megin röksemdir sem Coase gefur fyrir því að 
valddreift verðkerfi ráði ekki úthlutun framleiðsluþátta í hagkerfi og 
grundvöllur myndast fyrir miðstýrt valdskipulag fyrirtækja. 

 
• Það kostar að nota verðkerfi. 
• Suma samninga er erfitt að skilgreina og erfitt að eiga viðskipti með 

samninga með langri tímalengd. 
• Ytri kerfi hafa áhrif á hagkvæmni viðskipta á markaði.  

 
Í heildina séð er sýn Coase á fyrirtækið, sem aðgreinanlegt fyrirbæri frá 

ytra verðkerfi, sú að um er að ræða sérhæft knippi samninga sem verður til 
fyrir tilstuðlan ofangreindra þriggja megin röksemda. Vissulega eru skipulags 
stig og gerðir fyrirtækja afar mismunandi en undirliggjandi er alltaf það eðli 
sem Coase greinir. 

Kvik fyrirtæki, stjórnandinn og nýsköpun  

Skilningur Coase er að fyrirtækið er hagræn eining sem skilyrt er af þeim 
samböndum, sem nefnd voru að ofan, við verðkerfi hagkerfisins. Samkvæmt 
þessum skilningi fá stjórnendur sem gerendur innan einingarinnar hlutverk 
skipulagningar sem er skilyrt af þeim sömu samböndum sem gera fyrirtækinu 
kleyft að myndast. Samantekið segir Coase (1991) því: „A firm, therefore, 
consists of the system of relationships which comes into existence when the 
direction of resources is dependent on an entrepreneur“ (bls. 22). 
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Þannig færir Coase sig frá ríkjandi skilning þess tíma að frumkvöðull 
og/eða stjórnandi sé hinn virki aðili í úthlutun framleiðsluþáttanna án 
beinnar þátttöku ytra verðkerfis. Stjórnandinn hefur yfir höfði sér svipu 
verðkerfisins og hlutverk stjórnanda, í fyrirtæki Coase, veltur á því hvernig sá 
nær að skipuleggja viðskiptin hagkvæmar en ef viðskiptin væru stunduð á 
opnum markaði.  

Grein Coase er komin til ára sinna en á þeim tíma bar hvað mest á deilum 
‘klassískra’ hagfræðinga og hinna sem nefna mætti ‘húmanista’ um eðli og 
virkni hagkerfisins. Deilan var þannig milli þeirra sem töldu verðkerfi, 
markað og fyrirtæki, formgerðir sem lúta algildum lögmálum sem greina 
mætti með reiknikúnstum stærðfræðinnar og hinna, sem fylgdu t.a.m. 
viðhorfum Marshalls um hagfræði sem hagræðingurinn Pigou lýsir sem svo: 
„neither as an intellectual gymnastic nor even as a means of winning truth 
for its own sake, but as a handmaid of ethics and practice“ (vitnað í af Coase, 
1994, bls. 173-174). 

Coase fellur vissulega í seinni flokk hagfræðinganna. Hans áhersla var á 
iðju stjórnenda og hvernig vinna þeirra viðheldur því sem birtist okkur sem 
fyrirtæki í hagkerfinu. Það er á forsendum hagfræði sem þernu siðfræði og 
iðju sem höfundar vilja halda áfram umræðunni. Þannig vilja höfunda ræða 
hlutverk stjórnenda í nýsköpun með tilliti til skilnings Coase á eðli 
fyrirtækisins. Þessu hlutverki til grundvallar liggur sá skilningur sem vitnað er 
í að ofan eftir Coase (1991), að fyrirtækið sé safn þeirra tengsla sem myndast 
er skipulagning á auðlindum fyrirtækis eru háðar stjórnanda. Líkt og Coase 
segir sjálfur: 

 
At the margin, the costs of organizing within the firm will be equal either to the 
costs of organizing in another firm or to the costs involved in leaving the 
transaction to be ‘organized’ by the price mechanism. Business men will be 
constantly experimenting, controlling more or less, and in this way, equilibrium 
will be maintained (Coase, 1991, bls. 30). 
 
Iðja stjórnandans snýst þannig stöðugt um að viðhalda mörkum þess 

sérhæfða samninga knippis sem kalla má fyrirtækið og er í kviku 
jafnvægisástandi (Coase, 1991, bls. 30). En viðvíkjandi þessari grein viljum 
við leggja áherslu á hvernig stjórnendur verða alltaf að viðhalda þessum 
mörkum með tilraunastarfsemi. 
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Nýsköpun og mörk fyrirtækisins og stjórnandinn 

Til að geta áttað sig á nýsköpun í starfi stjórnenda innan fyrirtækja telja 
höfunda lykilatriði að átta sig á eðli þessara tengsla sem skilyrða myndun 
fyrirtækja. Þannig er ætlunin að skoða þetta kvika jafnvægisástand sem 
tengslamyndun á þeim mörkum sem skilgreind hafa verið milli fyrirtækja og 
verðkerfissins (sjá Williamson, 1987) og skoða hvernig leysa má upp 
formgerðan skilning á samskiptum markaða og fyrirtækja, gegnum 
stjórnendur, án þess þó að fyrirtæki og markaðir missi að neinu leyti 
merkingu sína eða greinanlegt form sem slíkir. 

Fyrirtæki og markaðir eru vissulega greinanlegar heildir sem slíkar en 
höfundar vilja færa rök fyrir því að þau komi fram fyrir tilstuðlan kvikra 
tengsla og þannig sleppa við að berjast við vofur nýklassískrar hagfræði eða 
taka afstöðu til þeirrar umræðu í framhaldi af þeirri sem Coase stóð í á sínum 
tíma. Þannig eru fyrirtæki og markaðir greinanleg en ekki beinlínis 
skilgreinanlegar heildir sem eru fastar einingar eða skilgreint fast safn tengsla, 
heldur heild í tímabundnu jafnvægisástandi líkt og Coase bendir á að ofan, 
jafnvægisástand: 

 
whose outlines are blurred, molar, or collective formations comprising 
singularities distributed haphazardly (a living room, a group of girls, a landscape[, 
a company]). Then within these nebulae or these collectives, ‘sides’ take shape, 
series are arranged, persons figure in these series, under strange laws of lack, 
absence, asymmetry, exclusion, noncommunication, vice and guilt (Deleuze og 
Guattari, 1983, bls. 67). 
 
Fyrirtækið sem lífræn heild í jafnvægisástandi sem kemur fram fyrir 

tilstuðlan kvikra tengsla veitir innsýn inn í nýsköpun sem ekki er fullkomlega 
skilyrt af skilgreinanlegum þáttum formgerðar fyrirtækis eða markaðar. Ef 
formgerð fyrirtækis og markaðar væri fullkomlega skilgreinanleg væru 
mörkin milli þeirra skýr og iðja stjórnenda félli undir hið Weberianska 
‘zweckrationalitat’ þar sem öll fyrirætlun miðast að fyrirséðum útkomum. 
Nýsköpun sem slík snýst ekki um fyrirsjáanlegar útkomur eða beina braut að 
settu marki. Við nýsköpun eru stöðugar uppákomur, ófyrirséðar afleiðingar 
og hugmyndir sem virðast úr lausu lofti gripnar, aðgerðir sem koma eilítið á 
óvart (Latour, 1999, bls. 266).  
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Mynd 1. Jafnvægisástand heildar sem öðlast skilgreininguna A (Stewart, 1997, 
bls. 97) 

 

 
Mynd 2: Fyrirtæki og ytra verðkerfi (Tölvuteikning eftir Ársæl Valfells 2005)  

Þegar fyrirtæki eru kvikt jafnvægisástand líkt og reynt er að sýna á 
myndum 1 og 2 eru mörk fyrirtækja og markaðar óskýr, fyrirtækið sem eining 
er aldrei fullkomlega skilgreinanleg nema á forsendum skorts, fjarvistar, 
ósamhverfu og útilokunar. Það sem hér er átt við er að t.a.m. fullkomin 
vitneskja er aldrei fyrir hendi, skortur, fjarvist og útilokun þess sem 
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framundan er veldur ósamhverfu í öllum tengslum milli markaðar og 
fyrirtækja, ósamhverfu sem er skapandi. Á mörkum fyrirtækja og markaðar er 
því þar sem: 

 
everything becomes blurred again, everything comes apart, but this time in a 
molecular and pure multiplicity, where the partial objects, the ‘boxes’, the 
‘vessels’ all have their positive determinations, and enter into aberrant 
communication following a transversal that runs through the whole work 
(Deluze og Guattari, 1983, bls. 68).  
 
Á sama tíma og fyrirtæki og markaðir eru þannig lífrænar heildir eru þau 

og flæði einstakra aðgerða allra þeirra sem að heildinni koma og viðhalda 
mörkum hennar. 

 

 
Mynd 3: Stjórnandinn á kvikum mörkum fyrirtækja og ytra verðkerfis 
(Tölvuteikning eftir Ársæl Valfells 2005) 

Nýsköpun verður þannig skilin sem mismunur sem ekki er njörvaður við 
samsemd hinna skilgreinanlegu þátta (Davíð Kristinsson, 2002, bls. 96) og 
þannig veitt frelsi til að standa undir nafni, þ.e. ný-sköpun. Mismunur er hér 
ekki notaður í almennri merkingu þess orðs, heldur er um að ræða hugtak 
tekið eftir franska heimspekingnum Derrida (1998), þar sem hann færir rök 
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fyrir að allur mismunur (e. difference) sé í eðli sínu hliðrun (e. defferance) og 
smíðar því orðmyndina différance. Líkt og Massey (2005) skýrir hugmyndina: 
„The very concept of différance holds within it an imagination of both the 
temporal and the spatial (deferral and differentiation)“ (bls. 49). 

Með vísan til tíma og rýmis er hliðrunin ekki bara mismunur einhverra 
skilgreinanlegra þátta heldur fyrirtækið og mörk þess rými sem er: „explicitly 
temporalised; changing the ‘e’ to an ‘a’ adds time to space. ‘Dissemination’ 
‘marks an irreducible and generative multiplicity’“ (ibid, bls 49 með vísan til 
Derrida 1972/1987, bls. 45). 

Hliðrunin er því sá mismunur sem er/á sér stað á mörkum markaða og 
fyrirtækja fyrir tilstuðlan stjórnenda sem stöðugt kljást við viðhald þessara 
marka eins og reynt er að sýna á mynd 3. Hliðrunin viðheldur mörkunum 
gegnum það að mynda tengsl sem ekki er hægt að sjá fyrir en sækja samt 
tilvist sína í mörkin sem slík. Þannig starfar stjórnandinn ekki í umhverfi þar 
sem t.d. þróun ákveðinnar vöru er svörun við skilgreindum kröfum ytra 
verðkerfis, heldur í umhverfi þar sem ótölulegur fjöldi krafna bæði innan 
fyrirtækis og utan myndar heildarskynjun stjórnenda á því sem gera skal. 
Þessar kröfur eru vart skilgreinanlegar enda margar þeirra sem ekki endilega 
vísa til þess sem virðist við fyrstu sýn. Hér er komið að skilning Derrida á 
mismun en hann segir að ekki svari eitt til eins, né skipt sé á sléttu þegar 
samskipti eiga sér stað, heldur eigi hver vísun samskipta sér ótölulegar 
tengingar og ekki allar endilega orðnar enn eða þurfa nauðsynlega að verða.  

Þannig er þessi mismunur eða ný-sköpun sem slíkur tilkomin í þeim 
kviku tengslum sem eru milli markaðar og fyrirtækis „án þess að hamla eitt 
með öðru eða útiloka annað frá hinu“ (Deleuze og Guattari, 1987, bls. 76). 
Sundurgreining fyrirtækis og markaðar er staðfest og talin með staðfestingu 
þess að fyrirtæki og markaður eru ólík en engu að síður tengd. Hinsvegar líkt 
og Deleuze (1994) skýrir: 

 
This proposition, however, means many things: that difference is an object of 
affirmation; that affirmation itself is multiple; that it is creation but also that it 
must be created, as affirming difference, as being difference in itself. It is not the 
negative which is the motor. Rather, there are positive differential elements 
which determine the genesis of both the affirmation and the difference affirmed 
(bls 67). 
 
Þessi staðfesting felur í sér viðsnúning á skilningi fyrirtækja og markaðar 

sem aðgreinanlegra formgerða í samskiptum gegnum stjórnandann og 
tengslin sem stjórnandi myndar eru þannig ekki: 
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a localizable relation going from one thing to the other and back again, but a 
perpendicular direction, a transversal movement that sweeps one and the other 
way, a stream without beginning or end that undermines its banks and picks up 
speed in the middle (Deleuze og Guattari, 1987, bls. 25). 
 
Hjörleifur Finnson (2002), í þýðingu sinni á tilvitnuninni að ofan, kallar 

hreyfingu hinna kviku tengsla ‘þverstæður’ sem höfundar vilja meina að vísi 
að ákveðnu leyti til helstu kennsluaðferða í skapandi hugsun sem snúa að því 
að tengja hliðstæður, eða sjá samhengi þar sem ekkert virtist vera (sjá um-
fjöllun Goldenberg og Mazursky, 2002, bls. 44-55). Þannig er hlutverk 
stjórnandans ekki að ráða í framtíðina og skilgreina markmið og leiðir útfrá 
greiningu sinni á skilgreindum eiginleikum markaðar og fyrirtækja, heldur að 
ráða í óvissu framtíðar um leið og hún á sér stað í núinu (sjá Stacey, 1992). 
Nýsköpun sem afleiðing kvikra tengsla sem skilgreina fyrirtæki og markaði 
snýst þannig um að rýna í hvað gert er og þá hluti sem til eru eins og þeir 
birtast á hverju augnabliki. Þannig er opnuð leið til óendanlegra uppgötvanna 
þar sem „allt er tengt við og falið í öllu öðru“ (Law, 2004, bls. 22). 

Stjórnandinn drifin af rökvísi kennda  

Vissulega er stiklað á stóru í þæfingi þungra kenningarsmíða hér að ofan. 
Aðrir höfundar hafa reynt að gera grein fyrir hlutverki síðformgerðahyggju 
(e. post-structuralism) í umfjöllun um skipulag fyrirtækja, frumkvöðla og 
hvernig samskipti þeirra eru (sjá Breiger, 2002). Hér vilja höfundar draga upp 
mynd af stjórnanda fyrirtækis sem tengli hinna kviku tengsla sem eru milli 
verðkerfis og fyrirtækja. Stjórnandinn er þó ekki tengill í þeim skilning að um 
fastan skiptipunkt sé að ræða, einhver sem leyfir tengingu þess sem fyrir er 
við eitthvað annað sem þegar er, heldur tengslamiðja þar sem áherslan er 
ekki á að tengja saman fyrirtæki og markaði sem andstæður, heldur tengja 
þannig að „hvor um sig sýnir lífleika sinn“ (Dillon, 2000, bls. 1). Stjórn-
andinn er þannig „aldrei án tengsla, og þar með er um allt – eins og það er – 
háður tengslum sínum“ (ibid. bls. 4). Stjórnandi, sem er háður kvikum 
tengslum sem skilin voru sem mismunur en ekki samsömun að ofan, er 
þannig skilyrtur af iðju sinni og sínum siðfræðilegu viðmiðum á hverju 
augnabliki eða því sem Deleuze (1990) kallar rökvísi kennda. Þannig snýst 
hugmyndavinna stjórnenda í nýsköpun ekki um að greina það sem er, en 
byggir engu að síður á því sem er; 
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the trace of [definition, fixity] as a deadly furrow becomes this crack of thought, 
which marks the powerlessness to think, but also the line and the point from 
which thought invests its new surface (Deleuze, 1990, bls. 251). 
 
Iðja stjórnenda er því lífleg sköpun sem stöðugt endurskilgreinir eðli 

fyrirtækisins en viðheldur því í greinanlegu jafnvægisástandi en á sama tíma 
kviku líkt og Coase var búin að komast að. Með því að skilja hlutverk 
stjórnenda með þessum hættir er komin vísir að verufræðilegum grunni ný-
sköpunar sem ekki er njörvaður við skilyrðingu samsemdar þess sem er, 
heldur hefur getu til að verða. Þannig er um leið gert grein fyrir kviku eðli 
fyrirtækisins í verðkerfi markaðar sem virðist stjórnast af engu nema stjórn-
leysinu við fyrstu sýn. 

Lokaorð með dæmi úr nýsköpun 

Til að skýra hvað um ræðir að ofan vilja höfundar taka stutt dæmi. Dæmið er 
tekið af kennslubók sem notuð var í áfanganum Nýsköpun og Vöruþróun 
við viðskipta og hagfræðideild HÍ á vormisseri 2005. Titill bókarinnar The 
Art of Innovation (Kelley, 2001) gefur á margan hátt til kynna hvað höfundar 
vilja hér koma á framfæri. Nýsköpun sem list eða skapandi ferli sem ekki lítur 
forskrift eða skipulagnginu en er engu að síður stunduð í fyrirtækja umhverfi 
sem veitir nýsköpuninni tilverugrunn.  

Þannig tekur höfundur bókarinnar fjölmörg dæmi af árangursríkum 
vöruþróunum sem fyrirtækið IDEO í Kalíforníu hefur staðið í. Þessi dæmi 
eiga að virka sem hvatar fyrir þá sem vilja leika eftir árangur IDEO en ekki 
forskrift eða aðferðafræði: „Beneath the IDEO method lies the incredible, 
throbbing IDEO spirit that led me to love at first sight“ (Kelley, 2001, bls. 
ii).  

Við lestur bókarinnar situr helst eftir þessi andi sem blæs lesanda eldmóð 
í brjóst án þess endilega að hafa skilið eftir einhverja aðferðafræðilega 
forskrift að heillavænlegri nýsköpun. Vissulega tíundar höfundur aðferðir 
sem fyrirtækið beitir, kvikar liðsheildir, nýta sér reynslu og upplifun 
viðskiptavina, hugarflæði og gerð frummynda til prófunar, en hver aðferð 
fyrir sig er útlistuð á lauslegum forsendum hraða þar sem allt og ekkert skal 
prófað, engu eyrt og allt sett fram. Leiðiþráðurinn er að nýsköpun er kvikt 
ferli þar sem starfsmenn stöðugt ‘redda’ (e. wing-it) hlutunum, eða ástunda 
það sem Ciborra (2002) kallaði ‘fikt’ (e. tinkering). Þannig lýsir höfundur 
fyrstu ásynd ‘aðferðarinnar til æðis þeirra’: 
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Because of the eclectic appearance of our office space and the frenetic, 
sometimes boisterous work and play in process, some people come away from 
their first visit to our offices with the impression that IDEO is totally chaotic 
(Kelley, 2001, bls. 6). 
 
Nýsköpun hjá IDEO snýst um rökvísi kennda, hið skynræna sem á þá 

ekki bara við hið sjónræna sem gera má grein fyrir með formlegum hætti, 
t.a.m. í skrifum og myndum, heldur og einnig allra þeirra snertinga, lykta og 
hljóða sem lítur að heildrænni skynjun umhverfis og upplifunar. Þannig 
verður sú aðferðafræði sem þeir kynna aldrei forskrifað leikverk eða leið að 
markmiði heldur snýst um að veita öllum hinum skynrænu þáttum rými til að 
hafa áhrif og taka þátt í nýsköpunarferlinu. Stjórnandi ‘flytur’ (e. enacts) 
þannig nýsköpun og allar aðgerðir verða því „enactments, neither subjects 
nor objects, signs or referents, but processual registers of experience“ 
(Dewsbury o.fl., 2002, bls. 438). 

Líkt og í nýsköpun, eins og henni er lýst hér að ofan, er starf stjórnanda á 
kvikum mörkum sem skilgreina fyrirtækið þannig í stöðugri sveiflu milli þess 
að ná tökum á því sem er og bæta það. Í þessu tilliti taka höfundar því undir 
lokaorð W. Brian Arthur (2005) þar sem hann greinir samskipti manns við 
tæknina, í þessu samhengi tækni eða aðferðir til nýsköpunar og segir: 

 
We should not accept technology that deadens us; nor should we necessarily 
equate what is possible with what is desirable. We are human beings and we need 
more than deadening comfort. We need challenge, we need meaning, we need 
purpose, we need alignment with nature. Where technology separates us from 
these it brings a type of death. But where it enhances these, it affirms life. It 
affirms our humanness (bls. 200). 
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Stærð og q-hlutfall á íslenskum 
hlutabréfamarkaði 
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Inngangur 

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 inn-
herjar, hagnast óeðlilega á hlutabréfaviðskiptum. 

Samband áhættu og ávöxtunar er mikilvægt atriði við rannsóknir á 
skilvirkni verðbréfamarkaði. Augljóst er að áhættusamari eignir eins og 
hlutabréf eiga að gefa meiri ávöxtun heldur en áhættuminni eignir. Það var 
ekki fyrr en Capital Asset Pricing Model (CAPM) var þróað að fræðimenn 
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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 kerfis-
bundna áhættu (e. systematic risk) skili meiri ávöxtun en þær þar sem áhættan 
er lægri og eignir sem hafa sömu kerfisbundna áhættu skili sömu ávöxtun. Af 
þessu leiðir að ef fjárfestar eiga eign sem hafa sömu kerfisbundu áhættu og 
markaðurinn, þ.e. betastuðullinn er 1, þá er vænt ávöxtun sú sama og 
ávöxtun markaðsins. Ef beta eignarinnar er hins vegar 0 þá er vænt ávöxtun 
sú sama og áhættulausir vextir. Einnig gengur CAPM út frá því að ekkert 
samband sé á milli 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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Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort samhengi hafi verið á 

milli stærðar íselenskra fyrirtækja, q-hlutfalls (markaðsverð/eigið fé) og 
ávöxtunar þeirra. Ef svo er það brýtur það hugsanlega í bága við CAPM. 
Ástæðan fyrir því að þessar kennitölur (q-hlutfall og stærð) eru notaðar er sú 
að erlendis hefur komið í ljós að yfirleitt er sterkt samband þar á milli. Ef svo 
er gæti það bent til óskilvirkni íslensks hlutabréfamarkaðar og nýtist við til að 
bæta árangur við sjóðastjórnun. 

Fyrri 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, Jensen og Scholes (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. 

Í framhaldi af þessum niðurstöðum hafa svokölluð margþátta líkön verið 
þróuð. Þau byggja yfirleitt á grunni CAPM, þ.e. einn þáttur sem útskýrir 
ávöxtun er ávöxtun markaðsins, en fleiri þáttum er bætt inn. Fama og French 
(1992) lögðu til að notað væri margþátta líkan þar sem ávöxtun hlutabréfa 
væri útskýrð út frá ávöxtun markaðsins, auk q-hlutfalls (markaðsverð/eigið 
fé), og stæð fyrirtækja en hún væri þá mæld í markaðsverði þeirra. 
Niðurstöður þess módels voru í meginatriðum þær það útskýrði ávöxtun 
mun betur en hefðbundið CAPM. Því væri samhengi milli ávöxtunar og 
þessara tveggja þátta, lítil fyrirtækju skiluðu hærri ávöxtun en stór og fyrirræki 
með lágt q-hlutfall hærri ávöxtun en félög með hátt hlutfall. 
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Svipaðar niðurstöðum komst Reinganum (1992) á rannsókn á bandaríska 
hlutabréfamarkaðnum 1926-1989. Hann raðaði fyrirtækjum eftir stærð og 
komst að því ávöxtun lítilla fyrirtækja var hærri en stóra jafnvel eftir að búið 
var að taka tillit til mismunandi áhættu þeirra. Í rannsókn á breska 
hlutabréfamarkaðnum frá apríl 1961 til mars 1985 komst Levis (1989) að 
svipuðum niðurstöðum. Lítil fyrirtæki skiluðu mun hærri ávöxtun en stór 
þegar búið var að taka tillit til mismunandi áhættu. Ástæðan fyrir því að lítil 
fyrirtæki hafa gefið mjög góða ávöxtun hefur meðal annars verið talin stafa af 
meiri viðskiptakostnaði hjá litlum fyrirtækjum en stórum. Þetta lýsir sé m.a. í 
því að munur á kaup- og sölutilboðum er yfirleitt mun meiri hjá smáum 
fyrirtækjum fremur en stórum og því er viðskiptakostnaður meiri. Meiri við-
skiptakostnaður leiðir síðan til þess að fjárfestar gera hærri ávöxtunarkröfu, 
hlutabréfin verða ódýrari og ávöxtun verður meiri. Einnig má færa rök fyrir 
því að lítil fyrirtæki starfi í öðrum greinum en stór fyrirtæki og gæti það skýrt 
að hluta meiri ávöxtun. 

Í viðamikilli rannsókn Haugens og Bakers (1996) voru skoðuð gögn frá 
Bandaríkjunum, Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi og Japan frá 1985 til 1993. 
Þeir komust að því að hlutabréf í fyrirtækjum með lágt q-hlutfall skiluðu 
hærri ávöxtun en meðaltal markaðsins í öllum löndunum sem rannsóknin 
náði yfir. Þessi munur var tölfræðilega marktækur í öllum þessum löndum að 
teknu tilliti til mismunandi áhættu. Í nýlegri rannsókn (Chan og Lakonishok, 
2004) var bandaríski hlutabréfamarkaðurinn rannsakaður frá 1979 til 2002. 
Niðurstöður Chans og Lakonishoks voru að hlutabréf fyrirtækja með lágt q-
hlutfall skiluðu mun betri ávöxtun að meðaltali en annarra fyrirtækja. Auk 
þess voru þau áhættuminni en hlutabréf fyrirtækja með hátt q-hlutfall en 
áhættu mældu þeir með staðalfráviki ávöxtunar.  

 Ástæða fyrir góðri ávöxtun fyrirtækja með lágt q-hlutfall hefur 
einkum verið rakin til mismunandi q-hlutfalls atvinnugreina. Atvinnugreinar 
með lágt q-hlutfall eins og t.d. bankar og fjármálafyrirtæki hafa oft skilað 
betri ávöxtun en önnur fyrirtæki.  

Í rannsókn Ásgeirs Jónssonar og Stefáns B. Gunnlaugssonar (2004) á 
íslenska hlutbréfamarkaðinum, sem byggði á gerð verðbréfasafna og mælingu 
á ávöxtun þeirra, frá ársbyrjun 1993 til júní 2003 komust þeir að sterkt 
tölfræðilega marktækt samband var á milli ávöxtunar hlutabréfa og V/H-
hlutfalls (markaðsverð/hagnaður). Einnig var nokkurt samband á milli q-
hlutfalls og ávöxtunar og skiluð félög með lágt q-hlutfall hærri ávöxtun en 
önnur en þær niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar. Hið sama átti 
við um lítil fyrirtæki, ávöxtun þeirra var meiri en annarra en það var ekki 
tölfræðilega marktækar.  
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Þessi rannsókn er framhald áðurnefndrar rannsóknar Ásgeirs og Stefáns. 
Í þessari rannsókn er farið dýpra og ávöxtun og samband við kennitölur 
einstakra félaga kannað en ekki eingöngu búið til verðbréfasöfn eins og áður 
var gert. Það leiðir til þess að rannsóknin verður ítarlegri og veigameiri.  

Gögn og aðferðafræði 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort samhengi hafi verið á milli 
stærðar íslenskra fyrirtækja, q-hutfalls og ávöxtunar þeirra. Tímabilið sem 
þessi rannsókn spannar er frá júlí 1997 til loka júní 2003. Rannsóknin byggir 
á því að tekið er tilviljanakennt úrtak 34 félaga sem skráð voru í Kauphöllinni 
á þessum tíma. Rannsóknin byggir á mánaðarlegum athugum og því er 
ávöxtun hvers fyrirtækis mæld mánaðarlega. Auk þess er q-hlutfall og stærð 
fyrirtækja, sem mælt er í markaðsvirði hlutabréfa, einnig reiknað út mánaðar-
lega. Síðan eru framkvæmt tölfræðipróf þar sem kannað er hvort samband 
hafi verið á milli ávöxtunar allra þessara félaga, stærðar þeirra og q-hlutfalls 
en leiðrétt er fyrir ávöxtun markaðsins. 

Notuð er hefðbundin aðhvalsgreining sem byggir á eftirfarandi jöfnu: 
 

 (3) ( ) ( / ) ( )i f m fR R R R M B S uα β γ λ− = + − + + +  

 
þar sem iR  er ávöxtun hlutabréfs, fR  eru áhættulausir vextir en stuðst er 
við ávöxtunarkröfu 3 mánaða ríkisvíxla, α  er skurðpunkturinn, β  = Covar 
( iR , mR )/σ2 er hallatalan, mR  er ávöxtun markaðsins en úrvalsvísitalan var 
látin tákna markaðinn, M/B er q-hlutfall (markaðsverð/eigið fé), S er stærð 
fyrirtækja mælt í markaðsverði og u  er skekkjuliður. Stuðlarnir γ  og λ  eru 
lykilstuðlar. Þeir mæla hvort samband hafi verið milli q-hlutfalls, stærðar og 
ávöxtunar íslenskra hlutabréfa eftir að búið er að leiðrétt fyrir hreyfingum á 
markaði. Ef þessir stuðlar eru marktækir, þá benda þeir til sambands, sem 
bendir til óskilvirkni sem gæti nýst fjárfestum við fjárfestingar og sjóða-
stjórnun. 

Auk áðurnefndar aðhvarfsgreiningar var prófað hvort munur væri á 
ávöxtun verðbréfasafna ef þau væru búin til eftir þeim kennitölum, þ.e. stærð 
og q-hlutfalli, sem kannaðar voru. Þetta var framkvæmt á þann hátt að í 
byrjun hvers mánaðar sem rannsóknin náði yfir voru mynduð verðbréfasöfn. 
Sem dæmi má taka að þegar kannað var samband markaðsverðs og 
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ávöxtunar voru mynduð fjögur verðbréfasöfn í byrjun hvers mánaðar sem 
rannsóknin náði yfir þar sem fyrirtækin voru flokkuð eftir stærð. Í safni 
númer 1 voru minnstu félögin, síðan örlítið stærri félög í safni 2, enn stærri í 
safni 3 og í safni 4 voru stærstu félögin. Frammistaða (ávöxtun) safnanna var 
síðan mæld í mánuðinum og höfðu öll félög jafnt vægi. Í næsta mánuði voru 
síðan aftur búin til verðbréfasöfn og ávöxtun þeirra mæld og síðan koll af 
kolli. 

Síðan voru framkvæmd tölfræðipróf þar sem frammistaða öfgasafnanna, 
þ.e. safns 1 og 4 var borin saman. Þau tölfræðipróf sem notuð voru byggja á 
α-stuðli Jensens sem fæst úr hinu klassíska CAPM-líkani. Þessi stuðull er 
fundinn með aðhvarfsgreiningu á jöfnuna: 

 
 (4) Rpt - Rft = αP + βP (Rmt - Rft) + upt 
 
þar sem Rpt er ávöxtun verðbréfasafns eða hlutabréfa, Rft er áhættulausir 
vextir, βP = Covar (Rpt, Rmt)/σ2 er hallatalan, Rmt er ávöxtun markaðsins og 
upt er skekkjuliður.  

Fastinn αP er α-stuðull Jensens sem var fyrst kynntur 1968. Þessi stuðull 
mælir ávöxtun sem er umfram það sem CAPM-líkanið getur skýrt. Ef gengið 
er út frá því að CAPM-módelið skýri ávöxtun hlutabréfa þá á α-stuðull 
verðbréfasafna sem fylgja vísitölunni blint að vera núll vegna þess að öll 
hlutabréf eiga að liggja á verðlínu verðbréfa (e. security market line) en það er 
lína sem sýnir samhengi β-stuðuls og ávöxtunar. Því bendir marktækur 
jákvæður α-stuðull til þess að verðbréfasafn hafi skilað „óeðlilega“ góðri 
ávöxtun og neikvæður α-stuðull til þess að ávöxtun hafi verið „óeðlilega“ 
slök. Í staðinn fyrir að nota jöfnu 4 við aðhvarfsgreiningu og framkvæma 
tvær aðhvarfsgreiningar þá var eftirfarandi jafna notuð: 

 
(5) Rpt - Rft = αP + dLDpt + βP (Rmt - Rft) + sLSpt + upt  

 
þar sem Rpt er ávöxtun verðbréfasafns p í mánuði t (t = 1,...72). αP er fasti 
sem gefur Jensens α-stuðul þess verðbréfsafns sem er án leppbreytu. Rft 
stendur fyrir áhættulausa vexti í mánuði t en fyrir þá var notuð 
ávöxtunarkrafa þriggja mánaða ríkisvíxla og var hún færð til eins mánaðar. βP 
= Covar (Rpt, Rmt)/σ2 er hallatalan og er hún jöfn kerfislægri áhættu 
verðbréfasafnsins sem fær ekki leppbreytu. Rmt er ávöxtun úrvalsvísitölunnar 
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í mánuði t. Dpt er leppbreyta sem fær gildið 1 eða 0. Annað verðbréfasafnið 
fær gildið 1 fyrir allar athuganir en hitt fær gildið 0. Spt = Dpt (Rmt - Rft) er 
svokölluð hallaleppbreyta (e. slope dummy) en hún sýnir mun á 
kerfisbundinni áhættu verðbréfasafnanna. upt er skekkjuliður (e. error term). 

Stuðullinn αP í jöfnunni jafngildir Jensens α-stuðli verðbréfasafnsins sem 
er án leppbreytu, þ.e. þar sem Dpt = 0. Stuðullinn dL er lykilstuðull í aðhvarfs-
greiningunni. Hann sýnir muninn á Jensens α-stuðli verðbréfasafnanna og 
því fær Jensens α-stuðullinn αP + dL í verðbréfasafninu leppbreytu, þ.e. Dpt = 
1. Því er hægt að nota t-próf til að kanna hvort dL-stuðullinn sé marktækur. 
Ef hann er marktækur sýnir það að marktækur munur hefur verið á ávöxtun 
verðbréfasafnanna þegar búið er að taka tillit til mismunar á áhættu þeirra.  

Stuðullinn βP jafngildir kerfislægri áhættu (beta) verðbréfasafnsins, sem 
ekki fær leppbreytu, þ.e. Dpt = 0. Því fær β-stuðull verðbréfasafnsins 
leppbreytu, þ.e. leppbreytan Dpt = 1, βP + sL. 

Niðurstöður 

Einstök fyrirtæki 
Tafla 1 sýnir helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar þar sem stuðst var 
við jöfnu 3. Helstu niðurstöður eru mikið og mjög marktækt samband var á 
milli q-hlutfall og ávöxtunar íslenskra hlutabréfa. Stuðullinn γ  er neikvæður 
og mjög marktækur. Þetta þýðir að marktækt var að fyrirtæki með lágt q-
hlutfall voru með hærri ávöxtun en þau þar sem þetta hlutfall var hátt. 
Stuðullinn λ  er nálægt núll, en neikvæður, og langt frá því að vera 
marktækur. Því var lítið neikvætt samband milli stærðar og ávöxtunar, þ.e. 
lítil fyrirtæki skiluðu meiri ávöxtun en stór þegar búið er að leiðrétta fyrir 
hreyfingum á markaði, en sambandið var mjög lítið og ómarktækt.  
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Tafla 1. Helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningar á gögnum einstakra fyrirtækja 

 α β γ λ R2 
Stuðull 0,0076 0,81 -0,0021 -0,045 0,15 
 

t-gildi (*2,82) (*19,09) (*-6,24) (-0,21)  
 

p-gildi 0,0048 <0,0001 <0,0001 0,83  
 

 
Durbin W. 1,63   N=2.181 

*Marktækt miðað við 5% marktektarkröfu 

Verðbréfasöfn 
Mynd 1 sýnir meðalávöxtun verðbréfasafna sem raðað er eftir stærð 
(markaðsvirði) þeirra fyrirtækja sem í rannsókninni voru. Þar sést að fyrir-
tækin sem voru minnst skiluðu hæstri ávöxtun að meðaltali tæplega 0,8% á 
mánuði en stærstu fyrirtækin skiluðu litlu minni ávöxtun eða um 0,7%. 
Verðbréfasöfn félaga að millistærð, söfn 2 og 3, skiluðu lakastri ávöxtun að 
meðaltali.  

0,0%

0,3%

0,5%

0,8%

1,0%

Safn 1 (lítil) Safn 2 Safn 3 Safn 4 (stór)
 

Mynd 1. Meðalávöxtun verðbréfasafna sem raðað er eftir stærð fyrirtækja  

Í töflu 2 eru helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningar þar sem ávöxtun safns 
1 og 4 er borinn og beitt aðhvarfsgreiningu með jöfnu 5. Í ljós kemur að 
munurinn á ávöxtun þessara tveggja safna er of allt of lítill til þess að vera 
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tölfræðilega marktækur enda er stuðullin dL alls ekki marktækur. 
Kerfisbundin áhætta safnsins (beta-gildi safnsins) sem sett var saman úr litlu 
fyrirtækjunum var minni en kerfisbundin áhætta safnsins með stóru 
félögunum. Þetta sést á því að sL-stuðullinn er neikvæður. Því gefa þessar 
niðurstöður afdráttarlaust til kynna að ekkert samband hafi verið á milli 
ávöxtunar og stærðar íslenskra hlutabréfa. 

Tafla 2. Helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningar á verðbréfasöfnum sem raðað 
er eftir stærð viðkomandi fyrirtækja 

 αP dL βp SL R2 
Stuðull 0,0023 0,00019 0,094 -0,16 0,57 
 

t-gildi (0,59) (0,03) (*10,4) (-1,22)  
 

p-gildi 0,56 0,97 <0,0001 0,22  
 

 
Durbin W. 1,99   n=144 

*Marktækt miðað við 5% marktektarkröfu 
 
Mynd 2 sýnir meðalávöxtun verðbréfasafna þar sem raðað er eftir q-

hlutfalli. Myndin sýnir að ávöxtun hlutabréfa þar sem þetta hlutafall var hátt 
var lægst, en hún var einungis 0,18% að meðaltali á mánuði. Hæsta ávöxtun 
var safn 2 með en þar var ávöxtun að meðaltali 1,03% að meðaltali. Myndin 
bendir til þess að samband hafi verið á milli q-hlutfalls og ávöxtunar. 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Safn 1 (lágt) Safn 2 Safn 3 Safn 4 (hátt)

 
Mynd 2. Meðalávöxtun verðbréfasafna sem raðað er eftir q-hlutfalli 
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Í töflu 3 eru helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningar þar sem ávöxtun safns 
1 og 4 er metin og notuð er aðhvarfsgeining þar sem jöfnu 5 er beitt. Í ljós 
kemur að munurinn á ávöxtun þessara tveggja safna, safns 1 og 4 er nokkur, 
en ekki nógu mikill til að vera marktækur eins og sést á stuðlinu dL. Safn 1 
hefur lægri kerfislæga áhættu en safn 4 enda er stuðullinn sL neikvæður en 
munur á kerfislægri áhættu er ekki marktækur.  

Tafla 3. Helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningar á verðbréfasöfnum sem raðað 
er eftir q-hlutfalli 

 αP dL βp SL R2 
Stuðull -0,0027 0,0066 1,04 -0,23 0,47 
 

t-gildi (-0,51) (0,91) (*8,71) (*-1,35)  
 

p-gildi 0,61 0,37 <0,0001 0,18  
 

 
Durbin W. 2,02   n=144 
*Marktækt miðað við 5% marktektarkröfu 

Lokaorð 

Í þessari grein hefur niðurstaða rannsóknar á sambandi q-hlutfalls, stærðar 
og ávöxtunar íslenskra hlutabréfa verið rakin. Þessi rannsókn er tvískipt en 
annars vegar eru gögn allra félaga í rannsókninni metin og kannað hvort 
samband hafi verið á milli q-hlutfalls, stærðar og ávöxtunar. Hins vegar eru 
búin til verðbréfasöfn og kannað hvort samband hafi verið á milli 
áðurnefndra þátta og ávöxtunar. Skýrt er að ekkert martækt samband var á 
milli ávöxtunar og stærðar íslenskra fyrirtækja. Hins vegar bendir rannsókn til 
að marktækt samband hafi verið á milli q-hlutfalls og ávöxtunar. Þetta á 
einkum við þegar framkvæmd er aðhvarfsgreining þar sem eru notuð gögn 
um einstök fyrirtæki. Hins vegar er niðurstaðan alls ekki afgerandi þegar 
raðað er í verðbréfasöfn. Ástæður fyrir þessum mun á tveimur aðferðum er 
líklega fjöldi gangapunta en þeir eru rúmlega fimmtánfalt fleiri þegar gögn 
um einstök fyrirtæki eru notuð. 

Athyglisvert er að íslenski hlutabréfamarkaðurinn sem telja verður lítinn 
og vanþróaðan í alþjóðlegum samanburði sýnir svipuð merki óskilvirkni og 
stærri og þróaðri hlutabréfamarkaðir. Nú vaknar sú spurning hvernig 
fjárfestar geta nýtt niðurstöður þessarar rannsóknar. Augljóst er að þeir ættu í 
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framhaldi af þessu að hofa vel á q-hlutfall þeirra hlutabréfa sem þeir kaupa 
og yfirvega eða fjárfesta eingöngu í hlutabréfum með lágt q-hlutfall.  
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Fisheries competitiveness 

Eyjólfur Guðmundsson 
Ottó Biering Ottósson 

 

Introduction 

The issue of competitiveness has become a popular topic in past decades. 
The concept has also taken a broader scope by incorporating other factors 
than just productivity measures or efficiency measures. The main reason for 
this increased focus on competitiveness is most likely due to increased 
globalization and growing competition in a world where government 
monopolies are becoming less important and large international companies 
choose their operating ground in the most favorable business environment. 
The issue of competitiveness has focused on macroeconomic, political, legal 
and social circumstances (Porter, 2004). However, microeconomic factors 
are no less important since it is the ability of firms to operate within a given 
business environment. These factors include corporate strategy, human 
resources and level of technology. This paper focuses on competitiveness of 
the fisheries sector between nations and was developed by the Directorate of 
Fresh Fish Prices in Iceland and scientists at the University of Akureyri. The 
index consists of 150 different criteria, both macro- and microeconomic, 
which are in six sub indexes. The objective is to identify weaknesses and 
strengths of the fisheries industries in order to help both government and 
the sector itself to make appropriate decisions.  

Competitiveness  

The concept of competitiveness is used to explain a variety of factors. The 
most simplistic approach defines competitiveness as the country, region or 
industry with the lowest cost of production. However, researches done by 
Michael E. Porter has shown that the concept of competitiveness is much 
more complex. The measure of competitiveness of countries and regions 



100   Eyjólfur Guðmundsson og Ottó Biering Ottósson 

 

 

focuses on more and partly different factors than measuring the 
competitiveness of industries and individual companies. The competitiveness 
of a country is not necessarily strong, even though wages in that country are 
low. Unemployment, a low level of education and political instability can all 
be factors in determining low wage levels. The definition of competitiveness 
must therefore take into account the most important factors without making 
the model too complex to work with. 

True competitiveness is measured by productivity or the ability to 
increase it in nearest future. Increased productivity results in higher wages, 
more profitability, higher GDP per capita and a stronger competitive 
position in the global business environment. These factors should lead to 
increased prosperity which is the main goal of increased competitiveness of 
countries and districts. With the above aspects in mind an estimation of 
competitiveness has to include data from both macro and micro level. 

Competitiveness is therefore measured by using neo-classical economics, 
theories set forth by M. Porter and practical applications as outlined in other 
reports which estimate the competitiveness of nations.  

Many different factors characterize uncompetitive industries. Oligopoly 
in main markets both for inputs and outputs is a significant cause of low 
competitiveness. Other aspects like high trade barriers, high restriction on 
investment and flow of capital, an inflexible labour market, high bureaucracy 
and low legal status have similar effects. Large subsidies probably have 
positive effects on competitiveness in the short run, but make firms addicted 
to the arrangement and therefore have negative effects in the long run. On 
the other hand, industry which has to compete in most markets but is also 
involved in joint cooperation with suppliers and related sectors (e.g. R&D) 
can gain competitiveness in the marketplace. An example of that is the 
Icelandic fishing industry which has many characteristics of clusters.  

Competitiveness of Fishing Industries 

Fisheries are an international industry with processed goods and raw material 
flowing between countries and continents. Seafood products are among the 
most traded food categories, making the fishing industry one of the most 
globalized food industries in the world (Anderson and Martinez-Garmendia, 
2003). This is in part due to the fact that many of the world´s richest fishing 
grounds are located far away from the largest seafood markets. Fishing 
companies are therefore international by nature and distinguishing between 
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domestic and foreign operations can be difficult. In this research we define 
domestic fisheries sectors more narrowly than the area in which many 
companies in domestic fisheries sectors are operating. Figure 1 shows a 
flowchart of a fishing industry as it might be defined from a broad 
perspective. On the left side we have domestic activities and on the right side 
we have foreign activities.  

 

Figure 1 A flow diagram defining the scope of this research. 

A domestic fishing company can harvest in both domestic and foreign 
waters and sell the product to local or foreign processors. Therefore, the 
structure of the industry can be quite complicated as shown in figure 1. In 
this research, we shall focus on operations within each country, which can be 
defined as domestic, or industries which can be directly affected by local 
economic conditions and local government (but indirect foreign influences 
are not excluded). Hence, the Fisheries Competitiveness Index measures the 
competitiveness of fishing industries as defined by countries (the left part of 
Figure 1) rather than by companies. 
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A second part of the analysis 
examines the value chain for 
seafood products. The value 
chain for the fisheries sectors 
contains several factors; the 
most common being the 
harvesting sector, processing 
sector and marketing sector. 
But other sectors are related to 
seafood value chains such as 
aquaculture and biotechnology. 
All of these sectors are shown 
in Figure 2. This value chain is more likely than not to become more 
complex in the future. New links come up and become related to some links 
in the chain. Aquaculture and even chemical industries are examples of that, 
but often new links are seeds for new industries rather than extensions of 
traditional sectors. Today the most important parts of the value chain for 
most world fisheries, however, are the traditional capture and processing 
sectors. Hence those sectors are the main subjects of the fisheries 
competitiveness index. Consequently, the project focuses on traditional 
fishing industries, i.e. harvesting, processing and marketing of seafood from 
capture fisheries in the context of a domestic industry. 

The Fisheries Competitiveness Index (FCI) 

The Fisheries Competitiveness Index (FCI) identifies factors that affect the 
competitiveness of fishing industries within different countries. The index 
allows authorities within each country to identify where action must be taken 
in order to improve the competitiveness of its fishing industry, and the 
industry itself can use the FCI to identify the most favorable environment 
for operating seafood companies.  

The basic methodology for “The Fisheries Competitiveness Index” 
comes from neo-classical economics, theories and models for competitive-
ness originated by Michael E. Porter and methods that the World Economic 
Forum and IMD has developed to estimate the competitiveness of nations. 

The Fisheries Competitiveness Index is based on 150 independent 
factors. Each factor is measured either by surveys and secondary data or 

Figure 2. The value chain for the 
fishing industry. 
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based on our own research. These measures are called “soft data”, “hard 
data” and “research and analysis”. 

 
 Soft data – Questionnaires. Answers to questions directed to 

managers in the industry.  
 Hard data. Secondary data collected from international sources 

(IMF, World Bank, OECD, etc.), national data (Statistical offices) 
and data from other institutes. 

 Research and analysis conducted by our own staff. 
 
These 150 items form three major themes and six sub-categories as shown in 
figure 3. 
 

Stimulating environment

Fisheries 
management

Economic 
management

Infrastructure and operating 
environment

Fisheries competitiveness
Creating stability Competence of the industry

Macroeconomic Microeconomic

Fish-
processingFishing Marketing

 
Figure 3. Fisheries competitiveness index defined. 

The three major categories are stability, environment and competence of 
the industry. The six sub-categories are fisheries management, economic 
management, infrastructure, fishing, fish processing and marketing. We we 
will start by explaining the three major themes followed by explanations of 
the sub-themes.  

 
Creating stability in an economic, legal and political environment is one of 
the crucial points in creating favorable operational circumstances for 
companies. These include fisheries management regime and macroeconomic 
environment. This is particularly important in fisheries, since natural 
fluctuations in fish stocks create added risk to fishing industries compared to 
other industries. 
 
Stimulating Environment contains factors such as infrastructure, 
education, R&D and access to capital.  
 
Competence of the industry is estimated by looking at each stage in the 
value chain (fishing – processing - marketing). The estimation considers 
factors such as technology level, present profit levels, access to qualified 
labour, cost levels and cooperation (cluster-formation).  
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External or macroeconomic indicators (creating stability and stimulating 
environment) weigh 50% in the final index and microeconomic indicators 
(the value chain) weigh 50% as well.  

Sub-indices 
Fisheries management (sub-index) 
The management of fisheries is very important for the industry and has 
significant effects on the operational outcomes of firms in the industry, not 
only in fishing but also in fish processing and the marketing of seafood 
products. Stability in allocation of fishing rights and freedom for the holders 
of such rights to use them in their best perceived way is therefore very 
important. Fisheries management that stimulates efficient investments and 
stability of catch instead of excess investment and Olympic style fishing 
should lead to higher profits in the fishing industry and a better position in 
the market for its products. The measurement of performance of fisheries 
management systems draws on neo-classical and bio-economic theory on the 
management of firms and fishing industries. The basic conclusion is that 
property rights, along with free trade of those rights, are always preferable to 
common rights. Many criteria in this sub-index are based on Anthony Scott’s 
(1998) work on evaluating the level of property rights in fisheries 
management. The criteria can be split into four sub-themes or chapters: 
 

• Stability of fisheries management - allocation of fishing rights 
• Property right and freedom of exchange of fishing rights 
• Fisheries related research and advice on total catch 
• Official monitoring and inspection 

 
The first two define stability within the management system, both in terms 
of allocated fishing rights (changes in quotas) and how well property rights 
are defined. The second two chapters examine the knowledge of the biology 
for the particular fisheries measured in terms of monetary resources spent on 
fisheries related research and based on the methodology used to determine 
the recommended total catch. The more a country spends on fisheries 
research and the better the scientific advice provided, the higher the country 
will score within this index. Finally a measure of monitoring and inspection 
is achieved through questionnaires to managers in the fishing industry.  
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Macroeconomic management & government (sub-index) 
The fishing industry operates within the general macroeconomic 
environment and economic policies put in place within the respective 
country. This index is based on common measures of the general economic 
environment as used in measuring the competitiveness of entire nations, 
such as the The Global Competitiveness Report 2004-2005 (World 
Economic Forum report) and IMD World Competitiveness Yearbook 2004. 
Government actions which affect individual parties such as taxes, labour law 
and regulations, are important criteria for each industry. Special impact of 
government actions on companies in the fish industry is not measured here. 
This measurement would fit better in the sub-indices measuring competence 
of the firms in the fishing industry, (see Fishing Companies Index, Fish 
Processing Index and Marketing Index). About half of the criteria in this 
chapter are based on measurements from our cooperating institutions . 

The macroeconomic environment is split into four chapters in this 
research. These chapters are: 

 
• Labour law and regulations 
• Taxes 
• Economic policy 
• Administration 

 
Infrastructure and environment (sub-index) 
This index is based on common measures of the infrastructure in the 
economy. It also includes specialized criteria for the fisheries sector about 
transportation cost and transportation frequency. About half of the criteria 
in this chapter are measurements from one of our cooperating institutions.  

This sub index has 6 chapters: 
 

• The labour market 
• Education and knowledge  
• General infrastructure 
• Communication 
• Financial markets 
• Management practice  
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Fishing (and fish processing) (sub-index) 
These indices, the Fishing Companies Index and Fish Processing Index are 
based on many different criteria. Some of them are traditional, such as 
profitability indicators but others are highly specific for fishing or fish 
processing. Competition for fishing rights or timing of wet fish availability 
and distribution of the catch within the year are examples of that. Both these 
indices have three different themes. First, the special impact of government 
on companies which takes into account any government actions that are put 
into place for (or against) fishing or fish processing only. Second, the 
competence of companies in the industry measured by analysing the 
operation of the firms within a given country. Third, the competition – 
cooperation theme that measures the level of competition between firms in 
the industry and the cooperation among them and related sectors. The 
fishing and fish processing industries have the same chapters (shown below). 

Special impact of government on the fishing companies 
• Official measures 
• Inspection of fisheries and vessels 

Competence of the fishing companies 
• Business indicators 
• Technology and productivity 
• Utilization of vessels 
• Human resources 
• Research and development 

Competition – cooperation and suppliers (related sectors) 
• Competition 
• Cooperation 
• Market structure of fresh fish distribution 

 
Marketing (sub-index) 
The marketing index measures the ability of firms to market and distribute 
seafood products. Here it is assumed that competition among wholesalers is 
an important factor for building competitiveness. However, cooperation 
between value chain levels is an important part of supplying the market with 
the right product (vertical cooperation). This index has three categories for 
further classification and simplification for readers.  
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• Special impact of government on marketing 
• Competence of the marketing companies/exporters 
• Competition – cooperation and suppliers (related sectors) 

 
Data for the first category are collected from secondary data sources and 
measure governmental monetary support of the marketing sector. 
Competence of the marketing companies is measured by company size, 
where it assumed that larger marketing companies/exporters have a better 
chance to compete than smaller ones and finally the level of competition – 
cooperation is measured through questionnaires. 

Discussion  

We have in this paper introduced a new model for measuring the 
competitiveness of fishing industries. The purpose of this model is to give a 
consistent estimate of how well fishing industries are doing today in the 
globalized business of producing, processing and selling seafood products.  

The FCI consists of about 150 questions and observations. These items 
are split between 6 categories. It is possible to evaluate each category 
individually, thus further expanding the use of the index. For instance, it can 
be used to compare fish processing sectors between countries and search for 
answers as to what it is that makes one country relatively more competitive 
in that particular field. The same can be done for the harvesting sector and 
the marketing sector. 

The model will become a useful tool in designing the best business 
environment for seafood industries. Governments can use it to identify areas 
where most improvement is needed in order to strengthen their countries 
fisheries relative to the comparison countries. It is also useful to watch 
trends in fishing industries, especially to see how they adapt to changes and 
finally it is a useful tool to monitor how the industry reacts to changes in 
fisheries management or other fields which the government can influence 
directly. Managers can also use it to adapt their business to expected future 
changes towards a more competitive environment. 

This model will first be applied to the Icelandic and Norwegian fishing 
industries with additional countries added in the future. The first run of the 
model (version 1.0) is seen as a test run of the methodology and 
questionnaires used. We do expect that there will be changes in the model 
based on the experience of the Norwegian and Icelandic cases. After the 
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initial test run and necessary changes based on that experience, other 
countries will be added to the study. The aim is to first include fishing 
nations in the North Atlantic, such as Denmark and the UK, and then 
expand the portfolio of countries by adding large fishing nations from the 
Far East, such as China, Thailand and Japan.  

The long term objective is to be able to publish the Fisheries Competitive 
Index annually for the top 25 fishing nations. 
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In this study comparison of total cost between an established clinical routine 
and a new concept based on preoperative education and postoperative home 
intervention is evaluated in respect to costs. 

Patients and Methods 

Study design 
The study started at the University Hospital Landspítalinn in Reykjavík in 
December 1997. At the beginning of April 1999 the first patient included 
into the study was operated at Akranes Hospital. The last patient to enter the 
study was operated at Akranes in December 2000. 

Two months prior to their expected operation patients were contacted. If 
they agreed to participate they were randomized into one of two groups, a 
study group (SG) or a control group (CG). A total of 50 patients 
participated, 27 in the study group and 23 in the control group. 29 of the 
participating patients were operated on in Reykjavik and 21 in Akranes. 

The CG was treated according to the contemporary routine. 
The SG patients were invited to participate in a preoperative training 

session about one month before the planned operation. A physiotherapist 
and/or an occupational therapist gave the preoperative information and 
training.  

When a patient in the study group was discharged the physhio- or 
occupational therapist accompanied the patient home if needed. The nurse 
administered daily anti-thrombosis injections, changed wound dressings, 
removed skin stables and assisted in the care of the patient as long as it was 
needed. During the first days after homecoming the physio- or occupational 
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therapist visited the patient as often as needed to ensure that the 
rehabilitation scheme was followed. 

Patients’ selection 
All patients diagnosed as having osteoarthritis of the hip, rheumatoid 
arthritis, primary segmental collapse of the femoral head, conditions after 
developmental diseases and hip trauma living in their own home were invited 
into the study. Primary hip fracture, metastasis tumors, and dementia 
patients were excluded. In order to be able to conduct proper postoperative 
treatment the study was limited to patients living in the Reykjavík area. 

After the study had started, Landspítalinn was subjected to a major 
reorganization and during the latter half of the study period health 
authorities decided to move the unit to another location. During the same 
period a hip replacement unit at the nearby Akranes Hospital was evolving 
and expanding. It was decided to include patients undergoing primary hip 
replacements at Akranes Hospital as well. 

Health Evaluation 
As an outcome measurement for utility in this study the Oxford Hip Score 
(OHS) was used. The 12 item Oxford Hip Score questionnaire (Dawson et 
al., 1996c) OHS was developed and validated specifically to assess function 
and pain in relation to the hip. It contains 12 questions divided in two 
subscales, pain and functional impairment. Each question has five response 
categories that are summed to produce subscale scores from 6 to 30. Higher 
scores indicate worse pain and functional impairment. The OHS has been 
well examined in terms of reliability, validity, and responsiveness (Dawson et 
al., 1996a, 1996b, 1996c, 2001). 

The Ethics Committee, Reykjavík, Iceland, approved the study. All data 
was gathered according to instructions from the Icelandic data inspection 
authorities in Iceland. All patients returned a written consent for 
participation in the study according to the Helsinki agreement. 

Cost evaluation 
Costs are evaluated from the societal point of view. Cost of a procedure is 
determined by the quantity of resources used and their unit price. Estimation 
of quantity of resources used is based on data collected for each patient 
during his or her treatment. A unit price is then assigned to it, opportunity 
costs considered. Price level is standardized by applying the 1999 prices for 
all units. Thus, all results are according to the price level of 1999, calculated 



Reducing Costs After Total Hip Replacement 111 

  

from ISK to USD by the average exchange rate of 1999. The various types 
of costs are categorized based on resource type. Costs are paid either by the 
patient, the hospital, the State Social Security Institute or other government 
funded body. 

Costs considered are: Operation costs and re-operation cost, patient 
hospital-stay costs. Control group patients accrued costs related to stay at a 
convalescence homes. The cost database also included expenses accrued due 
to visits to GPs and specialists as is expenses related to visits to 
physiotherapists and occupational therapists. Cost related to home visitations 
by physiotherapists and occupational therapists plus an estimated cost of 
transportation is included. Expenses related to services of registered nurses is 
also included. The database includes information of pharmaceuticals use by 
type and cost. Expenses related to pharmaceuticals administrated as 
consequence of the hip treatment were identified and accounted for, as were 
expenses related to x-rays, electrocardiogram and blood samples. 
Furthermore, great care was taken to correctly account for job-loss of 
employed persons due to the operation and reconvalescence. The wage rate 
used to estimate job loss is the median wage as reported by Statistics Iceland. 
Opportunity cost for job-less or retired was estimated as the average job-loss 
of the employed participants but the wage-rate was lowered (somewhat 
arbitrarily) by 50%. Length and cost of travel was also meticulously 
measured. When patients were transported by private car, the cost was 
estimated by employing the reimbursement taxt of the Ministry of Finance. 
Summary statistics for the cost variables are shown in Table 1. 

Economic evaluation 
A cost-effectiveness analysis was conducted for the economic evaluation of 
total hip replacement and home therapy. Cost accrued is related to level of 
success and compared across procedures Drummond, M. F. et al. (1997).  

Patient six months post op Oxford Hip Score less their pre op score 
(OHS gain) is utilized as a measure of effect. Four patients are for various 
reasons missing either value, and are thus excluded from effectiveness 
calculations. The cost-effectiveness measure (C/E) is then the average 
patient cost per OHS gained for each group. 

For a large enough sample this would give an estimate of the cost-
effectiveness of the two procedures. The difference, cost-effectiveness of the 
CG less that of the SG, is the cost-effectiveness gain or loss by implementing 
the new procedure. But for two reasons the cost-effectiveness results are also 
further broken up into pre op OHS ranges. Firstly it gives an intuitive insight 
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into cost in relation to condition. And secondly, since the OHS is created to 
extract sample difference its questions are correlated, and thus the OHS scale 
is cardinal. Breaking it up we are able to measure similar groups within the 
sample. 

Results 

Average cost per patient in the SG is $9,587, while it is $13,401 in the CG. 
That is on average $3,814 less per patient, or a 28% cost reduction. Resulting 
average and mean cost and standard deviation of the two groups is 
summarized in Table 1. 
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Table 1. The resulting mean cost, standard deviation and median cost for the 
study group and control group respectively. 

 Study group Control group 
 Mean st.dev mean st.dev 
Op. in Akranes $1,448   $1,448   

Op. in Reykjavik $3,882  $3,882  
Total op-cost $3,071 $1,169 $2,612 $1,243 

Hotel cost Akranes $3,182 $856 $5,850 $1,314 
Hotel cost Reykjavik $2,590 $580 $3,429 $983 

Total hotel care $2,788 $725 $4,692 $1,683 
Total hospital cost $5,858  $7,304  

       
Cost of reinstatement $0   $253 $502 
Convalescence home - - $1,414 $1,773 

GP and specialists $57 $39 $88 $90 
Nurse and ph.therap. $70 $194 $157 $316 

Nurse at home $164 $71 - - 
Ph.therap. at home $248 $127 - - 

Pharmaceuticals $3 $8 $6 $29 
Research $12 $27 $37 $74 
Traveling $1 $4 $5 $19 

Total public post op. cost $556  $1,960  
       

Convalescence home - - $535 $691 
GP and specialists $12 $8 $17 $15 

Nurse and ph.therap. $33 $87 $42 $95 
Pharmaceuticals $11 $24 $8 $16 

Research $5 $10 $8 $13 
Productivity loss $2,946 $2,398 $3,188 $2,423 

Traveling $166 $57 $339 $262 
Total patient cost $3,173  $4,137  

       
Grand total cost $9,587   $13,401   

 
Regression analysis of the dependent variable total cost confirmed, for all 

the formulations of the model that the cost difference between the two 
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groups is statistically significant (p=0.001 or less). Regression analysis 
statistics of the specific models is summarized in Table 2. 

Table 2. Modelling determinants of  total cost 
 Non-transformed model *) Transformed model **) 
 General p-value Specific p-value General p-value Specific p-value 

Constant 7,329 0.070 5,659 0.016 9.191 0.000 9.140 0.000 
Study group -3,423 0.001 -3,048 0.001 -0.299 0.000 -0.274 0.000 
Pre-op Hip-

score 190 0.005 210 0.001 0.0002 0.003 0.0002 0.001 
Hospital 929 0.342   0.075 0.321    

Age -34 0.501   0.000 0.429   
Gender 1,077 0.330   0.089 0.299   

Deviation of 
Body-Mass 
Index from 

ideal 114 0.278   0.001 0.223   
Living alone 1,111 0.257   0.120 0.118   

Manual work -1,957 0.121   -0.174 0.082   
               

R2 0.493   0.424   0.540   0.453   
adj-R2 0.389   0.398   0.445   0.429   

RESET 3.444 0.043 2.538 0.091 1.418 0.255 1.308 0.281 
Shapiro-Wiik 0.962 0.121 0.978 0.478 0.981 0.606 0.981 0.606 

Jarque-Bera 4.356 0.113 2.369 0.306 1.108 0.575 0.864 0.649 
Breusch-

Pagan 4.566 0.033 8.332 0.004 0.049 0.825 1.412 0.235 
*)Total cost = Constant + a1.Group_dummy + a2.Pre-op Hip-score + a3.Hospital + 
a4.Age+ a5.Gender + a6.BMI + a7.Living_alone + a8.Manual_work 
**)Log(Total cost) = Constant + b1.Group_dummy + a2.(Pre-op Hip-score)2 + 
a3.Hospital + a4.(Age)2+ a5.Gender + a6.(BMI)2 + a7.Living_alone + 
a8.Manual_work 

 
The variable Study group is assigned the value zero for a person in the 

study group, one for a person in the control group. The variable Pre-op Hip-
score reports the result of the Oxford hip-score test prior to the operation. 
The variable Hospital is assigned the value one for the University hospital in 
Reykjavik and zero for Akranes hospital. The variable Age is the age of the 
patient, Gender is assigned the value one if the patient is male and zero if 
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female. Deviation of Body-Mass Index from ideal is the numerical deviation of the 
body mass index from the middle of the assumed ideal range, Living alone is 
assigned the value one if the patient is the only person in the household, and 
Manual work is one if the patient is a manual laborer. 

Several tests for specification, heteroscedasticity and normality of the 
estimated errors were run. The RESET test tests for specification error 
(Ramsey, 1969) and suggests that the non-transformed model may be 
misspecified at the 10% level of significance. The Shapiro-Wilk (Shapiro and 
Wilk, 1965; Royston, 1992) and the Jarque-Bera (Jarque and Bera, 1980) 
suggest that a null-hypothesis that the estimated errors are normally 
distributed could not be rejected for any of the specification at 5% level of 
significance. The Breusch-Pagan test (Breausch, 1978) suggests that 
heteroscedasticity could be of concern for the non-transformed model. 

The variables Group and Pre-op Hip-score have significant effect on total 
cost at the 5% level in both variations of the model. Other variables are not 
significant at that level. Hence, we also report a specific version of the 
models where the other variables are left out. According to the non-
transformed model the effect of moving a patient from the control group to 
the study group would result in reduction of USD 3,423 in total costs. 
According to the transformed model such a move would result in reduction 
of total cost amounting to some 30%. Both results are compatible with our 
findings reported above. Hence, the regression analysis strongly supports 
that the design and the implimentation of the study does not bias results, 
which is of concern as the number of participants in the study is not high. 
The signs of the non-significant coefficients indicates that there is some 
difference between hospitals. The University hospital was under major 
reorganization and the Akranes hospital was expanding its hip-replacement 
unit during the time of the study, as reported in the patient selection section. 
It is therefore difficult to pinpoint possible explanations of the observed 
difference from the material offered by the study. Higher deviation of the 
body-mass index from ideal seems to imply higher cost while manual labour 
seems to imply lower costs. It should be strongly emphasized that these 
results are not significant. The finding that BMI deviation affects costs 
positively is not a surprise. More surprising is the (unsignificant) result that 
manual laborers are less costly to operate and rehabilitate than those not 
using their body intensively at work. Possible explanation is that manual 
laborers become aware of the problem at an earlier stage than non-manual 
laborers.  
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The regression approach can be used to deduced more information. We 
have asked how the Post-operation Oxford hip score is affected by the 
various variables reported (including the pre-operation score). The Oxford 
hip score index is ordinal in nature while many of the other measures 
included in our study are cardinal. Hence, one would expect the relationship 
between these variables to be highly non-linear. Specification tests imply that 
our regression equations might be misspecified. Hence, we restrain from 
reporting except that our results indicate however that the Post-operation 
Oxford hip score is improved by 30% by moving a patient from the control 
group to the study group, (assuming that same amount of money is spent in 
both cases). I.e. a patient will be more at ease if treated by the study group 
program than if treated by the traditonal method. We have therefore 
concentrated on cost of improving patient OHS score rather than explaing 
determinants of post-operation OHS score.  

The effect of shorter hospital stay on function, pain and quality of life 
(QOL) differ between the two groups. The OHS for the SG was significantly 
better after two months (p=0.032), and the difference remained more or less 
constant throughout the study (Siggeirsdóttir, K, et.al., 2005). From these 
combined results the concluding remark can be drawn that patients in the 
SG were far less costly per health gained. In other words, for the same 
amount of money, the society gained more health by applying the new 
method. Cost-effectiveness gain is the average of cost per OHS gain for the 
SG less that for the CG. The OHS gain is the patients 6 months post-op 
OHS less his pre-op OHS. Four patients are for various reasons missing 
their pre-operation and/or six months post-operation OHS, and are thus 
excluded. On average the patients in the SG cost $578 per OHS gained, 
while patients in the CG cost $1,054. That is a 45% reduction in effective 
cost, or a cost-effectiveness gain of $476 per patient. The resulting cost-
effectiveness figures are shown in Table 3. 
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Table 3. The average cost, OHS gain and cost per effectiveness ratio of  the 
groups. 

Group Cost OHS gain C/E ratio 
Study 9,579 (2,698) 19.4 (8.6) 578 (369) 

Control 13,387 (3,587) 15.5 (5.7) 1,054 (603) 
 

 
 

 
Figure 1. Scatter plot of patients pre-op and 6-months post–op OHS score 

The cost on the contrary is on average lower for the SG than for the CG, 
and rather evenly distributed for their pre op OHS. Patients in the CG are 
on average more costly the higher their pre op OHS, and that goes for the 
fluctuation to. The sum of this effect is that the worse the patients were pre-
op, the greater the cost-effectiveness gain was for the SG. Hence, the sample 
was divided into subgroups by their pre-operation OHS ranging by seven 
points. Results are summarized in Table 4. for both groups in terms of costs 
and gain in OHS and cost per score gained. 
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Table 4. Average values for patient’s pre op OHS, ranging by 7 points. 
 Number Cost   OHS gain C/E ratio  
Range SG CG SG CG SG CG SG CG Difference 
23 - 29 12 3 9.007 11.01711,8 12,0854 943 90 
30 - 36 5 8 9.391 12.34321,0 15,3461 1.174 713 
37 - 43 8 4 9.022 15.03224,8 18,3432 826 394 
44 - 50 1 4 11.209 17.14228,0 16,0400 1.124 723 

Discussion 

Patients were assigned to the two groups randomly. Hence, expected pre-
operation status of individuals in each group is the same. That does not 
exclude the possibility that the sample is unintentionally biased. The average 
gain in OHS by the participants is greater the higher they scored pre op. On 
average just less than half a point greater per point they scored pre op, with a 
standard deviation of seven. This increase is somewhat greater for the study 
group, and that goes for the fluctuation also. In sum, on average the study 
group gained higher in OHS, increasingly with higher pre op score, as shown 
in Figure1.  

Our results appear to indicate that shortening hospital stay by 4 days and 
transferring parts of the treatment to the patient home is cheaper than the 
usual pathway which also includes stay at a convalescent home in some 
cases. 

In our study the most monetary gain for the SG patients as compared to 
the CG seems to be at different levels: 

During the inpatient period lower total “hotel” costs in the SG are 
explained by fewer ward days. However, the average costs for the operation 
itself was somewhat higher in the SG, probably because of fewer operations 
in the SG at Akranes, which had lower unit cost for the operation.  

There are always several aspects to the claimed economical gain in studies 
like this. On one hand is the outright monetary gain on the other is the non-
pecuniary gain, which includes some kind of a treatment effectiveness 
measurement. In our case the OHS turned out to be a useful measurement 
of effectiveness. When taking improvement in OHS into account the cost 
reduction increases from 28% for the normative costs up to 45% for the 
effective costs. Thus we claim when taking into account better improvement 
in the SG that even more benefits are to be expected than those usually 
revealed by changes in pecuniary costs only.  
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Skaðleg undirverðlagning á flugmarkaði 

Friðrik Már Baldursson 

 

1. Inngangur 

Skaðleg undirverðlagning (predatory pricing) er óhóflega lág verðlagning 
markaðsráðandi aðila sem er til þess ætluð að bola keppinaut út af 
markaðnum. Á undanförnum árum hafa komið upp mál víða um heim þar 
sem markaðsráðandi flugfélög eru sökuð um skaðlega undirverðlagningu 
gagnvart nýliðum á markaðnum. Það hefur sýnt sig að það er mjög erfitt að 
finna viðhlítandi skilgreiningu á því hvað felst í skaðlegri undirverðlagningu á 
flugmarkaðnum og hafa úrskurðir í slíkum málum yfirleitt sætt verulegri 
gagnrýni. Í þessari grein er fjallað um skaðlega undirverðlagningu, fræðilegar 
undirstöður og hagnýtar skilgreiningar.  

Í greininni er stuttlega gerð grein fyrir hagrænum eiginleikum nútíma 
flugrekstrar, m.a. hve færanlegt fjármagn er í greininni og hvernig félögin 
beita svokölluðum vagnshjólskerfum (hub-and-spoke systems), tekjustýringu, 
kvikri verðlagningu, vildarkerfum o.fl. til að ná árangri í rekstri. Bent er á að 
gera verði skýran greinarmun á því að félögin geti boðið lægra verð sökum 
hagkvæmni í rekstri og því að þau misbeiti ráðandi stöðu gagnvart keppi-
nautum. Sett er fram tillaga að skilgreiningu á skaðlegri undirverðlagningu í 
flugi, sem byggist á að skoða hverja flugleið og hverja árstíð sem eina sölu-
einingu. 

2. Kenningar um skaðlega undirverðlagningu  

Skilgreiningin á skaðlegri undirverðlagningu hér að framan felur í sér tvo 
meginþætti: í fyrsta lagi fórn á mælikvarða hagnaðar til skamms tíma; í öðru 
lagi nægilega sterka stöðu ráðandi aðila til að hann geti gert sér góðar vonir 
um að hækka verð og auka hagnað til lengri tíma þegar keppinautnum hefur 
verið rutt úr vegi. Til að þetta geti verið skynsamleg aðgerð frá sjónarhóli 
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ráðandi aðila þarf hann a.m.k. að endurheimta það sem tapast á tímabili 
undirverðlagningar eftir að keppinauturinn er á brott. 

Þetta er erfitt viðfangsefni frá hagfræðilegu sjónarmiði: hvernig á að 
greina á milli verðlækkunar, sem er hluti af eðlilegri samkeppni tveggja aðila á 
markaði og er almennt talin eftirsóknarverð, og skaðlegrar undirverð-
lagningar sem til lengri tíma er skaðleg hagsmunum neytenda og 
þjóðhagslega óhagkvæm? Vegna óvissunnar sem ætíð ríkir um hina réttu 
niðurstöðu slíkra mála þá er hætta á tvenns konar mistökum eftirlitsaðila. 
Annars vegar eru alltaf einhverjar líkur á því að komast að þeirri niðurstöðu 
að ekki sé um skaðlega undirverðlagningu að ræða þegar slíkt á sér 
raunverulega stað. Hins vegar er hætta á að úrskurðað sé að um skaðlega 
undirverðlagningu sé að ræða þegar ráðandi aðili er aðeins að mæta 
samkeppni á eðlilegum forsendum. Samkeppnisstefna sem hneigist of mikið 
til annarrar hvorrar áttar – er annað hvort of væg eða hörð gagnvart 
markaðsráðandi aðila – leiðir til óhagkvæmrar niðurstöðu. Í fyrra tilvikinu 
getur viðkomandi aðili verið nokkuð öruggur með stöðu sína á markaðnum 
og beitt henni til að ryðja keppinautum úr vegi og auka hagnað sinn með 
óeðlilegum hætti. Í því síðara geta hugsanlegir samkeppnisaðilar beitt 
samkeppnisyfirvöldum fyrir sig til að vernda sig gegn samkeppni frá hinum 
ráðandi aðila eða þá að hið markaðsráðandi fyrirtæki bregst ekki við 
samkeppninni vegna hættunnar á inngripum eftirlitsaðila. Verðlag verður því 
hærra og meiri líkur á að aðilar sem eru ekki nægjanlega hagkvæmir í rekstri 
til að standast samkeppni undir eðlilegum forsendum hefji rekstur og lifi af. 

Það ber að hafa í huga að markmið samkeppnislaganna er að stuðla að 
samkeppni með það að lokamarkmiði að nýta framleiðsluþætti samfélagsins 
sem best. Markmiðið er ekki að vernda smærri samkeppnisaðila gagnvart 
eðlilegri samkeppni frá stærri – og hugsanlega hagkvæmari – aðilum. Það er 
því ákaflega mikilvægt að feta hinn rétta meðalveg í þessu efni og full ástæða 
til að viðhafa varkárni í stefnu gagnvart undirverðlagningu. 

Ásakanir á hendur stórfyrirtækjum um undirverðlagningu í þeim tilgangi 
að útrýma smærri keppinautum eiga sér langa sögu. Það var t.d. tiltölulega 
auðvelt fyrir smærri fyrirtæki í Bandaríkjunum á fyrri hluta 20. aldar að fá 
dæmt sér í hag í slíkum málum. Algeng forsenda í málum er varða 
árásarverðlagningu var (og er) að hið markaðsráðandi fyrirtæki hafi betri 
aðgang að fjármálamörkuðum en nýliðinn – hafi „dýpri vasa“. Hugmyndir 
um árásarverðlagningu breyttust hins vegar mikið eftir að bandaríski 
hagfræðingurinn McGee birti þekkta grein um efnið árið 1958 og gagnrýndi 
harðlega hagfræðilegar forsendur úrskurða í málum af þessu tagi. Aðalatriðið 
í gagnrýni hans var að árásarverðlagning gæti aldrei verið hagkvæm fyrir 
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ætlaðan sökudólg og sakfelling fyrirtækja fyrir slíkt athæfi ætti sér því engar 
hagfræðilegar stoðir.  

McGee hafði það vissulega til síns máls þegar hann skrifaði grein sína að 
hagfræðileg undirstaða dóma þar sem fyrirtæki voru dæmd fyrir árásar-
verðlagningu var á þeim tíma veik. Það eru hins vegar liðin næstum fimmtíu 
ár síðan þessi grein var rituð og þessi staða hefur breyst mjög mikið. 
Kenningar í atvinnuvegahagfræði hafa verið þróaðar sem sýna fram á að 
árásarverðlagning getur vissulega verið ábatasöm við tilteknar aðstæður. 
Þessar kenningar byggja flestar á leikjafræðilegum líkönum þar sem aðilar 
hafa ófullkomnar upplýsingar um markaðinn. Hið markaðsráðandi fyrirtæki 
reynir að nota ófullkomnar upplýsingar og óvissu nýliðans eða fjárhagslegra 
bakhjarla hans um markaðinn til að sannfæra þessa aðila um að rekstur 
nýliðans geti ekki orðið ábatasamur. 

Það má skipta hagfræðilegum líkönum af skaðlegri undirverðlagningu í 
þrjá flokka. Þessum helstu flokkum er lýst hér í grófum dráttum til að gefa 
örlitla hugmynd um það sem ritað hefur verið á þessu sviði. Ekki er farið í 
nákvæmar fræðilegar útleggingar á líkönunum, en fræðileg undirstaða er fyrir 
hendi í öllum tilvikum. 

Í fyrsta lagi eru líkön sem byggja á því að hið markaðsráðandi fyrirtæki 
myndi sér orðspor um að vera sterkur og árásargjarn keppinautur (reputation 
models). Verðstríð til skamms tíma getur því haft þau áhrif að fæla hugsanlega 
keppinauta frá því að koma inn á markaðinn. „Sterkur“ í þessu samhengi 
þýðir að fyrirtækið er með lágan jaðarkostnað, en „veikur“ ráðandi aðili er 
með sama eða hærri jaðarkostnað og hugsanlegir nýliðar. Selten (1978) 
kannaði þessa hugmynd og komst að því að ef ráðandi aðili er veikur, 
hugsanlegir keppinautar eru endanlega margir og upplýsingar fullkomnar þá 
er árásarverðlagning aldrei hagkvæm. Fyrst svo er ekki þá kemur aldrei til 
árásarverðlagningar undir þessum forsendum. Ófullkomnar upplýsingar 
hugsanlegra nýliða um kostnað ráðandi aðila breyta þessari niðurstöðu; sjá 
t.d. Kreps og Wilson (1982). Nýliðarnir vita ekki með vissu hver 
jaðarkostnaður ráðandi aðila er, en þeir vita að fyrirtæki með mjög lágan 
jaðarkostnað mun ætíð berjast af hörku gegn innkomu. Ráðandi aðili 
(incumbent) getur því skapað sér þá ímynd að vera með lágan jaðarkostnað, 
þ.e. að vera sterkur, með því að nota árásarverðlagningu í baráttu gegn 
nýliðum, jafnvel þótt hann sé í raun veikur. 

Í öðru lagi hafa verið sett fram líkön sem byggja á „merkjagjöf“ (signalling 
models). Í þeim líkir veikur markaðsráðandi aðili eftir verðlagningu sterks 
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markaðsráðandi aðila fyrir innkomu, þ.e. setur upp verð sem er lægra en ella 
hefði verið; sjá t.d. Milgrom og Roberts (1982).1 Með þessu móti gefur hinn 
veiki ráðandi aðili merki um að hann sé í raun sterkur (hafi lágan 
jaðarkostnað) og hann fælir hugsanlega nýliða með þessu móti frá innkomu. 
Í þessu líkani er vart um árásarverðlagningu að ræða í lögfræðilegum skilningi 
því það kemur aldrei til þess í reynd að brotið sé á nýliða á markaðnum. Í 
hagfræðilegum skilningi má hins vegar flokka þetta sem árásarverðlagningu 
því hagnaði er fórnað til skamms tíma til að viðhalda einokunarstöðu. Enn 
annað líkan sem byggir á merkjagjöf felur hins vegar í sér að ráðandi aðili 
undirverðleggur eftir innkomu til að reyna að takmarka þær upplýsingar sem 
nýliðinn fær um markaðinn (Fudenberg og Tirole, 1986). Vegna 
undirverðlagningarinnar þá sér nýliðinn aldrei „eðlilegar“ markaðsaðstæður. 
Hann sér aldrei nema neðsta hluta eftirspurnarferilsins, getur því ekki 
myndað sér ljósa hugmynd um raunverulega eftirspurn og gefst að lokum 
upp. 

Að lokum má nefna líkön sem undirbyggja hina gömlu hugmynd um 
„djúpa vasa“ ráðandi aðila, þ.e. að hann hafi betri aðgang að 
fjármálamörkuðum og geti því fjármagnað rekstrarskeið þar sem 
árásarverðlagning er stunduð (Holmström og Tirole, 1997). Þessi líkön 
byggja á óvissu fjármálastofnana um viðkomandi markað. Almennt þá hafa 
lánveitendur ófullkomnar upplýsingar um þá sem þeir lána til. Þeir geta 
heldur ekki fylgst fyllilega með aðgerðum þeirra eftir að lán er veitt og verða 
því að útbúa lánasamninga þannig að lántakandinn hafi rétta hvata til að taka 
lán og til að fara vel með það fé sem tekið er að láni. Mikilvægt er því að til 
staðar séu eignir eða eigið fé lántakanda til tryggingar lánum og ef þetta 
skortir þá getur verið að aðili er með hagkvæmt viðskiptatækifæri á 
prjónunum fái ekki fjármögnun. Þetta þýðir t.d. að nýliði, sem er með minni 
eignir og veikara orðspor en ráðandi aðili á erfiðara með að fá fjármögnun á 
þeim tíma sem árásarverðlagning stendur yfir heldur en ráðandi aðili. 

                                                 
 
1  Það má minna á það hér að einokunarverð lækkar með jaðarkostnaði. Því myndi veikur 

einokunaraðili (með háan jaðarkostnað) setja upp hærra verð en hinn sterki ef ekki kæmu 
til önnur sjónarmið. 
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3. Stefna gagnvart árásarverðlagningu 

Almennt er það þannig í líkönum af árásarverðlagningu að það er ekki nema 
í vissum tilvikum sem það er hagkvæmt fyrir ráðandi aðila að gera árás á 
keppinaut með undirverðlagningu. Líkönin eru einning stílfærð og einfölduð 
mynd af mun flóknari veruleika. En hvernig á þá að nýta þessar kenningar til 
að takast á við skaðlega undirverðlagningu í framkvæmd? Sameiginlegt öllum 
kenningum um árásarverðlagningu er að ráðandi aðili lækkar verð og fórnar 
hagnaði til skamms tíma. Þegar keppinautum hefur verið rutt úr vegi nýtir 
hann ráðandi stöðu sína til að hækka verð og endurheimta þann kostnað sem 
lagður var í að byggja upp, eða endurheimta, hina ráðandi stöðu. Í samræmi 
við þessi lykilatriði má setja fram eftirfarandi ramma að framkvæmd í málum 
er varða skaðlega undirverðlagningu og virðist lýsa áliti meginþorra 
hagfræðinga nú:2 
 

1. Greining á viðkomandi markaði í upphafi (áður en verðstríð hófst) 
til að ákvarða hvort sá aðili sem ásakaður er um árásarverðlagningu 
er í raun markaðsráðandi. Ef svo er ekki er óhætt að vísa málinu frá. 

2. Samanburður á verði og kostnaði:  
a. Verð sem er hærra en meðal heildarkostnaður (average total 

cost – ATC) telst ávallt löglegt, án undantekninga. 
b. Gengið er út frá að verð sem liggur milli meðal 

heildarkostnaðar og meðal breytilegs kostnaðar (average 
variable cost – AVC) sé löglegt. Það er sækjanda að sýna fram 
á að svo sé ekki.3  

c. Gengið er út frá að verð sem er lægra en meðal breytilegur 
kostnaður sé ólöglegt. Það er verjanda að sýna fram á að 
svo sé ekki. 

 

                                                 
 
2  Sjá t.d. Motta (2004). Þennan ramma má rekja aftur til Joskow og Klevorick (1979), en 

hann virðist einnig í samræmi við umfjöllun Spectors (2001) og Bolton, Bradley og 
Riordan (2000). 

3  Á undanförnum árum hafa sumir hagfræðingar lagt til að miða við svokallaðan meðal 
viðbótarkostnað (average incremental cost – AIC); sjá t.d. Bolton, Brodley og Riordan 
(2000). 
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Samkvæmt íslenskum og evrópskum samkeppnislögum þá er liður 1 
sjálfsagður, því skaðleg undirverðlagning fellur undir misbeitingu á 
markaðsráðandi stöðu. Það er því þýðingarlaust að bera saman kostnað og 
verð „ráðandi aðila“ ef niðurstaðan er að hann njóti ekki markaðsráðandi 
stöðu. Þetta má rökstyðja hagfræðilega. 

Í lið 2 er markmiðið að komast að því hvort árásaraðilinn hafi fórnað 
hagnaði til skamms tíma í því skyni að ryðja keppinaut af markaði. Rétt er að 
benda á að það er ekkert í kenningum hagfræðinnar um skaðlega undirverð-
lagningu sem segir að árásaraðilinn þurfi endilega að tapa á rekstri sínum á 
því skeiði sem undirverðlagningin fer fram. Þótt hagnaði sé fórnað til 
skamms tíma þá getur verð (eða jaðartekjur) í sjálfu sér verið hærra en eða 
lægra en jaðarkostnaður og jaðarhagnaður getur verið jákvæður. Ef þessar 
kenningar væru teknar bókstaflega myndi rannsókn á skaðlegri undirverð-
lagningu því fela í sér eftirfarandi þrep: 
 

1. Útreikningur á því verði sem hámarkar hagnað á „eðlilegum“ 
forsendum (þ.e. hagnað til skamms jafnt sem langs tíma). 

2. Sönnun á að raunverulegt markaðsverð sé lægra en það verð sem 
hámarkar hagnað. 

 
Til eru hagfræðingar sem telja að þetta sé hin rétta leið í málum er varða 

skaðlega undirverðlagningu (t.d. Edlin og Farrell, 2004; Edlin, 2002). Þeir 
telja að samkeppnisyfirvöld og dómstólar hafi möguleika á að sýna fram á að 
fyrirtæki hefði getað hagnast enn meira en það gerði á tilteknum rekstri með 
því að setja upp hærra verð. Þetta er hins vegar ekki almennt álit hagfræðinga 
sem fjalla um samkeppnismál. Ástæðan er einfaldlega sú að þótt stærð-
fræðileg líkön geri ráð fyrir að hið hagnaðarhámarkandi verð sé þekkt þá er 
nánast ómögulegt að ákveða slíkt verð í raun. Það er vart hægt að ætlast til að 
framkvæmdastjórn tiltekins félags viti með vissu hvert slíkt verð er á hverjum 
tíma og enn ólíklegra er að samkeppnisyfirvöld geti reiknað það út og sýnt 
fram á með nægjanlegri vissu að markaðsverð sé lægra en hið 
hagnaðarhámarkandi verð. 

Sú leið sem flestir hagfræðingar leggja til er sú sama og samkeppnis-
yfirvöld og dómstólar víðast hvar hafa almennt miðað við á síðustu árum, 
nefnilega að miða við mælanlega stærð og kanna hvort að viðkomandi félag 
tapi á þeim rekstri sem er til skoðunar. Samkvæmt þessari leið er nauðsynleg 
(en ekki endilega nægjanleg) forsenda þess að árásarverðlagning hafi farið 
fram að verð sé lægra en einhver nánar skilgreindur viðmiðunarkostnaður. 
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Þessi regla hefur augljóslega þann galla að hún gefur nokkurt svigrúm fyrir 
ráðandi aðila til árásarverðlagningar. Valkosturinn – að fylgja þrepunum 
tveimur að ofan – telst hins vegar verri. Með því að fylgja þeirri reglu er 
sköpuð veruleg óvissa um hvaða viðmiðanir verða lagðar til grundvallar í 
málum er varða árásarverðlagningu. Fyrirtæki sem keppa á eðlilegum 
forsendum kunna auðveldlega að vera dæmd fyrir árásarverðlagningu. Þetta 
myndi sennilega leiða til þess að markaðsráðandi fyrirtæki almennt myndu 
setja upp tiltölulega hátt verð til að fyrirbyggja málsókn vegna árásarverð-
lagningar. Með þessu móti skapaðist svigrúm fyrir innkomu tiltölulega 
óhagkvæmra aðila á markað. Framleiðsla yrði óhagkvæm og verðlag senni-
lega hærra til lengdar en ella. Þetta er ekki eftirsóknarvert að mati hag-
fræðinnar og reglan myndi sennilega valda meiri skaða en ábata. Þetta eru 
rökin fyrir því að einskorða þau mál sem tekið er á við þau tilvik þar sem 
hægt er að sýna fram á tap. 

En það er síður en svo augljóst hvernig skilgreina á viðmiðunarkostnað í 
málum er varða árásarverðlagningu og fram hafa komið tillögur um 
mismunandi viðmið. Einna þekktust og áhrifamest er sennilega tillaga Areeda 
og Turner (1974) um einfalda tvískiptingu: verð yfir væntum meðalbreyti-
legum kostnaði (reasonably anticipated average variable cost – AVC) telst löglegt, 
en verð undir meðalbreytilegum kostnaði telst ólöglegt. Framkvæmda-
ramminn hér að framan opnar hins vegar á þann möguleika að árásarverð-
lagning hafi farið fram á verði sem liggur milli meðal breytilegs og 
heildarkostnaðar, en þetta er „grátt svæði“ og sönnunarbyrðin hvílir á 
sækjanda málsins. Ef verð er undir meðalbreytilegum kostnaði telst árásar-
verðlagning hins vegar hafa farið fram nema að verjanda (meintum 
árásaraðila) takist að sýna fram á að verð hafi verið sett svo lágt á eðlilegum 
forsendum. 

4. Flugmarkaðurinn 

Flugmarkaðurinn hefur verið töluvert til umfjöllunar á alþjóðlegum vettvangi 
á undanförnum árum. Opinberir aðilar hafa gefið út skýrslur um 
samkeppnisstefnu á markaði fyrir farþegaflug, t.d í Bandaríkjunum (USA 
Department of Transportation, 2001) og á Norðurlöndunum (Norrænar 
samkeppnisstofnanir, 2002). Í þessum skýrslum er talin nauðsyn á harðari 
stefnu stjórnvalda gagnvart markaðsráðandi flugfélögum. Þetta lýsir á vissan 
hátt brostnum vonum um að opnun flugmarkaða sem hófst í Bandaríkjunum 
upp úr 1980 yrði nægjanleg til þess að koma á virkri samkeppni á sviði 
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farþegaflutninga í flugi. Ráðandi flugfélög hafa byggt upp svokölluð 
vagnhjólskerfi (Hub-and-Spoke Systems), sem einkennast af umferðarmiðstöð 
fyrir viðkomandi félag með pílárum í ýmsar áttir. Þeir staðir sem eru við enda 
píláranna tengjast allir gegnum umferðarmiðstöðina. (Icelandair hefur t.d. 
komið sér upp slíku kerfi með Keflavíkurflugvöll sem miðju.) Þessi kerfi 
skapa umtalsvert hagræði fyrir viðkomandi félög, en gefa einnig kost á að 
skapa markaðsráðandi stöðu sem er gjarnan efld með vildarkerfum, 
bókunarkerfum o.fl. slíkum kerfum. Þau hafa leitt til þess að risavaxinn 
markaður á borð við Bandaríkin skiptist upp í nokkur svæði þar sem tiltekið 
flugfélag er markaðsráðandi á hverju svæði.  

Segja má að stjórnvöld hafi á árum áður byggt upp vagnhjólskerfi í 
Evrópu, þar sem þjóðarflugfélög höfðu einkaleyfi til farþegaflutninga frá 
einstökum ríkjum. Þrátt fyrir að slík einkaleyfi hafi verið afnumin í 
Evrópuríkjum er markaðsráðandi staða þjóðarflugfélaganna víðast hvar enn 
við lýði. Meðal annars hafa komið upp mál, bæði í Bandaríkjunum og 
Evrópu, þar sem markaðsráðandi flugfélög, til dæmis American Airlines og 
Lufthansa, hafa verið ásökuð fyrir skaðlega undirverðlagningu.4 Mál af 
svipuðu tagi hafa komið upp hér á landi milli Icelandair og Iceland Express. 

Það er athyglisvert hve algeng mál er varða skaðlega undirverðlagningu í 
áætlunarflugi eru í ljósi þess að þegar flugmarkaðir voru opnaðir á sínum 
tíma þá voru þeir taldir augljóst dæmi um markað þar sem búast mætti við 
harðri samkeppni. Þótt farþegaflug sé fjármagnsfrek grein þá eru flugvélar 
færanlegt fjármagn; það er tæknilega auðvelt að taka flugvél af einni leið og 
færa hana yfir á aðra með stuttum fyrirvara. Sokkinn kostnaður við innkomu 
á markað ætti því að vera tiltölulega lítill og það ætti að auka samkeppni á 
markaðnum. 

Á allra síðustu árum hefur hins vegar orðið töluverð breyting á 
flugmarkaðnum með tilkomu svokallaðra lággjaldaflugfélaga á borð við 
Southwest Airlines í Bandaríkjunum og Ryanair í Evrópu. Þessi félög hafa 
veitt hinum eldri flugfélögum sem hafa verið markaðsráðandi á „sínum“ 
svæðum verulegt aðhald og leitt til almennrar lækkunar á flugfargjöldum, 
a.m.k. á þeim mörkuðum sem bera slík félög.  

Ljóst er að vagnhjólskerfi og ýmsir aðrir þættir (t.d. Amadeus 
bókunarkerfið) skapa umtalsvert hagræði fyrir viðkomandi flugfélög bæði 
rekstrarlega og samkeppnislega. Frá hagfræðilegu sjónarmiði er mikilvægt að 

                                                 
 
4  Varðandi mál American Airlines sjá Edlin og Farrell (2001); varðandi Lufthansa málið sjá 

Hüschelrath (2003). 
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gera skýran greinarmun á því hvort um er að ræða rekstrarlegt hagræði sem 
eykur hagkvæmni í rekstri eða tækifæri til að misbeita markaðsráðandi stöðu 
með því að notfæra sér vagnhjólskerfið, bókunarkerfi o.s.frv. Hið fyrra á ekki 
að túlka ráðandi fyrirtæki í óhag. Það ber einnig að líta til þess að 
samlegðaráhrif geta verið til staðar milli flugleiða og það er hagkvæmt fyrir 
samfélagið í heild að slík áhrif séu nýtt. Notkun viðkomandi kerfa til 
misbeitingar á markaðsráðandi stöðu gagnvart samkeppnisaðila er hins vegar 
skaðleg og samkeppnisyfirvöldum er rétt og skylt að taka á slíku. 

Vildarkerfi flugfélaga eru samkeppnisyfirvöldum víðast hvar þyrnir í 
augum, enda er ljóst að slíkum kerfum er ætlað að skapa „tryggð“ við 
viðkomandi flugfélag og hækka kostnað farþega við að beina viðskiptum 
sínum annað. Vildarkerfin draga því úr samkeppni. Það myndi sennilega 
stuðla að aukinni samkeppni á flugmarkaðnum ef þessum kerfum væri 
útrýmt með valdboði. Það hefur t.d. verið gert á innanlandsleiðum í Noregi 
og völdum leiðum í Svíþjóð. Samkeppnisyfirvöld einstakra landa hafa hins 
vegar ekki treyst sér til að banna slík kerfi í millilandaflugi. Ástæðan er líklega 
sú að flugfélögum hefur tekist að sannfæra yfirvöld um að samkeppnisstaða 
þeirra gagnvart alþjóðlegum keppinautum muni versna ef þeim verður 
bannað að bjóða upp á slík kerfi. Ekki verður betur séð en að þessi 
málflutningur eigi við nokkur rök að styðjast. Það er því vart á færi einstakra 
þjóða að taka á vildarkerfum og sennilega þarf alþjóðlegt átak, t.d. innan 
WTO, til þess. 

5. Hugmynd að kostnaðar- og verðviðmiðun í flugrekstri 

Þegar farið er að skoða verðlagningu í farþegaflugi og reynt að beita 
framkvæmdarammanum að framan kemur fljótlega í ljós að það er yfirleitt 
erfitt að ákveða eitthvert eitt verð á sæti sem miða á við. Þegar söluviðmót 
flugfélaga á Netinu er skoðað kemur þetta ágætlega í ljós. Þar má sjá að ekki 
er aðeins um að ræða mismunandi verð eftir einstökum dögum og 
brottfarartímum, heldur er einnig mismunandi innan almenns farrýmis hvaða 
skilmálar fylgja tilteknu verði; þessir skilmálar lúta aðallega að sveigjanleika. 
Jafnframt breytist verð í tíma. Þetta stafar af svokallaðri tekjustýringu og 
kvikri verðlagningu (yield management and dynamic pricing), sem nú er almennt 
tíðkuð hjá flugfélögum. Markmiðið er að hámarka þær tekjur sem flugfélagið 
hefur af viðkomandi flugi og ná sem mestum tekjum út úr farþegum með 
mismunandi greiðsluvilja.  
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Þegar kannað er hvort um er að ræða árásarverðlagningu í áætlunarflugi 
virðist því eðlilegt að skoða hverja flugleið í heild sinni, ekki hvort einstök 
sæti í tiltekinni brottför skila meðaltali breytilegs kostnaðar við þá brottför. 
Það getur verið fullkomlega eðlilegt (þ.e. samræmist hagnaðarhámörkun til 
skamms tíma) að selja einstök sæti í tilteknu flugi undir meðaltali breytilegs 
kostnaðar. Með því að kanna tekjur og breytilegan kostnað af einstökum 
flugleiðum er kannað hvort viðkomandi leiðir bera sig. Má þá líta til þess 
tímabils sem tekin er ákvörðun um að halda uppi ákveðinni starfsemi á 
flugleiðinni í hvert sinn.  

Það má segja að þessi tillaga sé útfærsla á lið 2c hér að framan. Ef 
viðkomandi flugleið stenst þetta próf þá er hugsanlegt að kanna hvort tap sé 
á rekstri hennar þegar miðað er við heildarkostnað í stað breytilegs 
kostnaðar. Þetta er hliðstæðan við hið gráa svæði í lið 2b í ramma Motta. 
Almennt þá er það sækjanda að sýna fram á, til dæmis með vísan í útfærðar 
viðskiptaáætlanir markaðsráðandi aðila, að markmið með verðlagningu á 
þessu svæði sé beinlínis að bola keppinaut af markaðnum. Þetta getur því 
reynst erfitt í framkvæmd. 
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Á undanförnum árum hefur fjarnám við Háskólann á Akureyri vaxið 
gríðarlega og nú er svo komið að rúmlega þriðjungur nemenda skólans eru 
fjarnemar eða 35,2% (Háskólinn á Akureyri, 2005b). Þegar litið er á allan 
þennan fjölda fjarnema og þeirrar staðreyndar að sú kennsla sem þeir fá er í 
mörgum tilfellum nokkuð frábrugðin þeirri kennslu sem staðarnemar njóta, 
er áhugavert að spyrja hvort fjarnemar séu að ná sambærilegum námsárangri 
og staðarnemar. Megin markmið þessarar greinar er að bera saman einkunnir 
fjarnema og staðarnema til að reyna að svara ofangreindri spurningu. Einnig 
er áhugavert að skoða hvort aðrir þættir hafi áhrif á námsárangur, til dæmis 
þættir eins og kyn og fyrri menntun nemenda. 

Til að fylgja markmiðum þessarar, úttektar eftir eru eftirtaldar rann-
sóknarspurningar settar fram: 

 
 Eru fjarnemar við Háskólann á Akureyri að ná sama árangri í námi 

og staðarnemar? 
 Eru fjarnemar og staðarnemar sambærilegir hópar með tilliti til 

aldurs, kynjasamsetningar og fyrri menntunar?  
 Hvaða áhrif hafa þættir eins og kyn og fyrri menntun á 

námsárangur? 
 
Af sex deildum Háskólans á Akureyri er boðið upp á fjarnám við fjórar 

þeirra. Þetta eru auðlindadeild, heilbrigðisdeild, kennaradeild og viðskipta-
deild (Háskólinn á Akureyri, 2005a). Almenn inntökuskilyrði í Háskólann á 
Akureyri er stúdentspróf en deildir hafa kost á að innrita umsækjendur sem 
þær telja að hafi fullnægjandi undirbúning (Reglur um takmörkun á fjölda 
nemenda við innritun í Háskólann á Akureyri nr. 464/2005). Hversu mikið 
deildir hafa notfært sér þennan möguleika hefur verið nokkuð mismunandi 
eins og fram kemur síðar í þessari grein. Til að svara framangreindum 
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rannsóknarspurningum voru upplýsingar um einkunnir, námskeið, kyn, aldur 
og fyrri menntun nemenda í þessum deildum frá árinu 2001 til 2005 fengin 
úr gagnagrunninum Stefaníu sem er upplýsingakerfi skólans. Alls fengust 
upplýsingar um 377 mismunandi námskeið sem kennd höfðu verið á þessu 
tímabili. Til að afmarka verkefnið voru einungis tekin þau námskeið sem 
höfðu verið samtímis fjarkennd og staðkennd tvisvar sinnum eða oftar, að í 
hvert skipti sem námskeið var kennt hafi samanlagður fjöldi gefinna 
lokaeinkunna námskeiðs fyrir fjar- og staðarkennslu ekki verið minni en 20 
og í þeirri tölu sé fjöldi einkunna fjarnema (eða staðarnema) ekki minni en 7. 
Alls voru 93 mismunandi námskeið sem uppfylltu þessi skilyrði. 3 námskeið í 
auðlindadeild, 35 námskeið í heilbrigðisdeild, 25 námskeið í kennaradeild og 
30 námskeið í viðskiptadeild. Samtals höfðu þessi námskeið verið kennd 302 
sinnum eða 6 sinnum í auðlindadeild, 123 sinnum í heilbrigðisdeild, 79 
sinnum í kennaradeild og 94 sinnum í viðskiptadeild. Vegna þess hve fá nám-
skeið eru í auðlindadeild var hún ekki skoðuð nánar. 

Erlendar rannsóknir 

Eins og fram kemur í Meyer, K. A. (2002) og Meyer, K. A. (2004) þá eru 
niðurstöður stórs hluta þeirra rannsókna þar sem borinn hefur verið saman 
námsárangur fjarnema og staðarnema sá að það sé enginn marktækur munur 
þar á milli. Það að bera saman fjarnám og staðarnám er ekki auðvelt verk og 
eru margir þættir sem geta skekkt samanburðinn og þar af leiðandi gert 
niðurstöðurnar gagnlitlar og óáreiðanlegar (Meyer, 2004). Einn veigamesti 
þátturinn sem skekkir og eða jafnvel getur gert þennan samanburð 
ómarktækan er það að fjarnemar og staðarnemar eru ekki líkir hópar. Er til 
dæmis aldurssamsetningin, kynjahlutfall og undirbúningur þessara tveggja 
nemendahópa eins? Hættan í þessu er að samanburðurinn sé einskis virði því 
verið sé að bera saman tvo ólíka hluti eins og t.d. epli og appelsínur (Howell 
o.fl., 2004). 

Til að reyna að gera niðurstöður þessarar úttektar áreiðanlegri þá er hvert 
kennt námskeið skoðað sérstaklega. Til að skoða hvort fyrri menntun hafi 
áhrif á námsárangur þá eru bornir saman nemendur með og án stúdents-
prófs. Skráðir nemendur í hverju námskeiði eru yfirleitt fleiri en þeir 
nemendur sem fá lokaeinkunn og eiginlega ætti að taka tillit til þess þegar 
bornir eru saman mismunandi nemendahópar. En ástæður fyrir því að 
nemendur ljúki ekki námskeiði eru margbreytilegar og sé ekki tekið tillit til 
þess þá er hugsanlegt að það skekki samanburðinn (Howell o.fl., 2004), t.d. á 
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að taka þá með sem voru skráðir í námskeiðið en tóku ekki þátt í kennslunni 
á nokkurn hátt. Greinarhöfundur hefur því valið að hafa úrtakið í hverju 
námskeiði þá nemendur sem fengu lokaeinkunn. Notað var t-próf (Sanders 
og Smidt, 2000) til að athuga hvort marktækur munur væri á eftirfarandi 
atriðum: einkunnum fjarnema og staðarnema, einkunnum kvenna og karla, 
einkunnum nemenda með stúdentspróf og nemenda án stúdentsprófs, 
einkunnum staðarnema með stúdentspróf og fjarnema með stúdentspróf, 
einkunnum staðarnema án stúdentsprófs og fjarnema án stúdentsprófs, aldri 
fjarnema og staðarnema og aldri kvenna og karla. Kí-kvaðrat próf (Pelosi og 
Sandifer, 2002) var notað til að athuga hvort kynjasamsetning fjarnema og 
staðarnema væri eins og hvort hlutfall nemenda með stúdentspróf væri það 
sama hjá fjarnemum og staðarnemum. 

Vegna þess að nemendasamsetning og framkvæmd fjarnámsins er mis-
munandi eftir deildum þá er námið borið saman í hverri deild fyrir sig.  

Heilbrigðisdeild 

Í heilbrigðisdeild eru námskeið hvers árs aðeins kennd á einn fjarstað í einu 
og eru kennslustundir staðarnema sendar út í beinni útsendingu í gegnum 
myndfundabúnað. Nemendur nota ennfremur tölvupóst, WebCT og heima-
síður kennara til annarra samskipta, að auki koma fjarnemar til Akureyrar í 
staðbundna lotu einu sinni á önn. 

Til að bera saman árangur í heilbrigðisdeild voru 123 kennd námskeið 
skoðuð, nemendafjöldinn í hverju námskeiði var frá 20 upp í 121, að 
meðaltali 40,4 nemendur í námskeiði. Þar af voru 28 staðarnemar og 12,4 
fjarnemar. Ef einkunnirnar eru skoðaðar þá voru staðarnemar í 88 
námskeiðum með hærri meðaleinkunn á móti 35 námskeiðum þar sem 
fjarnemarnir voru með hærri meðaleinkunn, ef miðað er við 5% marktektar-
mörk þá var einungis í 8 námskeiðum marktækur munur á einkunnum 
fjarnema og staðarnema, þar af var munurinn einungis einu sinni fjarnemum 
í vil. Ef miðað er við 1% marktektar mörk þá er einungis einu sinni mark-
tækur munur.  

Hvort þessi munur fjarnemum í óhag sé vegna þessa að þeir eru 
fjarnemar eða hvort að það séu einhverjir aðrir þættir sem hafi þarna áhrif, er 
erfitt að segja en með því að skoða hvort fjarnemar og staðarnemar 
heilbrigðisdeildar séu sambærilegir hópar er hugsanlegt að fá einhverjar 
vísbendingar sem gætu útskýrt þennan mun. Í heilbrigðisdeild eru nær allir 
nemendur konur. Af þessum 123 námskeiðum sem voru skoðuð, voru 
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einungis konur í 60 námskeiðum, í 42 námskeiðum var 1 karl, í 20 
námskeiðum voru 2 karlar og í einu námnskeiði voru 3 karlar, það er því 
marklaust að skoða kynjamun í heilbrigðisdeild.  

Ef aldurssamsetning nemendanna er skoðað þá er meðalaldur fjar-
nemanna í öll 123 skiptin hærri en hjá staðarnemum, þar af eru 87 skipti þar 
sem munurinn er marktækur miðað við 5% marktektarmörk, þar sem 
munurinn var marktækur voru fjarnemarnir að meðaltali 8,7 árum eldri en 
staðarnemar. Annars var meðalaldur staðarnema 27,6 ár á móti 34,6 árum hjá 
fjarnemum. 

Ef skoðuð er fyrri menntun nemenda í heilbrigðisdeildinni, þá er hlutfall 
stúdenta í hverju námskeiði að meðaltali 82,8%. Að meðaltali eru 91,3% af 
staðarnemum með stúdentspróf í hverju námskeiði meðan hlutfallið er 65% 
hjá fjarnemum. Tölfræðilega er þó aðeins hægt að segja að munur sé á 
hlutfalli staðarnema með stúdentspróf og fjarnema með stúdentspróf í einu 
námskeiði.  

Þegar meðaleinkunn nemenda með stúdentspróf var athuguð þá var hún í 
91 námskeiði hærri en þeirra sem ekki voru með stúdentspróf en aðeins í 11 
námskeiðum var þessi munur marktækur, miðað við 5% marktektarmörk. 
Þegar einungis eru skoðaðar einkunnir fjarnema og staðarnema sem eru með 
stúdentspróf þá er aðeins marktækur munur í 3 námskeiðum, miðað við 5% 
marktektarmörk. Í 2 námskeiðum er munurinn staðarnemum í vil og einu 
námskeiði fjarnemum í vil. 

Kennaradeild 

Í kennaradeild eru námskeið í leik- og grunnskólabrautum í boði á nokkra 
staði víðsvegar um landið í einu. Nemendur grunnskólabrautar mæta tvisvar í 
viku á fjarkennslustað á dagvinnu tíma til að hlýða á fyrirlestra kennara sinna 
í fjarfundarbúnaði meðan nemendur leikskólabrautar mæta einu sinni í viku, 
nemendur nota ennfremur tölvupóst, WebCT og heimasíður kennara til 
annarra samskipta. Að auki koma fjarnemar til Akureyrar einu sinni á önn og 
þar fyrir utan þurfa nemendur leikskólabrautar að mæta á sumarönn til 
Akureyrar. 

Til að bera saman árangur í kennaradeild voru 79 kennd námskeið 
skoðuð, nemendafjöldinn í hverju námskeiði var frá 22 upp í 143, að 
meðaltali 71,5 nemendur í námskeiði. Þar af voru 36,4 staðarnemar og 35,1 
fjarnemar. Ef einkunnirnar eru skoðaðar þá voru staðarnemar í 62 
námskeiðum með hærri meðaleinkunn á móti 17 námskeiðum þar sem fjar-
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nemarnir voru með hærri meðaleinkunn. Ef miðað er við 5% marktektar-
mörk þá var í 27 námskeiðum marktækur munur á einkunnum fjarnema og 
staðarnema, þar af var munurinn 5 sinnum fjarnemum í vil. Og ef miðað er 
við 1% marktektarmörk þá er marktækur munur í 14 námskeiðum þar af 3 
þar sem munurinn er fjarnemum í vil.  

Hvort þessi munur fjarnemum í óhag sé vegna þessa að þeir eru 
fjarnemar eða hvort að það séu einhverjir aðrir þættir sem hafi þarna áhrif, er 
erfitt að segja en með því að skoða hvort fjarnemar og staðarnemar 
kennaradeildar séu sambærilegir hópar er hugsanlegt að fá einhverjar 
vísbendingar sem gætu útskýrt þennan mun. 

Í kennaradeild er meirihluti nemenda konur. Í námskeiðum sem skoðuð 
voru var hlutfall kvenna 79,3% til 100%, að meðaltali var hlutfall kvenna 
93,6%. Yfirleitt er hlutfall kvenna hjá fjarnemum hærra en hjá staðarnemum. 
Í 66 námskeiðum er hlutfall kvenna hjá fjarnemum hærra og í 11 af þessum 
námskeiðum er munurinn marktækur, miðað við 5% marktektarmörk. Vegna 
þess hve stór meirihluti nemenda í kennaradeild er konur þá er samanburður 
á einkunnum kynjanna frekar óáreiðanlegur. Í 39 námskeiðum var 
samanburður ekki framkvæmanlegur, en hægt var að bera saman einkunnir 
kynjanna í 40 námskeiðum og einungis í einu þessara námskeiða var 
marktækur munur á kynjunum, miðað við 5% marktektarmörk, í því 
námskeiði voru konurnar með hærri meðaleinkunn. Annars voru karlar og 
konur álíka oft með hærri meðaleinkunn.  

Þegar aldurssamsetning nemendanna er skoðuð þá er meðalaldur 
staðarnema 29,9 ár á móti 35 árum hjá fjarnemunum. Í öllum 79 
námskeiðunum var meðalaldur fjarnemanna hærri en hjá staðarnemum, þar 
af voru 58 skipti þar sem munurinn er marktækur, miðað við 5% 
marktektarmörk. Þar sem munurinn var marktækur voru fjarnemarnir að 
meðaltali 5,8 árum eldri en staðarnemar. Meðalaldur kvennanna var 32,5 ár á 
móti 30,5 árum hjá körlunum í 7 skipti var munurinn marktækur, miðað við 
5% marktektarmörk, 6 sinnum voru konurnar eldri en karlarnir einu sinni.  

Ef skoðuð er fyrri menntun nemenda í kennaradeild, þá er hlutfall 
stúdenta í hverju námskeiði að meðaltali 41%. Að meðaltali eru 54,3% af 
staðarnemum með stúdentspróf í hverju námskeiði meðan hlutfallið er bara 
26% hjá fjarnemum. Í 34 námskeiði er marktækur munur á hlutfalli staðar-
nema með stúdentspróf og fjarnema með stúdentspróf, miðað við 5% mark-
tektarmörk.  

Þegar meðaleinkunn nemenda með stúdentspróf var athuguð þá var hún í 
76 námskeiðum, af 79, hærri en þeirra sem ekki voru með stúdentspróf. Í 38 
námskeiðum var þessi munur marktækur, miðað við 5% marktektarmörk. 
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Þegar einungis eru skoðaðar einkunnir fjarnema og staðarnema sem eru með 
stúdentspróf þá er aðeins marktækur munur í 9 námskeiðum, miðað við 5% 
marktektarmörk. Í 5 námskeiðum er munurinn staðarnemum í vil og 4 
fjarnemum í vil. Aftur ef einungis eru skoðaðar einkunnir fjarnema og 
staðarnema sem ekki eru með stúdentspróf þá er marktækur munur í 16 
námskeiðum, miðað við 5% marktektarmörk. Þar eru fjarnemar og staðar-
nemar jafn oft með hærri einkunn eða í 8 námskeiðum hvor hópur. 

Viðskiptadeild 

Í viðskiptadeild eru námskeið í boði á nokkra staði víðsvegar um landið í 
einu. Kennslustundir í viðskiptadeild eru sendar út í gegnum fjarfundabúnað 
á fjarfundastað eða WebDemo í gegnum veraldarvefinn eftir að 
hefðbundnum vinnutíma líkur á daginn og á laugardögum. Nemendur nota 
ennfremur tölvupóst, WebCT og heimasíður kennara til annarra samskipta. 
Að auki koma fjarnemar til Akureyrar í staðbundna lotu einu sinni á önn. 

Til að bera saman árangur í viðskiptadeild voru 94 kennd námskeið 
skoðuð, nemendafjöldinn í hverju námskeiði var frá 21 upp í 192, að 
meðaltali 71,2 nemendur í námskeiði. Þar af voru 31,5 staðarnemar og 39,7 
fjarnemar. Ef einkunnirnar eru skoðaðar þá voru staðarnemar í 61 nám-
skeiðum með hærri meðaleinkunn á móti 33 námskeiðum þar sem fjar-
nemarnir voru með hærri meðaleinkunn, ef miðað er við 5% marktektar-
mörk þá var í 17 námskeiðum marktækur munur á einkunnum fjarnema og 
staðarnema, þar af var munurinn 3 sinnum fjarnemum í vil. Ef miðað er við 
1% marktektarmörk þá er marktækur munur í 8 námskeiðum þar sem 
munurinn var alltaf staðarnemum í vil.  

Hvort þessi munur fjarnemum í óhag sé vegna þess að þeir eru fjarnemar 
eða hvort að það séu einhverjir aðrir þættir sem hafi áhrif á niðurstöðuna er 
erfitt að segja eins og áður hefur komið fram og þarfnast nánari skoðunar. 
Eins og í hinum deildunum þá er meirihluti nemendanna í viðskiptadeild 
konur en hlutur karlanna er þó nokkuð hærri en í hinum deildunum. Í 
námskeiðum sem skoðuð voru var hlutfall kvenna 40% til 76,6%, að 
meðaltali var hlutfall kvenna 58,3%. Yfirleitt var hlutfall kvenna hjá 
fjarnemum hærra en hjá staðarnemum. Í 76 námskeiðum var hlutfall kvenna 
hjá fjarnemum hærra og í 14 af þessum námskeiðum var munurinn mark-
tækur, miðað við 5% marktektarmörk. Viðskiptadeild er eina deildin þar sem 
hægt er að gera áreiðanlegan samanburð á milli kynjanna. Í 56 námskeiðum 
voru konurnar með hærri meðaleinkunn og þar af var munurinn marktækur í 
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8 námskeiðum, miðað við 5% marktektarmörk. Karlarnir aftur á móti voru 
með hærri meðaleinkunn í 38 námskeiðum en í einungis 3 námskeiðum var 
munurinn marktækur, miðað við 5% marktektarmörk. 

Þegar aldurssamsetning nemendanna er skoðuð þá er meðalaldur 
staðarnema 27,4 ár á móti 36,4 árum hjá fjarnemunum. Í öllum 94 
námskeiðunum var meðalaldur fjarnemanna hærri en hjá staðarnemum, þar 
af voru 89 skipti þar sem munurinn var marktækur, miðað við 5% 
marktektarmörk, þar sem munurinn var marktækur voru fjarnemarnir að 
meðaltali 9,2 árum eldri en staðarnemar. Meðalaldur kvennanna var 32,5 ár á 
móti 31,5 árum hjá körlunum í 11 skipti var munurinn marktækur, miðað við 
5% marktektarmörk, 10 sinnum voru konurnar eldri en karlarnir einungis 
einu sinni.  

Ef skoðuð er fyrri menntun nemenda í viðskiptadeild, þá er hlutfall 
stúdenta í hverju námskeiði að meðaltali 66,3%. Að meðaltali eru 81,7% af 
staðarnemum með stúdentspróf í hverju námskeiði meðan hlutfallið er 
53,9% hjá fjarnemum. Í 47 námskeiði er marktækur munur á hlutfalli 
staðarnema með stúdentspróf og fjarnema með stúdentspróf, miðað við 5% 
marktektarmörk. 

Þegar meðaleinkunn nemenda með stúdentspróf var athuguð þá var hún í 
77 námskeiðum, hærri en þeirra sem ekki voru með stúdentspróf. Í 20 
námskeiðum var þessi munur marktækur, miðað við 5% marktektarmörk. 
Þegar einungis eru skoðaðar einkunnir fjarnema og staðarnema sem eru með 
stúdentspróf þá er marktækur munur í 19 námskeiðum, miðað við 5% mark-
tektarmörk. Í 10 námskeiðum er munurinn staðarnemum í vil og 9 
fjarnemum í vil. Aftur ef einungis eru skoðaðar einkunnir fjarnema og staðar-
nema sem ekki eru með stúdentspróf þá er bara marktækur munur í 4 
námskeiðum, miðað við 5% marktektarmörk. Í 3 námskeiðum er munurinn 
staðarnemum í vil og í einu fjarnemum í vil. 

Samantekt og umræður 

Markmið þessarar greinar var að bera saman árangur fjarnema og staðarnema 
við Háskólann á Akureyri. Til þess skoðaði greinarhöfundur 296 námskeið í 
3 mismunandi deildum. Það verður að segjast að þessi úttekt hefur sennilega 
vakið upp fleiri spurningar hjá mér en hún hefur svarað. Í fyrstu er ætlunin 
samt að skoða síðari tvær rannsóknarspurningarnar. Eins og gróflega sést í 
Töflu 1 þá eru nemendahópar í námskeiðum þessara deilda nokkuð frá-
brugðnir hverjir öðrum. Í öllum deildum eru fjarnemar heldur eldri en 
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staðarnemar, það kemur í sjálfu sér ekki á óvart þar sem ætla mætti að þeir 
sem yngri eru séu tilbúnari til að flytja sig um set til að afla sér menntunar. Á 
meðan þeir sem eru eldri eigi ekki eins auðvelt með að flytja sig um set, 
vegna fjölskyldu aðstæðna o.fl. Þessa fullyrðingu um yngri og eldri nemendur 
þyrfti þó að kanna betur því eftir þó nokkra reynslu af fjarkennslu hefur 
greinarhöfundi fundist að fjarnemarnir séu alltaf að verða yngri. 

Tafla 1. Upplýsingar um nemendur deilda á tímabilinu 2001 - 2005.  
 Heilbrigðisdeild Kennaradeild Viðskiptadeild 
Meðalaldur 

Allir nemendur 30,0 32,4 32,3 
Staðarnemar 27,6 29,9 27,4 
Fjarnemar 34,6 35,0 36,4 

Hlutfall stúdentsprófs 
Allir nemendur 82,8% 41,0% 66,3% 
Staðarnemar 91,3% 54,3% 81,7% 
Fjarnemar 65,0% 26,0% 53,9% 

Hlutfall kvenna 
Allir nemendur 98,3% 93,6% 58,3% 
Staðarnemar 98,1% 91,7% 52,2% 
Fjarnemar 97,9% 96,7% 63,8% 

 
Eins og sést þá er mjög mismunandi hversu mikið deildirnar hafa notfært 

sér þann möguleika að innrita nemendur án stúdentsprófs. Yfirleitt eru fleiri 
fjarnemar án stúdentsprófs heldur en staðarnemar. Þann mun er hugsanlega 
hægt að útskýra með hærri aldri fjarnema og þeir séu frekar metnir inn á 
starfsreynslu og annarri menntun. Þetta er þó spurning sem þarfnast nánari 
athugunar. Athygli vekur hversu lágt hlutfall nemenda kennaradeildar er með 
stúdentspróf, einungis 41%. Hverjar ástæður þess eru veit greinarhöfundur 
ekki en fróðlegt væri að skoða það nánar. 

Ef svara á spurningunni hvort fjarnemar og staðarnemar séu sambærilegir 
hópar miðað við þá þætti sem athugaðir voru í þessari úttekt, þá er varla 
hægt að segja að svo sé. Fjarnemar eru t.d. eldri að jafnaði og hafa síður 
stúdentspróf, það er þó mismunandi eftir deildum hve miklu munar á 
fjarnemum og staðarnemum. Í heilbrigðisdeild virðist munurinn vera hvað 
minnstur á meðan í kennaradeild og viðskiptadeild er þessi munur nokkuð 
stærri. Það væri samt áhugavert að skoða þetta nánar og taka þá fleiri þætti 
með í samanburðinn, t.d. fjölskylduhagi og efnahag svo eitthvað sé nefnt. 

Hvort árangur nemenda sé kynbundinn er af augljósum ástæðum ekki 
hægt að kanna í heilbrigðisdeild. Í kennaradeild er slíkur samanburður 
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vafasamur vegna þess hve karlar eru fámennir en miðað við þau gögn sem 
þessi grein byggir á er ekki hægt að álykta að það sé kynbundinn munur í 
kennaradeildinni. Samanburður kynjanna var hvað áreiðanlegastur í við-
skiptadeildinni og þar voru konurnar oftar að standa sig betur en karlarnir. 
Það er þó ekki hægt að segja að þessi munur sé afgerandi en gefur samt 
ákveðnar vísbendingar um að námsárangur karla sé lakari en kvenna. 

Það að nemendur hafi stúdentspróf virðist skipta miklu máli um árangur, 
í miklum meirihluta þeirra námskeiða sem voru skoðuð í þessari úttekt voru 
þessir nemendur að standa sig betur, að vísu var það mismunandi eftir 
deildum hversu afgerandi það var. Heilbrigðisdeildin er með hvað minnstan 
mun milli þeirra með stúdentspróf og þeirra sem ekki hafa stúdentspróf. Þar 
voru í 9% námskeiða þeir með stúdentspróf marktækt betri. Í viðskipta-
deildinni var munurinn marktækur í 21% námskeiða og í kennaradeildinni þá 
er munurinn marktækur í 48% námskeiðanna. 

Þá er komið að því að svara aðal rannsóknarspurningu þessarar greinar. 
Þegar litið er á fjarnema og staðarnema án þess að taka tillit til annarra þátta 
þá er tilhneigingin þannig að fjarnemar eru ekki að standa sig eins vel og 
staðarnemar. Í töflu 2 hef ég tekið saman hlutfall þeirra námskeiða þar sem 
marktækur munur er á milli staðarnema og fjarnema. 

Tafla 2. Hlutfall námskeiða þar sem marktækur munur er á milli staðarnema 
og fjarnema deilda (5% marktektarmörk). Allir nemendur 
 Munur staðarnema í vil Munur fjarnema í vil 
Heilbrigðisdeild 6% 1% 
Kennaradeild 28% 6% 
Viðskiptadeild 15% 3% 
 

Það sést að minnstur munur er á milli fjarnema og staðarnema í 
heilbrigðisdeild en langmestur er hann í kennaradeildinni. Þegar litið er á 
þessar niðurstöður þá eru þær í nokkru samræmi við það hve sambærilegir 
hópar fjarnema og staðarnema eru í hverri deild fyrir sig. Það gæti bent til 
þess að það séu aðrir þættir sem hafa áhrif á árangur en það að nemandinn sé 
fjarnemi. Kynbundinn munur virtist ekki skipta máli í þeim tilfellum þar sem 
hægt var að skoða hann. Aftur á móti þegar einungis eru teknir fjarnemar og 
staðarnemar sem eru með stúdentspróf og borinn saman árangur þeirra þá 
breytist myndin. Ekki er lengur hægt að segja að það sé einhver ákveðin 
tilhneiging í gangi, fjarnemar og staðarnemar eru álíka oft með hærri 
einkunnina. Í töflu 3 hef ég tekið saman hlutfall þeirra námskeiða þar sem 
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marktækur munur er á milli staðarnema og fjarnema sem eru með 
stúdentspróf. 

Tafla 3. Hlutfall námskeiða þar sem marktækur munur er á milli staðarnema 
og fjarnema deilda (5% marktektarmörk). Nemendur sem eru með 
stúdentspróf. 
 Munur staðarnema í vil Munur fjarnema í vil 
Heilbrigðisdeild 2% 1% 
Kennaradeild 6% 5% 
Viðskiptadeild 11% 10% 

 
Þegar tekið er tillit til fyrri menntunar nemenda þá er ekki hægt að segja 

að það sé nokkur munur á árangri fjarnema og staðarnema. Eins er ekki hægt 
að sjá hvort einhver ein deild sé að standa sig betur en hinar deildirnar ef út í 
það er farið. Í þessari litlu úttekt hef greinarhöfundur einungis skoðað hvort 
þættir eins og kyn og fyrri menntun hefðu áhrif á árangur fjarnema og 
staðarnema en athyglisvert væri að skoða hvort fleiri þættir hefðu þar áhrif á, 
það er þó verkefni stærri og veigameiri úttektar en þessarar sem gert er grein 
fyrir hér. 

Miðað við þetta er niðurstaða þessarar greinar sú að það sé vafasamt að 
bera saman fjarnema og staðarnema eina og sér án þess að skoða aðra þætti í 
leiðinni og að ekki sé teljandi munur á árangri fjarnema og staðarnema við 
Háskólann á Akureyri. 
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Námskrárgerð og gæði Háskóla Íslands 

Guðrún Geirsdóttir 

 

Eins og aðrir vestrænir háskólar hefur Háskóli Íslands undanfarin ár verið að 
byggja upp gæðakerfi sem tekur til rannsókna og kennslu. Umræða um slík 
gæðakerfi og mat á gæðum er skiljanleg á tímum þar sem stofnanir eins og 
háskólar þurfa hvort tveggja í senn að sanna mikilvægi sitt og laga sig að 
breyttum verkefnum, nýrri heimsmynd og nýjum nemendahópum (Barnett, 
2000; Tight, 2003). Einn meginvandi gæðaumræðu er að hugmyndir manna 
um hlutverk og markmið háskóla eru ekki einhlítar og því ekki allir á einu 
máli um hvað skuli teljast gæði háskóla, hvernig þau skuli metin og af 
hverjum (Tam, 2001). Gæðamat við vestræna háskóla hafa gjarnan snúið að 
því að leita gildra viðmiða um gæði sem gjarnan snúa að öðru en kennslu og 
námi nemenda (Morley, 2003). Kannski veldur því sú afstaða að gæði náms 
og kennslu sé illmetanlegri en aðrir þættir háskólastarfs.  

Rannsókn á námskrárgerð 

Um skeið hef ég unnið að rannsókn á námskrágerð við Háskóla Íslands og 
hef áður gert grein fyrir nokkrum þáttum hennar (Guðrún Geirsdóttir, 2003, 
2004a, 2004b). Markmið rannsóknarinnar er m.a. að skilja betur það flókna 
ferli námskrárákvarðana sem liggur að baki námi og kennslu í Háskólanum. Í 
rannsókninni byggi ég á félagsmenningarlegum og formgerðarlegum 
kenningum og nýti mér m.a. rannsóknir og hugmyndir breska fræðimannsins 
Basil Bernstein (1971; 2000) til að átta mig á og skilja sérstöðu námskrár-
ákvarðana á háskólastigi. Með námskrá er hér átt við skipulag námsgreinar, 
(þ.e. ákvörðunum um nám og kennslu), kennsluhætti (hvernig staðið er að 
kennslu) og mat (þ.e. hvernig kannað er hvort að nemendur hafi náð tökum 
á námsgreininni) (Bernstein, 2000; Guðrún Geirsdóttir, 1998; Marsh og 
Willis, 1999). 

Gagna hef ég einkum aflað með viðtölum við háskólakennara innan 
ólíkra háskólagreina. Hér mun ég annars vegar vísa í viðtöl við kennara innan 
iðnaðar- og vélaverkfræði og hins vegar innan mannfræði til að leita svara við 



146   Guðrún Geirsdóttir 

 

 

eftirfarandi spurningum: Er að finna ólíkar námskrár innan háskólagreina? 
Hvaða leiðir er vænlegt að fara við mat og þróun náms og kennslu innan 
ólíkra greina?  

Mat á gæðum kennslu við Háskóla Íslands 

Nýlega samþykkt vísinda og menntastefna Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 
2003) gerir kröfu um að gæði kennslu, kennsluhátta og aðbúnaður til kennslu 
standist erlendan samanburð. Meginmarkmið kennslu er sagt það að þjálfa 
nemendur til að sinna sjálfstætt vísindalegum verkefnum og takast á við 
margvísleg störf í samfélaginu. Kennsluhættir skulu miðast við virka þátttöku 
nemenda í umræðum og þjálfun í fræðilegri gagnrýni. Tekið er fram að stefnt 
skuli að því að sérkenni einstaka fræðigreina fái að njóta sín í skipulagi 
kennslu og fjölbreyttum kennsluaðferðum og námsmati. Í framkvæmd er það 
háskóladeilda að skilgreina markmið náms og á þeim vettvangi eiga kennarar, 
samkvæmt stefnunni, að ræða reglulega um markmið kennslu sinnar og 
hvernig best megi ná þeim markmiðum og meta hvernig til hafi tekist. Í 
stefnunni er að lokum kveðið á um þróun formlegs gæðakerfis (Háskóli 
Íslands, 2003). 

Sem starfsmaður við Kennslumiðstöð Háskólans hef ég átt þess kost að 
hlusta á hugmyndir háskólakennara um kennslu sína og átt sæti í nefndum 
innan skólans sem m.a. hafa haft það hlutverk að leita leiða til að auka og 
meta gæði kennslu. En eins og bent hefur verið á telja margir að erfitt sé að 
meta nám og kennslu. Nám og kennsla eru ekki einföld, línuleg fyrirbæri eða 
ferli sem auðvelt er að meta og mæla með stöðluðum mælitækjum heldur 
flókið, menningarlegt samspil þekkingarsköpunar og þekkingarmiðlunar. 
Innsýn í það samspil ætti í senn að auðvelda skilning á námi og kennslu og 
gera hægara að meta og efla gæði þeirra.  

Svið þekkingarsköpunar 

Víkjum þá að hugmyndum Bernstein. Samkvæmt þeim á formleg menntun 
sér stað með umbreytingu þekkingar á milli þriggja þrepa eða sviða og fer sú 
umbreyting eða námskrárgerð fram eftir ákveðnum innri reglum. Á sviði 
þekkingarsköpunar (distributive field) verður þekking til og á sú þekkingar-
sköpun sér einkum stað í háskólum, þó sú hafi ekki alltaf verið raunin. Með 
rannsóknum sínum innan ólíkra fræðigreina leggja háskólakennarar sitt af 
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mörkum til þekkingarsköpunar. Um þekkingarsköpunina gilda ákveðnar 
reglur, s.s. um réttmætar rannsóknarðferðir og viðföng en þær reglur eru 
víðar. Þannig geta háskólakennarar innan sömu fræðigreinar verið að fást við 
hin ólíkustu viðfangsefni með ólíkum aðferðum sem öll teljast þó innan sama 
fræðasviðs, s.s. mannfræði eða landafræði.  

Fræðigrein verður háskólagrein 

Umbreyting fræðigreinar í háskólagrein á sér stað fyrir tilstilli svokallaðrar 
umbreytingareglu (reconcetptualizing principle) í gegnum það sem Bernstein 
nefnir hina uppeldislegu orðræðu (pedagogic discourse). Sú orðræða 
samanstendur annars vegar af kennslulegri orðræðu (instructional discourse) og 
hins vegar af stýrandi orðræðu (regulative discourse). Hin kennslulega orðræða 
tekur til þess hvers konar leikni og færni skiptir máli að nemendur 
háskólagreinar tileinki sér og hvernig tengsl eru á milli þeirra færniþátta á 
meðan hin stýrandi orðræða, sem jafnframt er hin ríkjandi, felur í sér siði, 
venjur og hefðir sem ríkja um greinina og kennslu hennar. Þetta þýðir með 
öðrum orðum við skipulag og uppbyggingu háskólagreinar er valið úr öllum 
þeim athöfnum sem fræðigreinin samanstendur af, sú leikni og færni sem 
talið er mikilvægt hverju sinni að nemendur greinarinnar tileikni sér. Valið 
snýr ekki aðeins að því hvað á að kenna heldur einnig að því hvernig haga eigi 
kennslu. Við umbreytinguna takast ólíkar hugmyndastefnur og hugsjónir á 
því sjaldnast eru menn á einu máli um hvaða leikni og viðhorf skipta mestu, 
né hvernig best er að tryggja að nemendur nái tökum á þeim. Á lægri 
skólastigum koma ýmsir að umbreytingu þekkingar úr fræðigrein í kennslu-
grein og má þar t.d. nefna sérskipaðar námskrárnefndir innan menntamála-
ráðuneytis svo og kennslubókahöfunda. Hlutverk þessara aðila, sem sjaldnast 
eru virkir í sköpun fræðigreinaþekkingar, er að skapa einhvers konar 
ímyndaða námsgrein sem vissulega getur borið mörg einkenni þeirrar fræði-
greinar sem hún er leidd af. Þessu er á annan hátt farið með háskólakennara. 
Á háskólastigi eru háskólakennarar ekki aðeins virkir gerendur í þekkingar-
sköpun heldur fellur það meira og minna í þeirra hlut að umbreyta þeirri 
þekkingu í háskólagrein.  
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Kennsla háskólagreinar 

Þriðja sviðið (pedagogic field) sem Bernstein vísar í er svo er skólastofan sjálf 
þar kennsla fer fram og kennarar meta hvort nemendur hafi náð tökum á 
tilskilinni færni og leikni. Það svið þekkja háskólakennarar einnig vel og er 
mikilvægur hluti af þeirra starfi.  

Með hliðsjón af ofangreindum hugmyndum er auðvelt að átta sig á 
sérstöðu háskólakennara í námskrárgerð. Með rannsóknum sínum eru þeir 
virkir gerendur á sviði þekkingarsköpunar, með ákvörðunum um námskeið 
og viðfangsefni taka þeir þátt í umbreytingu fræðigreina í háskólagreinar,þ.e. í 
námskrárgerðinni og að lokum bera þeir hita og þunga af miðlun þekkingar 
og mati nemenda í sjálfri kennslunni – að hrinda námskránni í framkvæmd. 

Stýrandi orðræða ólíkra háskólagreina 

Í rannsókn minni hef ég áhuga á að skoða hvernig ákvarðanir um námskrá 
eru teknar og hvað hefur áhrif á þær ákvarðanir. Með hliðsjón af kenningum 
Bernstein mætti kannski orða það sem svo að ég hafi áhuga á að skoða 
hlutverk háskólakennara í umbreytingu þekkingar í háskólagrein og reyna að 
átta mig á hinni stýrandi orðræðu um nám og kennslu innan ólíkra 
háskólagreina. 

Rannsóknin byggir á félagsmenningarlegum kenningum þar sem litið er á 
námskrá sem félags- og menningarlegt fyrirbæri (Wertch, del Rio, og Alvarez, 
1995; Yaxley, 1991). Það eru hinar ólíku fræðigreinar og sá menningarheimur 
sem þeim tengist sem móta hvað sterkast akademíska sjálfsmynd 
háskólakennara, hugmyndir þeirra um þekkingu og námskrá og starfshætti 
þeirra, þ.m.t. kennslu (Barnett, Perry, og Coate, 2001; Phenix, 1964; Stark og 
Lattuca, 1997).  

Til að átta sig á námskrá ólíkra háskólagreina hef ég nýtt mér hugmyndir 
Bernstein um ólíka formgerð þekkingar en hann greinir á milli stigveldislegra 
(hierarcical) og láréttra (horizontal) formgerða. Stigveldisleg formgerð 
þekkingar er einkum að finna innan náttúruvísinda og endurspeglast gjarnan í 
stýrðri námskrá þar sem kennsluhættir byggja á samþættingu (integrated 
code), þ.e. námskeið eru skipulögð utan um ákveðið þema eða færni. Lárétt 
formgerð vísar til samsöfnunar þekkingar (collection code) sem birtist í 
einstaklingslegri námskrár þar sem námskeið eru sérstæð fremur en samþætt 
um ákveðin þemu (Bernstein, 1971; Henkel og Kogan, 1999). Með hugtakinu 
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römmun (framing) vísar Bernstein til ólíkrar stjórnunar á námskrá, hversu 
sterk sú stjórnun er og hver fær að halda um stjórnvölinn. 

Sem dæmi hef ég valið að bera saman námskrá iðnaðar- og vélaverkfræði 
og mannfræði. Hér mun ég reyna að draga fram í afar grófum dráttum 
einkenni námskrár tveggja ólíkra háskólagreina. 

Námskrá iðnaðar- og vélaverkfræði 

Iðnaðar- og vélaverkfræði er háskólagrein sem byggir á stigveldislegri 
formgerð þekkingar. Námskráin er samþætt og stýrð, þ.e. námskeið hverfast 
um ákveðið meginþema og miða að sameiginlegu marki sem er að ná tökum 
á náttúrulega umhverfi og bæta framleiðslu og tækniþekkingu (Becher 1989; 
Bernstein, 2000; Neumann, Parry, og Becher, 2002). Námskráin saman-
stendur af fremur stöðluðum námskeiðum sem viðmælendur segja að séu 
„standard“ og vísa þar til þess að sambærileg námskeið séu kennd um allan 
heim og þarfnast þess ekki að velta þurfi um of vöngum yfir inntaki þeirra. 
Kennari í skorinni segir: 

 
Þú getur fundið svipuð námskeið í öðrum skólum. Það er það sem ég meina með 
standard. Þetta er ekkert sem er svona unique þannig lagað séð. Ekkert sem 
byggir á séríslenskum aðstæðum.  
 

Þetta á þó einkum við í grunnnámi en á meistarastigi hafa kennarar betri 
tækifæri til að aðlaga námskeið að eigin sérsviði, rannsóknum og íslenskri 
sérstöðu. Stöðlun grunnnámskeiða endurspeglast m.a. í notkun kennslubóka 
sem leggja grunninn að skipulagi og kennslu námskeiðs. Kennslubækurnar 
eru stórar og miklar og hafa sumar hverjar verið endurútgefnar ótal sinnum 
og með notkun þeirra tryggja kennarar að nemendur þeirra hljóti sam-
bærilega menntun og standi jafnfætis verkfræðinemum um heim allan. 
Endurskipulagning námskeiða felst oft í því að velja nýja bók þó ekki sé 
nema til að hleypa nýju lífi í eigin kennslu. Stöðlunin kemur einnig fram í því 
vinnulagi að kennarar skiptast gjarnan á að kenna ákveðin námskeið og geta í 
raun gripið inn í kennslu og borið ábyrgð á námskeiðum hvers annars.  

Nemendur í grunnnámi hafa lítið val um námskeið og þurfa að fylgja 
nokkuð ákveðnu námsskipulagi. Í upphafi náms skiptir mestu að nemendur 
nái tökum á ákveðnum færniþáttum (s.s. stærðfræði) en svo taka við „raun-
verulegir verkfræðikúrsar“ þar sem megináhersla og markmið snúa að því að 
kenna og þjálfa nemendur í að leita lausna og hanna. Lögð er áhersla á að 
nemendur kunni til verka og hafi tileiknað sér á ákveðna verkfræðilega ónákvæmni 
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sem vísar til sköpunar og hugmyndauðgi. Í náminu er lögð áhersla á hag-
nýtingu fræða eins og sést í áherslu á verklega kennslu, verkefnum nemenda á 
starfsvettvangi og tengslum þeirra við atvinnulíf í gegnum lokaverkefni.  

Kennsluhættir eða hugmyndir um kennslu eru fastmótaðar og um þær 
ríkja sterkar hefðir sem einn viðmælenda lýsir svo: 

 
Fjórir fyrirlestrar á viku, þrír dæmatímar, verkefni, stöðug mylla, aldrei slakað á, 
skila heimaverkefnum og svo framvegis. Það tryggir það að krakkarnir vinna á 
alveg hámarksafköstum. Og þau hafa aldrei tíma til að læra! 
 

Námskrá iðnaðar- og vélaverkfræðinnar er best lýst sem samþættri og stýrðri. 
Hún einkennist af sterkum römmun þar sem nemendur hafa lítið val um 
viðfangsefni og leiðir og námsskipulagið er nokkuð fyrirfram ákveðið. 
Kennarar hafa í sjálfu sér einnig lítið val um inntak námskeiða – ákvarðarnir 
um það eru nánast teknar á alheimsvísu innan fræðasamfélagsins. Kennslu-
hættir taka mið af markmiðum náms sem er að þjálfa nemendur í ákveðinni 
leikni og færni og kenna þeim til verka.  

Námskrá mannfræðinnar 

Námskrá mannfræðinnar ber öll merki láréttar formgerðar og myndi flokkast 
undir það að vera einstaklingsleg. Námskeið standa samhliða fremur en að 
byggja hvert á öðru og ekki skiptir höfuðmáli hvort ákveðið námskeið er 
tekið snemma eða seint á námsferlinum.  

Við námskrárgerð skiptir frelsi kennara miklu og afskipti eða samráð 
annarra kennara af því hvað er valið til kennslu í námskeiði falla ekki að 
ríkjandi venju eða hefð innan greinarinnar. Námskráin samanstendur af fáum 
námskeiðum sem öllum nemendum er skylt að taka og svo umtalsverðu vali 
nemenda. Aðspurðir um það hvers vegna sum námskeið eru skylda en önnur 
ekki, vísa kennarar til hefðar innan greinarinnar svo og námskráa annarra 
háskóla en benda á að sjaldan fari fram umræða um námskrána.  

Utan skyldunámskeiða sem yfirleitt snúa að kenningum og sérstöku 
verklagi ríkir talsvert frelsi í námskrárgerðinni. Viðfangsefni námskeiða taka 
gjarnan mið af rannsóknarsviði kennara, sérþekkingu og áhuga þeirra. 
Kennarar nýta námskeið til að undirbyggja frekari rannsóknir sínar á til-
teknum sviðum og dæmi er um að kennsla í námskeiði hafi vakið áhuga 
kennara á nýjum rannsóknarefnum. Þá reyna kennarar að bjóða upp á 
námskeið á sviðum sem eru í brennidepli fræðilegrar umræðu hverju sinni og 
þeir telja að muni vekja áhuga nemenda og innsýn inn í fræðasviðið. Valfrelsi 
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nemenda er umtalsvert og þeir geta auðveldlega fengið námskeið úr öðrum 
fræðigreinum viðurkennd sem hluta af sínu námi.  

Í viðtölum leggja kennarar áherslu á að opna augu nemenda fyrir 
margbreytileika heimsins og efla gagrýna hugsun þeirra auk þess sem 
nemendur þurfa að tileikna sér ákveðinn kenningarlegan grunn. Kennslu-
hættir taka mið af þessum markmiðum og kennarar leggja áherslu á „almenn 
akademísk vinnubröð“ sem eiga að nýtast nemendum í áframahaldandi námi og 
starfi. Í kennslu er lögð áhersla á umræður nemenda og virka þátttöku þeirra 
í tímum svo og að þeir geti sett fram röksemdir sínar í ræðu og riti. 
Nemendum eru þjálfaðir í að setja fram rökstuddar skoðanir með kynningum 
á fræðilegum greinum eða taka á annan máta afstöðu um kenningar og 
rannsóknir. Kennarar eru þó sjálfs síns herrar varðandi skipulag og 
kennsluhætti og þó þeir búi yfir ólíkum hugmyndum hvernig kennslu skuli 
helst hagað eru þær hugmyndir sjaldan ræddar. Kennari í mannfræði segir: 

 
Ef ég kenni það einn þá er það nánast algjört einkamál. Það er lítil hefð fyrir því 
að við séum að tala saman ... ekki nema að það sé augljós möguleiki á skörun 
...En að öðru leyti held ég að við séum miklir einyrkjar með þessi námskeið 
okkar.  
 

Námskrá mannfræðinnar samanstendur af nokkuð sjálfstæðum námskeiðum 
sem geta tekið til afar ólíkra þátta sem falla allir undir hugtakið mannfræði. 
Námskráin einkennist af veikri römmun þar sem kennarar greinarinnar hafa 
talsvert frjálsar hendur um inntak námskeiða og leiðir og nemendur hafa 
jafnframt val um hvaða námskeið þeir taka og hvenær á námsferlinum. 
Þannig mætti segja að kennarar í mannfræði hafi mun frjálsari hendur við 
umbreytingu síns fræðasviðs í háskólagrein en kollegar þeirra í iðnaðar- og 
vélaverkfræðinni og því um leið meira vald yfir námskrárgerðinni.  

En hvað þá með gæðin? 

Í þessari grein lagði ég af stað með tvær spurningar: Er að finna ólíkar 
námskrár innan háskólagreina? Hvaða leiðir er vænlegt að fara við mat og 
þróun náms og kennslu innan ólíkra greina?  

Hér að ofan hef ég reynt að draga fram helstu einkenni á námskrám 
tveggja háskólagreina. Niðurstöður mínar sýna að námskrár þessara tveggja 
námsgreina eru afar ólíkar hvað varðar uppbyggingu þekkingar, markmið 
náms og kennsluhætti. Líklega má telja að námskrár annarra háskólagreina sé 
að sama skapi stýrt af ákveðnum hugmyndum og beri merki orðræðuhefðar 
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innan greinarinnar. Hvaða vísbendingar gefa slíkar niðurstöður um mat á 
gæðum náms og kennslu við Háskólann?  

Í fyrsta lagi vekja ofangreindar niðurstöður athygli á mikilvægi þess að 
tekið sé tillit til ólíkrar menningar og orðræðu um nám og kennslu innan 
háskólagreina þegar hugað er að mati á gæðum náms og kennslu. Slíkar 
hugmyndir eru einnig undirstrikaðar í vísinda – og menntastefnu Háskólans 
þar sem lögð er áhersla á að sérkenni einstaka fræðigreina fái að njóta sín í 
skipulagi kennslu og fjölbreyttum kennsluaðferðum og námsmati (Háskóli 
Íslands, 2003). Ólíkar háskólagreinar stefna að ólíkum markmiðum náms og 
nýta til þess ólíkar leiðir. Rannsóknir á mati á öðrum skólastigum benda á 
mikilvægi þess að tekið sé mið af sérstöðu og menningu skólans (Einser, 
1999) og í tilfelli háskóla er auðvelt að heimfæra þær rannsóknir upp á ólíkar 
háskólagreinar. Matstæki sem ekki taka mið af þeirri sérstöðu geta tæpast 
talist gefa réttmæta mynd af gæðum náms og kennslu. 

Rannsóknir á skólaþróun leiða til svipaðra niðurstöðu (sjá t.d. Fullan og 
Hargreaves, 1991). Þó að námskrár ólíkra háskólagreina séu afsprengi hinnar 
stýrandi orðræðu greinarinnar tekur sú orðræða vissulega breytingum og 
mótast um leið og hún mótar. Þannig gera t.d. breytingar og nýmæli eins og 
áhersla á notkun upplýsingatækni í kennslu kröfu til þess að hugmyndir um 
nám og kennslu séu endurskoðaðar innan háskólagreina og meðal háskóla-
kennara. Slíkar breytingar verða trauðla innleiddar nema að þær séu að-
lagaðar að ríkjandi orðræðu ólíkra háskólagreina og verði hluti hennar.  

Í annan stað geta niðurstöður rannsóknarinnar gefið vísbendingar um 
hvernig best verði staðið að áframhaldandi þróun námskrár og kennslu innan 
ólíkra háskólagreina. Eins og fyrr segir eru háskólakennarar virkir gerendur í 
gerð námskrár með öflun þekkingar, umbreytingu hennar í háskólagrein og 
miðlun. Samkvæmt vísinda- og menntastefnu Háskólans er það háskóladeilda 
að skilgreina markmið náms og þar eiga kennarar að eiga þess kost að ræða 
reglulega um markmið kennslu sinnar og hvernig best megi ná þeim 
markmiðum og meta hvernig til hafi tekist. Innan þeirra háskólagreina sem 
rannsókn mín nær til virðist kennarar talsvert velta fyrir sér eigin kennslu en 
almenn umræða um markmið og leiðir háskólagreina eða almennt um 
námskrá greinarinnar virðist fágæt. Þátttaka háskólakennara í sköpun 
þekkingar, endursköpun hennar og miðlun og þar með í námskrárgerð 
háskólagreinar er sjaldan til umræðu þegar meta á gæði náms og kennslu. 

Fjölmargir fræðimenn hafa bent á mikilvægi þess að vandað sé til 
námskrárgerðar innan háskólagreina (Barnett og Coate, 2005; Brew, 1995; 
Toohey, 1999; Webb, 1996). Þeir hafa m.a. bent á til viðbótar við hefð-
bundið mat á kennslu sem oftast snýr fyrst og fremst að frammistöðu 
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einstakra kennara í kennslu sé mikilvægt að kennarar ólíkra greina velti fyrir 
sér tilgangi og markmiðum með kennslu greinarinnar. Þannig ættu 
háskólakennarar – einir sér og saman í hóp – að velta markvisst fyrir sér 
sérkennum sinna fræðigreina svo og tengslum háskólagreinar og fræðigreinar 
(Parker, 2002). Með gagnrýnum huga þyrftu háskólakennarar að spyrja sig 
áleitinna námskrárspurninga eins og: Hver eru markmið háskólagreinarinnar? 
Hvers konar leikni, þekkingu og viðhorf skiptir máli að nemendur í greininni 
tileinki sér og hvers vegna? Hvernig er þekkingu aflað innan 
fræðigreinarinnar, hvernig er hún skipulögð og metin? Endurspeglast þær 
hugmyndir í námskrá nemenda? Hvernig eru ákvarðanir teknar um inntak og 
kennsluhætti greinarinnar? Endurspegla þær áherslur í sérstöðu greinarinnar, 
aðstæður við háskólann eða vilja kennara? 

Svör við slíkum spurningum ættu ekki að koma að ofan eða utan heldur í 
lifandi umræðu innan háskólasamfélagsins. Það er trúa mín að gagnrýnin 
umræða um námskrá greina svo og aukin vitund og skilningur á mikilvægi 
þess að háskólakennarar taki virkan þátt í námskrárgerð skili sér í auknum 
gæðum náms og kennslu við Háskóla Íslands. 
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Factors that have an impact on the 
exploitation of external knowledge in 

continuous product innovation processes 

Gunnar Óskarsson 

 

External knowledge 

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. 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, and for their desire to minimize fixed costs 
associated with acquiring capital assets. It is further acknowledged that 
knowledge is one of the most valuable resources for innovation. Due to 
scarce resources, increased speed of development and increased need for 
specialization, firms need to complement their resources, especially know-
ledge, from external sources. One of the key elements for sustainable 
competitive advantage is therefore the firms capability to interact with 
external sources to access, acquire and develop new knowledge that they can 
exploit in their innovation processes (Caloghirou, Kastelli et al., 2004).  

Firms can interact in various ways to access knowledge outside their 
boundaries and there are many mechanisms that can facilitate interaction 
which enables dissemination 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. The aim of this paper is to identify factors that have an 
impact on successful exploitation of external sources of knowledge in 
innovation processes.  
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Continuous product innovation processes 

Traditionally, new product development projects have been seen as isolated 
efforts focused on radical innovations, and are managed and controlled 
accordingly. There is strong evidence that this approach may not be most 
appropriate for many organizations in today’s turbulent and demanding 
environment, when customers are continuously offered new features and 
variations in their products. Firms have therefore gradually, come to discover 
that radical innovation is not the only approach to improve their 
competitiveness and that incremental innovation and continuous access to 
new knowledge based on high levels of participation, represents a potential 
competitive advantage (Bessant and Caffyn, 1997). To complement their 
resources and capabilities, and to meet the demand for faster speed to 
market of new products, firms do increasingly co-operate and involve 
customers and partners outside the organisational boundaries. Following 
these changes firms need to emphasize managerial skills that stimulate the 
utilization of external knowledge and co-operation in innovation processes. 
The future organization, will be an open and networked organization that 
focuses on continuous innovation (CI) and learning, in which suppliers, 
customers and even competitors will become part of (Boer and Bessant, 
2003). Successful continuous innovation is beneficial to a wide variety of 
stakeholders, including customers, employees and owners/shareholders of 
companies. The achievement of such benefits requires company-wide 
involvement and commitment, cross-departmental and inter-organisational 
collaboration, continual learning (and unlearning), and deep insight into the 
innovation process.  

Exploitation of external knowledge 

A deeper understanding on how firms are organised to exploit external 
knowledge in continuous innovation and their knowledge processes might 
provide an important contribution to the theory of continuous innovation. 
Of particular interest is to identify factors that firms employ to mobilise 
employees to effectively explore and exploit knowledge in their environment, 
such as from their suppliers, technological alliances and subsidiaries in 
foreign markets.  
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Networking 

Networking is an increasingly important source in firm’s innovation 
processes particularly when firms need to access multiple technologies in 
their products (Hagedoorn and Schakenraad, 1994; Granstrand, Patel et al., 
1997; Narula, 2004). 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). As noted by Hagedoorn and 
Schakenraad (1994), this increase can be attributed to “the rapid changes in 
technological development, the necessity of quick pre-emption strategies, 
complexities and surrounding technological developments, and the necessity 
for large firms to monitor a wide spectrum of technologies” (p. 291). 
Networking appears to be beneficial for both large and small firms. Several 
scholars have proposed that networking is primarily beneficial for small 
companies involved in related lines of business. One of the major advantages 
for small firms is to complement their constrained resources and to gain 
access to scientific knowledge and capital intensive R&D activities. The 
major advantage for large firms is to increase their flexibility by partnering 
with smaller firms, which are more flexible and furthermore, tend to be more 
innovative. 

Several factors that have an impact on the effectiveness of network 
relationships were identified in the literature. An empirical research on small 
UK electronics and software firms (Romijn and Albaladejo, 2002), revealed 
that it was not the intensity of networking, but the frequency of interaction 
with the science base that contributed most to innovation capability. 
Proximity with networking partners builds up personal relations and trust 
and increases the effectiveness of learning by close interaction and provide 
firms with access to knowledge and R&D that they could otherwise not 
access or afford to create (Baptista and Swann, 1998). 

 Network governance, including the structure and management of 
networks, can have important implications for the outcome or effectiveness 
of networks. Network governance is a distinct form of coordinating 
economic activity, which involves a select, persistent, and structured set of 
firms (as well as not for profit agencies) engaged in creating products or 
services based on implicit and open-ended contracts which are socially, but 
not legally binding. Network governance facilitates integrating multiple 
autonomous, diversely skilled parties under intense time pressures to create 
complex products or services.  
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The choice of governance structure can have important implications for 
the success of the network, including coordination costs, flow of 
information, and incentives for participation. Too much or rigid structure 
increases cost and reduces motivation, whereas too loose structure can lead 
to complete chaos and lack of integration. The key challenge for innovation 
networks and the transfer of knowledge is to set up a network structure that 
creates “incentives for participation and co-operation that recognizes the 
contribution of any actor who shares his knowledge assets” (Sawhney and 
Prandelli, 2000, p. 31). 

Internationalization 

Two dimensions of internationalization contribute to knowledge transfer 
from external sources for innovation processes, the utilisation of technical 
knowledge from cross-boarder alliances and subsidiaries, and transfer of 
market information from sales and services in foreign subsidiaries 
(Bartezzaghi, Corso et al., 1998). International diversification provides the 
firm with the opportunity to exploit the benefits of internalization, which 
refers to bringing new foreign operations within the boundaries of the firm 
and to perform many activities internally (Hitt, Hoskisson et al., 1997). 
Internationally diverse firms are exposed to new and diverse ideas from 
multiple market and cultural perspectives and provide the firm an incentive 
to innovate, which is particularly important in markets where product life 
cycles are becoming shorter, and they achieve higher returns from their 
investments in producing the innovation.  

In their study on the effect of international expansion on new venture 
firms performance, Zahra, Ireland et al. (2000) found a strong relationship 
between international diversity (number of countries, technological diversity, 
cultural diversity, geographic diversity and foreign market segments) and 
mode of market entry on the breadth and depth and speed of technological 
learning, especially when the firm undertakes formal knowledge integration. 
Knowledge integration is an integral component of routines to capture 
information and skills gained from international expansion activities that 
guide the firm’s future actions (Teece, Pisano et al., 1997). Abrahamson and 
Fombrun (1994) revealed a similar relationship and argue that 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.  
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Frost (2001) argues that an important aspect of the competitive 
advantage of multinational firms is the capacity of their foreign subsidiaries 
to generate innovations based on stimuli and resources resident in the 
heterogeneous environments in their host country subsidiaries. Bartlett and 
Ghoshal (1988) argue that management processes and structure, particularly 
the structure of relationships with their foreign subsidiaries, can impede the 
firm’s ability to capitalize on its technological assets and its worldwide 
market position.  

Gupta and Govindarajan (2000) advanced the theoretical framework 
pertaining to intra-corporate knowledge transfer within multinational 
corporations (MNCs). They found a strong support for knowledge flows 
from the parent company to subsidiaries, but not for knowledge flows from 
subsidiaries to the parent company. They argue that the reason might be that 
that the parent company has the longest experience in undertaking 
knowledge outflows from the center to the units, there might be a lack of 
motivation for the subsidiary to share knowledge, and the knowledge 
transfer process might not sufficiently facilitate knowledge flows. 
Furthermore, they argue that stronger motivation from the parent company 
to acquire knowledge from subsidiaries as well as effective transmission 
channels might have a positive impact on knowledge flows from subsidiaries.  

Framework for the research 

As a result of a research initiative conducted by CINet (Continuous 
Innovation Network), a number of tools for researchers have been 
developed for research in continuous innovation, including the CIMA 
model. The CIMA model has its roots in theory on learning and innovation, 
and twelve in-depth case studies carried out by members of CINet. The 
model depicted in figure 1 explains the operation of continuous learning 
within product innovation processes and the relationship between variables 
that have an impact on performances in continuous innovation processes. 
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Behaviours

Capabilities

Levers Performances

Contingencies

 
Figure 1. Relationship between variables in the CIMA model (Gieskes, 2001) 

Performances, which relate to an improvement in capabilities within the 
firm, are the result of improvement activities carried out in the product 
innovation process. It can be 'measured' by, for instance, looking at the 
generation of improvements and the diffusion of improvements and learning 
experiences within and between product innovation projects. 

Improvements in performances are achieved by a set of behaviours 
enacted by individuals, such as creating, using and transferring knowledge; 
aligning improvement activities with strategic goals and objectives; and 
experimenting with new solutions. 

These behaviours can be influenced by the implementation and 
application of levers. Levers or enablers are mechanisms that managers use 
when managing learning in product innovation process, even though they 
may not be consciously trying to stimulate learning. If adequately oriented, 
however, these mechanisms can have a substantial influence on a firm’s 
attitudes and practices in creating, storing and transferring knowledge. 
Examples of categories of levers include strategic planning and policy 
deployment, organisational integration mechanisms, project planning and 
control, performance measurement, design techniques and methods, 
computer-based technologies, and human resource management activities. 

Contingencies are factors that influence the choice of levers to foster 
behaviours (for instance the size of the company, the market situation, and 
product and process complexity). Some of the contingencies are external to 
the firm, in which the firm has no impact on, but other contingencies can be 
influenced by the firm, such as by strategy and management actions.  

Capabilities can be described as integrated stocks of resources that are 
accumulated over time through learning, or established through deliberate 
decisions. These stocks of resources include internalised behaviours, 
technical skills, organisational routines, and corporate assets (i.e. Information 
Systems, databases, libraries, tools, and handbooks). The level of a 
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company's CI (continuous innovation) capabilities determines the efforts 
that are needed to stimulate the corresponding behaviours.  

The variables in the model have been tested on data from the complete 
CINet database, which included data on over 1.000 production units in 
various countries in Europe when the project was conducted. A 
questionnaire and a workbook has been designed to assist researchers in 
applying the model.  
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Fig. 2. Variables and their relationships in the CIMA model (Gieskes 2001). 

The variables that were measured in the CIMA model are summarised in 
figure 2. Many of the variables in the model were supported in this research 
which is focused on the identification of factors that have an impact on the 
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capability 
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B3 Experiment with new  
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PI phases 
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B6 Abstract and generalize 
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vehicles 
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P2 Improvment performance 
P3 People performance 
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E1 Degree of globalization 
E2 Product customization 
E3 Position in the supply chain 
E4 Product complexity 
E5 Technical intensity 
E6 Size 
E7 Ownership and inter-firm relations 
E8 Localisation 
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exploitation of knowledge from inter-firm relationships and performance in 
continuous innovation.  

Table 1 summarises additional factors that were identified in this research 
and which have an impact on the utilisation of external knowledge in 
innovation processes.  
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Table 1. Factors that have an impact on the exploitation of external sources 
of knowledge in innovation processes 
Levers Impact Reference 
Slack (L11) Has an impact on the time that employees (March, 1991;  
 spend on exploration of new knowledge Gieskes et al.,  
 vs. exploitation of existing knowledge. 2002) 
 

Search rules and Facilitate search by establishing channels (March, 1991;  
practices (L7) of communication. Communication Pavesi, 2003) 
 channels, including ICT and portals  
 facilitate search and exchange of ideas.  
 

Incentives (L4) Incentive system designed to stimulate (Kerssens-van 
 interaction with the science base. Drongelen and 
 Frequency of interaction with the science Cooke, 1997;  
 base increases innovation capability. Romijn and 
  Albaladejo, 2002) 
 

Routines (L3) Establish routines that facilitate knowledge (Abrahamson and 
 integration. Increases the firms’ capability Fombrun, 1994; 
 to capture information and skills gained Teece, Pisani et al., 
 from international activities. 1997) 
 

Motivation (L6) Performance measurement and (Gupta and 
 transmission channels designed to increase Govindarajan,  
 transfer of knowledge from subsidiaries. 2000) 
 Stronger motivation of subsidiaries and  
 good transmission channels will facilitate  
 knowledge flows and increase innovation  
 capability.  
 

Structure of Structure of subsidiaries relationships with (Andersson, 
relationships in suppliers and customers in foreign markets Forsgren et al., 
foreign markets has an impact on the assimilation of new 2001) 
(L10) knowledge from outside.  
 

Network structure An appropriate network structure creates (Gulati and Singh, 
(L9) incentives for participation and  1998) 
 co-operation.   
 Participation in networks increases  
 interaction and access to know knowledge.  
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Contingencies Impact Reference 
Proximity (E10) Proximity with networking partners builds (Baptista and 
 up personal relations and trust and  Swann, 1998; 
 increases the effectiveness of learning by Audretsch, 2000; 
 close interaction. Provides firms with Baptista, 2001; 
 access to knowledge and R&D that they Dahl and 
 could not otherwise not access or afford Pedersen, 2003) 
 to create.  
 

Diversity (E1) Organisations that operate in  (Zahra, Ireland 
 internationally diverse markets have et al., 2000) 
 access to information and new ideas and   
 practices that sparks innovation. 

 
A proposed research model based on factors from the CIMA model 

and the additional factors identified in this research are summarised is 
explained in figure 3.  The model demonstrates relationship between factors 
that have an impact on the utilisation of external sources of knowledge in 
innovation processes.  The factors that were identified in this research are 
highlighted and new factors are specified.   The framework in the model will 
be followed in this research to investigate the relationships between factors 
depicted in the model on data from Icelandic firms that operate in domestic 
and foreign markets.  The main focus will be on the factors which are 
highlighted in figure 3.  In order to compare the results with firms from 
other countries in the CINet database, the focus will be on production firms 
that operate in foreign markets.  Iceland is an interesting market for the 
study since the total population of firms in Iceland that fit our criteria is 
reasonably small and can all be included in the research. This will open 
possibilities for a combination of quantitative and qualitative research on the 
total population in one economy and from one culture, which might provide 
interesting results. 
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Figure 3. A Proposed research model 
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Fagleg ráðning – embættisveitingar hjá 
hinu opinbera í ljósi mannauðsstjórnunar 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Inngangur 

Á undanförnum misserum hafa mörg embætti hjá hinu opinbera verið 
auglýst laus til umsóknar. Í kjölfar embættisveitinga hafa gjarnan komið fram 
miklar umræður um stöðuveitingarnar og sitt sýnist hverjum. Þeir sem ekki 
hafa hreppt hnossið hafa gjarna óskað eftir rökstuðningi ráðherra sem þeim 
ber réttur til. Aðrir hafa kært embættisveitingu til Jafnréttisráðs og einhverjir 
hafa leitað eftir áliti Umboðsmanns Alþingis. Þó nokkur umræða hefur verið 
um vinnulag eða vinnubrögð í ráðningarferlinu. Í þessari grein verður fjallað 
um veitingu fjögurra embætta: rektors Landbúnaðarháskóla Íslands, þjóð-
leikhússtjóra, umboðsmanns barna og útvarpsstjóra. Skoðað verður 
ráðningarferli þessara 4 embættisveitinga og þau borin saman. Gerð verður 
grein fyrir því hvernig mannauðsstjórnun sem fræðigrein fjallar um 
ráðningarferlið með það eitt að leiðarljósi að finna aðferð sem spáir vel fyrir 
um framtíðar frammistöðu starfsmanna þannig að sá hæfasti verður ráðinn 
hverju sinni. Þessi grein snýst ekki um lögfræði og ekkert mat verður lagt á 
lögmæti einstakra embættisveitinga heldur einvörðungu ráðningarferlið sjálft 
skoðað. Með ráðningarferlinu er átt við það tímabil frá því að auglýsing um 
starf birtist og þangað til búið að ganga frá ráðningu í starfið. Tekið skal fram 
að ekki er lagt mat á þá einstaklinga sem sóttu um viðkomandi embætti eða 
þá sem skipaðir voru. Í umræðunni um embættisveitingar er því stundum 
haldið fram að ráðning hafi verið fagleg. Faglega ráðningu má skilja sem þá 
ráðningu sem unnin hefur verið á faglegum forsendum, eftir fyrirfram-
gefnum aðferðum sem hefur það markmið að nota bestu hlutlægu aðferðir 
hverju sinni sem völ er á við ráðningar til að ráða þann hæfasta óháð kyni, 
kynþætti eða stjórnmálaskoðunum. Fagleg ráðning er þá ráðning sem unninn 
er af sérþekkingu. Gera verður þá kröfu til stjórnvalda að fulls jafnræðis sé 
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gætt við ráðningar, allir umsækjendur sitji við sama borð í ráðningarferlinu og 
allir fái sömu möguleika til að tryggja sér starfið.  

Mannauðsstjórnun 

Það getur verið erfitt að skilgreina mannauðsstjórnun (human resource 
management) sökum þess að hugtakið hefur nokkuð víðtæka merkingu 
(Torrington o.fl., 2005). John Storey (2001) skilgreinir mannauðsstjórnun 
sem sértæka nálgun á stjórnun starfsmanna innan skipulagsheilda sem hefur 
það meginmarkmið að hjálpa skipulagsheildum að öðlast samkeppnisforskot. 
Þessu markmiði er hægt að ná með stefnumiðuðum aðferðum mjög hæfra 
starfsmanna sem sýna mikla hollustu. Grundvallaratriðið segir Storey (2001) 
er að vanda val starfsmanna og sinna starfsþróun þeirra innan skipulags-
heilda. Starfsþróunarferlið hefst á ráðningu starfsmanns, ráðningin sjálf 
byggir á ákveðnu ferli þar sem umsækjendur eru metnir á grundvelli þeirra 
matsaðferða sem líklegastar eru til þess fallnar að spá sem réttast fyrir um 
framtíðarframmistöðu umsækjenda þannig að til starfans veljist sá einstak-
lingur sem fellur vel að menningu skipulagsheildarinnar og þeim starfs-
forsendum og starfslýsingu sem eru til grundvallar starfinu (Boxall og Purcell, 
2003). Aðferðir mannauðsstjórnunar, þegar kemur að ráðningu og vali 
starfsmanna, leitast við að auka líkurnar á því að sá hæfasti og besti sé ráðinn 
hverju sinni. Reynt er að nota aðferðir sem tryggja hlutlægni þannig að allir 
þeir sem keppa um ákveðið starf eigi jafna möguleika á að hreppa það. 

Ráðningarferlið er í raun höfnunarferli (Watson, 1995) sem snýst um það 
að hafna öllum umsækjendum nema einum. Skipta má ráðningaferlinu í þrjú 
stig (Milkovich og Boudreau, 1997; Armstrong, 2003). Á fyrsta stiginu eru 
skilgreindar þær kröfur sem gerðar eru til starfsins, unnin er starfsgreining 
sem er kerfisbundin leið til að safna upplýsingum um störf og meta eðli 
þeirra. Því næst er undirbúin starfslýsing sem byggir á starfsgreiningu. En í 
starfslýsingu kemur m.a. fram starfsheiti og starfskyldur, helstu verkefni sem 
fylgja starfinu og staða þess innan skipulagsheildarinnar. Enn fremur þarf að 
skilgreina þær kröfur sem gera þarf til umsækjenda, reynsla sem farið er fram 
á ásamt hæfni- og menntunarkröfur sem auðveldar þeim sem fer með 
ráðningarvaldið að greina á milli umsækjenda. Næsta stig snýr að öflun 
umsækjenda og hvaða leið er best til þess fallin að laða að sem flesta 
umsækjendur, hvernig eigi að auglýsa störf og hvar, hvort leita eigi til 
ráðningarstofa eða sérstakra ráðgjafa. Síðasta stigið er valið sjálft, ráðningin, 
vinna þarf úr umsóknum og taka ákvörðum um hvaða ráðningaraðferð eigi 
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að styðjast. Í ráðningarferlinu er mikilvægt að huga að áreiðanleika og 
réttmæti ráðninga (Cook, 2004). Áreiðanleiki ráðninga segir til um að hve 
miklu leiti aðferðir við val á starfsfólki spáir endurtekið fyrir um frammi-
stöðu í starfi. Réttmæti ráðninga segir hins vegar til um að hve miklu leiti spá 
um fyrri frammistöðu í starfi er hægt að styðja með sönnunargögnum (Cook, 
2004). 

Fagleg ráðning  

Að sækja um starf er oft heilmikil ákvörðum og krefst mikillar vinnu af hálfu 
umsækjenda. Gjarnan eru ríkar kröfur gerðar til umsækjenda og þeir beðnir 
um að greina frá styrkleikum sínum og veikleikum, svara oft og tíðum 
óþægilegum spurningum um sjálfa sig og greina frá framtíðaráformum. Í 
raun má segja að umsækjandi um starf þurfi að vera tilbúinn til að afhjúpa 
sig, stundum er farið fram á það við umsækjenda að hann taki persónuleika-
próf sem mælir ýmsa þætti og eiginleika í fari einstaklinga. Samkvæmt 
íslenskri rannsókn (Sif Sigfúsdóttir, 2005) er algengast að íslensk fyrirtæki 
styðjist við viðtöl við val starfsmanna, í könnun sem Gallup (2000) gerði 
meðal íslenskra starfsmannastjóra kemur í ljós að 32% segjast oft nota 
stöðluð viðtöl við ráðningar, 25% stundum og 43% sjaldan. Samkvæmt 
sömu rannsókn fer notkun þeirra vaxandi. Á hinn bóginn er notkun 
ýmiskonar prófa við ráðningar ekki eins algeng, 10% segja nota þau oft, 8% 
stundum og 82% sjaldan (Gallup, 2000). 

Sá sem stendur frammi fyrir því verkefni að ráða starfsmann er ekki 
öfundsverður, það getur verið erfitt að velja á milli mjög hæfra umsækjenda, 
Cook (2004) bendir á að sá sem stendur frammi fyrir umsækjenda eigi erfitt 
með að líta hlutlægt á málin, skekkjurnar eða matsvillur geta verið af 
margvíslegum toga (Armstrong, 2003; Cook, 2004; Arnold o.fl., 2005) 
Algengustu matsvillur má nefna geislabaugsáhrif (halo effect) þar sem 
umsækjandi er ofmetinn vegna þátta sem koma starfinu ekkert við til dæmis 
ef einhver er skemmtilegur og segir fyndnar sögur. Að sama skapi þarf að 
varast horn áhrif (horn effect) þar sem umsækjandi líður fyrir leiðindi sín. 
Aðrir þættir sem geta haft áhrif eru staðalímyndir sem búnar eru til um hóp 
umsækjenda eins og t.d. að ljóshærðar konar séu jafnan heimskari en aðrar 
kynsystur þeirra. Önnur algeng mistök eru það sem kalla má „líkist mér“ 
áhrifin þar sem umsækjendur líkjast þeim sem sjá um ráðningar eiga meiri 
möguleika á að fá starfið. Að lokum má nefna linkind sem gengur út frá því 
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að allir umsækjendur fái háa einkunn og komi vel út úr ráðningarviðtalinu 
sem rekja má til linkind þess sem stjórnar ráðningarviðtalinu. 

Sá sem stendur frammi fyrir ráðningu nýs starfsmanns hefur úr mörgum 
ráðningaraðferðum að velja. Algengast (Cook, 2004) er að stuðst sé við 
starfsferilsskrá, viðtöl og meðmæli. En auk þessara aðferða þá eru ýmsar 
aðrar aðferðir í boði s.s. „biodata“ eða lýðfræðileg gögn, matsmiðstöðvar , 
vinnusýnishorn, hæfnispróf, rithandarsýnishorn og sálfræðileg próf ýmis-
konar (Armstrong, 2003). Með lýðfræðilegum gögnum er reynt að nota 
upplýsingar um umsækjendur á hlutlægan hátt til samanburðar á milli þeirra 
sem sækja um starf. Þættir eins og reynsla, aldur, kyn, menntun, þjálfun, 
sérstök hæfni og jafnvel áhugamál eru til athugunar. Þessi aðferð hjálpar 
mikið þegar þarf að fækka úr stórum hópi umsækjenda (Armstrong, 2003; 
Cook, 2004). Matsmiðstöðvar eru gjarnan notaðar þegar verið er að ráða í 
stöður sérfræðinga með mikla sérþekkingu og starfið felur í sér mikla fjár-
festingu í þjálfun og starfsþróun starfsmanns. Gallinn er hins vegar sá að 
matsmiðstöðvar eru tímafrekar og kostnaðarsamar. Notast er við æfingar eða 
verkefni þar sem reynt er að líkja eftir þeim aðstæðum eða verkefnum sem 
væntanlegur starfsmaður stendur frammi fyrir í starfinu. Enn fremur er 
stuðst við hlutverkaleiki og hópverkefni. Oft eru nokkri umsækjendur metnir 
samhliða til að tryggja hlutlægt mat. Kosturinn við matsmiðstöðvar er að þær 
gefa oft ágæta vísbendingu um það hvort umsækjendur falli vel að menningu 
skipulagsheildarinnar og að sama skapi veita þær umsækjendum meira 
ráðrúm til að komast að því hvort umrætt starf henti í raun og veru 
(Armstrong, 2003; Cook, 2004). Rithandarsýnishorn eins og nafnið gefur til 
kynna byggir á því að sá sem er að velja í starf rýnir í skrift umsækjenda og 
dregur ályktanir um persónuleika viðkomandi eftir einhverri fyrirfram gefinni 
forskrift (Armstrong, 2003; Cook, 2004). Vinnusýnishorn byggir á því að 
umsækjandi sýnir fram á í verki hæfni þá og þekkingu sem hann segist búa 
yfir. Ef umsækjandi segist geta ekið bíl þá er einfaldast að staðfesta það með 
því að biðja hann um að aka bíl. (Armstrong, 2003; Cook, 2004). Hæfnispróf 
byggja á því að umsækjandi þarf að sýna fram á með óyggjandi hætti að hann 
valdi þeim þáttum sem starfið kallar á. Ef leitað er eftir talnaglöggum 
einstaklingi þá eru til próf sem kanna slíkt (Armstrong, 2003; Cook, 2004). 
Sálfræðileg próf ýmis konar hafa orðið vinsæl í seinni tíð. Markmið þeirra er 
að veita hlutlægar upplýsingar um umsækjendur, persónuleika þeirra og 
eiginleika ýmiskonar s.s. hvernig menn bregðast við álagi o.s.frv. Oftast er 
notast við viðurkennd persónuleikapróf eða greindarpróf (Cook, 2004). 
Skrifleg meðmæli spá ekki vel fyrir um framtíðarframmistöðu starfsmanna 
(Ásta Bjarnadóttir, 1996; Armstrong, 2003; Cook, 2004), gjarnan eru skrifleg 



Fagleg ráðning – embættisveitingar hjá hinu opinbera í ljósi… 177 

  

meðmæli jákvæði í garð umsækjenda og er algengara að leitað sé eftir 
munnlegum umsögnum þar sem reynt er að varpa ljósi á styrkleika og 
veikleika umsækjenda. Viðtölum má skipta upp í nokkra flokka (Armstrong, 
2003) en algengast er að styðjast við tvö viðtalsform, stöðluð og óstöðluð. 
Óstaðlað viðtal byggir á því að stuðst er við óformlegar spurningar um allt á 
milli himins og jarðar. Umsækjendur fá ekki endilega sömu spurningar og 
þeir sem stjórna viðtölunum eru ekki alltaf þeir sömu. Á hinn bóginn byggja 
stöðluð viðtöl á því að umsækjendur fá allir sömu spurningarnar, spurningar 
sem snúa að fyrri frammistöðu og hegðun. Sá sem stjórnar viðtölunum er 
alltaf sá sami og hefur hann fengið sérstaka þjálfun í að taka viðtöl og spyrja 
réttra spurninga (Armstrong, 2003; Cook, 2004). Taylor (1998) hefur sýnt 
fram á réttmæti mismunandi aðferða. Hann sýnir fram á að lítið hald er í 
hefðbundnum viðtölum og meðmælum en matsmiðstöðvar, lýðfræðileg 
gögn, sálfræðileg próf og stöðluð viðtöl eru betur til þess fallinn að spá fyrir 
um framtíðarframmistöðu.  

Breytt starfsumhverfi opinberra starfsmanna 

Starfsumhverfi opinberra starfsmanna hefur breyst mikið síðustu ár, upp úr 
1990 fer að örla á breytingum þegar hugmyndafræði nýskipans í ríkisrekstri 
(new public management) lítur dagsins ljós (fjármálaráðuneytið, 1996). 
Markmiðið með breyttu starfs- og rekstrarumhverfi ríkisins var að ríkið gæti 
sinnt skyldum sínum gagnvart samfélaginu með hagkvæmni, skilvirkni og 
árangur að leiðarljósi. Opinber þjónusta átti með skilvirkni sinni að veita 
íslenskum fyrirtækjum ákveðið forskot á alþjóðlegum vettvangi. Til að stuðla 
að þessu þá var starfsmannalögum breytt 1996 og sjálfstæði og sveigjanleiki 
ríkisstofnana í starfsmannamálum aukið, ásamt því að ábyrgð og ákvarðanir 
voru færðar til stofnana sjálfra. Þá var breytt starfsmannastefna forsenda til 
að bæta rekstur ríkisins og ná fram hagkvæmni (fjármálaráðuneytið, 1996 og 
1998). Til að ná fram markmiðum nýskipans í ríkisrekstri þá var beinlínis gert 
ráð fyrir að hið opinbera sneri sér í ríkara mæli að stjórnunaraðferðum 
einkageirans. 

Starfsmannamálum hins opinbera eru nokkur takmörk sett sem rekja má 
til laga um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Þessar takmarkanir 
snúa helst að ráðningum og uppsögnum. Um ráðningar opinberra 
starfsmanna gilda lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna nr. 
70/1996. Árið 1998 var gerð ítarleg rannsókn á starfsumhverfi ríkisstarfs-
manna (Ómar H. Kristmundsson, 1999). Í skýrslu sem unnin var samhliða 
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og kynnt sem úrlausnarefni er greint frá því að vinna þurfi sérstaklega að 
mótun áherslna í starfsmannamálum ríkisins þar sem miðað er að því að 
ríkisstofnanir hafi ávallt á að skipa hæfu starfsfólki sem leggur sig fram um að 
vinna að markmiðum ríkisstofnana. Enn fremur segir að meginmarkmið við 
stjórnun starfsmannamála sé að vandað sé til vals á starfsmönnum. En 
nokkuð virðist skorta að vandað sé til ráðninga hjá sumum ríkisstofnunum ef 
marka má niðurstöðu rannsóknar á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna 
(fjármálaráðuneyti, 1998). Umtalsverður hluti ríkisstarfsmanna eða 40.3% 
sem tóku þátt í rannsókninni þekkti dæmi þess að ráðið hefði verið í starf hjá 
stofnuninni á öðrum forsendum en hæfni umsækjenda (fjármalaráðuneyti, 
1998). Eitt af brýnustu úrlausnarefnum eins og segir í skýrslunni er að vanda 
meira til ráðningar ríkisstarfsmanna. Þar segir orðrétt: 

 
Þótt festa í ráðningarferli ríkisstofnana hafi aukist undanfarin ár er nauðsynlegt 
að kanna þörf fyrir nánari reglur um það hvernig standa skuli að ráðningum og 
skipunum ríkisstarfsmanna (fjármálaráðuneyti, 1998, bls.101). 
 
Engar almennar reglur hafa verið lögfestar hér á landi um hvaða 

sjónarmið eigi liggja til grundvallarvið skipun, setningu eða ráðningu í 
opinber störf (Umboðsmaður Alþingis, 2004). Þó eru til reglur um það 
hvernig eigi að standa að auglýsingu opinberra starfa samanber reglugerð nr. 
464/1996 en þar segir að skylt sé að auglýsa laus störf hjá ríkinu. 
Auglýsingaskyldan nær bæði til lausra embætta og annarra starfa hjá ríkinu. 
Til grundvallar auglýsingaskyldunni liggja tvenns konar sjónarmið. Annars 
vegar það sjónarmið að veita beri öllum tækifæri til að sækja um laus störf hjá 
ríkinu og hins vegar það sjónarmið að stuðla að því að ríkið eigi kost á 
færum og hæfum starfsmönnum í þjónustu sinni. Um auglýsingar á lausum 
embættum segir í 1. málsgrein laga nr. 150/1996 að þau skuli auglýsa í 
Lögbirtingarblaði og skal umsóknarfrestur ekki vera skemmri en 2 vikur frá 
útgáfudegi blaðsins. Samkvæmt þessu nægir ekki að auglýsa laus embætti til 
umsóknar á vefsvæði lausra starfa hjá hinu opinbera sem hefur vefslóðina 
starfatorg.is. Hvergi er greint frá því hvað skuli koma fram að lágmarki í 
auglýsingu um laus embætti. Í dreifibréf fjármálaráðuneytisins nr. 8/2002 
(fjármálaráðuneyti, 2002)  er þó bent á að hægt sé að hafa hliðsjón af reglu-
gerð nr. 464/1996 um auglýsingar um laus störf hjá hinu opinbera og eiga 
við um almenn störf. En í 4. grein reglnanna eru talin upp þau atriði sem 
þurfa að lágmarki að koma fram í auglýsingu. Þessi atriði eru m.a. : 
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• Hver veitir nánari upplýsingar um starf.  
• Hvert umsókn á að berast.  
• Umsóknarfrestur.  
• Hvaða starf/starfssvið um er að ræða. Lýsing á starfi sem er 

nægjanlega greinargóð til að væntanlegur umsækjandi geti gert sér 
glögga grein fyrir því í hverju starfið felst.  

• Starfshlutfall.  
• Menntunar- og/eða hæfniskröfur sem gerðar eru til starfsmanns.  
• Starfskjör.  
• Stjórnunarleg staða starfsins innan stofnunar.  
• Upphaf ráðningar.  
• Að öllum umsóknum verði svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

hefur verið tekin 
 
Af auglýsingum um laus embætti undanfarið má sjá að ráðneyti fara ekki 
ítarlega eftir þessum tilmælum og leiðbeiningum frá starfsmannaskrifstofu 
fjármálaráðuneytisins. Engar sambærilegar reglur eru til um ráðningarferlið 
sjálft en birting auglýsingar um starf er aðeins hluti af því ferli. 

Umboðsmaður Alþingis hefur bent á það í áliti sínu (nr. 4205/2004) að 
þó ekki sé búið að lögfesta almennar reglur þá veiti það ekki þeim sem fer 
með ráðningarvaldið frjálsar hendur um það hvern skuli skipa í embætti. Það 
er óskráð meginregla stjórnsýsluréttar að ákvörðun verður að byggjast á 
málefnalegum sjónarmiðum svo sem menntun, starfsreynslu, hæfni og eftir 
atvikum þá persónulegu eiginleika sem skipta geta máli varðandi starfið. Þá 
ber að líta svo á að hafa verði að leiðarljósi að velja þann sem talin er 
hæfastur til að gegna starfinu með hliðsjón af þeim sjónarmiður sem 
ráðningin byggist á (Umboðsmaður Alþingis, 2004). Þetta álit Umboðsmanns 
Alþingis er í ágætu samræmi við þær áherslur sem mannauðsstjórnun leggur á 
varðandi ráðningar. Til að hægt sé að komast að sem réttastri niðurstöðu 
varðandi ráðningu opinberra starfsmanna þá er nauðsynlegt að hafa vandað 
og vel skipulagt ráðningarferli og þar geta aðferðir mannauðsstjórnunar 
hjálpað. 

 Þegar búið er að fara yfir umsóknir um störf og gera heildstæðan 
samanburð á umsóknum með hliðsjón af þeim starfsforsendum sem gerðar 
eru til starfsins þarf að taka ákvörðum um það hverjir eiga að halda áfram í 
ráðningarferlinu. Velja þarf hæfa einstaklinga til að annast ráðningarferlið, 
aðila sem fengið hafa til þess þjálfun t.d. í viðtalstækni. Einnig er hægt að 
leita til sérfræðinga um aðstoð í ráðningarferlinu og hefur það verið gert. 
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Þegar ákvörðun hefur verið tekin um það hverjir koma til greina í starf er 
mikilvægt að allir hugsanlegir kandídatar um starfið sitji við sama borð í 
ráðningargerlinu allt þar til ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Í því 
felst að sömu ráðningaraðferð er beitt, sami eða sömu aðilar taka viðtöl ef 
stuðst er við þau, sömu spurningar séu spurðar og leitað sé eftir meðmælum 
með öllum. Ef umsækjandi einn biður um viðtal á meðan á ráðningarferlinu 
stendur þá á annað hvort að hafna þeirri beiðni eða þá að bjóða öðrum 
umsækjendum upp á slíkt hið sama. 

Í starfsmannastefnu stjórnarráðsins (fjármálaráðneyti e.d.) segir m.a. að í 
samræmi við lög skulu öll störf auglýst. Vandað skal til mats á umsóknum og 
leita skal sérfræðiaðstoðar við það mat, sé þess talin þörf. Áður en starf er 
auglýst skal liggja fyrir skilgreining á starfinu og hæfniskröfur skulu mótaðar á 
grundvelli slíkrar skilgreiningar. Þó þessi yfirlýsing eigi við starfsmenn ráðu-
neyta þá má ætla hið sama gilti um ráðningar embættismanna undirstofnana 
ráðuneytanna. Því er ekki úr vegi að skoða nokkrar ráðningar í embætti á 
vegum hins opinbera. 

Umboðsmaður barna.  
Lög nr. 83/1994 fjalla um umboðsmann barna og tóku þau gildi þann 1. 
janúar 1995. Hlutverk umboðsmannsins er samkvæmt 1. grein laganna að 
bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra. 
Forsætisráðherra skipar í embættið til fimm ára í senn skv. 2. grein laganna 
og má skipa umboðsmanninn að nýju til fimm ára án auglýsingar en ekki 
oftar nema sérstaklega standi á. Í 2. málslið sömu greinar segir að 
umboðsmaður barna skuli hafa lokið háskólaprófi og hafi sá sem ráðinn 
verður umboðsmaður barna ekki lokið embættisprófi í lögfræði skal 
lögfræðingur starf við embættið. Embættið var auglýst laust til umsóknar 
þann 9. nóvember 2004 (Embætti umboðsmanns barna laust, 2004). Í 
atvinnuauglýsingu sem birtist í Morgunblaðinu þann dag kemur fram að 
umsækjandi skuli hafa lokið embættisprófi í lögfræði eins og lögin gera ráð 
fyrir eða öðru prófi á sviði hugvísinda. Þetta vekur nokkra athygli því í 
lögunum er sagt að umboðsmaður barna skuli hafa embættispróf í lögfræði 
eða lokið háskólaprófi, hvergi er minnst á það í lögunum að umboðsmaður 
barna þurfi að hafa lokið prófi á sviði hugvísinda. Með þessu var verið að 
útiloka t.d. barnalækna eða barnasálfræðinga frá því að sækja um starfið en í 
Noregi er umboðsmaður barna einmitt barnasálfræðingur. Við mat á 
umsóknum er lögð áhersla á að viðkomandi hafi næga reynslu og þekkingu á 
stjórnkerfinu, atvinnulífinu og þjóðfélaginu almennt til að geta stjórnað, 
skipulagt og unnið sjálfstætt að úrlausn verkefna sem embættið sinnir. 
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Umsóknarfrestur var til 29. nóvember 2004. Gerð var krafa um að 
umsækjendur greindu frá nafni, starfsheiti, starfsferli og menntun ásamt 
yfirlýsingu um að almenn starfsgengisskilyrði væru uppfyllt (sama heimild). 
Alls bárust 16 umsóknir um starfið. Gengið var frá ráðningu þann 3. 
desember 2004. Það sem vekur athygli hér hversu stuttan tíma það tók 
ráðningarvaldið að komast að niðurstöðu, aðeins 4 daga. Af þeim 16 sem 
sóttu um starfið var enginn boðaður í viðtal og ekki haft samband við 
meðmælendur. Þrír umsækjenda óskuðu eftir rökstuðningi og í honum 
kemur fram að við mat á umsóknum hafi verið lögð áhersla á að viðkomandi 
hafi nægilega reynslu og þekkingu á stjórnkerfinu, atvinnulífinu og þjóð-
félaginu almennt til að geta stjórnað, skipulagt og unnið sjálfstætt að úrlausn 
þeirra verkefna eins og reyndar segir í auglýsingunni um embættið. Út frá 
aðferðum mannauðsstjórnunar má spyrja hvernig hægt sé að leggja slíkt mat 
án þess að hitta alla umsækjendurna. Afar hæpið er að byggja niðurstöðu 
ráðningar á því að meta starfsferilsskrá eingöngu. 

Þjóðleikhússtjóri 
Í leiklistarlögum nr. 138/1998 segir í 6. grein að menntamálaráðherra skipi 
þjóðleikhússtjóra til 5 ára í senn, að fenginni umsögn þjóðleikhúsráðs. Skipa 
skal mann með menntun á sviði lista og staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa. 
Enn fremur segir að þjóðleikhússtjóri sé stjórnandi leikhússins og markar 
listræna stefnu þess í samráði við þjóðleikhúsráð. Í auglýsingu um embættið 
sem birt var 23. júlí 2004 (menntamálaráðuneyti, 2005a) er greint frá 
hlutverki og verksviði þjóðleikhússtjóra með vísan í leiklistarlög. Farið er 
fram á að umsækjendur skili ítarlegum upplýsingum um menntun og 
starfsferil. Athygli vekur að umsækjendur eru beðnir að greina frá 
hugmyndum um framtíðarsýn Þjóðleikhússins. Umsóknarfrestur rann út 
þann 1. september 2004 en skipað var í stöðuna þann 1. janúar 2005. 19 
umsóknir bárust en einn umsækjandi dróg umsókn sína til baka. Við þessa 
embættisveitingu segir í lögum að menntamálaráðherra skipi í embættið að 
fenginni umsögn þjóðleikhúsráðs, ekkert segir í lögunum að ráðherra þurfi 
að fara eftir þeirri umsögn. Ráðningarferlið hér er til fyrirmyndar og að 
mörgu leyti í anda mannauðsstjórnunar. Að hluta til skýrist það af ákvæðum 
laganna þar sem þjóðleikhúsráð gefur menntamálaráðherra umsögn um 
huganlega kandídata í starfið. Sérstakur hópur var skipaður innan ráðu-
neytisins til að annast ráðningarferlið, ræða við umsækjendur sem 
þjóðleikhúsráð hafði mælt með og upplýsa ráðherra um frammistöðu 
kandídata í viðtölunum og leita meðmæla. 
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Útvarpsstjóri 
Í lögum um Ríkisútvarpið nr. 122/2000 segir í 6. grein að 
menntamálaráðherra skipi útvarpsstjóra til 5 ára í senn. Engin sérstök krafa 
er gerð um menntun útvarpsstjóra og önnur hæfisskilyrði eru ekki tilgreind. 
Meginhlutverk útvarpsstjóra er samkvæmt lögunum að annast rekstur 
Ríkisútvarpsins, sjá um fjárreiður þess og semja ár hvert fjárhagsáætlun þess. 
Embætti útvarpsstjóra var auglýst laust til umsóknar þann 24. júní 2005 og 
skipa átti í embættið frá 1. september 2005. Í auglýsingu um embættið sem er 
stutt og laggóð er greint frá því að menntamálaráðherra skipi í stöðuna, 
hvenær embættið er laust, að um laun og starfskjör fari eftir ákvörðun 
kjaranefndar (menntamálaráðuneyti, 2005b). Ennfremur var óskað eftir 
ítarlegum upplýsingum um menntun og starfsferil umsækjenda. 
Umsóknarfrestur var töluvert langur eða til 21. júlí 2005. 23 umsóknir bárust 
um embættið og skipaði menntamálaráðherra í embættið þann 29. júlí 2005 
(menntamálaráðuneyti, 2005c). Athygli vekur að enginn þeirra sem sótti um 
þetta embætti var boðaður í viðtal, þó hefði átt að gefast til þess nægur tími, 
því frá því að umsóknarfresti lauk og þar til skipa átti í embættið voru 42 
dagar. Athygli vekur að í blaðaviðtali við nýráðinn útvarpsstjóra  segir 
orðrétt: 

 
Þegar ég var að hugleiða hvort ég ætti að sækja um þetta starf eða ekki óskaði ég 
eftir fundi með menntamálaráðherra og við hittumst stuttlega þar sem ég spurði 
hana um eðli starfsins og lagafrumvarpsins sem hún lagði fram. Ég gekk af þeim 
fundi margs vísari um starfið auk þess sem ég taldi mig hafa sterkar vísbendingar 
um að ráðið yrði í þetta starf á faglegum forsendum en því væri ekki fyrirfram 
úthlutað eftir einhverjum flokkspólitískum línum og á grundvelli þess sótti ég um 
starfið (Árni Helgason, 2005; bls 4.).  
 

Það er ekki óeðlilegt að sá sem sækir um embætti sem þetta vilji fá 
upplýsingar um starfið en deila má um það hvort sá sem með veitingarvaldið 
fer taki á móti 1 af 23 umsækjendum um starfið og ræði við hann sérstaklega 
um eðli starfsins á þeim tímapunkti þegar ráðningarferlið er í gangi. Klárlega 
hefur sá aðili fengið forskot á alla hina til að kynna sjálfan sig og fyrir hvað 
hann stendur. Það vekur athygli hversu ólík vinnubrögð eru viðhöfð við 
þessa ráðningu og ráðningu Þjóðleikhússtjóra en sami aðili fer með 
ráðningarvaldið. 

Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands 
Landbúnaðarháskóli Íslands var formlega stofnaður þann 7. júní 2004 með 
breytingu á lögum um búnaðarfræðslu nr. 57/1999. Skólinn tók til starfa 
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þann 1. janúar 2005 (Landbúnaðarháskóli Íslands, e.d). Í 25. grein laganna 
segir að landbúnaðarráðherra skipi rektor til fimm ára að fenginni umsögn 
háskólaráðs, í 1. málsgrein sömu greinar segir enn fremur að þann einan má 
skipa í stöðu rektors sem lokið hefur æðri prófgráðu við háskóla og öðlast 
hefur stjórnunarreynslu. Embættið var auglýst laust til umsóknar þann 11. júlí 
2004. Í auglýsinguni er þess getið að umsækjendur um stöðu rektors skulu 
hafa lokið æðri prófgráðu við háskóla og öðlast stjórnunarreynslu. Með 
umsókninni átti að fylgja upplýsingar um menntun og fyrri störf. Háskólaráð 
skilgreindi æðri prófgráðu sem mastersgráðu eða ígildi hennar (Umboðs-
maður Alþingis, 2005). 14 sóttu um starfið og voru allir taldir uppfylla 
lágmarksskilyrði laga um hæfni eins og segir í fréttatilkynningu sem 
ráðuneytið sendi frá sér 26. ágúst 2004 (landbúnaðarráðuneyti, 2005). Í 
umsögn háskólaráðs dagsettu 5. ágúst segir orðrétt: 

 
Lög nr. 57/1999 eða önnur lögskýringargögn gefa hins vegar ekki leiðbeiningu 
um hvað felist í hugtakinu stjórnunarreynsla. Hugtakið stjórnunarreynsla getur 
samkvæmt orðan sinni falið í sér ýmiss konar stjórnun. Jafnframt er ekki skýrt 
nánar hversu mikil eða víðtæk slík reynsla eigi að vera. Það er mat ráðsins að hér 
komi til skoðunar m.a. stjórnun starfsfólks, stjórnun rekstrareininga ýmiss konar 
eða stjórnun akademískra verkefna. Í samræmi við þetta hefur ráðið talið að túlka 
beri hugtakið stjórnunarreynsla með rúmum hætti samkvæmt lögum. Í samræmi 
við óskir landbúnaðarráðuneytisins hefur háskólaráð Landbúnaðarháskóla 
Íslands farið yfir og metið umsækjendur með tilliti til lágmarksskilyrða laga nr. 
57/1999. Það er mat ráðsins að allir 14 umsækjendur um stöðu rektors uppfylli 
lágmarksskilyrði laganna eins og þau eru skilgreind hér að ofan. Mat á 
lágmarksskilyrðum felur ekki í sér mat á hæfni umsækjenda til að gegna þessari 
stöðu, því er ekki um hæfnisdóm að ræða (Umboðsmaður Alþingis, 2005). 
 

Það sem vekur athygli hér er að í fréttatilkynningu frá ráðuneytinu er talað 
um að allir umsækjendur uppfylli lágmarksskilyrði laga um hæfni en í mati 
háskólaráðs er sagt að við mat á lágmarksskilyrðum feli ekki í sér mat á hæfni 
umsækjenda til að gegna þessari stöðu. Svo virðist sem reynt hafi verið að 
vanda til ráðningarferilsins. Í áliti Umboðsmanns Alþingis (mál nr. 
4205/2004) er fjallað um skipun í embætti rektors Landbúnaðarháskóla 
Íslands og þar er ráðningarferlinu lýst vel (Umboðsmaður Alþingis, 2005). 
Allir umsækjendur voru teknir í viðtöl, þeir sem tóku viðtölin voru 4 
starfsmenn ráðuneytisins og virðist, ef marka má gögn í áliti Umboðsmann 
Alþingis, að viðtölin hafi haft mikið að segja um það hver var ráðinn. Athygli 
vekur að það eru ekki alltaf þeir sömu sem ræða við umsækjendur. Tveir 
starfsmenn ráðuneytisins tóku þátt í hverju viðtali og var það breytilegt eftir 
aðstæðum hverju sinni hverjir það voru. Viðtölin stóðu yfir á tímabilinu 10. 
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júlí til 11. ágúst og voru um klukkutíma löng. Ávallt var spurt sömu 
spurninga. Þeir sem stóðu að viðtölunum lögðu síðan sameiginlega mat á 
svör umsækjenda og gerðu ráðherra munnlega grein fyrir afstöðu sinni til 
hæfi og hæfni einstakra umsækjenda ((Umboðsmaður Alþingis, 2005).). 
Ráðherra byggir síðan ákvörðun sína á ráðningu rektors á viðtalsvinnu 
starfsmanna sinna. Umboðsmaður Alþingis leggur mat á þessa ráðninga-
aðferð og segir orðrétt í áliti sínu: 

 
Ef framkvæmd viðtalanna var hagað með ofangreindum hætti tel ég að þar hafi 
verið tekið nægjanlegt mið af þeim kröfum sem gera verður til þess að 
umsækjendur séu metnir á grundvelli hliðstæðra forsendna. Þess ber þó að geta 
að engin gögn hafa verið lögð fram af hálfu ráðuneytisins sem skjóta sérstökum 
stoðum undir ofangreinda lýsingu ((Umboðsmaður Alþingis, 2005).).  
 

Út frá mannauðsstjórnun má gagnrýna ýmislegt í þessu ráðningarferli, 
sérstaklega það, að ekki eru alltaf þeir sömu sem taka viðtölin og leggja mat á 
umsækjendur í ráðningarviðtölum. Mikilvægt að sömu aðilar taki öll viðtölin 
til að geta lagt mat á og borið saman umsækjendur á sem hlutlægastan hátt, 
skekkjur eða matsvillur hafa mismunandi áhrif á spyrjendur og spyrjendur 
eru misgóðir að taka viðtöl. Þeir hafa e.t.v. misgóða reynslu af því að taka 
viðtöl og þjálfun þeirra í viðtalstækni getur verið ólík. (Cook, 2004). Í 
samanburðarrannsókn sem Huffcutt og Woeher (1995)  gerðu kom í ljós að 
það eykur réttmæti ráðningar ef sömu spyrjendur taka öll viðtölin og leggja 
mat á umskjendur. 

Lokaorð 

Það hlýtur að vera lágmarkskrafa á það stjórnvald sem ber ábyrgð á skipan í 
embætti að gætt sé jafnræðis og allir umsækjendur sitji við sama borð í 
ráðningarferlinu og bestu aðferðum við ráðningar sé beitt hverju sinni. Þar 
getur mannauðsstjórnun hjálpað til. Það er margt athyglisvert sem kemur í 
ljós þegar að ráðningarferli við embættisveitingar eru skoðaðar. Engar 
sérstakar vinnureglur virðast vera til um það hvernig standa eigi að 
ráðningum, þó er til sérstök reglugerð sem segir til um það hvernig standa 
eigi að auglýsingum starfa og því mætti spyrja hvers vegna samskonar reglur 
um ráðninguna sjálfa séu ekki til. Ennfremur er það athyglisvert að lög gera 
mismunandi kröfur til embættismanna þegar kemur að hæfni og 
menntunarkröfum. Í lögum um ríkisútvarpið eru enginn sérstök krafa gerð 
um menntun eða önnur hæfnisskilyrði tilgreind á meðan þjóðleikhússtjóri 
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þurfi að hafa sérstaka þekkingu á starfi leikhúsa og með menntun á sviði lista. 
Ætla má að sá sem með ráðningarvaldið fer vilji á hverjum tíma skipa þann 
hæfasta til starfans. Fyrst sú krafa er gerð að embætti skuli auglýst laus til 
umsóknar þá ber viðkomandi stjórnvaldi að vinna á sem faglegastan hátt. 
Það er svo aftur spurning hvort breyta eigi lögum þannig að ráðherra skipi 
beint í embætti án auglýsingar. Við athugun á ráðningarferli þessara 
embættisveitinga er ljóst að þeir sem fara með ráðningarvaldið geta hæglega 
uppfyllt skyldur sínar varðandi fagleg vinnubrögð með því að styðjast við 
aðferðir mannauðsstjórnunar.  
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Um verkfallshneigð opinberra 
starfsmanna 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Inngangur 

Staða opinberra starfsmanna fram eftir 20. öldinni var töluvert frábrugðin 
stöðu launþega á almennum vinnumarkaði. Launakjör þeirra voru einhliða 
háð ákvörðun vinnuveitenda því launin voru ákvörðuð með lögum. Þegar 
leið á öldina drógust opinberir starfsmenn verulega aftur úr öðrum 
launþegum í launum. Fljótlega fór að bera á kröfum um verkfallsrétt til 
handa opinberum starfsmönnum en verkfallsréttur opinberra starfsmanna 
var afnuminn með lögum 1915. Árið 1976 féllst ríkisstjórnin á að veita 
ríkisstarfsmönnum verkfallsrétt þegar um aðalkjarasamning var að ræða. Það 
er margt ólíkt með verkfallsrétti starfsmanna á almennum vinnumarkaði og 
opinberum vinnumarkaði. Verkfall opinberra starfsmanna bitnar ekki beint á 
eiganda atvinnutækjanna heldur þriðja aðila sem eru gjarna þegnar landsins 
og ekki er verkbannsrétti fyrir að fara af hálfu vinnuveitandans, ríkisins. Þetta 
gerir það að verkum að það eru ekki sömu hvatar fyrir ríkið sem 
vinnuveitanda að ganga að samningaborði líkt og hjá atvinnurekendum á 
almennum vinnumarkaði. Í þessari grein eru rakin verkföll opinberra starfs-
manna frá árinu 1977 og reynt að varpa ljósi á helstu ástæður verkfalla á 
opinberum vinnumarkaði og leitast við að svara því hvort verkföll opinberra 
starfsmanna standi fyrir meginverkfallstíðni á íslenskum vinnumarkaði. Þetta 
er gert með því að skoða fjölda vinnustöðvunardaga á almennum 
vinnumarkaði annars vegar og opinberum vinnumarkaði hins vegar. Þegar í 
þessari grein er talað um opinbera starfsmenn þá er átt við starfsmenn sem 
starfa hjá ríki og sveitarfélögum. 
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Réttur til verkfalla 

Einn helgasti réttur launþega er verkfallsrétturinn. Með hótun um verkfall er 
þrýst á viðsemjendur að gangast að kröfum launþega en eiga á hættu annars 
að starfsemi leggist niður. Verkfallsréttur á almennum vinnumarkaði var 
lögfestur hér á landi með lögum um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938. 
Í 14. grein laganna er heimild fyrir verkfallsrétt og verkbönn í þeim tilgangi 
að vinna að framgangi krafna sinna í vinnudeilum og til varnar rétti sínum 
(lög um stéttarfélög og vinnudeilur). Hugmyndafræði verkfalla snerist í 
upphafi stéttabaráttunar um að knýja atvinnurekendur þ.e. eigendur atvinnu-
tækjanna að samningaborðinu ella yrði öll atvinnustarfsemi stöðvuð sem ylli 
eigendum atvinnutækjanna beinu tjóni. Þannig bitnaði verkfallið fyrst og 
fremst á þeim sem áttu atvinnutækin og óbeint á þriðja aðila. Þannig varð til 
hvati fyrir atvinnurekendur að ganga til samninga. Að sama skapi gátu 
atvinnurekendur beitt verkbanni á ákveðna hópa sem ekki voru í verkfalli til 
að lágmarka tjón sitt.  

Um opinbera starfsmenn giltu aðrar reglur. Verkföll voru bönnuð lengst 
af 20. öldinni. Í lögum nr. 33/1915 um verkföll opinberra starfsmanna var 
opinberum starfsmönnum óheimilt að leggja niður störf og refsing lögð á þá 
ríkisstarfsmenn sem ætluðu í verkfall (Gísli Gíslason, 1986). Lög þessu eru 
enn í gildi en talsvert breytt (lög um verkfall opinberra starfsmanna). Með 
samþykkt annarra laga hefur banni við verkfalli opinberra starfsmanna verið 
þrengt mjög. Með lögum nr. 29/1976 fengu opinberir starfsmenn innan 
BSRB verkfallsrétt (Arnmundur Backman og Gunnar Eydal, 1986). Með 
þessum lögum fengu ríkisstarfsmenn innan BSRB takmarkaðan verkfallsrétt 
sem fólst í því að fylgja kröfum sínum eftir varðandi aðalkjarasamning (Gísli 
Gíslason, 1986). Jafnframt voru felld úr gildi ákvæði laganna nr. 33/1915 
sem bannaði verkfall opinberra starfsmanna innan BSRB sem féllu undir 
lögin.  

Í lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna segir í 14. 
grein að stéttarfélagi samkvæmt lögunum sé heimilt að gera verkfall í þeim 
tilgangi að stuðla að framgangi krafna sinna í deilum um kjarasamning (lög 
um kjarasamning opinberra starfsmanna). Árið 2000 var samþykkt breyting á 
þessum lögum (lög nr. 67/2000) þegar verkfall var skilgreint sérstaklega sem 
aðgerð þar sem starfsmenn leggja niður venjuleg störf sín að einhverju eða 
öllu leyti í því skyni að ná fram tilteknu sameiginlegu markmiði. Sama gildir 
um aðrar sambærilegar aðgerðir af hálfu starfsmanna sem jafna má til 
verkfalla. Átæða þess að þessu ákvæði var bætt inn í var tilhneiging einstakra 
hópa starfsmanna að beita hópuppsögnum sem lið í kjarabaráttu. Í 
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athugasemdum við frumvarpið kemur fram að á seinni hluta 10. áratugarins 
hafi það gerst ítrekað að fjöldi starfsmanna hjá hinu opinbera hafi sagt 
störfum sínum lausum vegna óánægju með launakjör. Þessum uppsögnum 
hafi ávallt fylgt viðræður á milli starfsmanna og vinnuveitenda hins opinbera. 
Viðræðum hafi ætíð lyktað með einhvers konar samkomulagi eða samningi 
um kjarabætur til starfsmanna sem þá hafa dregið uppsagnir sínar til baka eða 
sótt um fyrri störf. Almennt gildir sú regla samkvæmt vinnurétti að á meðan 
kjarasamningur er í gildi ríkir svokölluð friðarskylda (Arnmundur Backman 
og Gunnar Eydal, 1986; Lára V. Júlíusdóttir, 1994). Í friðarskyldunni felst að 
aðilar mega ekki á samningstímabili kjarasamnings knýja fram breytingar á 
því sem um hefur verið samið t.d. með verkfalli. Almennt hefur verið talið 
að friðarskyldan hvíli á báðum aðilum kjarasamnings og þeim sem bundnir 
eru af ráðningarsamningi sem styðst við kjarasamning (sama heimild).  

Árið 1999 var mikil umræða um hópuppsagnir sem leið eða aðferð til að 
bæta kjör. Félagsdómur í máli nr. 7/1999 komst að þeirri niðurstöðu að 
uppsagnir fjölda opinberra starfsmanna í sömu starfsstétt þ.e. leikskóla-
kennara hjá sveitarfélaginu Árborg hefði ekki verið ólögleg þ.e. ekki hafi 
verið um brot á friðarskyldu að ræða né um skipulagðar hópuppsagnir. Hér 
var um einstaklingsbundnar aðgerðir að ræða. Þeir einstaklingar sem sögðu 
störfum sínum upp voru ekki aðilar að kjarasamningi heldur stéttarfélag 
þeirra. Þannig geti uppsagnir einstakra félagsmanna á ráðningarsamningum 
einar og sér ekki verið brot á friðarskyldu (Leikskólakennarar sýknaðir í 
Félagsdómi, 1999). 

Verkföll opinberra starfsmanna 

Frá því að opinber starfsmenn öðluðust verkfallsrétt hefur beiting hans verið 
talsverður (sjá töflu 1). 
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Tafla 1. Hlutfalla vinnustöðvunardaga vegna verkfalla opinberra starfsmanna 
(Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar, 1978-2003). 
 Heildarfjöldi vinnu- Opinberir starfsmenn Hlutfall % 
Ár stöðvunardaga     
1977 189598 137533 72.5 
1978 51270 5640 11.0 
1979 15940 135 8.5 
1980 30760 11020 35.8 
1981 78410 5600 7.1 
1982 119016 0 0 
1983 9 0 0 
1984 301099 294807 97.9 
1985 91485 0 0 
1986 1071 0 0 
1987 98527 23614 23.9 
1988 100773 0 0 
1989 79970 77720 97.2 
1990 231 0 0 
1991 3414 0 0 
1992 385 353 91.7 
1993 90 0 0 
1994 97343 33450 34.3 
1995 217186 123410 56.8 
1996 0 0 0 
1997 34093 3586 10.5 
1998 67640 0 0 
1999 0 0 0 
2000 47093 42274 89.8 
2001 207663 31367 15.1 
2002 0 0 0 
2003 0 0 0 
 

Samtals 1833065 790509 Heildarhlutfall 43.1% 
 

Það getur verið erfitt að skýra ástæðu aukinnar verkfallstíðni opinberra 
starfsmanna hér á landi. Sama þróun hefur verið víða annars staðar í Evrópu. 
Almennt má segja að verkföll í sjálfu sér séu ákveðinn mælikvarði eða 
vísbending um hversu góð eða þroskuð samskipti aðila vinnumarkaðarins 
eru (Edwards, 1995). Samkvæmt Hicks (1966) eru verkföll bein afleiðing mis-



Um verkfallshneigð opinberra starfsmanna 193 

  

heppnaðs kjarasamningaferils með óskýru samningsmarkmiði og misræmi á 
milli væntinga viðsemjenda. Almennt hefur verkfallstíðni á almennum 
vinnumarkaði verið á niðurleið í Evrópu en aukist meðal opinberra 
starfsmanna. Meginástæður lækkandi verkfallstíðni á almennum 
vinnumarkaði má rekja til betra efnahagsástands sem leitt hefur til bættra 
kajra og aukins kaupmáttar, fækkun í starfsgreinum sem hafa verið 
verkfallshneigðar t.d. kolanámuverkamenn í Bretlandi, strangari lagasetning, 
betri aðferðir við lausn ágreinings eða ný samningatækni þar sem lögð er 
áhersla á „win-win“ samningaaðferðina en þar eru samningsmarkmið ljós og 
niðurstaða fengin með þeim hætti að báðir aðilar standi uppi sem 
sigurvegarar. Að lokum má nefna þroskaðri samskipti milli aðila vinnu-
markaðarins sem einkennist af trausti og auknu samráði (Edwards, 1995).  

Verkföll opinberra starfsmanna hefur farið vaxandi í Evrópu á 
undanförnum árum (Ferner og Hyman, 1994; Edwards, 1995). Það er ekki 
auðvelt að koma auga á ástæður þess að verkföll opinberra starfsmanna hafið 
farið vaxandi. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar þar að lútandi. Kjellberg 
(1994) bendir á að í Svíþjóð hafi opinberum starfsmönnum fjölgað mikið og 
stéttarfélög opinberra starfsmanna styrkst á sama tíma og þeim hefur verið 
fengin réttur til að fara í verkfall og semja um kjör sín. Opinberir starfsmenn 
hafi þannig í launabaráttu sinni verið með samanburð við starfsmenn í 
almenna geiranum og talið sig hafa dregist verulega aftur úr varðandi kaup og 
kjör og jafnvel talið háskólamenntun lítils metna til launa. Helstu ástæður 
aukinnar verkfallstíðni meðal breskra opinberra starfsmanna er aukinn 
þrýstingur á opinbera starfsmenn að taka þátt í breytingum á ríkisrekstri þar 
sem miklar kröfur eru gerðar um skilvirkni og endurskipulagningu (Millward 
o.fl., 2000; Blyton og Turnbull, 2004). Mikill þrýstingur hefur verið á hið 
opinbera að ná niður ýmsum ríkisútgjöldum og hagræða á sama tíma í 
ríkisrekstri. Á sama tíma hafa kröfur um aukinn árangur, meiri skilvirkni og 
sveigjanleika opinberra starfsmanna ýtt undir átök og stéttarfélög hafa mörg 
hver háð varnarbaráttu (Bean, 1994). Ozaki hefur bent á það sem einn 
skýringarþátt aukinnar verkfallstíðni sé hægfara þróun og reynsluleysi í lausn 
kjaraágreinings meðal opinberra starfsmanna. Aðilar hafi til langs tíma ekki 
sömu reynslu og hinn almenni vinnumarkaður að fást við verkfallsátök og 
kjaradeilur (Bean, 1994).  

Um miðjan 10. áratug síðustu aldar er innleidd í rekstur hins opinbera hér 
á landi ný aðferðafræði í stjórnun opinberra stofnana sem kölluð hefur verið 
nýskipan í ríkisrekstri. Eitt af markmiðum nýskipunar í ríkisrekstri var að 
með breyttri starfsmannastefnu ríkisins yrði ríkið samkeppnishæft um 
vinnuafl við hin almenna vinnumarkað (fjármálaráðuneyti, 1998). 
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Verkfallstíðni opinberra starfsmanna. 

Kjararannsóknarnefnd tekur saman yfirlit um vinnudeilur á Íslandi, tekið er 
mið af vinnustöðvunum sem boðaðar eru á lögmætan hátt til ríkissátta-
semjara og koma til framkvæmda. Í gögnum kjararannsóknarnefndar eru 
upplýsingar um fjölda vinnustöðvana, dagar með vinnustöðvunum og fjöldi 
þátttakenda í vinnustöðvunum (Fréttabréf kjararannsóknarnefndar, 1978). 
Enn fremur eru vinnustöðvunardögum skipt upp á milli nokkurra hópa þ.e. 
landverkafólk innan Alþýðusamband Íslands, farmenn og fiskimenn og svo 
síðast hópurinn aðrir. Ekki er sérstaklega talað um verkföll opinberra 
starfsmanna fyrr en í gögnum kjararannsóknarnefndar frá árinu 2000 
(Fréttabréf kjararannsóknarnefndar, 2000). Þegar opinberir starfsmenn fóru 
fyrst í verkfall árið 1977 kemur fram í fréttabréfi kjararannsóknarnefndar á 
janúar 1978 að vinnustöðvunardagar opinberra starfsmanna séu skráðir í 
dálknum „Aðrir“ (Fréttabréf kjararannsóknarnefndar, 1978).  

Til að varpa ljósi á það hvort opinberir starfsmenn hafi orðið sérstaklega 
verkfallshneigðir í kjölfar þess að fá verkfallsrétt og hvort verkföll opinberra 
starfsmanna skýri meirihluta af verkfallsátökum íslensks vinnumarkaðar frá 
árinu 1977 var farið gaumgæfilega yfir verkfallstölur sem birtust í fréttabréfi 
kjararannsóknarnefndar frá árinu 1977. Frá árinu 1977 til ársins 2003 eru 
nokkur ár sem standa upp úr sem verkfallsár opinberra starfsmanna, árin 
1977, 1984, 1989, 1992, 1995 og 2000. Þann 11. október 1977 hófst allherjar-
verkfall BSRM sem stóð yfir í 14 daga, verkfallið náði yfir starfsmenn ríkisins 
og sveitarfélaga sem stóðu þó í mislangan tíma (Fréttabréf kjararannsóknar-
nefndar, 1978). Þann 4. október 1984 hófst allsherjarverkfall hjá BSRM sem 
náði til 8000 ríkisstarfsmanna og um 4000 félagsmanna BSRB sem voru 
starfsmenn bæjar- og sveitarfélaga, verkföllin stóðu í 5 til 30 daga (Fréttabréf 
kjararannsóknarnefndar, 1985). Árið 1989 má segja að nýjir hópar ríkis-
starfsmana taki við verkfallstaumunum. Þann 6. apríl 1989 hófust verkföll 11 
aðildarfélaga Bandalags háskólamenntaðara starfsmanna ríkisins, BHMR. 
Hér var um að ræða félög hjúkrunarfræðinga, náttúrufræðinga, bókasafns-
fræðinga, sjúkraþjálfara, kennara, iðjuþjálfara, sálfræðinga, lögfræðinga, 
félagsfræðinga, dýralækna og félaga íslenskra fræða. Verkfall þetta stóð yfir í 
43 daga (Fréttabréf kjararannsóknarnefndar, 1990). Árið 1992 var frekar 
friðsamt á íslenskum vinnumarkaði, einungis töpuðust 385 vinnudagar þar af 
töpuðust 353 dagar vegna 1 dags verkfalls Félags íslenskra náttúrufræðinga 
(Fréttabréf kjararannsóknarnefndar, 1993). Árið 1994 er nokkuð mikið um 
vinnustöðvanir opinberra starfsmanna og þar ber helst að nefna verkfall 
meinatækna sem stóð í 15 daga og verkfall sjúkraliða sem stóð yfir í 50 daga 
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(Fréttabréf kjararannsóknarnefndar, 1995). Seinni hluti 10. áratugar 
einkennist af tíðum og langvinnum verkföllum í menntageiranum. Þann 17. 
febrúar 1995 hófust verkföll kennara sem stóðu yfir í 39 daga og svo aftur 
verkfall framhalsskólakennara sem hófst 7. nóvember 2000 og stóð yfir í 62 
daga. Framhaldsskólakennarar við Verzlunarskóla Íslands fóru í verkfall viku 
seinna og stóð það yfir í 40 daga (Fréttabréf kjararannsóknarnefndar, 1996 
og 2000). Af þessari upptalningu má sjá að verkföll opinberra starfsmanna 
hefur einkum náð til starfsmanna í kennslu- og umönnunargeiranum. Enginn 
verkföll voru á árunum 2002 og 2003 en á árinu 2004 var mjög víðtækt 
verkfall grunnskólakennara sem hófst 20. september og stóð yfir í 44 daga og 
lauk með lagasetningu. 

Lokaorð 

Það er athyglisvert að verkföll opinberra starfsmanna telja um 43% af öllum 
töpuðum verkfallsdögum á Íslandi frá árinu 1977 er ríkisstarfsmenn fengu 
rétt til að fara í verkfall. Þeir hópar sem einkum hafa látið að sér kveða í 
verkföllum eru starfsmenn í menntunar- og umönnunargeiranum. Kennarar, 
hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, leikskólakennarar, sjúkraliðar og ófag-
lærðir ríkisstarfsmenn eru að stórum hluta konur. Samkvæmt gögnum frá 
Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2005) eru konur 76% félagsmanna 
Kennarasambands Íslands, 70% félagsmanna BSRB og 75% félagsmanna 
BHM. Ef baráttumál opinberra starfsmanna síðustu áratuga er skoðuð kemur 
í ljós að miklar áherslu hafa verið á launaleiðréttingu og samanburður við 
sambærileg störf í einkageiranum gjarnan höfð til hliðssjónar. Ýmsar 
launakannannir hafa sýnt fram á að launamunur kynjanna er allt upp í 12% 
þegar búið er að greina í burtu alla þá þætti sem geta skýrt eðlilegan 
launamun svo sem vinnutíma, starfsreynslu og menntun. Erfitt getur verið að 
greina ástæður þess að opinberi geirinn hefur orðið verkfallshneigðari og 
skýri allt upp í 43% af verkfallsdögum á íslenskum vinnumarkaði. Svipuð 
þróun virðist eiga sér stað annars staðar. Helstu ástæður mætti telja breytt 
starfsumhverfi ríkisstarfsmanna með auknu álagi á starfsmenn, hagræðing í 
rekstri og niðurskurði ríkisrekstrar, reynsluleysi í samningamálum. Aðilar hins 
opinbera vinnumarkaðar voru í upphafi ekki vanir að fást við lausn 
ágreinings og skorti þá reynslu sem hinn almenni vinnumarkaður bjó yfir 
eftir áratuga kjarasamningaviðræður og verkföll, samanburður á milli launa 
sambærilegra starfa í einka- og opinbera geiranum, óstöðugt efnahagsástand 
fram til ársins 1990 með hárri verðbólgu og tíðum gengisfellingum, lítill hvati 
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fyrir hið opinbera að ganga að samningaborðinu, hið opinbera verður ekki 
fyrir beinu fjárhagslegu tjóni vegna verkfalla. Samkvæmt núverandi 
fyrirkomulagi er enginn hvati sem knýr hið opinbera að samningsborðinu. 
Ein leiðin er að gera kjarasamninga sjálfkrafa afturvirka eins og staðan er í 
dag þá getur hið opinbera sparaði sér talsverðar upphæðir í verkfalli með því 
að draga kjarasamningagerðina. Það er margt ólíkt með launa- og starfs-
kjörum á almennum og opinberum vinnumarkaði. Þrátt fyrir þá þróun sem 
nýskipan í ríkisrekstri hefur leitt til t.d. með meiri dreifstýringu launa með 
gerð stofnanasamninga þá er svigrúm til launahækkana meðal opinberra 
starfsmanna ekki þau sömu og í einkageiranum, að því leitinu til er launakerfi 
opinberra starfsmanna ósveigjanlegt og til þess fallið að umbuna heildinni. 
Það er erfitt fyrir ríkisstarfsmenn að njóta hins almenna launaskriðs og þau 
hlunnindi sem eru í boði meðal starfsmanna einkageirans eru fátíð í opinbera 
geiranum. 
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Uppsagnir fremur en lækkun launa! 

Könnun á viðbrögðum fyrirtækjastjórnenda við 
kreppuástandi 

Gylfi Zoega 
Þorlákur Karlsson 

 

1. Inngangur 

Vinnumarkaður á Íslandi er stundum sagður vera „sveigjanlegur“. Með þessu 
hugtaki virðist helst átt við að tiltölulega auðvelt sé að segja upp starfsfólki, 
að minnsta kosti ef miðað er við stærri ríki á meginlandi Evrópu. Eftirfarandi 
tilvitnanir gefa góða mynd að tíðarandanum hér á landi í þessu sambandi. 

 
Víða í Evrópu leitast stjórnvöld nú við að auka sveigjanleika á vinnumarkaði, 
rýmka svigrúm fyrirtækja til uppsagna og lengja starfsaldur fólks. Samtök 
atvinnulífsins leggja áherslu á að viðhalda sveigjanleika og snerpu íslensks 
vinnumarkaðar. Takmarkanir á sveigjanleikanum draga úr verðmætasköpun. 
Kjarasamningar þurfa að tryggja stöðugleika og samkeppnisfærni íslensks 
atvinnulífs í alþjóðlegri samkeppni og endurspegla ný viðhorf á vinnumarkaði 
(Samtök Atvinnulífsins, 2005). 
 
Það hefur vakið athygli langt út fyrir Íslandsstrendur að hér á landi hefur 
velgengni verið í atvinnulífi og velmegun mikil. Þýska sjónvarpsstöðin N-TV 
gerði sérstakan þátt um þetta þar sem talið var að það þarfnaðist skýringa að 
samkeppnisstaða Íslands batnar stöðugt ár frá ári. Ég veitti stöðinni viðtal og 
skýrði málið þannig að auk þess sem mikill frumkvöðlakraftur ríkti hjá þjóðinni 
þá hefði einkavæðingin tekist mjög vel og að henni væri nánast lokið; 
lagaumhverfi viðskiptalífsins væri sambærilegt við það sem gerðist í 
nágrannalöndunum, stöðugleiki ríkti í efnahagslífinu, skattar á fyrirtæki væru 
lágir, sveigjanlegur vinnumarkaður, lítil og skilvirk stjórnsýsla sem þýðir stuttar 
boðleiðir (Valgerður Sverrisdóttir, 2005). 
 
Hins vegar, og í beinu framhaldi af þessu, standa Íslendingar frammi fyrir 
miklum breytingum á allri umgjörð vinnumarkaðarins á næstu misserum. Þessar 
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breytingar koma fram í óheftri kröfu eigenda fyrirtækja um hagræðingu og 
fækkun starfa, rýrnandi innihaldi vinnunnar og viðvarandi þrýstingi á að lækka 
launakostnað með því að færa laun nær lágmarkslaunum. Breytt eignarhald á 
fyrirtækjum, ópersónulegri stjórnunaraðferðir sem byggja á meiri fjarlægð, þar 
sem stjórnendur og eigendur fyrirtækja telja sig ekki bera neinar samfélagslegar 
skyldur, magnar þessar breytingar. án þess að bera neina ábyrgð á afleiðingum 
þess, hvorki gagnvart starfsfólki eða sveitarfélagi (Gylfi Arnbjörnsson, 2005). 

 
Sveigjanleiki lýsir ekki einungis löggjöf og ákvæðum kjarasamninga um 

uppsagnir. Með sveigjanleika er einnig átt við hversu sveigjanleg laun eru, 
þ.e.a.s. að hversu miklu leyti minni eftirspurn á vinnumarkaði veldur launa-
lækkun annars vegar og minni atvinnu hins vegar.1 Hér á landi hefur þróunin 
einnig verið í þá átt að færri stofnanalegir þættir hamli breytileika launa. Þótt 
segja megi að rammasamningar stærstu aðila á vinnumarkaði séu miðstýrðir, 
hefur þróunin verið í átt til persónubundinnar launamyndunar og aukins 
vægis fyrirtækjaþáttar kjarasamninga. Sveigjanlegur vinnumarkaður hefur 
þannig orðið enn sveigjanlegri.  

Í þessari ritgerð munum við setja fram rök fyrir þeirri kenningu að 
sveigjanleiki við uppsagnir og sveigjanleiki launa séu nátengd hugtök. Það að 
segja að hvort tveggja sé æskilegt – eins og Samtök Atvinnulífsins og 
Valgerður Sverrisdóttir segja hér að ofan – eða varhugaverð – eins og Gylfi 
Arnbjörnsson segir – gefur of einfalda mynd af þeim hagrænu þáttum sem að 
verki eru. Snúum okkur fyrst að löggjöf um uppsagnir og síðan að 
launasveigjanleikanum.  

2. Tvær hliðar á öllum málum! 

Löggjöf sem gefur starfsfólki vernd gegn uppsögn hefur hvergi verið beitt í 
þeim tilgangi að gera rekstur fyrirtækja erfiðan, að auka atvinnuleysi eða 
draga úr hagvexti. Þvert á móti má færa ýmis rök fyrir löggjöf um uppsagnir 
án þess að með því sé verið að draga í efa að slík lög geta valdið því að 
fyrirtæki hiki við nýráðningu starfsfólks. Hér skal minnst á nokkrar slíkar 
röksemdir.  

Í fyrsta lagi skal nefnt að uppsögn geta skaðað mannauð þess sem fyrir 
henni verður. Starfsfólk aflar sér stöðugt þekkingar og þjálfunar í starfi, það 

                                                 
 
1  Einnig er oft vísað til þess hversu auðveldlega vinnuafl flyst á milli landshluta og einnig 

landa sem mælikvarða á sveigjanleika vinnumarkaðar. 
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kynnist innviðum fyrirtækja og atvinnugreina, kynnist öðru starfsfólki innan 
fyrirtækis og hjá öðrum sambærilegum fyrirtækjum og temur sér lífsstíl þar 
sem vinnan skipar veglegan sess. Þegar atvinnuveitandi ákveður að segja upp 
starfsmanni vegna tímabundinna erfiðleika í rekstri verður mannauður 
viðkomandi fyrir tjóni. Þekking hans á innviðum fyrirtækisins verður úrelt 
samstundis og ef hann fær ekki annað starf innan sömu greinar þá úreldist 
einnig þekking hans á greininni. Hann getur einnig orðið fyrir félagslegu og 
sálrænu áfalli vegna tekjumissis og áhrifa á fjölskyldu og sjálfsmynd. Þegar 
atvinnugreinin tekur við sér á ný og þörf skapast aftur fyrir starfsfólk má 
búast við að ráða þurfi nýtt fólk til starfa. Þá verður til kostnaður við 
ráðningu og þjálfun og viðkomandi þarf að læra til verks. Þekking eldri 
starfsmanns hefur tapast. Hér er á ferð kostnaður sem atvinnuveitandinn 
leggur á samfélagið – þótt það geti verið skynsamlegt fyrir eitt fyrirtæki að 
segja upp fólki þegar illa árar er ekki víst að slíkt eigi við um samfélagið. Þetta 
vandamál verður enn erfiðara þegar unnt er að reiða sig á velferðarkerfið 
þegar kemur að framfærslu atvinnulausra einstaklinga. Vinnuveitandinn er þá 
þess meðvitaður að ef hann segir upp starfsmanni muni þjóðfélagið – þ.e.a.s. 
skattgreiðendur – sjá um framfærslu hans. Þá er meiri freisting til þess að 
segja upp fólki vegna þessarar samtryggingar í þjóðfélaginu. Þetta er 
svokallaður freistnivandi (e. moral hazard) hagfræðinnar: tryggingar breyta 
hegðun á þann hátt að tjón verður líklegra. Besta dæmið um þetta hér á landi 
er árstíðabundin timabundin uppsögn í fiskiðnaði.  

Önnur rök fyrir löggjöf um uppsagnir mætti nefna. Þegar atvinnuveitandi 
og starfsmaður semja um kaup og kjör er oft ójafnræði með þeim vegna þess 
að atvinnumissir er mun alvarlegra áfall fyrir starfsmanninn en missir eins 
starfsmanns er fyrir atvinnuveitandann. Þetta veldur því að hlutdeild 
vinnuafls í virðisauka fyrirtækisins verður lægra fyrir vikið og kallar á 
starfsemi verkalýðsfélaga eða þá löggjöf sem styrkir samningsstöðu 
starfsfólks, eins og til dæmis löggjöf um uppsagnir gerir. Enn önnur rök eru 
þau að hömlur á uppsögnum komi í veg fyrir að eftirspurnarhnykkir í 
hagkerfinu magnist – minni eftirspurn eftir vörum og þjónustu leiðir þá til 
þess að fólki er sagt upp sem leiðir til þess að eftirspurn minnkar enn frekar 
og fleirum er sagt upp o.s.frv. Uppsögn eins vinnuveitanda á starfsfólki sínu 
hefur ytri áhrif á hagkerfið þegar spurn þessara starfsmanna eftir vörum og 
þjónustu annarra fyrirtækja minnkar.  

Með þessum rökum má verja löggjöf sem gerir fyrirtækjum torveldara að 
segja upp starfsfólki. Hins vegar er einnig ljóst að unnt er að færa rök gegn 
slíkri löggjöf með því að benda á að fyrirtæki verði fyrir vikið varkárari í 
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mannaráðningum. Þessari umfjöllun er einungis ætlað að benda á að það eru 
tvær hliðar – að minnsta kosti – á þessu máli. 

Snúum okkur nú að sveigjanleika launa. Laun eru sveigjanleg ef 
eftirspurnarhnykkir á vinnumarkaði valda fyrst og fremst launasveiflum, ekki 
sveiflum atvinnustigs. Þær stofnanir vinnumarkaðs sem geta komið í veg fyrir 
þennan sveigjanleika eru, svo dæmi séu tekin, löggjöf um lágmarkslaun og 
verkalýðsfélög. Ef það eru engin lágmarkslaun og verkalýðsfélög eru veik eða 
leyfa atvinnuveitendum að semja við sína starfsmenn, er vinnumarkaður 
sveigjanlegur. Í hagfræði hefur mikil vinna verið lögð í að útskýra af hverju 
launabreytingartregðu má einnig finna í slíkum tilvikum þegar engin 
verkalýðsfélög eru fyrir hendi og engin löggjöf um lágmarkslaun. Hér skal 
lýst tveimur slíkum kenningum. Í fyrsta lagi getur verið að áhættufælni verði 
þess valdandi að fyrirtæki geti sparað sér launakostnað – starfsfólk sætti sig 
við lægri meðallaun – ef tryggt er að launin haldist stöðug. Þannig sé óskrifað 
samkomulag á milli starfsfólks og vinnuveitanda að sá síðari tryggi að 
launakjör sveiflist ekki um of. Í öðru lagi er á það bent að launalækkun er 
líklegri til þess að hafa skaðleg áhrif á starfsanda og ástundun starfsfólks. Ef 
framleiðni minnkar vegna launalækkunar þá er alls óvíst að hagnaður 
fyrirtækisins aukist fyrir vikið. Fyrirtækin nota þá launastefnu sína til þess að 
hvetja starfsfólk til dáða og launin geta ekki lengur jafnað framboð og 
eftirspurn. 

3. Góðir starfsmenn og slæmir 

Við munum nú leiða rök að því að á „fullkomlega sveigjanlegum“ 
vinnumarkaði kjósi atvinnuveitendur tiltölulega stöðug laun og óhindrað 
frelsi til uppsagna. Ástæðan fyrir þessu, eins og við munum útskýra hér að 
neðan, er sú einfalda staðreynd að mannfólkið er mismunandi; sumir eru 
duglegri og samviskusamari starfsmenn en aðrir; aðrir eiga auðveldara með 
að tileinka sér ný vinnubrög; enn aðrir geta fremur unnið sjálfstætt; og svo 
hafa sumir ímyndunarafl og sköpunargáfu. Þannig mætti lengi telja. 
Atvinnuveitandi verður stundum fyrir vonbrigðum með frammistöðu 
starfsmanns og stundum kemur hún á óvart. En hvernig kemur þetta 
sveigjanleikanum við? 

Við skulum nú setja okkur í spor stjórnanda fyrirtækis. Hann getur boðið 
góðum starfsmanni betri kjör en hinum slæmu. Ef góðir starfsmenn fá eins 
vel greitt þegar framleiðni þeirra er höfð í huga og hinir slæmu ætti 
fyrirtækinu að vera eins annt um alla sína starfsmenn. Sumir starfsmenn væru 
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betri en aðrir en þeir kostuðu líka meira. En reynsla okkar í daglegu lífi 
kennir okkur að svo er ekki; fyrirtæki vilja fremur halda í suma starfsmenn en 
aðra. Það er þessi staðreynd sem er útgangspunktur okkar í þessari ritgerð og 
skýrir af hverju fyrirtækjum er í nöp við löggjöf um uppsagnir og, reyndar 
einnig, af hverju þau kjósa – á sveigjanlegum vinnumarkaði – að halda 
launum stöðugum óháð sveiflum í eftirspurn og afkomu. 

Kenning okkar segir að stjórnendur fyrirtækja vilji ekki bregðast við 
slæmri afkomu með launalækkun vegna þess slíkt kann að valda því að betra 
starfsfólkið hverfi til annarra starfa. Þess í stað bregðast þeir við með því að 
segja slakara starfsfólkinu upp og ráða þannig hverjir fara og hverjir verða 
eftir. Af hverju? Jú, af því að betri starfsmennirnir eru meira virði fyrir 
fyrirtækið vegna þess að þeir eru á hlutfallslega lægri launum, þ.e.a.s þeir fá 
laun sem eru lægri en framleiðni þeirra. En af hverju fá þessir góðu 
starfsmenn ekki betri laun? Um þetta hefur mikið verið skrifað í hagfræði. 
Lazear (1989) útskýrir þetta með tilvísan til þess að starfsandi á vinnustað 
bíði hnekki ef launamunur verði mjög mikill. Slíkt hafi áhrif á ástundun og 
framleiðni starfsfólks. Þessi skýring fékk staðfestingu hjá Bewley (1999) sem 
tók 300 forsvarsmenn fyrirtækja í viðtal. Þeir sögðust hika við að auka 
launabilið um of vegna áhrifa á vinnuanda þeirra sem hafa lægri laun. Akerlof 
og Yellen (1990) benda á að starfsfólk geri sér huglæga mynd af því sem 
sanngjarnt gæti talist. Ef launabil verður of mikið finnst þeim sem minna fá 
slíkt vera ósanngjarnt. Teulings og Hartog (1998) benda á að einhvers konar 
þjóðarsátt geti ríkt um eðlilega tekjudreifingu á hverjum tíma og það borgi sig 
ekki fyrir eitt einstakt fyrirtæki að brjóta sig út úr henni. Frank (1984) bendir 
á að sumir leggja meira upp úr vegtyllum en aðrir. Sumir eru þá tilbúnir að 
vinna fyrir heldur lægri laun en þeir annars fengju ef þeir fá góða stöðu og 
mannaforráð. Booth og Gylfi Zoega (2005) sýna fram á að launasamþjöppun 
verður ef betur menntaðir einstaklingar standa frammi fyrir færri 
hugsanlegum vinnuveitendum – vegna þess að þekking þeirra er svo sérhæfð 
að einungis fáein fyrirtæki geta nýtt sér hana – meiri samkeppni er um krafta 
þeirra sem geta gegnt almennari störfum.  

4. Uppsögn starfsfólks og launabreytingartregða 

Tilgáta okkar er sú að íslensk fyrirtæki á „sveigjanlegum vinnumarkaði“ kjósi 
að segja upp slakari starfsmönnum þegar illa árar fremur en lækka laun. 
Ástæðan er sú að almenn launalækkun gæti orðið þess valdandi að betra 
starfsfólk segði upp störfum og ylli þar með fyrirtækinu tjóni. Hins vegar 
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gæfi uppsögn fyrirtækinu tækifæri á að segja upp lakari starfsmönnum og 
halda í þá sem betri eru. Ef þessi reynist vera raunin er afleiðingin sú að 
sveigjanlegur vinnumarkaður – í skilningi Samtaka atvinnulífsins og reyndar 
einnig Gylfa Arnbjörnssonar hér að ofan – felur í sér launabreytingartregðu 
og sveiflur atvinnustigs, einkum og sér í lagi sveiflur atvinnustigs ófaglærðs 
fólks og annarra sem eiga erfitt uppdráttar á vinnumarkaði.  
Takið eftir að atvinnusveiflurnar og skortur á atvinnuöryggi meðal þeirra 
lægra launuðu á rætur að rekja til hagnaðarhámörkunar fyrirtækja á frjálsum 
markaði. Það gerist ekki – sem margir hefðu getað búist við – að launa-
breytingar tryggi fulla atvinnu. Laun lækka ekki nægilega til þess að störf 
skapist fyrir þá sem minna mega sín vegna þess að með slíkri stefnu væri 
tekin sú áhætta að fyrirtæki misstu betri starfsmenn til keppinauta. Neikvæðar 
afleiðingar sveigjanlegs vinnumarkaðar eru þannig allnokkrar: 
 

• Tveir þjóðfélagshópar myndast, annars vegar þeir sem búa við 
töluvert atvinnuöryggi og hins vegar hópur hefur ekki slíkt öryggi og 
er oft án atvinnu langtímum saman. Afleiðingin verður þá ýmiss 
félagsleg vandamál tengd síðari hópnum, fjölgun öryrkja og 
aðgreining þjóðarinnar í efnahagslegar stéttir. 

  
Af því sem áður kom fram má einnig segja: 
 

• Uppsögn starfsfólks getur stundum lagt ytri kostnað á sveitarfélög 
og ríkissjóð. Svo dæmi sé tekið, þegar útgerðarfyrirtæki leggur upp 
laupana eða flytur sig í annað sveitarfélag fylgir því mikill kostnaður 
fyrir fyrrum starfsmenn að flytja sig í aðra byggð. Þessi kostnaður er 
ekki reiknaður með í dæmið þegar ákvörðun um flutning er tekin. 

• Uppsögn starfsfólks getur valdið ómældum félagslegum vanda-
málum, innan heimila sem utan, sálrænum kvillum og langvinnum 
þrengingum þeirra sem fyrir atvinnumissinum verða. Þetta er heldur 
ekki tekið með í reikninginn. 

 
Niðurstaðan er þá sú að sveigjanlegur vinnumarkaður – í þeim skilningi 

að fullt frelsi sé til uppsagna – þjónar einkum hagsmunum fjármagns en síður 
hagsmunum vinnuafls. Það kemur því ekki á óvart að í tilvitnunum hér að 
ofan hafi Samtök atvinnulífsins (þ.e.a.s. fjármagnseigenda) lýst yfir stuðningi 
við sveigjanlegan vinnumarkað á meðan talsmaður ASÍ lýsti yfir efasemdum 
um hann. Ekki skal samt mótmælt þeim rökum að hömlur á uppsögnum 
dragi úr tíðni mannaráðninga. Hins vegar hefur ekki tekist enn að sýna fram 
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á óumdeilt tölfræðilegt samband á milli slíkra hindrana á uppsögnum og 
atvinnustigs (sjá svo dæmi séu tekin Lazear, 1990; Nickell, Nunziata og 
Ochel, 2005). 

Til þess að prófa tilgátu okkar var gerð könnun meðal stjórnenda 
íslenskra fyrirtækja. 

5. Könnunin 

Markmið könnunarinnar er að athuga hversu mikil launabreytingatregða er á 
vinnumarkaði hér að mati stjórnenda fyrirtækja og einnig að kanna ástæður 
hennar. Könnunin er hliðstæð þeirri sem Agell og Lundborg (1995) gerðu 
meðal stjórnenda stórra framleiðslufyrirtækja í Svíþjóð. Þeir fundu að 
áhyggjur starfsmanna af sínum launum samanborið við laun annarra og 
réttlæti voru mikilvægar ástæður þess að fyrirtæki lækkuðu ekki laun í 
niðursveiflu. Niðurstöður þeirra ríma ekki við nokkrar fyrirtækjarannsóknir 
gerðar hjá enskumælandi þjóðum. Blinder og Choi (1990) fundu meðal 
annars að hættan á aukinni starfsmannaveltu hindraði fyrirtæki í að lækka 
laun og Campbell og Kamlani (1997) rekja ástæðu launabreytingartregðu til 
þess að stjórnendur óttist að missa sína bestu starfsmenn við lækkun launa 
sem þeir skýra sem hrakval (e. adverse selection). Önnur rannsókn – meðal 
breskra fyrirtækja – sem gerð var af Kaufman (1984) leiddi í ljós að 
stjórnendur óttuðust að launalækkun myndi leiða til minni afkasta hjá 
starfsmönnum. Það virðist sem að rannsóknir meðal enskumælandi þjóða 
styðji kenningar um hvatalaun (e. efficiency wage models), en sænska rannsóknin 
styðji líkan sem segir að afköst byggist á huglægu mati starfsmanna á því 
hvað séu réttlát laun. Að lokum má benda á könnun Franz og Pfeiffer (2003) 
meðal þýskra fyrirtækja þar sem kjarasamningar og óformlegir samningar 
voru taldir helsta ástæða launabreytingartregðu, sérstaklega hjá ófaglærðum. 

5.1 Aðferð 
Úrtak könnunarinnar var 718 íslensk fyrirtæki, sem hafa fjóra starfsmenn eða 
fleiri, valið með slembiaðferð úr fyrirtækjaskrá2. Fyrirtækin eru af öllu landinu 
og úr öllum helstu atvinnugreinum, svo sem iðnaði, þjónustu, heild- og 

                                                 
 
2  Könnunin var hluti af fyrirtækjavagni sem IMG Gallup keyrir nokkrum sinnum á ári þar 

sem íslensk fyrirtæki mynda úrtaksgrunninn. IMG Gallup hefur ISO-9001:2000 
gæðavottun fyrir alla sína starfsemi. 
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smásölu. Talað var við framkvæmdastjóra/forstjóra eða fjármálastjóra. Af 
þessum 718 fyrirtækjum tók 401 þátt í könnuninni, sem er 56% svarhlutfall, 
236 stjórnendur neituðu þátttöku og ekki náðist í 81. 

Rannsóknin var símaviðtalskönnun sem gerð var dagana 9. mars til 11. 
apríl 2005. Hringt var virka daga af þjálfuðum spyrlum sem alltaf spurðu um 
framkvæmdastjóra/forstjóra og ef hann var ekki viðlátinn var spurt um við 
fjármálastjóra. Ef hvorugur var við var hringt seinna sama dag eða daginn 
eftir3. 

Í spurningalistanum voru 12 spurningar auk bakgrunnsspurninga. Spurt 
var fyrst um hvort framlegð bestu starfsmanna í fyrirtækinu væri meiri, jafn 
mikil eða minni en framlegð annarra starfsmanna miðað við þau laun sem 
þeim eru greidd. Þeir sem sögðu í fyrstu spurningu að framlegð bestu 
starfsmanna væri meiri voru spurðir um ástæður þess. Þá var spurt hvort 
fyrirtæki myndi lækka laun í niðursveiflu í hagkerfinu til samræmis og þeir 
sem sögðu að svo yrði ekki voru spurðir um ástæður og hvort einhverjir 
myndu hætta ef launin yrðu lækkuð. Síðan var spurt um mikilvægi hverrar af 
fimm skýringum á því af hverju laun séu ekki lækkuð í niðursveiflu (kvarði 1-
4; 1 = ekki mikilvægt, 2 = lítt mikilvægt, 3 = frekar mikilvægt, 4 = mjög 
mikilvægt). Síðan áttu svarendur að bera þær saman og segja hver þeirra væri 
mikilvægust og hver næst mikilvægust4. 

Slembihelmingur svarenda fékk spurningarnar um hvort og af hverju laun 
lækkuðu ekki í niðursveiflu og hinn slembihelmingurinn fékk þær ekki. Þetta 
var varúðarráðstöfun þar sem spurt var seinna út í fimm fyrirframgefnar 
ástæður (Campbell og Kamlani, 1997) en talið var að þessar tvær spurningar 
kynnu að hafa áhrif á hvernig menn svöruðu til um ástæðurnar fimm. Þó 
kom svo í ljós að ekki var munur á svörum við spurningunum fimm eftir því 
hvort menn hefðu fyrst fengið spurningarnar tvær um ástæður þess að 
launalækkun verði ekki í niðursveiflu.  

Bakgrunnsupplýsingar sem fengust frá úrtakinu voru um staðsetningu 
fyrirtækis, stærð þess í fjölda allra starfsmanna, fjölda á skrifstofu og ársveltu, 
                                                 
 
3  Spurningar voru settar í tölvu og viðtali stjórnað af kannanahugbúnaði (e. Computer 

Assisted Telephone Interview) sem nefnist NIPO. Þegar nafn og símanúmer fyrirtækis í úrtaki 
birtist á skjá hjá tilteknum spyrli var hringt og spurt eftir framkvæmdastjóra/forstjóra. 
Þegar hann samþykkti þátttöku birtist hver spurning á fætur annarri á tölvuskjá, spyrill las 
spurningu og skráði svörin jafnharðan. Öll svör voru vistuð jafnóðum í gagnagrunni og 
eftir síðasta viðtal eru þau sett í SPSS (e. Statistical Package for the Social Science) sem er 
hugbúnaður til tölfræðiúrvinnslu. 

4  Þetta eru fimm mikilvægustu ástæðurnar af átta úr rannsókn Campbell og Kamlani 
(1997). 
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hvort það starfaði á neytenda- eða fyrirtækjamarkaði og í hvaða atvinnugrein 
það starfaði. 

Fyrst munum við sýna lýsandi niðurstöður um samþjöppun launa. Þá um 
áhrif samþjöppunar launa á launabreytingartregðu. 

5.2 Samþjöppun launa 
Fyrsta spurningin, um hvort framlegð bestu starfsmanna í fyrirtækinu væri 
meiri, jafn mikil eða minni en framlegð annarra starfsmanna miðað við þau 
laun sem þeim eru greidd, prófar beint tilgátu okkar um samþjöppun launa. 
Svörin má sjá í efstu línu í töflu 1. Þar kemur í ljós að 55,5% stjórnenda telja 
að framlegð bestu starfsmanna þeirra sé meiri en annarra, 40,9% telja 
framlegðina svipaða og aðeins 3,6% telja að þeirra framlegð sé minni5. 

Þeir stjórnendur sem sögðu að betri starfsmenn legðu meira fram voru 
spurðir í opinni spurningu af hverju þeim væri greidd lægri laun en öðrum 
miðað við framlegðina. Svörin má sjá í annarri línu töflu 1. Lang tíðasta 
skýringin sem gefin var snerist um að annars yrði réttlætiskennd annarra 
starfsmanna misboðið, en 39,6% gáfu upp þessa skýringu. Um 16% nefndu 
að það væru ekki margir vinnustaðir þar sem bestu starfsmenn gætu nýtt 
hæfileika sína og því væri ekki eins nauðsynlegt að borga þeim hærri laun. 
Þriðja tíðasta skýringin, nefnd af um 10% svarenda, er af svipuðum toga og 
sú næst tíðasta, eða að önnur fyrirtæki vissu ekki hversu góðir bestu 
starfsmenn þeirra væru. Ríflega 34% nefndu ýmsar aðrar skýringar6. 

                                                 
 
5  Enginn munur var á svörum hópa sem skipt var eftir bakgrunnsbreytum.  
6  Næstum 50% stjórnenda iðnfyrirtækja sögðu réttlætiskennd meginskýringu á að greiða 

bestu starfsmönnum ekki meira, en um 30% stjórnenda í verslun og þjónustu nefndu 
þessa skýringu. Á hinn bóginn nefndu um 60% stjórnenda í verslun aðrar skýringar en 
umræddar þrjár aðalskýringar samanborið við færri en 35% svarenda í heild. 
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5.3 Launabreytingartregða 
Lítum nú á launabreytingartregðu byggt á mati stjórnenda íslenskra fyrirtækja. 
Í þriðju línu töflu 1 kemur í ljós að yfirgnæfandi meirihluti þeirra, eða 90,6%, 
segir að hann myndi ekki lækka laun í niðursveiflu hagkerfis, en 9,4% myndu 
gera það7. Þessi meirihluti var síðan spurður í opinni spurningu hvers vegna 
hann myndi ekki lækka laun. Yfir 22% sögðu að það væri ekki hægt vegna 
þess að laun væru bundin í kjarasamninga (4. lína í töflu 1) og rúmlega 16% 
sögðu einfaldlega að það væri mjög erfitt eða bara ekki hægt, án frekari 
útskýringar. Þá sögðu tæplega 12% að þeir vildu fremur segja upp starfsfólki 
og 10% sögðu að þeir myndu missa starfsfólk ef laun yrðu lækkuð. Þá 
nefndu 40% fjölmargar aðrar ástæður8. 

Til þess að fá fram skýrari mynd af ástæðum tregðu til að lækka laun í 
niðursveiflu voru stjórnendur spurðir sérstaklega út í fimm ástæður, það er 
hversu mikilvægar þær væru í þessu sambandi, hver fyrir sig. Í neðri hluta 
töflu 1 má sjá niðurstöður fyrir þessar ástæður fyrir launabreytingartregðu. Í 
fyrsta dálki eru ástæðurnar, í öðrum dálki er meðaltal fyrir hverja sýnt (kvarði 
1-4, þar sem 1 er ekki mikilvægt og 4 er mjög mikilvægt), síðan er hlutfall 
þeirra sem töldu skýringuna mjög mikilvæga og að lokum er dálkur þar sem 
fram kemur niðurstaða af samanburði stjórnenda á þessum ástæðum. Þar er 
vegin niðurstaða hlutfalls þeirra sem töldu ástæðuna mikilvægasta af þeim 
fimm og hlutfalls sem töldu ástæðuna næst mikilvægasta. Til að reikna þessa 
vegnu niðurstöðu var hlutfall þeirra sem töldu ástæðuna mikilvægasta 
margfaldað með tveimur og hlutfall sem töldu ástæðuna næst mikilvægasta 
margfaldað með einum. Þessi margfeldi voru svo lögð saman og deilt í með 
þremur og niðurstaðan sett í aftasta dálk. Tölurnar í öðrum og þriðja dálki 
sýna sjálfstæða einkunn stjórnenda á hverri ástæðu (e. rating), en tölurnar í 
aftasta dálki eru forgangsröð (e. ranking). 

Í töflu 1 er fyrirfram gefnu ástæðunum fimm raðað eftir mikilvægi að 
mati stjórnenda. Mælingunum þremur á mikilvægi ber saman hvað röð 
snertir, nema á milli næst mikilvægustu og þriðju mikilvægustu ástæðunnar, 
en þar var forgangsröðin látin ráða (25,1% á móti 15,6%) þar sem ekki 

                                                 
 
7  Enginn munur var á svörum hópa sem skipt var eftir bakgrunnsbreytum. 
8  Ríflega 30% stjórnenda stærri fyrirtækja nefndu kjarasamninga sem helstu ástæðu þess að 

ekki væri mögulegt að lækka laun. Um 22% stjórnenda fyrirtækja á neytendamarkaði 
sögðu að það væri mjög erfitt eða ekki hægt að lækka laun á móti 13% stjórnenda í 
fyrirtækjum á fyrirtækjamarkaði. 
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munaði miklu á meðaltali eða hlutfalli þeirra sem töldu ástæðuna mjög 
mikilvæga.  

Sú ástæða sem talin var afgerandi mikilvægust á öllum mælingum var að 
„launalækkun kann að valda því að reyndir starfsmenn hætti og í stað þeirra 
komi menn sem hafa ekki sömu þekkingu og sambönd í fyrirtækinu“. Þessi 
ástæða ásamt þeirri sem er talin næst mikilvægust, „launalækkun gæti þýtt að 
afkastamestu starfsmenn hætti á meðan uppsagnir beinast að afkastaminni 
starfsmönnum“, snúast báðar um bestu starfsmenn á meðan ástæðurnar þrjár 
sem voru taldar síður mikilvægar fjalla um starfsmenn almennt. 

Einkunn íslenskra stjórnenda fyrir mikilvægi ástæðna þess að ekki sé 
gerlegt að lækka laun í niðursveiflu er nokkuð lík einkunnum stjórnenda 184 
bandarískra fyrirtækja í rannsókn Campbell og Kamlani (1997) hvað snertir 
ástæður sem voru í 2.-5. sæti í okkar rannsókn. Ástæðan sem er afgerandi í 
fyrsta sæti hjá okkur, það er „launalækkun kann að valda því að reyndir 
starfsmenn hætti og í stað þeirra komi menn sem hafa ekki sömu þekkingu 
og sambönd í fyrirtækinu“ fær heilum hærra að meðaltali í okkar rannsókn en 
hjá Campbell og Kamlani (1997) og er þar aðeins talin fimmta mikilvægasta 
ástæðan hjá þeim bandarísku stjórnendum sem tóku þátt í rannsókninni. 

6. Niðurstöður 

Við höfum komist að þeirri niðurstöðu að á sveigjanlegum vinnumarkaði – 
þar sem uppsagnir og launabreytingar eru hömlulitlar – velji fyrirtæki að 
halda launum stöðugum en segja þess í stað slökum starfsmönnum upp 
þegar illa árar og ráða þá síðan aftur til starfa þegar betur gengur. 
Launalækkun kemur síður til greina vegna þess að hún getur valdið því að 
reyndustu og bestu starfsmennirnir segi sjálfir upp störfum. Afleiðingin 
verður þá tvískipting vinnumarkaðar þar sem sumir njóta starfsöryggis og 
góðra launa á meðan aðrir búa við óöryggi, oft langvarandi atvinnuleysi og 
lág laun.  
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Þjónustugæði hjá fyrirtækjum innan 
samtaka ferðaþjónustunnar 

Hafdís Björg Hjálmarsdóttir  

 

Inngangur 

Ferðaþjónusta er orðin umfangsmikil atvinnugrein og hefur hún verið að 
vaxa og dafna víða um heim undanfarna áratugi og er almennt talið að þetta 
sé sú atvinnugrein sem komi til með að vaxa hvað mest í heiminum í nánustu 
framtíð. Atvinnugreinin er farin að skapa töluverðar gjaldeyristekjur og fer 
störfum fjölgandi í ferðaþjónustu ár frá ári. Rannsóknir á íslenskri 
ferðaþjónustu hafa verið af skornum skammti, en fer þó fjölgandi. Í þessari 
grein er sjónum einkum beint að faglegri stjórnun með tilliti til áherslna á 
þjónustugæði hjá yfirstjórnendum innan fyrirtækja hjá samtökum 
ferðaþjónustunnar. Frumniðurstöður úr könnun sem framkvæmd var í júní 
2005, verða kynntar. Rannsóknin er samstarfsverkefni Viðskiptadeildar 
Háskólans á Akureyri, Ferðamálaseturs Íslands og Samtaka ferða-
þjónustunnar (SAF). Könnunin var framkvæmd af Rannsóknarstofnun 
Háskólans á Akureyri (RHA) og er meginmarkmið rannsóknarinnar að kanna 
notkun stjórnunaraðferða við rekstur ferðaþjónustufyrirtækja. 

Í fyrstu verða hugtökin ferðaþjónusta og ferðamennska skilgreind, þá 
verður gefið stutt yfirlit yfir umfang og þróun ferðamennsku erlendis og 
hérlendis, og ástæðum velt upp hvað kunni að liggja að baki þessarar 
þróunar. Þá er fjallað um mikilvægi þjónustugæða og í framhaldi af þeirri 
umfjöllun er gerð grein fyrir frumniðurstöðum könnunarinnar er lúta að 
þjónustugæðum fyrirtækjanna.  

Ferðaþjónusta og ferðamennska og þróun á heimsvísu 

Á undanförnum árum hafa ýmsar skilgreiningar litið dagsins ljós fyrir hug-
tökin ferðaþjónusta (e. tourism industry) og ferðamennska (e. tourism). Í 
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skýrslu Samgönguráðuneytisins frá árinu 1996 (bls, 15) eru þessi hugtök 
skilgreind á eftirfarandi hátt: 
 

Ferðaþjónusta (e. tourism industry): „Atvinnugrein sem tekur til allra 
fyrirtækja og einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum, s.s. ferðaheild-
sala, ferðasmásala, ferðaskipuleggjendur, fólksflutningafyrirtæki (að hluta), 
gististað, leiðsögumenn...“ 

 
Ferðamennska (e. tourism): „Athafnir einstaklinga sem ferðast til staða 

utan hversdagsumhverfis og dvelja þar í nánar skilgreindum tilgangi. Ferðin 
stendur skemur en í tólf mánuði samfleytt“. 

 
Skilgreining Samgönguráðuneytisins um ferðamennsku er áþekk 

skilgreiningu Alþjóðaferðamálaráðsins (WTO) sem skilgreinir orðið 
„tourism“ sem athafnir einstaklinga sem ferðast og dvelja á stöðum utan 
hefðbundins umhverfis þeirra, en þó ekki lengur en eitt ár samfellt. 
Samkvæmt WTO getur ferðalagið verið til tómstundagamans, viðskipta eða í 
öðrum tilgangi sem ekki er tengdur starfsemi sem launuð er af staðnum sem 
er heimsóttur (World Tourism Organization, 2005a).  

Ekki alls fyrir löngu voru hugtökin ferðamennska og ferðaþjónusta 
skilgreind sameiginlega undir hugtakinu „tourism“ Ofangreindar skil-
greiningar sýna glögglega að um tvö mismunandi hugtök er að ræða og er 
brýnt að rugla þeim ekki saman svo hægt sé að meta árangur í hvoru um sig. 
Mynd 1 sýnir að ferðamönnum hefur farið ört fjölgandi í heiminum á rúmum 
áratug. Árið 1990 var fjöldi ferðamanna í heiminum um 450 milljónir og 
þrettán árum síðar er fjöldinn kominn í um 700 milljónir sem er um 65% 
aukning.  
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Mynd 1. Ferðamennska á heimsvísu 1990-2003 (World Tourism Organi-
zation, 2004) 

Mynd 2 sýnir hvernig þessi þróun hefur verið yfir sama tímabil eftir 
heimshlutum.  
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Mynd 2. ferðamennska í heiminum eftir heimshlutum 1990 – 2003 (World 
Tourism Organization, 2005a) 

Ferðamennska hefur verið að aukast í öllum heimshlutum nema Ameríku, 
en árið 2001 minnkar ferðamennskan þar og má vafalaust ætla að það sé 
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sökum hryðjuverkaárásanna í New York þann 11. september. Evrópa er með 
mesta markaðshlutdeild, þar á eftir koma Ameríka, Asía og Kyrrahafið. 
Miðausturlönd reka lestina. Mynd 3 gefur ágæta mynd af markaðshlutdeild 
hvers landssvæðis fyrir árið 2003.  
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Mynd 3. Hlutfall ferðamennsku í heiminum árið 2003 (%) (World Tourism 
Organization, 2005a) 

Í langtímaspá sem gefin er út af Alþjóðaferðamálaráðinu til ársins 2020 
um þróun ferðaþjónustu í heiminum, (sjá mynd 3) er gert ráð fyrir 1,56 
milljörðum ferðamanna í heiminum árið 2020. Í spánni er gert ráð fyrir að 
Evrópa verði aðalferðamannasvæðið með 717 milljónir ferðamanna eða 46% 
markaðshlutdeild og kemur þar með til með að minnka markaðshlutdeild 
sína miðað við árið 2002. Í öðru sæti er Austur-Asía og Kyrrahafið með um 
25% markaðshlutdeild og Ameríka er með um 18% markaðshlutdeild (World 
Tourism Organization, 2005a).  
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Mynd 4. Ferðamennska í heiminum árið 2003 og spá fyrir árið 2020 (World 
Tourism Organization, 2005a) 

Það eru margar ástæður sem talið er að liggi að baki þessarar þróunar í 
greininni. Ein þeirra er sú að meðalaldur fólks er að hækka víðast hvar í 
heiminum og hefur fólk nú almennt meiri tíma og fjárráð en áður. Þá tengist 
vöxturinn einnig ýmsum nýjungum í samskiptum og samgöngum. Alþjóðleg 
viðskipti hafa aukist og ýtt undir ferðamennsku og sífellt fleiri ferðast nú 
einnig vegna atvinnu sinnar. Megin ástæða þessarar aukningar er þó vafalaust 
sú að ferðalög eru orðin æ almennari en áður og hluti af lífsgæðum fólks. 
Fólk hefur þörf fyrir að hreyfa sig oftar og finnur til löngunar til þess að 
heimsækja hina ýmsu staði og kynnast framandi menningu og lífsháttum, þá 
hefur hluti styttri ferða aukist mjög undanfarin ár (Davidsson, 1999)  

Ísland hefur fylgt þeirri þróun sem orðið hefur í greininni og er ferða-
þjónustan nú orðin ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar. Á síðustu 
tíu árum hefur fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands tvöfaldast eins og mynd 
5 gefur til kynna.  
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Mynd 5. Fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands 1972-2004 (Ferðamálaráð 
Íslands, 2005a) 

Árið 2004 komu 362.200 erlendir ferðamenn til Íslands. Árið 2005 lofar 
góðu hvað varðar bókunarstöðu fyrir flug, hótelgistingu og aðra þjónustu 
sem í boði er. Þrátt fyrir um 5% samdrátt í komum erlendra ferðamanna 
fyrstu fimm mánuði ársins, þá er búist við um 10% heildaraukningu erlendra 
gesta (Samtök ferðaþjónustunnar, 2005b).   

Hvaða þættir eru það sem gera það að verkum að ferðaþjónustan vex sem 
raun ber vitni, hér á landi? Eru það ferðaþjónustufyrirtækin sjálf sem hafa 
skapað sína eigin eftirspurn með markaðsstarfi og þjónustuframboði, eða er 
þessi vöxtur sjálfvirkur og rekinn áfram af ytri þáttum? Þess má geta að 
Ísland hefur staðið í mikilli markaðssetningu á undanförnum árum, bæði 
erlendis og á heimamarkaði (Ferðamálaráð Íslands, 2005b). Það er unnið 
markvisst að því að reyna að lengja ferðamannatímabilið og hefur umfangið 
verið að aukast hlutfallslega meira utan háannar.  

Þeir ferðamenn sem sækja Ísland heim, eru hvorki að sækjast eftir sólríku 
veðurlagi né ódýru verðlagi. Landið hefur hins vegar ýmislegt annað sem 
laðar að og gefur því sérstöðu sem áhugaverðu ferðamannalandi í norður 
Evrópu. Segja má að heildarímynd landsins mótist fyrst og fremst af 
sérstæðri náttúru, menningu og sögu en þetta eru aðal áhrifaþættir erlendra 
ferðamanna í Íslandsferð samkvæmt könnunum ferðamálaráðs Íslands 
(Ferðamálaráð Íslands, 2002). 

Í skýrslu Samgönguráðuneytisins (2003, bls.9) um framtíðarsýn íslenskrar 
ferðaþjónustu kemur fram að leggja skuli áherslu á að ná til gesta sem eru 
reiðubúnir að borga fyrir gæði, fremur en að stefna aðeins að auknum fjölda 
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gesta. Gæði verða ekki síst mikilvæg ef Íslendingar hafa hug á að hasla sér 
völl sem valkostur fyrir ráðstefnu- og viðskiptaferðamennsku. Ísland telst 
vera dýrt ferðamannaland og þarfnast vissulega ferðamanna sem hafa sterk 
fjárráð en það eru einmitt gestir eins og ráðstefnuferðamenn. 

Skilgreining á þjónustugæðum 

Þjónustugæði er nokkuð huglægt fyrirbrigði og mjög mismunandi er hvernig 
fólk leggur mat á gæði. Væntingar viðskiptavina eru mjög misjafnar en gæði 
lýsa því hversu vel þjónustan uppfyllir væntingar þeirra.  

Parasuraman, Zeithaml og Berry hafa sett fram fimm gæðavíddir sem 
taldar eru hafa mest áhrif á skynjun á gæðum þjónustu samkvæmt 
rannsóknum þeirra. Þessar fimm víddir sína hvernig neytendur mynda sér 
skoðanir á þjónustugæðum (Zeithaml, Bitner, Gremler, 2006): 

 
 Áþreifanleiki – er skilgreindur sem allt það sem er sýnilegt og 

áþreifanlegt s.s. aðstaða, tæki, útlit starfsfólks o.þ.h. og tengist 
þjónustunni. 

 Áreiðanleiki – er hæfnin til að framkvæma þá þjónustu sem lofað er 
að veita á traustan og réttan hátt.  

 Skjót og góð viðbrögð – er mælikvarðinn á vilja starfsfólks til að 
hjálpa viðskiptavininum og veita honum fullnægjandi þjónustu. 

 Traust – er skilgreint sem þekking og framkoma starfsfólks ásamt 
getu fyrirtækisins og starfsfólks þess, til að stuðla að trausti og 
trúverðugleika. 

 Samhygð – er skilgreind sem sú umhyggja sem fyrirtækið sýnir 
viðskiptavinum sínum.  

 
Fyrirtæki nota í dag þjónustugæði til þess að aðgreina sig frá 

samkeppnisaðilum. Væntingarnar verða til af fyrri reynslu, orðspori og 
kynningarstarfsemi þjónustufyrirtækja (Palmer, 2005). 

Ferðalag getur verið afar flókið fyrirbæri, samsett úr mörgum 
þjónustuþáttum (þjónusta ferðaþjónustufyrirtækisins, hótela, afþreyingar-
fyrirtækja, flutningafyrirtækja, gæði veitinga o.fl.). Til að ferðalagið missi gæði 
þarf ekki nema einn þáttur að bregðast. Þessu hefur verið lýst í 
„gæðapúsluspilinu“ þar sem allir hlutir verða að passa fullkomlega saman til 
að ferðamaðurinn verði ánægður (Swarbrooke og Horner, 1999). Það er því 
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mikilvægt að hvert og eitt þjónustufyrirtæki reyni að stjórna gæðum þeirrar 
þjónustu sem það veitir.  

Mistök eða vandamál sem eiga sér stað snemma í þjónustuferlinu er 
sérlega mikilvægt að meðhöndla vel vegna þess að mistök á einu augnabliki 
leiða af sér meiri áhættu og óánægju með það sem á eftir kemur. Í 
yfirgripsmikilli rannsókn sem Marriott hótelin gerðu til að kanna hvaða 
þjónustuþættir það væru sem stuðluðu að viðskiptavinatryggð, var fundið út 
að fjórir af fimm mikilvægustu þáttunum sem fólk nefnir, koma fram á fyrstu 
tíu mínútunum sem gesturinn dvelst á hótelinu (Zeithaml, Bitner, Gremler, 
2006). Þetta sýnir sérstaklega hversu mikilvægt fyrsta viðmót er og hversu 
miklu máli framlínustarfsmenn skipta.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikil þjónustugæði hafa jákvæð áhrif á 
arðsemi, framleiðni og markaðshlutdeild og hefur vinna markaðsmanna, 
innan þjónustufyrirtækja, því beinst að því að auka þjónustugæði (Wasmer og 
Bruner, 1991). 

Til þess að geta veitt góð þjónustugæði verða fyrirtæki að byrja á því að 
rannsaka væntingar viðskiptavina á veittri þjónustu og öðlast skilning á því 
hvernig upplifunin er á þjónustunni. Þegar þær niðurstöður liggja fyrir þá 
nýtist sú þekking sem grunnur innan fyrirtækisins til þess að skilgreina 
þjónustustaðla og setja fyrirtækinu markmið (Zeithaml, Bitner, Gremler 
2006). Möguleikarnir við að yfirfæra væntingar viðskiptavina yfir í skilgreinda 
þjónustustaðla eru háðir því að hvaða marki hægt er að staðla verkefni og 
hegðun starfsmanna. Sumir stjórnendur telja þetta illmögulegt þegar þjónusta 
er annars vegar, sérstaklega þegar um sérfræðiþjónustu er að ræða eða mjög 
persónulega þjónustu. Einnig hefur því verið haldið fram af sumum að 
staðlar letji frumkvæðisvilja starfsmanna og þeir finni fyrir ofstjórn og ráðríki 
fyrirtækisins. Hvað sem því líður þá er hætta á að þessi viðhorf leiði til 
óljósra og óákveðinna staðla sem gerir það að verkum að erfitt er að meta 
árangur (Fitzsimmons og Fitzsimmons 2006). 

Ef vel er að gáð, þá er í raun hægt að staðla mörg störf eða í það minnsta 
marga verkþætti. Starfsmenn kalla gjarnan eftir slíkum stöðlum þar sem þeir 
hjálpa þeim við að bregðast rétt við þeim aðstæðum sem upp kunna að 
koma. Staðlarnir gegna leiðbeinandi hlutverki og gefa oft á tímum meiri 
svigrúm fyrir persónulega þjónustu Hægt er að staðla þjónustu með þrenns 
konar hætti (Zeithaml, Bitner, Gremler 2006):  

1. Tækni í stað persónulegra samskipta 
2. Bætt vinnufyrirkomulag og vinnuaðferðir 
3. Sambland af 1 og 2 
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Nærtækt dæmi um tækni í stað persónulegra samskipta er veraldar-
vefurinn.  

Þrátt fyrir heitið „staðlar“ eða „stöðlun“ þá er mikilvægt að hafa í huga að 
það þýðir ekki að framkvæmd þjónustunnar sé vélræn og ópersónuleg, 
heldur er fyrst og fremst verið að tryggja að frammistaða starfsmanna sé í 
samræmi við væntingar viðskiptavinanna og tilgangurinn er að draga úr 
breytileika og sveiflum í gæðum. Tvær grundvallartegundir staðla eru til sem 
taka mið af væntingum viðskiptavina. Annars vegar er talað um „harða 
staðla“ og er þá átt við atriði sem hægt er að telja, tímamæla eða skoða með 
öðrum hætti og hins vegar „mjúka staðla“ sem byggja á huglægu mati. Matið 
á sér stað í viðtölum við viðskiptavini, starfsmenn og aðra.  

Mikilvægt er fyrir þjónustufyrirtæki eins og ferðaþjónustufyrirtæki sem 
vilja bæta þjónustu sína og fylgjast með gæðum hennar, að framkvæma 
kannanir reglulega. Það er mikilvægt að komast að því hvaða þættir í 
þjónustunni eða gæðavíddir skipta viðskiptavinina mestu máli. Öðruvísi er 
ekki hægt að komast að því hvar á að bera niður í umbótastarfi.  

Þegar yfirmenn skilgreina skýra þjónustustaðla, mæla reglulega 
frammistöðu fyrirtækisins með margvíslegum könnunum, þá eru þeir að 
senda skýr skilaboð um að gæði skipti máli (Berry, 1991)  

Til að meta gæði þjónustu hjá íslenskum yfirstjórnendum var ákveðið við 
Viðskiptadeild Háskólans á Akureyri, að framkvæma tölvupóstkönnun 
(outcome) meðal fyrirtækja sem eru innan samtaka ferðaþjónustunnar (SAF). 
Úrtakið var um 279 fyrirtæki og var fjöldi svarenda 86 eða um 30%, sem 
teljast má ásættanlegt.  

Til að fylgja markmiðum þessarar könnunar var m.a. leitað svara við 
eftirfarandi spurningum: 

 
 Hefur fyrirtækið formlega þjónustustefnu? 
 Eru þjónustustaðlar notaðir hjá fyrirtækinu? 
 Býðst starfsmönnum að sækja þjónustunámskeið? 
 Hvenær var formleg þjónustukönnun síðast í gangi hjá fyrirtækinu?  

 
Þá var einnig spurt út í ánægju með þá þjónustu sem viðkomandi fyrirtæki 

veitti. Einnig var spurt út í mikilvægi á gæðavíddunum svokölluðu og 
mikilvægi ákveðinna þátta þjónustunnar. Niðurstöður verða raktar hér á eftir. 

Formlega þjónustustefnu höfðu 45 fyrirtæki (57,7%) tekið upp og notast 
þau einnig við þjónustustaðla. Mynd 6 sýnir að íslensk ferðaþjónustufyrirtæki 
hafa innleitt margvíslega þjónustustaðla. Algengast er að framkoma við 
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viðskiptavini sé stöðluð og eru það atriði er lúta að því að taka á móti þeim, 
heilsa, kveðja og þakka fyrir. Þá er algengt að útlit á þjónustuvettvangi, s.s. 
hrein borð, svörun í síma, kvartanaferli og klæðnaður starfsmanna sé staðlað. 
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Mynd 6. Þjónustustaðlar í íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum  

Þegar spurt var hvenær formleg þjónustukönnun hafi síðast verið í gangi, 
þá kom í ljós að 35,9% fyrirtækja hafa ekki látið framkvæma þjónustu-
könnun. Hjá um 30% fyrirtækja er þjónustukönnun stöðugt í gangi og hjá 
um 17% fyrirtækja er lengra en eitt ár frá því að þjónustukönnun var gerð. 
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Mynd 7. þjónustukannanir hjá íslenskum fyrirtækjum  
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Ríflega þriðjungur þeirra er svaraði könnuninni (71,25%) eða 57 
stjórnendur bjóða starfsmönnum sínum uppá að sækja námskeið er lýtur að 
veitingu þjónustu,  

Mikill meirihluti stjórnenda sem svaraði könnuninni er ánægður með gæði 
þeirrar þjónustu sem fyrirtæki þeirra veita. 71% stjórnenda er frekar ánægður 
með gæði þjónustunnar og 21,5% eru mjög ánægðir með hana.  

Tafla 1. Mikilvægi ýmissa þjónustuþátta 
 N Lág-  Há- Meðal- Staðal- 
  mark mark tal frávik 
Hvert er mikilvægi áreiðanleika 79 0 5 4,75 0.808 
Hvert er mikilvægi skjótra og góðra viðbragða 80 3 5 4,75 0.516 
Hvert er mikilvægi trausts 80 3 5 4,89 0.356 
Hvert er mikilvægi samhygðar 79 3 5 4,71 0.535 
Hvert er mikilvægi sýnilegra atriða 80 1 5 4,59 0.758 

 
Stjórnendur voru spurðir um mikilvægi ýmissa þátta í þjónustu 

fyrirtækjanna. Eins og sést á töflu 1 þá telja stjórnendur að allir þeir þættir 
sem nefndir eru í töflunni séu mjög mikilvægir. Tölugildið 5 þýðir að 
viðkomandi þáttur sé mjög mikilvægur, en 1 að hann sé mjög léttvægur. 
Þannig telja stjórnendur að mikilvægi áreiðanleika og skjótra og góðra 
viðbragða séu að meðaltali 4,75 af 5 mögulegum, mikilvægi trausts er að 
meðaltali 4,89, mikilvægi samhygðar er 4,71, en mikilvægi sýnilegra atriða er 
einna minnst, eða 4,59. 

Tafla2. Þjónustuþættir forgangsraðaðir eftir mikilvægi þjónustuþátta 
 N Lágmark  Hámark Meðaltal Staðalfrávik 
Áreiðanleiki 75 1 5 3,65 1.484 
Skjót og góð viðbrögð 76 1 5 3,55 1.300 
Traust 75 1 5 4,04 1.096 
Samhygð 76 1 5 3,13 1.455 
Sýnileg atriði 75 1 5 3,12 1.568 

 
Stjórnendur voru beðnir að forgangsraða fyrrgreindum þátttum eftir 

mikilvægi fyrir þjónustu fyrirtækis síns og eru þær niðurstöður í töflu 2. Þar 
kemur í ljós að traust er mikilvægast fyrir þjónustuna, þá áreiðanleiki, skjót 
og góð viðbrögð eru í þriðja sæti, samhygð í því fjórða og sýnileg atriði reka 
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lestina. Staðalfrávikið bendir til þess að skoðanir stjórnenda séu nokkuð 
skiptar, þ.e. að nokkur dreifing sé í svörum þeirra.  

Samantekt og umræður 

Ljóst er að þessi rannsókn gefur ákveðnar vísbendingar hvað varðar áherslu, 
uppbyggingu og stjórnun þjónustugæða innan fyrirtækja SAF. En ekki síður 
vakna margar spurningar sem fróðlegt væri að leita svara við í nánustu 
framtíð. Vert er að skoða nánar hvers konar þjónustukannanir eru 
framkvæmdar og hvernig niðurstöðurnar eru notaðar. Áhugavert er að fá 
vitneskju um hvort þátttaka á námskeiðum er að skila sér í betri þjónustu, 
svo einhver dæmi séu nefnd. 

Í þessari rannsókn var leitað svara hjá yfirstjórnendum. Til að fá sem 
heildstæðasta mynd af sýn þeirra sem starfa innan ferðaþjónustufyrirtækja, þá 
er einnig nauðsynlegt að leita svara hjá starfsmönnum, t.d. þeim er starfa í 
framlínu um þau atriði er spurt var í þessari könnun. Einnig er nauðsynlegt 
að gera könnun á væntingum og upplifun viðskiptavinanna og bera saman 
við niðurstöður þeirra er skipuleggja og inna þjónustuna af hendi. Það 
verkefni býður frekari rannsókna í nánustu framtíð.  
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Towards segmentation of the Icelandic 
senior market 

Halldór Örn Engilbertsson 

 

The demographic data of the western world show a dramatic trend towards 
aging societies. Aging populations are of great concern for policymakers and 
economists. The increase in the number of senior citizens affect nations both 
at macro and micro level. Research on this trend has mostly been conducted 
on the macro level mainly because of its vast effect on the workforce and 
pension systems. It is, however, evident that more research is needed on the 
micro level due to the increasing bargaining power of a growing group of 
mature customers. 

From 1950 to 2000, the number of Icelanders 60 years and older has 
increased from 10% to 15%. According to Statistics Iceland, 26% of 
Icelanders will be 60 years or older by the year 2030. In other words, about 
85.000 out of 330.000 Icelanders will have reached 60 years of age. These 
consumers are likely to be more knowledgeable and innovative because, 
unlike the post-68 generations, they are brought up with television and have 
been exposed to more advertising, products and brands (Dychtwald, 2000). 
The trend towards new values and lifestyles among older consumers can 
easily be seen today when for example the average age of Harley Davidson 
owners is 52 years old (Over 60, 2002). Research in the US has also shown 
that senior citizens have a negative attitude towards the aging process and 
often live a life of self-denial (Barak, 1998). 

Due to these demo- and psychographic changes it is evident that those 
engaged in providing consumers with products and services need to take the 
increasing power of seniors into account. Marketing strategies that translate 
environmental changes, such as aging population, into long term objectives 
are more likely to create a competitive advantage than those that ignore them 
(Aaker, 2005). Unfortunately, marketing activities of many businesses point 
to a different reality. Dominantly, businesses use 95% of their marketing 
budget on those who are 50 years old or younger (Over 60, 2002). 
Disinterest in the older age groups is likely to result in lack of knowledge 
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about the needs and attitudes within them. Some even suggest that the West 
is now faced with a modern case of age related marketing myopia1 (Szmigian 
and Carrigan, 2001) in a world dominated with ageism (Berger, 1988). 

Senior citizens as consumers 

The first step for businesses that want to improve their offerings to senior 
citizens is to gain a thorough understanding of the ageing process and its 
dimensions. The most common way to measure age is to regard it as solely 
biological. Western society tends to determine when people are fit to receive 
pensions based on biological measures even though the age at which they 
start varies from country to country.  

The danger with this type of measurement is that it ignores other vital 
dimensions of aging such as psychological and social expects. Fact is that 
neither human biology nor psychology has distinct chapters at which start 
and end can be determined. Aging is a steady process without sudden great 
variations. People tend to age gradually both physically, mentally and socially 
(Björnsson, 1996). 

 

 
 

Figure 1. Three dimensions of ageing 

As seen in figure 1, all three dimensions of aging are interlinked. A 
decline at one dimension can affect one or both of the other dimensions. 
Physical aging is easily noticeable (e.g. wrinkles and eye sight) and its effect 
                                                 
 
1  Or market short sightedness as Theodore Levitt descried it in his article “marketing 

myopia” from 1960. 
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on social aging becomes evident in the lack of physical and social mobility. 
With less mobility physical aging can increase and with negative effects on 
the persons psyche as well. By adding these dimensions to the age measure, 
businesses have a more holistic approach to determine which and for what 
reasons aging consumers use their offers. These three dimensions are 
generally accepted by gerontologists even though the definition of the ageing 
process and its causes vary somewhat. In addition, based on Erik Eriksson’s 
theory on psychosocial stages, it can be suggested that the accumulation of 
experiences through people’s lifespan has its effect on personalities and 
thereby people’s reaction to aging (Morgan and Levy, 2002). Furthermore, it 
should not be forgotten that individuals perceive their own age differently as 
well as the age of others around them.  

Market segmentation 

Businesses are faced with the challenge of matching their offers with the 
needs of consumers. With a carefully planned marketing strategy the aim is 
to target a predetermined group(s) of consumers by mixing the product, 
price, place and promotion in such a way that it becomes their preferred 
offer. In order to target the right set of consumers, businesses need first of 
all to define the scope of the market. Secondly, the market needs to be 
examined so that groups of consumers with similar needs can be identified. 
This process is commonly referred to as market segmentation. To help 
identify market segments of potential, the following five criteria need to be 
considered (Solomon et al., 2003): 

 
1. The consumers should have similar needs for products and services.  
2. The needs of each respective segment should be unique for that 

segment alone. 
3. Each segment should be measurable and of a profitable size.  
4. The segment should be assessable with the use of the marketing 

mix. 
5. The consumers of each segment need to react in the same way to a 

particular marketing offer.  
 
These five criteria do in theory apply even though the importance of each 

may vary depending on type of business. Some have applied customer 
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relationship strategies in order to tailor offers to each customer, yet the 
criteria for profitability and assess-ability still remain. In practise, 
organizational culture (Jenkins and McDonald, 1997) and managers’ 
competence (Wind, 1978) have influence on how successful businesses may 
be with the market segmentation process. 

Another aspect of market segmentation is the dimension businesses 
choose to go by when selecting segments to target. Commonly, businesses 
tend to create an offer to customers with a reference to a certain age group. 
In that way the market is divided into age segments rather than segments 
based on the different lifestyles, values or personalities that can crossover 
different age groups. There are several dimensions and variables to choose 
from as can be seen in table 1. 

Table 1. Segmentation dimensions and some variables 
Dimension  Variables 
Demographic  Age, gender, education, profession, income, race 
Geographic Countries, counties, cities, climate, population density 
Psychographic Personalities, lifestyles, attitudes, values 
Behavioural Brand loyalty, usage, frequency of use, purchasing 

motive, product awareness 
Decisional group- or individual decision, involvement level 
Media-use Level of usage, time of usage, type of usage  

 
No single use of these dimensions and variables is ideal. However, 

academic scholars believe that the sole use of one variable within the 
demographic dimension for market segmentation is too limiting (Winter, 
1984). One or more can be applicable, dependent upon the situation and 
business type (Lilien and Rangaswamy, 2003). Since demographics are 
descriptive in nature they do not necessarily show the cause of certain 
behaviours. A combined use of demographics and other variables is 
considered to be more successful (Sarabia, 1996). In light of previous 
discussion on the complexities of aging consumers and the use of variables 
for market segmentation, it is worth examining the scope of previous 
segmentation studies.  
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Segmenting the Mature Market 

The early 1970’s marks the beginning of the development of several market 
segmentation studies. Not until the 1980’s did researchers begin to regard 
senior citizen as a diverse group of consumers. This triggered several 
segmentation studies being conducted in the late eighties and early nineties, 
where various segmentation variables were applied. The number of studies 
with multiple variables escalated, yet a decline in the total number of studies 
can be seen during the last ten years. At least 38 segmentation studies geared 
towards the older consumer groups have been conducted since 19732. In 
these studies biological age has been the dominating variable as can be seen 
in table 2. Out of 38 studies, 26 use one variable, thereof 13 use biological 
age. The remaining 12 studies most frequently use two variables. It is 
interesting to find great variation in use of variables, age references and 
number of segments produced in each study. Over 20 variables have been 
used, indicating different approaches to segmentation and alternative 
definitions of older consumers. Additionally, five different age reference 
groups have been used and individual studies have resulted in the definition 
of two to six distinctive market segments. 

                                                 
 
2  This information is partially gathered from Bone, 1991. 
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Table 2. Summary of  segmentation variables for older consumers  
Segmentation variable Number of studies Age reference 
Biological age   13  45+/50+/55+/65+  
 

Psychographic   5  50+/65+  
 

Biological age +   5  55/60 
retirement/gender/ 
consumer behaviour 
 

Health +    3  Retirement 
Retirement/ 
use of health service/ 
family size 
 

Psychographic +   3  50+/55+/65+ 
consumer behaviour/ 
health/aging process 
 

Consumer behaviour  3  50+/65+ 
 

Lifestyle    3  60+ 
 

Lifestyle + moral   2  55+ 
 

Income    1  65+ 
 

Over 90% of all segmentation studies have been conducted in the United 
States where the effects of the baby boom and ageing population have 
gotten the most attention. One of the most advanced studies on senior 
segmenting is called Gerontographics, conducted by Moschis (1996). The 
data for the survey took over a decade to conduct and was based on a 
theoretical framework in gerontology. The results are a segmentation system 
which identifies four major segments related to the level of the aging 
process. According to Moschis, individuals move from one segment to 
another depending on the way in which the different dimensions of ageing 
affect them. In the end people reach the last and the oldest segment called 
“frail recluses” which holds 17% of the senior market. 

Another interesting segmentation study is the study of Marthur, Sherman 
and Schiffman (1998). Their theory is that people’s behaviour is largely 
dependent upon how old they feel they are. Two segments were identified, 
those that said they were on average 12 years younger than their biological 
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age and those that said they were 7 years younger. A significant difference in 
behaviour and consumer preferences was found between those two groups. 
However, differences were not identified when the same sample was divided 
in two biological age groups (older and younger). These findings beg the 
question as to whether or not similar segmentation methods can effectively 
be applied to the Icelandic market. 

Testing alternative segmentation on Icelandic seniors 

No published segmentation studies focused on older consumers can be 
found in Iceland. It can however not be concluded that Icelandic businesses 
do not take an interest in this consumer group. According to Statistics 
Iceland 30.574 Icelanders were at the age of 60-75 years in the year 2002 
which is about 11% of the total population. In comparison, Icelanders at the 
age of 26-40 are about 21% of the population. Taking into account the 
increased disposable income of the older generations, mainly due to lower 
mortgage payments, many businesses might like to give these older segments 
more attention than they currently do. In comparison to other Nordic 
countries, the income of Icelandic pensioners is anywhere between 16-34% 
(Aldraðir – yfirstétt framtíðarinnar, 2004) higher. 

With the aim of addressing the lack of senior segmentation in Iceland a 
pilot study was conducted in 2004. The purpose was to identify a set of 
questions or segmentation variables which:  

 
a) Respondents would find easy to understand and answer.  
b) Would be simple for businesses to implement both in theoretical and 

practical terms. 
 
The plan at this stage was not necessarily to see if different sets of 

questions would identify segments of different behaviour. Rather it was to 
find a set of questions already used for segmenting seniors in other countries 
and see how Icelandic senior citizens would respond after the questions had 
been translated and contextualized. A segmentation tool (a set of questions) 
needs to be easily understood by respondents and give a good respond rate 
so that non-sampling error (such as respondent and non-response errors) 
will be minimized. Issues of survey layout, font size and clarity need also to 
be considered. To choose a set of questions that have already been used for 
segmentation in a different language was considered to be a feasible option 
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since these studies have been tested as valid and the wheel therefore not 
reinvented. Theoretically, the major difference in response is likely to be 
caused by translation errors and perhaps culture differences. A number of 
segmentation studies were analysed in respect to ageing theory and 
segmentation criteria. Practical issues regarding translation and 
contextualization were also considered. Emphasis was on the number and 
nature of variables causing the elimination of studies exclusively based on 
biological age as a dependent variable. After analysing the different studies, a 
decision was made to pilot test three of them in the Icelandic market. 

Firstly, some 20 questions relating to life experiences or life events were 
selected from the study of Lee, Moschis and Mathur (1999). Secondly, a set 
of 5 questions from Marthur, Sherman and Schiffman (1998) to measure 
cognitive age was chosen. Thirdly, 19 psychographic questions from the 
research of Lancaster and Williams (2002) were included. By collecting three 
sets of questions from different researches in one test survey an opportunity 
for comparison was made e.g. in terms of missing answers and people’s fill 
out errors. The question set which participants would have the least trouble 
answering and be easiest for data analysis should be considered as a useful 
set of segmentation for further quantative surveys and analysis. 

Method  
A small scale quantative survey with three question sets was conducted in the 
first two months of 2004. The setup of the questions was kept as close as 
possible to the original set up with the exception of font type which was kept 
larger at 14 point Arial. Included in the survey were several questions on 
various consumer behaviour and demographics. Due to the limitations of 
senior citizen segmentation, the population was defined within the age frame 
of 60-75 years old. A convenience sample of 151 participants filled out a 
printed survey in the privacy of their own home. Prior to the data gathering 
the survey was pre-tested on a few individuals combined with observation 
and interview. The pilot study was designed to shed light on possible non 
sampling errors and not to make conclusions regarding the population hence 
the convenience sampling method. 

Findings 
In the Lee, Moschis and Mathur (1999) questions, participants were asked to 
indicate when and how often they had experienced certain live events such 
as birth of child or death of relative by writing down in chronological order 
the year in which they occurred. Participants were also asked to indicate the 
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level of stress caused by the event on a 5 point scale. Out of 20 questions 
only two of them had a response rate of 40%. Combined response rate for 
all questions was 22.4% which must be considered rather low. The fact that 
participants were asked to write down the year of events seems to have had a 
discouraging effect. Some answered the stress question only leaving the 
timing of the event blank. The pilot study also reviled a flaw in the original 
survey design. When participants had not experienced a particular event they 
only had the option of leaving it blank instead of being able to say that it was 
not applicable. Therefore it was impossible to reveal how many of the 
questions were relevant. 

When it came to cognitive age (Marthur, Sherman and Schiffman, 1998), 
95% had completed the 5 questions correctly. In this set, participants were 
asked to answer questions such as “I feel as though I am in my…” with an 8 
point scale where each point represented a 10 year interval from age 10-99 
years old. After dividing the sample into two groups, depending if they 
answered below (51.7%) or above (48.3%) average, it became clear that a 
significant number of participants regarded themselves as cognitively young 
despite old biological age. Of those age 68-75 years old, 33% felt they 
belonged to the younger cognitive age group which answered below average. 
This set of questions proved therefore to be rather simple for participants to 
answer and easy to analyse. 

Lastly, the 19 psychographic questions (Lancaster and Williams, 2002) 
were answered sufficiently by 82% of the sample. The data were factor 
analysed successfully with principal component analysis. As with the original 
survey, 6 factors where identified indicating different personality behaviour. 
The pilot study did however not show significant response difference 
between age or gender groups. Even though the questions had a fair 
response rate the analytical part proved to be more complex.  

The findings of this pilot study indicate that cognitive age is the simplest 
way of the three to segment older consumers in two distinct segments. The 
success of this segmenting variable is primarily based on the high response 
rate and the significance in data analysis. On the contrary life events and 
psychographs showed either difficulty in data analysis or in both response 
rate and analysis. It is also demonstrated that biological age alone is not a 
reliable segmentation variable since a significant number of the oldest 
Icelandic senior citizens participating in the pilot say they have younger 
cognitive age. It is hereby suggested this variable be better studied in the 
Icelandic context, preferably in combination with consumption data from 
specific businesses.  
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Conclusion 

Older consumers are a growing market in Iceland. This growing group of 
consumers seems to be more diverse than was ever anticipated. As their 
power steadily grows, it is important for consumer businesses to design long-
term strategies for this particular market. Businesses need to identify specific 
segments to target, such as the younger cognitive segment. 

Unfortunately, segmentation has its limitations. While businesses should 
be careful to use great amount of time on excessive analysis of several 
variables, businesses should neither choose the historical way of segmenting 
by age only. It’s important for each business to adopt a segmentation which 
is effective in relation to their business. Variables which are strictly related to 
that particular business may be vital in combination with other more general 
variables in order to create effective segmentation. This study suggests that 
cognitive age combined with other variables may be good for Icelandic 
businesses to start with. Management needs however, in each situation, to 
determine which way is most suitable. Whatever methods and tools will be 
used, businesses need to measure the effectiveness and profitability of their 
segmentation. 
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Þróun stjórnendahæfni í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum 

Harpa Björg Guðfinnsdóttir 
Inga Jóna Jónsdóttir 

 

Flestir eru sammála um mikilvægi þess að fyrirtæki hafi á að skipa hæfum 
stjórnendum sem geta tekist á við áskoranir í sífellt flóknara og kröfuharðara 
rekstrarumhverfi. Því er formlegt nám og óformlegar leiðir til að þróa 
stjórnendahæfni mikið í brennidepli fræðasamfélagsins jafnt sem aðila 
atvinnulífsins (Bolden, 2001; Sargent, 1996). Einkum er vaxandi áhugi á 
þróun stjórnendahæfni í litlum og meðalstórum fyrirtækjum (Storey, 1994; 
Carter et al., 2000; Bolden, 2001). Sem ástæður fyrir vaxandi áhuga á efninu 
mætti nefna að þennan flokk lítilla og meðalstórra fyrirtækja fylla langflest 
fyrirtæki og stofnanir sem standa á bak við verðmætasköpun þjóða. Bent er á 
að mistök séu algeng í litlum og meðalstórum fyrirtækjum t.d. í Bretlandi 
(Perren og Grant, e.d.) og að yfirleitt megi rekja þau til veikleika í stjórnun. 
Því er stjórnendahæfni og þróun hennar atriði sem skiptir sköpum. 
Rannsóknir sem gerðar hafa verið víða erlendis á þróun stjórnendahæfni í 
litlum og meðalstórum fyrirtækjum benda hins vegar til að ýmsu sé ábótavant 
í þeim efnum (Bolden, 2001; Johnson, 2002; Devins og Johnson, 2003). Í 
ljósi þessa er bent á nauðsyn þess að rannsaka nánar stöðu og eðli þróunar 
stjórnendahæfni hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum til þess að geta aukið 
vitund og skilning á mikilvægi og þróað aðferðir til að efla og styrkja þennan 
þátt. 

Viðfangsefni greinarinnar er í fyrsta lagi að varpa í örstuttu máli ljósi á 
nokkur hugtök og fræðileg viðmið er varða stjórnendahæfni og leiðir til 
þróunar slíkrar hæfni. Í öðru lagi verða kynntar niðurstöður könnunar sem 
birtist í febrúar 2005 í meistaraprófsritgerð Hörpu Bjargar Guðfinnsdóttur, 
en hún safnaði gögnum með viðtölum við stjórnendur í tíu litlum og meðal-
stórum fyrirtækjum. Viðtölin mætti flokka sem hálfopin og þau byggðu á 
spurningaramma að fyrirmynd sambærilegrar könnunar sem framkvæmd var 
í litlum og meðalstórum fyrirtækjum í Bretlandi.  
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Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hver væru helstu 
viðfangsefni stjórnendanna, hvaða hæfni þeir teldu sig þurfa að búa yfir, hver 
væru viðhorf þeirra til þróunar stjórnendahæfni og hvaða leiðir þeir færu við 
að þróa stjórnendahæfni sína. Tilgangurinn var bæði að fá innsýn í þennan 
þátt hjá litlum og meðalstórum íslenskum fyrirtækjum og að kanna hver 
staðan væri samanborið við niðurstöður sambærilegrar breskrar könnunar. 
Könnunin var hugsuð sem einskonar forkönnun á efninu sem gefið gæti 
hugmyndir að þróun frekari rannsókna.  

Hugtök og fræðileg viðmið  

Til að leita skilnings á því hver eru meginviðfangsefni stjórnenda í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum og kanna hvaða hæfni þeir sjálfir telja sig þurfa að 
búa yfir og hvaða leiðir þeir fara helst við að þróa þá hæfni þarf að skilgreina 
lykilhugtök og finna fræðileg viðmið við greiningu og túlkun gagna.  

Rannsóknir á viðfangsefnum stjórnenda 
Viðfangsefni stjórnenda hafa lengi verið fræðimönnum hugleikin og margir 
hafa kannað þau og flokkað til að gefa yfirsýn og skapa skilning á starfi þessa 
hóps. Árið 1916 skilgreindi Fayol viðfangsefni stjórnenda sem áætlanagerð 
(e. planning), skipulag (e. organizing), fyrirmælagjöf (e. commanding), 
samhæfingu (e. coordinating) og eftirlit (e. control). Þetta er hin klassíska 
skilgreining á stjórnun og er hún vel þekkt innan stjórnunarfræðanna. Í stað 
þess að tala um fyrirmælagjöf og samhæfingu er nú talað um forystu 
(Tolentino, 1998; Luthans, 1988).  

Henry Mintzberg (1971) gagnrýndi þessa hefðbundnu skilgreiningu 
Fayols á viðfangsefnum stjórnenda og taldi engan veginn búið að svara því í 
hverju starf stjórnandans væri fólgið. Til að reyna að svara spurningunni 
fylgdist Mintzberg með framkvæmdastjórum (e. chief executives) í fimm 
meðalstórum og stórum fyrirtækjum. Hann komst að þeirri niðurstöðu að 
stjórnendastarfið væri bæði sundurslitið og brotakennt, að stjórnendurnir 
eyddu stuttum tíma í hvern þátt starfsins en þeir eyddu miklum tíma í 
samskipti (e. interpersonal activities). Niðurstaða Mintzbergs var sú að leggja 
áhersluna á hegðun stjórnenda og lýsa stjórnendastarfinu með tíu 
hlutverkum, sem hann raðaði í þrjá flokka; samskiptahlutverk, upplýsinga-
miðlun og ákvarðanatöku (Boddy, 2002; Mintzberg, 1971).  

Í bók sinni The General Managers lýsti Kotter (1982) stjórnendum og 
störfum þeirra og byggði á rannsókn sem hann gerði á meðal 15 árangurs-
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ríkra yfirstjórnenda. Líkt og Mintzberg dró Kotter (sjá í Luthans, 1988) 
flokkun Fayols í efa, og komst hann einnig að þeirri niðurstöðu að 
umtalsverður tími stjórnenda færi í samskipti. Þá fór töluverður tími þessara 
stjórnenda í fundi, að safna og gefa upplýsingar og kallaði Kotter þennan 
þátt „myndun tengslanets“. 

Yukl (2002) bendir á að flokkun Mintzberg á hlutverkum stjórnenda sýni 
þætti sem eru sameiginlegir hjá flestum í stjórnunarstöðum, en segir 
jafnframt að rannsóknir gefi til kynna að hlutverk stjórnenda séu misjöfn 
eftir stjórnunarstigi og ólíkum skipulagsheildum. Sem dæmi um áhrifaþætti 
nefnir Yukl (2002) að ábyrgð stjórnenda sé mismunandi eftir stöðu þeirra í 
skipuriti og þar með eru störf þeirra ólík. Hann segir æðstu stjórnendur vera 
upptekna við að setja langtímaáætlanir og horfa 10 – 20 ár fram í tímann. Þá 
hafa þeir mikla ábyrgð og þurfa oft að taka mikilvægar ákvarðanir og verja 
miklum tíma í að eiga samskipti við aðila utan fyrirtækisins. Eftir því sem 
stjórnunarstig lækkar minnkar ábyrgð stjórnendanna og þeir gera áætlanir 
styttra fram í tímann. Ennfremur verja stjórnendur sem neðar eru í skipuriti 
meiri tíma í tæknileg mál, starfsmannamál, að skipuleggja vinnu og fylgjast 
með frammistöðu starfsfólks.  

Rannsókn Kraut, Pedigo, McKenna og Dunette (1989) sýndi einnig fram 
á ólík hlutverk stjórnenda eftir stjórnunarstigi þeirra. Þátttakendur í 
rannsókninni voru 1412 stjórnendur af þremur stjórnunarstigum og voru 
þeir beðnir um að raða 57 verkefnum í starfi sínu eftir mikilvægi. Rannsóknin 
leiddi í ljós að æðstu stjórnendur vörðu mestum tíma í að fylgjast með 
þáttum í ytra umhverfi, eiga samskipti við aðila utan fyrirtækisins og koma 
auga á ný viðskiptatækifæri.  

Rannsóknir á stjórnendahæfni 
Athyglin hin síðari ár og áratug hefur í vaxandi mæli beinst að hæfni 
stjórnenda til að takast á við og leysa viðfangsefnin farsællega. Nordhaug 
(1998:8) hefur skilgreint hæfni (e. competence) sem „þekkingu (e. knowledge), 
færni (e. skills) og eiginleika fólks (e. abtitudes) sem nýtast í starfi“. Með þekkingu á 
hann við upplýsingar sem eru meira eða minna skipulagðar, færni á við um 
getuna til að eiga við ýmsar aðstæður og eiginleikar eru meðfædd geta til að 
þróa þekkingu og færni (sjá í Bramming, 2001). 

Við rannsóknir á störfum stjórnenda er algengt að þau séu tengd kröfum 
um hæfni sem talið er mikilvægt að ná tökum á ef góður árangur á að nást í 
starfi. Algengasta flokkunin er að skipta stjórnendahæfni upp í þrjá 
hæfniflokka; vitræna hæfni (e. cognitive/conceptual), félagslega hæfni (e. 
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interpersonal) og sérhæfða hæfni (e. technical skill) (Kerr og Jackofsky, 1989; 
Nordhaug, 1993; Nordhaug, 1998). 

Yukl (2002) segir að hægt sé að flokka vitræna hæfni sem getuna til að 
eiga við hugtök og hugmyndir. Ennfremur segja Blanchard og Thacker 
(2004) að þessi þáttur eigi við um hugræna getu sem þarf til að greina flóknar 
aðstæður og taka viðeigandi ákvarðanir. Félagsleg hæfni felur í sér þekkingu 
um mannlega hegðun og hópferla, getu til að skilja tilfinningar, viðhorf og 
hvatir einstaklinga og samskiptahæfni. Þá felur sérhæfð hæfni (e. technical 
skills) í sér almenna tæknilega þekkingu sem þarf að búa yfir til að stýra 
einingu skipulagsheildar. Ennfremur er hún nauðsynleg til að takast á við 
sérhæfð verkefni innan ákveðinna deilda og felur í sér þekkingu á aðferðum, 
ferlum og tækjum sem þarf til að framkvæma sérhæfð verkefni. Þá felur hún 
einnig í sér þekkingu á staðreyndum um skipulagheild, t.a.m. reglur, 
uppbyggingu, stjórnkerfi og eiginleika starfsmanna sem og vörur og þjónustu 
(Blanchard og Thacker, 2004; Yukl, 2002).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á mikilvægi hæfniþáttanna þriggja, 
t.a.m. komst Boyatzis (1982, sjá í Yukl, 2002) að þeirri niðurstöðu með 
rannsókn sinni að vitræn hæfni greindi á milli árangursríkra stjórnenda og 
þeirra sem ekki ná árangri í starfi. Undir þetta tekur Bass (1990, sjá í Yukl, 
2002) sem segir vitræna hæfni einkum leiða til árangurs í æðri stjórnunar-
stöðum. Þá gaf rannsókn McCall og Lombardo (1983b, sjá í Yukl, 2002) til 
kynna að skortur á vitrænni hæfni væri ein af ástæðunum fyrir því að 
stjórnendur „fara út af sporinu“, þ.e. mistekst. 

Hvað eftir annað hafa rannsóknir undirstrikað mikilvægi félagslegrar 
hæfni í starfi stjórnenda. Í rannsókn sem gerð var á vegum Center for Creative 
Leadership (CCL) (McCall og Lombardo, 1983b, sjá í Yukl, 2002) var reynt að 
koma auga á einkenni og hegðun stjórnenda sem veldur því að þeim mistekst 
í starfi. Rannsóknin gaf ekki til kynna neina forskrift að góðum árangri, en 
gaf hins vegar ákveðnar vísbendingar um hvað það er sem segir fyrir um 
góðan eða slæman árangur í starfi stjórnenda. Niðurstaða rannsóknarinnar 
leiddi í ljós að skortur á félagslegri hæfni væri aðalástæða þess að stjórnendur 
næðu ekki árangri. 

Önnur rannsókn Center for Creative Leadership (McCall og Lombardo, 
1983a, sjá í Yukl, 2002) gaf til kynna að sérhæfð þekking á vörum og 
vinnuferlum skipti miklu máli fyrir stjórnendur á neðri stigum skipulags-
heilda. Hins vegar virtist hún skipta minna máli fyrir árangur í starfi æðri 
stjórnenda. Þá bendir Yukl (2002) á að stjórnendur sem stýra tækni sem 
undirmenn þeirra nota við vinnu sína, þurfi að búa yfir yfirgripsmikilli 
þekkingu á henni. Þessir stjórnendur þurfa að stýra vinnuferlum og þjálfa og 
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stýra starfsmönnum við ákveðin verkefni og meta frammistöðu þeirra. Enn-
fremur þurfa þeir að takast á við vandamál sem upp geta komið vegna 
tæknilegra þátta og er því sérhæfð þekking afar mikilvæg.  

Hvernig má þróa stjórnendahæfni? 
Hvers vegna ná sumir stjórnendur árangri í starfi, en aðrir ekki? Guinn 
(1999) segir hluta svarsins felast í því að þeir sem ná árangri séu stöðugt að 
læra og þróast í starfi. Ennfremur segir hann þá velta því fyrir sér hvaða 
þekkingu og hæfni þeir þurfi að búa yfir til að bæta árangur sinn. Þá segir 
Drucker (1993) árangursríka stjórnendur stöðugt spyrja sig að því hvert 
þeirra framlag sé og hvernig þeir geti bætt frammistöðu skipulagsheildar-
innar. 

Stjórnendur sem ná árangri í starfi eiga það sameiginlegt að vera stöðugt 
að læra og þróast í starfi, en til eru margar leiðir við þróun stjórnendahæfni. 
Algeng aðferð er formlegt nám innan menntastofnana og meira eða minna 
skipulagt nám og/eða þjálfun innan eða utan fyrirtækis/stofnunar. Önnur 
leið minna sýnileg og skipulögð, jafnvel lítt áformuð, er hin óformlega leið. 
Hér er vísað til þróunar hæfni í hinu daglega starfi með því t.d. að fylgjast 
með öðrum, læra af reynslu, íhuga aðgerðir og árangur og læra af mistökum, 
nýta sér „læriföður“ (e. mentor) eða reynslumeiri aðila sem ráðleggur og 
getur verið fyrirmynd o.fl..  

Samkvæmt Johnson (2002) hefur þjálfun og þróun sem á sér stað í litlum 
og meðalstórum fyrirtækjum tilhneigingu til að vera óformleg, innan 
vinnustaðar og tengd skammtímamarkmiðum. Þá bendir Bolden (2001) á að 
þjálfun stjórnenda í litlum og meðalstórum fyrirtækjum hafi verið í algjöru 
lágmarki. Ennfremur segir hann að þættir eins og tímaskortur og skortur á 
fjármagni hamli því að þeir afli sér þjálfunar. Beardwell, Holden og Claydon 
(2004) segja að upplýsingar um litla þjálfun stjórnenda í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum geti ýtt undir svartsýni, en benda um leið á að á 
heildina litið séu þetta upplýsingar um formlega þjálfun og því skorti meiri 
upplýsingar um hinar óformlegu leiðir við þróun hæfni.  

Tilviksrannsókn meðal tíu íslenskra fyrirtækja 

Meginmarkmið rannsóknarinnar sem lýst er í þessari grein er að kanna hvaða 
leiðir hafa verið farnar við þróun stjórnendahæfni hjá tíu litlum og 
meðalstórum íslenskum fyrirtækjum. Í rannsókninni er kannað hver 
viðfangsefni stjórnendanna eru, hvaða hæfniþáttum viðmælendur telja sig 
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þurfa að búa yfir og með hvaða hætti þeir þróa stjórnendahæfni sína. 
Rannsóknin flokkast sem tilviksrannsókn með eigindlegri gagna-öflunar-
aðferð. Valið á tilviksrannsóknaraðferð í þessu tilfelli má rökstyðja með því 
að verið er að leita skilnings á þeim nokkuð flóknu atriðum sem rannsóknin 
beinist að hjá þeim aðilum er málið varðar. Ennfremur er hún hugsuð sem 
grunnur að frekari rannsókn á efninu.  

Undirbúningur, þátttakendur og gagnasöfnun 
Hugmyndin að rannsókninni er byggð á breskri rannsókn (Perren og Grant, 
e.d.) og var ákveðið að fylgja henni eins og unnt væri við val á fyrirtækjum til 
þátttöku. Ákveðið var að taka fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, en í upphafi 
þurfti að skilgreina hvað átt er við þegar talað er um lítil og meðalstór 
fyrirtæki. Víða erlendis eru fyrirtæki af stærðargráðunni 1-250 starfsmenn 
flokkuð sem lítil og meðalstór fyrirtæki. Hér á landi eru hins vegar 99,19% 
íslenskra fyrirtækja með 100 eða færri starfsmenn (Hagstofan, e.d.) og ef 
stuðst væri við flokkunina 1-250 starfsmenn myndu nánast öll fyrirtæki hér á 
landi falla í þann flokk. Ákveðið var því að miða við 100 starfsmenn og færri, 
en auk þess var einyrkjum sleppt úr úrtakinu.  

Val þátttökuaðila miðaðist annars vegar við stærð fyrirtækjanna, þ.e.a.s. 
fjölda starfsmanna og hins vegar atvinnugreinarnar verslun, þjónustu og 
framleiðslu. Tíu fyrirtæki voru valin til þátttöku, en tekin voru opin viðtöl við 
stjórnendur fyrirtækjanna. Níu viðmælendanna voru æðstu stjórnendur 
fyrirtækjanna, en einn þeirra var millistjórnandi. Fjórir af viðmælendum falla 
undir skilgreiningu Wickhams (2001) á frumkvöðlum, þ.e. þeim sem setja 
sjálfir á stofn fyrirtæki og einnig þeim sem blása lífi í fyrirtæki fremur en að 
byggja þau upp frá grunni. Í rannsókninni var stuðst við þessa skilgreiningu 
og skoðað hvort munur væri á frumkvöðlum og stjórnendum sem ekki voru 
jafnframt frumkvöðlar. Fjórir viðmælendanna voru konur og sex karlar (sjá 
töflu 1).  
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Tafla 1. Þátttakendur rannsóknarinnar 
Stærð fyrirtækis 2-10 starfsmenn 11-50 starfsmenn 51-100 starsfmenn 
Atvinnugrein „mjög lítil“ „lítil“ „meðalstór“ 
Verslun Tilvik A (f) Tilvik G (f) Tilvik J 
 Tilvik H (f)   
 

Þjónusta Tilvik F Tilvik C (m) Tilvik D 
   Tilvik I 
 

Framleiðsla  Tilvik E (f) Tilvik B 
(f)=frumkvöðull 
(m)=millistjórnandi 

 
Í upphafi var viðmiðið að viðtölin tækju 30-45 mínútur hvert, en viðtölin 

tóku frá 20 mínútum upp í 45 mínútur. Öll viðtölin voru tekin upp á 
segulband, en í upphafi hvers viðtals voru þátttakendur beðnir um leyfi til 
upptöku. Að viðtölunum loknum voru þau afrituð orðrétt á tölvutækt form 
eins fljótt og auðið var. Við afritun viðtalanna voru athugasemdir 
rannsakanda skráðar niður jafnóðum, en þær geta hjálpað til við túlkun 
viðtalanna. Afritun viðtalanna var samtals 140 blaðsíður, en skráðar síður á 
hvert viðtal voru frá 10 blaðsíðum upp í 19 blaðsíður. 

Niðurstöður 

Hér verða kynntar meginniðurstöður úr gagnagreiningu rannsóknarinnar.  

Hver eru helstu viðfangsefni stjórnenda? 
Mörg viðfangsefni voru nefnd á nafn og greinilega misjafnt hvernig 
viðmælendurnir verja tíma sínum. Þó má greina ákveðna þætti sem voru 
sameiginlegir hjá mörgum viðmælendanna (sjá töflu 2). 
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Tafla 2. Viðfangsefni stjórnenda 
Starfsmannamál  

• Starfsmannamál, stýra starfsmannamálum, funda og B, C, D, E,  
vinna með fólki F, G, I, J 
 

• Viðhalda góðri starfsánægju, hvetja og vinna með  
starfsmannastjóra D, G 
 

• Skapa góðan vinnustað og góðan starfsanda E, F 
 

• Samband við starfsfólk, sýna fordæmi og hlusta á fólk F 
 

• Mönnunarþáttur, velja með sér rétta fólkið og hvetja,  
skapa liðsvinnu J 
 

• Viðhalda góðu starfsfólki I 
 

• Gæða- og starfsmannamál í fyrirtækinu C 
 

• Hvatning E, G 
 

• Útdeila verkefnum J 
 

• Hlúa að mannlega þættinum við stjórnun breytinga G 
 
Rannsóknin leiddi í ljós að viðfangsefni þátttakenda eru mörg og að 

greinilega er misjafnt eftir hverjum og einum hvernig þeir verja tíma sínum. 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru þó sammála um það að mikill tími færi í 
að sinna starfsmannamálum og nefndu þeir þætti eins og að viðhalda 
starfsánægju og góðum starfsanda, að hvetja, velja og viðhalda góðu starfs-
fólki. Samskipti eru því stór þáttur í starfi viðmælendanna og þá aðallega við 
starfsmenn. Átta af tíu viðmælendum nefndu starfsmannamál, en þess má 
geta að viðmælendurnir tveir sem ekki nefndu starfsmannamál starfa í flokki 
minnstu fyrirtækjanna og því ekki mikið til að halda utan um hvað varðar 
starfsmannamál.  

Í rannsókninni voru fleiri viðfangsefni einnig nefnd. Sölumál eru t.a.m. 
einnig stór þáttur í starfi stjórnenda, en rúmlega helmingur þátttakenda 
nefndi sölu sem eitt af sínum viðfangsefnum. Þá voru önnur viðfangsefni 
sjaldnar nefnd, eins og utanumhald og stjórnun, markaðsmál og vöxtur og 
stefnumótun.  

Hver er helsta áskorunin í starfi stjórnenda lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja? 

Rannsóknin leiddi í ljós að það var mjög einstaklingsbundið hvað við-
mælendur töldu vera helstu áskorunina í starfi sínu og ekki eitt viðfangsefni 
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umfram annað sem stóð upp úr. Ýmsir þættir voru nefndir eins og aukning 
hagnaðar, stjórnun breytinga og starfsmannamál og er greinilegt að af mörgu 
er að taka (sjá töflu 3). 

Tafla 3. Áskorun í starfi stjórnenda 
Áskorun í starfi stjórnandans Tilvik 

• Rekstur kefst mikillar yfirsetu og mikils tíma A 
 

• Mikilvægt að fylgjast með keppinautum A 
 

• Að velja réttu vöruna sem selst A 
 

• Að brúa þarfir markaðar og fyrirtækja B 
 

• Skipulagning og stefnumótun C 
 

• Mikil vinna D 
 

• Að ná árangri E 
 

• Stjórnun breytinga F 
 

• Starfsmannahald G 
 

• Selja vöru, reyna að auka veltuna H 
 

• Samskiptaþátturinn I 
 

• Breytingar í umhverfi J 
 

• Væntingar um vöxt og afkomu J 

Hvaða hæfni þurfa stjórnendur lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja að búa yfir? 

Rannsóknin undirstrikaði mikilvægi félagslegrar hæfni fyrir stjórnendur. Allir 
þátttakendurnir voru sammála því að mikilvægt væri að búa yfir félagslegri 
hæfni og nefndu þeir þætti eins og samskipti, að byggja upp sterka liðsheild, 
að útdeila verkefnum, samningaviðræður, persónulega framkomu, bjartsýni 
og jákvæðni. Viðmælendurnir telja að félagslega hæfnin sé grunnur að öllu 
öðru þar sem hún er undirstaðan að því að stjórnendur fái starfsmenn til 
samstarfs svo hægt sé að ná árangri. Þá nýtist félagslega hæfnin ekki aðeins í 
samstarfi við starfsmenn heldur einnig þá sem standa utan fyrirtækisins. Í 
ljósi þess að samskipti eru stór þáttur í starfi stjórnenda er afar mikilvægt að 
þeir búi yfir félagslegri hæfni til að geta tekist á við dagleg störf sín (sjá töflu 
4). 
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Tafla 4. Hæfni stjórnenda 
Félagsleg hæfni Tilvik 

• Samskipti, félagsleg hæfni, mannleg sýn A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
• Ná upp liðsanda, byggja upp sterka liðsheild,  

skapa liðsanda, leiða og hvetja fólk, hvatning D, J 
Vitræn hæfni 

• Skynsemi, common sense, skýr hugsun,   
dómgreind, rökhugsun D, E, G, H,  

• Skipulag, skipulagsgáfa,samræming A, B, C, E 
• Innsæi í heildina, heildaryfirsýn, heildar-  

markmið, rekstraryfirsýn, greina kjarna máls  
og mikil yfirsýn E, F, I, J 

• Að vera í stefnumörkun, sjá tækifæri, sjá hvað  
skiptir máli, stefnumótun C, D, J 

Sérhæfð hæfni 
• Söluhæfni, sölumennska, selja hugmyndir A, B, D, F, H, I, J 
• Vöruþekking C, G, H, I 
• Tölvukunnátta A, H 

 
Auk félagslegrar hæfni barst sérhæfð hæfni einnig til tals og var í þeim 

flokki einn þáttur sem stóð upp úr. Sjö viðmælendur af tíu töluðu um að 
söluhæfni væri mikilvæg og var það sá þáttur sem kom næst á eftir sam-
skiptahæfni. Þessar áherslur eru í samræmi við áherslur þátttakenda á 
viðfangsefni sín því á eftir starfsmannamálum komu sölumál. Lítil áhersla var 
á aðra þætti sérhæfðrar hæfni, t.a.m. töldu flestir að bókhalds- og fjármála-
þekking væri þekking sem gott væri að búa yfir, en alls ekki nauðsynlegt. 
Ennfremur kom fram í rannsókninni mun minni áhersla hjá viðmælendum á 
vitræna hæfni en á félagslega hæfni. Oftast nefndu menn þætti eins og 
almenna skynsemi eða rökhugsun, skipulag og heildaryfirsýn sem dæmi um 
vitræna hæfni. 

Breska rannsóknin (Perren og Grant, e.d) leiddi í ljós að frumkvöðlar og 
stjórnendur voru sammála um að mikilvægast væri að búa yfir félagslegri 
hæfni af hæfniþáttunum þremur og eru það sömu niðurstöður og þessi 
rannsókn leiddi í ljós. Þá leiddi breska rannsóknin ennfremur í ljós að næst á 
eftir félagslegri hæfni lögðu frumkvöðlar áherslu á vitræna hæfni og minnsta 
áherslu á sérhæfða hæfni. Þessu var öfugt farið hjá stjórnendum sem lögðu 
meiri áherslu á sérhæfða hæfni en vitræna. 
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Hvaða leiðir fóru stjórnendur við þróun hæfni sinnar? 
Rannsóknin undirstrikaði það að mikil áhersla er lögð á óformlegar leiðir við 
þróun hæfni. Aðeins fjórir viðmælendur sögðust reglulega hafa fengið 
þjálfun eða farið á námskeið eftir að þeir hófu störf sem stjórnendur, en auk 
þess þróa þeir hæfni sína með óformlegum hætti. Þeir sem reglulega fá 
formlega þjálfun koma úr fyrirtækjum af öllum stærðarflokkunum þremur, en 
athygli vekur að í hópi þeirra er enginn frumkvöðull og er það í samræmi við 
niðurstöðu rannsóknar Perren og Grant (e.d.). Sex viðmælendanna í rann-
sókninni sögðust ekki hafa lagt mikla áherslu á þróun hæfni með formlegum 
hætti og lágu ýmsar ástæður þar að baki. Meðal ástæðna var lítill áhugi á að 
sitja formleg námskeið, tímaskortur og að þeir legðu áherslu á að þróa 
hæfnina með öðrum hætti.  

Ýmsar óformlegar leiðir við þróun hæfni eru mögulegar og mikilvægt er 
að þáttur óformlegrar þróunar hæfni sé viðurkenndur. Í rannsókninni kom í 
ljós að margir þátttakendanna þróa hæfni sína með lestri bóka, tímarita og á 
neti, eða með því að sækja ráðstefnur. Þá var mismunandi hvað við-
mælendurnir lásu eða lögðu áherslu á, t.a.m. stjórnunarbækur, sölubækur, 
tímaritið Frjálsa Verslun eða bækur og tímarit tengd þeim geira sem við-
komandi starfar í. Þá kom fram að nokkrir sækja reglulega ráðstefnur 
hérlendis og erlendis. Ennfremur sagðist helmingur þátttakenda læra mark-
visst af reynslunni og nýta sér það í starfi, en þar af var einn frumkvöðull. 
Margir eru með víðtæka reynslu úr fyrri störfum sem hefur gagnast þeim, þá 
töluðu nokkrir um að það hefði verið mjög lærdómsríkt að starfa erlendis og 
hefði það gefið þeim mikla reynslu sem nýttist þeim í núverandi starfi. Auk 
þess talaði einn viðmælendanna um að auk reynslu úr fyrri störfum hefði 
upplifun úr æsku verið reynsla sem hefði gagnast honum. 

Ein leið til þróunar hæfni er að taka sér aðra til fyrirmyndar, en helmingur 
þátttakenda í rannsókninni sagðist eiga sér fyrirmyndir sem nýttust þeim í 
starfi. Það voru m.a. foreldri eða stjórnendur annarra fyrirtækja. Þá sögðu 
tveir þátttakendanna einnig hægt að læra af mistökum annarra og láta sér það 
verða „víti til varnaðar“ eins og einn viðmælandinn sagði. Athygli vekur að allir 
frumkvöðlarnir sögðust læra af öðrum einstaklingum, eða fjórir af þeim 
fimm sem sögðust nota þessa leið til þróunar hæfni (sjá töflu 5).  
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Tafla 5. Leiðir við þróun stjórnendahæfni 
Námskeið og formleg þjálfun Tilvik 

• Leggur áherslu á þjálfun í samskiptum C 
• Fer reglulega á námskeið. Bæði í nýju efni og upprifjun F 
• Formleg fræðsla snýst mikið um vöruþekkingu, hefur  

einnig sótt ýmis önnur námskeið I 
• Hefur sótt fjölda námskeiða í ýmsu, bæði hérlendis  

og erlendis J 
Lestur bóka, tímarita og á neti og ráðstefnur 

• Lestur bóka, greina og tímarita D, F, G, H, I, J 
• Ráðstefnur hérlendis og erlendis H, F, I 
• Námskeið og framsöguerindi á vegum Félags kvenna   

í atvinnurekstri A 
Lært af reynslu 

• Reynsla af fyrri störfum B 
• Reynsla markvisst byggð upp, m.a. í störfum erlendis D 
• Reynsla úr fyrri störfum og úr æsku E 
• Reynsla af fyrr störfum og starfi erlendis F 
• Reynsla af ýmsum störfum, lengi starfað sem stjórnandi J 

Lært af öðrum 
• Fyrirmyndir úr ýmsum áttum D, E, G 
• Félagsskapur kvenna í atvinnurekstri; borið saman bækur  

sínar við aðra og lært af þeim hvernig fyrirtæki eru rekin A, G 
 
Þegar litið er á heildarniðurstöður rannsóknarinnar sést að 

þátttakendurnir nota ólíkar leiðir við þróun hæfni og er þáttur óformlegra 
leiða áberandi. Þá leggur hver og einn viðmælandi mismikla áherslu á þjálfun, 
en allir þróa þeir hæfni sína með einum eða öðrum hætti. Nokkrir við-
mælendanna nota hvort tveggja formlegar og óformlegar leiðir, en það er 
greinilegt að frumkvöðlarnir lögðu meiri áherslu á óformlegar leiðir við 
þróun hæfni. Enginn af frumkvöðlunum leitar sér reglubundið formlegrar 
þjálfunar, en allir sögðust þeir læra af öðrum einstaklingum, þrír þeirra lesa 
bækur og tímarit og einn sagðist hafa lært mikið af reynslunni.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður bresku rannsóknar-
innar (Perren og Grant, e.d.) þar sem enginn frumkvöðlanna lagði áherslu á 
formlega þjálfun, en þeir leggja meiri áherslu á óformlegar leiðir eins og 
samskipti við læriföður og að læra af öðrum einstaklingum. Stjórnendur 
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lögðu meiri áherslu á formlega þjálfun, en þeir notuðu einnig óformlegar 
leiðir eins og frumkvöðlarnir.  

Lokaorð 

Í þessari grein hefur verið lýst í megindráttum fræðilegum viðmiðum og 
niðurstöðum tilviksrannsóknar sem gerð var meðal tíu stjórnenda í litlum og 
meðalstórum íslenskum fyrirtækjum. Spurt var um helstu viðfangsefni, 
hæfnikröfur og leiðir til að þróa stjórnendahæfni.  

Rannsóknin leiddi það helst í ljós að stór hluti af starfi viðmælendanna fer 
í að sinna starfsmannamálum, t.a.m. að viðhalda starfsánægju, hvetja, velja og 
viðhalda góðu starfsfólki. Þá voru sölumál einnig nefnd sem stór þáttur í 
starfi þessara stjórnenda. Viðmælendur töldu félagslega hæfni skipta mestu 
máli í starfi sínu og eru þessar niðurstöður í samræmi við sambærilega 
rannsókn sem framkvæmd var í litlum og meðalstórum fyrirtækjum í 
Bretlandi.  

Við þróun hæfni er þáttur óformlegra leiða áberandi. Nokkrir 
viðmælendanna nota hvort tveggja formlegar og óformlegar leiðir, en áhuga 
vekur að frumkvöðlar leggja mesta áherslu á óformlegar leiðir við þróun 
hæfni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður bresku rann-
sóknarinnar.  
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Einliðasnið notað til að meta áhrif 
fyrirsætu í auglýsingum1 

Haukur Freyr Gylfason 
Helga Þorsteinsdóttir 

Zuilma Gabriela Sigurðardóttir 

 

Þegar fyrirtæki hanna og birta auglýsingar þá er mikilvægt fyrir þau að komast 
að því hvort þær skili tilætluðum árangri. Það getur verið dýrt að hanna og 
birta auglýsingar og í samkeppni hafa fyrirtæki varla efni á því að sóa 
dýrmætu fé í auglýsingar sem ekki hafa tilætluð áhrif.  

Rannsóknir hafa sýnt að það er áhrifaríkara að hafa fyrirsætur í aug-
lýsingum frekar en að kynna vöruna eina og sér (Chestnut, Lachance og 
Lubitz, 1977). Aðlaðandi fyrirsætur vekja jákvæðar tilfinningar hjá 
neytendum (Söderlund, 2003) því fallegu fólki er talið vegna betur í lífinu en 
því sem er ekki eins fallegt (Bower og Landreth, 2001; Dion, Berscheid og 
Walster, 1972). Pörun er svo talin eiga sér stað þannig að vara sem verið er 
að auglýsa tekur til sín þær jákvæðu tilfinningar sem neytendur bera til 
fyrirsætunnar. Síðari tíma rannsóknir benda til þess að samband milli 
fegurðar og þess að eigna einhverju fleiri jákvæða eiginleika er ekki eins sterkt 
og áður var talið (Eagly, Ashmore, Makhijani og Longo, 1991) og geti jafnvel 
verið neikvætt ef fyrirsæturnar eru taldar of fallegar (Bower, 2001). 

Rannsóknir sem byggja á fyrir og eftir rannsóknarsniði (before and after 
design) fara þannig fram að mælingar eru gerðar fyrir íhlutun og svo eftir að 
íhlutun hefur átt sér stað. Þetta er veikasta form hálftilrauna (quasi-experiments) 
og vegna ýmissa vandkvæða, eins og aðhvarfs að meðaltali (regression to the 
mean), geta niðurstöðurnar verið óáreiðanlegar (Burns og Bush, 2003). Lipsey 
og Wilson (1993) sýna í yfirliti sínu á rannsóknum á meðferð í sálfræði, 
kennslufræði og atferlisfræði að fyrir og eftir rannsóknarsnið ofmetur áhrif 
íhlutunar að meðaltali um 61% samanborið við rannsóknir sem nota 

                                                 
 
1  Höfundar vilja þakka Sláturfélagi Suðurlands og Félagsstofnun stúdenta fyrir veittan 

stuðning. 
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samanburðarhóp. Það ætti því að vera varhugavert að meta gagnsemi 
auglýsinga eingöngu með fyrir og eftir rannsóknasniði. 

Ein nákvæmasta aðferðin til að svara hvort frumbreyta hefur áhrif á 
fylgibreytu er tilraun. Í tilraun eru tveir eða fleiri hópar myndaðir með 
tilviljun og alla vega einn af þeim verður fyrir áreiti sem rannsakendur 
stjórna. Áhrifin af því eru metin með því að bera saman hópana sem verða 
fyrir íhlutun og þeirra sem ekki verða fyrir íhlutun. Ef hóparnir eru nægilega 
stórir er hægt að fullyrða með öryggi að sá munur sem er á hópunum sé til 
kominn vegna íhlutunarinnar en ekki vegna annarra breyta (Cooper og 
Schindler, 2003). 

Það er tiltölulega auðvelt að búa til hópsniðstilraun í þeim tilgangi að 
meta áhrif auglýsinga á ætlun eða vilja neytenda til að kaupa vöru eða 
þjónustu. Þá er hópur neytenda spurður eftir að hafa séð auglýsingu hversu 
líklegur hann sé til að kaupa ákveðna vöru eða hvort hann geti hugsað sér að 
kaupa þá vöru sem auglýst er. Samanburðarhópur sem ekki sér auglýsinguna 
er spurður að því sama. Ekki eru mæld raunveruleg kaup neytenda. Það er 
því erfitt að meta áhrif auglýsingarinnar þótt svo að meiri líkur séu á að fólk 
kaupi vöru sem það segist ætla að kaupa en vöru sem það segist ekki ætla að 
kaupa. Erfitt er að meta áhrif auglýsinga á markaði þegar eingöngu er vitað 
hvað fólk segir um sína hegðun en hegðun þess er ekki mæld beint. 
Hópsniðstilraunir af þessu tagi hafa oft hátt innra réttmæti en ytra réttmæti 
þeirra getur verið lágt (Cooper og Schindler, 2003). Þrátt fyrir að auglýsing sé 
talin líkleg til að skila tilætluðum árangri út frá því sem fólk segir þá getur 
hún reynst áhrifalaus á markaði. 

Einliðasnið gæti verið betri leið en hópsniðstilraunir til að kanna áhrif 
auglýsinga á markaði. Með einliðasniði er hægt að halda innra og ytra 
réttmæti háu því hægt er að bæta tilraunina eftir hún er hafin með því meðal 
annars að einangra truflandi þætti (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 
2003; Þorlákur Karlsson, 2005). AB-snið er einfaldasta einliðasniðið. Á skeiði 
A er tekin grunnlína þar sem markhegðun, til dæmis sala, er mæld fyrir 
íhlutun. Íhlutun, til dæmis auglýsing vörunnar, á sér svo stað í B-skeiðinu. 
Markhegðunin, salan, er ávallt skýrt skilgreind og endurteknar mælingar eru 
gerðar á báðum tilraunaskeiðum. AB-sniðið líkist fyrir og eftir rannsóknar-
sniði. Veikleikar þess eru að ekki er hægt að segja til um hvað gerist eftir að 
íhlutun er hætt eða hvort aðrir þættir en íhlutunin sjálf hafi haft áhrif á niður-
stöðurnar. Til að mæta þessum veikleikum er hægt að útvíkka AB-sniðið í 
ABA þar sem endað er á grunnlínu. Þá er íhlutun hætt með því að 
auglýsingin er tekin úr umferð og fylgst er með því hvort markhegðun 
breytist frá því sem hún var á B-skeiðinu í það sem hún var þegar fyrsta 
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grunnlína var tekin. Ef það gerist þá er hægt með nokkurri vissu að fullyrða 
að íhlutunin hafi valdið breytingunum á markhegðun sem mælast á B-skeiði 
(Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Þessi rannsókn snérist um að kanna með einliðasniði áhrif tveggja 
auglýsinga á sölu á Twix-súkkulaði í tveimur húsum Háskóla Íslands. Settar 
eru fram tvær tilgátur, að auglýsingar á Twixi auki sölu þess og að auglýsing 
með fyrirsætu hafi meiri áhrif á sölu á Twixi en auglýsing án fyrirsætu. 

Aðferð 

Þátttakendur 
Allir þeir sem áttu leið í Odda og Lögberg, hús Háskóla Íslands, þær vikur 
sem rannsóknin stóð yfir. 

Rannsóknarsnið 
Fylgibreytan var fjöldi seldra Twix-súkkulaðistykkja í kaffisölu í Odda og 
Lögbergi. Frumbreytur voru tegund auglýsingar á súkkulaðinu Twixi og 
hvort auglýsing var til staðar í Odda og Lögbergi. Notast var við ABABA-
einliðasnið í rannsókninni. Hver bókstafur stendur fyrir fimm virka daga 
einnar viku; A fyrir grunnlínu og B fyrir íhlutun. 

Framkvæmd 
Forrannsókn var gerð til að komast að því hvort fyrirsætan sem nota átti í 
rannsóknina væri nokkuð metin óaðlaðandi og leiðinleg. Það var gert til að 
koma í veg fyrir að ekki væri verið að para Twix-súkkulaðið við neikvætt 
áreiti sem gæti haft neikvæð áhrif á sölu á Twixi. Spurt var tveggja spurninga, 
annars vegar hversu aðlaðandi eða óaðlaðandi fyrirsætan væri og hins vegar 
hversu skemmtilega eða leiðinlega þátttakendur teldu hana vera. Mælt var á 
sjö atriða mælistiku þar sem einn merkti mjög óaðlaðandi eða mjög leiðinleg 
og sjö merkti mjög aðlaðandi og mjög skemmtileg. Rannsóknin var gerð í 
Kennaraháskóla Íslands og var úrtakið tuttugu karlar og tuttugu konur sem 
voru valin af hentugleika á göngum skólans. 

Fylgst var með sölu á Twixi í tveimur kaffistofum á háskólasvæðinu, í 
Odda og Lögbergi. Sölutölur voru skráðar á hverjum degi en tekið skal fram 
að ekki er opið á kaffistofu í Lögbergi á laugardögum og því aðeins notast 
við sölutölur á virkum dögum. Rannsóknin stóð í fimm vikur. Fyrstu vikuna 
var ekki auglýst og sölutölur skráðar til að athuga hversu mörg stykki seldust 
á dag. Aðra vikuna var auglýst á báðum stöðum. Auglýsing með einungis 
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Twix-súkkulaði var hengd upp í Odda. Önnur auglýsing með Twixi og 
fyrirsætu var sett upp í Lögbergi. Auglýsingar voru hafðar á þremur stöðum í 
Odda og Lögbergi. Einni auglýsingunni, sem var af stærðinni A1, var komið 
fyrir á trönum í anddyri á báðum stöðum. Annarri auglýsingu í sömu stærð 
var komið fyrir á auglýsingatöflum á báðum stöðum. Þriðju auglýsingunni af 
stærðinni A4 var komið fyrir á plaststandi við afgreiðsluborð á kaffi-
stofunum. Starfsfólki kaffistofanna var uppálagt að vekja ekki athygli við-
skiptavina á Twix-súkkulaðinu umfram annað súkkulaði. Ef viðskiptavinirnir 
færu að spyrja hvers vegna verið væri að auglýsa átti það ekki að svara því til 
að rannsókn stæði yfir heldur bara að auglýsingaherferð væri í gangi. Sölu-
tölur voru skráðar á hverjum degi. Þriðju vikuna var síðan ekkert auglýst, en 
sölutölur skráðar á hverjum degi. Fjórðu vikuna var auglýsingunum víxlað og 
sölutölur skráðar. Í Odda var auglýsingum með Twixi og fyrirsætu komið 
fyrir en í Lögbergi auglýsingum með Twix-súkkulaðinu einu og sér. 
Auglýsingarnar voru hengdar upp á sömu stöðum og í viku tvö. Haldið var 
áfram að skrá sölutölur. Fimmtu og síðustu vikuna var síðan ekkert auglýst 
en sölutölur skráðar.  

Í viku 2 og 4, þegar auglýsingar voru uppi á báðum stöðum, var farið með 
spurningalista í Odda og Lögberg og þeir lagðir fyrir 40 manneskjur sem 
valdar voru af hentugleika. Spurt var hvort fólk hefði tekið eftir auglýsingu á 
Twix-súkkulaði og ef fólk svaraði játandi var það beðið um að svara hvað því 
hafði fundist um auglýsinguna. Svarmöguleikar við þeirri spurningu voru á 
bilinu einn til fimm þar sem einn stóð fyrir Mjög góð auglýsing og fimm fyrir 
Mjög slæm auglýsing. Markmiðið með þessum spurningum var fyrst og fremst 
að meta sýnileika auglýsinganna eða virkni frumbreytunnar.  

Niðurstaða 

Þátttakendur töldu í forrannsókninni fyrirsætuna bæði vera frekar aðlaðandi 
(t(39) = 8,51; p < 0,05) og skemmtilega (t(39) = 4,77; p < 0,05). Bæði kynin 
mátu fyrirsætuna jafnaðlaðandi (p > 0,05) og jafnskemmtilega (p > 0,05). 
Niðurstöðurnar voru þær að óhætt var að nota fyrirsætuna í auglýsingu með 
Twixi. 

Á myndum 1 og 2 má sjá sölutölur fyrir hverja viku eftir því hvort var 
auglýst eða ekki. 
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Mynd 1. Daglegur fjöldi seldra Twixa í Odda eftir vikum. 
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Mynd 2. Daglegur fjöldi seldra Twixa í Lögbergi eftir vikum. 

Þegar myndir 1 og 2 eru skoðaðar sést berlega hversu lítil salan er í Lögbergi 
miðað við í Odda. Á meðan á rannsókninni stór seldist næstum fjórum 
sinnum meira af Twixi í Odda en í Lögbergi. Skýringin á þessu kann að vera 
að kaffisalan í Odda er mun stærri en í Lögbergi. 
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Það er ljóst af mynd 1 þegar horft er til fyrstu þriggja viknanna að 
auglýsingin hefur umtalsverð áhrif á sölu á Twixi í Odda. Þegar vikur 2 og 4 í 
Odda eru bornar saman sést að söluaukningin var mun meiri í viku 2 en viku 
4. Ein hugsanleg skýring er að fyrri auglýsingin hafi einfaldlega haft meiri 
áhrif á sölu en sú síðari. Líklegri skýring er þó sú að þeir sem áttu leið um 
Odda hafi tekið eftir fyrri auglýsingunni, keypt sér Twix og að ákveðin 
mettun hafi átt sér stað þegar kom að viku 4. Hér er því um raðsamslátt 
(sequential confounding) að ræða, að íhlutunin í viku 2 hafi áhrif á íhlutun í viku 
4. Til að sjá hvort það sé hugsanleg skýring þarf að snúa sniðinu við og láta 
þá auglýsingu sem birt var fyrst birtast seinna (Hayes, Barlow og Nelson-
Gray, 1999). Það var gert í Lögbergi þar sem auglýsingin með stúlkunni og 
Twixinu var birt fyrst en þar sést enginn munur á sölutölum fyrir vikur 2 og 
4. Þegar rætt var við starfsfólk kaffisölunnar í Odda kom í ljós að sumir 
viðskiptavinir töldu ranglega í viku 2 að auglýsingunum fylgdi verðlækkun á 
Twixi sem gerði kaup meira aðlaðandi. Það var ljóst í viku 4 að þetta var ekki 
rétt og því hafði auglýsingin með stúlkunni og Twixinu ekki sömu áhrif og 
auglýsingin með Twixinu einu og sér þar sem „ímyndaða“ afsláttarbreytu 
skorti. 

Annað sem er áberandi við mynd 1 og sést líka á mynd 2 er að salan á 
Twixi minnkar ekki í það sem hún var í viku 1. Í viku 5 í Odda seljast tvöfalt 
fleiri Twix en í viku 1 og fjórfalt fleiri í Lögbergi.  

Þegar gögnin í Lögbergi er skoðuð (sjá mynd 2) sést að sala þar breytist 
lítið eftir viku 1. Ástæða þess er ókunn en illa var farið með auglýsingarnar í 
Lögbergi.  Þeim var til dæmis snúið á hvolf og þær jafnvel fjarlægðar sem 
gæti skýrt að hluta litlar breytingar í gögnunum, að auglýsingin var ekki virk. 
Þó benda niðurstöður mælinga á virkni frumbreytunnar til þess að 
auglýsingin hafi verið virk þar sem alls höfðu 80% aðspurðra tekið eftir 
auglýsingum á Twixi í Odda og Lögbergi í viku tvö. Þetta hlutfall lækkaði 
lítillega í viku fjögur en þá sögðust 70% aðspurðra hafa séð auglýsingarnar. 
Þetta er of lítil breyting til að skýra lága sölu í viku 4 í Lögbergi. 

Tafla 1. Mat á auglýsingum eftir tegund þeirra. 
Tegund auglýsingar M Sf N 
Stúlka og Twix 2,9 1,1 30 
Aðeins Twix 2,7 1,1 30 
1 merkir mjög góð en 5 merkir mjög slæm. 
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Ekki er munur á því hvernig aðspurðir meta auglýsingarnar (t(58) = 0,74; p > 
0,05). Þeim finnst auglýsingarnar hvorki vera góðar né slæmar og eru frekar 
hlutlausir gagnvart þeim sem sést á því að þrír var miðgildið í svarmögu-
leikum spurningarinnar (p > 0,05). 

Umræða 

Flestir sem voru í Odda og Lögbergi höfðu tekið eftir auglýsingunum á 
Twixi sem þar voru settar upp. Þeir mátu þær svipaðar að gæðum, hvorki 
mjög góðar né mjög slæmar. Ekki var lagt mikið í hönnun auglýsinganna og 
reynt að hafa þær eins ódýrar og hægt var. 

Stuðningur fékkst við tilgátuna um að auglýsingarnar ykju sölu í Odda en 
ekki í Lögbergi. Ekki fæst stuðningur við tilgátuna að áhrif fyrirsætu í 
auglýsingu séu meiri. Aðstæður í Lögbergi voru ekki eins og best verður á 
kosið því auglýsingar voru teknar niður, jafnvel faldar og sumar fjarlægðar. 
Það kann að vera skýringin að hluta, að styrkur áreitisins hafi ekki verið 
nægilega mikill, sem og að báðar auglýsingarnar voru metnar eins að gæðum. 

Það getur verið erfitt að kanna áhrif auglýsinga á markaði ef innra 
réttmæti á að vera hátt. Erfitt er að hafa fulla stjórn á öllum þeim þáttum sem 
kunna að hafa áhrif á niðurstöðurnar eins og þessi rannsókn sýnir. En það er 
ekki eingöngu innra réttmætið sem skiptir máli því það þarf líka að huga að 
ytra réttmætinu og því þarf að prófa auglýsingarnar á markaði til að sjá áhrif 
þeirra við raunverulegri aðstæður. Þessi rannsókn var ein leið til að sýna 
hvernig hægt er að gera slíkt. 
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Sjálfvirkar ályktanir í hagmælinum 

Helgi Tómasson 

 

1. Inngangur 

Framfarir í tölvutækni hafa gjörbreytt allri gagnavinnslu í vísindum. 
Gagnasöfnun er orðin orðin sjálfvirkari ásamt því að flutningur gagna og 
samkeyrslur er orðnar miklu auðveldari. Gögn segja að sjálfsögðu aldrei neitt 
án tölfræðilegs líkans. Einnig hafa orðið geysilegar framfarir í smíði og 
hönnun tölfræðilegra líkana. Líkön sem áður voru illmetanleg eru nú 
hversdagsleg. Umgengnisvenjur við gögn og líkön hafa þróast og hefðir um 
sjálfvirkni í líkanasmíði myndast. Box og Jenkins (1976) ARIMA líkanagerð í 
hagmælingum er vel þekkt dæmi um sjálfvirkni í líkanasmíði. Á sínum tíma 
voru aðferðir Box-Jenkins umdeildar meðal hagfræðinga. Deilurnar snérust 
hjá mörgum um hagfræðilegt innihald slíkra líkana fremur en um vísindalegt 
gildi sjálfvirkninnar. Sjálfvirknin fer t.d. þannig fram að framkvæmt er 
tölfræðilegt próf og ef niðurstaða prófsins er marktæk er breytu bætt í eða 
tekin úr líkani. Þessa tegund af sjálfvirkni má tengja við tölfræðimetilinn og 
kalla „pre-test“ metil. Túlka má pre-test metil sem eina matsaðferð þar sem 
fléttað hefur verið saman tölfræðilegt próf og metill. Ljóst er að breytum í 
líkani fjölgar stöðugt eftir því sem fleiri breytur eru prófaðar. Þetta er 
stundum nefnt gagnagröftur (data-mining) sem hefur mismunandi orð á sér 
eftir vísindagreinum. Tvær megin nálganir hafa verið farnar. Í fyrsta lagi að 
byrja með stórt líkan og fækka breytum, sem í hagfræði hefur verið kallað 
general-to-specific (stepwise-backward) og hins vegar að byrja með lítið líkan 
og bæta við breytum, stundum kallað, specific-to-general (stepwise-
foreward). Eðlilega hafa vísindamenn verið áhyggjufullir vegna 
margnotkunar á gögnum og áhrifum þess á ályktunarhæfni. Judge og Bock 
(1978) sýndu að til væru mun betri valkostir en pre-test aðferðir. Í þessari 
grein eru rakin hugtök og aðferðir sem koma við sögu sjálfvirkrar líkana-
smíði. Box-Jenkins(1970) ferlið við einvíða tímaraðagreiningu eru vel þekkt 
dæmi um slíka sjálfvirkni. Mælikvarðar AIC, BIC og MDL sem notaðir eru til 
að vega saman stærð líkans og skýrigetu eru nefndir. Hagrannsóknarmenn 
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nútímans hafa gert forrit sem vinna sjálfvirkt og má þar nefna forrit eins og 
RETINA (Perez-Amaral, Gallo og White, 2003) og PcGets (Hendry og 
Krolzig, 2001). 

2. Einvíð tímaraðagreining 

Umgengni hagrannsóknarmanna við tímaraðir gerbreyttist eftir að Box og 
Jenkins (1976) gefa út eins konar kokkabók um hvernig skuli spá og stýra út 
frá tímaraðagögnum. Grunnhugsunin er sú að fyrir hendi sé vektor af T 
mælingum: 

 
 
Menn hugsa sér að mælingarnar, x hafi orðið til þannig að mælt hafi verið 
sístætt (e. stationary) ferli: 
 

 
 
Þ.e. hér eru háðar mælingar í tíma með samdreifnifylki (e. covariance-matrix): 
 

 
 
Ef fjöldi mælinga er T þá er fjöldi stika (e. parameters) í TxT samdreifnifylki 
T(T+1)/2. Með því að krefjast sístæðni er stikum fækkað í T+1, þ.e. µ og T 
samdreifnistika, γ(0),γ(1),...,γ(T-1). Fyrir alla tölfræðivinnu er að sjálfsögðu 
algerlega óviðunandi að fjöldi stika sé jafn fjölda mælinga. Lausn Box og 
Jenkins (1976) var að nálga ferlið með ARMA (Auto-Regressive-Moving-
Average) ferli. ARMA(p,q) ferli er skilgreint þannig að: 
 

 
 
Ferli með eiginleika er nefnt hvítur hávaði (e. white noise). Grundvallaratriði 
í nálgun Box og Jenkins (1976) er sparsemisprinsípið (e. principle of 
parsimony), þ.e. að meta skuli fáa stika. Þ.e. að eiginleikum ferlisins sem lýst 
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er með γ(k), skuli náð með og á þann hátt að p+q sé sem lægst. Gangurinn í 
aðferðafræðinni er í stuttu máli. 

1. Identification  
2. Estimation  
3. Diagnostics  
4. Forecasting  

Í skrefi 1 er valið heppilegt form af t.d, að taka logaritma og giska á p og q. Í 
skrefi 2 eru stikarnir φ,θ,µ,σ metnir. Í skrefi 3 voru metnir afgangsliðir, , 
skoðaðir til að athuga hvernig til hefði tekist. Hugmyndin var að metnir 
afgangsliðir skuli hafa svipaða eiginleika og mælingar á hvítum hávaða. Ef 
niðurstaða úr skrefi 3 er ekki viðunandi er farið aftur í skref 1 annars er farið 
í skref 4 og líkanið notað til að reikna spá og álykta um nákvæmni hennar. 
Ljóst var að margar áhugaverðar raðir gætu ekki hafa orðið til sem mælingar 
á sístæðum ferlum. Þess vegna var skilgreindur möguleikinn ARIMA (AR-
Integrated-MA). Þ.e. að leyfð voru ósístæð ferli sem voru þannig að þegar 
tekinn er mismunur þá fæst sístætt ferli. Ferlið er sagt I(1), (e. integrated of 
order 1) ef :  
 

 
 
er sístætt. Í skref 1 er síðan bætt við að ákvarða skuli d, þ.e. hve oft skuli taka 
mismun af röð. 

Þegar þessi fjögurra þrepa uppskrift kom fram þá töldu höfundarnir sig 
vera að skrifa fyrir verkfræðinga. Tölfræðilega er t.d. ekki vel ljóst hvernig 
eigi að túlka spána sem kemur út úr þrepi 4. Þar sem formið í skrefi 1. er 
fundið með leit, þ.e. gagnagröftur (e. data-mining) þá er ljóst að t.d. einhver 
95% mörk í skrefi 4. eru alls ekki 95% mörk heldur eitthvað annað. Þessi 
uppskrift var prófuð á haggögn og þótti árangurinn lofa góðu. Þetta 
árangursmat var oftast ekki byggt á stærðfræðilegum kvörðum heldur 
huglægum samanburði á stórum haglíkönum sem mörgum mannárum hafði 
verið eytt í. Gagnrýnendum þótti sumum of lítið gert úr hagfræðilegri 
þekkingu. Einnig að þegar unnið var með margar breytur þá þótti ekki vera 
tekið á nægilega mikinn hátt tillit til tengsla á milli breyta. Einfaldleiki 
nálgunar Box og Jenkins (1976) hverfur þegar unnið er með VARMA (e. 
vector-ARMA) líkön. Deilur milli þeirra sem aðhylltust aðferðir í anda Box 
og Jenkins (1976) og þeirra sem aðhylltust stærri haglíkön hverfa að mestu 
eftir að co-integration ryður sér til rúms við líkanagerð fyrir hagraðir. 
Vinnubrögð í líkanasmíð svipuð þeim sem Box og Jenkins (1976) lögðu til 
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höfðu verið vel þekkt áður. Skýringu á árangri BJ líkanagerðar má ímynda sér 
með því að hafa í huga nálgun Draper og Smith (1966) á tilgangi 
stærðfræðilegs líkans. Draper og Smith hugsa sér þrjár megin nálganir í 
líkansmíð vísindamanns:  

1. The functional model  
2. The control model  
3. The predictive model  

Með flokki 1, er átt við líkan sem lýsir algerlega einhverju kerfi. Með flokki 2 
er átt við líkan sem nota má við stýringu, þ.e. að að einangraður er þáttur 
sem hefur áhrif á tiltekna útkomu. Með flokki 3 er átt við að hægt sé að hann 
líkan sem einhverjum skilningi segir til um framtíðina. BJ-aðferðafræðin 
getur gefið svar í flokki 2 eða 3. Ýmsar fræðigreinar leiða skilgreina 
einfaldaðan heim og setja fram likan fyrir þann heim í flokki 1. Vandi við slík 
líkön getur verið að forsendur hins einfaldaða heims eru ekki raunhæfar. Það 
geta verið skynsamleg rök fyrir að vinna í hverjum af þessum þrem flokkum 
sem er. Tölfræðilegt mat er kostnaðarsamt. Líkan úr flokki 1 getur þurft 
mælingar á mjög mörgum breytum og þar með mjög mikið af mælingum til 
að fá nákvæmt stikamat.  

3. Pre-test aðferðir 

Aðferðirnar sem vísað er til í kafla 2 byggja á einhvers konar gagnaköfun. 
Ýmsar útgáfur eru til. Það er hægt að byrja með stórt líkan og reyna að fækka 
breytum, stepwise-backward (Draper og Smith, 1966), einnig kallað general-
to-specific. Einnig er hægt að byrja með lítið líkan og reyna að bæta við 
breytum, stepwise-forward, einnig kallað specific-to-general. Í báðum 
tilfellum er gangur mála þannig að framkvæmd er runa af tölfræðilegum 
kenningaprófum. Því má segja að metillinn (e. estimator) sem notaður er sé í 
raun samsettur úr prófi á tiltekinni kenningu og venjulegum metli. Til dæmis 
í venjulegu línulegu líkani: 
 

 
 
þá má hugsa sér að prófuð sé kenningin 
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Venjulegur OLS-metill (Ordinary-Least-Squares) á β er . Ef kenningunni er 
ekki hafnað er notaður metillin  
 

 
 
Þetta má skrifa sem einn metil á þann hátt að: 
 

 
 
Hér er u prófstærð sem segir til um hvort er hafnað og er fall sem tekur 
gildið 1 ef s<u<r og 0 annars. Nú er eðlilegt að spyrja hvernig eru eiginleikar 
metilsins borið saman við metilinn b. Nærtækur mælikvarði á frammistöðu 
metla er Mean-Square-Error=MSE. Ef , þar sem er K-vítt einingarfylki er 
auðvelt er að sjá að: 
 

 
 
Mun erfiðara er að leiða út MSE(). Judge og Bock (1978) leiða það út og 
ýmsa aðra eiginleika pre-test metilsins. MSE er að því leyti heppilegur 
gæðamælikvarði á metla að hann hefur bæði stjórn á hlutdrægni (e. bias) og 
breytileika (e. variance).  
 

 
 
Ef MSE fallið fyrir pre-test metilinn er teiknað sem fall af fráviki frá þá sést 
að nálægt þá er pre-test metillinn betri en OLS, þ.e. hlutdrægnin er það lítil 
að tapið vegna hennar vinnst upp af minni breytileika. Síðan kemur svæði þar 
sem tapið vegna hlutdrægni verður mikið og þegar frávik frá er stórt þá er 
nánast alltaf hafnað og þar með MSE nánast það sama og fyrir OLS.  

4. Stein-aðferðir 

Menn voru meðvitaðir um að eiginleika pre-test metla áður en bók Judge og 
Bock (1978) kom út. Sannað var að ekki var hægt að fá lægri MSE fyrir öll 
möguleg gildi á β fyrir K=1 og K=2. Það þótti því afar merkilegt þegar að 
Stein (1956) tókst að sanna að fyrir normal línulegt líkan væri hægt að finna 
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metil sem væri betri í MSE skilningi þegar K>2. Í fyrstu töldu menn að þetta 
væru stærðfræðileg skringilegheit, tilvistin væri sönnuð en að menn myndu 
aldrei finna svona metil. Annað kom þó á daginn því að James og Stein 
(1961) fundu slíkan metil. Grunnútgáfan er á eftirfarandi formi: 
 

  (1) 
 
Þ.e. OLS metillinn er minnkaður aðeins. Hér má t.d. nota a=K-2. Ef σ=1 þá 
er 
 

 
 
þar sem er non-central -dreifing með non-centrality stika λ=β'β/2. Ef λ=0 
þá er þannig að ávinningur í MSE er stór ef K er stórt og hlutdrægnin er rétt. 
Þó að hlutdrægnin hafi verið langt frá sannleikanum er tapið miðað við OLS 
ekkert. Ef hendingin Z∼N(µ,1) þá er hendingin , stundum skrifað . Metillinn 
í jöfnu (1) lýsir því að allar hnitir b séu minnkaðar með sama stuðli. 
Ávinningurinn er því mestur ef sanni stikinn, β er nálægt 0. Metillinn í jöfnu 
(1) er því hlutdrægur í átt að 0. Hliðstæðan í pre-test metlinum er að prófa 
kenninguna . Báðir metlar eru hlutdrægir og ávinningurinn af notkun þeirra 
er mestur þegar sannleikurinn er nærri hlutdrægninni. Pre-test metillinn 
gengur út á að velja annað hvort 0 sem metil eða b. James-Stein fer einskonar 
varfærinn milliveg.  

5. Empirical Bayes aðferðir 

Þegar litið er á formúlu eins og jöfnu (1) þá er eðlilegt að spyrja hvernig datt 
mönnum þetta í hug. Ræturnar liggja í bayesískri tölfræði. Hefðbundin 
tölfræði túlkar líkur sem mælikvarða á tíðni en í bayesískri tölfræði er leyft at 
túlka líkur sem mælikvarða á vissu. Í bayesískri tölfræði er því leyfilegt að 
meðhöndla óþekkta stika sem hendingar. Grunngangurinn í bayesískri töl-
fræði er að áður en mælingum er safnað er sett fram vissa, „a priori“-vissa 
um óþekkta stika á formi líkindadreifingar. Vissan er síðan endurskoðuð með 
reglu Bayes. Einföld útfærsla fyrir K-vítt normal línulegt líkan er:  
 

   (2) 
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  (3) 

Hér gert ráð fyrir að τ sé þekkt. Ef τ er óþekkt þá er ekki hægt að beita reglu 
Bayes. Hugsanlegt er að giska á τ út frá mælingunni Z. Auðvelt er að sjá að 
jaðardreifingin fyrir Z er: 
 

 
 
Nú má nota að  
 

 
 

 
 

   (4) 
Væntanlegt gildi bayes-metilsins í jöfnu (3) er:  
 

 
 
Ef τ er óþekkt og metið með jöfnu (4) fæst:  
 

 
 
sem er hliðstætt James-Stein metlinum (1). Í þessu dæmi var sett fram a 
priori dreifing með miðpunt í 0. Ljóst er að fyrir línuleg líkön er auðvelt að 
setja fram hlutdrægni fyrir hvað punkt sem er og einnig um skilyrt tengsl 
einstakra hnita í θ. Það er því hægt að hafa ávinning í MSE í skilningi 
hefðbundinnar tölfræði með því að tileinka sér hlutdrægni á svipaðan hátt og 
gert er í bayesískri tölfræði.  
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6. Nokkrir upplýsingamælikvarðar 

Vel þekktur mælikvarði á frammistöðu líkans er , þ.e. hlutfall útskýrðs 
breytileika í línulegu líkani. Ef breytu er bætt í líkan þá vex . Ef of mörgum 
breytum er bætt í líkan þá fæst líkan sem er ofaðlagað að úrtaki og hætt við 
að spái illa utan úrtaks. Líkön sem metin eru með aðferð mesta sennileika (e. 
maximum-likelihood=ML) leitast við að hámarka: 
 

 
 
Sama á við hér, ef breytu er bætt í líkan þá stækkar ML. Því hafa menn 
stungið upp á að setja einhverja refsingu fyrir stórt líkan inn í markfallið sem 
er hámarkað þegar stiki er metinn. Í grunnkennslubókum er nemendum 
kynnt , þar sem refsað er fyrir fjölda stika í líkani. Fjöldi stika er því veginn á 
móti betri aðlögun að gögnum Ýmsar útgáfur af slíkum málamiðlunum, t.d. 
eru til; (AIC), Akaike-Information-Criteron þar sem fjölda stika K er 
einfaldlega bætt við ML, Bayesian-Information-Criterion (BIC) er svipað en 
fjöldi stika er veginn með fjölda mælinga, Fischer-Information-
Approximation (FIA) er enn ein útgáfa. Í jöfnu (7) er liður A refsing fyrir 
fjölda stika og liður B refsingi fyrir hvað líkan er flókið. FIA er nálgun á 
MDL=Minimum-Description-Length.  
 

  (5) 
 

  (6) 
 

 (7) 
 
MDL er hugtak sem er notað í upplýsingafræði (e. information-theory). 
MDL er náskylt mælikvarða sem er kallaður stochastic-complexity, SC. SC er 
gefið með  
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SC er nánast ómögulegt í hagnýtum rannsóknum því að heilda þarf yfir rúm 
sem er af sömu vídd og fjöldi mælinga. Einföld leið er einnig Cross-
Validation, CV, sem gengur út á að skipta gögnum í hluta. Hluti úrtaks, er 
notaður til að meta líkan og annar hluti er notaður til að prófa gögn. 
 

 

7. PcGets 

Byrjað er með óbundið stórt líkan, GUM(e. general unrestricted model). 
Hugmyndin er að GUM sé nægilega almennt til að innihalda sanna líkanið. 
GUM er metið og leitast er við að fækka breytum með því að taka út 
ómarktækar breytur. Hugmyndafræðin er svipuð og sett er fram í Draper og 
Smith (1966) og Box og Jenkins (1976), þ.e. líkön eru metin og einhver 
diagnostic er framkvæmd. Grunnskrefinu (e. stage I)í PcGets er lýst í töflu 1 
Eftir að því sem lýst er í töflu 1 er lokið er atriðin þar endurtekin og kallað 
skref 2 (e. stage II). Einnig hefur skrefi 3 verið bætt við. Það skref gengur út 
á skipta úrtakinu og meta líkan í hverjum hluta. Hugmyndin er að þær 
breytur sem eru marktækar í öllum hlutum skuli vera í líkaninu. PcGets er 
viðleitni til að gera gagnagröftinn formlegan. Það má skipta hverju skrefi í 
ferlinu í leit og samanburð. Samanburðurinn er framkvæmdur með 
svokölluðum „encompassing“ prófum. Sá samanburður er frábrugðinn 
venjulegri kenningaprófun á þann hátt að kenningin sem prófuð er þarf ekki 
að vera hluti af valkostinum. 

Til að nota PcGets þarf að ákveða eftirfarandi:  
• Hvaða F-próf á að nota við leit að líkani  
• Marktæknistig, α á þessum prófum  
• Hvaða próf (t/F, o.s.frv.) á að nota til að einfalda líkön  
• Marktæknistig á þeim prófum  
• Velja diagnostics próf  
• Marktæknistig á þeim  
• Velja samanburðarpróf (encompassing tests) 
• Marktæknistig á þeim 
• Ákveða hvernig skuli skipta úrtaki 
• Velja marktæknistig fyrir greiningu á hlutúrtökum.  
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Tafla 1 sýnir lauslega ganginn í PcGets. 
 
Tafla 1. Skref 1 í PcGETS, lauslega þýtt úr Hendry og Krolzig (2001). 
1. Met og próf GUM 

a) Ef allar breytur marktækar þá er GUM lokalíkanið: Líkanasmíð lokið  
b) Ef diagnostic próf bendir til efa um GUM, þá er marktæknistig aðlagað eða 

prófið eða prófið fjarlægt úr einföldunarferli GUM 
c) Annars, farið inn á leitarbrautir með því að fjarlægja ómarktækar breytu eða 

breytur 
2. Leitarbrautir  

a) Ef líkan fellur á diagnostic prófi, þá er hætt á viðkomandi braut og síðasta 
nothæfa líkan notað 
i. Ef ekki er hægt að minnka síðasta samþykkta líkan, þá er það 

lokalíkanið á braut 
ii. Annars er breytan sem var fjarlægð síðast sett aftur í líkan, og haldið 

áfram á braut með því að fjarlægja þá breytu sem er næstminnst 
marktæk 

b) Ef líkan stenst öll próf, en ein eða fleiri breyta er ekki marktæk, þá er 
minnst marktæka breytan fjarlægð, ef það líkan sem þá kemur út hefur 
þegar verið prófað er leit hætt 

c) Ef líkan stendst öll diagnostic próf, allar breytur eru marktækar, þá er 
líkanið lokaáfangi á þessari braut 

3. Samanburður (encompassing) 
a) Ef engin af minnkun var samþykkt þá er GUM lokalíkani  
b) Ef aðeins eitt líkan lifði af prófanir þá er það loka líkanið  
c) Annars eru lokalíkönin prófuð gegn líkani sem er myndað með því að slá 

saman öllum lokalíkönum 
i. Ef öllum lokalíkönum er hafnað þá er sameinaða líkanið lokalíkanið  
ii. ef nákvæmlega einu líkani er ekki hafnað þá er það lokalíkanið  
iii. annars, er öllum afneituðum líkönum hent og önnur líkön sameinuð. 

A. Ef öllum líkönum sem eftir eru er hafnað gegn þeirra sameinaða 
líkani 

B. Ef nákvæmlega einu líkani sem eftir er, er ekki hafnað þá er það 
lokalíkanið  

C. annars,er sameinaða líkanið notað sem GUM í skrefi II 
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8. Retina 

Perez-Amaral o.fl. (2003) lýsa leitarferli sem þeir kalla RETINA (e. 
RElevant-Transformation-of-The-Inputs-Network-Approach). Ferlið gengur 
út að byrja með einfalt líkan og bæta síðan við breytum. Aðferðafræðin 
byggir á hugmyndinni um tauganet (e. artificial-neural-network). Tauganets-
nálgunin notar CV tæknina, þ.e. að skipta úrtakinu í hlutúrtök, nota einn 
hluta til að meta stika, annan til að prófa og þann þriðja til að mæla 
frammistöðu. Tölfræðilega er ekki eiginleikar slíks ekki vel ljósir (White, 
1989). Tafla 2 sýnir lauslega ganginn í RETINA. 

Tafla 2. RETINA ferlið, lauslega þýtt úr Perez-Amaral, Gallo og White 
(2003). 
1. Skref 0 undirbúningur 

a) Röðun og gagnagerð 
i. Bý til ummyndanir á breytum 
ii. Skipti gögnum í 3 hluta 

2. Skref 1 Greining á grunnlíkani 
a) Nota gögn úr 1. hluta 

i. Raða ummynduðum breytum í mikilvægisröð 
ii. Tek inn breytu sem hafa ekki of mikla fylgni við þær breytur sem fyrir 

eru 
iii. Fjöldi af breytum ákvarðast af hver mikill marglínuleiki var leyfður 

3. Nota bæði gögn úr 1. og 2. hluta 
a) Metið líkönin úr skrefi 1 með gögnum úr 1. hluta og reiknið t.d. MSE á 

gögnum úr 2. hluta 
b) Veljið það líkan sem stendur sig best out-of-sample 

4. Notið gögn úr 2. og 3. hluta 
a) Leita að nískulegasta líkaninu 
b) Notið það líkan sem stendur sig best á 3. hluta gagna 

5. Endurtakið skref 1 og 2 með því að breyta hlutverki hlutúrtakanna  
6. Veljið það líkan sem stendur sig best í öllu úrtakinu 

9. Lokaorð 

Hefðbundin tölfræði hefur ekki gefið tæmandi svör við hvernig skuli staðið 
að hvernig skuli staðið að sjálfvirku vali á líkani. Pötscher og Leeb hafa í 
nokkrum greinum (2003-2005) sannað „impossibility theorem“ sem gróft 
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sagt segja að sé ekki hægt að álykta rétt nema að skilgreind séu sérstök mörk 
á fjölskyldu líkana sem leitað er í. Grunnatriði þar er að ef gögnin eru ríkuleg 
og leitin er takmörkuð, þ.e. fjölskylda líkana vel afmörkuð þá má finna sanna 
líkanið. White (1989) segir, „overfitting and misspecification are primarily a 
finite sample problem“. Framfarir í tölvutækni hafa gert það að verkum að 
reikniaðferðir og gögn eru nú miklu aðgengilegri en á dögum Draper-Smith 
(1966) og Box-Jenkins (1970). Mikið af aðferðafræðinni við val á líkani, 
James-Stein metlar, BIC, o.s.frv. eiga sér rætur í bayesískri tölfræði. Fyrir 
þann sem aðhyllist heimspeki bayesískrar tölfræði er vandinn við val á líkani 
annars konar. Bayesísku mælikvarðarnir geta einnig gagnast í hefðbundinni 
tölfræði. Hagfræðingar og ýmsir aðrir vísindamenn hafa stundum 
ýkjukenndar væntingar um upplýsingagildi gagna. Niðurstöður vandaðrar 
tölfræðivinnu veldur því oft vonbrigðum þar sem ályktunin er veikari en 
væntingar voru um. Dæmi um slíkt er að 1948 sagði Leontief: considerable 
progress has been achieved in recent years towards the understanding of proper and 
improper application of statistical procedures to economic analysis (Leontief, 1948). 
Seinna, 1971, hefur bjartsýnin dempast hjá Leontief: in no other field of empirical 
inquiry has so massive and sophisticated a statistical machinery been used with such 
indifferent results. Nevertheless, theorists continue to turn out model after model and 
mathematical statisticians to devise complicated procedures one after another (Leontief, 
1971). Samskipti hagfræði og hagrannsókna hafa að miklu leyti verið 
einstefnusamskipti þ.e. að hagfræðingar hafa litið svo á að hlutverk 
hagrannsókna væri að staðfesta líkön sem fræðilegir hagfræðingar hafa leitt út 
fremur en að niðurstöður hagrannsókna séu uppspretta nýrra fræðilegra 
líkana. Fyrir normal línulegt líkan geta metlar eins og J-S gefið punktmat, en 
skynsamlegt bilmat liggur ekki í augum uppi. Almennt er á þessari stundu 
ekki ljóst hvernig túlka skuli niðurstöður úr sjálfvirkum gagnagreiningar-
tólum. 
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Mat á árangri af mannauðsstjórnun 
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Á undanförnum árum hefur mátt greina nýja strauma í hugmyndafræði í 
mannauðsstjórnun. Sjónir manna hafa beinst að framlagi mannauðs-
stjórnunar í virðissköpun fyrirtækja. Kröfur til hennar hafa aukist í þá veru að 
ávinningur hennar sé skýr og árangur sýnilegur. Þótt þróun varðandi 
árangursstýringu mannauðs hafi verið hröð á síðustu árum, þá eru flest 
fyrirtæki stutt á veg komin hvað þetta varðar. 

Meginrannsóknarspurning greinarinnar er: Hvernig geta fyrirtæki metið 
árangur af mannauðsstjórnun? 

Til að svara þessu er byrjað á að fjalla almennt um mannauðsstjórnun. Þá 
er skoðað hvað fræðimenn segja um árangursstýringu mannauðs og fjallað 
um niðurstöður rannsókna. Í kjölfarið er staða íslenskra fyrirtækja rædd. Að 
lokum draga höfundar upp heildarmynd af því hvernig fyrirtæki geta metið 
árangur af mannauðsstjórnun. 

Mannauðsstjórnun 

Þróun mannauðsstjórnunar 
Starfsmannastjórnun í fyrirtækjum hófst með iðnbyltingunni. Upphaflegur 
tilgangur hennar var að mæta þörf fyrirtækja til þess að ráða fjölda fólks í 
verksmiðjur þess tíma. Á tuttugustu öld, sér í lagi milli heimsstyrjaldanna, 
urðu miklar breytingar. Þróuð umbunarkerfi litu dagsins ljós og þjálfun 
blómstraði. Það sem einkenndi þó starfsmannadeildir var að þar fór ekki 
fram áætlanagerð að neinu marki heldur var brugðist við með viðeigandi 
aðgerðum þegar teknar höfðu verið ákvarðanir af yfirstjórnendum. Litið var 
á starfsmenn sem kostnað, ekki auðlind. Þetta viðhorf tók ekki að breytast 
fyrr en um 1960. Fitz-enz og Davison (2002) lýsa þessari þróun nánar. 

Á síðasta fjórðungi tuttugustu aldar kom til meiri ábyrgð hjá 
starfsmannadeildum í kjölfar ýmissa breytinga í samfélögum. Með aukinni 
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menntun fólks jukust kröfur þess. Fólk vildi meira en bara eitthvert starf, það 
þurfti einnig tilgang. Fyrirtæki hófu alþjóðavæðingu sem leiddi til þess að 
hafa þurfti þekkingu á alþjóðlegri þjálfun. Miklar framfarir urðu í 
mannréttindamálum á Vesturlöndum og í Norður-Ameríku. Ýmis lög og 
reglugerðir tóku gildi sem fyrirtæki þurftu að taka tillit til. Starfsmannadeildir 
fengu þannig aukna ábyrgð innan fyrirtækja. Einnig endurspeglaðist breytt 
viðhorf í tilhneigingu til að tala um mannauðsstjórnun í stað starfsmanna-
stjórnunar. 

Hlutverk starfsmannadeilda hefur tekið miklum breytingum í gegnum 
tíðina og þróast í takt við samtímann, frá landbúnaði til framleiðslu og frá 
þjónustu til þekkingar (Beatty o.fl., 2003). Upphaflega hafði verið litið á 
þessa einingu fyrirtækisins meira sem umsjón með starfsfólki og ekki verið 
hugsað út í hvaða hlutverki hún gegndi við að koma stefnu fyrirtækis í 
framkvæmd. Upp úr 1990 urðu ný viðmið ljósari. Tilraunir til þess að mæla 
áhrif mannauðsstjórnunar á frammistöðu fyrirtækja sýndu fram á breytingu á 
viðhorfi til greinarinnar (Becker o.fl., 2001). 

Hlutverk í dag 
Vísbendingar eru um að skilin milli mannauðsstjórans og annarra stjórnenda 
séu að dofna (Hope-Hailey o.fl., 1997). Þróunin virðist í þá átt að ábyrgð 
daglegrar starfsmannastjórnunar sé að færast í vaxandi mæli til almennra 
stjórnenda (Hoare og Cartwright, 1997), á meðan hlutverk sérfræðinga í 
mannauðsstjórnun tengist sífellt meira stefnumörkun og eftirfylgni í 
mannauðsstjórnun (Walker o.fl., 1999). Samkvæmt Sisson og Storey (2000) 
má ætla að þetta eigi einkum við þætti eins og agabrot og brottrekstur, 
frammistöðumat, ráðningarsamtöl, starfsframa og öryggismál. Auk þess 
hefur upplýsingatæknin tekið yfir ýmsa hefðbundna starfsemi eða henni 
verið úthýst. 

Breytingastjórnun er einnig stór hluti af starfi mannauðsstjórans. 
Niðurstöður rannsóknar sem náði til 1100 mannauðsstjóra í Bandaríkjunum 
leiddi í ljós að meðal þeirra atriða sem mannauðsstjórar töldu sig mest þurfa 
að geta tekist á við í hlutverki sínu væri breytingastjórnun (Giannantonio og 
Hurley, 2002). 

Árangursrík mannauðsstjórnun er háð samspili mannauðsstjórans og 
annarra stjórnenda. Því er lykilatriði að gott samstarf ríki milli þeirra. Á 
daglegum nótum er það sambandið milli starfsmannastjórans og annarra 
stjórnenda sem ræður því hve mikil áhrif starfsmannastjórinn getur haft 
varðandi stjórnun mannauðsins (Kearns, 2002). 
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Í þessu breytta hlutverki hafa kröfur varðandi hæfni og menntun 
mannauðsstjórans breyst samhliða. Rekstrarleg kunnátta er nauðsynleg og 
skilningur á framlagi mannauðsins í árangri fyrirtækisins. Hægt þarf að vera 
að sýna á áþreifanlegan hátt hverju mannauðurinn skilar (Ulrich, 1998). 

Til að geta hjálpað fyrirtækinu að ná markmiðum sínum þarf mannauðs-
stjórinn að koma fram með markvissa áætlun varðandi árangursstýringu 
mannauðsins. Slík áætlun þarf að sýna fram á hvernig mannauðurinn og 
hegðun hans geta stuðlað að því að hrinda í framkvæmd stefnu fyrirtækisins 
(Tyler, 2001). Til að styðja slíka áætlun þarf hann árangursmælikvarða. 

Hvað segja fræðimenn um mat á árangri af 
mannauðsstjórnun? 

Síðustu árin hefur umfjöllun fræðimanna og ráðgjafa um árangurstýringu 
mannauðs aukist. Þessir aðilar eru þó langt frá því að vera sammála eða 
einhuga og nálgun þeirra er mismunandi varðandi árangursmælikvarða í 
mannauðsstjórnun. Þegar litið er yfir fræðin virðast þau enn vera að mestu 
leyti á tilgátustiginu (Marr o.fl., 2003). Settar hafa verið fram ýmsar aðferðir 
en þær lítið sannreyndar. 

Er unnt að mæla árangur af mannauðsstjórnun? 
Í grófum dráttum má segja að fræðimenn skiptist í tvo flokka. Í öðrum 

flokknum telja menn ekki mögulegt að meta árangur mannauðs í fjárhagslegu 
virði en í hinum flokknum telja menn það mögulegt. Af þeim sem telja það 
mögulegt má greina tvo strauma, annan sem styðst við „hagnýt viðmið“ (e. 
benchmarking) og hinn sem leggur áherslu á þróun mælikvarða fyrir hvert 
fyrirtæki. 

Ýmsir fræðimenn eins og Marr (2005) og Johanson (2005) efast um að 
hægt sé að meta arðsemi af árangursstýringu mannauðs í peningalegu formi 
og leggja til að notaðir séu aðrir mælikvarðar. Johanson segir að aðferðir til 
að mæla mannauð, sem leitast við að koma til móts við bókhaldslegar kröfur, 
séu á endanum alltaf lagðar niður. Nákvæmar mælingar á mannlegri hegðun 
séu ekki mögulegar af því að slík hegðun sé að mestu leyti leynd og ekki 
mælanleg. Marr (2005) talar um að ekki sé hægt að nota einn bókhaldslegan 
mælikvarða fyrir allt, sér í lagi óáþreifanlega þætti. 

Þeir sem telja hins vegar að hægt sé að meta arðsemi af stjórnun 
mannauðs færa ýmis rök fyrir því, sjá til dæmis Fitz-enz og Davison (2002), 
Fitz-enz og Phillips (1998), Becker, Huselid og Ulrich (2001), Kearns (2002 
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og 2003) og Sullivan (2002). Mælingar á arðsemi af stjórnun mannauðs eru 
oft ónákvæmar en veita engu að síður gagnlegar upplýsingar. Stjórnendur vilji 
vita tvennt, hvort fyrirtækið stefni í rétta átt og hvernig það standi sig í 
samanburði við keppinautinn. Tölur sé hægt að nota á árangursríkari hátt en 
lýsingar, til þess að sýna hve vel mannauðurinn stuðlar að þessu (Fitz-enz og 
Davison, 2002). 

Sá hópur sem trúir því að hægt sé að meta arðsemi í árangursstýringu 
mannauðs skiptist að vísu í tvo strauma þar sem menn eru ekki sammála um 
hvaða nálgun eigi að beita við að mæla árangur. Annar straumurinn, Fitz-enz 
og Davison (2002) og Fitz-enz og Phillips (1998), nýtir sér „benchmarking“ 
aðferðir þar sem fyrirtæki eru borin saman og mælikvarðar rannsakaðir til að 
sjá hlutina í stærra samhengi. Hinn straumurinn, t.d. Becker og Huselid 
(2003), Ulrich og Smallwood (2003), Kearns (2002 og 2003) og Sullivan 
(2002), telur ekki árangursríkt að yfirfæra mælikvarða. Fyrirtæki nái mestum 
árangri ef þau meta frammistöðu sína, í samræmi við stefnu síns fyrirtækis. 
Þannig finni þau réttu mælikvarðana, út frá virðisaukandi ferli í fyrirtækinu. 
Becker og Huselid ásamt Ulrich (Becker o.fl., 2001) nýta sér þó 
„benchmarking“ aðferðir í rannsókn sinni um high-performance work 
systems (HPWS). Því virðist sem fræðimenn séu að prófa báðar nálganir í leit 
að meiri þekkingu. 

Hvað ætti að meta? 
Misjafnt er hvernig reynt er að meta árangur af mannauðsstjórnun en tvennt 
er oft er dregið fram. Annars vegar að mat á árangri og mælikvarðar 
endurspegli stefnu viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar. Hins vegar að reynt 
sé að meta hvort fjármagn skili arði. 

Kaplan og Norton (1992, 1996 og 2001) mörkuðu skil í árangursstjórnun 
með tillögum sínum um stefnumiðað árangursmat (e. Balanced Scorecard). 
Þörf hafði skapast fyrir mælitæki sem gæti mælt óáþreifanlega þætti í stað 
þess að notast eingöngu við hina hefðbundnu fjárhagslegu mælikvarða. 
Aðferðafræðin snýst um að innleiða og koma stefnu í framkvæmd, með því 
að hafa skýra stefnu, miðla henni á markvissan hátt til starfsmanna og hafa 
eftirlit með framkvæmd hennar, meðal annars með mælikvörðum. 

Lykillinn að árangri er að skilgreina góða mælikvarða. Aðferðafræðin segir 
ekki til um hvaða mælikvarða eigi að nota eða hve marga. Aðalatriðið er að 
mat á árangri og mælikvarðar endurspegli stefnuna. Mikilvægt er að vera 
meðvitaður um hvað skiptir máli og orsakasambandið í fyrirtækinu. 

Ef skoðað er sérstaklega hvað Kaplan og Norton (2001) segja um 
árangursmælikvarða í mannauðsstjórnun kemur fram að þeir telji þá mjög 
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mikilvæga þar sem slíkir mælikvarðar geti einna helst gefið vísbendingar um 
árangur í framtíðinni. Um leið taka þeir jafnframt fram, að þetta sé sá hluti 
sem þeir hafi minnst rannsakað og fyrirtæki séu komin stutt á veg með að 
nota góða mælikvarða. Þarna skilja þeir því eftir eyðu í fræðunum. 

Becker, Huselid og Ulrich (2001) leitast við að fylla inn í eyðuna sem 
Kaplan og Norton skildu eftir. Þeir fjalla um mælikerfi sem gengur út á að 
tengja fólk við stefnu og árangur fyrirtækisins. Þeir byggja á stefnumiðuðu 
árangursmati, leggja áherslu á mannauðsvíddina og kynna til sögunnar kerfi 
eða líkan sem þeir hafa þróað. Þeir segja að vandamálið sé fólgið í að 
einangra sjálfstæð áhrif mannauðssviðsins á fjárhagslega frammistöðu 
fyrirtækis þar sem það er svo margt sem hefur áhrif á fyrirtæki á sama tíma. 
Að þessu leyti er því auðveldara að bera saman reynslu milli fyrirtækja (e. 
benchmarking). 

Ytra og innra mat á árangri af mannauðsstjórnun 

Flokka má mat á árangri af mannauðsstjórnun í tvennt. Annars vegar eru 
rannsóknir þar sem fyrirtæki eru borin saman, gjarnan með umfangsmiklum 
könnunum og kannað hvort samband finnist á milli þess hvernig staðið er að 
mannauðsstjórnun í fyrirtækinu og hve vel reksturinn gengur. Köllum það 
„ytra mat“. Hins vegar eru um að ræða mat sem fer fram innan tiltekins 
fyrirtækis eða stofnunar og verður það kallað „innra mat“. 

Ytra mat og innra mat eru í eðli sínu mjög ólík en geta þó bæði verið 
gagnleg fyrirtækjum hvort á sinn máta. Í þessum kafla verður skoðað lauslega 
út á hvað þessi ólíku verkfæri ganga. Síðan verður fjallað nánar um innra mat 
í næsta kafla, en segja má að rannsóknarspurningin - Hvernig geta fyrirtæki 
metið árangur af mannauðsstjórnun? - snúist fyrst og fremst um það. 

Ytra mat 
Við ytra mat er lagt mat á tvennt hjá hópi fyrirtækja (og stofnana), annars 
vegar hvernig mannauðsstjórnun er háttað og hins vegar um árangur af 
starfseminni og síðan kannað hvort samband finnist. Misjafnt er hvernig 
þetta er gert og oft er erfitt að túlka niðurstöðurnar. 

Ein af þeim leiðum sem farnar hafa verið við að greina mannauðs-
stjórnun í fyrirtækjum er að skipta henni í ákveðin þroskastig. Fyrirfram 
skilgreindar hugmyndir um aðferðir viðhafðar á hverju stigi eru leiðbeiningar 
um flokkun fyrirtækja. Kearns (2002 og 2003) flokkar mannauðsstjórnun í 



282   Inga Guðrún Birgisdóttir og Snjólfur Ólafsson 

 

 

sjö stig sem liggja á samfelldum ás frá stigi 0, þar sem engin mannauðs-
stjórnun er viðhöfð, til stigs 6 þar sem fyrirtækið er orðið að einu kerfi. 

Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddson (2004) gerðu rannsókn á Íslandi þar 
sem stuðst er við líkan Kearns (2002 og 2003). Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna þroskastig mannauðstjórnunar í íslenskum fyrirtækjum. Í leit að 
svörum var búið til greiningatæki sem byggði á gögnum úr alþjóðlegu 
rannsókninni Cranet, sjá upplýsingar á vefsíðunni www.cranet.org. Að auki 
voru könnuð tengsl milli fjárhagslegrar frammistöðu, ímyndar og þroskastigs 
fyrirtækis. Niðurstaðan var sú að tengsl eru á milli fjárhagslegrar frammi-
stöðu og þroskastigs mannauðsstjórnunar í fyrirtækjum. Rannsakendur 
benda þó á að ekki er unnt að segja að hærra þroskastig leiði af sér betri 
fjárhagslega frammistöðu. Því gæti allt eins verið öfugt farið. 

Frá árinu 2003 hefur ParX Viðskiptaráðgjöf IBM staðið fyrir árlegri 
könnun á árangursstýringu mannauðs á Íslandi. Markmið könnunarinnar er 
að gera fyrirtækjum kleift að skoða árangur sinn á sviði mannauðsstjórnunar 
og bera sig saman við önnur íslensk fyrirtæki. Í könnuninni eru teknar saman 
margs konar upplýsingar (hagtölur) um stöðu mannauðsstjórnunar í 
íslenskum fyrirtækjum. Fengin hafa verið allt að 28 þátttökufyrirtæki og þau 
flokkað eftir atvinnugreinum. 

Erlendis hafa í fjölmörg ár verið gerðar stórar samanburðar rannsóknir til 
að meta árangur af mannauðsstjórnun. Hér verður aðeins nefnt brot af því 
helsta.  

Saratoga Pricewaterhouse Coopers hefur í fjölda ára, eða frá árinu 1977 
þegar það var stofnað, safnað upplýsingum um mælikvarða í 
mannauðsstjórnun undir leiðsögn Fitz-enz, sjá t.d. Fitz-ens (1993, 1997 og 
2000), Fitz-ens og Davison (2002) og Fitz-ens og Phillips (1998). Þessi 
gagnagrunnur er mjög viðamikill. Nýleg rannsókn á vegum Saratoga hafði 
þann tilgang að kanna samspil mannauðsstjórnunar fyrirtækja við viðskipta-
stefnu þeirra. Niðurstöður sýna meðal annars að 84% stórra alþjóðlegra 
fyrirtækja segja að þau séu ekki að nýta mannauðinn sem skyldi og að 50% 
mannauðsstjóra í Bandaríkjunum segja að gögn sem verða til í mannauðs-
deildinni séu ekki nothæf til ákvarðanatöku. Helstu niðurstöður rann-
sóknarinnar voru þær að þörf er á upplýsingadrifinni mannauðsstjórnun í 
fyrirtækjum sem hjálpar til við ákvarðanatöku og styður ferla sem drífa áfram 
markaðsvirði, viðskiptastefnu og mannauðsstefnu fyrirtækisins. (Saratoga, 
2005). 

Becker, Huselid og Ulrich (2001) skoðuðu reynslu hundruða fyrirtækja og 
báru saman á tíu tímabili, fyrst árið 1992. Eftir að hafa rannsakað tengsl milli 
mismunandi gerðar mannauðskerfa fyrirtækja og frammistöðu þeirra var 
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niðurstaða þeirra sú að það skiptir máli hvernig mannauðskerfi fyrirtækja er 
uppbyggt og mikilvægast er að vera í flokknum high performance work 
system (HPWS). Það sem best endurspegli áhrifin, séu áhrif á virði hluthafa, 
eða markaðs- og bókhaldslegt virði. 

Innra mat hjá fyrirtækjum 
Með innra mati á árangri af mannauðsstjórnun er hér átt við að stjórnendur 
fái upplýsingar sem geri þeim kleift að meta árangur í sinni skipulagsheild. 
Þessar upplýsingar hljóta því að taka mið af þeim árangri sem stefnt er að og 
hvernig ætlunin er að ná honum, þ.e. stefnu skipulagsheildarinnar. Jafnframt 
hljóta þessar upplýsingar að taka mið af stöðu mála „hér og nú“. 

Ekki er nauðsynlegt að árangurinn sé mældur í fjárhagslegu virði. Ef 
stjórnendur í tilteknu fyrirtæki hafa, svo dæmi sé tekið, trú á því að ánægðir 
starfsmenn séu einn af lyklunum að velgengni fyrirtækisins, þá er mæli-
kvarðinn „ánægja starfsmanna“ árangursmælikvarði fyrir það fyrirtæki. 
Hlutverk stefnukorta (e. strategy map) í stefnumiðuðu árangursmati er 
einmitt að kortleggja orsakatengsl sem þessi. 

Innra mat felst í því skilgreina mælikvarða, fá niðurstöður úr mælingum, 
túlka niðurstöðurnar og í framhaldi nýta þær til ákvarðanatöku. Ekki er unnt 
að túlka niðurstöðurnar nema að hafa einhver viðmið. Þau viðmið geta verið 
eldri tölur úr sama mælikvarða, árangursmarkmið (e. target) sem sett eru 
fram á eins skynsamlegan hátt og unnt er eða tölur fyrir aðrar skipulagsheildir 
(e. benchmarking). 

Ef mannauðsdeildin vill stuðla að því að fyrirtæki byggi upp innra mat á 
árangri af mannauðsstjórnun getur verið vænlegt til árangurs að byrja á að 
þróa mat á árangri mannauðsdeildarinnar sjálfrar. Í vinnustaðagreiningu 
mætti til dæmis kanna hvort almenn ánægja ríki meðal stjórnenda með 
framlag mannauðssviðsins í að framkvæma stefnu fyrirtækisins. Slíkur 
mælikvarði væri vísbending um hvort mannauðssvið stefndi með aðgerðum 
sínum í rétta átt. 

Heildarmynd af því hvernig fyrirtæki geta metið árangur af 
mannauðsstjórnun 

Fyrirtæki eru ólík og ólíkt hvaða árangur af mannauðsstjórnun þau geta mælt 
og hvað er skynsamlegt að reyna að mæla. Hér verður dregin upp heildar-
mynd sem getur átt við hjá mörgum fyrirtækjum með hundrað starfsmenn 
eða fleiri. 
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Umfjöllunin verður þrískipt. Fyrst verður rætt um helstu markmið með 
því að meta árangurinn. Þá verða dregnir fram helstu flokkar mælikvarða sem 
geta gagnast og að lokum rætt um túlkun og notkun niðurstaðna úr 
mælingum. 

Markmið með því að meta árangur af mannauðsstjórnun  
Stjórnendur geta nýtt sér mælikvarða til að öðlast skýra sýn á hvert fyrirtækið 
er í raun og veru að stefna og skilja hvað er áhrifaríkast í að drífa áfram 
frammistöðu. Í kjölfarið ættu þeir að vera í stakk búnir til að taka betri 
ákvarðanir (Phelps, 2004). 

Í flestum tilvikunum er fyrst og fremst verið að draga fram upplýsingar 
sem sýna hvað gangi vel og hvað gangi ekki nógu vel. Þar sem vel gengur er 
kannski mögulegt að læra af því, umbuna fyrir það eða gera meira af því. Þar 
sem gengur ekki nógu vel er væntanlega ástæða til að bregðast við á einhvern 
hátt. 

Einnig getur tilgangurinn verið að veita stjórnendum mannauðsdeildar 
upplýsingar um árangur af því sem gert er og þannig auðveldað þeim að taka 
betri ákvarðanir síðar. Dæmi: Ætti að auka hlutfall fjármagns til þjálfunar þar 
sem sala jókst verulega í kjölfar þjálfunarátaks? 

Að auki getur markmiðið verið að veita framkvæmdastjórn og 
millistjórnendum upplýsingar um árangur af hinum ýmsu viðfangsefnum 
mannauðsstjórnunar og þannig auðveldað þeim að taka ákvarðanir um slík 
mál. Þeir mælikvarðar sem skipta máli í augum stjórnenda eru þeir sem hafa 
áhrif á hagnað og virði til hluthafa (Becker et al., 2001). Allir ferlar í 
mannauðsdeildinni eiga að miða að því að auka virði. Markmiðið er að þróa 
leiðir til að mæla og meta þessa ferla, afleiðingu af notkun þeirra og 
endanlegt virði. (Fitz-enz og Davison, 2002). 

Að lokum má nefna almennan áhuga á að kanna hvað fyrirtækið er 
eftirsóttur vinnustaður og hve starfsmenn þess eru ánægðir. 

Helstu flokkar mælikvarða 
Mælikvarða má flokka á marga vegu. Hér verður það gert á tvo vegu, fyrst 
eftir því hvað er verið að mæla og síðan eftir eðli mælikvarðanna. Rétt er að 
taka fram að þeir mælikvarðar sem eru hér til umfjöllunar eru einvörðungu 
þeir sem gefa einhverjar upplýsingar um árangur af mannauðsstjórnun og 
endurspegla stefnuna því á einn eða annan hátt. Það geta verið margar 
ástæður fyrir því að aðrir mælikvarðar séu einnig notaðir. 
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Fyrst flokkum við mælikvarðana eftir því hvað er verið að reyna að mæla. 
Dregnir eru fram þrír flokkar mælikvarða, en augljóst má vera að það er 
aðeins einn möguleiki af mörgum. 

Flokkur 1: Mælikvarðar sem veita upplýsingar um ástandið á 
mannauðnum í heild eða einstakra hópa. Algengir mælikvarðar í þessum 
flokki eru starfsmannavelta, fjarvistir og ánægja starfsmanna. Ýmsir mæli-
kvarðar geta ýmist átt heima í þessum flokki eða öðrum, svo sem 
starfsþróun, þjálfun og fræðsla. 

Flokkur 2: Árangurinn af starfi einstakra starfsmanna og hópa 
starfsmanna. Þetta getur falið í sér frammistöðumat einstaklinga og hópa 
starfsmanna en þarf ekki að gera það. Fitz-enz og Davison (2002) tala um að 
mælikerfi mannauðssviðs þurfi að fela í sér þætti sem varða gæði, framleiðni, 
þjónustu og hagnað fyrirtækis. Sullivan (2002) talar um magn, gæði, tíma, 
kostnað og ánægju. 

Flokkur 3: Ávinningur af starfsemi starfsmannasviðs. Kannski er hér 
einkum tvennt á ferðinni; mat á árangri kjarnaferla mannauðsdeildar (dæmi: 
ráðningar, þjálfun og fræðsla, starfsþróun, ráðgjöf) og arðsemi mikilvægra 
verkefna (dæmi: þjálfunarátak) sem er stundum mælt með ROI (Ratio On 
Investment). Einnig mat annarra stjórnenda á framlagi mannauðssviðs í að 
framkvæma viðskiptastefnu fyrirtækisins. 

Síðan flokkum við mælikvarðana eftir því hvers eðlis mælikvarðarnir eru. 
Það má reyndar einnig gera á marga aðra vegu. 

Hægt væri að flokka mælikvarðana eftir því hvort þeir sýna staðreyndir 
eða viðhorf. Fyrir mannauðinn í heild sinni falla mælikvarðar eins og 
starfsmannavelta og kostnaður við þjálfun og fræðslu í fyrri flokkinn. Í þann 
síðari mætti sjá ánægja starfsmanna og viðhorf gagnvart þjálfun og fræðslu. 
Þannig væri líka hægt að flokka framlag mannauðsdeildarinnar. Í fyrri 
flokkinn falla þá mælikvarðar eins skilvirkni mannauðssviðs hvað varðar 
kostnað, hraða og ávinning. Í þann seinni ánægja hagsmunaaðila svo sem 
annarra stjórnenda og starfsmanna með framlag mannauðsdeildar. Svipaða 
flokkun á mælikvörðum eftir eðli þeirra má sjá í fréttabréfi PWC Saratoga 
ráðgjafafyrirtækisins (Saratoga, 2005). 

Túlkun og notkun niðurstaðna úr mælingum 
Þegar tölur eru fengnar fyrir mælikvarða, til dæmis mánaðarlega, árs-
fjórðungslega eða árlega, er næsta verkefni að túlka niðurstöðurnar og nýta 
sér þessar upplýsingar. Það er oft hægara sagt en gert af nokkrum ástæðum. 

Tölur segja ekkert nema þær séu skoðaðar í samhengi við aðrar tölur. Ef 
stjórnandi fær til dæmis þær niðurstöður að starfmannaveltan hafi á síðasta 
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ári verið 8,5%, fjarvistir 3,2% og ánægja starfsmanna 3,95, hvaða upplýsingar 
veitir það þá? 

Þrenns konar samanburður er algengastur. Í fyrsta lagi má bera saman við 
eldri tölur sem hafa fengist á sama mælikvarða hjá fyrirtækinu og þá gefur 
nýjasta talan upplýsingar um þróunina. Í öðru lagi má bera töluna saman við 
sett árangursmarkmið og í þriðja lagi má bera töluna saman við sambærilegar 
mælingar hjá öðrum. 

Það er aðeins unnt að mæla lítið af því sem þarf að taka tillit til við 
stjórnun fyrirtækja og stofnana. Mælingar geta engu að síður veitt mikilvægar 
upplýsingar. Því ber að hafa í huga að tölur úr mælingum eru notaðar sem 
eitt af mörgu sem horft er á þegar ákvarðanir eru teknar. 

Ef vilji er til að meta hvort mælikvarðar og upplýsingar séu gagnlegar fyrir 
stjórnendur þá er gott að draga fram við hvaða ákvörðun eða ákvarðanir 
þessar upplýsingar geta nýst. Þessar ákvarðanir geta verið af mörgum toga en 
hér verða nefndar tvær algengar tegundir ákvarðana. 

Í fyrsta lagi eru það ákvarðanir um eitt eða fleiri verkefni. Þetta getur 
verið ákvörðun um að setja af stað eða stöðva verkefni, svo sem þjálfunar-
átak. Í öðru lagi getur þetta verið ákvörðun um að setja meira eða minna 
fjármagn í verkefni, til dæmis þróun upplýsingakerfis. 

Niðurstöður / Lokaorð 

Flest íslensk fyrirtæki eru stutt á veg komin með að þróa árangursmælikvarða 
í mannauðsstjórnun. Mörg þeirra eru þó komin mun lengra núna en fyrir 
fimm árum og vinna ötullega að því að mæla á markvissari hátt. Það er erfitt 
og tímafrekt að draga fram góða mælikvarða til að meta árangur af 
mannauðsstjórnun. 

Stefna má að því að skilgreina safn af mælikvörðum sem til samans gefa 
góða vísbendingu um hver árangurinn er af mannauðsstjórnun. Þar sem 
hlutverk mannauðsstjórnunar ætti að vera að stuðla að því að mannauðurinn 
styðji stefnu viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar, þá þarf þetta safn af 
mælikvörðum að endurspegla stefnuna. 

Eitt af því sem getur auðveldað það verk að hanna mælikerfi sem tengir 
stjórnun mannauðs við frammistöðu fyrirtækis er að mannauðsdeildin sé 
stefnumiðuð. Í því felst að stjórnendur mannauðssviðsins hafi þekkingu á 
rekstri og stefna þess og verklag tengist stefnu skipulagsheildarinnar. 

Í flestum tilvikum gagnast árangursmælikvarðarnir þannig að stjórnendur 
geta betur metið hvað gengur vel og hvað gengur miður. Þannig geta þeir 
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betur metið hvaða verkefni ætti að setja af stað, stöðva eða breyta á annan 
hátt. 

Árangursmælikvarðar fyrir mannauðsstjórnun eru gagnslausir nema unnt 
sé að horfa á tölurnar sem þeir gefa í samanburði við eihverjar aðrar tölur. 
Þessi samanburður er í meginatriðum þrenns konar. Í fyrsta lagi má bera 
tölurnar saman við eldri tölur, ef þær eru fyrir hendi, og þannig sjá þróun 
mála. Í öðru lagi má bera tölurnar saman við sett markmið. Í þriðja lagi má 
bera tölurnar saman við sams konar tölur hjá öðrum sambærilegum 
skipulagsheildum (e. benchmarking). Hafa ber þó í huga að til þess að unnt 
sé að fylgjast með einhverskonar þróun milli ára eða milli fyrirtækja, þarf 
hluti mælikvarðana alltaf að vera þeir sömu. 

Árangursmælikvarðar fyrir mannauðsstjórnun eru af ólíkri gerð og þjóna 
ólíkum tilgangi. Um þetta er fjallað í greininni. Ein sundurliðun er annars 
vegar mat á árangri af starfi mannauðsins í fyrirtækinu og hins vegar af 
verkefnum mannauðsdeildarinnar. 

Við þróun mælikvarða getur verið æskilegt að draga fyrst fram 
mælikvarða fyrir þá kjarnaferla sem mannauðsdeildin ber ábyrgð á. Síðan er 
eðlilegt að draga fram annars konar mælikvarða, bæði þá sem mæla ávinning 
af fjárfestingu í mannauði og því hve miklu mannauðurinn skilar. Loka-
takmarkið er að finna mælikvarða sem endurspegla vel framkvæmd 
stefnunnar. 

Að lokum er einnig vert að geta þess að það að koma upp mælikerfi hjá 
mannauðsdeild fyrirtækis er lærdómsferli sem aldrei tekur enda. Þegar 
aðstæður breytast eða stefna er endurskoðuð þarf að uppfæra mælikvarða en 
jafnframt skoða hvort lykilferli styðji við breytingarnar. Heildarsýn er 
lykilatriði. 
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Vongóðir millistjórnendur og samræming 
vinnu og einkalífs 

Inga Hanna Guðmundsdóttir 
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Einstaklingar eiga misauðvelt með að samræma ólíka þætti lífs síns. Ástæðan 
getur að hluta til verið vegna lífsviðhorfs þeirra. Ætla má að því vonbetri sem 
þeir eru þeim mun fleiri leiðir sjái þeir færar til að samræma vinnu sína og 
einkalíf og líti því síður á ástandið sem vandamál.  

Allir þurfa að takast á við streituvalda í lífi sínu utan vinnu en fólk hefur 
mismikla getu til að takast á við álagsþætti. Sumir kjósa að vinna mikið og 
eiga lítinn tíma fyrir einkalíf utan vinnu. Þegar svo er telst það ekki vera 
vandamál. Vandi myndast þegar einstaklingur nær hvorki að skila því sem til 
er ætlast af honum í vinnu né einkalífi. Það sem veldur álagi í lífi eins gerir 
það ekki endilega hjá öðrum og ræðst það að sögn Hellriegel og Slocum 
(2004) af ólíkum persónuleika, aldri, kyni, reynslu og öðrum þáttum. Einn 
þeirra þátta sem hefur áhrif á hvernig einstaklingi gengur að samræma vinnu 
sína og einkalíf er hversu vongóður hann er. Muninn á einstaklingi sem er 
vongóður og þeim sem er vonlítill má útskýra í einföldu máli á þann hátt að 
sá vongóði sér hálffullt vatnsglas en sá vonlitli hálftómt glas (Snyder, 1994). 
Það að vera vongóður endurspeglar þá trú að maður geti alltaf fundið leiðir 
að markmiðum sínum og hvatningu til að nota þær (Snyder o.fl., 2002).  

Samræming vinnu og einkalífs 

Starf einstaklings og einkalíf eru veigamestu þættir í lífi flestra og tengjast í 
mismunandi miklum mæli. Ráði einstaklingur ekki við að sinna hvoru tveggja 
á fullnægjandi hátt vegna mikilla anna eða skertrar getu er hann í erfiðri 
stöðu því að öllum líkindum vill hann ná árangri í báðum hlutverkum. 
Misjafnt er eftir einstaklingum hvort þeir líta á aðstæður af þessu tagi sem 
vandamál eða ekki. Sá munur stafar að einhverju leyti af lífsviðhorfi þeirra, 
en ætla má að þeir sem eru vongóðir líti síður á samræminguna sem vanda. 
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Fyrirtæki og starfsmenn hafa hag af því að aukin áhersla sé lögð á að 
rannsaka árekstra á milli vinnu og einkalífs einstaklinga þar sem líðan fólks á 
vinnustað hefur mikil áhrif á störf þess. Boyar o.fl. (2003) segja að komið 
hafi í ljós að árekstrar milli vinnu og einkalífs hafa neikvæð áhrif á árangur 
fyrirtækja, fjölskyldna og einstaklinga. Því getur verið gagnlegt fyrir fyrirtæki 
að vinna að því að draga úr slíkum árekstrum með því að móta stefnu og 
aðferðir sem taka á undanförum árekstra á milli vinnu og einkalífs og ýta 
undir hið gullna jafnvægi. Stjórnendur eru í lang flestum tilvikum fyrirmyndir 
starfsmanna sinna og því er mikilvægt að stjórnendur haldi góðu jafnvægi 
milli vinnu sinnar og einkalífs. Ekki er nægilegt að þeir setji fram stefnu með 
áherslu á jafnvægi heldur verða þeir að sýna viljann í verki (Hochschild, 
1997). 

Árekstrar milli vinnu og einkalífs geta bæði verið orsök og afleiðing mikils 
vinnuálags á öðrum hvorum staðnum (Demerouti o.fl., 2004). Þeir eru því 
bæði orsök og afleiðing í ferli þar sem þættir sem eru erfiðir viðureignar 
hrinda öðrum neikvæðum þáttum af stað. Árekstrar verða þegar þrýstingur 
sem einstaklingur upplifir í vinnu eða einkalífi fer að hafa áhrif getu hans til 
að sinna hlutverki sínu á hinum staðnum og álagið samræmist ekki á 
einhvern hátt. Þátttaka í öðru hlutverkinu verður erfiðari vegna þátttöku í 
hinu (Boyar o.fl., 2003; Greenhaus og Beutell, 1985; Higgins og Duxbury, 
1992). Íslenskar rannsóknir hafa bent til þess að vinna og einkalíf fólks rekist 
oft á (sjá t.d. Tómas Bjarnason, 2004; Hildur Friðriksdóttir o.fl., 2002). 

Upplifun einstaklinga á því hvernig þeim gengur að samræma vinnu sína 
og einkalíf er huglægt mat sem segir ekkert til um hversu mikið framlag 
þeirra er á hvorum staðnum um sig. Engu að síður er upplifun svo nátengd 
því hvernig einstaklingi líður og þar með hverju hann nær að afkasta að 
mikilvægt er að reyna af fremsta megni að halda góðu jafnvægi. 

Millistjórnendur 

Millistjórnendur búa við mikið álag í starfi sínu þar sem þeir eru hlekkurinn á 
milli undirmanna sinna og yfirmanna og þurfa að leita jafnvægis milli 
hagsmuna þessara oft ólíku aðila auk þess að eiga samskipti við aðra jafnt 
innan fyrirtækis sem utan. Millistjórnendur hafa bæði yfir- og undirmenn þar 
sem þeir eru í millilagi í skipuriti fyrirtækja. Til millistjórnenda teljast allir þeir 
stjórnendur sem hafa mannaforráð, að æðstu stjórnendum fyrirtækja undan-
skildum. Staða millistjórnenda getur verið mjög streituvaldandi og rannsóknir 
hafa sýnt að streita á vinnustað hefur tilhneigingu til að hafa áhrif á einkalífið 
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og öfugt þar sem erfitt getur verið að skilja algerlega þar á milli (sjá t.d. í 
Demerouti o.fl., 2004; Hildur Friðriksdóttir o.fl., 2002). 

Staða millistjórnenda innan fyrirtækja hefur ekki verið trygg í gegnum 
tíðina. Þeir hafa ýmist þótt nauðsynlegir hlekkir í keðjunni (sjá t.d. í Deepak, 
1999) eða óþarfur milliliður á milli æðstu stjórnenda og viðskiptavina (sjá t.d. 
í Floyd og Wooldridge, 1994; Hammer og Champy, 1993). Þrátt fyrir að 
tölvuvæðing sé orðin mjög mikil verður viðskiptaumhverfið sífellt flóknara 
og því ekki síður þörf fyrir millistjórnendur innan fyrirtækja nú en áður. Spár 
um að tölvur gætu tekið yfir stóran hluta verkefna þeirra hafa því ekki gengið 
eftir (sjá t.d. í Dopson og Stewart, 1994). Þrátt fyrir að kastljósi stjórnunar-
fræða hafi ekki verið beint í miklum mæli að millistjórnendum hefur það 
farið vaxandi síðustu ár. Sem dæmi um það má nefna hugmyndir Nonaka 
(1988) um að fyrirtækjum verði stýrt frá miðjunni (e. middle up-down 
management) þar sem millistjórnendur hafi oft mesta yfirsýn. Kenningar um 
fölskvalausa stjórnendur (e. authentic leaders) eru mikilvægar þar sem aukin 
áhersla hefur verið lögð á að þeir séu undirmönnum sínum góð fyrirmynd, 
en það er sérstaklega mikilvægt hlutverk í starfi millistjórnenda. 

Dæmigerður stjórnandi vinnur langan vinnudag og margir þeirra taka 
vinnu heim með sér (Yukl, 2002). Hluti af skýringunni getur að mati Yukl 
(2002) legið í persónuleika þess fólks sem velst til stjórnunarstarfa þar sem 
það eru oft manngerðir sem eiga erfitt með að gleyma starfi sínu þegar þær 
eru ekki í vinnunni. Sjaldan er hlé á vinnuálagi stjórnenda þar sem þeir fá í 
sífellu beiðnir um upplýsingar, aðstoð, leiðbeiningar og þess háttar úr ýmsum 
áttum. Það getur verið frá undirmönnum, jafningjum, yfirmönnum eða 
aðilum utan fyrirtækisins (Yukl, 2002). Þetta er í samræmi við rannsóknir 
Mintzberg (1989) um ólík hlutverk stjórnenda og einnig kenningar Keys og 
Bell (1982) um hagsmunaaðila millistjórnenda. 

Sumir telja að dregið hafi úr siðferði í stjórnun á síðustu árum og nefna 
sem dæmi um það fall Enron og breytingar í samfélaginu sem koma til vegna 
hryðjuverka, efnahagssveiflna eða annarra þátta (Cooper o.fl., 2005). 
Starfsmenn treysta umtalsvert á forystu yfirmanna sinna á erfiðum tímum og 
þá reynir mjög á hæfileika stjórnenda og siðferði þeirra. Þegar stór mál koma 
upp þar sem stjórnendur hafa ekki reynst traustsins verðir koma upp miklar 
efasemdir hjá starfsmönnum og traust tapast sem þarf að vinna að nýju. 
Aukin áhersla er nú á fölskvalausa stjórnendur þar sem eldri kenningar um 
stjórnendur voru ekki nægjanlegar fyrir stjórnendur framtíðarinnar (Cooper 
o.fl., 2005). Kenningar um þá eru mótaðar úr stjórnunarfræðum, siðfræði og 
jákvæðri stjórnun (Cooper o.fl., 2005). Fölskvalausir stjórnendur hegða sér í 
samræmi við djúpstæð innri gildi og sannfæringu til að byggja upp áreiðan-
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leika, öðlast virðingu og traust undirmanna sinna með því að hvetja til þess 
að ólík sjónarmið séu sett fram og byggja upp tengslanet (Avolio o.fl., 2004). 

Mismunandi er eftir millistjórnendum hvaða hagsmunaaðila þeir hafa 
mest samskipti við, en samskipti við aðra eru mjög stór þáttur starfs þeirra. 
Flestir þeirra eiga samskipti upp á við við yfirmenn sína, niður á við í formi 
samskipta við undirmenn, út fyrir fyrirtækið og við aðra millistjórnendur 
innan sama fyrirtækis. Erfitt getur verið að samræma þessi samskipti við ólíka 
hagsmunaaðila. Til þess verða þeir að greina hvaða væntingar eru gerðar til 
þeirra, halda góðum samskiptum við yfirmenn, vera virkir leiðtogar og vinna 
vel með jafningjum sem og öðrum aðilum utan fyrirtækisins (Keys og Bell, 
1982). 

Millistjórnendur eru fjölmennur hópur sem ekki hefur alltaf verið í 
náðinni innan stjórnunarkenninga. Nýlegar kenningar leggja áherslu á 
mikilvægi stjórnenda, ekki síst millistjórnenda, til að vera undirmönnum 
sínum góð fyrirmynd og mynda þannig grunninn að jákvæðri fyrirtækja-
menningu. 

Von 

Von er einn þeirra þátta sem erfitt er að vera án í lífinu. Nauðsynlegt er að 
telja sig geta náð markmiðum sínum, hvort sem er í starfi eða einkalífi. Innan 
fyrirtækja ætti að vera mikil áhersla á að hafa vongóða einstaklinga í starfi þar 
sem starfsmennirnir eru lykillinn að því að heildarmarkmið náist. Stundum 
kemur upp ferli hjá einstaklingum sem verður til þess að þeir missa alla von. 
Það er kallað kulnun í starfi (e. burnout), en ferli kulnunar í starfi tekur yfirleitt 
um eitt ár frá því fyrstu einkenni hennar fara að koma fram. Mikilvægt er að 
vera vakandi fyrir einkennum kulnunar í starfi til að geta gripið inn í ferlið og 
hjálpað viðkomandi einstaklingum að snúa því við. 

Þegar stjórnunarfræði eru skoðuð vandlega má sjá að von hefur verið 
áberandi í mörgum stjórnunarkenningum (Avolio o.fl., 2004). Það er ekki að 
undra þar sem geta stjórnandans til að auka von hjá undirmönnum sínum 
hefur alltaf skipt sköpum. Stjórnendur eru lykilmenn í að vísa undirmönnum 
sínum veginn og ef þeir geta ýtt undir von hjá undirmönnum sínum aukast 
líkur á að markmiðum hvers og eins undirmannanna, og þar með 
fyrirtækisins í heild, verði náð.  

Viðhorf einstaklinga til verkefna sem þeir takast á hendur skiptir miklu 
máli og er mjög tengt útkomunni úr þeim. Það hversu vongóðir einstaklingar 
eru er hluti af lífsviðhorfi þeirra og endurspeglar þá trú að þeir geti alltaf 
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fundið leiðir að markmiðum sínum og hvatningu til að nota leiðirnar til að ná 
þeim (Snyder o.fl., 2002). Vongóður einstaklingur setur sér markmið og 
hefur hvatningu til að ná þeim. Auk þess sér hann fyrir mögulegar hindranir 
á leiðinni að markmiðum sínum og áttar sig á hvernig hann muni yfirstíga 
þær. Sú útsjónarsemi leiðir til þess að meiri líkur eru á að markmið náist 
heldur en ef hún fylgir ekki markmiðasetningunni. 

Snyder (1994) skiptir skilgreiningu á von í þrjá þætti, markmið (e. goals), 
viljastyrk (e. willpower) og útsjónarsemi (e. waypower). Það nægir ekki að hafa 
annað hvort viljastyrk eða útsjónarsemi til að teljast vongóður þegar kemur 
að markmiðum. Það hversu vongóðir einstaklingar eru er ferli sem tekur 
sífellt mið af því hvernig fólk upplifir sjálft sig út frá markmiðum sínum og 
það getur haft áhrif á hegðun þess. 

Markmið er sá punktur eða það ferli sem einstaklingar setja sér. Skýr 
markmið eru nauðsynleg til að virkja viljastyrk. Markmið eru hlutir, reynsla 
eða útkoma sem við sjáum fyrir okkur og teljum æskileg og þau geta hvort 
sem er verið mjög skýr eða mjög óljós (Snyder, 1994). Viljastyrkur er 
drifkraftur þess hve vongóðir einstaklingar eru. Hann er orkan sem gerir 
fólki kleift að færa sig úr núverandi ástandi í átt að markmiði sínu. 
Viljastyrkur er brunnur staðfestu (e. determination) og einurðar (e. commitment) 
sem hægt er að leita í til að komast nær markmiðum sínum. Ólík geta fólks til 
að ná þessu fram er að hluta til háð fyrri reynslu þess við að ná markmiðum 
sínum (Snyder, 1994).  

Ekki er nóg að setja sér markmið heldur verður að finna leiðir að þeim. 
Það að einstaklingur sjái færar leiðir til að ná markmiðum sínum eða telji sig 
geta komið fram með árangursríkar áætlanir til að ná þeim kallast 
ferlishugsun (e. pathways thinking) eða útsjónarsemi (e. waypower) (Snyder o.fl., 
1991; Snyder o.fl., 2002). 

Með hugmyndum vonarkenninga er hægt að greina þætti í fari 
einstaklinga sem benda til þess að þeir séu líklegri en aðrir til að ná 
markmiðum sínum. Sé fyrirtæki mannað vongóðum einstaklingum aukast 
líkur á að heildarmarkmið þeirra náist.(Avolio o.fl., 2004) 

Rannsókn 

Meginspurning rannsóknarinnar var hvernig millistjórnendum gengi að 
samræma vinnu sína og einkalíf. Þetta var skoðað út frá mældri vonarhugsun 
þeirra. Þar sem líkur voru taldar á að vongóðum einstaklingum gengi betur 
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en hinum sem ekki væru jafn vongóðir að samræma vinnu sína og einkalíf 
var rannsóknarspurningunni stillt þannig upp:  

 
Gengur vongóðum millistjórnendum betur að samræma vinnu sína og einkalíf en þeim 

sem eru ekki eins vongóðir? 
 

Eftirfarandi rannsóknartilgátur voru settar fram sem leitast var við að fá 
svarað til að leggja mat á rannsóknarspurninguna: 
 

1. Millistjórnendum sem hafa mikinn viljastyrk gengur betur að sam-
ræma starf sitt og einkalíf en þeim sem hafa lítinn viljastyrk. 

2. Millistjórnendum sem hafa meiri útsjónarsemi gengur betur að sam-
ræma starf sitt og einkalíf en þeim sem hafa litla útsjónarsemi. 

3. Vongóðum millistjórnendum gengur betur að samræma starf sitt og 
einkalíf en þeim sem ekki eru eins vongóðir.  

Aðferð 

Lögð var rafræn megindleg spurningakönnun fyrir alla millistjórnendur með 
mannaforráð í 200 manna fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstöður hennar eiga því 
að gefa góða mynd af stöðunni hjá þeim hópi innan fyrirtækisins. Dregnar 
eru ályktanir um rannsóknartilgáturnar og rannsóknarspurninguna sem settar 
eru fram í upphafi og skoðaðar mögulegar ástæður þeirra niðurstaðna sem 
fást. 

Könnunin var send til allra 22 millistjórnenda fyrirtækisins sem hafa 
mannaforráð. Af þeim fengust 20 svör eða 90,9% svarhlutfall. Svarendur 
voru alls 20, 14 (70%) karlar og 6 (30%) konur sem allir nema einn voru með 
börn á heimili sínu, frá einu og upp í þrjú. Einungis tveir (10%) voru hvorki 
giftir eða í sambúð, en 18 (90%) sögðust giftir eða í sambúð. 

Notaður var spurningalisti Snyder o.fl. (1996) sem heitir The Adult State 
Hope Scale og inniheldur 6 spurningar auk 12 spurninga af spurningalista 
Snyder o.fl. (1991) sem kallast Hope Scale eða The Goals Scale og voru báðir 
listarnir þýddir úr ensku. Spurningar tengdar jafnvægi vinnu og einkalífs voru 
útbúnar að fyrirmynd spurninga sem hægt er að finna á vefsíðu Hins gullna 
jafnvægis, http://hgj.is. 



Vongóðir millistjórnendur og samræming vinnu og einkalífs 297 

 

Niðurstöður 

Marktæk og sterk fylgni reyndist vera milli allra þeirra þátta sem mældir voru 
og upplifunar svarenda á því hvernig þeim gengi að samræma vinnu sína og 
einkalíf. Þetta var þó með einni undantekningu þar sem ekki mældist 
marktæk fylgni á milli tímatengdrar útsjónarsemi The State Hope Scale og 
hins gullna jafnvægis. Hin mælda fylgni er neikvæð þar sem fleiri stig í 
vonarhugsun standa fyrir að vera vonbetri, en fleiri stig í mælingu á hinu 
gullna jafnvægi tákna að erfiðara sé að samræma vinnu og heimili. Því má í 
raun segja að neikvæð fylgni sé á milli vonarhugsunar og árekstra vinnu og 
einkalífs hjá millistjórnendum þess fyrirtækis sem könnunin var lögð fyrir í. 
 
Tafla 2. Helstu útkomur spurningalista. 

 
1. Millistjórnendum sem hafa mikinn viljastyrk gengur betur að 

samræma starf sitt og einkalíf en þeim sem hafa lítinn viljastyrk.  
2. Millistjórnendum sem hafa meiri útsjónarsemi gengur betur að 

samræma starf sitt og einkalíf en þeim sem hafa litla útsjónarsemi 
samkvæmt ótímatengdum mælikvarða á vonarhugsun (Hope Scale) 
en ekki samkvæmt tímatengdri vonarhugsun (State Hope Scale). 
Samræming á vinnu og einkalífi er langtímaverkefni sem þarf ekki að 

Svarandi 
númer

Útkoma hins 
gullna 

jafnvægis
Útsjónarsemi Viljastyrkur Von Útsjónarsemi Viljastyrkur Von

1 12 20 19 39 24 26 50
2 7 18 18 36 23 24 47
3 7 20 19 39 27 28 55
4 6 21 23 44 28 32 60
5 9 24 22 46 29 28 57
6 4 22 22 44 30 31 61
7 12 15 17 32 24 25 49
8 6 20 20 40 24 26 50
9 9 18 15 33 21 22 43

10 7 24 24 48 30 31 61
11 13 22 21 43 24 26 50
12 16 18 14 32 16 19 35
13 13 22 16 38 24 25 49
14 11 20 19 39 27 27 54
15 2 20 21 41 29 28 57
16 6 20 22 42 26 30 56
17 6 24 22 46 31 29 60
18 11 24 20 44 32 28 60
19 6 22 18 40 26 32 58
20 18 24 24 48 32 30 62

State Hope Scale Goals Scale
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tengjast getu svarenda til að sjá leiðir til að leysa verkefni sem þeir 
glíma við þá stundina. Því þarf ekki að vera óeðlilegt að þessi munur 
sé á milli útkomu listanna.  

3. Þriðja rannsóknartilgátan stóðst sömuleiðis og vongóðum milli-
stjórnendum gengur betur að samræma starf sitt og einkalíf en þeim 
sem ekki eru eins vongóðir. 

 
Millistjórnendur hafa mikil og bein áhrif á hegðun og líðan undirmanna 

sinna og því getur vonarhugsun þeirra og hið gullna jafnvægi verið dýrmæt 
fyrirmynd fyrir undirmenn sem fara smám saman að tileinka sér áþekka þætti 
sem stuðla að bættri líðan fleiri starfsmanna á vinnustað. 
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Að skilja vinnutengdan lærdóm í 
atvinnulífinu 

Inga Jóna Jónsdóttir 

 

Eðli og umhverfi vinnunnar hefur tekið róttækum breytingum síðari ár og 
áratugi sem afleiðing breytinga í markaðsumhverfi, tækni og aukinni áherslu á 
nýsköpun og þróun nýrra afurða. Þessi þróun gerir kröfur um stöðuga þróun 
raunfærni (e. real competence) starfsfólks (Boud og Garrick, 1999/2001; 
Casey, 1999/2001). Með raunfærni er vísað til þekkingar, leikni í að beita 
þekkingunni ásamt persónulegra eiginleika og gilda sem gera einstaklingi 
kleift að vinna starf sitt og leysa viðfangsefni sín af hendi á árangursríkan hátt 
(Ellström, 1996). Afleiðing af sífellt flóknara vinnuumhverfi og auknum 
kröfum um margþætta færni sem starfsfólk þarf að búa yfir er vaxandi áhugi 
og athygli á því sem ég hef þýtt sem vinnutengdur lærdómur eða vinnu-
staðanám (e. workplace learning or learning at work). Áhuginn er ekki bara 
bundinn við fyrirtæki og hag þeirra. Rannsóknir sem kanna hug starfsfólks til 
vinnunnar og vinnuumhverfisins sýna nær undantekningalaust að fólk metur 
mikils tækifæri sem vinnustaðurinn veitir þeim til að efla raunfærni sína og 
tryggja þannig stöðu sína og jafnrétti á vinnumarkaðnum.  

Vaxandi samstaða er um þá tilgátu meðal fræðimanna sem rannsakað hafa 
fyrirbærið að samþætting lærdóms og vinnu sé lykilárangursráður á bak við 
nýsköpun, frumkvöðlastarf og vöxt fyrirtækja (m.a. Christensen og Lundvall, 
2004; Fenwick, 2003; Ellström, 2001; Pfeffer, 1995). Þá vex þeirri skoðun 
eða tilgátu einnig fylgi að samþætting formlegs náms og óformlegs lærdóms í 
tengslum við vinnuna þar sem að auki er hugað sérstaklega að stjórnun og 
umhverfisþáttum gefi bestan árangur við þróun raunfærni starfsfólks 
(Svensson, Ellstörm og Åberg, 2004; Illeris, 2004). 

Þrátt fyrir vitundarvakninguna og samstöðuna um mikilvægi og þýðingu 
stöðugs lærdóms í tengslum við vinnuna er margt enn lítt þekkt um áhrifa-
valda eða drifkrafta (e. conditions and factors stimulating workplace 
learning), lærdómsferli eða -leiðir og áhrifin á frammistöðu og vöxt fyrirtækja 
og hag einstaklinga. Það vantar að styðja tilgátur og „normatívar“ kenningar 
betur með gögnum (Ellström og Nilsson, 1997; Ellström, 2001; Ellström, 
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2004). Aukin þekking og skilningur á vinnutengdum lærdómi hlýtur einnig að 
hafa mikla þýðingu fyrir stjórnunarlegan árangur. Full þörf er því á frekari 
rannsóknum og meiri umræðu og umfjöllun um efnið. 

Viðfangsefni þessarar greinar er fyrst og fremst heimildagreining til 
undirbúnings rannsókn á vinnutengdum lærdómi og stjórnun hans. Til-
gangurinn er að varpa ljósi á lykilhugtök og –atriði sem skipta máli þegar leita 
á skilnings á vinnutengdum lærdómi. Í því samhengi verður lærdóms-
fyrirbærið krufið og spurt: Hvað er vinnutengdur lærdómur? Hvernig lærir fólk í 
sambandi við vinnuna til að öðlast aukna færni? Hvað er lært – hvers konar 
vinnutengdur lærdómur? Hvaða þættir eða skilyrði í vinnuumhverfinu hafa áhrif á 
vinnutengdan lærdóm ?  

Hvað er vinnutengdur lærdómur? 

Hugtakið „workplace learning“ eða vinnutengdur lærdómur er eitt af þessum 
hugtökum sem í senn eru óljós og flókin og ef til vill þýdd og skilin á ólíka 
vegu. Í fyrsta lagi vísar vinnutengdur lærdómur til lærdóms eða náms ein-
staklings sem miðar að því að efla raunfærni hans sjálfs og fyrirtækisins í 
nútíð og framtíð. Í öðru lagi getur vinnutengdur lærdómur vísað hvort heldur 
sem er til formlegra (e. formal), minna formlegra (e. non-formal) eða jafnvel 
algjörlega óformlegra lærdómsleiða (e. informal or incidental learning 
processes) eða til samþættingar þessara leiða. Í þriðja lagi getur verið um að 
ræða hvort heldur sem er þróun almennrar, sérhæfðrar eða tæknilegrar færni. 
Prófessor David Boud (1999, bls.5) við Tækniháskólann í Sidney í Ástralíu, 
sem er þekktur rannsakandi og fræðimaður á sviði vinnutengds lærdóms, 
orðar þetta svo:  

 
Workplace learning is concerned not only with immediate work competencies, 
but about future competencies. It is about investment in the general capabilities 
of employees as well as the specific and technical. And it is about the utilisation 
of their knowledge and capabilities wherever they might be needed in place and 
time. 

Hugtakið lærdómur 
En hvernig má rannsaka lærdóm í ofannefndu samhengi? Hvað er lærdómur? 
Nokkrar fræðilegar skilgreiningar eða „skólar“ eru til þar sem fyrirbærið 
lærdómur er skilgreint. Það hvaða skilgreining verður fyrir valinu hjá 
rannsakanda byggist á þeim fræðilega viðmiðunar-ramma sem hann/hún 
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telur falla best að sínum skilningi, sjónarhorni og nálgun við rannsóknar-
viðfangsefnið.  

Skilgreiningar á lærdómi fjalla ýmist um lærdóm sem ferli (e. process) eða 
sem útkomu eða afurð (e. product) lærdómsferlisins (Ellström, 2004). 
Hefðbundin leið að skilgreina lærdóm er að lærdómur sé það ferli sem 
einstaklingur fer í gegn um þegar hann tekur á móti upplýsingum, þekkingu 
eða jafnvel viðhorfum frá kennara eða leiðbeinanda sem breyta skilningi hans 
(e. acquisition of knowledge and skills). Áherslan er hér á einstaklinginn og 
vitræna hæfni hans til að læra. Á ensku er talað um „cognitive learning 
process“ (Illeris, 2004; Elkjaer, 2004).  

Önnur leið til að skilgreina lærdóm sem fengið hefur æ meiri athygli og 
hljómgrunn síðari ár og áratug er sú að líta á lærdóm sem félagslegt ferli (e. 
social process) þ.e. skilningur, þekking og færni verður til við samskipti og 
þátttöku í félagslegum athöfnum eða verkefnahópi (e. participation in 
communities of practice) (Lave og Wenger, 1991). Kenning Lave og Wenger 
(1991) (sjá í Illeris, 2004, bls. 434) er að „...all learning is situated i.e. it takes 
place in a specific situation or context that is co-determinant for both the 
learning process and its outcome…“. Þessi kenning ásamt umfjöllun í 
bókinni Informal and Incidental Learning in the Workplace eftir Karen Watkins og 
Victoriu Marsick (1990) kveikti fyrir alvöru áhugann á að rannsaka lærdóm 
sem félagslegt ferli á vinnustaðnum. 

Hin allra síðustu ár hafa rannsakendur og fræðimenn á sviði vinnutengds 
lærdóms og lærdóms skipulagsheilda (e. Organisational Learning) bent á 
þriðju leiðina til að skilja eða skilgreina lærdóm innan skipulagsheildar eða 
vinnutengdan lærdóm. Má hér nefna prófessorana Bente Elkjaer (2004) og 
Knud Illeris (2004). Samkvæmt þriðju skilgreiningarleiðinni er lærdómur 
tvíþætt ferli eða tvívítt fyrirbæri. Annars vegar er hið einstaklingsbundna 
sálræna ferli öflunar þekkingar og skilnings (e. acquistion process). Hins 
vegar er svo hið félagslega samskiptaferli (e. interaction process) tengt 
vinnunni sem skapar lærdómstækifæri með því að spyrja spurninga, íhuga, 
greina og öðlast reynslu. Knud Illeris (2004, bls. 48) segir: „Only if both the 
interaction processes and the acqusition processes are active does learning 
take place“.  
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Mynd 1. Tvíþætt lærdómsferli skv. kenningu Illeris (Illeris, 2004, bls. 50) 

Mynd 1 lýsir víddunum tveimur eða hinu tvíþætta ferli lærdóms 
samkvæmt hugmyndum Knud Illeris, annars vegar hinu einstaklingsbundna 
og hins vegar hinu aðstæðubundna.  

Skilgreiningar á lærdómi í tengslum við vinnunna eða vinnustaðinn 
beinast gjarnan að lærdómi sem útkomu eða afurð lærdómsferlis. Prófessor 
Per-Erik Ellström (1992, bls.67 og 1996, bls. 147) setur fram skilgreiningu á 
lærdómi í samhengi við vinnu og starfsfólk sem „...varanlega breytingu á 
raunfærni einstaklings sem er afrakstur eða afleiðing samskipta (og þátttöku) 
hans við umhverfi sitt“. Hann tekur fram að mikilvægt sé að gera sér grein 
fyrir tvennu í þessu samhengi: a) hvernig samspili einstaklings og umhverfis 
sé háttað þ.e hvernig lærdómurinn á sér stað; og b) hvað það er sem breytist 
hjá einstaklingnum, þ.e. hvað lærist ( sjá hér Ellström 1992, bls 67). 

Hvernig lærir starfsfólk? 
Þegar velt er upp spurningunni hvernig starfsfólk lærir verður að skoða 
lærdómsferli á breiðum grunni allt frá formlegu lærdómsferli til algjörlega 
óformlegs og jafnvel formlauss ferlis. 

Formlegt lærdómsferli eða nám er almennt skilgreint sem nám sem 
skipulagt er hjá fræðsluaðilum eða skólakerfi með námsmarkmiðum, 
ákveðnum námstíma (og jafnvel námsstuðningi) og er slíkt nám ásetningur af 
hálfu námsmannsins. Formlegt nám leiðir oftast til prófgráðu eða viður-



Að skilja vinnutengdan lærdóm í atvinnulífinu 305 

 

kenningar. Í sumum tilfellum er talað um minna formlegt lærdómsferli1 (e. 
non-formal learning) þegar lærdómsferlið er utan formlegs skólakerfis en er 
þó meira eða minna skipulagt og byggt á ásetningi af hálfu 
starfsmanns/námsmanns en leiðir venjulega ekki til prófgráðu. Slíks „minna 
formlegs“ náms er oft aflað hjá símenntunarstöðvum, námsflokkum eða 
námskeiðum sem ráðgjafar/sérfræðingar halda á vinnustað eða utan hans. Þá 
er þriðji möguleikinn að um sé að ræða algjörlega óformlegt lærdómsferli (e. 
informal learning or incidental learning). Þá aflar einstaklingur sér kunnáttu 
og færni án þess að um skipulagt ferli eða fastan ásetning sé að ræða. 
Óformlegt lærdómsferli er tengt daglegu starfi og getur birst í leiðbeiningu 
yfirmanns eða samstarfsmanna í sambandi við vinnuna. Ennfremur eru 
fundir, þátttaka í „workshops“ t.d. um framtíðarstefnu, vinnuhópum eða 
fræðslufundum svo og viðtöl s.s. starfsmannaviðtöl eða starfsþróunarviðtöl 
óformleg, meira eða minna meðvituð og áformuð leið til að læra og efla færni 
í starfi (Illeris, 2004). 

Knud Illeris (2004) vitnar í rannsóknir og skrif Colley, Hodkins og 
Malcom (2003) og bendir á að oft geti reynst vandkvæðum bundið eða 
nánast ómögulegt að gera skýran greinarmun á „non-formal“ og „informal 
learning“. Oftast sé þó hægt að draga mörkin á milli formlegs og óformlegs 
lærdómsferlis þannig að viðunandi sé í rannsóknarlegu tilliti. Colley og 
félagar (sjá í Illeris, 2004, bls. 81) segja m.a. „...non-formal learning is a category so 
vague that it is hardly expedient to use it generally“.  

Það gildir bæði um minna formlegt og einnig um óformlegt lærdómsferli í 
atvinnulífinu að það er sjaldnast vottað og því hætt við að það sé ekki 
viðurkennt eða metið sem skyldi. Vaxandi áhugi er nú á því að finna leiðir til 
að meta (og þá um leið votta) þennan óformlega og formlausa lærdóm og þá 
raunfærni sem hann leiðir til.  

Hvers konar vinnutengdur lærdómur?  
Til að skilja vinnutengdan lærdóm þarf einnig að reyna að átta sig á: Hvað er 
það sem starfsfólkið lærir eða hvers konar lærdómur á sér stað? Til að svara 
því þarf að átta sig á hvað það er hjá einstaklingnum sem breytist við 
lærdóm.  

                                                 
 
1  Sumir nota hér orðið óformlegt sem þýðingu á “non-formal” og formlaust sem þýðingu 

á “informal” learning. Dæmi: þýðingar í Gátt, ársriti Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 
(FA), fyrsta tölublaði 2004, bls. 20-22. 
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Ellström (1992 og 2004) bendir á að skilja megi á milli lærdóms sem 
miðar að aðlögun að starfsumhverfi og starfi (e. adaptive learning), 
endurnýjandi lærdóms (e. reconstructive learning) sem miðar að því að læra 
að skilja og ná tökum á nýjum aðstæðum eða nýjum viðfangsefnum og loks 
lærdómi sem miðar að þróun frumkvæðis og skapandi hugsunar og -gjörða 
(e. innovative or creative learning). Þá er viðhöfð gagnrýnin hugsun, ríkjandi 
viðmiðum og normum ögrað, spurt spurninga og leitað svara við þeim til að 
skapa nýjan skilning og finna nýjar leiðir.  

Við aðlögunarlærdóm er fókusinn á að læra að skilja og ná tökum á nýjum 
aðstæðum t.d. læra að þekkja fyrirtækið, vinnustaðinn, fyrirtækjabraginn og 
samsama sig honum, læra vinnubrögðin, læra á tækið eða vinnuferlið. Við 
endurnýjandi lærdóm þróar einstaklingurinn hæfni sína til að takast á við 
breytingar og ný verkefni og aðstæður. Við aðlögunar- og endurnýjandi 
lærdóm segir Ellström að um sé að ræða að þróa fræni eða bæta færni í að 
leysa meira eða minna „rútínu“ verk. Hann líkir slíkum lærdómi við það sem 
Argyris og Schön (1996) kalla „einnar lykju“ lærdómsferli, þ.e. þar sem tekið 
er við upplýsingum, fyrirmælum, þekkingu án þess að spyrja, örgra eða 
véfengja og unnið samkvæmt þeim. Lærdómur sem miðar að því að þróa 
hæfni einstaklingsins til gagnrýninnar hugsunar, sjálfstæðis og skapandi 
vinnubragða við lausn vinnunnar er aftur í anda „tveggja lykju“ lærdómsferlis 
Argyris og Schön. Þá getur verið um að ræða lærdóm sem byggir upp færni í 
þróun nýrrar vöru eða aðferðar, að takast á við erfiðar aðstæður eða 
einstaklinga, að taka ákvarðanir og leiða fólk og fyrirtæki í áhættusömu erfiðu 
umhverfi o.s.frv. 

Útbreyddur misskilningur segir Ellström (1992) er að allur lærdómur sé 
jákvæður þ.e. leiði til aukinnar raunfærni einstaklingsins. Lærdómur getur á 
stundum verið neikvæður fyrir einstakling og þar með einnig skipulags-
heildina ef hann gerir starfsmann „passívan“, tilbúinn að láta beygja sig eða 
„halda sér niðri“ eða þá óöruggan þannig að hann glati sjálfstrausti og kjarki 
til frumkvæðis. Neikvætt er einnig þegar lærdómur leiðir til að starfsmaður 
fyllist hroka og ofmati þannig að hann glati trausti og samstarfsvilja fólks.  

Yfirleitt er litið á og hugsað um lærdóm sem jákvæðan og þar með 
yfirleitt litið fram hjá þeim möguleika að hann geti haft neikvæðar afleiðingar 
í sambandi við raunfærni segir Ellström (1992). Gæti slíkt meðal annars verið 
afleiðing af því að yfirleitt er lærdómur skilgreindur eða hugsað um hann sem 
skipulagt og áformað ferli sem tengist formlegu námi og menntun. Nei-
kvæður lærdómur er hins vegar yfirleitt ekki skipulagður, ekki áformaður og 
jafnvel alveg ómeðvitaður samkvæmt Ellström. Þetta fellur mjög að þeirri 
skilgreiningu á óformlegu lærdómsferli sem kynnt var hér að framan. En hið 
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óformlega lærdómsferli sem á sér stað í tengslum við daglegt starf í 
atvinnulífinu hefur við rétt skilyrði og aðstæður sýnt sig að leiða til þróunar 
nýrrar þekkingar og raunfærni starfsfólksins sem þá um leið hefur mikla 
þýðingu fyrir hag fyrirtækis og stofnunar.  
 

 
Mynd 2. Tilgáta um samþættingu lærdómsferla og „reflection“ (Svensson o. 
fl., 2004, bls. 480) 

Tilgáta um nauðsyn samþættingar óformlegra og formlegra 
lærdómsleiða. 

Sett hefur verið fram sú tilgáta (t.d. af Ellström, 2001 og Svensson, Ellström 
og Åberg, 2004) að óformlegt lærdómsferli í vinnunni sé mikilvægt en oft á 
tíðum ekki nægilegt eitt og sér til að afla nauðsynlegrar þekkingar og til 
hámörkunar raunfærni starfsfólks sem tekst á við krefjandi og flókin 
verkefni. Krafan um fræðilega þekkingu og sérfræðikunnáttu í tengslum við 
nútíma framleiðslukerfi og starfsumhverfi er orðin slík við að leysa 
viðfangsefni og fást við flóknar aðsæður og áhættu að nauðsynlegt er að 
tileinka sér nýjustu fræðilega þekkingu til að þróa æskilega færni. Slíkt er eðli 
og umhverfi vinnunnar orðið í dag. Því halda Svensson o.fl. (2004) því fram 
að þar sem vinnuumhvefið býður upp á bæði formlegan og óformlegan 
lærdóm og sköpuð eru skilyrði eða aðstæður til að greina og íhuga árangurinn 
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þróist sú æskilega raunfærni hjá starfsfólki sem nauðsynleg er til hámarks-
árangurs. Mynd 2 lýsir kjarnanum í tilgátu þeirra. 

Hvaða þættir í vinnuumhverfinu hafa áhrif á vinnutengdan 
lærdóm?  

Vinnutengdur lærdómur er alltaf aðstæðubundið fyrirbæri, þ.e. ytri jafnt sem 
innri aðstæður í fyrirtæki/stofnun eru þættir sem móta og hafa áhrif á 
lærdóm starfsfólks (Illeris, 2004 sem vitnar í Lave og Wenger, 1991). 
Rannsóknir sem gerðar hafa verið fram að þessu á þjálfun og starfs-
þróunarmálum fyrirtækja hafa margar dregið fram ákveðna umhverfisþætti 
sem áhrifavalda þess að fyrirtæki og stofnanir fjárfesta í þjálfun og þróun 
starfsfólks (Pettigrew o.fl., 1988; Nordhaug, 1992; Ellström og Nilsson, 
1997). Af ytri umhverfisþáttum sem hvetja til lærdóms má t.d. nefna aukna 
samkeppni, sem getur leitt til þýstings um vöruþróun og nýsköpun, tækni-
þróun þ.e. ný tækni kemur á markað og ennfremur auknar gæðakröfur 
neytenda. Þessir þættir geta auðveldlega leitt til þess að fyrirtæki og 
einstaklinga skorti nýja færni („skill performance gap“ myndast) sem aftur er 
hvati til að fjárfesta í vinnutengdum lærdómi starfsfólks. Ellström og Nilsson 
(1997) hafa einnig sýnt fram á í rannsókn sinni á þróun raunfærni starfsfólks 
hjá sjö litlum og meðalstórum fyrirtækjum í Svíþjóð að þróunin í efnahags-
lífinu, gæðakröfur viðskiptavina og kröfur eigenda um arðsemi hafa mikil 
áhrif á tækifærin til vinnutengds lærdóms. Þegar kemur að innra umhverfinu 
nefna Ellström og Nilsson (1997, bls. 23) einkum fernt. Í fyrsta lagi stefnu og 
markmið fyrirtækis t.d. með tilliti til framtíðarvaxtar, útrásar, tækniupp-
byggingar og gæðamála. Skipulagsform, m.t.t. þátta eins og stærðar, vinnu-
skipulags og valddreifingar. Tækni við vinnuna. Og loks stjórnunarlega þætti 
s.s. samskipta- og ákvarðanatökuferli, starfsmannastefnu, fyrirtækjabrag, við-
horf og gildi varðandi hæfni/færnikröfur og lærdóm ásamt samsetningu 
starfsmannahópsins.  

Vinnustaðurinn sem lærdómsumhverfi 
Lærdómsumhverfið á vinnustaðnum endurspeglast í þeim möguleikum (og 
takmörkunum) sem starfsfólkið hefur til að læra. Hvaða innri aðstæður og 
þættir eru það sem hvetja til vinnutengds lærdóm? Þessu hafa ýmsir leitað 
svara við með rannsóknum sínum. Per-Erik Ellström (1996, bls. 165-172) 
bendir á sex þætti sem hann telur mikilvæga áhrifavalda á vinnutengdan lær-
dóm. Í fyrsta lagi er það þátttaka starfsfólks í markmiðssetningu og skipu-
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lagningu vinnu(ferlis) sem hann segir skipta miklu máli fyrir hvatningu til 
lærdóms og þróunar færni. Í öðru lagi skipta störfin sjálf (eða verkefnin) 
máli, þ.e. að þau bjóði upp á lærdómsmöguleika. Þriðja atriðið sem Ellström 
telur mikilvægan áhrifavald á lærdóm starfsfólks er aðgengi að upplýsingum 
um starfsemina, aðstæður og vinnuferli ekki síst þegar um er að ræða 
þátttöku í flóknum verkefnum. Þá þarf einnig oft að koma til mikil fræðileg 
þekking starfsfólks til að geta greint, túlkað og nýtt vel upplýsingarnar, tekið 
ákvarðanir við erfiðar aðstæður og lært af reynslunni. Í fjórða lagi er 
sjálfstæði starfsfólks og svigrúm til að taka ákvarðanir um útfærslu vinnunnar 
og prófa eigin hugmyndir mikilvægt atriði í sambandi við lærdóm í vinnunni. 
Þá telur Ellström þýðingu þess að starfsfólk hafi möguleika til að greina, fá 
endurgjöf, ræða og íhuga reynslu og árangur sinn af störfum eða þátttöku í 
verkefnum mikilvægt fyrir lærdómsviljann. Loks telur hann fyrirtækjabraginn 
almennt með tilliti til gilda, viðhorfa og stuðnings þeirra sem stjórna, og 
andann („móralinn“) í hópnum eða meðal samstarfsfólks hafa mikla þýðingu 
í sambandi við að hvetja og styðja við lærdómviljann (lærdómsáhugann). 
Undir þessa upptalningu áhrifaþátta Ellströms taka ýmsir aðrir rannsakendur 
vinnutengds lærdóms og má þar nefna þekktan Ástrala Stephen Billet (1999) 
sem mikið hefur rannsakað og ritað um vinnutengdan lærdóm.  

Lokaorð 

Vinnutengdur lærdómur er aldrei meginmarkmið fyrirtækja eða stofnana né 
heldur er hann aðalatriðið fyrir starfsfólk. Hann á sér því einungis stað sem 
afleiðing þrýstings frá ytra umhverfi eða þá vegna þess að fyrirtæki og 
einstaklingar átta sig á og skilja þörfina fyrir að fjárfesta tíma og fjármuni í 
lærdómi og þróun raunfærni. Vinnutengdur lærdómur fær vaxandi athygli 
m.a. vegna þess að aukin samstaða er um að samþætting lærdóms og vinnu 
sé lykilárangursráður á bak við nýsköpun í atvinnulífinu, vöxt fyrirtækja og 
hag einstaklinganna.  

Þrátt fyrir að vitundarvakning og samstaða hafi orðið um mikilvægi og 
þýðingu stöðugs lærdóms í tengslum við vinnuna er margt enn lítt þekkt er 
snertir áhrifavalda og drifkrafta, lærdómsferli og áhrif lærdóms á hag fyrir-
tækja (t.d. vöxt) og aðstæður og hag einstaklinga. Full þröf er á að rannsaka 
betur atriði eins og stöðu og eðli óformlegra lærdómsleiða, tilgátu um áhrif 
samþættingar formlegra og óformlegra lærdómsleiða og samspils við 
stjórnun og vinnuumhverfið. Þessi heimildagreining er liður í því og miðar 
að því að auka skilning á fyrirbærinu vinnutengdur lærdómur.  
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Er þekkingarstjórnun viðhafnarinnar 
virði? 

Niðurstöður alþjóðlegra kannana 

Ingi Rúnar Eðvarðsson 

 

Þekkingarstjórnun hefur rutt sér mjög til rúms á liðnum árum í atvinnulífi. 
Hún miðar að því að skapa, skrá, vista, miðla og nýta þekkingu innan 
fyrirtækja. Í stuttu máli má segja að stjórnendur fyrirtækja, bæði erlendis og 
innanlands, hafi litið til þekkingarstjórnunar sem aðferðar sem gæti virkjað 
verðmæta þekkingu sem starfsfólk býr yfir. 

Markmið með innleiðingu þekkingarstjórnunar eru mörg. Samkvæmt 
rannsókn sem Miðstöð framleiðni og gæða í Bandaríkjunum gerði á leiðandi 
fyrirtækjum á sviði þekkingarstjórnunar eru endurnot þekkingar algengasta 
markmið að baki innleiðingu þekkingarstjórnunar (O’Dell o.fl., 2003). Bætt 
gæði þekkingar, nýsköpun, hraði og aukin hæfni eru einnig algeng markmið 
sem stjórnendur fyrirtækja hafa að leiðarljósi þegar þeir taka upp aðferðir 
þekkingarstjórnunar. 

Í ljósi þess að þekkingarstjórnun hefur verið beitt um nokkurra ára skeið 
til að bæta rekstrarárangur fyrirtækja er ástæða til að meta árangur hennar. 
Markmið þessarar greinar er að meta árangur (aukna framleiðni, nýsköpun, 
hagnað, auknar tekjur, betri þjónusta o.fl.) í fyrirtækjum sem rekja megi til 
þekkingarstjórnunarverkefna. Stuðst verður við spurningalistakannanir til að 
meta slíkan árangur. 

Þverfagleg áhersla 

Umfjöllun um þekkingarstjórnun hefur verið þverfagleg. Ein ástæða fyrir 
mismunandi skilningi á þekkingarstjórnun er að einstaklingar úr ólíkum 
fræðigreinum hafa rannsakað hana. Þar má m.a. nefna sálfræðinga, 
stjórnunarfræðinga, skipulagsfræðinga, félagsfræðinga, stefnumótunar-
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fræðinga, verkfræðinga og upplýsingatæknifræðinga (Hlupic, Pouloudi og 
Rzvenski , 2002). 

Þróun þekkingarstjórnunar hefur mótast af ólíkum skilningi á þekkingu 
auk mismunandi rannsóknarhefða. Í upphafi var meginþunginn á raunhyggju 
og hluthverfingu þekkingar með nýtingu upplýsingatækni (Swan, 2003; 
Holsapple, 2003). Það sjónarhorn miðast við að þekkingu sé mögulegt að 
skrá, vista og miðla með það að markmiði að bæta upplýsingaflæði innan 
fyrirtækja. Helstu vandamál þekkingarstjórnunar eru tengd upplýsingatækni 
og upplýsingatæknikerfum og þar á meðal takmarkaðri getu fólks til að nýta 
sér þekkingarstjórnunarkerfi. Undirliggjandi forsendur tæknilega sjónar-
hornsins eru þessar að mati Jacky Swan (2003, bls. 275): 

 
• Þekkingu er mögulegt að skrá, vista og miðla 
• Þekkingarstjórnun gengur út á að stjórna/tengja saman vitsmunaauð 
• Þekking er aðgreinanleg „eining“ með eigin einkennum (hlutgerving 

þekkingar) 
• Markmið þekkingarstjórnunar er útlistun þekkingar, þ.e. að 

umbreyta leyndri þekkingu í ljósa 
• Mögulegt er að vista og miðla þekkingu í gegnum upplýsingatækni 

(UT) 
• Niðurstaða þekkingarstjórnunar er endurnot þekkingar 

 
Fyrir nokkrum árum fór að bera á andstæðu viðhorfi innan 
þekkingarstjórnunar. Þar er þungamiðjan á hina félags- og samskiptalegu hlið 
þekkingar. Þannig er talið að þekking þróist innan og fyrir tilstilli félagslegra 
samskipta og í faghópum (communities of practice). Þekkingu er helst 
miðlað í gegnum tengslanet og upplýsingatækni er talin geta auðveldað 
myndun slíkra tengsla, en er í raun ekki kjarninn í þekkingarstjórnun. 
Undirliggjandi forsendur þessa sjónarhorns eru eftirtaldar samkvæmt Swan 
(2003, bls. 276): 
 

• Þróun þekkingar er nátengd þróun félagslegra tengsla, tengslanets og 
faghópa 

• Mestu skiptir að miðla leyndri þekkingu, en mikilvæg þekking verður 
áfram leynd – það eru takmörk fyrir því að hve miklu leyti unnt er 
að skrá þekkingu 
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• Talið er að (i) þekkingu sé að finna í huga fólks en einnig; (ii) að 
hana sé að finna í félagslegum einingum; markmið þekkingar-
stjórnunar er að miðla leyndri þekkingu 

• Þekking flæðir í gengum tengslanet og faghópa sem tengja saman 
fólk 

• Niðurstaða þekkingarstjórnunar er að skapa nýja þekkingu og 
hagnýta hana. 

 
Clyde W. Holsapple (2003) telur mikilvægt að sameina þessar stefnur í eitt 
sjónarhorn þar sem þekkingarstjórnun fæst við fólk, tækni og skipulag og 
hvernig best sé að tengja slíka þætti saman. Hér er um háleitt markmið að 
ræða, þar sem áhersla er lögð á heildarsýn innan fyrirtækja og ferla við 
nýtingu og miðlun þekkingar. Líklegt má telja að langan tíma taki fyrir 
stjórnendur fyrirtækja að ná slíku takmarki þar sem stilla þarf saman strengi í 
heildrænt kerfi. Heildarmatskerfi, eins og Samhæft árangursmat geta 
auðveldað slíka þróun. 

Kannanir á rekstrarárangri 

Eins og fyrr segir er markmið þessarar greinar að meta árangur þekkingar-
stjórnunar í fyrirtækjum. Með hliðsjón af því voru nokkrar kannanir 
athugaðar til að meta hinn raunverulega árangur þekkingarstjórnunar. Leitað 
var kerfisbundið eftir slíkum könnunum í ProQuest-gagnagrunni á sviði 
viðskiptafræða, auk þess að leitað var í bókum og tímaritum. Eins og gefur 
að líta í töflu 1 fundust fjórar slíkar rannsóknir sem ná til fyrirtækja í 
Bandaríkjunum, Evrópu og Japan. Þær eru mjög misjafnar hvað aðferðir, 
fjölda fyrirtækja og svarhlutfall varðar. 

Könnun sem Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri framkvæmdi fyrir 
þrjá starfsmenn Viðskiptadeildar HA var spurningalistakönnun sem send var 
til forstöðumanna fyrirtækja og stofnana eða staðgengla þeirra í tölvupósti 
(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Könnunin hófst 18. maí og henni lauk 18. 
júní 2004. Endanlegt úrtak var 905 íslensk fyrirtæki með fimm starfsmenn 
eða fleiri og skiptust nær jafnt milli höfuðborgarsvæðis og annarra svæða. 
Svör bárust frá 265 fyrirtækjum, sem þýðir að svörun var 29,3%. 

Árið 1999 gekkst KPMG-ráðgjafafyrirtækið fyrir könnun á stöðu 
þekkingarstjórnunar í bandarískum og evrópskum stórfyrirtækjum. 
Könnunin var framkvæmd í júlí og ágúst 1999 meðal æðstu stjórnenda 423 
fyrirtækja í Bandaríkjunum og Evrópu með veltu yfir 347 milljón dollara á 
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ári. Fyrirtækin voru í ýmsum greinum atvinnulífs, en flest voru úr 
fjármálastarfsemi, iðnframleiðslu, þjónustu og á neytendamarkaði. Meirihluti 
fyrirtækjanna, 67%, voru í Bandaríkjum, Bretlandi og Þýskalandi. Ekki kemur 
fram hvert svarhlutfall könnunarinnar var. 

The Comptence Center of Knowledge Management við Fraunhofer IPK 
í Berlín sendi árið 2000 spurningalistakönnun um stöðu þekkingarstjórnunar 
til 1000 stærstu fyrirtækja í Þýskalandi og 200 stærstu fyrirtækja í Evrópu 
(Mertins, Heisig og Vorbeck, 2001). Könnunin var framkvæmd í samstarfi 
við Information Center Benchmarking. Svörun var lítil, 146 fyrirtæki tóku 
þátt í könnuninni (12,2%). 

McKinsey & Company réðst í það árið 1999 að kanna útbreiðslu og 
árangur þekkingarstjórnunar í 40 leiðandi framleiðslufyrirtækjum í 
Bandaríkjunum, Evrópu og Japan (Kluge, Stein og Licht, 2001). 
Spurningalistar voru sendir til fyrirtækjanna og a. m. k. átta viðtöl voru tekin í 
hverju fyrirtæki. Auk þess var spurt um bæði verkferla og rekstrarárangur í 
rannsókninni. 

Tafla 1. Yfirlit yfir kannanir á árangri þekkingarstjórnunar 
Höfundur Aðferð Fjöldi Svar- Lönd 
  fyrirtækja hlutfall  
Ingi Rúnar Netkönnun 905 minni 29,3 Ísland 
Eðvarðsson (2004  fyrirtæki   
 

KPMG-ráðgjöf (2000) ? 423 stór- ? Bandaríki 
  fyrirtæki  og Evrópa 
 

Mertins o.fl. (2001) Spurninga- 1200 12,2 Þýskaland 
 listakönnun stórfyrirt.  og Evrópa 
 

Kluge o.fl. (2001) Spurninga- 40 stór- 100 bandaríki,  
 listakönnun, fyrirtæki  Evrópa, 
 viðtöl   Japan 

Bættur rekstrarárangur og þekkingarstjórnun 

KPMG og RHA 
Til að tryggja alþjóðlegan samanburð tók íslenska könnunin sem RHA 
framkvæmdi mið af könnun KPMG (2000). Því er mögulegt að bera 
kannanirnar saman, að því undanskyldu að íslenska könnunin náði til lítilli og 
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meðalstóra fyrirtækja, en KPMG tók einungis til stórfyrirtækja. Af mynd 1 
sést ljóslega að bæði í íslenskum og erlendum fyrirtækjum hefur 
þekkingarstjórnun skilað ríkulegum árangri. Myndin sýnir að stjórnendur í 
um 60-70% fyrirtækja telja að þekkingarstjórnun hafi leitt til þess að 
ákvarðanataka hafi batnað, að viðskiptavinum sé veitt betri þjónusta og að 
hæfni starfsfólks hafi aukist. Af fjölda annarra þátta má nefna að þekkingar-
stjórnun er talin hafa lækkað kostnað, bætt framleiðni og eflt vöruþróun 
innan fyrirtækja. Nokkur munur kemur fram milli íslensku könnunarinnar og 
þeirra erlendu. Líklega endurspeglar það stærð fyrirtækja. Þekkingarstjórnun 
virðist skila víðtækari árangri í erlendu fyrirtækjunum. Þar má nefna að hún 
skilar meiri framleiðni, hagnaði og markaðshlutdeild og aukinni vöruþróun. 
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Mynd 1. Árangur þekkingarstjórnunar í fyrirtækjum sem innleitt hafa 
þekkingarstjórnun. Hlutfallstölur  

McKinsey & Company 
McKinsey & Company gerði eins og fyrr segir rannsókn á þekkingarstjórnun 
meðal 40 leiðandi framleiðslufyrirtækja í Evrópu, Bandaríkjunum og Japan. 
Spurningalistar voru lagðir fyrir og a. m.k. átta ítarleg viðtöl tekin við 
stjórnendur í hverju fyrirtæki. Að gagnaöflun lokinni, leiddi greining í ljós að 
15 fyrirtæki sköruðu fram úr hvað þekkingarstjórnun varðar, 10 voru í 
meðallagi og 15 höfðu náð takmörkuðum árangri. Þeirri greiningaraðferð, að 
bera saman bestu og verstu fyrirtækin, var síðan beitt með kerfisbundnum 
hætti (Kluge o.fl., 2001). Eins og tafla 2 sýnir þá skilaði þekkingarstjórnun 
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verulegum rekstrarávinningi samkvæmt rannsókn McKinseys & Company. 
Hagnaður af sölu jókst að meðaltali um 14% og sala jókst um 19% í leiðandi 
þekkingarstjórnunarfyrirtækjum á tímabilinu 1995-1998, en hagnaður af sölu 
jókst um 7%, og sala jókst um 7% í síður árangursríkum fyrirtækjum. Árleg 
stytting gegnumstreymistíma, þ.e. þess tíma sem vara staldrar við innan 
fyrirtækis, var 11% í leiðandi fyrirtækjum og um 2% í síður árangursríkum 
fyrirtækjum. Loks má nefna að nýsköpunarhlutfall var 60% árið 1998 í 
leiðandi fyrirtækjum og 27% í síður árangursríkum fyrirtækjum. 

Tafla 2. Árangur þekkingarstjórnunar í rannsókn McKinseys & Company á 
rekstrarþáttum fyrirtækja á tímabilinu 1995-1998 (heimild: Kluge o.fl., 2001, 
bls. 17). 
 Leiðandi þekkingar-   Síður árangursrík 
  stjórnunarfyrirtæki þekkingarstjórnunar- 
  fyrirtæki 
Hagnaður af sölu, meðaltal 13,7 3,5 
Hagnaður af sölu, árleg aukning 1,3 0,3 
Árleg söluaukning 19,3 7,2 
Árleg stytting þróunartíma 4,6 0,4 
Nýsköpunarhlutfall 1998 60,4 26,9 
Árleg stytting gegnum- 10,8 1,6 
streymistíma 
 
Hvernig er slíkur árangur mögulegur? Um það atriði rita Kluge og félagar 
(2001, bls. 18): 

 
Þessi ætlun byggir á þeirri sannfæringu okkar að góð þekkingarstjórnun bæti 
árangur ferla, sem síðan hefur jákvæð áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækis. 
Farsælli fyrirtækin sýndu marktækan mun á því hvernig þau beittu 73 af 139 
þekkingarstjórnunarlegum aðferðum borið saman við síður farsæl fyrirtæki.  

The Competence Centre 
The Competence Centre of Knowledge Management í Þýskalandi gerði árið 
2000 könnun á stöðu þekkingarstjórnunar í evrópskum stórfyrirtækjum 
(Mertins o.fl., 2001). Líkt og aðrar kannanir sýndu niðurstöður jákvæðan 
árangur þekkingarstjórnunar. Í þýsku könnuninni var spurt að hluta um aðra 
þætti en í könnun KPMG og því erfitt að bera þær saman. Athyglisvert er að 
samkvæmt þýsku könnuninni virðast fyrirtæki telja árangur þekkingar-
stjórnunar almennt minni en í könnun KPMG. Erfitt er að útskýra þann 
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mun út frá fyrirliggjandi gögnum. Samt sem áður telja stjórnendur í 47% 
fyrirtækja að þekkingarstjórnun hafi stuðlað að aukinni framleiðni. Auk þess 
hefur hún leitt af sér endurbætur á verkferlum, bætta upplýsingamiðlun, að 
viðskiptavinum sé veitt betri þjónusta, aukin gæði og betri ákvarðanatöku hjá 
um 20% fyrirtækja. 
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Mynd 2. Árangur þekkingarstjórnunar í fyrirtækjum sem innleitt hafa 
þekkingarstjórnun. Hlutfallstölur. 

Þær kannanir sem hér hafa verið kynntar bera allar að sama brunni. Aðferðir 
þekkingarstjórnunar leiða af sér nýjar vinnuaðferðir sem skila betri rekstrar-
árangri í fyrirtækjum. 

Vandi við að miðla og nýta þekkingu 

Þekkingu hefur verið miðlað frá einni kynslóð til annarrar og frá manni til 
manns frá örófi alda. Miðlun þekkingar er mikilvægur þáttur í starfsemi allra 
fyrirtækja. Ýmsar leiðir eru færar til að miðla ljósri og leyndri þekkingu á milli 
fólks. Fólk á það til að sitja á mikilvægum upplýsingum og það vera ófúst að 
nýta hugmyndir annarra. Það er því margvíslegur vandi við að miðla og nýta 
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þekkingu innan fyrirtækja. Árangur þekkingarstjórnunar er einnig verulegur 
þegar litið er til vanda við að miðla þekkingu innan fyrirtækja samkvæmt 
KMPG rannsókninni. Mynd 3 sýnir að fyrirtæki sem innleitt hafa 
þekkingarstjórnun ná betri árangri við að fanga og miðla þekkingu meðal 
starfsfólks. Þannig segja 50% stjórnenda í fyrirtækjum sem innleitt hafa 
þekkingarstjórnun að þau eigi í erfiðleikum með að fanga leynda þekkingu 
starfsfólks, en það á við um 63% stjórnenda í fyrirtækjum sem ekki hafa 
innleitt þekkingarstjórnun. Þekkingarstjórnunarfyrirtæki eiga einnig 
auðveldara en önnur fyrirtæki með að koma þekkingu sem er til staðar innan 
fyrirtækja til skila, þannig að ekki þurfi að finna hjólið upp að nýju. 
Stjórnendur þekkingarstjórnunarfyrirtækja segja að slíkt sé vandi í 45% 
tilvika, en 63% stjórnenda í fyrirtækjum án þekkingarstjórnunar svara á þá 
leið. Ennfremur kvarta stjórnendur í þekkingarstjórnunarfyrirtækjum síður 
yfir skorti á tíma til að miðla upplýsingum, og tækni til miðlunar þekkingar er 
notuð í ríkari mæli en í fyrirtækjum sem ekki hafa tekið upp þekkingar-
stjórnun.  
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Mynd 3. Helsti þekkingarvandi í fyrirtækjum. Hlutfallstölur (heimild: KPMG 
Consulting, 2000, bls. 11). 

Að sama skapi er fróðlegt að vita hvaða vandkvæði íslenskir stjórnendur telja 
vera við stjórnun þekkingar innan fyrirtækja. Hér var aftur hægt að merkja 
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við fleiri en eitt svar og þannig bárust alls 299 svör frá 120 fyrirtækjum. 
Niðurstöður er að finna í töflu 3. 

Tafla 3. Hvaða vandkvæði eru að þínu mati tengd stjórnun þekkingar innan 
fyrirtækisins? Merkt við fleiri en eitt svar. 
Svar Fjöldi Hlutfall 
Of mikið upplýsingaflæði 19 15,8 
Lítill tími til að miðla þekkingu 77 64,2 
Tækni til miðlunar þekkingar ekki notuð sem skyldi 33 27,5 
Erfitt að halda utan um leynda þekkingu 40 33,3 
Erfitt að fá starfsfólk til að miðla þekkingu 25 20,8 
Erfitt að fá starfsfólk til að skrá þekkingu sína 55 45,8 
Erfitt að fá starfsfólk til að kynna sér hvaða þekking er til   
staðar innan fyrirtækis 27 22,5 
Erfitt að fá starsfólk til að nýta hugmyndir annarra 19 15,8 
Annað, hvað: 4 3,3 

 
Flestir stjórnendur, eða í 64% fyrirtækja, telja að lítill tími til að miðla 

þekkingu sé helsti vandi við stjórnun þekkingar í íslenskum fyrirtækjum. Því 
næst telja þeir erfiðleika við að fá starfsfólk til að skrá þekkingu sína (45,8%), 
þá að erfitt sé að halda utan um leynda þekkingu (33,3%). Tiltölulega fáir 
telja að erfitt sé að fá starfsfólk til að nýta hugmyndir annarra og að 
upplýsingaflæði sé of mikið. Munur er á svörum hvað varðar vandkvæði við 
stjórnun þekkingar eftir því hvort fyrirtækin höfðu mótað stefnu gagnvart 
þekkingarstjórnun eða ekki (sjá mynd 4). Fyrirtæki sem mótað hafa stefnu 
telja í minni mæli en önnur fyrirtæki að upplýsingaflæði sé of mikið, að lítill 
tími sé að miðla þekkingu, að erfitt sé að halda utan um leynda þekkingu og 
að tækni til miðlunar þekkingar sé ekki notuð sem skyldi. Hins vegar verður 
að hafa í huga að fá fyrirtæki svara þessum spurningum og því varhugavert 
að draga of víðtækar ályktanir. 
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Mynd 4. Hvaða vandkvæði eru tengd stjórnun þekkingar innan fyrirtækis? 

Niðurstöður 

Í þessari grein hefur verið leitast við að meta árangur þekkingarstjórnunar 
fyrir heildarafkomu fyrirtækja. Af þeim rannsóknum að dæma sem kynntar 
voru í greininni er árangur þekkingarstjórnunar verulegur. Í innlendum og 
erlendum fyrirtækjum sem tekið hafa upp þekkingarstjórnun hefur nýsköpun 
og arðsemi aukist, framleiðslukostnaður hefur lækkað, ákvarðanataka hefur 
batnað og þannig má lengi telja.  

Hinu er ekki að leyna að ýmiss vandi er tengdur þekkingarstjórnun. Í 
könnunum hefur komið fram að fólk er ófúst að miðla þekkingu, það er 
örðugleikum bundið að umbreyta leyndri þekkingu í ljósa og tími til að miðla 
upplýsingum er í mörgum tilvikum af skornum skammti. Kannanir leiða 
jafnframt í ljós að fyrirtækjum sem tekið hafa þekkingarstjórnun í notkun 
hefur gengið betur að glíma við þennan vanda en öðrum fyrirtækjum. 
Greinin leiðir því í ljós að þekkingarstjórnun sé viðhafnarinnar virði: Hún 
eykur rekstrarárangur fyrirtækja samkvæmt fjölmörgum könnunum. 
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Managing universities with respect to 
quality 

Ingjaldur Hannibalsson 

 

During my sabbatical in 2004 I studied univesity management in different 
countries. During that year I spent time at eight universities; Stanford 
University, The American University of Cairo, Kenyatta University, 
University of New South Wales (UNSW), Waseda University, Peking 
University, Bangkok University and Copenhagen Business School (CBS). In 
addition I of course spent some time at the University of Iceland.  

One of the aspects of management that I studied was the management of 
quality. Quality management at universities can be divided into three areas as 
can quality management in most organizations whether they are private or 
public in manufacturing or services. Managing the quality of input, managing 
the quality of processes and managing the quality of output. All universities 
pay attention to all three areas of quality management but it differs from one 
university to another where the emphasis lies.  

Managing the quality of input mainly consists of selecting new students 
and faculty members very carefully as well as scrutinizing faculty members 
when they are up for tenure. All the universities select their graduate students 
carefully, but the admission process for undergraduate students varies 
greatly. 

Managing quality of processes consists of student’s evaluation of courses, 
monitoring research output of faculty members, organizing various types of 
quality programs to train and motivate faculty, staff and students as well as 
developing facilities in order to enhance quality. 

Managing the quality of output mainly consists of monitoring the 
accomplishments of graduates and the impact of research such as the 
number of citations and patents. In order to improve the quality of output 
incentives are used to affect the behaviour of faculty members. 

This paper draws from six of the universities I studied; Stanford 
University, UNSW, Waseda University, Peking University, CBS and the 
University of Iceland. Three of those universities have the aspiration to be 
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world-class universities; Stanford University, Peking University and Waseda 
University. The other three: UNSW, CBS and the University of Iceland, aim 
at excellence in their country or region. In this article I will give a short 
description of my observations of quality management at those six 
universities and then conclude by discussing their similarities and differences. 

Stanford University 

Of the universities studied Stanford University puts more emphasis on 
managing the quality of the input than the other universities. In 2004 there 
were 19172 freshmen applications. Of the applicants 2486 (13%) were 
admitted and 1648 students entered the University in the fall of 2004. 87,5% 
of the students entering were in the top 10% of their class in high school and 
96,2% were in the top 20% of their class. The admission process is need-
blind for US citizens and permanent residents. All admitted students in need 
of financial assistance have access to financial aid of which 70% of 
undergraduates take advantage. With such a high quality of input it is almost 
guaranteed that those students will do well in their studies regardless of the 
quality of the education offered. 

At Stanford the quality of undergraduate education is good. The student 
to faculty ratio is 7 to 1 and in 2003-2004 52% of undergraduate courses had 
8 students or fewer. 11% of courses had 31-120 students and only 2% of 
courses had more than 120 students. Undergraduate students attend 
seminars that are taught by the University’s most renowned faculty members 
and they also have the possibility to participate in research organized by 
faculty members.  

In recent years approximately 90% of freshmen graduate within five years 
of initial enrollment. Despite the annual cost of 42000 USD the average 
cumulative indebtedness of a graduate on financial aid is only 16000 USD, 
(Stanford University, 2005). 

Those admitted to Stanford University are very likely to graduate within 5 
years without becoming too indebted and they know that upon graduation 
they will be sought after by graduate schools and employers. 

The other important input for universities is the faculty. At Stanford 
University a board of 7 full professors, the Advisory Board of the Academic 
Council receives recommendations for appointments, promotions and 
dismissals, that have originated in departments and makes recommendations 
to the president. No assistant professor is hired unless the Advisory Board 
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approves and the same applies to all tenure decisions. The Advisory Board 
guarantees that the same quality standards apply across faculties when new 
assistant professors are hired and when tenure decisions are made. The 
Advisory Board is supposed to make sure that undesirable inbreeding does 
not occur and that the relatively strict rules concerning new hires and tenure 
are followed. 

Stanford University is accredited by the Accrediting Commission of 
Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and 
Colleges and in addition, certain programs of the University have specialized 
accreditation. There has been a discussion going on at Stanford if 
accreditation is really needed there. A large number of policies has been 
approved in order to standardize procedures and guarantee consistent 
excecution but this has not been done in the name of quality improvement, 
(Stanford University, 2002). 

Waseda University 

In 2004 Waseda there were 113.553 freshmen applications, which is the 
highest number among all universities in Japan. Of the applicants 18.348 
(16%) were admitted and 11.500 students entered the University in 2004. It 
takes a long preparation to be admitted to a good university in Japan. Parents 
choose a kindergarten for their children carefully in order to increase the 
likelihood that they will be admitted into a good primary school, which is a 
prerequisite for getting into a good high school. Those graduating from high 
schools that are affiliated with Waseda University enjoy a priority status and 
may be admitted without a formal entrance examination, (Waseda University, 
2004). 

It is widely known that undergraduate students at Japan’s best universities 
do not have to work very hard to graduate. For many Japanese the university 
years are a welcome break before starting a professional career. This has also 
been affected by the fact that the major Japanese corporations preferred to 
hire graduates of high talent that they could develop internally for their own 
needs. Due to the recession in Japan graduates, even from top universities 
have not enjoyed the same possibilities of getting jobs with major companies 
as before and are realizing that studying harder might improve their 
possibilities to get interesting jobs at smaller companies that can not afford 
internal training or starting a firm on their own. 
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In interviews administrators and faculty at Waseda University admitted 
that once a faculty member has been hired he/she has basically obtained a 
lifetime contract. Once a faculty meeting has selected a candidate from 
applicants there is very little the central administration can do. Supposedly 
the President of the University should interview all new full professors but 
some of the schools have refused to accept that procedure. It was also 
admitted that student course evaluations do not have much effect on 
teaching quality as department chairs and deans find it difficult to criticize 
their colleagues. 

The government of Japan has introduced reforms of the public 
universities. Graduate and professional education and research are being 
reinforced, national universities have been turned into independent 
administrative corporations, fixed-term employment has replaced life-long 
employment in order to facilitate transferability of faculty and more funding 
is allocated on a competitive basis. Third party evaluation of universities has 
been introduced which will also affect the allocation of resources, (Japan 
Ministry of education, 2001). These reforms do not affect Waseda University 
immediately but probably will in the long run. 

Waseda University admits excellent students and because of it’s 
reputation attracts qualified faculty. As funds have been made available in 
Japan to create center of excellence in many areas, faculty at Waseda has 
been encouraged to form interdisciplinary research teams, which apply for 
those funds. So far Waseda has been quite successful. 

Peking University 

Peking University is on of the most prestigious universities in China. As in 
Japan students have to take a centralized university entrance examination. 
Due to Peking University’s reputation it can set high standards for those 
students admitted and only a small fraction of those that prefer to study at 
Peking University are admitted. Others have to go elsewhere. 

The Chinese government has selected Peking University to be on the top 
of a list of universities that are to become world-class universities. Peking 
University has had approximately 400 members of the Chinese Academy of 
Sciences and the Chinese Academy of Engineering, (Peking University, 
2004).  

Peking University has formal procedures for hiring new faculty members 
and deciding on promotions. All applicants for new positions have to submit 
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letters of recommendation from experts in their field in addition to a resume 
and copies of publications. The most qualified candidates are invited for an 
interview where the whole faculty is present. The department recommends 
whom to hire and the school and Department of Human Resources 
formalizes a contract. New assistant professors have to attend a 2-3 day 
course on teaching, research and administration and they get regular advice 
from outstanding senior professors.  

In most cases new faculty members are hired as assistant professors for a 
period of 3 years. Assistant professors have a chance to be promoted to 
associate professors following three years as assistant professors but as the 
number of associate professors is regulated some have to wait longer. An 
assistant professor who is not promoted to associate professor within 9 years 
has to leave Peking University. An associate professor has to leave Peking 
University if he/she is not promoted to full professor within 9 years.  

Associate professors have two chances to apply for full professor. As the 
number of full professors is decided centrally only a certain number of 
associate professors can be promoted each year. Once the department and 
school have approved the application it goes to the academic committee. 
Only those that get at least 50% of a vote in the Academic committee 
become candidates. If the number of approved candidates exceeds the 
number of positions available the Academic committee makes a selection 
and those approved who do not get a promotion have one more chance to 
apply if this was their first application. 

At Peking University student evaluations are used at the end of each 
course and department chairs are supposed to discuss the outcome with each 
faculty member. Senior professors are asked to attend classes given by 
instructors who need to improve their teaching and the results of course 
evaluations are used when promotions are decided. Chinese culture makes it 
relatively easy for faculty members to accept advice from senior professors 
and the system of promotions that has been implemented makes it easier to 
respond to unsatisfactory performance as the rules used are quite clear.  

The University of New South Wales 

Each year 7000 students start their undergraduate program at UNSW. 
Australian applicants apply through the Universities Admissions Center, but 
foreigners apply directly to their university of choice. Approximately 70% of 
those applicants who prefer to study at UNSW are admitted. 
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The strategic plan of the University of New South Wales is the result of 
widespread consultation. It is not time-limited and it will be a significant 
element of the annual strategic reviews to be introduced as part of a new 
University-wide planning process. The strategic plan is the foundation of 
UNSW’s quality system and it’s operational plans. The strategic priorities of 
UNSW are to attract and retain excellent researchers and teachers and ensure 
excellence in the student experience. Among it’s goals are to develop internal 
support mechanism to achieve excellence in research and systematically 
evaluate programs, course, services and courses in order to improve the 
student experience, (UNSW, 2005). 

The main strategic goals of the Division of Education and Quality 
Improvement are to build world-class quality assurance and improvement 
processes, lead initiatives that achieve systemic improvement and develop 
integrated, systemic staff development processes. A Quality System 
Development Group (QSDG) has been set up to support and work 
collaboratively with all UNSW staff to continually improve operations and to 
enhance UNSW's Quality System, (UNSW, 2005-2). 

The group adds value for UNSW by developing more effective and 
sustainable processes and practices, enhancing staff capabilities in the 
methods of systematic quality development, improving student experiences 
and outcomes and raising UNSW's national and international standing in 
terms of its systematic and evident approach to quality development. The 
government established but independent Australian Universities Quality 
Agency (AUQA) carries out quality audits of universities and accrediting 
agencies and provides public assurance of the quality of Australia's 
universities and other institutions of HE, and will assist in improving the 
academic quality of these institutions. UNSW is audited regularly. The audit 
starts with a self review which contributes to the compilation of a 
performance protfolio which is submitted to AUQA and process and 
disseminated throuhout the university befor a visit of the audit panel. 
(AUQA, 2005). 

The University of New South Wales bases it’s quality program on it’s 
strategy. A Pro-Vice-Chancellor of Education and Quality is in charge of 
improving the students’ educational experience, working on staff develop-
ment and generally improving everything the University does. To assist the 
Pro-Vice-Chancellor is QSDG with a staff of 8 which is involved in 
developing a great variety of quality improvement programs. 
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Copenhagen Business School 

The mission and strategy of CBS say that the level of quality is measured in 
comparison with top foreign universities. CBS has made its effort to improve 
the quality of its activities more explicit.  

Since 1994, CBS has had a stakeholder approach to quality (Green and 
Harvey, 1993). According to this theory, different stakeholders have different 
views on the concept of quality. All activities at CBS are evaluated according 
to the concept of quality which can have different meanings. 

At CBS several quality assurance mechanisms are used such as: external 
institutional evaluation, performance indicators, internal and external 
benchmarking, accreditation, research evaluations and competence profiles, 
(CBS, 2005). These efforts focus both on the institutional and the depart-
mental level and on all the core activities: research, education, communi-
cation and administration. 

CBS takes regularly part in a number of national and international 
evaluation projects, and CBS is represented in a number of Danish and 
international committees and bodies working on quality assurance and 
quality development of study programmes and institutions of higher 
education all over Europe. 

CBS went through a CRE Audit in 1996, it is EQUIS accredited, CBS is a 
member of CEMS - Community of European Management Schools, which 
only accepts one member from each country; CBS is a member of PIM – 
Partnership in International Management – a corresponding international 
consortium of prestigious business schools and CBS has for three years 
participated in a benchmarking programme carried out by ESMU, the 
European Centre for Strategic Management of Universities. 

From all the quality programs taking place at CBS it is clear that the 
University puts lot of emphasis on proving to themselves and the outside 
world that CBS is a good university. 

In a recent Nordic project on quality work CBS represented Denmark 
(Omar and Liuhanen, 2005). CBS has a high level of dialogue within and 
between staff and students. One of the projects aims was to name the best 
example of quality work. CBS was the winner as it demonstrated quality 
work that fits in well with it’s culture and purposes. The following strengths 
were identified: 

- a coherent quality system, systimatically applied, 
- an established quality culture, 
- good involvement of stakeholders, 
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- the learning lab initiative and the students’ involvement in 
its inception and management, 

- effective use of results from quality reviews and processed 
for the dual purpose of quality improvement and 
organisational learning, 

- use of the above for opening up a high level of dialogoue 
between staff and between staff and students, 

- a strong focus on student outcomes, 
- effective feedback loops, 
- transparent information 

 
Copenhagen Business School is a good example of a university which has 

not full freedom to select it’s students but works very hard to provide quality 
which is consistent with it’s strategic goals. 

One aspect of quality managment at CBS is the assignment of faculty 
members to courses. A free market structure exists where faculty members 
compete for courses. All educational programs are organized by program 
committees where students and academic staff are equally represented. 
Faculty members on the other hand are hired by departments. It is the 
responisbility of each faculty member to get teaching assignments from the 
program committees. If a faculty member is not able to attain a full teaching 
load, a clear sign is given to the faculty member’s department that a problem 
exists. 

The University of Iceland 

According to the 1997 Universities Act The Minister of Education shall 
supervise the quality of education provided by universities by laying down 
general rules on the manner in which each university is to fulfill its 
obligations concerning control of the quality of instruction, instructor 
qualifications and the arrangements for external quality control. 

The general rules are far from being clear and the arrangements for 
external evaluations are decided for each project. In Iceland universities are 
no accredited and there is no independent evaluation agency and public 
monitoring is in the hands of the Ministry of Education. 

Universities negotiate a performance contract with the Ministry of 
Education which deal deals with financing, content of programs and the 
quality of research. The Ministry of Education has issued rules on the 
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monitoring of quality of teaching but they are loosely defined and past 
evaluations have not led to a systematic follow up. Due to the inefficiencies 
of the quality monitoring system in Iceland the University has often had the 
initiative of evaluating departments of faculties and has asked the European 
University Association to appraise it’s activities on the whole. 

The University of Iceland is a national university and high school 
graduates are admitted to all faculties if whey meet minimum requirements 
set by the faculties with one exception. Applicants for medicine and 
physiotherapy have to take an entrance exam and only a limited number of 
students is admitted. In nursing and dentistry a limited number of students 
are allowed to proceed following the results of examinations at the end of 
the first semester. In other disciplines the requirements are less strintent but 
the drop off rate is high.  

The admission of students into the master and doctoral programs is 
much more selective. Applicants have to have shown good academic results 
and a potential for research. In order to guarantee the quality of those 
programs rules have been approved concerning the minimal qualification of 
those faculty members involved in the graduate level programs. 

The main principles of Icelandic administrative law applies to the 
operation of the University and dismissal of established staff is only possible 
after a lengthy procedure. The institutional autonomy of the University in 
staff matters is therefore limited and makes it sometimes difficult to respond 
to quality problems. 

The University on the other hand operates a formal internal quality 
assurance system (University of Iceland, 2005). The system was formally 
approved in 2003. It applies to teaching, research and administration. Formal 
responsibility is in the hands of the Rector, the Deans and other managers. 
The system stipulates good practices that shall be applied and sets some 
standards e.g. concerning the responsiveness of administrators and faculty 
members. 

This system applies to academic appointments and advancement, 
evaluation of research output, student evaluation of courses, performance 
interviews and there are financial incentives connected to performance. 
Financial incentives related to research output have in recent years greatly 
affected the research productivity of the University. Graduates from the 
University of Iceland are often acepted into graduate programs at some of 
the World’s best universities and a recent survey revealed that graduates are 
generally content with their studies and have found suitable jobs.  
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Discussion 

Stanford University, Waseda University and Peking University are able to 
select their undergraduate as well as graduate students from a large pool of 
applicants. The same applies to faculty members as those universities being 
among the most highly respected in their countries attract many applicants 
when a faculty position is available. UNSW, CBS and University of Iceland 
do not have the same possibility of attracting outstanding students and 
faculty members. First of all due to a much smaller population in Australia, 
Denmark and Iceland and secondly due to the fact that they are not seen as 
world-class or having the potiential of becoming world-class any time soon. 

Stanford and Peking University have very strict rules concerning 
promotions and tenure. The procedures at Waseda are more in line with 
those at UNSW, CBS and the University of Iceland. At all the universities 
responding to student’s evaluations of teaching is sensitive. Peking 
University has used the Chinese tradition of respecting elders to make 
criticism from collegues more acceptable and Peking University and Stanford 
use the promotion process as a tool to finally select permanent faculty. CBS 
on the other hand has introduced a market where faculty members compete 
for courses. 

UNSW, CBS and to some extent University of Iceland put a lot of 
emphasis on their quality system trying to improve performance of students 
and staff. This emphasis is not necessary at Stanford, Waseda and Peking 
University. Improving quality by using a quality system takes a long time. 
The fastest way to improve quality at a University is to improve the quality of 
incoming students and faculty members.  

The University of Southern Californina USC decided one decade ago that 
it was too mediocre in order to be able to survive in the long run. Either it 
had to improve it’s teaching, research and service to society and thus it’s 
image or it was doomed. By changing it’s enrollment procedures, admitting 
fewer more qualified students into it’s undergraduate programs within 5 
years the image of USC had improved considerably and it ascented from 
44th. to 30th. in national rankings. It’s business school entered the top 20 
and these rapid gains in prestige improved quality of faculty hired and helped 
retain outstanding faculty, (Diamond and Robison, 2005). 

The general understanding of high quality of higher education seems to 
be that high quality universities employ the most productive faculty members 
who obtain generous grants, do high quality research which is publshed in 
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distinguished, refereed journals. The students are bright and upon graduation 
are offered high paying jobs at leading firms end institutions.  

Could this be a misunderstanding. Possibly the high quality universities 
are those that accept all the applicants they get, teach them initially the basics 
but in the end transform them into professionals that have successful 
carreers in their chosen discipline for the benefit of the societies they live in. 
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Do Asymmetric Performance Fees in 
European Mutual Funds Affect Risk 

Taking? 

Kári Sigurðsson 

 

1. Introduction 

Asymmetric Performance fees (PF) are often considered to be relevant to a 
small number of hedge funds and other specialized funds. But around 11% 
of European mutual funds had asymmetric PF structure in the year 2004. In 
the year 2000 the estimated PF for two thirds of these funds was $3.6 billion, 
which is equivalent to 180%1 increase in revenues. Asymmetric PF therefore 
represent a significant proportion of European mutual funds and a large 
share of revenues for the asset management companies involved. In contrast 
with Europe, asymmetric PF are not allowed in mutual funds in the United 
States. The reason is that they are considered to give risk incentives that are 
not in the shareholder’s best interest2. Therefore it is important from a 
regulatory perspective to quantify incentives arising from asymmetric PF and 
the European mutual fund industry provides a good sample for that. The 
contribution of this paper is to analyze whether asymmetric PF in mutual 
funds affect risk taking. The paper looks both at PF that are based on 
absolute returns (fixed benchmarks) and relative returns (stochastic 
benchmarks). 

                                                 
 
1  Fitzrovia (2001) 
2  In 1970, on the recommendation of the SEC, the US Congress prohibited the use of 

asymmetric PF in US based mutual funds. The reason for the ban was “to align, as nearly 
as possible, the interests of the adviser and the investment company by correcting 
imbalances in the incentive fee arrangements”. More recently, the SEC has again allowed 
asymmetric performance fees for investment advisers of wealthy clients. Hedge funds 
commonly use these types of fee schedules.5 
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The paper is organized as follows. Section two is a brief description of 
previous literature. Section three describes the data. Section four outlines the 
methodology. Section five is about empirical results and section five 
concludes. 

2. Previous literature 

Theoretical literature 
Various theoretical papers have investigated risk incentives in compensation 
contracts that are linked to performance. These contracts often contain 
complicated features such as high watermarks, caps, floors and fixed 
management fees so risk incentives depend on number of variables. It is 
therefore very challenging to build a theoretical model that contains all the 
contractual features but it is possible to derive important intuition about risk 
incentives by making simplifying assumptions. Due to page number 
constraint it is not possible to describe the different setup in the theoretical 
papers but the main insight is that portfolio managers with fixed benchmarks 
have an incentive to increase risk during the estimation period if the PF 
contract is out of the money (see Grinblatt and Titman,1989; Starks, 1987; 
Carpenter,2000). The risk incentive for a portfolio manager with a stochastic 
benchmark depends on how the benchmark compares to the manager’s 
optimal portfolio without option incentives. Basak, Pavlova and Shapiro 
(2003) show that as relative performance falls behind the pre-specified 
benchmark the manager will deviate from the benchmark either by 
increasing the volatility (if the benchmark risk is below the manager’s 
optimal risk taking in absence of incentive contract) or decreasing the 
volatility (if the benchmark risk is above the manager’s optimal risk taking in 
absence of incentive contract) of the portfolio. Furthermore, because of risk 
aversion the manger will not deviate infinitely from the benchmark portfolio 
so maximum deviation is achieved at a critical level of underperformance. 

A common feature of incentive fee contracts in money management is so 
called high watermark (HWM). HWM means that a fund has to reach 
previous all time3 high before the manager earns incentive fees. This makes 
the option compensation contract different from the previous setup since 

                                                 
 
3  HWM can also be defined on a rolling basis. For example the manager might be required 

to reach previous 3 years high before earning PF. 
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the strike price becomes path dependent. Goetzmann, Ingersoll and Ross 
(2003) and Panageas and Westerfield (2004) analyze the theoretical 
implications from HWM and show that the intuition from the earlier papers 
remains the similar. 

In sum, fund managers with fixed benchmarks have theoretical incentives 
to increase risk if their PF contract is out of the money. Theoretical risk 
incentives for fund mangers with stochastic benchmark are ambiguous. 

Empirical literature 
Overall, empirical papers about PF in mutual funds are rare. This is most 
likely because mutual fund research has mainly focused on U.S. mutual funds 
and the SEC only allows symmetric fees structure that penalizes bad 
performance in the same way it rewards good performance (so called 
“fulcrum fees”). In 1999 there were only 108 mutual funds in the U.S. with 
this type of fees structure. Elton, Gruber and Blake (2003) analyzed these 
funds over the period 1990-1999. The main conclusions about PF funds risk 
taking were that these funds have higher tracking error (residual risk) than 
similar non-incentive fee funds on average. Also, PF fund managers with 36 
months rolling fees period (crystallization period) increase (decrease) relative 
volatility if they are among the worst (best) 20% performing funds in the 
middle of an assessment period. This effect is not present for non-PF funds. 

Prior to 1971 U.S. mutual funds management companies were allowed to 
have asymmetric performance fees. But in 1971 these types of fees were 
banned in order to discourage fund managers from excessive risk taking. 
Golec and Starks (2004) analyse the reaction of 35 US growth funds that 
were measured against a stochastic index and were forced to change their 
compensation scheme as a result of the regulatory changes. They compared 
them with 22 funds that had symmetric compensation scheme as well as 35 
random funds that did not have any performance contracts. They compare 
periods 1969-1970 and 1972-19734 and find that PF funds with asymmetric 
fee structure decreased their risk exposure, both beta and portfolio variance 
(adjusted for market variance). 

Taken together, empirical results about how PF affect risk taking are rare 
but are generally consistent with theory. However, risk taking implications 
from PF in the European mutual fund industry remains to be explored and 
that is the purpose of this paper. 

                                                 
 
4  The regulation on asymmetric PF became effective in 1971. 
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2.1 Research questions 

The research question in this paper is twofold: 
 
a) Does portfolio manager with fixed benchmark increases risk in the middle of a 
crystallization period when performance fee contract is out of the money? 
 
Various theoretical models show that a portfolio manager has an incentive to 
increase the volatility of the portfolio when his compensation contract is out 
of the money (Grinblatt and Titman, 1989; Carpenter, 2000; Goetzman, 
Ingersoll and Ross, 2003; Basak, Pavlova and Shapiro, 2004). Hence, the 
answer to this question is expected to be positive. 
 
b) Does portfolio manager with stochastic benchmark increase or decrease risk in the 
middle of a crystallization period when performance fee contract is out of the money? 
 
Basak, Pavlova and Shapiro (2003) show that the risk response to past 
performance in the case of stochastic benchmark depends on how the risk of 
the PF benchmark compares to the manager’s optimal portfolio in absence 
of asymmetric PF contract. Hence, theory does not give unambiguous 
answer to this question. 

3. Data 

The dataset contains European equity mutual fund classes over nine year 
period (1/1/1996 to 31/12/2004). The unit of observation is fund class 
since fees are defined on a fund class level. Total returns, both on daily and 
monthly frequency, are from Morningstar. Daily data is used to measure risk 
within a year and monthly data is used to measure fund rank within 
investment category. 

Information about PF is from Fitzrovia, which is now a part of Reuters. 
The Fitzrovia data contains a dummy variable indicating whether the fund 
has a PF in place and a description of the PF for a subset of the funds. The 
description is for the years 2001, 2002 and 2003. In order to match the PF 
description data with the return data, the earliest description is assumed to be 
constant from the inception of the fund (or to 1996 whichever is higher) and 
the last PF description is assumed to be constant until 2004. 
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Table 1 shows that the dataset contains 1177 fund classes in 1995 up to 
5756 fund classes in 2004. About 13% of fund classes have PF and 86% of 
them have detailed PF description from Fitzrovia. The 14% that do not have 
exact fee description are deleted from the sample. Around 28% of the PF 
funds are measured against a fixed benchmark while other funds are 
measured against a stochastic benchmark. 

Table 1. Number of  funds 
 Non PF 

funds 
PF funds 

Year  Fixed PF 
benchmark 

Stochastic PF 
benchmark 

1996 1074 22 81 
1997 1295 30 99 
1998 1760 42 158 
1999 2212 82 209 
2000 3082 117 244 
2001 3757 148 294 
2002 4667 160 335 
2003 4156 146 322 
2004 5218 174 364 

The funds belong to investment categories: Asia Equity, Asia ex Japan 
Equity, Central and Eastern Europe Equity, Europe Large Cap Equity, 
Euro-Zone Large Cap Equity, Euro-Zone Mid Cap Equity, Finance 
Sector Equity, Global Emerging Markets Equity, Global Equity, Global 
Equity Mid/Small Cap, Japan Equity, Life Sciences Sector Equity, 
North America Equity, North America Mid/Small Cap Equity and 
Tech. Media Telecom Sector Equity. The fund must exist for the whole 
year in order to included for that year. 

 
Funds with PF based on relative returns have individual PF indices that 

are hand constructed according to description from Fitzrovia. These indices 
are from Datastream, EnCorr, FTSE, JP Morgan, Lehman Brothers, Merrill 
Lynch and Morgan Stanley. 

Table 2 shows that after fee returns for PF funds vs. non PF funds is 
about the same on average even though returns for individual investment 
categories vary. It also shows that PF funds tend to be bigger than non PF 
funds. Furthermore it shows that fixed management fees are similar for both 
types of funds. 
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Finally, table 3 contains more detailed description of how PF are 
constructed. The table shows that the average performance fee is 16.2%. 
Average accrual frequency is one week while the average crystallization 
frequency is about half a year. This gives rise to the “claw back” syndrome. 
“Claw back” syndrome can arise when a fund performs well in one period 
and the manager accrues a PF. If the PF has not been crystallized then the 
manager has to return it if the fund does poorly in the subsequent period. 
“Claw back” happens if an investor buys into the fund after the good period 
at a price net of the PF and then enjoys reduced downside because of the 
accrued PF. Less than one fifth of the funds have hurdles and they are 
typically expressed as a fixed percentage or as a money market index. About 
half of the funds have a high watermark and 19% of those funds have a 
rolling high watermark with an average duration of 10 months. Finally, 14% 
of these funds have a cap on their PF. 
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4. Methodology 

The following equations are used to address the two research questions set 
forth in the beginning: 
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where the dependent variable measures risk change for fund class i within 
year t. Risk is measured using various risk metrics for the first six months 
(F6) and last six months (L6) of year t and fund class i: 

6
,

LTotal
tiσ  is the total standard deviation of daily returns. 

6
,

Lcat
tiβ  is the systematic risk measured with the single index model: 

εβα +⋅+= catFund rr  where rFund is the daily return for 
fund class i and rcat is the return for the investment category 
that fund class i belongs to. 

6.
,

Lrescat
tiσ  is the residual risk measured with the single index model: 

εβα +⋅+= catFund rr  where 6.
,
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tiσ is the standard 

deviation of ε. 
6

,
LPF

tiβ  is the systematic risk measured with respect to the PF 

benchmark: εβα +⋅+= PFFund rr  where rFund is the daily 
return for fund class i and rPF is the return for the PF 
benchmark that fund class i is measured against. 

6
,

LPF
tiσ  is the residual risk measured with the single index model: 

εβα +⋅+= PFFund rr  where 6
,

LPF
tiσ is the standard 

deviation of ε. 
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The explanatory variable: timfirstrank ,6  is the normalized rank of fund 
class i within it’s investment category during the first 6 months of year t. 
Rank ranges from 0 to 1. DiPF fund is a dummy variable that takes a value of 
one if fund share class i charges a performance fee. Diout of the money is a dummy 
variable that takes a value of one if the performance fee contract for fund 
share class i is out of the money after the first 6 months of year t. Dummy 
variables for investment category, year and currency fixed effects are also 
included in the estimation even though they are not shown formally. 

The idea behind equations (1)-(5) is to test whether PF fund react more 
to performance in the middle of the year compared to non PF funds. The 
equations contain different risk measures on the left hand side and two 
explanatory variables, 

timfirstrank ,6  and Diout of the money. The first explanatory 
variable is to control for the fact that the best performing funds get 
disproportional cash inflows due to the convex flow-performance 
relationship (see Brown, Harlow and Starks, 1996; Busse, 2001) and that 
gives incentive to increase risk if they are not among the best performing 
funds in the middle of a year. Hence, there is an implicit risk incentive 
embedded in the flow-performance relationship. The second explanatory 
variable measures whether there is an additional risk incentive coming from 
the PF. Hence, β2 is the coefficient of interest for this paper. The risk 
changes should only occur during the crystallization period and therefore 
only PF funds with yearly crystallization period and non PF funds are used 
to estimate these equations. Theory predicts that β2 is positive for funds that 
are based on absolute returns, since the manager has incentive to increase 
risk if PF contract is out of the money, but theory does not give 
unambiguous prediction for this coefficient in the case of PF funds that are 
based on a stochastic benchmark. 

5. Empirics 

Table 4 shows that fund managers tend to increase total risk (equation 1) if 
PF contract is out of the money in the middle of an assessment. This result 
holds both for funds with fixed and stochastic benchmarks. Other 
coefficients are not statistically significant so these results are only an 
indication that PF affect risk taking. 
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6. Conclusion 

The preliminary results in this paper show that PF funds increase total risk if 
their PF contract is out of the money in the middle of an assessment period. 
This paper can be improved in several ways. First, using portfolio weights 
would help to identify risk changes that are not identified by estimation 
methods that reflect average portfolio composition over period of time. 
Second, risk measures with several risk factors would isolate risk changes in a 
more accurate way. Third, expanding the sample to bond and balanced funds 
would improve the understanding of risk and performance fees in the whole 
European mutual fund industry. Fourth, creating portfolios based on 
whether PF funds are in or out of the money should help in minimizing fund 
specific noise. 
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Blekkja íslenskir starfsumsækjendur? 

Leifur Geir Hafsteinsson 
Klara Íris Vigfúsdóttir 

 

Mikilvægi góðrar ákvarðanatöku í starfsmannavali hefur aukist verulega á 
undanförnum áratugum, einkum vegna þess að afkoma fyrirtækja er að stærri 
hluta en áður var háð þekkingu, hæfni og drifkrafti starfsfólks. Þótt vissulega 
sé hægt að auka hæfni og færni starfsfólks sem ekki hefur allt það til að bera 
sem störf þess krefjast, t.d. með aðstoð vel hannaðra starfshvatningakerfa og 
markvissri þjálfun og fræðslu, er það einfaldari leið til árangurs að ráða inn 
fólk með þá hæfni og færni sem krafist er. Að auki hefur lengi verið bent á 
að það fylgir því bæði kostnaður og tekjumissir að ráða inn starfskraft sem 
ekki reynist starfinu vaxinn (t.d. Cascio, 1998; Noe, Hollenbeck, Gerhart og 
Wright, 2006).  

Í gegnum tíðina hafa ýmsar aðferðir verið notaðar til að velja á milli 
umsækjenda um laus störf í fyrirtækjum. Allar eiga þessar aðferðir það 
sameiginlegt að þær reyna að meta starfstengda hæfni, færni eða persónulega 
eiginleika umsækjandans, og niðurstöður þess mats eru notaðar til að spá 
fyrir um það hvaða umsækjandi mun reynast hæfastur í starfi (Schmidt og 
Hunter, 1998). Meðal þeirra valaðferða sem mest eru notaðar á Íslandi eru 
starfsviðtöl, upplýsingar um lífshlaup viðkomandi, og meðmæli/umsögn 
þriðja aðila (Ásta Bjarnadóttir o.fl., 2003). Að auki hafa vinsældir persónu-
leikaprófa aukist jafnt og þétt á síðustu árum (Ragnheiður Dagsdóttir, 
munnleg heimild, 16. ágúst 2005). Rannsóknir sýna að allar þessar aðferðir 
hafa nokkra forspá við frammistöðu í starfi. Réttmætisstuðull staðlaðra 
viðtala er r = 0,51, óstaðlaðra viðtala r = 0,38, upplýsinga á umsóknar-
eyðublaði r = 0,35, umsagna/meðmæla r = 0,22, og réttmæti persónu-
leikaprófa r = 0,31 (Schmidt og Hunter, 1998). 

Það vekur nokkra athygli að meðal þeirra valaðferða sem vinsælastar eru á 
Íslandi eiga þrjár það sammerkt að upplýsingarnar sem aflað er eru hafðar 
eftir umsækjandanum sjálfum og sú fjórða, umsagnir/meðmæli, byggir á 
vitnisburði eða bréfi aðila sem oft er tilnefndur af umsækjandanum sjálfum. 
Sá möguleiki er því augljóslega til staðar að umsækjandinn hagræði að ein-
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hverju leyti sannleikanum um kosti sína og vankanta, til að auka líkur þess að 
hann eða hún hreppi það starf sem um er keppt.  

Möguleikinn á blekkingum umsækjenda hefur valdið rannsakendum sem 
stjórnendum talsverðum áhyggjum og talsverðu púðri hefur verið eytt í 
rannsóknir á blekkingum starfsumsækjenda. Niðurstöður þeirra sýna svo ekki 
verður um villst að blekkingar eru að einhverju leyti stundaðar af 
starfsumsækjendum (t.d. Anderson o.fl., 1984; Donovan o.fl., 2003; 
Pannone, 1984; Rosse o.fl., 1998; Viswesvaran og Ones, 1999), þótt ekki séu 
allir á einu máli um áhrif blekkinga á réttmæti valaðferðanna (t.d., Mueller-
Hanson o.fl., 2004; Ones og Viswesvaran, 1998). Til dæmis lögðu Donovan 
o.fl. (2003) spurningakönnun um blekkingarhegðun fyrir úrtak nýlegra starfs-
umsækjenda sem einnig voru háskólanemar, og komust að því að yfir 
helmingur þeirra hafði ýkt jákvæða eiginleika sína meðan á umsóknarferli 
stóð. Meðal annarra niðurstaðna kom í ljós að þriðjungur úrtaksins sagðist 
hafa haft hærri laun í fyrra starfi í þeirri von að fá hærri laun í því starfi sem 
sótt var um, og 17% hreinlega skálduðu upp hagstæðar upplýsingar um sig. 
Þrátt fyrir að rannsóknir á blekkingum í umsóknarferlinu hafi verið talsvert 
umfangsmiklar erlendis er okkur ekki kunnugt um að slíkar rannsóknir hafi 
farið fram á íslenskum umsækjendum. Í framhaldinu vaknar eðlilega sú 
spurning hvort ástandið á Íslandi sé sambærilegt við það bandaríska, og 
hvort íslenskir umsækjendur láti fyrirtækjum í té rangar upplýsingar til að ota 
sér framar í röðina um eftirsóknarverð störf.  

Þar sem verulegur munur er á hinu íslenska starfsumhverfi og starfs-
umhverfi í bandaríkjunum og í löndunum umhverfis okkur er full ástæða til 
að ganga ekki að því sem vísu að erlendar tölur um tíðni ýmissar blekkingar-
hegðunar eigi við hér á landi. Sökum smæðar ríkir meiri nánd á hinum 
íslenska atvinnumarkaði en víðast hvar annars staðar. Stjórnendur þekkjast 
margir innbyrðis, eignatengsl milli fyrirtækja eru algeng og aðgangur að 
persónuupplýsingum er tiltölulega greiður. Fyrir vikið eiga íslenskir um-
sækjendur erfiðara með að hverfa í fjöldann en þeir erlendu, og íslensk fyrir-
tæki sömuleiðis auðveldara með að sannreyna þær upplýsingar sem um-
sækjendur láta þeim í té með formlegum eða óformlegum hætti. Það ásamt 
góðu atvinnuástandi á Íslandi undanfarna áratugi ætti að stuðla að minni 
hvata til að blekkja en í Bandaríkjunum og nágrannalöndum okkar þar sem 
nánd er minni og atvinnuástand oft erfiðara.  

Á hinn bóginn má benda á sívaxandi samkeppni á hinum íslenska 
atvinnumarkaði, sem nú um stundir lýsir sér í því að ekki er óalgengt að upp 
undir 50-70 háskólamenntaðir umsækjendur séu um auglýstar stöður 
sérfræðinga eða lægri stjórnenda hjá framsæknum fyrirtækjum (Ragnheiður 
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Dagsdóttir, munnleg heimild, 16. ágúst, 2005). Það er því umsækjendum 
mikilvægara en nokkru sinni að láta ljós sitt skína eins og hægt er, í þeirri von 
að hreppa starfið sem um er keppt. 

Þótt líklegt sé að blekkingar hér á landi séu minni en erlendis er engu að 
síður óvarlegt að ætla að þær séu alls ekki stundaðar. Tilgangur þessarar 
rannsóknar er að afla frumupplýsinga um stöðu þessara mála hér á landi með 
því að áætla tíðni ýmissa blekkingartengdrar hegðunar íslenskra starfs-
umsækjenda.  

Slembiaðferðir í spurningakönnunum 
Sú aðferð sem einföldust er við að áætla tíðni blekkingarhegðunar felst í því 
að spyrja starfsumsækjendur að því hvort þeir hafi beitt blekkingum þegar 
þeir sóttu um starf. Þrátt fyrir augljósa kosti hafa hefðbundnar spurninga-
kannanir þar sem spurt er um viðkvæm eða andfélagsleg málefni þann ókost 
að fólk er almennt tregt til að ljóstra upp viðkvæmum upplýsingum um sjálft 
sig þrátt fyrir loforð rannsakenda um skilyrðislausa nafnleynd (Barnett, 
1998). Því hafa slíkar rannsóknir tilhneigingu til að vanmeta tíðni þeirrar 
hegðunar sem um er spurt (Donovan o.fl., 2003; Fox og Tracy, 1986). Til að 
bregðast við þessum vanda og auka skynjaða nafnleynd þátttakenda í 
spurningakönnunum um viðkvæm málefni, hafa sérfræðingar í aðferðafræði 
spurningakannana hannað aðferðir sem tryggja að það er ekki með nokkru 
móti hægt að túlka svör einstakra þátttakenda. Ein þessara aðferða nefnist 
randomized response technique (RRT), sem þýða má sem slembisvörun (Fox 
og Tracy, 1986).  

RRT gengur í stuttu máli út á það að tilviljunarkennt ferli (t.d. að kasta 
upp krónu eða teningi) ræður því hvort þátttakandi svarar tiltekinni 
spurningu sannleikanum samkvæmt eða samkvæmt fyrirfram ákveðinni 
forskrift. Sem dæmi um útfærslu á RRT mætti nefna þátttakanda í könnun 
þar sem röð já/nei spurninga spyrja hvort viðkomandi hafi fengið einhvern 
tiltekinna kynsjúkdóma. Fyrirmæli í slíkri spurningakönnun sem framkvæmd 
væri með RRT aðferð væru eitthvað á þá leið að þátttakandi skyldi í einrúmi 
kasta upp krónupeningi fyrir hverja spurningu sem svara ætti og halda 
niðurstöðunni leyndri. Ef krónan (þorskhliðin) kæmi upp í kastinu skyldi 
þátttakandanum svara viðkomandi spurningu með því að merkja við 
möguleikann „Já“, þ.e. segjast hafa fengið viðkomandi kynsjúkdóm, óháð því 
hvort svarið væri rétt eða rangt. Ef á hinn bóginn skjaldarmerkið kæmi upp 
skyldi hann svara spurningunni sannleikanum samkvæmt. Þannig myndu 
þátttakendur svara að meðaltali helmingi spurninganna játandi, jafnvel þótt 
enginn þeirra hafi nokkru sinni fengið kynsjúkdóm, einfaldlega vegna þess að 
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krónan er líkleg til að koma upp í um það bil helmingi tilfella. Slembieðli 
RRT aðferðarinnar kemur þannig í veg fyrir að hægt sé að túlka svör 
einstaklinga, þar sem ómögulegt er fyrir rannsakandann að vita hvort við-
komandi einstaklingur hafi játað að hafa tiltekinn kynsjúkdóm vegna þess að 
krónukastið skipaði svo fyrir eða vegna þess að það var sannleikanum 
samkvæmt. Þar sem grunntíðni krónunnar og skjaldarmerkisins er þekkt (p = 
0,50), er auðveldlega hægt að áætla tíðni tiltekins kynsjúkdóms í úrtakinu með 
því að draga frá áætlað hlutfall þeirra sem merkja við „Já“ vegna þess að 
krónan kom upp en ekki skjaldarmerkið.  

Rannsóknir hafa staðfest að þátttakendur spurningakannana sem 
framkvæmdar eru með RRT eru líklegri til að láta í té viðkvæmar upplýsingar 
en svarendur hefðbundinna spurningalista (Donovan o.fl., 2003; Fox og 
Tracy, 1986). 

Rannsóknin 
Í þessari rannsókn var RRT svartæknin notuð til að áætla tíðni ýmissar 
blekkingarhegðunar íslenskra starfsumsækjenda í anda rannsóknar Donovan 
o.fl. (2003) á bandarískum umsækjendum. Þar sem tíðni tiltekinnar 
blekkingarhegðunar ein og sér gefur ekki til kynna hversu mikil eða lítil 
blekkingin er, heldur aðeins hversu margir blekkja, voru sérfræðingar um 
ráðningar beðnir að meta hversu mikil blekking fælist í þeirri hegðun sem um 
var spurt. Sömuleiðis voru sérfræðingarnir beðnir um að meta hversu auðvelt 
eða erfitt væri að sannreyna þær upplýsingar sem um var spurt í full-
yrðingunum. Almennt felst meiri áhætta í að beita miklum blekkingum en 
litlum, og eins er öruggara að blekkja varðandi atriði sem erfitt er að sann-
reyna heldur en atriði sem ómögulegt er að sannreyna. Því var búist við 
neikvæðri fylgni á milli hlutfalls þeirra sem játaði á sig tilteknar blekkingar og 
alvarleika blekkinganna annars vegar (tilgáta 1), og sannanleika blekkinganna 
hins vegar (tilgáta 2).  

Aðferð 

Þátttakendur 
Spurningakönnuninni svöruðu 245 einstaklingar (34% konur) sem allir 
stunduðu háskólanám (fullt nám eða háskólanám með vinnu) á þeim tíma 
sem könnunin var lögð fyrir. Aldursdreifing var breið, með tæplega 30% 
þátttakenda undir 25 ára og um 10% eldri en 40 ára. Um það bil 30% 
þátttakenda var í fullu starfi á þeim tíma sem könnunin var lögð fyrir og 
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meira en 70% úrtaksins gegndi einhvers konar starfi samhliða námi. Alls 
höfðu um 97% þátttakenda sótt um starf að minnsta kosti einu sinni á 
ævinni.  

Auk þátttakendanna var leitað liðsinnis 17 sérfræðinga um starfsmannaval 
sem voru yfirmenn mannauðsstjórnunardeilda, sérfræðingar í mannauðs-
stjórnunardeildum eða ráðningaráðgjafar. Sérfræðingarnir lögðu mat á 
alvarleika og sannanleika þeirrar blekkingarhegðunar sem um var spurt.  

Spurningalisti um blekkingarhegðun 
Spurningalistinn samanstóð af 33 fullyrðingum sem svara átti með RRT 
aðferð, auk sjö bakgrunnsspurninga sem svarað var með því að merkja við 
rétta svarið á svarblaðinu. Fullyrðingarnar sneru að ýmiss konar 
blekkingarhegðun í umsóknarferlinu og var fyrirmynd að spurningalistanum 
sótt í lista Donovan o.fl. (2003). Flestar fullyrðingarnar má finna í töflu 1. 
Þátttakendur voru beðnir um að svara fullyrðingunum með aðstoð talna-
rununnar út frá síðustu starfsumsókn þeirra. Fullyrðingunum var svarað með 
því að merkja við annað hvort „satt“ eða „ósatt“ á sérstöku svarblaði. 

Spurningalistinn um blekkingarhegðun var lagður fyrir þátttakendur í 
upphafi kennslustundar. Við inngöngu í kennslustofuna fengu þátttakendur 
spurningalista, svarblað, auk þess sem þeir völdu sér talnastrimil með 
tilviljunarkenndri röð af tölustöfunum „0“ og „1“, sem notaður var til að 
svara spurningalistanum með RRT aðferðinni. Útbúnir voru 300 talna-
strimlar á þann hátt að 60 mismunandi talnaraðir voru prentaðar í 5 
eintökum. Til að auka tiltrú þátttakenda á að rannsakandinn hefði enga 
vitneskju um talnaröðina á talnastrimlinum fengu þátttakendurnir að velja 
sinn strimil og fengu jafnframt tækifæri til að sannfæra sig um að strimlarnir 
sem í boði voru væru ólíkir. Þátttakendur fengu auk þess ströng fyrirmæli um 
að halda sínum strimli leyndum fyrir rannsakanda og sessunautum sínum og 
að skila strimlunum að tilraun lokinni sérstakan kassa, annan en þann sem 
svarblöðum við spurningakönnuninni var skilað í.  

Þátttakendur svöruðu fullyrðingunum 33 með þeim hætti að fyrir tiltekna 
fullyrðingu (t.d. númer 12), athuguðu þeir hvort samsvarandi tala í talnarunu 
(tala númer 12 í þessu tilfelli) væri „0“ eða „1“. Ef talan var „1“ fengu 
þátttakendur fyrirmæli um að merkja við „Satt“, óháð því hvort staðhæfingin 
væri sönn eður ei. Ef aftur á móti talan í talnarununni var „0“ áttu 
þátttakendur að svara spurningunni sannleikanum samkvæmt og merkja við 
annað hvort „Satt“ eða „Ósatt“, hvort sem átti betur við.  

Áður en svörun spurningakönnunarinnar hófst voru þátttakendum gefnar 
ítarlegar leiðbeiningar um það hvernig þeir ættu að svara fullyrðingunum 
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með hliðsjón af talnastrimlinum, auk þess sem rækilega var útskýrt fyrir þeim 
hvernig svörunin með aðstoð talnastrimilsins kæmi í veg fyrir að hægt væri 
að álykta nokkuð um svör einstaklinga. Þessar útskýringar og leiðbeiningar 
fólust í 10 mínútna munnlegri kynningu með aðstoð glærusýningar, þar sem 
farið var yfir dæmi um notkun RRT aðferðarinnar. Auk þess voru ítarlegar 
leiðbeiningar á spurningalistanum sjálfum.  

Spurningalisti um alvarleika og rekjanleika 
Spurningalistinn sem lagður var fyrir sérfræðingana samanstóð af sömu 
fullyrðingum og spurningalistinn um blekkingarhegðun, en í stað þess að 
svara sannleiksgildi fullyrðinganna voru sérfræðingarnir beðnir um að svara 
tveimur spurningum um hverja fullyrðingu. Í fyrsta lagi var spurt: Hversu 
mikil eða lítil blekking felst í staðhæfingunni hér að ofan? Svarað var á sex þrepa 
kvarða, allt frá „Mjög mikil blekking“ (1) til „Alls engin blekking“ (6). Í öðru 
lagi var spurt: Hversu auðvelt eða erfitt er að sannreyna upplýsingarnar sem fram koma 
í staðhæfingu 1 hér að ofan? Aftur var svarað á sex þrepa kvarða, frá „Mjög 
auðvelt að sannreyna upplýsingarnar“ (1) til „Ekki hægt að sannreyna 
upplýsingarnar“ (6). Beiðni um að taka þátt í rannsókninni var send í 
tölvupósti til sérfræðinga og mannauðsstjórnenda hjá stórum og 
meðalstórum íslenskum fyrirtækjum. Þeir sem samþykktu að taka þátt fengu 
sendan hlekk á vefsíðu sem innihélt spurningalistann um alvarleika og 
rekjanleika gagnanna. 

Niðurstöður 

Til að kanna hvort þátttakendur skildu fyrirmæli rannsóknarinnar voru 
þátttakendur látnir svara einni bakgrunnsspurningunni (Hefurðu einhvern 
tíma sótt um starf?) bæði með RRT aðferðinni og hefðbundinni aðferð. 
Samanburður á svörum þátttakenda við spurningu um hvort þau hefðu sótt 
um starf benti til þess að flestir þátttakenda hefðu skilið og farið eftir RRT 
leiðbeiningum. Þannig svöruðu 94% af þátttakendum spurningunni jákvætt 
með RRT aðferð, en 97% með hefðbundnum hætti. Þetta litla frávik bendir 
til að mikill meirihluti þátttakenda hafi skilið RRT leiðbeiningarnar rétt.  

Meginniðurstöður 
Í töflu 1 má sjá helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Í öðrum dálki töflu 1 er 
áætlað hlutfall þeirra sem játuðu á sig viðkomandi blekkingarhegðun. Við 
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útreikning á hlutfallstölum voru þeir aðilar undanskildir sem aldrei höfðu sótt 
um starf.  

Meðal markverðustu atriða í töflu 1 eru að um það bil fjórðungur ýkti 
hæfileika sína sér til hagsbóta (fullyrðing 18) og svipaður fjöldi gerði meira úr 
jákvæðum eiginleikum sínum en efni stóðu til (fullyrðing 19). Fjórir af 
hverjum 10 drógu úr neikvæðum eiginleikum sínum í umsóknarferlinu 
(fullyrðing 32) á meðan 25% þátttakenda þóttust hafa meiri áhuga á starfinu 
en þeir höfðu í raun (fullyrðing 28). Það vekur einnig athygli að 14% sögðust 
búa yfir meiri þekkingu en þau í raun gerðu (fullyrðing 15) og 8% ýktu 
starfsreynslu sína til að virðast tilkomumeiri (fullyrðing 11). Á hinn bóginn er 
það athyglisvert að þegar spurt er um blekkingarhegðun sem flestir sér-
fræðingar meta sem alvarlega, eins og til dæmis hvort umsækjendur hafi 
skáldað upplýsingar um sig (fullyrðing 6), tilgreint verðlaun sem þeir hafi ekki 
hlotið (fullyrðing 12) eða starfsreynslu sem þeir höfðu ekki í raun (fullyrðing 
13) svarar enginn þátttakandi játandi. Þótt þessar tölur sýni svo ekki verður 
um villst að blekkingar í umsóknarferli fyrirfinnast á Íslandi virðist þessar 
niðurstöður benda til þess að blekkingar séu ekki stundaðar af meirihluta 
umsækjenda, og að mjög fáir umsækjendur beiti alvarlegum blekkingum eins 
og að skálda upp upplýsingar og beinlínis segja ósatt.  

Til að leita svara við tilgátum 1 og 2 var reiknuð fylgni milli hlutfalls 
þeirra sem játuðu tiltekna blekkingarhegðun annars vegar, og alvarleika og 
sannanleika blekkinganna hins vegar. Til stuðnings tilgátu 1 var fylgnin á milli 
tíðni blekkingar og alvarleika hegðunarinnar r = 0,69, p < 0,01. Þar sem meiri 
blekking samsvarar lægri tölu á kvarða alvarleika jafngildir þessi fylgni 
neikvæðri fylgni á milli tíðni blekkingar og alvarleika, í samræmi við tilgátu 1. 
Umsækjendur hafa því tilhneigingu til að beita frekar mildum blekkingum en 
alvarlegum.  

Tilgáta 2 var sömuleiðis studd þar sem fylgni á milli tíðni blekkingar og 
sannanleika hegðunarinnar var r = 0,40, r < 0,05. Þar sem meiri sannanleiki 
samsvaraði lægri tölu á kvarðanum jafngildir þessi niðurstaða neikvæðri fylgni 
á milli tíðni blekkingar og sannanleika. Umsækjendur hafa því tilhneigingu til 
að blekkja um þau atriði sem erfitt er að sannreyna.  

Umræða 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var sá að afla frumupplýsinga um 
blekkingarhegðun íslenskra umsækjenda. Helstu niðurstöður rann-
sóknarinnar eru þær að blekkingar fyrirfinnast greinilega á meðal íslenskra 
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umsækjenda. Aftur á móti benda niðurstöður þessarar frumrannsóknar til að 
tíðni blekkinga hér á landi sé minni og sú blekking sem fram fer hér sé síður 
alvarleg en raunin virðist vera í Bandaríkjunum. Samkvæmt rannsókn 
Donovan o.fl. (2003) gerði rúmlega helmingur bandarísks úrtaks meira úr 
jákvæðum eiginleikum sínum en efni stóðu til, og 17% skáldaði upp 
upplýsingar um sig. Sambærilegar tölur úr íslenska úrtakinu voru 17% og 0%. 
Þótt þessi samanburður bendi ótvírætt til þess að blekkingar séu minna 
stundaðar hér á landi ber að fara varlega í beinan samanburð á milli þessara 
rannsókna þar sem meðalaldur þátttakenda í bandarísku rannsókninni var 
talsvert lægri en meðalaldur íslenskra þátttakenda, og því mögulegt að 
munurinn á tíðni blekkingarhegðunar endurspegli aldur en ekki 
menningarlegan mun. Á hinn bóginn getur auðvitað verið að ástæður eins og 
meiri nánd aðila á vinnumarkaði, greiðari aðgangur að persónuupplýsingum 
og mikil persónuleg tengsl á milli Íslendinga geri það að verkum að íslenskir 
umsækjendur beiti síður blekkingum en þeir bandarísku.  

Það kom ekki á óvart í niðurstöðum að blekkingar eiga sér frekar stað ef 
umrædd blekkingarhegðun er síður alvarleg og síður rekjanleg. Þetta getur 
hvort tveggja bent til þess að íslenskir umsækjendur hafi ekki samvisku í sér 
til að beita alvarlegum blekkingum þegar sótt er um störf, en einnig að þeir 
falli frá því að beita alvarlegum blekkingum vegna þess að þær eru almennt 
rekjanlegri heldur en vægari blekkingar.  

Takmarkanir 
Það þæfir túlkun á niðurstöðum þessarar rannsóknar að ekki var spurt um 
það hvenær umsækjendur sóttu síðast um starf. Þar sem aldursdreifing 
þátttakenda var breið og stór hluti úrtaks því væntanlega með talsvert langan 
starfsaldur að baki, er mögulegt að verulegur hluti úrtaksins hafi svarað 
fullyrðingunum út frá starfsumsókn sem fór fram nokkrum árum áður en 
þessi rannsókn fór fram. Slíkt getur dregið úr trúverðugleika niðurstaðna á 
tvennan hátt. Í fyrsta lagi verða upplýsingar óáreiðanlegri þegar þátttakendur 
þurfa að rifja upp margra ára gamlar upplýsingar, og í öðru lagi gæfu slíkar 
upplýsingar ekki upp stöðu blekkinga á Íslandi í dag nema að litlu leyti. Það 
er því þörf á frekari rannsóknum sem gera markvissari tilraun til að meta 
stöðu blekkinga á Íslandi eins og hún er um þessar mundir.  

Lokaorð 
Þótt niðurstöður þessar bendi til þess að blekkingarhegðun á Íslandi sé 
minna vandamál en til dæmis í Bandaríkjunum, er samt rétt að benda á að 
verulegur hluti umsækjenda (25-40%) játar á sig ýmiss konar vægari 
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blekkingarhegðun, hegðun sem mögulegt er að dragi úr áhrifamætti faglegra 
aðferða til starfsmannavals. Sú staðreynd fær enn aukið vægi þegar minnt er á 
að það mat á blekkingum umsækjenda sem hér kom fram er líklegt til að vera 
í lægri kantinum fyrir tvennar sakir. Í fyrsta lagi er fólki almennt illa við að 
viðurkenna andfélagslega hegðun líkt og blekkingar sannanlega eru, og hins 
vegar að þeir sem hafa misskilið RRT-leiðbeiningarnar hafa mjög líklega 
svarað spurningunum sannleikanum samkvæmt líkt og venjulega er gert í 
spurningakönnunum. Hvort tveggja ætti að hafa þau áhrif að fjöldi „Satt“ 
svara minnkar sem dregur með beinum hætti úr áætlaðri tíðni hegðunarinnar 
í úrtakinu. Það er því enn sem komið er full ástæða til að hvetja 
mannauðsstjóra og þá sem sjá um ráðningar í fyrirtækjum um að hafa varann 
á og vera meðvituð um það að líklega er talsverður hluti starfsumsækjenda að 
sýna á sér aðeins betri hlið en innistæða er fyrir. 
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Immigrant entrepreneurship in Iceland 

Prevalence and Characteristics1 

Magnús Orri Schram 

 

The aim of this paper is to assess and explain the prevalence’s and 
characteristics of immigrant entrepreneurship (IE) in Iceland as to answer 
following questions:  

 
• To what extent do immigrants in Iceland enter self employment? 
• Who among the immigrants are most likely to enter self 

employment? 
• Who are the characteristics of their businesses? 

 
Recent study on sentiment among immigrants in Eastern and Western parts 
of Iceland, show that around 40% of immigrants had interest in self 
employment and 12% had already started preparing their entrepreneurial 
activities (Jónsdóttir et al., 2004). Studying immigrant entrepreneurship is 
therefore of high relevance for both practitioners and policy makers in 
Iceland. 

This paper will first present the main areas of study within immigrant 
entrepreneurship in general and then introduce the data on immigrant self 
employment in Iceland in a descriptive and introductory manner. The paper 
will end with a concluding chapter. 2 

                                                 
 
1  This research was partly funded by the Icelandic Prime Ministers Office and Ministry of 

Social Science 
2  In this article entrepreneurs and self employed individuals are defined as owners and 

operators of business enterprises 
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Immigrant Entrepreneurship 

Immigrant entrepreneurship or self employment is regarded as an interesting 
research topic within social sciences. IE is viewed as an important step for 
the individual in the integration with the native’s community and upward 
social mobility. Immigrant self employment is also of interest because 
immigrants with their different human, social and cultural capital, have not 
the same access to resources as their native’s counterparts, during their 
entrepreneurial process.  

Several reasons are why immigrants enter self employment. For some 
immigrants the choice of entrepreneurship is a non-voluntary one, as some 
immigrants suffer from a weak position in the labor market and find 
themselves pushed toward entrepreneurship. Therefore immigrants’ 
concentration towards self employment can be explained by the lack of 
occupational opportunities in the labor market where age, educational levels, 
knowledge of host country customs and laws, and lack of language 
proficiency has all contributed to occupational closure, and prevents them 
from competing on equal basis in the mainstream economy (Bogenhold, 
Brundin and Sundin, 2002; Zhou, 2004). 

The other explanation is a “positive” one, as empirical examples also 
show that self employment rates are higher among more advantaged ethnic 
racial groups as measured by earning, thus contradicting the disadvantage 
theory. Meaning; that while some groups are pushed towards self 
employment through discrimination and language difficulties, others view 
entrepreneurship as preferable choice, as to improve their status 
economically and socially, despite high returns from their employment 
(Bogenhold et al, 2002; Fairle and Meyer, 1996). 

When a group of immigrants first move to a new country they are usually 
being viewed as blue collar labor workers but as immigration “matures” in 
the host country, increasing numbers of them start to enter self employment. 
Their alien culture which was in the beginning regarded as their weakness in 
the labor market, has with this change, increasingly being viewed as an 
important source for exploiting business opportunities (Rath and 
Kloosterman, 2000). The immigrant can through ethnic resources like 
knowledge of products, or services, sector specific business training, and 
source of lower cost labor, (Sequirea and Rasheed, 2003), put himself in they 
key position to discover and exploit valuable business opportunities. Those 
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individuals which are able to broker beneficial information and resources 
between distinct, otherwise disconnected networks and create links between 
“structural holes”, can be in an excellent position to foster individually as 
economically (Burt, 1995). 

Extent 

More often entrepreneurial activity among immigrants is higher than among 
native population. In UK ethnic minorities are believed to be responsible for 
about 10% of all business start ups, while compromising of 6, 4 % of the 
population and in London half of all new businesses are founded by 
immigrants (Basu and Altinay, 2002). In Sweden 13% of first or second 
generation immigrants are self employed, but only 8% of natives (Hjerm, 
2004). Other European numbers show similar results (Anderson and 
Wadersjö, 2004; Bager and Razei, 2001; Rath and Kloosterman, 2000). In US 
on the other hand, where immigration enjoys a longer history, the difference 
has been diminishing in latter half of 20th century. Since 1960 the self 
employment rate of immigrants has changed from 13, 8 % to 11, 3%, which 
is the same number as non-immigrants. The main reasons for lowering self 
employment rate among immigrants are believed to be higher numbers of 
non-European immigrants and lower educational level of recent arrivals to 
US (Camarota, 2000). 

Land of origin 

As the Camarota (2000) explains, land of origin is sometimes a decisive 
factor in explaining the difference of self employment levels among 
immigrants. Not all immigrants are alike. Many factors play a role and some 
can be explained by differences in cultural attributes like family tradition, 
migration motives, religion, family links, business experience, and 
educational attainment. The complexity of the matter is high and theories 
find support in at least one ethnic group but often find counter examples in 
others. In US immigrants from Middle East, Europe and East Asia have 
higher self employment rates which can be related to educational levels and 
duration of stay in US. Factors like selective migration of host country, 
ethnic resource mobilization, and access to financial capital are also 
important (Aldrich and Waldinger, 1990; Bogenhold et al, 2002). Settlement 
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characteristics have been noted to play a part as members belonging to very 
large ethnic markets are more likely to enter business ownership, due to 
strong ethnic market.  

Characteristics 

In sectors like restaurants, wholesale and retail, immigrants businesses in 
Europe are over-represented and tend to gravitate at the lower end 
(Kloosterman and Rath, 2003). These markets are characterized by low 
barriers to entry, strong competition based on price rather than quality, long 
working hours and small profit margins (Dohlmann, 2001). This pattern has 
been changing in later years with well educated immigrants who start and 
grow profitable businesses which are outside the traditional area of ethnic 
business (Bager and Rezai, 2002). In US, with its long history of immigration 
very little difference can be found in terms of income, employees and sectors 
between immigrant and non-immigrant businesses. But in countries which 
have shorter history of immigration like Sweden and Denmark around one 
third of self employed immigrants run a hotel or restaurant while only under 
5% of natives do so. In other industries it appears to be a more equal 
distribution for natives and immigrants (Dohlmann, 2001). 

Immigration to Iceland 

Iceland has a short history of immigration, compared to countries in Europe 
and the US. In 1950 2.700 foreign born individuals lived in Iceland, 
representing only 1,85% of the total population. It was not until 1997 
immigrants reached the 2% level but ever since the rise has been steady as in 
2004 10.500 immigrants accounted for 3,6% of the total population in 
Iceland.  

Scandinavians were early on the largest group representing over 40% of 
foreign born individuals in 1981. But as their numbers have not risen above 
1.650 individuals for the last years, they were in 2004 15% of foreign born 
citizens in Iceland. Immigrants from western part of Europe have been 
around 18% for this period of growth since 1997, while eastern and southern 
Europeans have grown in numbers, being today 37% of foreign born 
inhabitants in Iceland. Asian immigrants have been 15-18% since the 1990s 
(Statistics Iceland, 2005a). 
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Methodology and Data 

To gather information on immigrant self employment in Iceland two data 
sets were used and compared. Data from Statistics Iceland on immigrants 
and data from Directorate of Internal Revenue on self employed individuals 
1999-2004. In this research self employed individuals are those who are 
owners, or founders of a business which pays a salary to an employee. 
Immigrant is defined as an individual with a foreign citizenship, when 
migrating to Iceland between 1986 and 2004. Individuals who change their 
citizenship after migration are counted as immigrants in this report.  

Immigrant Entrepreneurship in Iceland 

1. To what extent do immigrants in Iceland enter self employment? 
The data shows that more and more immigrants in Iceland enter self 
employment. 3,15 % out of almost 7300 immigrants in 1999 were self 
employed but five years later that number was 5,21% out of more than 
10.500 immigrants. Total number of immigrant businesses has during this 
time risen from 221 to 554 businesses. Although not fully comparable, the 
Global Entrepreneurship Monitor - telephone survey among 2000 
individuals in Iceland show that 7, 3% of all Icelanders were self employed in 
20043 (Sæmundsson and Halldórsdóttir, 2005). 

                                                 
 
3  Due to the nature of GEM report, these figures are not fully comparable.  
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Figure 1. Rate of self employed immigrants in Iceland 

2. Who among immigrants are most likely to enter self employment? 
The self employment rate has been rising in all groups of immigrants but the 
difference in between them is also clearly visible. While almost 8% of 
immigrants from Scandinavia and ESB countries are self employed, less than 
3% of immigrants originating from other European countries have entered 
entrepreneurship. Since 1999 the numbers for self employed Eastern 
Europeans and Scandinavians have doubled. Immigrants from Oceania and 
Central – and South America and Africa are proportionally most active but it 
should be noted that these groups together with N-America still only 
represent only 85 out of the 554 immigrant-owned-businesses in Iceland. 
Self employed immigrants from Europe, Scandinavia and Asia are in charge 
of 469 businesses. 4 

                                                 
 
4  ESB 15 are following countries: Austria, Belgium, UK, France, Germany, Greece, 

Netherlends, Ireland, Italia, Luxembourg, Portugal, and Spain 



Immigrant entrepreneurship in Iceland 369 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Scandinavia ESB (15)
Not

Scandinavia

Other
Europe

N-America Other
America

Africa Asia Oceania

1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Figure 2. Rate of self employed among immigrants in Iceland – land of 
origin 

In 1999 women were 57% of all immigrants in Iceland but only in charge 
of 41% of immigrant businesses. In 2004 these numbers had changed 
dramatically as women are now exactly half of all immigrants in Iceland as 
well as representing half of immigrant businesses in Iceland.  

When gender and land of origin are examined together, the balance 
between genders disappears. While men are 40% of immigrants from 
Scandinavia, they manage half of Scandinavian owned businesses in Iceland. 
Men from Western Europe and N-America are both over represented as 
immigrants and entrepreneurs in Iceland, but the African men are 
proportionally most the active group as they are run over 80% of African 
owned businesses, while only consisting little more than half of immigrants 
from the continent. Women from Asia and Oceania are more entrepreneurial 
than their men counterparts, managing 65-70% of Asian and Oceanian 
owned businesses in Iceland, while being around 55 % of immigrants from 
those areas. According to GEM data, Icelandic men in general are two times 
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more likely than women to enter entrepreneurship5 (Sæmundsson and 
Halldórsdóttir, 2005). 
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Figure 3. Immigrants and self employed – Iceland 2004 

3. Who are the characteristics of their businesses? 
The research also investigated the number of paid employees at immigrant 
owned businesses in Iceland. Scandinavians have since 1999 being founders/ 
owners of larger companies than immigrants from other parts of the world. 
Through the period from 1999 immigrant businesses have grown in size. 
Five years ago 66% of immigrant businesses were a one man company but in 
2003 that number was down to 55%. In comparison 68% of all Icelandic 
companies in 2003 were a one man company (Statistics Iceland, 2005b). 

                                                 
 
5  Please note that GEM data is not fully comparable.  
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Figure 4. Number of employees at immigrant businesses in Iceland - 2004 

The data showed relations between land of origin and sector of business. 
A higher portion of Africans (17,4%) Central and Southern Americans 
(20,8%) and Asians (28,9%) run a restaurant than the average immigrant did 
(10,3%). Scandinavians (14,9%) and Western Europeans (16,4%) tend to 
gravitate more towards social and health services than all others (8,6%), 
while Eastern and Southern Europeans (15,2%) and Central and Southern 
Americans (16,7%) are more in constructing and building than western 
Europeans (2,7%) and Scandinavians (8,5%). Restaurants, retail and 
wholesale are combined 25,5% of all immigrant owned businesses in Iceland.  

Conclusion and further research 

This report clearly shows that while immigrants to Iceland are growing in 
numbers, their entrepreneurial activity is growing even more. In that respect 
Iceland is “maturing” as an immigration country and its immigrants more 
and more moving from being purely workers. The proportionally most active 
group is African males while women in general are more active than their 
Icelandic counterparts. Especially are the Asian and Eastern European 
women active in self employment.  

An introductory report like this leaves many issues uncovered. Is the 
difference in self employment activity between genders, land of origin and 
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sectors based on settlement characteristics, tradition, local support or other 
issues? What resources are available for immigrant businesses and does for 
example marital status to an Icelander play a part in self employment 
activity? 

Research on immigrant entrepreneurship also would benefit from a better 
comparison with data on Icelandic businesses in general as well as 
information on immigrant enterprises in other countries.  

But perhaps the most important question still left to answer is: Why are 
there more and more immigrants entering entrepreneurship and are the 
reasons behind positive or negative? Is one out of every three Asians in 
Iceland in the restaurant business because their cultural background is 
forcing them towards entrepreneurship or because it is helping them in 
exploiting profitable opportunities? The only way to answer that question is 
to further research immigrant entrepreneurship in Iceland.  
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Design as an Element of Innovation 

Evaluation of Design Emphasis and Focus in 
New Technology-Based Firms 

Marina Candi 

 

Introduction 

There is increasing recognition that in today’s highly competitive markets, 
where differentiation based on technological factors alone is not sufficient to 
insure competitive advantage, design may provide a realistic means to avoid 
the debilitating effects of commoditization and improve performance (Ulrich 
and Eppinger, 2003; Ridderstråle and Nordström, 2002; Trueman and 
Jobber, 1998; Roy and Riedel, 1997; Lorenz, 1994; Walsh et. al., 1992; Kotler 
and Rath, 1984). Empirical evidence is presented by Gemser and Landers 
(2001), Hertenstein et al. (2005) and Walsh et al. (1992) to support the thesis 
that design effectiveness is related to business performance. 

Design is not always viewed as an element of innovation, instead it is 
more commonly studied in the context of marketing and seen as relevant 
only for the promotion and selling of products and services (Christensen, 
1995). According to Perks et al. (2005), design should be viewed as having a 
far-reaching, and even leading, role in innovation. 

The goal of this research is to contribute to the field of technology-based 
entrepreneurship by examining the emphasis on, and focus of, design as an 
element of innovation in new technology-based firms. Evaluating design 
emphasis and focus is an important prerequisite for studying the impact of 
design on performance. 

This research takes technology-based firms as its subject of study because 
technology-based firms (including, but not limited to “high tech” firms) are 
an important source of technological innovation and economic progress 
both directly and indirectly (Smith, 1999). The opinion that design is too 
expensive to justify is held by some firms (Hertenstein et al., 2005; Gemser 
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and Leenders, 2001). This view can be expected to be more pervasive in new 
firms than in more established firms since new firms are generally more 
resource constrained than established firms (Murray and Lott, 1995; 
Garnsey, 1995). This research examines these resource-constrained firms’ 
view of design as an element of innovation. 

Perks et al. (2005) suggest that the current nature of the role of design in 
innovation is under-investigated. A number of researchers have addressed 
the challenge of evaluating a firm’s technical innovation capability and 
performance. For example, Chiesa et al. (1996) have developed a technical 
innovation audit framework to audit performance and processes for 
technological innovation. Chiesa et al include industrial design in the product 
development segment of their audit scorecard, however they also express the 
opinion that this element is highly subjective and difficult to measure. There 
is significant opportunity for research on design as an element of innovation 
and the need for a realistic means to evaluate design in this context. 

To capture a broad definition of design, a three-dimensional view of 
design (Norman, 2004) is used as a basis for measuring design emphasis and 
focus.  

Segmentation of economic activity into manufacturing and services is 
common, but this research takes a synthesis approach to innovation (Drejer, 
2004; Coombs and Miles, 2000; Hughes and Wood, 2000; Sirilli and 
Evangelista, 1998). Adopting the synthesis approach permits using the same 
measures to evaluate design as an element of innovation for all firms across 
the spectrum of economic activity. 

Following this introduction, this paper is organized as follows. The 
aspects of the framework for the research are developed. The methodology 
for the empirical study is described and results are presented using the model 
developed. The paper concludes with a discussion of the results, general 
observations about the model and its applicability and suggestions for 
further research. 

Framework 

This chapter develops the framework for the research and is organized into 
separate sections dealing with design, the dimensions of design, the synthesis 
approach to innovation, and finally, introduction of the model. 
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Design 
The term design is quite broad and is frequently used, or equated with, 
engineering (Veryzer, 2005). The term industrial design is narrower, but 
carries with it connotations tying it to manufacturing. The Industrial Design 
Society of America (IDSA) defines industrial design on its web site 
(www.idsa.org) as “the professional service of creating and developing 
concepts and specifications that optimize the function, value, and 
appearance of products and systems for the mutual benefit of both user and 
manufacturer”. Since the goal of this paper is to transcend the services-
manufacturing dichotomy, the term design is used despite the potential 
drawback of its broadness. 

Design in the context of economic innovation covers both the practical 
functional aspect of economic offerings and aesthetics. The innovation 
process is sometimes described as a not entirely harmonious integration of 
two factions. The first faction is primarily technical in nature (e.g. R&D and 
engineering), and the second is primarily commercial (e.g. design and 
marketing). The commercial faction is concerned with providing a bridge 
from technical functionalities to value in a finished product or service 
(Hertenstein et al., 2005; Marsh and Stock, 2003). Thus, design is part of the 
innovation process and, as defined for the purposes of this paper, it 
encompasses activities which enhance the value inherent in products or 
services (Hertenstein et al., 2005) and as such encompasses both 
functionality and aesthetics. 

Norman (2004) argues that there is a strong correlation between aesthetic 
design and usability. Van der Heijden (2003) finds that the perceived visual 
attractiveness of web sites influences usefulness, enjoyment and ease-of-use, 
and Lavie and Tractinsky (2004) show that the visual aesthetics of computer 
interfaces is a strong determinant of user satisfaction. Therefore, 
functionality and aesthetics should not be viewed as independent but rather 
as closely intertwined. 

The Dimensions of Design 
Since the goal of this research is to develop a means to evaluate the emphasis 
and focus of design as an element of innovation it is important to select a set 
of dimensions along which design emphasis can be measured empirically.  

Several researchers have suggested various segmentations of design 
(Dreyfuss, 1967; Papanek, 1984; Kotler and Rath, 1984; Ulrich and 
Eppinger, 2003; Norman, 2004). These taxonomies, which are summarized 
in Table 1, have a great deal in common. 
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Table 1: The segmentation of  design as defined by selected authorities. 
Dreyfuss (1967) 
in Ulrich and 
Eppinger (2003) 

Papanek (1984) Kotler and 
Rath (1984) 

Ulrich and 
Eppinger (2003) 

Norman 
(2004) 

 
aesthetics 
(gestalt, 
perception) 

appearance  

product 
differentiation   

product 
differentiation 
(aesthetics) 

visceral 
design 

ease of use 
(ergonomics) 
quality of user 
interactions 
(ergonomics) 

quality of user 
interfaces 

use (as tool, as 
communica-
tion, as symbol) 

performance

novelty of user 
interactions 
(ergonomics) 

appropriate use 
of resources 

method (tools, 
materials, 
processes) 

quality safety  
(ergonomics) 

  cost  
ability to 
maintain and 
repair 

 durability 
ease of 
maintenance 
(ergonomics) 

behavioral 
design 

association 
(family, 
education, 
culture) 

 pride of owner-
ship (aesthetics) 

need (survival, 
identity, goal 
formation) 

  emotional appeal 

telesis (nature, 
society, 
technological 
bias) 

 fashion or image 
(aesthetics) 

reflective 
design 

 
Comparison of these taxonomies shows that the three-dimensional 

taxonomy of design suggested by Norman (2004) provides a convenient and 
appropriate framework for classifying design focus and evaluating design 
emphasis since it successfully encompasses all aspects found in the other 
taxonomies. The three dimensions of design are defined as follows: 

1. Visceral design appeals to the senses (Norman 2004). Berkowitz 
(1987) conducted studies that demonstrate that the form or shape of 
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a product affects beliefs about the product, and these beliefs in turn 
are likely to affect consumer preferences. Creusen and Schoormans 
(2005) confirm the influence of appearance on consumer choice of 
products based on an empirical study. Yamamoto and Lambert 
(1994) show that appearance has an influence on customer 
preference even for industrial products. 

2. Behavioral design is about usability and performance. More 
specifically, the four components of good behavioral design are 
function, understandability, usability and physical feel (Norman, 
1998 and 2004). 

3. Reflective design is about message, culture and the meaning of a 
product or service. Stuart and Tax (2004) define the design of 
service products as the design of customer experiences, which 
resonates with Norman’s (2004) concept of reflective design.  

 
All three dimensions of design are in essence concerned with aspects of the 
interface between humans and products or services. Norman (2004) argues 
that the dimensions are equally important. Therefore, they should all be 
included in the study of design as an element of innovation. 

Synthesis Approach to Innovation  
Research on innovation has been characterized by a prevailing emphasis on 
manufacturing of tangible products (Gallouj and Weinstein, 1997). The topic 
of innovation in services has, however, received some attention (Johne and 
Storey, 1998; De Brentani and Ragot, 1996; De Brentanti, 1995; Drejer, 
2004; Coombs and Miles, 2000; Hughes and Wood, 2000; Sirilli and 
Evangelista, 1998; Gallouj and Weinstein, 1997; Sundbo, 1997; Atuahene-
Gima, 1996) and one of the prime areas of discussion is how innovation in 
manufacturing and services differ and how they are similar (Drejer, 2004; 
Coombs and Miles, 2000; Hughes and Wood, 2000; Gallouj and Weinstein, 
1997; Sundbo, 1997; Atuahene-Gima, 1996). 

The boundaries between manufacturing and services, and between 
tangible and intangible products, are becoming blurred (Von Stamm, 2003; 
Gallouj and Weinstein, 1997). According to Coombs and Miles (2000), 75% 
to 85% of all value creation in manufacturing firms, and a similar percentage 
of costs, involves service activities. Comparing data from a survey of service 
firms and a survey of manufacturing firms Sirilli and Evangelista (1998), 
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when studying technological innovation, found that firms in the service and 
manufacturing sectors show more similarities than differences. 

Coombs and Miles (2000), writing on innovation in service firms, claim 
that most of the empirical research which has been done on service 
innovation has either treated services as if dealing with manufacturing, or has 
treated service innovation as distinctly different from innovation in 
manufacturing. Coombs and Miles (2000) ), Gallouj and Weinstein (1997) 
and Drejer (2003) argue that a synthesis approach is preferable. This 
synthesis approach is based on the premise that the study of service 
innovation adds to the knowledge of relevant elements of innovation which 
have been neglected in the study of innovation in manufacturing. 

Manufacturing firms commonly have formalized innovation processes. In 
contrast, Sundbo (1997) found that in service firms innovation is generally an 
unsystematic search-and-learn process. Rather than developing formal 
structures for service innovation, service firms tend to approach innovation 
as an ad hoc process. Therefore, an additional advantage of the synthesis 
approach is that innovation in services may benefit from the systematic 
approach which is more common in manufacturing. 

Since the goal of this research is to study new technology-based firms 
across the spectrum of economic offerings, a synthesis approach which 
permits using the same measures to evaluate design as an element of 
innovation for all firms is taken based on the research mentioned above. 

Model for Design as an Element of Innovation 
The preceding discussion suggests a classification of firms based on how 
their design focus aligns with Norman’s (2004) three dimensions of design as 
well as a their overall design emphasis. 

The model shown in figure 1 can be used to classify firms based on their 
overall design emphasis and design focus. Overall design emphasis is shown 
on the y-axis and encompasses all three dimensions of design, visceral, 
behavioral and reflective with all three dimensions having equal weight 
(Norman, 2004). The x-axis is divided into 3 segments, one for each of the 
three design dimensions. A firm is positioned to represent its primary and 
secondary design focus. The closer a firm is to the solid lines between the 
segments, the more equal are its primary and secondary design foci. The 
surface of the model should be viewed as a vertically oriented cylinder to 
allow for a primary visceral focus and secondary reflective focus, or vice 
versa. 
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Figure 1: Model for classifying firms based on design emphasis and design 
focus in innovation. Three hypothetical example firms are shown in the 
model, represented by the points labeled A, B and C. 

Three hypothetical example firms are shown in the model. Firm A has 
medium overall design emphasis and its primary design focus is behavioral. 
Its secondary design focus is much weaker than the behavioral focus and 
thus the corresponding point is situated in the middle of the behavioral focus 
segment. Firm B has high overall design emphasis and its primary design 
focus is reflective and its secondary design focus is visceral. Firm C has low 
overall design emphasis and its primary design focus is visceral. Its secondary 
design focus is behavioral, and there is little difference between the strength 
of its primary and secondary foci, and thus the corresponding point is 
situated close to the solid line separating the visceral and behavioral 
segments. 

A perspective different from the one represented in figure 1 can be 
achieved by considering the strength of each of the three design dimensions 
in a three-dimensional space. Norman (2004) argues that all three dimensions 
of design are important, which supports examining a firm’s combination of 
design dimension emphases. A model representing all three design 
dimensions is shown in figure 2. 
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Figure 2: Representation of the three dimensions of design showing three 
hypothetical example firms. The farther away from the origin, the higher the 
design emphasis along each dimension.  

Methodology 

To test the model developed empirically, a survey of new technology-based 
firms in Iceland was conducted in 2005. A list of firms founded after 1999, 
which were classified as technology-based firms according to their ISAT 
numbers and which paid salaries in September 2004, was obtained from the 
Icelandic National Registry. About 80 firms were selected for study and 65 
firms agreed to participate (81%). The survey consisted entirely of structured 
questions and was administered in face-to-face meetings with the CEOs of 
the firms. 

Hertenstein et al. (2005), when evaluating the effectiveness of firms’ 
industrial design efforts, asked a panel of experts in industrial design to rank 
the firms. The expert rankings were intended to reflect the cumulative 
industrial design reputation of a firm’s products. This approach is not 
feasible when studying new firms whose products and services may not be 
fully developed and which are unlikely to have built a reputation. Therefore, 
this research focuses on design emphasis and focus rather than design 
effectiveness and is based on CEOs’ own evaluations. 

Respondents were asked to rate the emphasis their firms place on various 
design aspects, each one falling under one of Norman’s (2004) design 
dimensions, when defining and developing new products or services. The 
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possible responses ranged along a 5-point Lickert scale from “very little 
emphasis” to “very much emphasis”. Pine and Gilmore (1989 and 1999) 
argue that a firm’s true economic offering is the economic offering for which 
the firm charges its customers. To attempt to more accurately capture the 
surveyed firms’ actual level of design emphasis, respondents were also asked 
to indicate how much more they thought their current or future customers 
would be willing to pay for products or services due to each design aspect. 

Respondents were also asked to indicate how their firms’ revenues are 
divided between revenues for the sale of tangible products, on one hand, and 
revenues for the sale of services, on the other. 

Results 

Figure 3 shows the results for the firms studied. Interestingly, only 5 of the 
firms included in the study reported that all their revenues are due to sales of 
tangible products, while a little over half of the firms indicated that their 
revenues are based on a mix of sales of tangible products and services. 
Keeping in mind that the firms in question are less than 5 years old, this may 
be an indication that new technology-based firms tend to define themselves 
as service providers rather than manufacturers. This is in harmony with the 
trends observed by previous research (Von Stamm, 2003; Pine and Gilmore, 
1998 and 1999; Gallouj and Weinstein, 1997; Coombs and Miles, 2000; Sirilli 
and Evangelista, 1998; Bryson et al., 1997). 

The largest concentration of firms, 70%, were found to have their 
primary design focus on the behavioral (functional) dimension. This is not 
surprising in view of the fact that the firms under study are technology-based 
firms and as such can be expected to have a foundation in engineering with a 
corresponding emphasis on functionality. 
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Figure 3: Classification of firms surveyed based on design focus (x-axis) and 
overall design emphasis (y-axis).  

Figure 4 shows the average emphasis along each dimension for three 
groups of firms, grouped according to their overall design emphasis. 

 

 
Figure 4: Average strength of focus along the three design dimensions for 3 
groups of firms having varying overall design emphases.  

A shown in figure 4, the group of firms with a high overall design 
emphasis (16% of the firms) show a consistently high emphasis along all 
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three dimensions, albeit a somewhat lower emphasis along the visceral 
dimension. The group of firms with low overall design emphasis (23% of the 
firms) show the greatest skewing with relatively greatest emphasis along the 
behavioral dimension. The group of firms with a medium overall design 
emphasis (the remaining 61% of the firms) show some skewing with 
relatively greatest emphasis along the behavioral dimension. 

Since the decision was made to employ a synthesis approach to 
innovation in manufacturing and services, the design emphases of the three 
groups represented by the firms surveyed, namely firms basing all of their 
revenues on the sale of services, firms basing part of their revenues on the 
sale of services and firms basing all their revenues on the sale of products, 
were plotted and compared. The results are shown in figure 5. 
 

 
Figure 5: Average emphases along the three design dimensions for 3 groups 
of firms classified according to the makeup of their revenues.  

Figure 5 shows that there is negligible difference between the design 
emphases of firms deriving all their revenue from the sale of services, all 
their revenue from the sale of products, and those selling both products and 
services. 

Conclusions 

This paper develops a methodology for evaluating design emphasis and 
design focus of new technology-based firms and illustrates the use of the 
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methodology with empirical data. The methodology is of potential use to 
both researchers and practitioners. 

The model developed in this paper is useful for evaluating firms with 
regard to their overall emphasis on design as well as their design focus. 
Classification of firms according to design emphasis and design focus could 
be used as a tool to select firms from a large set, such as the one used as a 
basis for the study reported in this paper, for in-depth research. Research 
subjects with a specific design focus and emphasis could be selected to study 
a single area of design behavior in depth, or representative firms ranging in 
focus and emphasis could be selected to provide more breadth. 

This classification model could be useful for managers and practitioners 
in evaluating the current design emphases and foci of their firms and 
identifying the gap between the current situation and a desirable state. 

Ultimately, for innovation to be beneficial, it must lead to increased 
competitiveness, therefore research on the relationship between design and 
performance is warranted. The methodology developed in this paper 
provides a basis for isolating and evaluating design along three dimensions. 
Future research could examine the effects of overall design emphasis and 
various combinations of design foci on performance. 

Since no significant differences were found between the design emphasis 
or design focus of firms basing all their revenues on sales of services, firms 
basing all their revenues on sales of tangible products, and firms basing their 
revenues on a mix of sales of services and products, a synthesis approach to 
innovation within all firms, whether they are classified as service, 
manufacturing or hybrid firms, is supported for further research. 

Further research is needed on the role of design as an element of 
innovation in new technology-based firms. Manifestation of design in the 
form of actual design activities practiced and how design activities are 
organized should be studied. Classifying firms according to the nature of 
their design emphasis could provide a basis for identifying differences in the 
innovation processes, with respect to design, for the different groups of 
firms. Comparing design focus and design emphasis with firms’ level of 
innovation could also be useful. 
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Tvær hugmyndir um mótun háskóla 

Fagskólinn og fræðasetrið 

Páll Skúlason 

 

Inngangsorð 

Grein þessi er hugsuð sem innlegg í umræðu um þróun háskóla.1 Hér þarf að 
halda til haga ýmsum staðreyndum, rökræða álitamál og hugleiða þau 
pólitísku markmið sem stefnt er að með uppbyggingu háskólastofnana. Eitt 
þeirra málefna sem ræða þarf er verkaskipting ólíkra tegunda háskóla – og 
hér þarf að huga að ýmsum staðreyndum um aðstæður og möguleika innan 
þess þjóðfélags sem háskólarnir eru hluti af, velta upp álitamálum og skoða 
hugsanleg hlutverk og markmið hverrar stofnunar. Og allt þetta þarf að 
skoða og ræða í tengslum hvað við annað. Eina færa leiðin til þess er að 
skýra og skerpa hugmyndir sem varpa ljósi á þá háskóla sem hafa verið settir 
á laggirnar og eru í mótun um þessar mundir. Spurningin er þessi: hvernig 
sjáum við fyrir okkur háskóla framtíðarinnar?  

Hér verður athyglinni fyrst beint að tveimur hugmyndum sem gegnt hafa 
lykilhlutverki við mótun háskóla síðustu tvær aldirnar. Síðan verður hugað að 
því hvort og þá hvernig hugmyndir þessar geta verið okkur til leiðsagnar hér 
og nú og í framtíðinni. Önnur hugmyndin er kennd við Napóleon mikla og 
er af frönskum toga, hin er kennd við Wilhelm von Humboldt og er af 
þýskum uppruna. Hugmyndirnar mótuðust í upphafi nítjándu aldar og hafa 
báðar haft feikileg áhrif á mótun háskóla allar götur síðan. Umræðan um 
skipulag, stjórnun, markmið, rekstur og verkefni háskóla nú á dögum hvílir á 
þeim röklega grunni sem rekja má til þessara hugmynda. Í reynd er hin 
sögulega þróun að sjálfsögðu aldrei hrein endurspeglun hugmynda. 
Napóleónski háskólinn og Humboldt-háskólinn eru hugmyndalegar fyrir-

                                                 
 
1  Greinin var upphaflega flutt sem fyrirlestur í Kennaraháskóla Íslands 17. desember 2003. 
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myndir sem háskólamenn hafa notað í senn til að hugsa stofnanir sínar og til 
þess að byggja þær upp. Sögulegar aðstæður og félagslegt umhverfi, sem er 
breytilegt frá einum stað til annars, valda því að margt annað hefur einnig 
áhrif á það hvernig menn hugsa háskóla sína og reyna að móta þá. 
Háskólahugmyndirnar tvær sem hér hafa verið nefndar varpa líka ljósi á þau 
atriði önnur sem máli skipta til skilnings á þróun háskólanna. 

I 

Ég ætla að byrja á því að lýsa þeirri hugmynd sem kennd er við Napóleon 
mikla og endurskipulagningu hans á franska háskólakerfinu í upphafi 19. 
aldar. Þótt hugmynd Napóleons hafi ekki verið fullmótuð þegar Humboldt 
skýrði sína háskólahugmynd þá bregst hinn síðarnefndi einmitt við 
ákveðnum þáttum í hugmynd hins fyrrnefnda og telur þá ekki eiga við eigin-
lega háskóla. 

Til að skilja mótun Napóleonsku hugmyndarinnar er gagnlegt að vita 
þrennt: (1) Við lok 18. aldar voru franskir háskólar meira eða minna í rúst 
(eins og reyndar mjög margir háskólar í Evrópu). (2) Mótaðir höfðu verið 
mikilvægir starfsmenntaskólar í Frakklandi sem stóðu sig vel (École nationale 
des ponts et chaussées 1747 og École nationale des mines árið 1783; og eftir 
byltinguna École normale supérieure og École polytechnique árið 1794). (3) 
Á umræddu tímabili var Napóleón að byggja upp heimsveldi og 
endurskipulagði allt skólakerfi Frakklands í því skyni að leggja grundvöll að 
þessu veldi; jafnræði þegnanna og kunnátta þeirra til verka í öllum greinum 
skipti sköpum fyrir hið nýja heimsveldi.  

Napóleon setti á laggirnar háskólann l’Université impériale, einnig 
nefndur l’Université de France – sem var hugsaður sem einn ríkisháskóli fyrir 
allt Frakkland með mörgum deildum og sérskólum. „Háskóli Frakklands“ 
átti að tryggja að Frakkland eignaðist hæfa embættismenn og menntað 
starfslið í öllum helstu greinum. Þetta kerfi er í megindráttum enn við lýði í 
Frakklandi, þótt margt hafi vissulega breyst í hinu franska háskólakerfi eins 
og síðar verður vikið að. Mörg önnur lönd hafa einnig tekið mið af hinni 
frönsku fyrirmynd, ekki síst rómönsk lönd.  

Megineinkenni hins Napóleonska háskóla varða tengslin við þjóðfélagið, 
hlutverk skólans og stjórnkerfi hans. Einkennin eru þessi:  
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- Hann á að taka mið af aðstæðum og þörfum ríkisins og 
þjóðfélagsins á hverjum tíma og vera í virkum tengslum við það 
umhverfi og samfélag sem hann á að þjóna. 

- Hann á að vera kennslustofnun sem veitir nemendum sínum 
hæfni og kunnáttu til að gegna tilteknum störfum í þjóðfélaginu; 
„deildirnar“ (les facultés) mennta fyrst og fremst kennara, en 
„sérskólarnir“ (les écoles) sérhæfða embættismenn. 

- Honum er miðstýrt í öllum megindráttum af yfirstjórn sem hefur 
faglega yfirsýn yfir verkefni og hlutverk starfseminnar 
(menntamálaráðuneytið ræður kennara, veitir gráður, sér um 
byggingar og viðhald o.s.frv.). 

 
Ennfremur er þess að geta að rannsóknir eru ekki meginverkefni 

háskólanna, heldur heyra þær undir sérstakar rannsóknastofnanir; franska 
ríkið heldur auk þess úti fjölda vísinda- og fræðimanna sem hafa 
vinnuaðstöðu á ýmsum rannsóknastofnunum (CNRS). 

Háskólahugmyndinni, sem hér er teflt fram, má lýsa sem hugsjón um 
fagháskóla eða starfsmenntaháskóla. Köllun slíks skóla er að tryggja að 
tiltekið ríki eða þjóðfélag vinni markvisst að því að auka hæfni sína til að 
takast á við og leysa verkefni sín á hverjum tíma eins farsællega og kostur er. 
Hæfni tiltekinna starfsgreina – lögfræðinga, lækna, viðskiptafræðinga, 
grunnskólakennara, tölvunarfræðinga, vélvirkja og félagsráðgjafa, svo nokkur 
dæmi séu nefnd – skiptir sköpum í þessu sambandi. Verkefni hinna mörgu 
og ólíku starfsgreina þjóðfélagsins er að glíma við ótal vandamál sem þarf að 
leysa, eigi mannlífið á hverjum tíma í tilteknu þjóðfélagi að ganga snuðrulaust 
fyrir sig. Og hlutverk háskóla – samkvæmt þeirri hugsjón sem hér er lýst – er 
að mennta fólk til þeirra verka sem vinna þarf á hverjum tíma í þeim 
starfsgreinum sem þjóðfélagið kallar eftir. Eitt frumverkefni háskólanna er þá 
að skilgreina hæfnina eða kunnáttuna sem nauðsynleg er til þess að geta leyst 
aðsteðjandi verkefni á sem hagkvæmastan og árangursríkastan hátt. Til þess 
að gera þetta þarf að greina verkefnin sem þjóðfélagið stendur frammi fyrir 
og þá jafnframt styrkleika og veikleika starfsgreinanna sjálfra í þjóðfélaginu; 
slík greining verður að taka mið af getu eða möguleikum viðkomandi 
samfélags til þess að takast á við lífsverkefni sín. 

Ef litið er nánar á hvern einstakan þátt þeirrar háskólahugmyndar sem hér 
er haldið fram, blasa við þrjú lykilatriði sem skoða þarf nánar: Í fyrsta lagi 
tengsl og samstarf á milli náms- og fræðastarfs háskólanna og starfs-
greinarinnar eins og hún er stunduð í þjóðfélaginu, meðal annars hve ríka 
kröfu námið og starfsgreinin gera til rannsókna. Í öðru lagi hvernig unnt er 
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að auka faglega færni eða hæfni einstaklinganna svo þeir verði nýtir þegnar 
og geti nýtt lærdóm sinn sem best í þágu samfélagsins og fyrir sjálfa sig, það 
er hvernig beri að skipuleggja námið. Í þriðja lagi hvernig stýra má starfsemi 
skólans og móta hana á sem árangursríkastan hátt. 

Ein almenn og mikilvæg spurning býr á bak við þau lykilatriði sem hér 
hafa verið nefnd: Hver er hlutur fræðastarfs í mótun og þróun starfsgreina 
þjóðfélagsins, hvort heldur sem litið er til hins daglega starfs eða til menntunar starfsfólks 
þessara starfsgreina? – Snúum okkur nú að hinni meginhugmyndinni um 
háskóla sem ég nefndi í upphafi – þeirri sem kennd er við Humboldt. 

II 

Wilhelm von Humboldt fékk það hlutverk árið 1809 að leggja grundvöll að 
Háskólanum í Berlín, en sá háskóli varð fyrirmynd annarra þýskra háskóla og 
síðar háskóla á Norðurlöndum og jafnframt leiðandi háskóla í Banda-
ríkjunum. Helstu einkenni þeirrar háskólahugmyndar sem við Humboldt er 
kennd koma fram bæði beint og óbeint í eftirfarandi tilvitnun í eina af 
merkustu ritgerðum hans (Humboldt 1964: 256): 

 
Það er höfuðeinkenni æðri menntastofnana að þær líta á viðfangsefni vísinda og 
fræða sem óþrjótandi verkefni. Í þessu felst að þær eru þátttakendur í óendanlegu 
rannsóknarferli. Lægri menntastig endurspegla lokað og takmarkað safn 
þekkingar. Sambandið milli kennara og nemanda á hinu æðra stigi menntunar er 
frábrugðið því sem gerist á lægri menntastigum. Á æðra stiginu starfar kennarinn 
ekki í þágu nemandans; tilvistarréttlæting kennara og nemanda er fólgin í 
sameiginlegri leit þeirra beggja að þekkingu. Frammistaða kennarans er háð 
ástundun og áhuga nemandans – án þessa fengju hvorki vísindi né fræðimennska 
þrifist. Ef nemendurnir, sem mynda áheyrendahóp kennarans, kæmu ekki til hans 
af fúsum og frjálsum vilja, myndi hann í þekkingarleit sinni þurfa að leita þá uppi. 
Tilgangi vísinda og fræða er best þjónað þegar hæfileikar beggja renna saman. 
Hugur kennarans er mótaðri og yfirvegaðri, en hefur að sama skapi takmarkaðri 
þroskamöguleika; hugur nemandans hefur minni getu og er ekki eins bundinn 
viðfangsefninu, en hann er engu að síður opnari og móttækilegri fyrir hverju sem 
fyrir hann ber. Til samans mynda þeir frjóa einingu. 
 
Meginhugmynd Humboldts er einföld og skýr: Þjóðfélagið þarfnast 

stofnana sem eru helgaðar því markmiði að leita sannleika og skilnings, 
fræðasetra þar sem hópur fólks vinnur saman að þekkingarleit svo ljós 
lærdómsins megi lýsa um veröldina. Þessi hópur samanstendur af 
fræðimönnum og nemendum þeirra. Eigi fræðimennirnir að ná árangri í 
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störfum sínum þarfnast þeir nemenda sem kynda undir þeim með orku sinni 
og áhuga, kröfum sínum og spurningum. Komi nemendurnir ekki til þeirra af 
eigin áhuga og frumkvæði hljóti fræðimennirnir að leita þá uppi því annars 
þorni þeir upp og staðni í fræðastörfum sínum. Iðkun vísinda og fræða beri 
ríkulegastan ávöxt þegar saman fari reynsla og yfirvegun hinna eldri, áhugi og 
kraftur hinna yngri. 

Þrennt í boðskap Humboldts hefur skipt sköpum fyrir mótun háskóla 
síðustu tvær aldir.  

Fyrsta atriðið er mikilvægi fræðasamfélagsins í háskólunum. Samneyti og 
samstarf fólks á ólíkum fræðasviðum er forsenda fyrir skapandi fræðastarfi. 
Til þess að samfélag fræðimanna og nemenda megi dafna þurfa samskipti 
þeirra að vera gegnsýrð af metnaði og áhuga á fræðastarfinu, á náminu og 
rannsóknunum í hinum ýmsu greinum fræðanna. Heimur vísinda og fræða er 
ein heild og þar skiptir tvennt miklu, annars vegar fjölbreytni hinnar 
fræðilegu starfsemi, hins vegar jákvætt og hvetjandi andrúmsloft sem þarf að 
leika um háskólann. Allar hugmyndir, kenningar, aðferðir og niðurstöður á 
hvaða fræðasviði sem er skulu rannsakaðar og ræddar, og öllum er velkomið 
að taka þátt í rökræðum háskólamanna svo fremi þeir leggi sig eftir að skilja 
það sem um er rætt og færa rök fyrir máli sínu. Hér þurfa allir sem einn að 
leggja sitt af mörkum til að byggja upp háskólasamfélagið og leyfa ferskum 
vindum að leika um það. 

Annað atriðið sem einkennir hugmynd Humboldts um háskóla er trúin 
og áherslan á gildi fræðastarfsins fyrir menntun og þroska manneskjunnar, 
þeirra einstaklinga sem taka þátt í háskólastarfinu. Fræðastarfið á að aga og 
móta huga okkar og skapgerð, það á að stuðla að því að við þekkjum betur 
sjálf okkur og lærum að takast á við brestina í fari okkar, reynum sífellt að 
bæta okkur. Í háskóla erum við sem sagt ekki komin til þess eins að afla 
okkur tiltekinnar kunnáttu eða þekkingar sem á að gera okkur færari um að 
leysa tiltekin vandamál eða vinna ákveðin störf í þjóðfélaginu. 
Háskólamenntuninni er ætlað að gera okkur hæfari til að skynja og skilja lífið 
í heild sinni, hugsa skýrari og dýpri hugsanir, verða að þroskaðri manneskjum 
sem leggja okkar af mörkum til að gera mannlífið fegurra og betra. Þessu 
marki nær enginn fyrir annan – og háskóli á allt sitt undir því að hver ein-
stakur kennari og hver einstakur nemandi vinni að því á sinn persónulega 
hátt. 

Þriðja atriðið, sem tengir að vissu leyti saman hin tvö fyrri, er hugmyndin 
um akademískt frelsi – frelsi kennaranna til að rannsaka og fræða og frelsi 
nemendanna til að læra það sem hugur þeirra stendur til. Þetta frelsi þarf ekki 
aðeins að vera tryggt með lögum og reglum, heldur þarf að skapa aðstæður í 
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þjóðfélaginu svo nemendur og kennarar nýti sér hið akademíska frelsi á 
skapandi hátt. Hér hefur ríkisvaldið mikilvægu hlutverki að gegna, enda eru 
miklir hagsmunir í húfi fyrir ríkið að starf háskólanna beri ávöxt. Að dómi 
Humboldts fara fullkomlega saman æðstu markmið ríkisins og markmið 
háskólanna. Í starfi þeirra eru leyst úr læðingi öfl sem ríkið sjálft hefur engin 
tök á að stjórna en skipta öllu máli fyrir viðgang þess, öfl af andlegum toga 
sem einstaklingarnar verða sjálfir að virkja í viðleitni sinni til að fræðast og 
menntast. Þess vegna eiga stjórnendur ríkisins ekki að reyna að hafa bein 
áhrif á þekkingar- og þroskaviðleitni fólks, heldur einbeita sér að því að 
skapa henni skilyrði til að blómstra. Humboldt hamrar á þessu. Og rök hans 
eru einföld og skýr: Viðleitninni til þekkingar og þroska verður ekki stýrt 
utanfrá, vegna þess að hún sprettur af innri þörf og hvöt einstaklinganna 
sjálfra til að leita hins sanna og rétta. Af þessum sökum þarfnast 
háskólasamfélagið virkrar þátttöku háskólaþegnanna í stjórnun skólans á 
öllum stigum starfseminnar. 

Á 19. öld urðu ýmsir fleiri hugsuðir til að setja fram svipaða hugmynd og 
Humboldt, en merkastur þeirra er vafalaust Newman kardínáli í riti sínu The 
Idea of a University. Meginboðskapur Newmans er sá að háskóli eigi að vera 
menntastofnun þar sem höfuðáherslan er lögð á að rækta hugsun fólks. Það 
verði einmitt best gert með frjálsu fræðastarfi þar sem fræðimenn og 
nemendur þeirra takast sameiginlega á við úrlausnarefnin. Í háskóla séu 
menn ekki fyrst og fremst komnir til þess að öðlast starfsmenntun, heldur til 
að þroskast sem hugsandi verur. John Stuart Mill (1875: 334-335), merkur 
breskur fræðimaður sem er mörgum kunnur hérlendis, meðal annars af riti 
sínu Frelsið, orðar þessa sömu hugsun með enn skarpari hætti: 

 
Eiginlegt hlutverk háskóla í menntun þjóðar er sæmilega vel skilið. Að minnsta 
kosti eru menn nokkuð sammála um hvað háskóli er ekki. Háskóla er ekki ætlað 
að veita þekkingu sem menn þarfnast til að afla sér lífsviðurværis á sérstakan hátt. 
Meginviðfangsefni þeirra er ekki að útskrifa hæfa lögfræðinga, lækna eða 
verkfræðinga, heldur hæfar og menntaðar manneskjur. ... Það sem 
starfsmenntaðir menn eiga að flytja með sér frá háskólanum er ekki 
starfskunnátta eingöngu, heldur það sem bregður birtu almennrar menntunar yfir 
tæknibrögð sérgreina – það sem á að stjórna því hvernig þeir beita starfskunnáttu 
sinni. 
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III 

Nú skulum við stilla hugmyndunum tveimur upp hvorri gegn annarri til að 
gera okkur betur grein fyrir því sem skilur þær að. Í stað þess að tala um hina 
Napóleonsku hugmynd og Humboldt-hugmyndina skulum við til 
einföldunar tala um fagskólann og fræðasetrið.  

Hugmyndirnar takast á í þremur mikilvægum atriðum. Í fyrsta lagi 
varðandi það hvernig tengsl háskólans við þjóðfélagið eru hugsuð: fagskólinn 
hefur bein tengsl við tiltekna starfsemi í þjóðfélaginu – fræðasetrið tengist 
þjóðfélaginu í heild sinni. Í öðru lagi varðandi hlutverk háskólans: fagskólinn 
er fyrst og fremst kennslustofnun – fræðasetrið hvetur til þekkingarleitar á 
öllum sviðum. Í þriðja lagi varðandi stjórn skólans: fagskólinn er miðstýrður 
– fræðasetrið er sjálfstýrt. 

Með því að stilla þessum atriðum upp sem andstæðum vakir tvennt fyrir 
mér. Í fyrsta lagi að skerpa greinarmuninn á fagskóla og fræðasetri. Í öðru 
lagi að draga fram í dagsljósið þau atriði sem þarf að kanna betur, m.a. 
hversu djúpstæður greinarmunurinn á þessum tveimur fyrirmyndum er í 
reynd. 

Lítum nánar á hverja andstæðu fyrir sig. Fyrsta andstæðan lýtur að 
tengslum háskólanna við þjóðfélagið.  

Í fræðasetrinu er athyglinni beint að öllu sem kann að vera áhugavert í 
menningunni og náttúrunni; fræðastarfið hefur gildi í sjálfu sér sem leið 
mannfólksins til að uppgötva sjálft sig og veruleikann; þannig er fræðastarfið 
á vissan hátt hugsað í nánari tengslum við lífið sjálft en nokkur önnur 
starfsemi manna; það er leið lífsins til að opinberast í lifandi vitund okkar 
sjálfra; hin fræðilega þekking er veruleikinn endurskapaður í heimi fræðanna. 
Tengsl fræðasetursins við þjóðfélagið sem umlykur það felast í því að gera 
sér að viðfangsefni allt sem þar kann að vera forvitnilegt og umhugsunarvert, 
en jafnframt að fá þjóðfélagið til að virða heim fræðanna og leggja honum til 
efnisleg skilyrði til að mótast. Í staðinn stendur fræðasetrið vörð um þau gildi 
menningar sem liggja þjóðfélaginu til grundvallar, miðlar þeim til 
þjóðfélagins og menntar fólk ekki fyrst og fremst til tiltekinna starfa heldur til 
að hugsa um heill samfélagsins.  

Fagskólinn beinir athyglinni að tilteknum verkefnum í þjóðfélaginu; 
fræðin eru frá hans sjónarhóli hugsuð sem tæki til að skilja veruleikann í því 
skyni að framkvæma tiltekin verk eða til að leysa ákveðin vandamál; gildi 
fræðanna er þannig hugsað í beinum tengslum við ytri aðstæður sem eru í 
sjálfu sér óháðar fræðunum, en sem fræðin eiga að hjálpa okkur til að öðlast 
vald yfir og nýta okkur eða breyta eftir því sem við kjósum. – Tengsl fag-
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skólans við þjóðfélagið sem fóstrar hann felast í því að skólinn vinnur sífellt 
að því að mæta væntingum þjóðfélagsins, framleiða þekkingu sem nýtist í 
fyrirtækjum og stofnunum og kenna fólk sífellt árangursríkari vinnubrögð til 
að takast á við vandamál sín og margvísleg verkefni í daglegum störfum 
sínum og lífi. Á móti leggur þjóðfélagið fagskólanum til efnisleg gæði sem 
hann þarf til að gegna sínum tilteknu hlutverkum.  

Önnur andstæðan lýtur að tilgangi háskólastarfsins: 
Fræðasetrið leggur áherslu á þekkingu og þroska einstaklinganna, en 

fagskólinn beinir sjónum að færni og hæfni einstaklinganna í tilteknum 
greinum. Stundum hefur þetta verið lagt upp þannig að annars vegar sé 
háskóli þar sem rannsóknir og frjáls þekkingarleit sitji í fyrirrúmi, hins vegar 
sé skóli þar sem kennslan er aðalatriðið og markmiðið er að skila 
þjóðfélaginu kunnáttufólki í ýmsum greinum. En þessi leið til að stilla 
háskólunum tveimur upp hvorum gegn öðrum er ekki fyllilega réttmæt, því í 
báðum gerðum skóla er stunduð kennsla og rannsóknir geta farið fram í 
fagskólanum engu síður en á fræðasetrinu. Það sem máli skiptir hér er að 
tilgangur kennslunnar og markmið rannsóknanna eru ekki þau sömu í hinum 
ólíku gerðum háskóla. Annars vegar er um að ræða tilgang sem sprettur af 
þörfum þjóðfélagsins fyrir kunnáttufólk og hagnýtar rannsóknir. Hins vegar 
er um að ræða tilgang sem liggur í eðli fræðastarfsins sjálfs og mótar bæði 
kennsluna og fræðastarfið.  

Michael Oakeshott (1991: 192-193) lýsir ólíkum tilgangi námsins eftir því 
hvort um fræðasetur eða fagskóla er að ræða með því að gera mun á því að 
læra tungumál og að læra að nýta sér það sem hefur sagt á ákveðnu 
tungumáli, muninum á 

 
„tungumáli“ (með því á ég við hugsunarhátt) og „bókmenntum“ eða „texta“ (þar 
á ég við það sem hefur verið sagt í gegnum tíðina á ákveðnu „tungumáli“). Það 
er til dæmis greinarmunurinn á „tungumáli“ ljóðræns ímyndunarafls annars vegar 
og ljóði eða skáldsögu hins vegar; eða á „tungumáli“ eða hugsunarhætti 
vísindamanns annars vegar og kennslubók í jarðfræði eða því sem mætti kalla 
núverandi stöðu þekkingar okkar í jarðfræði hins vegar. 

Það sem er verið að læra í „fag“námi eru „bókmenntir“ eða „texti“ en ekki 
„tungumál“. Það sem nemendur tileinka sér er þekking á því sem hefur verið sett 
fram af sérfræðingum, en ekki þekking á þeim hugsunarhætti sem hefur fætt af 
sér það sem sagt er. Það sem lært er í slíku námi er til dæmis ekki hvernig eigi að 
hugsa á vísindalegan hátt, hvernig hægt sé að þekkja vísindalegt vandamál eða 
kenningu eða hvernig eigi að nota „tungumál“ vísindanna, heldur hvernig eigi að 
nýta sér þær afurðir vísindalegrar hugsunar sem stuðla að þeim lífsháttum sem 
við búum við í dag. En ef þessi greinarmunur virðist einum of ósveigjanlegur þá 
má bæta því við að í „fag“menntun sé ekki verið að læra „lifandi“ tungumál til að 
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geta talað það og sagt nýja hluti á því, heldur „dautt“ tungumál; og það sé 
eingöngu numið til þess að lesa „bókmenntir“ eða „texta“ í því skyni að tileinka 
sér upplýsingarnar sem í þeim felast. Sú leikni sem er nauðsynleg er leikni í að 
nota upplýsingarnar, ekki að tala „tungumálið“. 
 
Þriðja andstæðan lýtur að stjórn og skipulagi háskólans: 
Fagskólinn er miðstýrður og sú miðstýring ræðst af aðstæðum 

þjóðfélagsins sem hann starfar í, en fræðasetrið er sjálfstýrt af þeim sem 
mynda það í anda hugmyndarinnar um akademískt frelsi. Þannig er fag-
skólinn hugsaður eins og fyrirtæki sem er sett á laggirnar með ákveðin 
markmið í huga og eigendur hans setja honum stjórn sem er ábyrg fyrir því 
að umræddum markmiðum sé náð. Stjórnin skipuleggur starfsemina og 
rekstur skólans, gerir áætlanir um þróun hans, ræður sér starfsfólk og annað í 
þeim dúr. Lítið dæmi um þetta eru nýju dönsku lögin um háskóla þar sem 
hverjum skóla er gert að gera tillögur um stjórn í samræmi við ákveðin lög 
um það hvernig slík stjórn skal vera; stjórnin ræður sér síðan rektor sem 
forstjóra eða framkvæmdastjóra, hann gerir tillögur til stjórnar um aðra 
forstöðumenn fyrirtækisins eða fær umboð hennar til að ráða þá til starfa. 
Með þessum lögum eru Danir að hverfa frá hinni Humboldtsku hefð sem 
þeir hafa fylgt síðan snemma á 19. öld og tileinka sér mikilvæga þætti í hinni 
Napóleonsku hefð í anda nútímastjórnarhátta í fyrirtækjum. Til gamans má 
geta þess að Frakkar tileinkuðu sér fyrir löngu mikilvæga þætti í hinni 
Humboldtsku hefð, meðal annars þá reglu að háskólasamfélagið kjósi sjálft 
forystumenn sína úr röðum háskólakennara og stúdenta. Sú regla á raunar 
rætur sínar í háskólum miðalda. 

Stjórnun eiginlegs fræðaseturs gerir ráð fyrir jafningjastjórnun. Þetta er 
hefðbundið skipulag stjórnunar í háskólum, sem margir utan háskóla-
samfélagins eiga erfitt með að skilja. Neil MacCormick (1999), sem er fyrrum 
lagaprófessor við Háskólann í Edinborg og nú þingmaður á Evrópuþinginu, 
hefur útskýrt jafningjastjórn (collegiality) með eftirfarandi hætti: 

 
Meginregla jafningjastjórnar er sú að þátttakendur í tiltekinni starfsemi vinni 
saman á grundvelli gagnkvæmrar virðingar og sameiginlegrar ábyrgðar á 
ákvörðunum sem lúta að starfseminni. Gagnkvæmt traust er þá umtalsvert, enda 
nauðsynlegt. Sterk eða viðvarandi stigveldi yfirráða eru litin hornauga og 
jafnaðarsjónarmið ríkja innan hópsins, enda þótt slík sjónarmið skorti oft 
tilfinnanlega í samskiptum við þá sem standa utan við hann, sem oftast er miður. 
 
Það er nokkuð augljóst hvers vegna jafningjastjórn á heima í 

háskólasamfélaginu sem krefst frumkvæðis og ábyrgðar hvers og eins og 
byggist um leið á stuðningi, gagnrýni og eftirliti fræðimanna hvers með 
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annars störfum. Þetta kemur ekki síst fram í stjórnun á vettvangi 
háskóladeilda og skora þeirra. Hér hef ég í huga þær einingar sem eru 
sérstaklega ábyrgar fyrir því að skipuleggja og gera mögulega sameiginlega 
lærdómsiðkun innan tiltekinnar fræðigreinar eða hóps skyldra fræðigreina. 
Slík stjórnun er vitaskuld akademísk og lætur sig fyrst og fremst varða lær-
dómsiðkun. 

IV 

Nú skulum við horfa nær okkur og skoða mótun íslenskra háskóla. Af þeim 
tíu skólum á Íslandi sem nú veita háskólagráðu eru í reynd níu alfarið 
mótaðir í anda hugmyndarinnar um starfsmenntaháskóla. Háskóli Íslands var 
líka að mestu leyti mótaður í anda þeirrar hugmyndar því að við stofnun hans 
1911 er embættismannaskólunum þremur – prestaskóla, læknaskóla og 
lagaskóla – breytt í háskóladeildir og heimspekideildinni bætt við. Háskóli 
Íslands starfar þannig í öndverðu nánast alfarið eftir Napóleonskri fyrirmynd, 
en er líka að ýmsu leyti hugsaður í anda Humboldt-háskólans. Þetta kemur 
skýrt fram í fyrstu ræðu fyrsta rektors Háskólans, Björns M. Ólsen. Þar er 
haldið fram af miklum krafti hugmyndum í anda Humboldts og starfs-
menntahlutverk háskólans nefnt sem þriðja hlutverk hans á eftir því fyrsta 
hlutverki hans að leita sannleikans og öðru hlutverkinu sem er að leiðbeina 
öðrum í sannleiksleitinni.  

Björn M. Ólsen lýsir þessu svo (Árbók Háskóla Íslands 1912: 10-11): 
 
Markmið háskóla er fyrst og fremst þetta tvennt: 
1. að leita sannleikans í hverri fræðigrein fyrir sig, – og 
2. að leiðbeina þeim sem eru í sannleiksleit, hvernig þeir eigi að leita 

sannleikans í hverri grein fyrir sig. 
 
Með öðrum orðum: háskólinn er vísindaleg rannsóknarstofnun og vísindaleg 
fræðslustofnun. 
 
Björn bætir svo við þriðja atriðinu: 
 
Enn hafa flestir háskólar hið þriðja markmið, og það er að veita mönnum þá 
undirbúningsmenntun, sem þeim er nauðsynleg, til þess að þeir geti tekist á 
hendur ýmis embætti eða sýslanir í þjóðfélaginu. Þetta starf háskólanna er mjög 
nytsamlegt fyrir þjóðfélagið. Það er ekki, eða þarf að minnsta kosti ekki að vera 
strangvísindalegt, heldur lagar það sig eftir þörfum nemendanna.  
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Í sögu Háskóla Íslands hefur iðulega mátt merkja togstreitu milli 

hugmyndarinnar um háskólann sem fræðilegt menningarsetur og hug-
myndarinnar um háskólann sem fræðilegt starfsmenntasetur. Segja má að 
það hafi alla tíð verið unnið að því að sætta þessar tvær leiðandi hugmyndir 
og láta þær styðja hvora aðra. Ég tel að það sé og eigi að vera keppikefli 
Háskóla Íslands að byggjast upp og þróast í anda þessara tveggja megin-
hugmynda. En ég skal fúslega játa að þetta er vandaverk og engan veginn 
sjálfgefið að það takist ávallt að láta hugmyndirnar virka vel saman. (Lýsingin 
hér að framan á andstæðunum sem greina má í þeim sýnir glögglega hve 
grunnt getur verið á árekstri ef menn ætla sér að sveigja skólann of mikið 
undir aðra hvora fyrirmyndina. Þá er einnig ljóst að í reynd hefur fagskóla-
hugmyndin verið mikilvæg í mótun ýmissa deilda skólans, þótt í ræðum 
rektora Háskólans sé hins vegar hefð fyrir því að fylgja andanum í fyrstu 
ræðu Björns M. Ólsen og leggja meginþungann á mikilvægi frjálsra rann-
sókna og sjálfstæði skólans. Þessi meginhugmynd er gjarnan tengd þeirri 
köllun Háskólans að efla sjálfstæði þjóðarinnar.) 

Ef litið er yfir sögu Háskóla Íslands og spurt hvaða hugmynd um starfið 
hafi verið ríkjandi í hugum háskólamanna þá blasir við eitt svar: fræðileg 
fagmennska að erlendri fyrirmynd. Að standa sig vel í háskólafagi sínu og 
mennta góða fagmenn í sínum greinum – þetta hefur verið leiðarljós 
íslenskra háskólakennara. Í upphafi voru greinarnar fáar: guðfræði, 
læknisfræði og lögfræði, norræn fræði, sagnfræði, textafræði, málfræði; en 
smám saman bættust fleiri greinar í hópinn, viðskiptafræði, hagfræði, 
verkfræði, stærðfræði, uns Háskólinn sigldi fram á alþjóðavettvang uppúr 
1970 með allar helstu greinar vísinda og fræða innanborðs. 

Þetta leiðarljós – að vera góður í sinni fræðigrein eða sínu fagi – gildir að 
sjálfsögðu jafnt á fræðasetri sem í fagskóla. Það gildir raunar fyrir hvaða 
starfsgrein sem vera skal. Hér er komið að mikilvægu atriði sem sett hefur 
svip sinn á allt þjóðfélagið og líka háskólana frá því á 19. öld, en það er 
sívaxandi sérhæfing. Sérhæfingin virðist spretta af leiðarljósinu sjálfu að 
verða æ betri í sínu fagi eða með öðrum orðum, að stefna að meiri og betri 
árangri í störfum sínum. Áhrifin á háskólana hafa meðal annars verið þau að 
brjóta niður hugsjón Humboldts um háskólasamfélagið sem órofa heild 
vísinda- og fræðastarfs og einnig hefur þetta leitt til djúpstæðra efasemda um 
sjálfa menntahugsjónina, það er að iðkun fræðanna leiði til aukins þroska og 
þekkingar á lífinu. Þessi þróun hefst í hinum þýsku háskólum þegar upp úr 
miðri 19. öldinni, en besta dæmið um hana eru vafalaust bandarísku 
háskólarnir sem byrja að mótast í lok 19. aldar. Þeir eru hugsaðir í anda 
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hinnar þýsku hefðar, en eru jafnframt mótaðir í því skyni að takast á við 
helstu viðfangsefni hins bandaríska þjóðfélags sem er að byggja upp voldugt 
athafnalíf bæði í landbúnaði og iðnaði. Skjótt frá að segja þróast helstu 
bandarísku háskólarnir sem öflug fræðasetur og fagskólar í senn. Í anda 
þýsku hefðarinnar lögðu þeir megináherslu á rannsóknir um leið og þeir 
vildu tryggja almenna og trausta undirstöðumenntun og þjóna samfélagi sínu 
með því að byggja upp sérhæfða fagskóla í mörgum greinum. Stjórnkerfi 
þeirra og skipulag dregur bæði dám af hefðum fræðasetursins hvað varðar 
mótun fræðanna sjálfra og fagskólans hvað varðar rekstur háskólanna sem 
fyrirtækja. 

Clark Kerr, sem nú er nýlátinn, gerði merka grein fyrir þessari þróun í riti 
sínu Uses of the University, en þar tefldi hann fram þeirri hugmynd að 
bandarísku háskólarnir væru réttnefndir „multiversities“, það er flóknar 
stofnanir fræða- og starfsmenntagreina sem myndi ekki eina heild, heldur 
margar „heildir“ sem gegni mörgum og ólíkum hlutverkum.  

V 

Spurningin sem við Íslendingar stöndum nú frammi fyrir er sú hvernig við 
viljum sjá fyrir okkur framtíð íslenskra háskóla. Hér er að tvennu að hyggja. 
Annars vegar Háskóla Íslands sem er mótaður í anda beggja þeirra 
háskólahugmynda sem hér hefur verið lýst. Hins vegar þeirra níu háskóla-
stofnana sem hafa verið mótaðar eftir fagháskólahugmyndinni, en þær eru: 
Kennaraháskóli Íslands (gerður að háskóla árið 1971), Háskólinn á Akureyri 
(stofnaður 1987 og er nú með sex deildum), Háskólinn í Reykjavík (gerður 
að háskóla 1998 og er nú með þremur deildum), Listaháskóli Íslands 
(stofnaður 1999 og starfar í fjórum deildum), Viðskiptaháskólinn á Bifröst 
(gerður að háskóla 1993 og nú með þremur deildum), Landbúnaðarháskóli 
Íslands (gerður að háskóla árið 1999) Tækniháskóli Íslands (gerður að 
háskóla árið 2002 og svo sameinaður Háskólanum í Reykjavík á árinu 2005) 
og svo Hólaskóli og Garðyrkjuskólinn í Hveragerði (gerðir að háskóla-
stofnunum árið 2003). 

Verkefnið er tvíþætt: Í fyrsta lagi þarf að gera sér skýra mynd af framtíð 
Háskóla Íslands og þá sérstaklega huga að því hvernig honum tekst að virkja 
í senn og saman háskólahugmyndirnar tvær – styrkjast sem alhliða fræðasetur 
og sem fagskóli í mörgum greinum í lifandi tengslum við ýmsar starfsgreinar 
þjóðfélagsins. Í öðru lagi þarf að fá skýrari mynd af þróunarmöguleikum 
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hinna mörgu og ólíku háskólastofnana sem þegar eru til í landinu. Í því 
sambandi vakna mikilvægar spurningar sem ástæða er til að staldra við. 

Fyrsta spurningin er sú sem ég hef þegar varpað fram: Hver á að vera 
hlutur fræðastarfs í mótun og þróun starfsgreina þjóðfélagsins, hvort heldur 
sem litið er til hins daglega starfs eða til menntunar starfsfólksins? Spurningin 
lýtur að stöðu rannsókna í fagskólunum, umfangi þeirra og markmiði. Eitt 
helsta einkenni á starfsemi fjölmargra greina þjóðfélagsins er einmitt þörfin 
fyrir rannsóknir sem lagt geta grundvöll bæði að nýjum verkefnum og nýju 
vinnulagi. Rannsóknir á kennsluháttum, viðskiptalífi, heilsufari, stjórnkerfi, 
framleiðslu í landbúnaði og sjávarútvegi eru dæmi um áhugaverð, fræðileg 
viðfangsefni. Tilefnin og tækifærin til nýrra rannsókna eru í sjálfu sér 
óendanlega mörg í þjóðfélaginu og það er einmitt eitt helsta verkefni 
háskólanna að nýta þau eftir því sem kostur er. Þjóðfélagið kallar eftir 
síauknum rannsóknum og því kalli hljóta háskólarnir að svara eftir megni. En 
það eru ekki aðeins nýjar aðstæður í þjóðfélaginu sem krefjast aukinna 
fræðilegra rannsókna, heldur liggur það í eðli fræðilegrar starfsemi að vera 
sífellt að finna ný spennandi viðfangsefni að glíma við, hvað sem líður ytri 
aðstæðum í þjóðfélaginu. 

Hér vaknar sú spurning, hvort og þá hvernig megi greina á milli ólíkra 
tegunda af fræðilegum rannsóknum. Er til að mynda rétt að gera greinarmun 
á rannsóknum sem spretta af frumkvæði fræðimannanna sjálfra og rann-
sóknum sem spretta af þörfum þjóðfélagsins? Að sjálfsögðu kann þetta að 
fara saman í einstökum tilfellum, en engu að síður er hér um röklegan 
greinarmun að ræða sem skiptir máli þegar lagt er á ráðin um skipulag 
rannsóknarstarfsemi í háskólum. 

Önnur spurning lýtur að tengslum rannsókna og kennslu og um leið að 
ólíkum markmiðum sem fræðastarfið hefur í hinum ýmsu og ólíkum skólum. 
Fræðastarfið – það er rannsóknir og kennsla – hefur ekki sömu markmið 
eftir því hvort um er að ræða háskóla sem fræðasetur eða háskóla sem 
fagskóla. Annars vegar er stefnt að skilningi sem hefur þann tilgang einan að 
auðga fræðin og opinbera nýja sýn á náttúruna eða menninguna. Hins vegar 
er stefnt að skilningi sem hefur þann tilgang að leysa tiltekin lífsverkefni eða 
vandamál sem við þurfum að takast á við í náttúrunni eða þjóðfélaginu. 

Þriðja spurningin sem ég vil varpa hér fram er þessi: Er nauðsynlegt að 
flokka háskóla og háskóladeildir eftir því hvort þar eru stundaðar „frjálsar“ 
eða „hagnýtar“ rannsóknir? Sögulega séð eru nokkuð skýrar línur í þessum 
efnum. Annars vegar eru fræðigreinar á borð við eðlisfræði, heimspeki, 
bókmenntafræði, félagsfræði og líffræði sem eru dæmigerðar akademískar 
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greinar. Hins vegar eru fræðigreinar á borð við lögfræði, verkfræði, viðskipta-
fræði, kennslufræði og læknisfræði sem eru dæmigerðar hagnýtar greinar.  

Svar mitt við síðustu spurningunni er þetta: Það er nauðsynlegt að gera 
þennan greinarmun til þess að geta unnið markvisst að því að efla starf 
háskólanna, mótað skipulag sem þeim hæfir og skapað þeim viðunandi 
skilyrði til að þjóna hlutverkum sínum. Þetta er nauðsynlegt vegna þess að 
það er þörf fyrir margar fræðigreinar og fræðastörf sem hafa þessi ólíku 
markmið og í framhaldi af þeirri staðhæfingu virðist hiklaust mega draga þá 
ályktun að það sé þörf fyrir marga og ólíka skóla sem hafi skýra 
verkaskiptingu á milli sín – séu ýmist fræðasetur eða fagskólar í þeim anda 
sem hér hefur verið lýst. Annars vegar væri háskóli mótaður og skipulagður 
eins og Háskóli Íslands sem fræðasetur og svo háskólar sem væri mótaðir og 
skipulagðir sem fagskólar líkt og Kennaraháskóli Íslands og ýmsir aðrir 
sérskólar.  

Af ýmsu sem ég hef þegar sagt og af fleiri ástæðum sem ég mun nú ræða 
er nauðsynlegt að skoða þessa ályktun miklu nánar. Eins og ég hef þegar 
bent á er Háskóli Íslands ekki aðeins mótaður sem fræðasetur í anda 
Humboldt-hugmyndarinnar; hann er líka að mörgu leyti skipulagður sem 
fagskóli. Þess vegna má spyrja hvort fagskóli á borð við Kennaraháskóla 
Íslands ætti ekki líka að sækja eitt og annað til Humboldt-hugmyndarinnar 
líkt og þeir fagskólar sem eru byggðir upp innan vébanda Háskóla Íslands. 
Og sennilega má með sanni segja að Kennaraháskólinn geri það í raun með 
því að kynda undir frjálsu fræðastarfi kennara sinna og nemenda.  

En það eru dýpri og mikilvægari rök sem ástæða er til að að ræða þegar 
hugsað er um verkaskiptingu háskóla og nauðsyn hennar. Rök þessi tengjast 
þeim greinarmun sem ég setti fram hér að framan á þrjá vegu á milli ólíkrar 
fræðilegrar starfsemi háskóla, það er í fyrsta lagi eftir þörfum þjóðfélagsins 
og þar með ytri tilefnum og tækifærum, og svo frumkvæði og innri hvöt 
fræðanna sjálfra, í öðru lagi eftir markmiðum fræðasetursins, kennslunnar og 
rannsóknanna, það er eftir því hvort markmiðið er skilningur eingöngu eða 
lausn á tilteknu lífsvandamáli, í þriðja lagi eftir tegundum fræðigreina, það er 
hvort þær eru stundaðar án tillits til tiltekinnar starfsemi í þjóðfélaginu eða 
beinlínis mótaðar í því skyni að leysa hagnýt verkefni í þjóðfélaginu og 
mennta kunnáttufólk í tilteknum starfsgreinum. 

Þessi greinarmunur er röklega skýr og skiptir sannarlega máli til að átta sig 
á eðli fræðilegra starfa og verkaskiptingu háskóla í kennslu og rannsóknum. Í 
raunveruleikanum er málið hins vegar flóknara eins og oft vill verða. 
Descartes benti réttilega á að greinarmunur sálar og líkama væri augljós og 
skýr fyrir skilning, en þokukenndur og óskýr fyrir skynjunina. Og vandi okkar 
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er sýnu meiri vegna þess að að fræðastarf er í sjálfu sér andlegs eðlis hvert 
sem tilefni þess, markmið eða félagsleg staða er í raun.  

Vandann má skýra í þremur áföngum. Sá fyrsti er þessi: Fræðastarf sem er 
stundað af fræðilegri hvöt og hefur fræðilegan tilgang einvörðungu kann við 
ákveðnar aðstæður að hafa mikla hagnýta þýðingu. Með sama hætti má segja 
að fræðastarf sem er stundað af ytra tilefni og í því skyni að leysa tiltekið 
hagnýtt verkefni kunni undir vissum kringumstæðum að hafa mikla fræðilega 
eða akademíska þýðingu.  

Um hvort tveggja má nefna mörg dæmi. Tölva væri ekki til nema vegna 
þess að öldungis óhagnýtar rökfræðilegar rannsóknir voru stundaðar. Ég læt 
lesandanum eftir að finna önnur dæmi um hagnýtar rannsóknir sem hafa 
skipt sköpum fyrir viðgang tiltekinna fræðigreina. Í sumum fræðigreinum – 
líkt og þeirri sem ég sjálfur iðka – er stundum ókleift að gera skýran greinar-
mun á akademískum og hagnýtum tilefnum og markmiðum. Er spurning um 
tilgang lífsins annaðhvort fræðilegt eða hagnýtt viðfangsefni efni? Sumir vilja 
vafalaust telja þetta öldungis óhagnýtt viðfangsefni, en ég get nefnt ykkur ótal 
dæmi um hið gagnstæða. Sjálfur trúi ég því að heimspekin sé hagnýtust allra 
fræða og um leið sú fræðilegasta ásamt stærðfræði sem sannar hagnýtt gildi 
sitt á degi hverjum.  

Ef þetta er rétt, þá leiðir af því að hagnýtar fræðigreinar hafa margt að 
miðla akademískum fræðigreinum og öfugt. Skylda hugsun má einnig orða 
með því að segja að fræðigreinar á borð við lögfræði og uppeldisfræði geti 
bæði haft akademískan og hagnýtan tilgang í senn. Og sama megi segja um 
flestar ef ekki allar aðrar fræðigreinar. En allt þetta breytir samt engu um að 
greinarmunurinn á hinu akademíska og hinu hagnýta sé röklega séð í fullu 
gildi. 

Annar áfanginn er þessi: Á milli allra fræðigreina liggja margir leyndir 
þræðir vegna þess að efni þeirra og aðferðir eru af andlegum toga og mynda 
eina hugmyndalega heild hvort sem okkur er kleift að greina hana eða ekki. 
Af þessu leiðir að það er æskilegt að stunda sem flestar fræðigreinar í nábýli 
hver við aðra og skapa þar með skilyrði til þess að þær hafi áhrif hver á aðra 
og miðli auðveldlega niðurstöðum og aðferðum sín á milli.  

Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að á síðari árum er hugmynda-
auðgi og fjölbreytni fræðanna orðin slík að öll einföld yfirsýn eða greining 
kann að orka tvímælis. Í framtíðinni kann að verða breyting á þessu en um 
þessar mundir skiptir mestu að viðurkenna að fræðin mynda í raun eina heild 
þar sem hugmyndir og uppgötvanir á einu fræðasviði geta haft ófyrir-
sjáanlegar afleiðingar í öðrum og fjarlægum greinum. Uppgötvun í erfðafræði 
kann til dæmis að hafa umsvifalaust áhrif á uppeldisfræði og uppgötvun um 
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hegðunarmynstur barna kann að leiða til uppgötva í erfðafræði. Af þessu 
leiðir að öll skýr verkaskipting fræðigreina og stofnana sem eiga að standa 
vörð um þær orkar tvímælis í reynd, þótt nauðsynlegt sé að skipuleggja 
starfsemina í ljósi hennar. 

Þriðji áfanginn er eftirfarandi: Allt fræðastarf – hvernig sem það er 
flokkað eða skilgreint – kallar á svipaða aðferðafræði og svipaða hugsun þótt 
mikið skorti á að þetta sé almennt viðurkennt og við það miðað í daglegu 
starfi á fræðasetrum jafnt sem fagskólum. Því miður virðast háskólar 
samtímans – hvernig sem þeir flokkast – vera brenndir því marki að leggja 
mest upp úr því að ala upp fólk sem kann sína sérgrein og skarar jafnvel 
frammúr á sínu sviði hvað sem líður víðsýni þeirra, ábyrgðartilfinningu og 
hugsun að öðru leyti. Í uppeldisstarfi allra háskóla á, að mínum dómi, að 
leggja áherslu á að ala upp víðsýna, ábyrga og umfram allt hugsandi 
sérfræðinga. Í þessu sambandi skiptir greinarmunur háskóla og verkaskipting 
þeirra engu höfuðmáli, heldur skylda þeirra til að stunda fræðastörfin – 
kennslu og rannsóknir – á þann veg að þau leiði til þroska og þekkingar sem 
er menningu komandi kynslóða til góðs hvað sem líður akademískum eða 
hagnýtum verkefnum líðandi stundar. 

Þessi ábending breytir engu um nauðsyn þess að greina á milli 
akademískra og hagnýtra fræðastarfa, en eykur enn á nauðsyn þess að við 
höfum sífellt í huga hve mikilvægt er að tryggja skilvirk og lifandi tengsl á 
milli þeirra. Og um leið sýnir hún hve háskalegt það getur verið að skilja 
algjörlega á milli fræðastarfa sem þjóna akademískum tilgangi og fræðastarfa 
sem þjóna hagnýtum verkefnum. Ef fræðastörfin hefðu eingöngu hagnýtan 
tilgang er hætt við að þau myndu staðna og hætta „að vera á undan“ 
starfsgreinunum í þjóðfélaginu. Ef fræðastörfin hefðu eingöngu akademískan 
tilgang er hætt við að þau myndu missa tengslin við lífsveruleikann sem þau 
eru sprottin úr. Við skynsamlega skipulagningu og uppbyggingu kennslu og 
rannsókna í háskólum skiptir hins vegar máli að menn geri sér ljósa grein 
fyrir því að hverju er stefnt með fræðastarfinu í öllum einstökum tilfellum og 
hvernig meta skal vinnubrögð, árangur og gæði þess starfs sem unnið er.  

Í ljósi þess sem nú hefur verið rakið blasir við að það væri afar hæpið að 
ætla sér að steypa háskólana alla í sama mót, þar sem starfshættir þeirra, 
markmið og mælikvarðar hljóta að vera af ólíkum toga eðli málsins sam-
kvæmt. Þess vegna er nauðsynlegt að halda áfram að gera greinarmun á 
fræðasetrinu og fagskólunum og skipuleggja háskólana á þeim grunni.  

En það blasir einnig við að til þess að hinar ólíku áherslur háskólanna 
nýtist sem best og skili sem mestum árangri er nauðsynlegt fyrir þá að vinna 
saman og skipuleggja starf sitt hver með hliðsjón af öðrum. Í litlu samfélagi 
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eins og okkar skiptir slík samvinna og verkaskipting höfuðmáli eigi okkur að 
takast að ná árangri og byggja upp öflugt háskólastarf sem þjónar í senn 
hagnýtum og akademískum tilgangi. Þess vegna leikur ekki vafi á því í mínum 
huga að vænlegasta leiðin er sú að tengja saman með formlegum hætti 
Háskóla Íslands, Kennaraháskóla Íslands og Háskólann á Akureyri og ætlast 
til þess að þeir hafi skýra verkaskiptingu sín á milli. Bandalag þessara 
opinberu háskóla mætti að sjálfsögðu kalla Háskóla Íslands og það ætti að 
vera opið öllum háskólastofnunum landsins sem eru reiðubúnar að vinna í 
ljósi þeirra tveggja háskólahugmynda sem bandalagið myndi byggja á. 
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Menntun og menningarheimar 

Rafn Kjartansson 

 

I. Inngangur 

Í greininni Menningarlæsi í alþjóðaviðskiptum (Bjarni Hjarðar, Helgi Gestsson og 
Rafn Kjartansson, 2004) var greint frá verkefninu Cross-cultural curriculum for 
European Regions and their students (CEReS) á sviði alþjóðaviðskipta. Háskólinn 
á Akureyri leiðir verkefnið sem var hleypt af stokkunum í London 12. 
nóvember 2004. Í ofangreindri grein sagði frá aðdraganda þessa tveggja ára 
samstarfsverkefnis háskóla í Búlgaríu, á Íslandi, í Póllandi og Svíþjóð svo og 
breska fyrirtækisins InterAct og Útflutningsráðs Íslands. Fjögur megin-
viðfangsefni CEReS verkefnisins eru sem hér segir: 
 

• Könnun á framboði fjölmenningarfræða í hverju aðildarlandi og mat 
á þörf fyrir slíka fræðslu 

• Megindleg rannsókn sem felst í viðtölum við 50 fyrirtæki í hverju 
landi varðandi erlend umsvif og hugsanlega tungumála- og/eða 
menningarárekstra í því samhengi 

• Eigindleg rannsókn með ítarlegri viðtölum við forsvarsmenn valinna 
fyrirtækja sem tekin eru upp á myndband 

• Hönnun námsefnis í margmiðlunarformi á sviði fjölmenningarfræða 
þar sem tekið er sérstakt mið af upplýsingum sem aflað hefur verið í 
fyrstu þrem þáttum verkefnisins. 

II. Könnun á námsframboði í fjölmenningarfræðum 

Fyrstu tvö stig þessa rannsóknarverkefnis eru nú að baki; í fyrsta áfanga var 
unnið að könnun á framboði fjölmenningarfræða, með áherslu á námskeið 
sem í boði eru á grunnstigi háskólanáms. Auk könnunar á námsframboði á 
þessu sviði, er einnig litið til þjóðfélagslegra aðstæðna sem skapað hafa þörf 
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fyrir aukið framboð náms af þessum toga, t.d. ör fjölgun innflytjenda á 
Íslandi og útrás íslenskra fyrirtækja. 

Það sem helst vekur athygli hvað Ísland varðar, er ört vaxandi áhugi á 
námi er tengist fjölmenningu og mismunandi menningarsvæðum innan 
íslenskra háskóla, sér í lagi innan viðskiptadeilda þeirra. Menntakerfi eru 
stundum sökuð um íhaldssemi og sögð bregðast helst til seint við nýjum 
aðstæðum í samfélaginu. Eflaust er nokkuð til í þessu, enda ekki óeðlilegt að 
viðamikil kerfi sem teygja anga sína um allt þjóðfélagið séu nokkurn tíma að 
taka við sér og tileinka sér breytt viðhorf. 

Viðskiptaheimurinn hefur hins vegar áttað sig á þörfinni fyrir þekkingu 
og skilning á mismunandi menningarheimum, enda fylgir heimsvæðingunni 
sú kvöð að þurfa að skilja hugarfar og siði annarra þjóða. Hér eru augljóslega 
miklir viðskiptahagsmunir í húfi, og þess sér stað í þróun viðskipta-
menntunar á Íslandi. 

Því er gróska í nýsköpun námskeiða á sviði fjölmenningarfræða í 
íslenskum háskólum; mörg þeirra ýmist nýbyrjuð eða í bígerð á næsta ári. 
Þessu námsframboði verða að sjálfsögðu ekki gerð tæmandi skil í stuttri 
grein, en nefna má hér örstutt sýnishorn af þeirri þróun sem orðin er og við 
blasir. Vonandi er á engan hallað þótt stiklað sé á stóru og mörgu sleppt sem 
vert væri til frásagnar. 

Háskóli Íslands býður fjölbreytt og vaxandi nám er lýtur að 
alþjóðasamskiptum, alþjóðaviðskiptum og markaðssetningu. Slíkt nám 
tengist með margvíslegum hætti mismun menningarheima. Meðal helstu 
nýjunga á þessu sviði má nefna Meistaranám í alþjóðasamskiptum sem hefst í 
haust. Meðal einstakra námskeiða má tilgreina Menningarleg fjölbreytni og 
Samþætting stjórnmála og trúarbragða. 

Í Háskólanum á Akureyri hafa fjölmenningarfræði verið kennd sem hluti af 
fyrsta árs námskeiði í viðskiptaensku frá árinu 1998. Hér hefur megináherslan 
verið á verk Geert Hofstede og flokkun hans á menningarheimum eftir 
mismunandi viðhorfum og gildismati. Einnig hafa verið í boði valnámskeið 
þar sem fjölmenningarfræði eru sett í nánari samhengi við viðskiptaheiminn.  

Tenging fjölmenningarfræða við enskunám byggir á því sjónarmiði að 
tungumálanám og menningarfræði séu náskyld fyrirbæri. Í skrifum breska 
dagblaðsins Guardian um tungumálanám á háskólastigi kemur fram að 
samþætting framhaldsnáms í erlendu tungumáli við aðra fræðigrein sé leið 
sem margir telja vænlega til árangurs. Blaðið heldur því fram að meðal 
eftirsóttustu starfskrafta í bresku atvinnulífi nú á dögum séu þeir sem 
útskrifast hafa úr háskóla með sérþekkingu í erlendu tungumáli ásamt því að 
hafa numið til hlítar aðra fræðigrein (Beckett, 2002). Tvíþætt háskóla-
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menntun, eins konar fræðileg tvenna, af þessu tagi þykir afar hentugur 
undirbúningur undir fjölbreytt störf á vettvangi vinnumarkaðarins.  

Í þessu sambandi vekur athygli nám af þessum toga sem Háskólinn í 
Reykjavík hefur boðið síðan haustið 2004. Er hér um að ræða nám í ensku 
eða spænsku, með menningarfræðilegu ívafi, sem er samþættað námi til 
lokaprófs í viðskiptafræðum. Áhersla er lögð á að hluti námsins fari fram á 
ensku- eða spænskumælandi málssvæði.  

Háskólinn á Bifröst býður námskeið í samningatækni á mismunandi 
menningarsvæðum svo og nám sem tengist menningu ákveðinna svæða, svo 
sem Norður Evrópu og Miðjarðarhafslanda. Athyglisverð er einnig sú stefna 
skólans að hvetja nemendur til að stunda nám við erlenda háskóla í eina til 
tvær annir. Undanfarin ár eiga um 40% nemenda umtalsverða námsdvöl 
erlendis að baki er þeir útskrifast. 

Í tengslum við ferðaþjónustubraut Háskólans á Hólum er á boðstólum 
hagnýtt nám er beinist að ákveðnum þáttum er lúta að menningarmismun, 
svo sem venjum er tengjast matvælum og mataræði, viðbrögðum neytenda 
frá ólíkum menningarsvæðum, svo og megineinkennum íslenskrar menningar 
og markaðssetningu hennar í ferðaþjónustu. 

Frá árinu 2002 hefur Kennaraháskóli Íslands boðið upp á tvenns konar nám 
í menningarfræðum; annars vegar sérhæfð námskeið í íslensku og íslenskri 
menningu, ætluð þeim sem kenna börnum innflytjenda og hins vegar nám 
almenns eðlis sem fjallar um mismun menningarheima. Fullyrða má að 
sértæka námið svari brýnni þörf, vegna sívaxandi fjölda innflytjenda til 
Íslands. En hinn þátturínn í fræðslu KHÍ er ekki síður mikilvægur; þ. e. 
fræðslan um fjölbreytni menningarsvæða. Nám af þessum toga hjálpar okkur 
til að umgangast fólk frá öðrum löndum og skilja viðhorf þess og venjur. 
Slíkur skilningur kennir okkur að aðlagast því fólki sem flust hefur hingað 
erlendis frá. Aðlögun þarf að vera gagnkvæm; þeir sem aðkomnir eru 
aðhæfast okkar þjóðfélagi og jafnframt lærum við að aðlagast þeim.  

III. Erlend viðskipti íslenskra fyrirtækja 

Tilhögun könnunar 
Þessi þáttur verkefnisins fólst í því að lagðir voru spurningalistar fyrir 50 
fyrirtæki í innflutningi og útflutningi eða annars konar erlendum samskiptum. 
Spurningarnar voru lagðar fyrir í símaviðtölum. Í forvali sem unnið var í 
samstarfi við Útflutningsráð Íslands voru valin u.þ.b. 70 fyrirtæki, með tilliti 
til umsvifa í erlendum viðskiptum, til hugsanlegrar þátttöku í könnuninni 
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sem var framkvæmd af undirrituðum og þeim fjórum nemendum Háskólans 
á Akureyri sem taka þátt í CEReS verkefninu; Hildi Þ. Magnúsdóttur, 
Kristínu Bjartmarsdóttur, Sigríði G. Friðriksdóttur og Steinunni 
Aðalbjarnardóttur. 

Fyrsta símtali þar sem leitað var eftir þátttöku í könnuninni var yfirleitt 
vel tekið í viðkomandi fyrirtækjum og vandalaust að finna 50 þátttakendur. 
Viðtölin fóru fram á tímabilinu 8. apríl til 25. júní 2005 og tók hvert viðtal 
yfirleitt um 15-20 mínútur. Stundum var nokkrum erfiðleikum bundið að 
fastsetja viðtalstíma vegna mikils annríkis viðmælenda sem voru í flestum 
tilvikum sölu- eða markaðsstjórar erlendra viðskipta. 

Tegundir atvinnustarfsemi 
Heildarstarfsmannafjöldi fyrirtækjanna 50 sem rætt var við var um 21.000 allt 
frá 4 í minnsta fyrirtækinu upp í 2.800 í því stærsta. Hér gætir að öllum 
líkindum ónákvæmni varðandi fjölda starfsmanna í erlendum útibúum, sem í 
sumum tilvikum var nokkuð á reiki.  

Eins og mynd 1 hér að neðan gefur til kynna, var starfsemi fyrirtækjanna 
skipt niður í u.þ.b. 24 mismunandi flokka, en stundum var erfitt að ákvarða 
nákvæm mörk milli starfssviða. 
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Mynd 1. Fyrirtæki í erlendum samskiptum, flokkuð eftir starfsemi 

Ekki kemur á óvart að langhæsta hlutfall fyrirtækjanna í úrtakinu tengist 
útflutningi á sjávarafurðum. Kannski má segja að 24. janúar 1907, þegar 



Menntun og menningarheimar 413 

 

botnvörpungurinn Jón forseti, „fegursta og stærsta fiskiskip“ sem Íslendingar 
þá höfðu eignast, sigldi inn í Reykjavíkurhöfn að lokinni fyrstu ferð sinni yfir 
hafið frá enskri skipasmíðastöð (Gils Guðmundsson, 1950, bls. 68), hafi 
markað þáttaskil í útgerð á Íslandi. Á næstu áratugum varð fiskur og 
sjávarafurðir uppistaðan í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar og lykillinn að bættum 
lífskjörum.  

Hvað varðar fjölda fyrirtækja er yfirburðastaða sjávarútvegsins enn 
óhögguð (26% fyrirtækjanna í úrtakinu), en þess ber að geta að þar er talsvert 
um minni fyrirtæki. Álútflutningur hins vegar tengist einungis stór-
fyrirtækjum. Því er fjöldi fyrirtækja í þessu úrtaki engan veginn einhlítur 
mælikvarði á umsvif í viðkomandi atvinnugrein. Fjölbreytni starfseminnar 
innan fyrirtækjahópsins segir hins vegar sína sögu um þróun atvinnulífs á 
síðustu árum. Á myndinni teygjast t.d. upp vaxtarbroddar í verkfræði-
starfsemi, heilbrigðisgeiranum og flugrekstri. 

Markaðssvæði í Evrópu 
Spurt var um helstu markaðssvæði þessara 50 fyrirtækja innan Evrópu og 
voru þau sem sjá má hér að neðan: 
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Mynd 2. Helstu markaðssvæði innan Evrópu 

Ef til vill gætir í því nokkurrar ónákvæmni að flokka skandinavisku löndin 
fjögur sem einn markað, enda um mismunandi þjóðir að ræða, þótt náskyldar 
séu og menningarmunur getur verið umtalsverður. Ástæðan fyrir því að þetta 
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er gert er fyrst og fremst sú að fyrirtækin virtust gjarna líta á Skandinavíu sem 
einn markað og höfðu stundum ekki á takteinum nánari skiptingu innbyrðis 
milli þessara þjóða. 

Það er ef til vill athygli vert að þrjár hæstu súlurnar endurspegla nokkurn 
veginn mikilvægi erlendra tungumála innan íslenska skólakerfisins eins og 
það hefur verið í hartnær heila öld; þ.e. dönsku, ensku og þýsku, í þessari 
röð. Það væri þó fljótfærnislegt að álykta sem svo að þetta mynstur sýndi 
mikilvægi tungumálanáms varðandi myndun viðskiptatengsla. Hitt er trúlega 
nær sanni að röðun tungumálanna gefi til kynna hlutföll hefðbundinna 
samskipta Íslendinga á viðkomandi málssvæðum í Evrópulöndum. Umskipti 
á vægi tungumála í skólakerfinu, þar sem enskan varð fyrsta erlenda 
tungumálið eftir breytingar á aðalnámsskrá grunnskóla árið 1999, gefa til 
kynna breytta heimsmynd á síðari hluta 20. aldar og þótti víst mörgum biðin 
eftir þessari ráðstöfun dæmigerð fyrir innbyggða tregðu skólakerfa að laga sig 
að nýjum aðstæðum.  

Varðandi önnur markaðssvæði, má gjarna vekja athygli á tiltölulega sterkri 
stöðu Miðjarðarhafslandanna þriggja, Spánar, Ítalíu og Portúgal. Þessi 
útflutningsmarkaður á sér langa sögu og er trúlega bundnari tiltekinni fram-
leiðsluvöru en flest önnur markaðssvæði í utanríkisviðskiptum Íslendinga. 
Þurrkaði íslenski saltfiskurinn hefur lengi notið vinsælda á þessu svæði; hann 
varðveitist vel í heitu loftslagi, hentar trúarsiðum föstunnar og, síðast en ekki 
síst, saltaði þorskurinn var áður fyrr svo ódýr en jafnframt næringarrík 
matvara að hann gekk undir nafninu „vinur fátæka mannsins“. Jafnvel hinir 
efnaminnstu gátu veitt sér þann munað að kaupa saltfiskmáltíð (Grafe, 2004). 
En nú er öldin önnur; saltfiskurinn hefur snúið baki við fátæka manninum og 
er orðinn með dýrari réttum sem fást á fínum veitingastöðum. Íslenskir og 
norskir fiskútflytjendur fagna eflaust þessari þróun, en fátæklingar í 
Miðjarðarhafslöndunum mega væntanlega naga sig í handarbökin fyrir að 
hafa treyst á vináttu þorsksins! 

Tungumála- og viðskiptaþröskuldar 
Íslendingar eru háðari utanríkisviðskiptum en flestar aðrar þjóðir. Þeir flytja 
út megnið af framleiðsluvöru sinni og þorri neysluvarnings er innfluttur. Því 
eru umsvif íslenskrar utanríkisverslunar meiri en ætla mætti miðað við smæð 
þjóðfélagsins. Ekki er vandalaust að sinna svo vel fari þeim margvíslegu 
samskiptum sem svo fjölbreytt viðskipti á mismunandi tungumálum hafa í 
för með sér. Því voru talsmenn fyrirtækjanna 50 beðnir að gefa til kynna 
tungumála- eða viðskiptaþröskulda sem valdið hefðu vandkvæðum á 
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mörkuðum í Evrópulöndum. Mynd 3 leggur línurnar varðandi svörun við 
þessari spurningu: 
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Mynd 3. Hlutfall fyrirtækja sem telja sig hafa lent í erfiðleikum vegna 
tungumálaþröskulda eða menningarárekstra 

Réttur helmingur fyrirtækjanna sem spurð voru telur sig hafa lent í 
erfiðleikum vegna vandamála í tengslum við menningu og tungumál; hvor 
þáttur um sig, tungumál og menning virðist vega jafnt að þessu leyti. 
Stundum er að vísu erfitt að gera upp þarna á milli, en yfirleitt voru svörin 
tiltölulega markviss að þessu leyti. Hliðstæð könnuná vegum InterAct í 
Bretlandi (REFLECT, 2002) gaf til kynna að um 20% fyrirtækja í Bretlandi 
yfirstigu ekki menningarþröskuld en um 40-50% mættu tungumálamótlæti. 
Athygli vekur að meira virðist um menningarárekstra meðal íslenskra 
fyrirtækja, en tungumálavandkvæðin hafa svipaða tíðni og í Englandi 
samkvæmt íslenska úrtakinu. Kemur þetta á óvart vegna þess að ætla mætti 
að enskan veitti bresku fyrirtækjunum yfirburði. Sú virðist ekki endilega 
raunin, að svo miklu leyti sem draga má yfirgripsmiklar ályktanir af svo 
takmarkaðri könnun sem þessari. 

Þegar hnykkt var á menningar- og/eða tungumálavandkvæðum með því 
að spyrja að hve miklu leyti fyrirtækin teldu sig hafa glatað, eða átt á hættu að 
glata, viðskiptum vegna vandkvæða af þessu tagi, kom upp eftirfarandi mynd. 
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Mynd 4. Hlutfall fyrirtækja sem telja að tungumála- eða menningarárekstrar 
hafi stofnað viðskiptum í hættu eða leitt til glataðra viðskipta. 

Hér kemur í ljós að 38% fyrirtækjanna hafa lent í aðstæðum þar sem 
viðskipti hafa verið í hættu eða glatast vegna ofangreindra erfiðleika. Eins og 
mynd 4 ber með sér virðast árekstrar af menningarlegum toga mun afdrifa-
ríkari meðal íslenskra fyrirtækja en vandkvæði á sviði tungumála. Þessi 
niðurstaða þarf ekki að koma á óvart, þar sem vandamál af menningarlegum 
uppruna er gjarna erfitt að skilgreina nákvæmlega og lausnir liggja því ekki í 
augum uppi. Menningarþröskuldar eru einnig oft á tíðum ómeðvitaðir og 
vandinn kemur því ekki upp á yfirborðið fyrr en fullseint er að bregðast við 
honum (Schneider og Barsoux, 2003). Svo virðist sem tiltölulega há tíðni 
alvarlegra menningarárekstra feli í sér ótvíræða vísbendingu um þörf fyrir 
aukna þjálfun og bætta menntun á þessu sviði. 

Hvar koma vandkvæðin upp? 
Að lokum var viðmælendum kynntur listi yfir 23 mismunandi aðstæður þar 
sem menningar- eða tungumálaárekstrar gætu komið upp og beðnir að gefa 
til kynna hver þessara afmörkuðu tilvika hefðu valdið vandkvæðum í 
starfsemi þeirra erlendis. Þessi spurning átti við um alla erlenda starfsemi – 
ekki einungis innan Evrópu. 

Tíðni og dreifing vandamála af menningarlegum eða málfarslegum toga 
var með þeim hætti er fram kemur í mynd 5 hér á eftir: 
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Mynd 5. Aðstæður þar sem upp hafa komið menningar- eða 
tungumálatengdir erfiðleikar 

Glöggt má sjá að hvergi hefur verið spurt að ástæðulausu. Einhver 
fyrirtækjanna hafa kynnst erfiðleikum í hverju og einu þeirra 23 tilvika sem 
spurt er um. Hæst ber vandkvæði vegna áhrifa opinberra reglugerða sem tilgreind 
voru í 60% tilvika. Hér mætti að vísu spyrja hvort ekki sé farið út fyrir 
rammann varðandi menningu eða tungumál. Því er til að svara að löggjöf í 
hverju þjóðfélagi ber trúlega keim af ríkjandi menningargildum og er því 
engan veginn óviðkomandi siðum, viðhorfum og menningu (Gannon, 2003, 
bls. 21, Hall, 1981). Málfarslegir þröskuldar geta einnig komið til álita hér 
vegna flókins laga- eða stofnanamáls sem kljást þarf við.  

Það er óneitanlega eðli samningaferlis að til árekstra getur komið. Meiri líkur 
eru þó á slíkum vandkvæðum ef aðilar eiga sér mjög ólíkan bakgrunn, enda 
töldu 44% aðspurðra fyrirtækja að upp hefðu komið erfiðleikar á þessu sviði.  

Það kom spyrjendum e.t.v. nokkuð á óvart að símtöl skyldu skipa þriðja 
sess meðal erfiðra aðstæðna í erlendum viðskiptum. Hér er tungumálið í 
sviðsljósi; ekki síst vegna þess að síminn er ágengur og gerir kröfu um 
samband án fyrirvara. Það getur svo verið undir hælinn lagt hvort sá sem 
svarar hefur vald á tungumáli þess sem hringir. Þótt algengt sé að nota ensku, 
kemur þar til álita mismunandi færni, margvíslegur hreimur og sú takmörkun 
sem fylgir því að sjá ekki viðmælandann og geta ekki metið svipbrigði og 
látbragð. A.m.k. einn viðmælandi taldi að fyrirtæki hans hefði misst af 
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viðskiptum vegna fljótfærnislegra viðbragða í síma. Margir töldu heppilegra 
að nota tölvupóst en síma, enda er þar um að ræða hæverskari samskipta-
máta sem gefur ráðrúm til umhugsunar og jafnframt eru öll samskipti skráð 
svo ekki fer á milli mála hver sagði hvað. En tölvupóstur er líka tímafrekt 
ferli ef leysa þarf viðamikil mál; þar getur síminn verið miklu afkastameiri.  

Um 40% fyrirtækjanna höfðu lent í erfiðleikum vegna mismunandi 
tæknistigs. Þar var nánast öll svörun á eina lund. Íslendingar eru á hærra 
tæknistigi en viðskiptaaðilinn erlendis – jafnvel bar á góma orðið „tæknióðir“ 
er talsmenn sumra fyrirtækja voru að leggja mat á samlanda sína að þessu 
leyti.  

Ólíkir starfshættir tengdust gjarna mismunandi vinnutíma sem er lengri á 
Íslandi en víða annars staðar í Evrópu og meiri virðingu fyrir hvíldarskyldu á 
helgidögum, sér í lagi trúarlegs eðlis, en hér tíðkast. Vandamál höfðu komið 
upp hjá 38% fyrirtækjanna í tengslum einhvern af eftirtöldum liðum: 
kurteisisvenjur, formfesta og virðingarstaða. Hér var áberandi að Íslendingar virðast 
óformlegri í framkomu, klæðaburði og viðhorfum til valda og virðingarstiga 
en oft er til siðs erlendis. Því er nokkur hætta á misræmi á þessu sviði sem 
leitt getur til árekstra. 

IV. Hönnun námsefnis 

Þessi grein hófst á stuttri umfjöllun um námsframboð í fjölmenningar-
fræðum innan íslenskra háskóla. Að lokum skal vikið aftur að því efni, enda 
er menntun á þessu sviði meginviðfangsefni CEReS verkefnisins. Talsmenn 
fyrirtækjanna 50 voru beðnir að leggja mat á hugmyndir að innihaldi 
hugsanlegs námsefnis í fjölmenningarfræðum er gagnast gæti viðskiptalífinu. 
Helstu efnisþættir sem þar komu við sögu voru almenn fræðsla í tengslum 
við mismunandi menningu og fræðilegar kenningar þar að lútandi, sértækt 
nám með áherslu á einstök svæði, kunnátta í tungumáli viðkomandi lands og 
dvöl erlendis sem liður í námsferli. 

Sú skoðun virtist eiga mestu fylgi að fagna að almennt nám sem skýrir 
menningarmismun á ýmsum svæðum og eðli hans ætti að vera grundvallar-
þáttur í háskólanámi á sviði fjölmenningarfræða; að þessum almenna hluta 
loknum gæti svo næsta skref verið sérhæfing í tengslum við einstök lönd eða 
menningarsvæði. Skoðanir voru afar skiptar varðandi þörfina á að læra 
tungumál þess svæðis sem fyrirtækin starfa á. Þar virtust fyrirtækin skiptast í 
tvo hópa; annars vegar þá sem sáu enskuna sem framtíðina í samskiptum 
viðskiptalífsins og hins vegar fyrirtæki sem töldu brýnt að kunna skil á tungu-
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máli viðkomandi lands. Báðum sjónarmiðum var haldið fram með nokkuð 
einbeittum hætti.  

Að nokkru virtist virtust viðhorfin tengjast eðli markaðsstarfsins; þau 
fyrirtæki sem höfðu yfirborðsleg tengsl við markaðinn, t.d. gegnum einn 
stóran umboðsaðila töldu enskuna duga. Þeir sem hins vegar fóru dýpra inn á 
markaðssvæðin og höfðu kynni af fleiri aðilum lögðu áherslu á nauðsyn 
góðrar kunnáttu í þjóðtungum viðkomandi aðila. Eitt slikt fyrirtæki taldi sig 
hafa misst af stórum viðskiptum til keppinautar sem naut yfirburða í 
tungumálakunnáttu. Mismunandi viðhorf til þessa þáttar tengjast líka tegund 
atvinnustarfsemi; t.d. mikil áhersla á ensku meðal fyrirtækja sem tengjast 
flugrekstri.  

Einhugur ríkti meðal talsmanna fyrirtækjanna um mikilvægi þess að dvöl 
erlendis væri liður í námi eða þjálfun varðandi fjölmenningu og menningar-
mun. Athygli vakti að nokkur fyrirtæki létu í ljós vantraust á bóknámi í þessu 
samhengi. Þar kom fram það sjónarmið að menn lærðu ekki um 
menningarmun með því að lesa um hann, heldur væri reynslan besti 
kennarinn. Kannski vaknar grunur um að hér skjóti upp kollinum angi af 
tortryggni athafnalífsins varðandi akademiskt nám; þ.e. takmörkuð gagnsemi 
bókvitsins. Væntanlega myndu sumir háskólamenn svara því til að óneitan-
lega er reynslan oft og tíðum besti kennarinn, en skólagjöldin geta líka verið 
mjög há! 

Margt fleira áhugavert kom fram í þessari fyrirtækjakönnun sem ekki gefst 
ráðrúm að rekja hér. Vonandi gefst tækifæri til þess síðar á öðrum vettvangi. 
Þess skal aðeins getið að lokum að Leonardo verkefnið CEReS gefur til 
kynna að akademiskar rannsóknir í samstarfi við fyrirtæki geti skilað mikil-
vægum árangri og orðið til þess að efla háskólanám til bættrar kunnáttu og 
þjálfunar þeirra sem hyggja á þátttöku í viðskiptalífinu. Með slíkt bókvit í 
farteskinu þyrfti það ágæta fólk ekki alfarið að lúta harkalegum dómi 
reynslunnar þegar á hólminn kemur. 
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Hitnun Jarðar: Forsendur skynsamlegra 
viðbragða 

Ragnar Arnason 

 

Samkvæmt mælingum hafa gróðurhúsaloftegundir af ýmsu tagi verið að 
safnast upp í lofthjúpi jarðar í vel á aðra öld. Margt bendir til að þessi 
uppsöfnun stafi að talsverðu leyti af mannslegum umsvifum þótt ugglaust 
komi margt annað til. Fram hafa verið settar kenningar um að þessi 
uppsöfnun gróðurhúsalofttegunda kunni að leiða til umtalsverðrar hitnunar 
jarðar á komandi áratugum. Framreikningur með hjálp viðamikilla veðurfars-
líkana bendir til að sú hitnun gæti orðið 2-6 °C á næstu hundrað árum (IPCC, 
2001; IPCC, 2005). Hitastigsbreytingar af þessari stærðargráðu myndu 
ugglaust hafa nokkur áhrif á svæðisbundin efnahagsskilyrði og lífríki 
heimsins. Það hefði eflítið í för með sér tilfærslu í atvinnurekstri og búsetu í 
heiminum. Með vísan til þessa hefur verið sett fram sú krafa að þjóðir heims 
taki sig saman um að draga verulega úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. 
Samkomulag það sem kennt er við Kyoto er dæmi um viðbrögð af þessum 
toga.  

Ljóst er að í því orsakasamhengi sem að ofan er lýst er afar margt óvisst. 
T.a.m. er allsendis óvíst hvort sú aukning gróðurhúsaloftegunda sem þegar er 
orðin og spáð er að óbreyttu skipti í rauninni miklu um hitabreytingar jarðar. 
Í fyrsta lagi eru uppi vísindalegar efasemdir um hvort það samband á milli 
gróðurhúsalofttegunda og hitnunar andrúmsloftsins sem þau viðamiklu líkön 
sem spá hitnun framtíðarinnar byggjast á sé í rauninni rétt (sjá t.d. Boucot og 
Gray, 2001). Í þessu sambandi er vert að hafa í huga að það liggur alls ekki 
fyrir að nokkur hitnun jarðar hafi átt sér stað til þessa. Þannig hafa 
gervitunglamælingar á hitastigi í efri lögum veðurhvolfsins ekki sýnt neina 
umtalsverða hækkun hitastigs þvert ofan í spár veðurfarslíkananna (sjá t.d. 
Christy o.fl., 2003; Christy, 2003). Í öðru lagi er ljóst að fjölmargir þættir hafa 
áhrif á hitastig jarðar og hitasveiflur hafa áður orðið miklar án þess að 
mannkynið hafi átt hlut að máli. Samkvæmt viðteknum kenningum í 
verðurfarsvísindum er það sem mestu hefur ráðið um hitasveiflur á jörðinni 
síðustu milljónir ára tiltölulega kerfisbundnar sveiflur í útgeislun sólarinnar 
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og breytingar í möndulsnúningi jarðar og braut hennar umhverfis sólu (sjá 
t.d. Kukla og Gavin, 2005). Það vill svo til að samkvæmt þessum kenningum 
er jörðin einmitt að fara í gegnum hlýnunarskeið sem hefur staðið á hartnær 
10.000 ár. Því er með öllu óvíst að einhver samdráttur í losun gróðurhúsa-
loftegunda, sem mannkynið tæki á sig nú og yrði eflaust mjög kostnaðar-
samur, hefði í rauninni nokkur áhrif á hitastig framtíðarinnar. 

Þá er ekki síður óvisst hvaða afleiðingar hitnun jarðar, ef af henni yrði, 
hefði fyrir efnahagslíf heimsins. Margt bendir að vísu til þess að aðlögun 
efnahagsstarfseminnar að nýju hitastigi yrði kostnaðarsöm. Sá kostnaður yrði 
hins vegar óverulegur ef hækkun hitastigsins dreifðist yfir talsverðan tíma og 
stórrykkjalaust, eins og flest bendir reyndar til. Ennfremur er síður en svo 
sjálfgefið að heimur með ívíð hærra meðalhitastigi yrði mannkyninu 
óhagstæðari. Með því að hitnunin er talin verða hvað mest á pólarsvæðum, 
þar sem kuldi er nú vandamál, og minnst við miðbik jarðar, bendir raunar 
margt til þess að sú hitnun, sem spáð er kynni að reynast efnahagslega 
hagstæð sérstaklega þegar til lengri tíma er litið.  

Enda þótt rödd náttúruvísindamanna sé vissulega yfirgnæfandi í 
umræðunni um hitnun jarðar er það þó ekki svo að engar marktækar 
athuganir hafi verið gerðar á hinni efnahagslegu hið dæmisins. Undanfarin 
10-15 ár hafa nokkrar tiltölulega vandaðar athuganir af þessu tagi litið dagsins 
ljós (sjá t.d. Nordhaus, 1994; Frankauser o.fl., 1997; Mendelsohn o.fl., 2000; 
Tol, 2002; Kemfert, 2002; Kavuncu og Knabb, 2005). Allar þessar athuganir 
gefa sér að spár um hitnun jarðar séu réttar og freista þess síðan að reikna út 
kostnaðinn1 og í vissum tilvikum bera hann saman við ábatann af samdrætti 
útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Niðurstöður þessara athugana eru 
merkilega samhljóða innbyrðis en í litlu samræmi þá fremur ískyggilegu 
framtíðarmynd af hlýrri jarðarkúlu sem margir náttúruvísindamenn hafa 
dregið upp og í beinni mótsögn við þann hræðsluáróður sem ýmis samtök 
umhverfissinna halda uppi í málinu. Þessar niðurstöður eru í megindráttum 
eftirfarandi: 

 
• Efnahagsleg áhrif hitnunar jarðar af þeirri stærðargráðu sem spáð er 

eru tiltölulega lítil. Á mælikvarða landsframleiðslu (GDP) heimsins í 
heild eru þessi áhrif talin verða um eða innan við 1%. Með tilliti til 

                                                 
 
1  Sem vísbendingu um hversu yfirgripsmiklar þessar athuganir eru má nefna að á meðal 

kostnaðarliða sem teknir eru til mats eru áætluð áhrif hitnunar jarðar á hleilbrigði og 
vellíðan fólks.  
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þess að árlegur hagvöxtur í heiminum er að jafnaði yfir 2% á hverju 
ári og áhrif hitnunar jarðar koma fyrst fram að marki eftir svona 40-
60 ár, hljóta þessi áhrif að teljast fremur óveruleg.  

• Sumar af þessum athugunum benda til þess að hin efnahagslegu 
áhrif verði fremur jákvæð en neikvæð. 

• Áhrifin á þróunarlönd eru yfirleitt talin verða neikvæðari en á hinar 
þróuðu þjóðir.  

 
Til frekari upplýsingar er hér birt tafla með helstu niðurstöðum nokkurra af 
þessum athugunum. 

Tafla 1. Efnahagsleg áhrif  hitunar jarðar. Niðurstöður fáeinna rannsókna. 
Hlutfallsleg breyting í GDP (Heimildir: Tilgreindir höfundar sjá 
heimildaskrá). 
  Rannsóknir   
 Nordhaus IPCC Mendelsohn Nordhaus og   Tol 
 1994 1996   o.fl. 2000   Boyer 2000  2002 
 (+2,5°C)    (+2,5°C) (+2,5°C) (+1°C) 
Iðnríki - -1 til -1.5% +0.03% - - 
Þróunarlönd - -2 til -9% -0.17% - - 
Heimurinn -1.3% -1.0 til -1.5% +0.1% -1.5% +2.3% 

 
Mikilvægt er að átta sig á því að þetta efnahagslega mat er talsverðri 

óvissu háð ekki síður en spárnar um hitnun jarðar. Þannig er alls ekki unnt að 
útiloka það að sú hitnun jarðar sem spáð er muni hafa mun skaðvænlegri 
áhrif á efnahag og velferð á jörðinni en þessi líkön gefa til kynna og lýst er í 
Töflu 1. Þá er einnig hugsanlegt að hitnun jarðar verði mun meiri en spáð er 
og afleiðingarnar að sama skapi geigvænlegri. 

Þjóðir heimsins standa því frammi fyrir erfiðu ákvörðunarvandamáli. Á 
að leggja nú þegar í verulegan kostnað til að draga úr hugsanlegu tjóni af 
óvissri hitnun jarðar í framtíðinni eða er e.t.v. skynsamlegra doka við og sjá 
hvað setur? Í þessari grein er fjallað um þennan ákvörðunarvanda. Farið er 
yfir þau atriði sem meginmáli skipta fyrir skynsamlega niðurstöðu. Sýnt er 
fram á að jafnvel þótt hitnun jarðar væri staðreynd og unnt væri að draga úr 
henni með minni losun gróðurhúsalofttegunda er alls ekki víst að slík stefna 
væri skynsamleg. Óvissa um hitnun jarðar, þátt mannsins í henni og hinar 
efnahagslegu afleiðingar hefur tilhneigingu til að gera samdrátt í losun 
gróðurhúsalofttegunda enn óálitlegri. Sýnt er fram á að það kann vel að vera 
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skynsamlegast að fresta því að taka afdrifarík skref í málinu þar til 
áreiðanlegri upplýsingar liggja fyrir. Sé mögulegt tjón af hugsanlegri hitnun 
jarðar hins vegar nægilega mikið er á hinn bóginn skynsamlegast að grípa til 
gagnráðstafana nú þegar, jafnvel þótt árangurinn sé óviss.  

Skynsamleg loftlagsstefna: Grunnvandamálið 

Við stöndum frammi fyrir dæmigerðu ákvörðunarvandamáli við skilyrði 
óvissu. Tilteknar horfur, þ.e. hitnun jarðar, ógna mikilvægum hagsmunum. 
Tiltækt er safn aðgerða, sem kunna að draga úr hitnuninni. Þessar 
mótvægisaðgerðir felast einkum í samdrætti í útblæstri gróðurhúsa-
lofttegunda. Bæði kostnaður og ávinningur af mótvægisaðgerðum er hins 
vegar óljós eins og rakið var í inngangi.  

Mótvægisaðgerðir gegn hitnun jarðar fela í sér fjárfestingar af ýmsu tagi. 
Fjárfest er í búnaði, mannauði og tækni til að draga úr útblæstri gróðurhúsa-
lofttegunda og að finna og þróa nýja orkugjafa. Þessar fjárfestingar eru að 
verulegu leyti sértækar og óafturkræfar. Það merkir að þær nýtast ekki 
fyllilega í annað, t.d. ef aðstæður breytast og ástæða er talin til að hverfa frá 
mótvægisaðgerðunum. Sama máli gegnir um ýmsa stofnanalega þætti, 
löggjöf, alþjóðasáttmála, eftirlitskerfi o. fl. sem því tengist að draga með 
skipulegum hætti úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Svona fyrirbæri eru oft 
ósveigjanleg og lífsseig og því einnig að einhverju marki óafturkræf.  

Framrás tímans flækir enn vandamálið. Kostnaður og ábati fellur til yfir 
langan tíma og kostnaðurinn kemur á undan ábatanum. Þá er ekki síður 
þýðingarmikið að þegar fram í sækir dregur úr ýmsum óvissuþáttum. Ljósara 
verður hvort jörðin er að hitna eða ekki. Rannsóknir og vaxandi þekking 
draga úr óvissunni um orsakir hitnunar, hlutdeild mannsins í henni, 
efnahagslegar afleiðingar hitnunar og kostnað og ábata af mótvægis-
aðgerðum.  

Ofangreint vandamál er dæmi um velþekktan flokk vandamála sem á 
íslensku má kalla vandamál óafturkræfra fjárfestinga við skilyrði óvissu (irreversible 
investment problem under uncertainty, sjá t.d. Dixit og Pindyck, 1994). Þessi 
vandamál eru margslungin og tæknilega flókin og því oft ekki auðvelt að sjá 
skóginn fyrir trjánum. 

Til að auðvelda sýn á kjarna málsins er gagnlegt að setja vandamálið upp 
með formlegri hætti. Látum a tákna aðgerðir eða öllu heldur feril aðgerða yfir 
tíma til að draga úr hitnun jarðar. Þessar aðgerðir geta t.d. verið samdráttur í 
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útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Ritum hreinan ábata af þessum aðgerðum 
sem  

 
 NB(a,z)=B(a,z) - C(a,z), 
 

þar sem B(a,z) táknar ábata and C(a,z) kostnað við aðgerðirnar a, þegar 
umhverfisskilyrði, þ.e. hitastigið og tengd atriði, eru z.  

Með því að allt þetta gerist yfir tíma er réttara að rita hinn hreina ábata 
sem núvirðið: 
 
(1) 

0
( ) ( ( ( ), ( )) ( ( ), ( )), ( )) r tV a W B a t z t C a t z t z t e dt

∞ − ⋅= − ⋅∫ , 

 
þar sem W(.,.), sem er fall af bæði hreinum ábata og umhverfisskilyrðum, 

mælir velferð á hverjum tíma, t, og 
r te− ⋅

færir þessa velferð til núvirðis.  
Sem fyrr er rakið eru flestar stærðirnar á hægri hlið líkingar (2) háðar 

verulegri óvissu. Þessari óvissu má lýsa með viðeigandi líkindaferlum og 
verða þá svonefnd Wiener-ferli oft fyrir valinu (sjá t.d. Dixit og Pindyck, 
1994). Dæmi um almennt Wiener ferli fyrir þróun hitastigsins z er: 

 
(2) ( , , ) ( , , ) ,  þar sem ,  (0,1)dz g z a t dt h z a t du du dt Nφ φ= ⋅ + ⋅ = ⋅ . 
 
Hliðstæðar líkingar gætu lýst óvissunni við ávinninginn, B, og kostnaðinn C.  

Hendingarhluti Wiener-ferlisins í (2) er stærðin ( , , )  h z a t du⋅ . Fallið, 
( , , )h z a t , sem er kallað flökt (volatility) ferlisins, gegnir lykilhlutverki í 

hendingarferlinu. Mikilvægt er að átta sig á því að í okkar vandamáli mun 
flöktið eflaust breytist yfir tíma eftir því sem þekking vex og upplýsingar 
safnast upp. 

Markmiðið er auðvitað að velja tímaferil fyrir mótvægisaðgerðirnar, a, 
þannig að vongildi V(a) á hægri hlið (1) sé hámarkað að teknu tillit til 
líkindaferilsins (2) og hliðstæðralíkindaferla fyrir aðrar stærðir. Sem fyrr eer 
getið er vandamál af þessu tagi afar flókið og jafnan erfitt að finna lausn (sjá 
t.d. Dixit og Pindyck, 1994; Pindyck 2000). Í þessari ritgerð er markið sett 
miklu lægra. Við látum okkur nægja að varpa ljósi á eitt af meginatriðinu í 
skynsamlegri lausn. Í því skyni munum við notast við afar einfaldaðra útgáfu 
af ofangreindu vandamáli.  
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Skynsamleg loftlagsstefna: Einfaldað vandamál 

Gerum hvað hitnun jarðar snertir ráð fyrir tveimur möguleikum: Sá fyrri 
felur í sér hitnun jarðar með skaðvænlegum áhrifum á framleiðslu, lífríki og 
almenn lífsskilyrði. Þessi möguleiki er m.ö.o. í hátt við það sem nú er mjög 
haldið á loft og margir virðast trúa. Köllum hann M-1. Síðari möguleikinn 
felur ekki í sér neinar breytingar til versnunar ⎯ annað hvort á hitnun jarðar 
sér ekki stað eða afleiðingarnar eru ekki neikvæðar. Þennan möguleika 
skammstöfum við M-2. Gerum ráð fyrir að líkurnar á M-1 séu q og líkurnar á 
M-2 (1-q).  

Til að vinna gegn hitnun jarðar eru einnig tvær kostir. Fyrri kosturinn, 
sem við nefnum K-1, er að vinna gegn hitnun með samdrætti í útblæstri 
gróðurhúsaloftegunda. Kosti K-1 fylgir kostnaður, C. Síðari kosturinn, K-2, 
er að gera ekkert. Það er kostnaðarlaust.. 

Látum nú B(i,j) tákna ábata þegar möguleiki i á sér stað og kostur j er 
valinn. Þá má draga saman mögulegar útkomur í eftirfarandi töflu:  

Tafla 2. Mögulegar afleiðingar af  hitnun jarðar. 
 Möguleikar 
 M-1 M-2 
Kostir Líkur=q Líkur=1-q 
K-1 B(1,1)-C B(2,1)-C 
K-2   B(1,2) B(2,2) 

 
Samkvæmt Töflu 2 er vongildi valkostanna tveggja sem hér segir: 
 

EV(1) = q⋅B(1,1)+(1-q)⋅B(2,1)-C, 
EV(2) = q⋅B(1,2)+(1-q)⋅B(2,2), 

 
þar sem EV(1) og EV(2) tákna vongildi valkosta 1 og 2. Mismunurinn á því 
að velja K-1 fremur en K-2 er því:  
 

EV(1)-EV(2) = q⋅B(1,1)+(1-q)⋅B(2,1)-C - q⋅B(1,2)-(1-q)⋅B(2,2) 
 
sem rita má á einfaldari hátt sem: 
 
(3) ∆EV ≡ EV(1)-EV(2) = q⋅∆B(1) + (1-q) ∆B(2) –C, 
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þar sem ∆B(1)≡B(1,1)-B(1,2) og ∆B(2)≡B(2,1)-B(2,2). Fyrri mismunurinn, 
∆B(1), táknar ávinninginn af því að velja K-1 umfram K-2, ef hitnun jarðar 
ásamt neikvæðum afleiðingum, þ.e. M-1, gerist. Í samræmi við kenningar 
þeirra sem berjast fyrir samdrætti í útblástri gróðurhúsaloftegunda geri ég hér 
eftir ráð fyrir að þessi stærð sé jákvæð. Síðari mismunurinn táknar 
ávinninginn af því að velja K-1 umfram K-2, ef M-2 gerist, þ.e. hitnun jarðar 
eða neikvæðar afleiðingar slíkrar hitnunar á sér ekki stað. Óhætt virðist að 
gera ráð fyrir að þessi mismunur sé ekki jákvæður, þ.e. ∆B(2)≤0. Það merkir 
einfaldlega að eigi hitnun jarðar eða neikvæðar afleiðingar hennar sé ekki stað 
er ekki unnt að auka velferð með samdrætti í útblæstri gróðurhúsaloftegunda.  

Niðurstaða 1 
Þótt ábati af mótvægisaðgerðum gegn hitnun jarðar sé meiri en 
kostnaðurinn, þ.e. B(1,1)-C>0, þarf ekki að skynsamlegt sé að leggja í slíkar 
aðgerðir. 

Til að sjá þetta þarf nægir að átta sig á því að samkvæmt líkingu (3) getur 
∆EV<0 hæglega samræmst því að B(1,1)-C>0. Það er aðeins þegar q=1, þ.e. 
öruggt að hitnun jarðar á sér stað og B(1,2)≤0, þ.e. ábatinn af því að gera ekki 
neitt þegar hitnun jarðar gerist er ekki pósitífur, sem B(1,1)-C>0 er nægileg 
ástæða til að hefja mótvægisaðgerðir. 

Nú er auðvitað ljóst að ∆EV getur verið jákvætt eða neikvætt. Ef það 
neikvætt, er auðvitað ekkert vit í að velja K-1. En er endilega skynsamlegt að 
velja K-1 þótt ∆EV>0? Svarið er nei. Ástæðan er sú að sé K-1 valinn, er 
hinum valkostinum, K-2, fórnað, a.m.k. að hluta. Því að velja K-1 í upphafi 
fylgja vissar óafturkræfar fjárfestingar í búnaði, mannauði, tækni og 
stofnunum. Ef það kemur t.d. í ljós nokkrum árum síðar, að ekki verður af 
hitnun jarðar eða neikvæðum afleiðingum hennar, er kostur K-2 ekki lengur 
fyrir hendi, a.m.k. ekki í sömu mynd og áður. Ef K-2 er hins vegar valinn í 
upphafi er engum dyrum lokað. Á næsta tímabili er unnt að velja á milli kosta 
1 og 2 á grundvelli nýrra upplýsinga og þekkingar.  

Eins og þeir Dixit og Pindyck (1994) hafa útskýrt má líta svo á að það að 
geta valið á milli K-1 og K-2 sé valréttur (option) sem hafi ákveðið verðmæti 
nákvæmlega eins og valréttur í fjármálum. Með því að velja K-1 í upphafi er 
þessum valrétti glatað. Því fylgir kostnaður sem draga á frá væntanlegum 
ábata af því að velja K-1. Sé það gert kann að vera óskynsamlegt að velja K-
1, jafnvel þótt vongildi þess, þ.e. ∆EV í jöfnu (3), sé jákvætt.  

Við skulum nú freista þess að skoða þetta nánar. Til að auðvelda sýn á 
aðalatriði málsins skulum við einfalda dæmið enn frekar. 
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Gerum í fyrsta lagi ráð fyrir því að B(2,1)=B(1,2)=B(2,2)=0. Þessi 
einföldun er einvörðungu til að einfalda algebruna sem á eftir kemur og 
virðist tiltölulega meinlaus. Hún felur það annars vegar í sér að ábatinn af því 
mótvægisaðgerðum er enginn ef ekki verður af hitnun jarðar og hins vegar 
að ábatinn af engum mótvægisaðgerðum sé enginn hvort sem af hitnun 
jarðar verður eða ekki. 

Með þessum einföldunum má endurrita Töflu 2 eins og rakið er í Töflu 3.  

Tafla 3. Mögulegar afleiðingar af  hitnun jarðar. Einföldun 
 Möguleikar 
 M-1 M-2 
Kostir Líkur=q Líkur=1-q 
K-1 B-C  -C 
K-2   0   0 

 
Gerum því næst ráð fyrir að við getum tekið ákvörðun, þ.e. valið á milli 

kostanna tveggja, á tveimur tímapunktum; upphafstímanum t0 og á síðari 
tíma t1. Einfaldast er að láta t0 vera núna, þ.e. t0=0 Með tilliti til 
viðfangsefnisins virðist ekki óeðlilegt að t1 sé eftir nokkur ár t.d. 5 ár. 

Á upphafstímanum, t0, er unnt að velja á milli kosta 1 og 2. Sé kostur 1 
valinn, þ.e.a.s. lagt er upp í það ferli að draga úr útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda með tilheyrandi breytingum á efnahagslífinu, er því 
ferli fylgt til nokkurrar frambúðar (t.d. 20 ár). Það verður því ekki um það að 
ræða að velja aftur á tímanum t1. Við gefum okkur m.ö.o. þá forsendu að 
ákvörðun um K-1 sé óafturkræf a.m.k. í ákveðinn tíma sem er miklu lengri 
en t1. Þetta er ekki óeðlilegt því K-1 fylgja sértækar fjárfestingar og breytingar 
á efnahagsskipulagi sem ekki er auðvelt að snúa við. Ef hins vegar K-2 
verður fyrir valinu á tíma t0 er ekki lagt í neinar óafturkræfar breytingar eða 
kostnað. Þegar kemur að tíma t1 er því aftur unnt að velja á milli kosta 1 og 2. 
Því má segja að með því að velja K-2 á tíma t0 sé verið að fresta 
óafturkræfum ákvörðunum. Þessu ákvörðunartré er lýst í Mynd 1. 

K-2

K-2

t0

t1

K-1

K-1K-2

K-2

t0

t1t1

K-1

K-1

 
Mynd 1. Ákvörðunartré 
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Séð frá tímanum t0, eru augljóslega vissar líkur á að taka rétta ákvörðun á 
tímanum t1. Rétt ákvörðun þá er auðvitað að velja Kost 1 ef hitun jarðar 
verður að veruleika, og Kost 2 ef svo er ekki. Táknum þessar líkur með s. 
Líkurnar á því að taka ranga ákvörðun á tímanum t1 eru þá 1-s. Séð frá 
tímanum t0 eru því líkurnar á mismunandi afleiðingum ákvarðana á 
tímapunkti t1 sem lýst er í Töflu 4. 

Tafla 4. Líkur á útkomum við ákvörðun á tíma t1 
 Möguleikar 
 1 2 
Kostir Líkur=q Líkur=1-q 
K-1 q·s (1-q)·(1-s) 
K-2 q·(1-s) (1-q)·s 
 

Með því margfalda saman færslurnar í töflum 3 og 4 má finna vongildi 
ábata af ákvörðun á tíma t1: 

 
EV(t1) = ( ) (1 ) (1 )q s B C q s C⋅ − − − ⋅ − ⋅ . 

 
Núvirði þessa ábata er:  
 
(4) EV(t1)·δ = ( ( ) (1 ) (1 ) )q s B C q s C δ⋅ − − − ⋅ − ⋅ ⋅ , 
 
þar sem δ er núvirðistuðullinn núvirðisstuðulinn 1r teδ − ⋅= , þar sem r>0 
táknar ávöxtunarkröfu. Þessi núvirðisstuðull færir kostnað og ábata af síðari 
ákvörðuninni til núvirðis. Takið eftir að δ<1. 

Jafna (4) mælir vongildi ávinnings af því að fresta óafturkræfum ákvörðun 
á tímanum t0. Þetta er m.ö.o. væntanlegur ábati af því að velja K- 2 á 
tímanum t0. Þennan ávinning þarf að bera saman við vongildi þess að velja 
K-1 á tímanum t0. Með hliðsjón af Töflu 3 er sá ábati: 
 
(5) EV(1,t0) = q · B - C 
 

Mismunur þessara tveggja valkosta á tíma t0, þ.e. velja Kost 1 eða fresta 
óafturkræfum útlátum með því að velja Kost 2, er því: 
 
(6) Ψ ≡ EV(t1)·δ - EV(1,t0) = ( ( ) (1 ) (1 ) )q s B C q s C δ⋅ − − − ⋅ − ⋅ ⋅ - q B C⋅ + > 0.  
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Líking (6) er í ýmsu tilliti grundvallarlíking í þessari ritgerð. Hún dregur 
saman skilyrðin fyrir því að skynsamlegt sé að fresta því að grípa til 
mótvægisaðgerða gegn hitnun jarðar. Ef Ψ>0 borgar sig að fresta, þ.e. að 
velja K-2.  

Af líkingu 6 er augljóst að Ψ getur verið jákvæð stærð jafnvel þótt EV(1, 
t0)>0. Það sem til þess þarf er einungis að EV(t1), þ.e. vongildi þess að fresta, 
sé nægilega hátt. Þar með höfum við sýnt fram á eftirfarandi grundvallaratriði 
varðandi skynsamleg viðbrögð við þeim möguleika að loftslag jarðar fari 
hitnandi: 

Niðurstaða 2 
Jafnvel þótt vongildi mótvægisaðgerða gegn hitnun jarðar, þ.e. samdráttur í 
útblæstri gróðurhúslofttegunda, sé jákvætt getur samt verið skynsamlegt að 
fresta því að hefja slíkar aðgerðir.  

Það er auðvitað mikilvægt að átta sig á því hvað það er sem veldur þessari 
niðurstöðu. Tvennt er þar veigamest: Í fyrsta lagi það að fjárfestingin í 
mótvægisaðgerðunum gegn hitnun jarðar og skaðvænlegum áhrifum hennar, 
sé að einhverju marki óendurkræf. Sem fyrr er rakið verður það að teljast afar 
líklegt. Sé á hinn bóginn ekki um neina óafturkræfni að ræða, þ.e. öll 
fjárbinding í mótvægisaðgerðum af fullu afturkræf, er Niðurstaða 2 ekki 
lengur fyrir hendi. Til að sjá það nægir að átta sig á því að þá er sama val 
ámilli K-1 og K-2 á tímanum t1 hvor kosturinn sem valinn er á tímanum t0. 
Einhver óafturkræfni er m.ö.o. nauðsynleg forsenda fyrir Niðurstöðu 2. 

Í öðru lagi er það nauðsynlegt að það sé einhver óvissa um hvort af 
hitnun jarðar með neikvæðum afleiðiðngum verði. Þetta er auðvitað í 
samræmi við það sem búast hefði mátt við. Ef það er engin óvissa um hitnun 
jarðar, þá er í rauninni engin óvissa á fyrsta ákvörðunarpunkti og því engin 
hætta á mistökum. Til að sjá þetta með formlegri hætti nægir að átta sig á því 
að sé q=1, þ.e. engin óvissa um hitnun jarðar, einfaldast líking (6) í:  
 
(6’) Ψ= ( ) ( 1)B C s δ− ⋅ ⋅ − , 
 
sem er örugglega ekki jákvæð stærð.2  

Takið hins vegar eftir því að hvorki óafturkræfni né q<1 eru nægilegar 
ástæður til þess að skynsamlegt sé að fresta mótvægisaðgerðum. Til að sjá 

                                                 
 
2  Nema auðvitað ef B-C<0 en þá er K-1 aldrei hagkvæmur.  
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þetta nægir að átta sig á því að með nægilega háum vöxtum, þ.e. nægilega 
lágum núvirðisstuðli, δ, er ávallt unnt að gera Ψ að neikvæði stærð3  

Við höfum því sýnt fram á niðurstöðu 3: 

Niðurstaða 3 
Nauðsynlegar (en ekki nægilegar) ástæður fyrir því að það kunni að vera rétt 
að fresta mótvægisaðgerðum enda þótt vongildi þeirra sé jákvætt eru að (i) 
einhver óafturkræfni sé til staðar og (ii) einhver óvissa sé um hitnun jarðar.  

Ekki þarf að skoða líkingu (6) lengi til að átta sig á því að það er að öðru 
jöfnu því vænlegra að fresta mótvægisákvörðunum sem ábatahlutfallið, B/C, 
er lægra og núvirðisstuðulinn, δ, hærri (ávöxtunarkrafan lægri) ⎯ og öfugt. 
Þetta er í samræmi sem búast hefði mátt við. Ef B/C er lágt er ávinningurinn 
af þvi að hefja mótvægisaðgerðir nú þegar litlar og því að öðru jöfnu 
vænlegra að fresta. Ef ávöxtunarkrafan er lág er að öðru jöfnu ódýrt að 
fresta. Líkurnar tvær í dæminu, þ.e. s, virka í gagnstæðar áttir. Því hærri sem 
líkurnar á hitnun jarðar eru, þ.e. því hærra sem q er, þeim mun óvænlegra er 
að fresta mótvægisaðgerðum að öðru jöfnu. En því hærra sem s er, þ.e. því 
líklegra sem það er að tekin verði rétt ákvörðun á tímanum t1, þeim mun 
vænlegra er, að öðru jöfnu, að fresta mótvægisaðgerðum. 

Könnum nú nánar þau pör af líkunum (q,s) sem gera það að verkum að 
það er skynsamlegt að fresta mótvægisaðgerðum, þ.e. velja K-2 á 
upphafstímanum. Grunnkrafan er auðvitað sú að Ψ í jöfnu (6) sé jákvæð 
stærð. Með umritun á líkingu (6) kemur í ljós að þetta skilyrði leiðir til 
eftirfarandi ójöfnu. 

 

(7) 

[1 (1 )]
[1 (1 )] (1 ) ( )

s Cq
s C s B C

δ
δ δ

− ⋅ − ⋅<
− ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅ − . 

 
Það eru hins vegar ekki öll (q,s) sem fullægja þess skilyrði sem koma til 

greina. Í fyrsta lagi verða bæði q og s auðvitað að vera á bilinu [0,1]. Í öðru 
lagi er sjálfsagt að gera ráð fyrir að EV(1,t0)>0. Sé svo ekki, kemur ekki einu 
sinni til álita að hefja mótvægisaðgerðir á tímanum t0 og því ekki um 
áhugavert vandamál að ræða. Samkvæmt líkingu (5) þýðir EV(1,t0)>0 að: 
 

                                                 
 
3  Að því gefnu auðvitað að EV(1, t0)>0 
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(5’) Cq
B

> . 

 
Í þriðja lagi virðist eðlilegt að gera ráð fyrir að s≥q. Sem fyrr er rakið eru q 
líkurnar á því að hitnun jarðar eigi sér stað. Sé kostur K-1 valinn á tíma t0 er 
q:þá jafnframt líkurnar á því að hafa valið rétt á þeim tímapunkti. s táknar á 
hinn bóginn líkurnar á því að velja rétt á tímanum t1. Samkvæmt eðli málsins 
geta upplýsingar og þekking um hitnun jarðar ekki verið minni á tíma t1 en t0. 
Því geta líkurnar á að velja rétt tæpast verið minni á tímapunkti t1 er 
tímapunkti t0.  

Þau (q,s) sem eru þannig að það borgar sig að velja K-2 á 
upphafstímanum tilheyra því menginu:  

 
[1 (1 )],  0 , 1,  ,  ,  

[1 (1 )] (1 ) ( )
C s Cq s q s q s q q
B s C s B C

δ
δ δ

⎡ ⎤− ⋅ − ⋅Ω = ≤ ≤ > ≥ <⎢ ⎥− ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅ −⎣ ⎦
 

 
Dæmi um þetta mengi er dregið í Mynd 2. Myndin er reiknuð miðað við að 
B=3, C=1, r=0.05 og t1=5. Önnur gildi fyrir þessar stærðir munu gefa annað 
Ω sem getur ýmist verið stærra eða smærra.  

0 0.5 1
0
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1

Ωq

s

Ψ=0

q=C/B

s=q

 
Mynd 2. Leyfileg (q,s)-svæði er skyggt. Þau (q,s) þar sem skynsamlegast að 
velja K-2 á upphafstíma eru á svæði Ω 
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Lokaorð 

Veruleg óvissa er bæði um hitnun jarðar og afleiðingar slíkrar hitnunar fyrir 
lífskilyrði og hagsæld jarðarbúa. Þessi óvissa er miklu meiri er margir 
umhverfissinnar gefa í skyn og ráða má af umjöllun um málefnið í 
fjölmiðlum.  

Jafnvel þótt það sé tekið trúanlegt að hitnun jarðar eigi sér nú stað og hún 
stafi af útblæstri mannkyns á gróðurhúsalofttegundum er ekki þar með sagt 
að skynsamlegt sé að draga úr slíkum útblæstri. Ástæðan er sú, að samdráttur 
í útblæstri gróðurhúslofttegunda er afar kostnaðarsamur og ekki liggjur ljóst 
fyrir hvort ávinningurinn vegi upp á móti þeim kostnaði. Flestar mælingar 
sem gerðar hafa verið (sjá t.d. eina af þeim elstu Nordhaus, 1994 og eina af 
þeim nýjustu Kavuncu og Knabb, 2005) benda raunar til að svo sé ekki, 
nema þá e.t.v. að mjög takmörkuðu leyti. 

Jafnvel þótt við gefum okkur (öfugt við mælingar) að fyrir liggi að núvirði 
ábata af samdrætti í útblæstri gróðurhúsalofttegunda sé umfram kostnaðinn 
er heldur ekki þar með sagt að skynsamlegt sé að leggja í slíkar 
mótvægisaðgerðir. Fyrir þeirri niðurstöðu eru nokkrar ástæður. Sú fyrsta og 
augljósast er óvissan. Vegna hennar er alls ekki víst að vongildi hagnaðar af 
því að leggja í mótvægisaðgerðir gegn hitnun jarðar sé jákvætt, þótt núvirði 
slíkra mótvægisaðgerða (án tillits til allra hinna fjölmörgu óvissuþátta) sé það.  

Það að leggja í mótvægisaðgerðir gegn hitnun jarðar er í mörgu tilliti eins 
og að kaupa happdrættismiða. Ef allt gengur eftir ⎯ jörðin er að hita, 
ástæðan er útblástur gróðurhúsaloftegunda, hitnunin er efnahagslega skaðleg 
og samdráttur í útblæstri gróðurhúsalofttegunda dregur nægilega hratt og 
mikið úr hitnunni ⎯ kemur upp vinningur og við högnumst (ef reikningar 
voru réttir). Ef á hinn bóginn eitthvað af þessum forsendum bregðast er 
ábatinn enginn og við sitjum uppi með kostnaðinn einan. Það er aðeins 
þegar full vissa er um allar hliðar á hitnun jarðar að unnt er að komast hjá því 
að taka tillit til óvissu í mati á því hvort skynsamlegt sé að leggja í 
mótvægisaðgerðir eða ekki. 

Jafnvel þótt vongildi þess að draga úr hitnun jarðar með samdrætti í 
útblæstri gróðurhúsalofttegunda sé jákvætt er enn ekki þar með sagt að 
skynsamlegt sé að leggja í slíkar aðgerðir. Ástæðan er sú, að þessar 
mótvægisaðgerðir fela að hluta í sér óafturkræfar fjárfestingar í búnaði, 
mannauði og fleiru. Því er það að þótt í ljós komi, t.d. nokkrum árum seinna, 
að hitnun jarðar og/eða skaðvænlegar afleiðingar hennar komi ekki fram og 
því hefði verið betra að taka ekki upp mótvægisaðgerðir, verður ekki ⎯ 
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a.m.k. ekki algerlega ⎯ til baka snúið. M.ö.o. með því að hefja 
mótvægisaðgerðir er þeim valkosti fórnað, a.m.k. að hluta, að aðhafast ekki. 
Þessi valkostur er verðmætur ⎯ rétt eins og valréttur (option) í fjármálalífi. 
Fórn hans er því kostnaðarsöm. Þennan kostnað verður að draga frá vongildi 
ábatans af því að hefja mótvægisaðgerðir. Þess vegna kann að vera 
skynsamlegt að láta vera að hefja mótvægisaðgerðir ⎯ a.m.k. fresta þeim ⎯ 
þótt vongildi slíkra aðgerða sé jákvætt.  

Rétt er taka það fram að þessi ritgerð felur ekki í sér neinar niðurstöður 
um það hvort skynsamlegt er eða ekki að draga úr útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda í því skyni að draga úr hitnun jarðar. Hlutverk hennar 
er einungis að dragafram og varpa ljósi á þau meginskilyrði sem ráða því 
hvort slíkt er skynsamlegt eða ekki. Það fer síðan eftir aðstæðum ⎯⋅ núvirði 
reiknaðs ábata af og kostnaði við mótvægisaðgerðir, áætluðum líkum á 
hitnun jarðar og verkan mótvægisaðgerða og líkunum á að taka rétta 
ákvörðun síðar í ljósi nýrra upplýsinga ⎯ hvort skynsamlegt er að grípa til 
mótvægisaðgerða nú þegar eða fresta ákvörðun um nokkur ár. Augljóst er að 
niðurstöður þessara reikninga geta verið mismunandi fyrir jarðarbúa í heild 
ogeinstaker þjóðir eða hópa. Frá sjónarmiðið okkar Íslendinga er auðvitað 
forgangsmál að framkvæma þetta mat fyrir fyrir Ísland. Miðað við þær 
alþjóðlegu skuldbindingar sem þjóðin hefur þegar tekist á hendur og enn 
standa fyrir dyrum verður að teljast sérkennilegt að þetta hefur til þessa verið 
látið ógert.  
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Framlag Peters F. Druckers til 
stjórnunarfræðanna 

Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Þegar nafn Peters Ferdinands Druckers ber á góma eru allir sem hafa 
eitthvað með stjórnun að gera með á nótunum. Því vitnað er til eins af 
merkustu mönnum samtímans, manns sem hefur lagt mikið af mörkum til 
stjórnunarfræðanna. Það er ekki síst vegna ritverka og fyrirlestra Peters F. 
Druckers að stjórnun er viðurkennd sem sjálfstætt fag. 

Inngangsorð Johns E. Flahertys í bókinni Peter Drucker: Shaping the 
Managerial Mind um framlag Druckers eru þessu til staðfestingar: 

 
Few people are accorded the rare distinction of establishing a modern academic 
discipline. Recognized as “the father of modern management” and 
acknowledged as “the man who invented the corporate society” Peter Drucker 
merits this rare honor. For almost six decades his writings, lectures, and 
consulting activities have created a rich legacy of scholarship for students of 
management and have served as a fertile source of inspiration and relevant 
methodology for business practioners (Flaherty 1999, bls. 1). 
 
Peter Drucker er vel þekktur á Íslandi. Bækur eftir hann eru seldar í nær 

öllum bókabúðum. Efni frá Peter Drucker er dregið fram og um það fjallað á 
stjórnunarnámskeiðum. Ráðgjafar vitna til Peters Druckers og stjórnendur 
hafa bækur hans á náttborðinu. Að þessu sögðu er eðlilegt að spyrja sig hvort 
þörf sé á því að kynna manninn frekar hér á landi og fjalla um framlag hans. 
Svarið er já. Einmitt vegna þess hve þekktur hann er og framlag hans 
áhugavert er ástæða til að gera manninum oft skil og segja frá verkunum. 

Greinarhöfundur hefur um nokkurra ára skeið haldið fyrirlestra um Peter 
Drucker og inntakið í hans ritverkum fyrir nemendur. Nemendur hafa ávallt 
sýnt þessum fyrirlestrum áhuga og kallað eftir efni úr fyrirlestrunum og 
upplýsingum um þær heimildir sem byggt hefur verið á. Spurn nemendanna 
eftir efninu opnaði hugann fyrir því að setja saman grein um Drucker og 
hugmyndin að útfærslunni vaknaði eftir lestur bókar prófessors Johns E. 
Flahertys um ævi og framlag Peters F. Druckers.  
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Ætlunarverkið í þessari grein er að gefa lesandanum sýn yfir verk 
Druckers og draga fram nokkur meginskilaboð frá honum sem hafa haft 
mikla þýðingu fyrir stjórnunarfagið. Framan af er að verulegu leyti stuðst við 
texta Johns Flahertys, en eftir því sem líður á greinina er í auknum mæli 
unnið út frá frumheimildum eftir Drucker og lagt sjálfstætt út af þeim 
textum. Að endingu er sett fram sjónarmið um það erindi sem efni frá Peter 
Drucker á til nemenda í viðskiptafræði og til stjórnenda almennt. 

Nánar um manninn og mótunarárin 

Peter F. Drucker er fæddur í Austurríki í nóvember 1909. Um mótunarár 
Druckers segir John Flaherty: 

 
Three main and independent roots helped mold Drucker’s career: the impact of 
two elementary school teachers, the intellectual atmosphere of post-World War I 
Vienna, and an early attraction toward the classics and humanities (Flaherty 1999, 
bls. 5). 
 
Þessi þrjú atriði eru sögð hafa haft afgerandi áhrif á Drucker, bæði í orði 

og verki. Grunnskólakennararnir sem vísað er til voru mjög ólíkir. Annar 
kennarinn brýndi fyrir Drucker að gæta að fágun og ögun í ritun meðan hinn 
hvatti Drucker að fara út fyrir rammann og fyrirliggjandi hefðir í hugsun og 
nálgun að vandamálum. Flaherty dregur fram að Drucker hafi haft 
takmarkað álit á skólakerfinu á námsárunum og það viðhorf hafi haft áhrif á 
vinnubrögð hans en ekki einkunnir. Gengið er svo langt að segja að Drucker 
hafi menntast þrátt fyrir skólann. Mesti áhrifavaldar í menntun Druckers 
voru foreldrar hans og það fólk sem kom á heimili hans. Í samskiptum við 
þetta fólk, sem var í fremstu röð innan mennta og lista, lærði Drucker góða 
siði og mikilvæga færni á mörgum sviðum (Drucker, 1978). Flaherty lætur 
þess einnig getið að Drucker hafi fengið tækifæri til að sækja áhugaverður 
málstofur á unglingsárunum. 

 
Treating him as a young adult, the conductors of these sessions made no 
distinction between senior and junior guests. Contribution and respect for 
learning were the only demands at these meetings. Papers on social problems and 
contemporay issues were presented, discussed, and critiqued. From these 
improvised seminars Drucker learned problem identification and the 
fundamentals of basic research, but most of all, he “learned how to learn” 
(Flaherty 1999, bls. 7). 
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Greinargerðin um áhuga Druckers á klassískum fræðum og mann-
vísindum byggir á frásögnum hans sjálfs.  

 
In endorsing a stress on the liberal arts Drucker contended that management was 
liberal because it dealt with conceptual and theoretical knowledge and was an art 
because it focused on results and the human relation skills needed to achieve 
them (Flaherty, 1999, bls. 8). 
 
Eftir menntaskólapróf í Vín virðist þolinmæði Druckers og trú hans á 

skólakerfið þar hafi verið þrotin. Hugur hans leitaði út fyrir Vínarborg. Á 
sautjánda ári leggur Drucker upp í ferð til Hamborgar og fær vinnu sem 
lærlingur í útflutningsfyrirtæki (Beatty, 1998). Tveimur árum síðar, þ.e. 1928, 
færir hann sig í vinnu við áhættustýringu í banka í Frankfurt. Þá vinnu missti 
Drucker ári síðar vegna erfiðleika bankans og hann réði sig þá í starf 
blaðamanns við leiðandi blað í Frankfurt að skrifa um fjármál. Hann varð 
fljótlega ritstjóri blaðsins á sviði viðskipta- og utanríkismála og gegndi því 
starfi til 1933. 

Samhliða ritstjórastörfunum stundar Drucker nám í lögum við Háskólann 
í Frankfurt. Skipulagið á náminu gerði þetta kleift. Í frásögninni um þetta 
nám segir Flaherty að Drucker hafi alla tíð síðan verið hliðhollur því að 
nemendur gætu samtímis stundað nám og vinnu, ekki síst vegna þess þroska 
sem þátttaka á vinnumarkaðnum gefur. Flaherty undirstrikar einnig að 
tækifærið sem Drucker hafði við Háskólann í Frankfurt í að sækja málstofur 
og fyrirlestra hinna ýmsu fræðimanna hafi haft mikil áhrif á ævistarf hans. 
Sveigjanleikinn var þó ekki nægur til að Drucker gæti lokið lagaprófi. Þýskan 
ríkisborgararétt vantaði. Útgönguleiðin varð doktorspróf í stjórnmálafræði 
sem Drucker lauk 1931, þá tæplega 22. ára. Vegna frammistöðu sinnar var 
Drucker boðið að leggja inn ritgerð til mats á því hvort hann hefði hæfi í 
stöðu aðstoðarprófessors við skólann. Drucker lagði fram ritgerðina og var 
hún talinn fullnægjandi en hann þáði ekki stöðuna við skólann. Getum er að 
því leitt að það hafi verið vegna þess að stöðunni fylgdi ríkisborgararéttur í 
Þýskalandi og að Drucker hafi þegar árið 1932 verið orðinn uggandi vegna 
stjórnmálaþróunarinnar þar í landi. Athygli vekur að Drucker skrifaði bók 
sem fjallaði um hugmyndir gyðingsins Friedrich Julius Stahls heimspeki-
prófessors í Berlin sem voru mjög andstæðar áherslum sem áttu upp á 
pallborðið í Þýskalandi á þessum tíma. Bókin var gefin út 1933 en snarlega 
bönnuð af yfirvöldum og upplaginu eytt (Flaherty, 1999). 

Drucker sá ekki framtíð fyrir sig í Þýskalandi og hélt til Bretlands árið 
1933. Þar gerðist hann starfsmaður í fjárfestingabanka og kynnti sér 
fjármálaheiminn vel næstu þrjú árin. Til marks um það hvað tilviljanir geta 
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þýtt fyrir þróun einstaklinga segir Flaherty frá því að Drucker hafi árið 1934 í 
London leitað sér skjóls undan regni í listasafni. Þar var sýning á japanskri list 
sem hann heillaðist svo af að hann hefur síðan safnað japanskri list og 
áunnið sér gott orðspor fyrir þekkingu á listinni og á japanskri menningu. 

Bretland varð ekki endastöðin hjá Drucker. Árið 1937 fluttist hann til 
Bandaríkjanna og gerðist sjálfstæður pistlahöfundur fyrir nokkur bresk blöð. 
Drucker skrifaði m.a. um efnahagsmál, stjórnmál, félagsmál og menntamál í 
Bandaríkjunum. John Flaherty gerir sérstaka grein fyrir því að árið 1937 hafi 
skipt sköpum í lífi Druckers. Hann gifti sig og færði sig um set til landsins 
sem hann valdi að gera að sínu. Flaherty dregur saman áhrifin af þessu nýja 
starfi og nýju umhverfi Druckers: 

 
Given his inner curiosity, gregarious personality, and propensity to learn, 
Drucker had little difficulty adjusting to this new stage in his journalistic career. 
Moreover, it provided an opportunity for him to hone his writing skills, 
becoming in the process a talented essayist. Equally significant, professional 
reporting and analysis revealed his prescient power of identifying economic 
trends and social phenomena (Flaherty, 1999, bls. 15). 
 
Flaherty lýkur kaflanum um mótunarárin með útlistun á því að ekkert eitt 

starf mundi hafa nægt til að gefa Drucker lífsfyllingu. Fram kemur að eitt 
starf varð þó að vera til staðar í verkefnasafni Druckers og það var starf 
háskólakennarans. Drucker hefur kennt víða og fengið mörg tilboð um 
kennarastöður í bestu háskólum í Bandaríkjunum. Fjölþætt sýn Druckers á 
samfélagið og margháttuð reynsla kom þó í veg fyrir að hann gæti samsamað 
sig hefðbundinni uppbyggingu í háskólum. Sérstaða Druckers hafði það í för 
með sér að verk hans hafa mætt gagnrýni ýmissa háskólamanna. 

Ritverk Peters F. Drucker 

Ritverk Druckers má flokka á ýmsan hátt. Gróflega má skipta verkunum í 
þrennt, um samfélagið og þróun þess, um fyrirtækið og stjórnun þess og svo 
um einstaklinginn og árangur hans. 

Peter F. Drucker er mjög afkastamikill höfundur. Eftir hann liggja að 
minnsta kosti 39 bækur og mörg hundruð greinar. Bækur eftir Drucker hafa 
selst í yfir fimm milljónum eintaka (Beatty, 1998). Fróðlegt er að skoða 
listann yfir bækurnar. Við gerð listans hér á eftir var stuðst við samantekt 
Flahertys sem nær til 1999 og frá þeim tíma er bætt við listann þeim bókum 
sem greinarhöfundur hefur upplýsingar um: 
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6. Friedrich Julius Stahl, Konservative Mtaatslehre & Geschichtliche 

Entwichlung. 1933. 
3. The End of Economic Man. 1939. 
4. The Future of Industrial Man. 1942. 
5. Concept of the Corporation. 1946. 
6. The New Society: The Anatomy of Industrial Order. 1950. 
7. The Practice of Management. 1954. 
8. America’s Next Twenty Years. 1955. 
9. Technology, Management and Society: Essays by Peter Drucker. 

1958. 
10. Landmarks of Tomorrow. 1959. 
11. Managing for Results: Economic Tasks and Risk-Taking Decisions. 

1964. 
12. The Effective Executive. 1967. 
13. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. 

1968. 
14. (Ed.) Preparing Tomorrow´s Business Leaders Today. 1969. 
15. Men, Ideas and Politics. 1971. 
16. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. 1971. 
17. The Unseen Revolution: How Pension Fund Revolution Came to 

America. 1976. 
18. An Introductory View of Management. 1977. 
19. Management Cases. 1977. 
20. People and Performance: The Best of Peter Drucker on 

Management. 1977. 
21. Adventures of a Bystander. 1978. 
22. Managing in Turbulent Times. 1980 
23. Toward the Next Economics, and Other Essays. 1981. 
24. The Changing World of the Executive. 1982. 
25. The Last of All Possible Worlds: A Novel. 1982. 
26. Concept of the Corporation (2nd ed.) 1983. 
27. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. 1985. 
28. The Frontiers of Management: Where Tomorrow’s Descisions Are 

Being Shaped Today. 1986. 
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29. The New Realities: In Government and Politics/ In Economics and 
Business/In Society and World View. 1989. 

30. Managing The Non-Profit Organization: Principles and Practices. 
1990. 

31. Drucker in the Harvard Business Review. 1991. 
32. Managing for the Future: The 1990’s and Beyond. 1991. 
33. The Ecological Vision: Reflections on the American Condition. 

1993. 
34. Post-Capitalist Society. 1993. 
35. Managing in a Time of Great Change. 1997. 
36. Drucker on Asia: A Dialogue Between Peter Drucker and Isao 

Nakauchi. 1997. 
37. Management Challenges for the Twenty-First Century. 1999. 
38. The Essential Drucker. 2001. 
39. Managing in the Next Society. 2002. 
40. The Daily Drucker. 2004 

 
Þetta eru býsna margar bækur og þær eru fleiri sem Drucker hefur komið 

að eða bera hans nafn. Sem dæmi má nefna bókina Drucker on the Profession of 
Management (Stone, 1994) sem er safn greina sem komið hafa út í Harvard 
Business Review. Annað dæmi er samtalsbók með Peter Drucker og Peter 
Senge frá árinu 2000. Þessar bækur eftir Drucker og önnur ritverk hans eru 
til vitnis um ævi hans og starf. Það er ótvírætt að eftir hann liggur bæði mikið 
og mikilvægt framlag til stjórnunarfræðanna. Frekari vitnisburð má finna á 
vefsíðum Leader to Leader Institute.  

Í umfjöllun USA TODAY í nóvember 2004 um síðustu bókina sem er á 
listanum hér að ofan, þ.e. „The Daily Drucker: 366 Days of Insight and 
Motivation for Getting the Right Things Done“ sem Peter F. Drucker gaf út 
í samstarfi við Joseph A. Maciariello, segir að þar sé þjappað saman í eina 
bók kjarnanum í 65 ára ritferli Druckers. Stjórnendum er boðið upp á að lesa 
og vinna með einn skammt af stjórnvisku á dag í 366 daga. 

Í umfjöllun USA TODAY eru tekin dæmi um þau áhrif sem Drucker 
hefur haft. Sérstaklega er þess getið að hann hafi haft mikil áhrif á marga 
lykilstjórnendur og leiðtoga, eins og Jack Welch fyrrum forstjóra General 
Electric og Rick Warren sem stofnaði Saddleback kirkjuna í Lake Forest í 
Kaliforníu. Drucker hefur á löngum ferli sínum verið ráðgjafi margra 
stjórnenda stórfyrirtækja og má nefna kynni hans af Alfred P. Sloan forstjóra 



Framlag Peters F. Druckers til stjórnunarfræðanna 443 

 

General Motors sem upphafið að þeim ferli. Margir leiðandi höfundar og 
skoðanamótendur á heimsvísu taka í sama streng þegar þeir fjalla um Peter 
Drucker (sjá vefsíðuna: www.pdpf.org/leaderbooks/drucker/bio.html). 

Skeiðin í ritferli Peters F. Drucker 

Bók Johns Flaherty um Drucker er afar áhugavert verk. Drucker segir sjálfur 
um bókina:  

 
Flaherty has accomplished the impossible: making a systematic thinker out of 
me. I am particularly impressed by his skill in balancing chronology and themes, 
and that over a sixty-year time span. I have learned a great deal about my work 
from this book (Peter F. Drucker á kápu bókar Flaherty, 1999). 
 
Hér segir Drucker að Flaherty hafi tekist hið ómögulega. Að koma 

honum á framfæri sem skipulögðum hugsuði. Einnig finnst honum sérstak-
lega markvert hversu vel Flaherty tekst til við að flétta saman tímaröð og 
innihaldi ritverkanna sem um er fjallað, ekki síst í ljósi þess að um 60 ára 
tímabil er að ræða.  

Flaherty skiptir umfjölluninni um ritverk Druckers í þrjá hluta: Fyrsta 
hlutann nefnir hann ‘uppgötvun nútímastjórnunar’, annan hlutann ‘um 
stefnu og frumkvöðlastarf’ og þriðja hlutann ‘um árangursríka stjórnendur’. 

Uppgötvun nútímastjórnunar 

Með bókunum ‘End of Economic Man’ og ‘The Future of Industrial Man’ 
var stefnan sett: 

 
In retrospect, it appears that the 1939 publication of his first major book, The 
End of Economic Man, was the turning point that directed his intellectual compass 
toward the ocean of management thought. Having once set sail on that course, 
he has remained on it (Flaherty, 1999, bls. 16). 
 
The Future of Industrial Man, Drucker’s second major work... ...reiterates and 
reinforces most of the main points of his political and social philosophy found in 
The End of Economic Man. One difference in the new book is his effort to 
prescribe in some detail the type of economic policies and institutions needed to 
overcome the challenges and dilemmas of building a harmonious industrial 
society (Flaherty, 1999, bls. 29). 
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Bækurnar hafa að geyma gagnrýna umfjöllun um samfélagið og 
efnahagslífið á árunum fyrir seinni heimsstyrjöldina og meðan á styrjöldinni 
stóð. Af umfjöllun Flahertys að dæma er í bókinni The End of Economic 
Man mikil gagnrýni á öfga í bæði hugarfari og stjórnarfari í samfélaginu, 
sérstaklega þegar kemur að efnahagsþróun og tækniþróun. Mikil áhersla er 
lögð á varnaðarorð Druckers við alræðisstjórnarháttum og þau höft sem slíkt 
stjórnarfar hefur á viðskipti og velferð einstaklinga (Maciariello, 2005). 

Í bókinni End of Economic Man er undirstrikað að þrátt fyrir vankanta 
sé markaðurinn sú leið sem færust er í samræmingu framleiðsluþátta og 
verðmætasköpun í samfélaginu. Jafnframt er undirstrikað að sú leið sé ekki 
gallalaus og sérstaklega er bent á að bregðast þurfi við þeirri staðreynd að 
efnahagslegir hagsmunir og félagslegir hagsmunir rekist oft á. Megin-
skilaboðin eru að við búum í samfélagi manna þar sem frelsi einstaklingsins 
er grundvallaratriði og því er nauðsynlegt að huga að skipulagi sem grund-
vallast á mannvirðingu, samfélagsábyrgð og réttmæti. 

Vegvísirinn að skipulaginu kemur strax fram í næstu bók Druckers The 
Future of Industrial Man. Þar er dregið fram að stór, sterk og sjálfstæð fyrirtæki 
séu megineinkenni í nýrri samfélagsskipan. Ekki aðeins skipti máli það afl 
sem þessi fyrirtæki hafa til verðmætasköpunar og áhrif til grósku í athafna-
lífinu, heldur líka sé það verðugt viðfangsefni að skoða til hlítar og þekkja 
innviði þessara skipulagsheilda og það sem nauðsynlegt sé til að stjórna 
fyrirtækjunum. 

 
Drucker considered the autonomous corporation to be the first major 
innovation of industrial civilization, and professional management, as its 
governing unit, is the second (Flaherty, 1999, bls. 32). 
 
Peter F. Drucker uppgötvar að stjórnunin er lykillinn að verðmætasköpun 

og velferð í samfélaginu. Maciariello (2005) sýnir fram á þetta og vitnar til 
orða Druckers sem er að finna í bókinni Management: Tasks, 
Responsibilities and Practices (1974, bls. X): „...it is managers and 
management that make institutions perform. Performing responsible 
management is the alternative to tyranny and our only protection against it“. 

Áhugi Druckers á stjórnun er þannig augljóslega ekki grundaður aðeins í 
faginu sjálfu og það sem það inniheldur. Áhuginn er ekki síður tilkominn 
vegna þess mikilvæga hlutverks sem stjórnun gegnir í samfélaginu til að gera 
að veruleika þá verðmætasköpun og velferð sem möguleg er. Maciariello 
segir þetta vera kjarnann í lífsverki Druckers: 
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From his very first book in 1939 through his latest in 2004, Peter Drucker has 
pursued the enormous topic, How do we create a society that functions? His answer: we 
must create institutions or organizations that perform—which in turn leads to 
the question, How does one create organizations that perform? And then, How does one 
develop managers who create organizations that perform? (Maciariello, 2005, bls. 2). 
 
Það er ekki nokkur leið, í svona stuttri samantekt, að gera grein fyrir 

umfanginu eða innihaldinu í þessum grundvallarverkum sem hér hafa verið 
nefnd til sögunnar. Sterkar vísbendingar eru um að þau hafi myndað 
grunninn að öllum ritferli Druckers. Í bók Flahertys segir að Alan Kantrow, 
Harvard University, haldi því fram að bækurnar séu dæmi um texta sem 
undirstriki mikilvægi þess ‘að hugsa’ fremur en ‘að gera’.  

Þessi athugasemd kristallar mikilvægt einkenni á verkum Peters Druckers. 
Vissulega er margar bækur eftir hann sem eru bæði notadrjúgar og leið-
beinandi um hvað góðir stjórnendur eigi að gera, en þær eru alltaf grundaðar 
á kröfu um skilning. Lesandinn fær krefjandi spurningar að glíma við og 
hann er minntur á að svörin eru ekki gefin fyrirfram. Svörin taka ávallt mið af 
því samhengi sem er til skoðunar hverju sinni. 

Um stefnu og frumkvöðlastarf 

Áherslan á stefnumörkun og frumkvöðlastarf er inntakið í öðrum hlutanum 
af þremur í greiningu Flahertys á framlagi Druckers. Hann nefnir að Drucker 
hafi gert breytingar og stjórnun breytinga að mikilvægum þætti í bókinni The 
Practice of Management. Þætti sem markar upphafið að öðru skeiði í ritferlinum. 
Skeiði sem líta má á sem rökrænt framhald af uppgötvuninni um mikilvægi 
stjórnunar.  

Allt er á fleygiferð í samfélaginu og til þess að verja stöðu sína og uppfylla 
hlutverk sitt verða fyrirtækin og aðrar skipulagsheildir að fylgja með. Það 
vekur ávallt athygli þegar eftirfarandi tilvitnun í Drucker er sett fram: 
„Neither results nor resources exist inside the business. Both exist outside.“ 
(Drucker, 1967, bls. 17). 

Þessi setning beinir athyglinni að kjarna málsins sem er að tilvist fyrirtækis 
veltur á framlagi þess til hagsmunaaðila sinna. Það er ávinningurinn sem þeir 
- einkum viðskiptavinirnir og samferðamennirnir (samfélagið) - hafa af 
fyrirtækinu sem ræður úrslitum um getu þess til að starfa og það svigrúm sem 
fyrirtækið býr við. 

Vegna breytinganna í samfélaginu þá verða fyrirtækin að þróast með og 
vera í takt við tímann. En aðlögun að breyttum aðstæðum dugar ekki ein og 
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sér. Stjórnendur verða að þjálfa með sér færni til að greina á milli áskorana og 
verkefna morgundagsins og þeirra verkefna sem eru dagsins í dag. 

 
Because of the market test, which presupposed that the customer wanted his 
unfilled needs satisfied, the corporation had no choice but to be future oriented. 
Despite the imperative of change, there was, Drucker pointed out a paradox in 
the enterprise system. On the one hand, businessmen were the silent 
revolutionaries of social change, altering the environment through the creation of 
new products, services, and jobs. On the other hand, in business, nothing failed 
like success. Those who were once business revolutionaries often became 
reactionaries, acting as though their early achievements were set permanently in 
cement (Flaherty, 1999, bls. 100). 
 
Lykillinn að þróunarstarfinu er fólginn í þeirri þekkingu sem almennt séð 

er til staðar og er að verða til í samfélaginu á hverjum tíma. Þetta undirstrikar 
sérstöðu og mikilvægi þekkingarverðmæta í þróunarstarfi fyrirtækja (Drucker, 
1967). 

Flaherty bendir á að Drucker áttaði sig snemma á nauðsyn þess fyrir 
stjórnendur að vinna að nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Drucker dregur fram 
mikilvægi þess að hafa þrívíðan skilning á þróunarstarfinu. Í því felst að 
vinna samtímis að útfærslu á núverðandi stöðu fyrirtækisins, skerpingu á 
útlínum og framkvæmd í átt að mögulegri stöðu þess og draga upp 
framsæknar hugmyndir um æskilega stöðu þess. Þessi þrívíða sýn er svo 
skoðuð m.t.t. útfærslu rekstrar, tímatenginga, fyrirtækjamenningar og stefnu 
fyrirtækisins. 

Í umfjölluninni um stefnu er vikið að spurningunum sem Drucker er 
einna frægastur fyrir:  

 
In the traditional phase the question was, What is the business? in the transitional 
phase, What will the business be? and in the transformational phase, What 
should the business be? (Flaherty, 1999, bls. 108). 
 
Þetta eru lykilspurningarnar sem auðvelda stjórnendum að átta sig á 

tilvistarkenningunni sem fyrirtækið byggir á. Tilvistarkenningin grundvallast á 
skilningi á því sem mestu ræður um árangursríka starfsemi fyrirtækisins. 

 
The story is a familiar one: a company that was a superstar only yesterday finds 
itself stagnating and frustrated, in trouble and, in a seemingly unmanageable 
crisis... The assumptions on which the organization has been built and is being 
run no longer fit reality. These are the assumptions that shape any organization’s 
behaviour, dictate its decisions about what to do and what not to do, and define 
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what the organization considers meaningful results... They are what I call a 
company’s theory of the business (Drucker, 1994, bls. 3). 
 
Undirstöðurnar í tilvistarkenningu fyrirtækis hreyfast og þær taka 

breytingum. Umhverfið hverfist og grundvallarforsendurnar verða aðrar. 
Viðskiptavinirnir sjá nýjar leiðir til að uppfylla þarfir sínar. Óskir þeirra og 
kröfur breytast. Markaðsöflin sem herja, tæknin sem umbreytist, þekkingin 
sem vex og færnin til að bjóða upp á nýjar vörur og þjónustu gerir það að 
verkum að tilvistarkenningar fyrirtækja úreldast hratt. Fyrirtækin ganga 
þannig í gegnum tilvistarhvörf og verða að spyrja sig grundvallar-
spurninganna á ný. Við það mikilvæga verk getur það ráðið úrslitum að 
fyrirtækið hafi á að skipa árangursríkum stjórnendum. 

Stjórnendurnir þurfa að ná saman. Þeir þurfa að ná niðurstöðu um þær 
forsendur og þau atriði sem skipta máli fyrir reksturinn. Þeir verða að varpa 
af sér hlekkjum vanans og sjá starfsemina í hinu nýja ljósi. Átta sig á 
tækifærunum og ná sambandi við viðskiptavinina á þeim forsendum sem 
skiptir þá máli. Þeir verða að gera breytingar á fyrirtækinu og losa sig við það 
sem heftir það. Einbeita sér að heilbrigðu jafnvægi á milli rekstrar og 
nýsköpunar og höndla þannig þá áhættu sem starfsemin býr við. 

Um árangursríka stjórnendur 

Þriðji hlutinn í þessari umfjöllun um ritferil Druckers dregur lesandann að 
framlagi hans til þekkingar á því sem gerir stjórnendur árangursríka. Í fyrsta 
hlutanum fengum við innsýn í það hvernig og hvers vegna Drucker skynjaði 
stjórnun sem sjálfstætt og mikilvægt fag. Í öðrum hluta fengum við nasasjón 
af því hvað mestu skiptir í árangursríkri stjórnun. Í þriðja hlutanum er 
athyglinni beint að gerandanum – stjórnandanum sem tryggir árangurinn í 
starfinu. 

Í umfjöllun Flahertys um þennan hluta er fyrst vikið að stjórnun í 
þekkingarsamfélagi og svo rætt um þau sjónarhorn sem Drucker notar í 
umfjöllun sinni um leiðir til að ná árangri. Síðan er fjallað um forystu og starf 
æðsta stjórnandans. Einnig framlag stjórnandans, helgun hans og einbeitingu 
sem hann þarf að hafa í starfinu. Drepið er á mikilvægi tímasetninga, 
skilnings á eigin styrkleikum og samskiptahæfni. Loks er vikið að 
ákvarðanatöku. 

Eitt nýjasta ritverkið frá Drucker, grein í Harvard Business Review í júní 
2004, fjallar einmitt um það sem gerir einstakling að árangursríkum 
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stjórnanda. Greinin er dæmigerð fyrir Drucker, stutt og hnitmiðuð. Hún 
endurómar þá stjórnvisku sem lífsverk Druckers hefur skilað samfélagsinu og 
stjórnendum. 

Upphafsstefið í greininni er að góður og árangursríkur stjórnandi þurfi 
ekki að passa inn í einhverja forskrift eða falla að einhverri tiltekinni 
kenningu um leiðtoga. Það er engin rétt uppskrift til. Drucker dregur hins 
vegar fram að ákveðin viðhorf og vinnubrögð séu einkennandi fyrir 
árangursríka stjórnendur (2004, bls. 59): Árangursríkir stjórnendur spyrja 
fyrst „hvað þarf að gera“ og þeir spyrja einnig „hvað er rétt fyrir fyrirtækið“. 
Þeir gera aðgerðaáætlanir, taka ábyrgð á ákvörðunum sínum, upplýsa um þær 
og sjá til þess að í fyrirtækinu sé ávallt þekking og skilningur á þeirri 
ákvörðun sem tekin hefur verið. Árangursríkir stjórnendur einbeita sér að 
tækifærum og möguleikum fyrirtækisins, sjá til þess að fundir séu gagnlegir 
og að í fyrirtækinu sé sterk liðsheild. Í því skyni segir Drucker að góðir 
stjórnendur hugsi og segi „við“ en ekki „ég“. 

Drucker (1970) leggur mikla áherslu á að stjórnendur hafi sjálfsaga og séu 
ábyrgir í störfum sínum. Hann leggur mikla áherslu á að stjórnendur nái 
árangri og að fyrirtækin sem þeir starfa í séu árangursrík (1979). Hann 
undirstrikar að stjórnun snúist um fólk og þau efnahagslegu og félagslegu 
verðmæti sem fólk geti búið til. Stjórnunin er lykillinn að því að virkja 
styrkleika einstaklinganna og búa til þá liðsheild sem fyrirtækið er (2001).  

Á efnið erindi til viðskiptafræðinema og viðskiptafræðinga? 

Það er ekki vafi í mínu huga að efni frá Peter F. Drucker á erindi til okkar 
sem viljum fræðast um og tileinka okkur stjórnun. Ferill Druckers er 
glæsilegur og ótrúlega langur. Yfirsýnin sem hann býr yfir er einstök. Það má 
mikið af honum læra. 

Eitt af því merkilega við Drucker er einbeittur vilji hans til að læra og gera 
betur. Flaherty vitnar til eftirfarandi í umfjölluninni um bókina The Practice of 
Management sem kom út árið 1954: „Drucker considered management theory 
“an unfinished business,” always in need of constant repair and 
rejuvenation” (Flaherty, 1999, bls. 113). 

Þetta eru mikilvæg skilaboð til viðskiptafræðinga og viðskiptafræðinema. 
Margir sýna, eins og fram hefur komið, Peter Drucker þann heiður að nefna 
hann föður nútímastjórnunar. Það er til efs að Drucker geri mikið úr því 
ávarpi. Frekar má ætla að hann undirstriki að hann sé einn af mörgum sem 
hafi lagt hönd á plóginn. Að frá honum sé fyrirliggjandi framlag sem skipti 
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máli. Jafnvel að hann fái notið þess að hafa verið lengi að. Þessi hugleiðing 
greinarhöfundar grundvallast á því að Peter Drucker minnir okkur fyrst og 
fremst á það sem er verðugt í lífi og starfi stjórnandans - það sem horfir til 
heilla fyrir mannlífið og samfélagið. Í slíku starfi er ekkert rúm fyrir sjálfshól 
og belging. Miklu fremur aga og auðmýkt. 

Drucker sýnir okkur að hann lærir og gerir sífellt betur. Það sést skýrt í 
yfirliti hans yfir stjórnun sem fag í bókinni Management Challenges for the 21st 
Century (Drucker, 1999). Þessi eiginleiki kemur einnig skýrt fram viðtali sem 
Bruce Rosenstein á við Drucker í USA TODAY (2004). Þar fær Drucker 
spurninguna: hvernig heldur þú þér við? Pistill Rosensteins birtist þ. 14. 
nóvember 2004: 

 
I myself always when finishing an assignment or a project, ask WHAT NEEDS 
TO BE DONE NOW? – and I always end up with a new action program. I 
don’t find that a DIFFICULT question. The difficult part is the NEXT question: 
AND WHAT ARE THE PRIORITIES? That takes me quite awhile as a rule, 
and a lot of agonizing. But it has to be asked and answered. 
 
Framlag Peters F. Drucker til stjórnunarfræðanna er ekki hafið yfir 

gagnrýni. Þvert á móti þá kallar það á gagnrýna skoðun og greiningu. Efnið 
er umfangsmikið og auðugt. Í þeirri vinnu er mikilvægt að átta sig á þeim 
frjóa jarðvegi sem Drucker er sprottinn úr og taka til greina þær forsendur 
sem hann leggur til grundvallar í öllu starfi sínu. 

Drucker nálgast stjórnun á þverfaglegum nótum og hann brúar bilið á 
milli fræðanna og raunveruleikans. Það eitt og sér er mikilvægt framlag sem á 
erindi til allra stjórnenda. 
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Gæðavandinn á háskólastiginu: Eðli og 
ástæður 

Rúnar Vilhjálmsson 

 

Þróun háskólastigsins á Íslandi 

Miklar breytingar hafa orðið á háskólastiginu síðustu árin. Í 60 ár (1911 til 
1971) var aðeins einn háskóli í landinu. Flestir urðu þeir 9 talsins, en fækkaði 
í 7 árið 2005 með sameiningu og stækkun háskólanna á Hvanneyri (LHÍ) og í 
Reykjavík (HR). Nemendum á háskólastigi hefur fjölgað ört. Árið 1980 voru 
þeir tæplega 3.600, árið 1990 tæplega 5.300 og um síðustu aldamót tæplega 
10.500. Næstu 4 ár fjölgaði þeim um hvorki meira né minna en 53% og voru 
orðnir rúmlega 16.000 (Hagstofa Íslands, 2005a). Háskólakennurum hefur 
einnig fjölgað mikið þótt sú þróun hafi verið hægari. Árið 2003 voru 
fastráðnir og lausakennarar (stundakennarar) við kennslu á háskólastigi 
orðnir 1622. Athygli vekur hið háa hlutfall lausakennara við háskólakennslu á 
Íslandi, en þeir hafa numið 62-67% af kennarahópnum undanfarin ár 
(Hagstofa Íslands, 2005b). 

Félagsfræðingar sem hallir eru undir verkhyggju (functionalism) tala 
gjarnan um að samfélagsgerðin sé samsett úr undirkerfum (festum, sub-
system) sem tengist og hafi áhrif hvert á annað. Þegar jafn snöggar og 
umfangsmiklar breytingar verða í einu undirkerfi, svo sem átt hafa sér stað í 
menntakerfinu, fylgir því ávallt hætta á ójafnvægi og glundroða, nema til 
komi aðlögun er leiði til nýs jafnvægis (Durkheim, 1984, 337-340; Parsons, 
1951, 495-496). Einn vandi er að ólík undirkerfi (t.d. skólakerfi og 
efnahagslíf) ná ekki þeirri samvirkni sem ella hefði getað orðið. Annar vandi 
skapast vegna þess að einstakar stofnanir innan undirkerfis (t.d. ólík 
skólastig) ná ekki að starfa með samhæfðum hætti. Þriðji vandinn snýr 
innávið og hann er viðfangsefni þessa kafla. 
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Gæðavandinn 

Helsti innri vandi örra breytinga á háskólastiginu lýtur að faglegum gæðum 
starfseminnar. Mikill fjöldi nemenda er tekinn inn í skólana úr ört stækkandi 
framhaldsskólakerfi og hefur misjafnar forsendur til akademísks náms. Hluti 
kennara fer í fastar stöður í háskólunum gegnum uppfærslu sérskóla og 
framhaldsnámsleiða á háskólastig, en án þess að ljóst sé í öllum tilvikum að 
viðkomandi kennarar uppfylli almenn viðmið um hæfni til akademískrar 
kennslu eða rannsókna. Þá eru margar stöður auglýstar við háskólana á 
tiltölulega stuttu tímabili sem takmarkar fjölda hæfra umsækjenda um 
stöðurnar. Í ýmsum tilvikum er ráðið í kennarastöður án auglýsingar og án 
samkeppni um stöðurnar. Við bætist að mikil skörun er í námsframboði 
ólíkra skóla, svo takmörkuðum fjölda starfsmanna á ákveðnu fræðasviði er 
dreift á margar litlar stofnanir. Í einstökum háskóladeildum skortir iðulega 
þann fjölda hæfra fastráðinna kennara sem þörf er á til að standa undir góðu 
og heildstæðu háskólanámi, einkum á framhaldsstigi, auk þess sem 
rannsóknarstarf verður stopult. 

Afleiðingar hins öra vaxtar birtast í miklum mun á háskólum og 
háskóladeildum með tilliti til almennra gæðavísa í kennslu og rannsóknum. 
Höfundur gerði nýlega samanburð á háskólunum útfrá átta gæðavísum sem 
oft eru notaðir erlendis við samanburð á háskólastarfi innan og milli landa 
(Rúnar Vilhjálmsson, 2005). Þegar litið er til fjögurra starfsmannatengdra 
gæðavísa (hlutfalls prófessora, hlutfalls fastráðinna kennara með doktorspróf, 
hlutfalls umsókna í Vísindasjóð sem fengu styrk, og hlutfalls kennara með 
tímaritsgrein eða bók á alþjóðlega viðurkenndum vettvangi) kemur í ljós 
mikill munur á háskólunum. Almennt ber Háskólí Íslands höfuð og herðar 
yfir aðra háskóla í landinu ef miðað er við vísana. HÍ er með langhæst hlutfall 
prófessora (42%) ef Listaháskólinn er undanskilinn, en sá skóli sker sig úr í 
þessu sambandi. HÍ er einnig með lang hæst hlutfall kennara með 
doktorspróf (66%), lang hæst hlutfall kennara með tímaritsgrein eða bók 
birta á alþjóðlega viðurkenndum vettvangi (69%) og hæst árangurshlutfall 
styrkumsókna í Vísindasjóð (50%). Lökust reyndust starfsmannatengd gæði í 
Tækniháskólanum, en neðstu sætin ofan við hann vermdu Háskólinn í 
Reykjavík og Listaháskólinn.  

Ef fjórir náms- og nemendatengdir gæðavísar eru skoðaðir koma 
Listaháskólinn og Viðskiptaháskólinn á Bifröst best út. Í Listaháskólanum 
var mest samkeppni um námsplass (23% inntökuhlutfall), og hæst hlutfall 
nemenda sem skiluðu fullum námsafköstum (94%). Í Viðskiptaháskólanum á 
Bifröst var hæst hlutfall nemenda með stúdentspróf (99%), nokkur 
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samkeppni um námspláss (63% inntökuhlutfall) og hátt hlutfall nemenda 
sem skilaði fullum afköstum (86%). Minnst voru nemenda- og námstrengd 
gæði í Háskólanum á Akureyri, en Háskóli Íslands er neðan við miðjan hóp 
skóla í þessum efnum. Fremur slök staða Háskólans hvað nám og nemendur 
varðar vekur athygli og má m.a. rekja til hás inntökuhlutfalls og breiðs 
námsmannahóps skólans. Yfirvöld Háskólans hafa réttlætt slakar inntöku-
kröfur í gegnum árin með því að skólinn sé „þjóðskóli“ sem hafi almennar 
menntunarskyldur við þjóðina ólíkt öllum öðrum háskólum í landinu. 

Almennt draga gæðavísarnir fram að um tvær tegundir háskóla er að ræða 
í landinu. Annars vegar er Háskóli Íslands sem alhliða rannsóknarháskóli 
(Universitas, Research University), með sterka stöðu hvað kennaraliðið 
varðar í samanburði við hina háskólana, er leggur jöfnum höndum áherslu á 
rannsóknir og kennslu og býður í ört vaxandi mæli framhaldsnám til 
meistara- og doktorsprófs. Hins vegar eru háskólar þar sem megin áherslan 
er á kennslu (College), fast kennaralið samanstendur að stórum hluta af 
lektorum með meistarapróf, megin áherslan er á grunnnámið og 
rannsóknarstarfsemi er takmörkuð. Háskólinn stendur þó að baki viður-
kenndum alþjóðlegum rannsóknarháskólum með tilliti til fjölda fastráðinna 
kennara, kennara með doktorspróf, alþjóðlegrar ritvirkni og umfangs 
framhaldsnáms, auk þess sem Háskólinn hefur mun minni rekstrartekjur 
(Ríkisendurskoðun, 2005; Rúnar Vilhjálmsson, 2004). Þá sýnir framan-
greindur samanburður verulegan mun á gæðavísum hinna háskólanna í 
landinu, en þá skóla vantar almennt verulega upp á forsendur til að reka 
framhaldsnám og standa fyrir samfelldu og heildstæðu rannsóknarstarfi. 
Jafnvel í grunnnámi má segja að kennsla í einstökum deildum í íslenskum 
háskólum sé oft borin uppi af of fáum faglega hæfum föstum kennurum. 

Rætur gæðavandans 

Sá gæðavandi sem hér hefur verið lýst á sér ýmsar rætur. Ein er vaxandi sókn 
í framhaldsmenntun í menntakerfinu. Sóknin stafar meðal annars af auknum 
kröfum ýmissa starfshópa á undanförnum árum um námsskilyrði til 
inngöngu í hópana og til að fá starfsréttindi. Þessar kröfur eru oft skýrðar 
með því að störfin á vinnumarkaðnum séu orðin svo sérhæfð eða vandasöm 
að aukin skólaganga sé nauðsynleg (Collins, 1979). Í reynd leiða náms-
kröfurnar til þess að aðild að hópunum er takmörkuð um leið og leitast er 
við að auka virðingu og efnahagslega umbun hópmeðlimanna (Parkin, 1989). 
Atvinnurekendur taka einnig með ýmsu móti undir auknar menntunarkröfur 
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til starfsmanna, meðal annars vegna þess að menntunarskilyrði eru ein leið til 
að takmarka aðgang að eftirsóttum störfum og koma á ákveðnum 
viðmiðunum við mannaráðningar. Háskólakerfið hefur brugðist við þessum 
kröfum með því að taka inn stærri námshópa með misjafnan undirbúning til 
akademísks náms og með því að fjölga námsleiðum í ýmsum greinum. Ein 
afleiðing þessarar þróunar er menntunarverðbólga (credential inflation) þar 
sem sókn í námsgráður á ákveðnum sviðum er ekki í samræmi við raun-
verulegar þekkingar- og hæfniskröfur á vinnumarkaði, heldur virka 
námsgráðurnar sem aðgöngumiði að tilteknum störfum og starfshópum 
(Collins, 1979; Parkin, 1989). Önnur afleiðing þessarrar þróunar er 
gæðavandi, því ekki eru ávallt faglegar forsendur til að bjóða upp á nýjar 
námsgreinar í háskólunum, eða til að sinna ört vaxandi nemendafjölda sem 
vert væri. 

Gæðavandann má einnig rekja til þess hvernig fjárhagslegu umhverfi 
háskólanna er háttað. Greiðslur til íslensku háskólanna fara fram á grundvelli 
kennslusamninga milli menntamálaráðuneytisins og skólanna, en 
samningarnir byggja á sérstöku reiknilíkani. Reiknilíkanið skiptir námi í 
háskóladeildum í reikniflokka eftir því hve mikla fræðslu, leiðbeiningu og 
þjálfun nemandi í tiltekinni tegund náms er talin þurfa að jafnaði. Því hærri 
reikniflokkur, því fleiri greiddar stundir á hvern nemanda. Heildarstunda-
fjöldi í hverjum reikniflokki fer svo eftir fjölda nemenda sem falla inn í 
flokkinn samkvæmt ákveðnum reglum. Til þess loks að finna upphæðina sem 
hver skóli fær í greiðslur innan hvers reikniflokks miðar reiknilíkanið við 
ákveðna meðalupphæð fastra launa kennara. Í reynd er reiknilíkanið tæki til 
að greiða fyrir magn kennslu í háskóladeildunum: Því fleiri nemendur sem eru 
teknir til náms og skrá sig til prófs í deildunum, því hærra fjárframlag fær 
skólinn (að því gefnu að nemendafjöldi sem skráir sig til prófs í deildunum 
rúmist innan þess heildarfjölda námskeiðseininga sem kennslusamningurinn 
greiðir fyrir í hverjum reikniflokki). Deild sem leggur sig fram um 
persónulega þjónustu við nemendur með samblandi af fyrirlestrum í litlum 
hópum, umræðutímum og persónulegri leiðbeiningu, og notar til þess 
fastráðna rannsóknarhæfa kennara, fær sömu greiðslur og deild sem sinnir 
hverjum og einum nemanda lítið, býður einungis upp á fyrirlestra í stórum 
hópum og notar til þess stundakennara með litla akademíska þjálfun. Í síðara 
tilvikinu gæti deildin jafnvel skilað rekstrarafgangi. Mikil gæði í háskóla-
kennslu geta því unnið rekstrarlega gegn háskólunum í núverandi 
greiðslukerfi. Við bætist að forsendur í reiknilíkanininu um föst meðallaun 
íslenskra háskólakennara hafa fjarlægst raunverulega greidd föst laun. Í 
Háskóla Íslands er munur milli greiddra fastra launa háskólakennara og fastra 
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launa samkvæmt launastiku reiknilíkansins yfir 100 þúsund krónur á mánuði 
miðað við fullt kennarastarf (Ólafur Þorsteinsson, munnleg heimild, 21. júní 
2005). Óhætt er að fullyrða að reiknilíkanið sem menntamálaráðuneytið notar 
til að ákvarða greiðslur til háskólanna komi harðast niður á Háskóla Íslands. Í 
Háskólanum er önnur stöðuuppbygging en í hinum skólunum (t.d. fleiri 
prófessorar), Háskólinn stendur fyrir ýmsum smærri og dýrari námsleiðum 
sem aðrir skólar hafa getað komið sér undan að bjóða, og Háskólinn stendur 
fyrir viðamiklu framhaldsnámi sem er í eðli sínu dýrara en grunnnám eins og 
viðurkennt er meðal nágrannalanda (Ríkisendurskoðun, 2004), þó stjórnvöld 
hafi enn ekki viðurkennt sérstöðu framhaldsnámsins með sérstöku 
reiknilíkani. (Greiðslur fyrir framhaldsnám fara að mestu fram samkvæmt 
líkani grunnáms). Við bætist að Háskólinn fær ekki greiðslur skv. Reikni-
líkaninu fyrir alla nemendur sem skrá sig til náms í skólanum. Samkvæmt 
núverandi kennslusamningi milli menntamálaráðuneytisins og Háskólans (á 
grundvelli reiknilíkansins) er þak á þeim fjölda virkra nemenda (miðað við 
fullt nám) sem ráðuneytið greiðir fyrir. Miklu munar á þeim fjölda nemenda 
sem eru í reynd við nám í skólanum og þeim fjölda sem greitt er fyrir. Nú eru 
rúmlega 500 virkir nemendur í Háskólanum umfram kennslusamninginn og 
hefur skólinn ekki fengið fjárveitingu frá stjórnvöldum fyrir kennslu vegna 
þeirra (Ólafur Þorsteinsson, munnleg heimild, 21. júní 2005). 

Almennt má segja að framlag íslenska ríkisins til háskólamála sé of lágt. 
Ísland er hér einungis um miðjan hóp OECD landa sem er ófullnægjandi 
niðurstaða (Ríkisendurskoðun, 2005; Rúnar Vilhjálmsson, 2005). Þegar 
þróun fjárveitinga til Háskólans er skoðuð sérstaklega kemur í ljós að framlag 
ríkisins til skólans á hvern nemanda er nú lægri upphæð en árið 1999 þegar 
reiknilíkan vegna kennslu var innleitt (Rúnar Vilhjálmsson, 2005). Þá hefur 
fjárveiting ríkisins til rannsókna við Háskólann farið lækkandi á undan-
förnum árum (Ingjaldur Hannibalsson, 2004). Háskólinn hefur brugðist við 
þessari stöðu með því að fella niður valnámskeið og bjóða ekki ný námskeið 
í ýmsum greinum, stækka fyrirlestra, skera niður umræðutíma, draga úr 
yfirvinnu fastráðinna kennara, ráða stundakennara í stað þess að auglýsa 
fastar kennarastöður, og draga úr greiðslum fyrir verkefna- og prófvinnu. 
Augljóst er því að fjárhagsstaða Háskólans ógnar gæðum kennslu og 
rannsókna í skólanum. 

Gæðavanda háskólanna má einnig rekja til óljósra og ófullnægjandi krafna 
og viðmiða um háskólastarfsemina af hálfu löggjafans. Sú afdrifaríka 
ákvörðun var tekin þegar núgildandi lög um háskóla nr. 136/1997 voru sett, 
að ekki var gerður skýr greinarmunur á skólum sem fyrst og fremst hafa 
kennsluhlutverk í grunnnámi og skólum sem hafa með hendi grunn- og 
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framhaldsnám auk rannsókna. Aðrar og sérhæfðari kröfur verður að gera til 
aðstöðu og hæfni kennaraliðs í síðarnefndu skólunum. Athygli vekur að í 
eldri sérlögum og reglugerðum einstakra háskóla var kveðið á um 
doktorsmenntun eða sambærilega þjálfun við ráðningu dósenta og 
prófessora. Þessi ákvæði eru nú horfin. Núgildandi lög um háskóla miða 
hæfni kennaraliðs við lægsta samnefnara sem gengið gæti fyrir allra 
háskólana. Þar segir í 7. grein: „Kennarar í háskóla skulu hafa lokið meistara-
prófi hið minnsta eða hafa jafngilda þekkingu og reynslu að mati 
dómnefndar. Þeir skulu jafnframt hafa sýnt þann árangur í starfi að þeir njóti 
viðurkenningar á starfssviði sínu”. Við blasir að þessar viðmiðanir eru 
almennt of lágar og óásættanlegar þegar um er að ræða háskóla sem bjóða 
upp á framhaldsnám og gera rannsóknakröfur til fastra kennara sinna. 
Almennt gildir að einstaklingur sem ekki hefur fengið þá rannsóknarþjálfun 
sem felst í doktorsnámi á ekki auðvelt með að standa sjálfstætt og með 
árangri að eigin rannsóknum. Þá er yfirleitt ekki heppilegt að kennari sem 
einungis hefur meistaramenntun leiðbeini og hafi umsjón með rannsóknum 
meistara- og doktorsnema. Í húfi eru gæði rannsóknanna í viðkomandi 
háskóladeild og gæði meistara- og doktorsnámsins við deildina. Þá er heldur 
ekki nóg að deildir sem bjóða upp á framhaldsnám hafi á að skipa einum eða 
tveimur doktorsmenntuðum kennurum sem eru virkir í rannsóknum. 
Framhaldsnámsnemar þurfa að hafa aðgang að fleiri kennurum á ólíkum 
sviðum innan viðkomanndi háskólagreinar til þess að kennsla og þjálfun 
þeirra sé nægilega samfelld, djúp og heildstæð. Á undanförnum árum hafa 
háskólalögin verið skilin og útfærð á þann veg við ýmsar háskóladeildir, að 
eðlilegt sé að ráða í fastar kennarastöður meistaramenntaða einstaklinga með 
lítinn eða engan rannsóknaferil, jafnvel þó gera eigi rannsóknakröfur til 
þessarra einstaklinga og virkja þá til umsjónar og leiðbeiningar í framhalds-
námi í deildunum. Þessi vinnubrögð, og sá hugsunarháttur sem að baki býr, 
þarf að breytast. Þá gera háskólalögin mögulega inntöku nemenda sem ekki 
hafa lokið stúdentsprófi, ef þeir hafa „jafngildan þroska og þekkingu“ (6. 
grein). Þetta hafa sumir háskólar túlkað þannig að nemendur sem náð hafa 
tilteknum lífaldri eða hafa tiltekna starfsreynslu geti fengið inngöngu í 
háskólanám þótt þeir hafi ekki lokið stúdentsprófi. Hér er mikilvægt að 
greina á milli aðfararnáms að háskólanámi (sem háskólar geta staðið að), 
stakra námskeiða sem háskólar geta boðið almenningi eða faghópum, og 
gráðunáms. Í síðastnefnda tilvikinu er eðlilegt að miða við að nemendur hafi 
lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi á framhaldsskólastigi. Í dag standa 
einstaklingum á öllum aldri opnir ýmsir möguleikar til að ljúka slíku prófi í 
fullu námi eða hlutanámi samhliða vinnu.  
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Gæðavandi háskólanna tengist einnig stjórnun og uppbyggingu þeirra. 
Háskólar á Vesturlöndum hafa byggst upp gegnum áratugi og aldir sem 
akademískar stofnanir með akademískri stjórnskipan (academic governance). 
Þetta felur meðal annars í sér að forystumenn í deildum (deildarforsetar) eru 
valdir úr hópi prófessora, þ.e. þeirra sem hafa sterkasta akademíska stöðu í 
deildunum. Yfirmenn skóla innan háskólans, ef um skólaskiptan háskóla er 
að ræða, hafa einnig komið úr röðum prófessora eða verið prófessorshæfir. 
Einnig hafa rektorar eða forsetar skólanna gjarnan verið prófessorar eða haft 
prófessorshæfi. Þá hafa framkvæmdastjórar einstakra sviða háskólanna 
yfirleitt haft lengri akademíska þjálfun (gjarnan doktorspróf) og háskólaráðin 
að mestu verið mönnuð prófessorum og öðrum akademískum starfs-
mönnum. Skipulagið hefur verið við það miðað að stjórnendur skólanna 
hefðu góða þekkingu or reynslu á sviði háskólakennslu og rannsókna og nytu 
akademískrar viðurkenningar í háskólasamfélaginu. Þetta væri m.a. forsenda 
þess að stjórnendurnir gætu sinnt leiðtogahlutverki og veitt skólunum 
akademíska forystu. Íslensku háskólalögin víkja í veigamiklum atriðum frá 
þessum sjónarmiðum. Eitt er að lögin meina deildarforsetum setu í 
háskólaráði (13. grein). Þá miða lögin við að fulltrúar í háskólaráði séu hvorki 
kjörgengir í stöðu deildarforseta yfirleitt, né í deildarráð, um leið og þeir geta 
ekki gegnt stjórnunarstöðum í deildum (13. grein). Þá fær menntamála-
ráðherra að tilnefna allt að tvo fulltrúa í háskólaráð, en þessir fulltrúar þurfa 
ekki að uppfylla nein sérstök hæfisskilyrði samkvæmt lögunum. Þá er fjallað 
um háskólarektor og einungis sagt að hann þurfi að hafa „æðri prófgráðu við 
háskóla” og „hafa öðlast stjórnunarreynslu“ (14. grein). Þannig dugar til að 
mynda að rektor hafi meistarapróf og sé einungis hæfur til að gegna 
lektorsstarfi í háskóladeildum viðkomandi skóla. Afleiðingar háskólalaganna 
hafa m.a. verið þær að háskólaráðin hafa veikst faglega frá því sem áður var 
(vegna þess að akademískum fulltrúum hefur fækkað), fjarlægð milli 
háskólaráðs og deilda hefur aukist, og fjarlægð milli deilda innbyrðis 
sömuleiðis (vegna þess að háskólaráð virkaði áður sem samráðsvettvangur 
deilda gegnum deildarforseta sem í ráðinu sátu). Hætt er við að þekking 
innan háskóladeildanna á málefnum og umræðum í yfirstjórn hafi minnkað, 
sem og þekking í yfirstjórn á faglegum málefnum deilda á sviðum rannsókna 
og kennslu. Þess má geta að Háskóli Íslands hefur reynt að leysa þann vanda 
sem upp hefur risið í skólanum vegna tengslaleysis háskólaráðs og deilda 
með því að koma upp sérstökum deildarforsetafundum undir forsæti rektors, 
sem hafa orðið mikilvægur umræðu- og samráðsvettvangur í skólanum, enda 
þótt engin lagaleg ákvæði séu til um þessa fundi. Við þetta má bæta að sérlög 
og reglur, sem settar hafa verið um einstaka háskóla í framhaldi af háskóla-
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lögunum, hafa opnað fyrir að fleiri en prófessorar (eða prófessorshæfir 
einstaklingar) geti gegnt störfum deildarforseta og rektors við skólana. 
Almennt má segja að um leið og yfirstjórn háskóla veikist faglega sé hætta á 
að áherslur stjórnenda breytist, t.d. þannig að akademísk eða fagleg 
sjónarmið fái minna vægi en ella væri í rekstri skólanna. 

Þá hafa fyrirtækja- og markaðssjónarmið átt auknu fylgi að fagna, a.m.k. í 
sumum háskólum. Lögð er áhersla á að nemendur séu neytendur menntunar 
(consumers) og viðskiptavinir (clients) skólanna. Markmið skólanna sé að 
framleiða „vöru“ sem viðskiptavinina langi í, séu ánægðir með og geti mælt 
með við aðra. Lögð er áhersla á markaðssetningu námsins og ímyndasmíð. 
Hvað rekstrarhliðina varðar gera þessi sjónarmið gjarnan ráð fyrir 
framkvæmda- og forstjóraskipan (rekstrarlegt stigveldi), þar sem áhersla er 
lögð á hagkvæman rekstur deilda, tekjuöflun og hagstæða rekstrarútkomu. Í 
tekjuöflun eru farnar nýjar leiðir með samningum við einkafyrirtæki um 
fjármögnun og kostun náms og rannsókna í háskóladeildunum og með 
aukinni einkaleyfaútgáfu rannsóknaafurða háskólanna. Lengst eru háskólar 
komnir á braut einkafjármögnunar í Bandaríkjunum, en hér á landi hafa verið 
stigin fyrstu skrefin. Ýmsir hafa bent á togstreitu fyrirtækja- og markaðs-
sjónarmiða og hinna hefðbundu akademísku sjónarmiða sem háskólastarfið 
hefur verið reist á. Í fyrsta lagi má nefna aldagamla kröfu háskólanna um 
opna umræðu og opinn rannsóknavettvang þar sem nýrrar þekkingar er aflað 
og miðlað og skipst á hugmyndum fyrir opnum tjöldum. Samstarf við 
fyrirtækin um fjármögnun rannsókna hefur oft leitt til þagnarskyldu og 
leyndar um rannsóknaraðferðir og niðurstöður, ný þekking og umræða um 
hana hefur lokast innan hagsmunahópa (fyrirtækja og samstarfsaðila þeirra í 
háskólanum), birting niðurstaðna hefur verið skilyrt rekstri fyrirtækjanna og 
nemar í framhaldsnámi jafnvel ekki getað lokið rannsóknarvinnu sinni með 
réttum hætti eða á tilsettum tíma (Washburn, 2005). Þá hefur einnig verið 
bent á að áhersla skólanna á ánægju nemenda tryggi ekki endilega gæði. 
Sumir nemendur meta þau námskeið og þá kennara lakar sem gera miklar 
kröfur til þeirra (og slíkir kennarar sagðir strangir, jafnvel ósanngjarnir). 
Sumir nemendur leggja megin áherslu á yfirborðanám (sem dugar til öðlast 
námsgráðu og starfsréttindi), fremur en að sökkva sér í námið vegna þess hve 
áhugavert eða mikilvægt það er (Newble og Cannon, 1989, bls. 150-151). 
Vegna tengsla einkunna við ánægju nemenda með námið, og eftirspurn eftir 
náminu, hafa komið fram áhyggjur af einkunnaverðbólgu (grade inflation) í 
háskólunum. Rojstaczer (2003, 2005) hefur m.a. leitt í ljós að einkunnir í 
Bandarískum háskólum hafa hækkað jafnt og þétt gegnum árin (C og lægri 
einkunn heyrir nú víða til undantekninga). Þróunin virðist ekki skýrast af því 
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að háskólarnir fái betri nemendur en áður. Í einkaháskólunum er 
einkunnaverðbólgan meiri en í opinberu háskólunum, og ekki er samband 
milli einkunnaverðbólgu og þess hve kröfuharðir skólarninr eru við inntöku 
nemenda (Rojstaczer, 2005). Þegar við bætist að gegnumstreymi nemenda er 
mikilvæg uppspretta tekna í háskólunum, getur afleiðingin orðið sú að fagleg 
gæði kennslu og náms síga niður á við samhliða hækkandi einkunnum. 

Enn ein rót gæðavanda íslenskra háskóla tengist gæðaeftirlitskerfi þeirra. 
Ráðuneyti menntamála hefur ýmis tæki og tól undur höndum sem það getur 
nýtt til að grafast fyrir um og treysta gæði háskólastarfs í landinu. Í fyrsta lagi 
gæti ráðuneytið tengt saman viðurkenningu námsgráða og gæðavottun 
(accreditation), en gerir þó ekki. Þess í stað hefur ráðuneytið nánast 
viðurkennt nýjar námsgráður pro forma, í framhaldi af ákvörðunum háskóla-
ráðanna að bjóða upp á námið. Þá hefur ráðuneytið haft þá stefnu um 
nokkurra ára skeið að viðurkenna ekki nýjar námsleiðir í háskólunum nema 
að fenginni greinargerð frá þeim um hið nýja nám, byggðri á sérstökum 
gátlista sem ráðuneytið hefur gefið út. Hins vegar kemur fram í nýlegri 
skýrslu Ríkisendurskoðunar að mikil vanhöld séu á greinargerðum frá 
háskólunum (Ríkisendurskoðun, 2004, bls. 72). Loks má nefna, að ráðu-
neytið getur gegnt eftirlitshlutverki með svonefndu ytra mati á gæðum 
einstakra háskóladeilda. Þetta mat hefur þó að takmörkuðu leyti farið fram. 
Þá hefur hið ytra mat sem framkvæmt hefur verið þann annmarka, að ekki er 
fylgt skilgreindum samræmdum viðmiðum um gæði rannsókna og kennslu. 
Ekki er hægt að ráða af ytra matinu hvort hinar metnu deildir eru yfir eða 
undir æskilegum viðmiðum í einstökum þáttum starfseminnar, og matinu og 
eftirlitinu hafa ekki fylgt nein sérstök viðurlög (Rúnar Vilhjálmsson, 2005). 
Segja mætti að þó eftirliti ráðuneytisins sé ábótavant ættu háskólarnir að bæta 
það upp að með almennu og virku innra gæðatryggingarkerfi. Slíkt kerfi er 
þó vart til í íslenskum háskólum. Þótt skólarnir hafi sett sér reglur um gæði 
starfseminnar, og Háskólinn verið í fararbroddi á þessu sviði, er virkt eftirlit 
og eftirfylgni með gæðum deildanna almennt ekki fyrir hendi enn sem komið 
er (Rúnar Vilhjálmsson, 2005). Í stuttu máli má því segja að gæðamat og 
gæðaeftirlit með starfsemi háskólanna af hálfu menntamálaráðuneytisins sé 
stopult, illa samræmt og áhrifalítið, og að gæðatryggingakerfi háskólanna séu 
vanburða og vegi ekki upp á móti annmörkum á eftirliti og mati ráðu-
neytisins. 
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Niðurlag 

Örar breytingar á háskólastiginu undanfarin ár hafa leitt til vaxtarvanda og 
viss glundroða með tilliti til markmiða og leiða. Þörf er á endurskoðun 
háskólamálanna og nýju jafnvægi í málaflokknum, svo notað sé orðfæri 
verkhyggjumanna (Durkheim, 1984, 337-340; Parsons, 1951, 495-496). 

Mikill munur er á gæðum íslenskra háskóla þegar litið er til almennra 
gæðavísa um háskólastarfsemi. Samanburður íslenskra háskóla leiðir í ljós 
sérstöðu Háskóla Íslands sem alhliða rannsóknarháskóla. Engu að síður 
vantar talsvert upp á að skólinn standi jafnfætis viðurkenndum alþjóðlegum 
ransóknarháskólum og veldur þar miklu smæð rannsóknasamfélagsins á 
Íslandi og þröngur fjárhagur skólans. Samanburðurinn leiðir einnig í ljós að 
aðrir háskólar eru yfirleitt vanbúnir til að standa fyrir framhaldsnámi og 
skipulegu rannsóknarstarfi, þótt þeir virðist nær allir vilja stefna í þá átt. 
Hæpið er að Ísland eignist marga alhliða rannsóknarháskóla sem standi undir 
nafni þegar haft er í huga að jafnaðarstærð slíks skóla eru um 20.000 
nemendur og þjónustusvæðið um 500 þúsund manns eða meira (Rúnar 
Vilhjálmsson, 2005). 

Til að efla gæði íslensku háskólanna og auka samkeppnishæfni Íslands á 
sviði háskólamenntunar er verulegra breytinga þörf. Í fyrsta lagi þarf að auka 
umtalsvert opinber framlög til háskólastigsins. Það á ekki síst við um framlög 
til Háskóla Íslands, enda stendur skólinn fyrir ýmsum smáum og kostnaðar-
sömum námsleiðum í grunnnámi og býður auk þess upp á framhaldsnám til 
meistara- og doktorsprófs á fjölmörgum fræðasviðum, en ekki er tekið 
nægilegt tillit til smárra námsleiða og framhaldsnáms í fjármögnun íslenskra 
háskóla (reiknilíkanið sem fjármögnunin byggir einkum á miðast við 
grunnnámskennslu í stærri nemendahópum). Í þessu sambandi er mikilvægt 
að endurskoða reiknilíkan grunnnáms, og koma á sérstöku reiknilíkani fyrir 
framhaldsnámið. Mikilvægt er að líkönin séu ekki einungis aðferðir til að 
skipta fé heldur endurspegli eðlilegan raunkostnað vegna námsins. Þá þarf 
almennt að taka meira tillit til gæða kennslu, náms og rannsókna við 
ákvörðun fjárveitinga til háskólanna. 

Þá er ekki síður þörf á að endurskoða stefnumörkun á háskólastiginu. 
Menntamálaráðuneytið þarf að marka almenna stefnu um tegundir háskóla 
og megin viðfangsefni hvers skóla og byggja samninga við skólana um 
kennslu og rannsókninr á þeirri stefnu. Í því sambandi þarf að gera 
greinarmun á alhliða rannsóknarháskóla og kennsluháskóla sem leggur megin 
áherslu á háskólakennslu í grunnnámi. Ráðuneytið þarf jafnframt að gera 
greinarmun á framhaldsnámi og grunnámi með tilliti til aðfanga og 
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aðbúnaðar í kennslu og rannsóknum innan háskólanna. Hvað rannsóknirnar 
varðar dugar engan veginn að efla sjóðakerfið utan háskólanna (sem þó er 
þörf á), því það stendur einkum undir breytilegum kostnaði við 
rannsóknirnar. Almennt má segja að háskólar landins séu of margir, smáir og 
faglega veikburða. Í þessu sambandi er mikilvægt að fækka skólunum, stækka 
þá og auka faglegt samstarf milli þeirra, einkum samstarf við Háskóla Íslands 
(Rúnar Vilhjálmsson, 2004).  

Háskólalögin þarf einnig að endurskoða í því augnamiði að styrkja 
faglegar forsendur háskólastarfseminnar. Með háskólalögunum frá 1997, og 
sérlögum og reglum háskóla í framhaldi af þeim, var dregið úr vægi 
akademískra sjónarmiða við skipan í yfirstjórn og stjórnunarstöður 
háskólanna, sem og við ráðningar í æðri kennarastöður (dósent og 
prófessor). Þá heimila háskólalögin inntöku nemenda í gráðunám á 
háskólastigi (BA eða BS nám) enda þótt þeir hafi ekki lokið stúdentsprófi eða 
sambærilegri menntun. Samanburður á átta gæðavísum íslensku háskólanna 
bendir til að pottur sé brotinn í gæðamálunum. Þá eru gæðatryggingarkerfi 
háskólanna ófullburða. Þessi heildarmynd undirstrikar mikilvægi faglegrar 
eflingar skólanna. Endurskoðun háskólalaganna og sérlaga og reglna 
einstakra skóla ætti að hafa það að leiðarljósi. 

Ástæða er til að háskólarnir íhugi vandlega hvort og með hvaða hætti þeir 
mæta kröfum og óskum einstaklinga og hópa um háskólagráður. Háskólar 
afgreiða ekki viðskiptavini eins og verslanir. Í þessu sambandi er rétt að 
ítreka að faglegar forsendur háskólanáms, háskólakennslu og rannsókna 
verða að vera fyrir hendi á viðkomandi sviði almennt, sem og í háskóla-
deildinni sem býður upp á sviðið, til þess að forsvaranlegt sé að fara af stað 
með nýtt nám. Að auglýsa nýja námsleið, jafnvel taka inn nemendur, en huga 
að ráðningu hæfra kennara síðar (í von um að úr rætist), er kapp án forsjár 
sem ekki ætti að sjást í íslenska háskólakerfinu. Þá þarf að gæta að því að 
nemendur hafi þær forsendur til akademísks náms sem eðlilegt er að gera 
kröfu til. Reglur um námsframvindu og árangur nemenda ættu einnig að gera 
ráð fyrir ástundun og helgun í námi sem stuðlar að gagnkvæmu og öflugu 
námssamfélagi í skólanum. Til að svo megi almennt verða er mikilvægt að 
efla námslána- og námsstyrkjakerfi námsmanna. Námsmenn ættu að geta 
fengið hagstæð námslán sem endurspegla eðlileg útgjöld þeirra í námi hverju 
sinni. Nemendur sem sýna góða frammistöðu í námi og skila fullum 
námsafköstum ættu jafnframt að eiga kost á námsstyrkjum eins og tíðkast í 
ýmsum nágrannalöndum. Opinbert námstyrkjakerfi í framhaldsnámi (Rann-
sóknanámssjóður) er mjög óburðugt og vísar frá miklum fjölda hæfra 
nemenda sem sýna góð afköst og árangur í námi. Þá þarf að stórefla 
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styrkjakerfi ungra fræðimanna (Rannsóknastöðustyrkir) svo þeir geti komið 
undir sig fótunum í rannsóknum að námi loknu, og hafi skapað sér 
rannsóknaferil áður en þeir sækja um stöður sérfræðinga eða háskólakennara. 

Loks getur eftirlits- og matskerfi háskólannna skipt verulegu máli, ekki 
síst ytra gæðamat á háskólastarfseminni og gæðavottun námsleiða skólanna. Í 
ljósi reynslunnar má færa sterk rök fyrir að í stað þess að 
menntamálaráðuneytið sinni þessu verkefni sé heppilegra að óháð fagleg 
matsstofnun annist gæðavottun og úttektir og eftirlit með gæðum kennslu og 
rannsóknastarfs í háskólunum, eins og tíðkast hefur í nágrannalöndum 
Íslendinga með góðum árangri og má þar nefna Noreg, Holland og Bretland 
(Ríkisendurskoðun, 2004). Við úttektir og mat þyrfti matsstofnunin að 
byggja á alþjóðlegum gæðaviðmiðum og hafa faglegt samstarf við systur-
stofnanir í nágrannalöndunum. Í vottun matsstofnunar fælist að lágmarks-
kröfum um gæði væri fullnægt í viðkomandi háskólagrein. Ytra mat 
stofnunarinnar gæti einnig gefið mikilvægar upplýsingar um stöðu og 
samanburð háskóladeilda og námsleiða innanlands og jafnvel milli landa og 
orðið grunnur að betur upplýstu vali nemenda á námsleiðum í háskólanámi 
(innanlands eða erlendis). Menntamálaráðuneytið gæti bundið samþykki 
námsgráða og nýrra námsleiða við vottun matsstofnunar. Þá gæti ráðuneytið 
tekið mið af niðurstöðum úr gæðamati stofnunarinnar við ákvarðanir um 
fjárveitingar til háskóla vegna kennslu og rannsókna og þannig byggt 
fjárveitingar til háskólanna á faglegri grunni en unnt hefur verið til þessa.  
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Kennslumat er fastur liður í skólastarfi í Háskóla Íslands en þar svara 
nemendur tilteknum spurningum um námskeið í lok þess. Kennslumatið er 
þó umdeilt og sumir telja það gagnslítið. Ljóst er að Háskóli Íslands mun 
áfram hafa kennslumat sem fastan lið í starfi sínu enda er slíkt mat eðlilegt 
þegar um þjónustustarfsemi er að ræða. Greinin glímir við rannsóknar-
spurninguna:  

 
Hvernig er unnt að þróa kennslumat við Háskóla Íslands þannig að gagnsemi 
þess aukist? 
 
Skoða þarf kennslumatið í samhengi við annað mat á skólastarfinu. Slíkt 

mat má flokka í tvennt, annars vegar mat á einstökum námskeiðum og hins 
vegar annað mat. Það gæti verið mat á náminu í heild eða á tilteknum þáttum 
þess, svo sem töluvuaðstöðu eða félagslífi. Þessi grein fjallar eingöngu um 
mat á einstökum námskeiðum.  

Það mat sem hér er til umfjöllunar snýr að upplifun nemenda á tilteknum 
þáttum námskeiða en mikilvægt er að hafa í huga að nemendur eru aðeins 
einn af þeim hópum sem þurfa að leggja mat á gæði skólastarfs þótt 
kennslumatið snúist einvörðungu um að fá álit þeirra. 

Í fyrsta kaflanum er sagt frá núverandi kennslumati við Háskóla Íslands. 
Fjallað er almennt um matið en einnig er dregin fram afstaða nemenda og 
kennara til þess. Í öðrum kafla er fjallað um þjónustugæði og hvernig þau eru 
metin. Greint er frá mismunandi víddum þjónustugæða og ólíkum aðferðum 
við að leggja mat á upplifun nemenda. Í þriðja kafla greinarinnar er fjallað 
um markmið með kennslumati og í þeim fjórða um þætti sem hafa áhrif á 
ánægju nemenda, en markmiðið og þættirnir eru sett fram sem grunnur fyrir 
ákvarðanir um spurningar í kennslumati. Að endingu draga höfundar fram 
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atriði sem þeir telja líkleg til að bæta núverandi kennslumat við Háskóla 
Íslands. 

Núverandi kennslumat við Háskóla Íslands 

Í viðtali í Fréttabréfi Háskóla Íslands (apríl, 1998) við Friðrik H. Jónsson, 
dósent í sálfræði, kemur fram að Kennslumálanefnd háskólaráðs hafi staðið 
fyrir fyrstu skipulögðu kennslukönnuninni árið 1988. Þá réðu kennarar hvort 
könnunin var gerð, sáu sjálfir um fyrirlögn og gátu tekið mið af niðurstöðum 
ef þeir vildu. Árið 1990 var forminu breytt og notaður var spurningalisti sem 
unninn var í samvinnu kennslumálanefndar og Stúdentaráðs. Stúdentaráð sá 
um fyrirlögn en Félagsvísindastofnun um úrvinnslu.  

Nú eru kennslukannanir hluti af formlegu gæðakerfi Háskóla Íslands og 
byggir framkvæmd þeirra á reglum um Háskóla Íslands nr. 458/2000. 
Kennslumálanefnd og kennslusvið hafa umsjón með efni kennslukönnunar 
en á vef kennslumálanefndar má finna verklagsreglur um könnun á kennslu 
og námskeiðum við Háskóla Íslands og meðferð hennar (sjá Verklagsreglur 
um könnun á kennslu og námskeiðum við HÍ og meðferð hennar, 2002). Í 
kafla 2, Markmið, segir að reglubundnar kennslukannanir séu hluti af 
formlegu gæðakerfi Háskóla Íslands og að tilgangur þeirra sé að bæta kennslu 
og námskeið. Það að kennslukannanir séu hluti af formlegu gæðakerfi 
Háskóla Íslands er ekki markmið. Það getur verið skilgreint markmið að bæta 
kennslu og námskeið en engan veginn ljóst við hvað er átt með því. 

Kennslusvið sameiginlegrar stjórnsýslu sér um gerð mælitækis sem nær 
yfir fræðilega, verklega og klíníska kennslu. Fram kemur í áðurnefndum 
verklagsreglum að kennslukönnun skuli taka til þeirra þátta sem skipta máli í 
kennslu, s.s. aðbúnaðar, kennsluhátta, skipulagi kennslu og námskeiða, 
námsefnis, námsmats og vinnuálags. Ennfremur kemur fram að kennarar 
hafi tækifæri til að bæta eigin spurningum við almenna kennslukönnun, kjósi 
þeir svo. 

Nokkur gagnrýni hefur komið fram á kennslumatið. Erlen Björk 
Helgadóttir (2005) kannaði viðhorf kennara og nemenda í viðskipta- og 
hagfræðideild Háskóla Íslands til kennslukannana. Almennt virðast kennarar 
og nemendur telja kennslumatið gagnlegt, en þar kemur einnig fram að sumir 
telja kannanirnar gagnslitlar eða jafnvel skaðlegar. Gagnrýni nemenda felst 
einkum í því að spurningar séu of margar, þær endurtaki sig gjarnan, valkostir 
eigi illa við, könnunin sé of löng og það taki of langan tíma að svara henni. 
Gagnrýni kennara liggur einkum í fjölda spurninga, að þátttaka nemenda sé 
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of lítil, könnunin þurfi að taka meira mið af sérstöðu einstaka námskeiða og 
nýtist ekki nægilega vel sem leiðbeining um hvað megi betur fara. Nokkuð 
var um að kennarar væru þeirrar skoðunar að það ætti alls ekki að vera með 
kennslukannanir og bentu á að tíma og peningum væri betur varið í annað, 
nemendur séu illa í stakk búnir að meta námskeið og könnunin sem slík 
skipti litlu máli og sé því ekki fyrirhafnarinnar virði. 

Niðurstöður kannana sem viðskipta- og hagfræðideild hefur gert á 
viðhorfi nemenda til þjónustu deildarinnar eru samhljóða þessari gagnrýni. 
Ekki er þó hér tekið undir þau sjónarmið að kennslukannanir megi falla 
niður. Þvert á móti eru þær mikilvægar og nauðsynlegt er að þær séu 
vandaðar og að niðurstöðurnar skili sýnilegum árangri. Ennfremur er 
mikilvægt að spurningar séu í samræmi við markmið með kennslu-
könnuninni, sem þarf þá að vera skýrt. Að öðrum kosti telst matið ekki 
mælifræðilega rétt. 

Mat á þjónustu 

Háskólakennsla er ein tegund þjónustu. Þjónustustarfsemi er mjög 
fjölbreytt í nútíma samfélagi og umfjöllun um þjónustu á ekki síður við 
háskólakennslu en marga aðra þjónustustarfsemi. Háskólastarf hefur 
vissulega sérstöðu og margt sem er frábrugðið því sem kalla má hefðbundnar 
þjónustugreinar. Háskólastarf hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár. 
Skólum hefur fjölgað sem og hlutfalli þeirra sem stunda nám á háskólastigi. 
Wright og O´neill (2003) hafa bent á að krafa nemenda um góða þjónustu 
hafi aukist og muni gera það enn frekar í framtíðinni. Þá hefur einnig verið 
bent á að það sem skóli býður nemendum sínum er miklu meira en aðeins 
hin akademíska kennsla (Sevier, 1996). Williams (2002) dregur einnig fram að 
nú sé gjarnan horft á nemendur sem mikilvæga hagsmunaaðila í skólastarfi og 
því sé mikilvægt að leita eftir viðhorfi þeirra til starfsins. 

Mikilvægt er að átta sig á því hvað það er sem fólk metur þegar það 
leggur mat sitt á þjónustugæði, í þessu tilviki gæði kennslu. Brady og Cronin 
(2001) leggja áherslu á að þjónustugæði séu ekki mat á einhverju einu atriði, 
heldur þurfi að skoða þrjá þætti í einni og sömu þjónustuframkvæmdinni; 
gæði útkomunnar (e. outcome quality), gæði ferilsins (e. interction quality) og 
gæði hlutbundinna þátta (e. physical environment quality). Þegar horft er til 
skólastarfs má í víðasta skilningi líta svo á að gæði útkomunnar felist í 
verðmæti prófgráðunnar, gæði ferilsins snúist um með hvaða hætti fram-
kvæmdin er, en þá er átt við beina kennslu, tengsl við kennara, viðmót 
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starfsfólks, skilvirkni þjónustu o.s.frv., og gæði hlutbundinna þátta tengjast 
kennsluaðstöðu, lesaðstöðu, tækjum og öðrum búnaði. Mat á gæðum 
skólastarfsins þarf að ná til allra þriggja víddanna en núverandi kennslumat 
snýst að stærstum hluta um gæði ferilsins eins og skilgreint er hér. Fleiri 
fræðimenn hafa lagt áherslu á mikilvægi gæðavídda í þjónustumati (sjá t.d. 
Parasuraman o.fl., 1988 ; Grönroos, 1984).  

Miðað við framansagt dugar ekki að útskrifa nemendur með gott próf, 
heldur skiptir máli hvernig það er gert og við hvaða aðstæður. Hliðstætt 
dæmi er heimsókn á veitingahús. Það dugar ekki að maturinn sé góður, 
þjónustan og umhverfið skiptir einnig máli. Að sama skapi þá dugar ekki að 
leggja einfalt mat á ánægju með tiltekna þjónustu. Slíkt mat gefur í raun 
takmarkaðar upplýsingar um hvað þurfi hugsanlega að bæta í starfseminni.  

Ýmsar aðferðir hafa komið fram sem hafa að markmiði að leggja mat á 
gæði háskólastarfs. Parasuraman og fleiri (1985) hönnuðu á sínum tíma 
SERVQUAL og Christensen og Bretherton (2004) hafa aðlagað þessa aðferð 
að háskólastarfi. Aðferðin gengur út á það að leggja samtímis mat á ánægju 
nemenda með tiltekna þjónustuþætti og mikilvægi þeirra. Harvey (2001) 
þróaði aðferð sem gengur undir nafninu SSA (e. Student Satisfaction 
Approach) en aðferðin en notuð í mörgum breskum háskólum. Lagt er mat á 
marga þætti skólastarfsins og nokkur áhersla lögð á forgangsröðun úrbóta 
með því að birta niðurstöður á mikilvægis- og frammistöðukorti (sjá t.d. 
Zeithaml og Bitner, 2003). Noel-Levitz (2005) hefur þróað aðferð sem 
gengur undir nafninu SSI (e. Student Satisfaction Inventory) þar sem lagt er 
mat á fjöldamörg atriði er tengjast heildarupplifun nemenda á meðan á námi 
stendur. 

Allar þrjár aðferðirnar leggja mat á annars vegar skynjun þar sem lagt er 
mat á frammistöðu og hins vegar mikilvægi eða væntingar þar sem tiltekin 
eru atriði sem skipta miklu máli. Skoða þarf hvaða atriði skipta mestu máli 
þegar þjónusta er metin svo hægt sé að forgangsraða úrbótum. Einnig er 
nauðsynlegt að horfa til þess að mat á gæðum skólastarfs virðist alla jafna 
mun víðtækara en mat á kennslu og eða einstaka námskeiðum.  

Markmið með kennslumati 

Forsenda þess að unnt sé að hanna eitthvert fyrirbæri vel og meta gæði þess, 
er að markmiðin eða tilgangurinn sé skýr. Ekki er nauðsynlegt að setja þetta 
fram sem formlegt markmið, t.d. gætu upplýsingar um hvernig eigi að nota 
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afurðina þjónað þeim tilgangi og þá eru gæðin í lagi ef hægt er að nota 
afurðina á þann hátt sem til stóð. 

Markmið með kennslumati Háskóla Íslands eru óljós. Textinn í 
verklagsreglunum, „Tilgangur þeirra er að bæta kennslu og námskeið“, er ekki mjög 
upplýsandi. Af umræðu um kennslumatið má draga þá ályktun að það sé 
mjög misjafnt í hugum einstaklinga hver helstu markmiðin með 
kennslumatinu séu. Í verklagsreglunum segir; „Skylt er að ræða niðurstöður 
kennslukannana og umsagnir kennara um eigin kennslu og námskeið innan 
stjórnunareininga deildar, samkvæmt nánari ákvörðun hennar“. Þessi texti veitir litlar 
upplýsingar um hvernig á að nota niðurstöðurnar. 

Skilgreining á markmiði með kennslumati felur jafnframt í sér hver séu 
ekki markmið með kennslumatinu. Áður en sett eru fram tillögur um 
markmið fyrir kennslumat fyrir Háskóla Íslands skulum við skoða markmið 
sem eru algeng. Richardson (2005) gerir ítarlega grein fyrir þessu efni og er 
listinn hér á eftir að hluta til byggður á greiningu hans. 

 
1. Að gefa viðkomandi kennara upplýsingar sem auðvelda honum að 

bæta námskeiðið næst þegar hann kennir það, oftast ári síðar. 
2. Að gefa stjórnunareiningu upplýsingar sem auðvelda henni að bæta 

námskeiðið næst þegar það er kennt, t.d. láta annan einstakling 
kenna það. 

3. Að hafa áhrif á ráðningar og framgang kennara. 
4. Að auðvelda nemendum að velja námskeið. 
5. Að bæta námskeið sem stendur yfir. 
6. Að afla gagna fyrir rannsóknir, t.d. í kennslufræði.  

 
Kennslumatið í Háskóla Íslands er hluti af gæðakerfi og má því færa rök 

fyrir því að fyrstu tvö markmiðin hljóti að eiga við. Markmið 3, „að hafa áhrif 
á ráðningar og framgang kennara“, er varla meginmarkmið með kennslumatinu, 
þótt það sé í einstaka tilvikum notað í þessum tilgangi. Því er erfitt að færa 
rök fyrir því að láta það hafa áhrif á hönnun eða útfærslu kennslumatsins. Þar 
sem niðurstöður kennslumatsins eru ekki gerðar opinberar á markmið 4, „að 
auðvelda nemendum að velja námskeið“, ekki við í Háskóla Íslands og markmið 5, 
„að bæta námskeið sem stendur yfir“, ekki heldur þar sem matið fer fram í lok 
námskeiðs. Markmið 6, „sem gagnaöflun í rannsóknum“, á augljóslega ekki við. 

Með framangreint í huga og til að leggja áherslu á að kennslumatið er tæki 
til að draga fram viðhorf nemenda, en ekki dæma um gæði námskeiðs, er hér 
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lagt er til að markmið með kennslumatinu verði skilgreint með eftirfarandi 
hætti: 

 
Markmið kennslumats við Háskóla Íslands er að veita kennurum námskeiðs og 
stjórnendum viðkomandi deildar upplýsingar sem auðvelda þeim að gera 
breytingar á námskeiðinu, næst þegar það er kennt, þannig að nemendur verði 
ánægðari með það. 
 
Skilgreiningin er þröng og skýr. Viðhorfskönnunin á að gefa upplýsingar 

um ánægju nemenda með námskeið, en ekki, svo dæmi sé tekið, að veita 
upplýsingar um hvað kennarinn viti mikið eða hve vel hann sé undirbúinn. 

Til að útskýra enn betur hugsunina með markmiðsskilgreiningunni að 
framan má draga fram þrjú þörf matsverkefni í háskólastarfi: að meta ánægju 
nemenda; að meta gæði námskeiða og að meta gæði kennara. Skoðum þátt 
kennslumatsins, í þessum þremur verkefnum. 

Margt hefur áhrif á ánægju nemenda og það má meta hana á margan hátt, 
meðal annars með viðhorfskönnunum en Hounsell (1999) bendir á að sú 
aðferð sé algengust þegar verið er að nálgast viðhorf nemenda til kennslu og 
kennsluhátta. Kennslumatið er mikilvægur liður í þessu mati, en segir alls 
ekki allt um ánægju nemenda. Því þarf einnig að gera margt annað til að meta 
hana. 

Gæði námskeiðs eru háð mörgu og hlutur kennara vegur þungt. Ánægja 
nemenda með námskeið veitir mikilvægar upplýsingar um gæði námskeiðs, 
en er langt frá því að segja allt sem segja þarf. Ef vilji er fyrir því að meta 
gæði námskeiðs vel þá þarf að kanna ánægju nemenda en einnig gera margt 
annað. Þannig bendir Hounsell (1999) á að sjónarmið nemenda geti verið 
gagnlegt, sérstaklega hvað varðar framsetningu efnis, yfirferð verkefna, 
aðgengi að bókasafni, hversu vel staðið er við tímasetningar og hversu vel 
kennari leggur sig fram við að aðstoða nemendur. Hins vegar geti 
starfsfélagar verið betur til þess fallnir að meta atriði eins og markmið 
námskeiðs, innihald og skipulag námskeiðs, lesefni og með hvaða hætti 
árangur nemenda er metinn.  

Í sumum háskólum, meðal annars í Bandaríkjum Norður-Ameríku, er 
kennslumat mikilvægur liður í að meta gæði kennara. Eins og markmiðið 
fyrir kennslumat í Háskóla Íslands er sett fram hér að framan þá er það ekki 
innifalið í markmiðinu. Það kann að vera eðlilegt að líta á niðurstöðu úr 
kennslumati sem vísbendingu um gæði kennara, en í þessari grein er ekki 
fjallað um þróun kennslumats þannig að það gefi miklar vísbendingar um 
það. 
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Þegar meginmarkmiðið með kennslumati við Háskóla Íslands liggur fyrir 
er hægt að byggja framhaldið á því. Þær spurningar sem eru notaðar í matinu 
eiga að veita upplýsingar um ánægju nemenda með námskeiðið í heild og 
þætti sem hafa mikil áhrif á heildaránægjuna. Þessir þættir eru til umfjöllunar 
í næsta kafla. 

Þættir sem hafa áhrif á ánægju nemenda 

Ef markmið kennslumats er að fá upplýsingar um ánægju nemenda með 
námskeið í því augnamiði að auka hana, þá þurfa spurningarnar að snúast um 
það sem hefur áhrif á ánægjuna, sem og heildaránægjuna. Þegar ákvörðun um 
hvað spyrja á um liggur fyrir er næsta skref að ákveða hvaða spurningar skuli 
nota. Hér verður rætt um þau atriði sem spyrja á um en ekki einstaka 
spurningar. 

Það er misjafnt hvað það er sem hefur áhrif á ánægju nemenda og eru 
það bæði atriði sem lúta að nemendahópnum og aðstæðum. Því er ekki unnt 
að draga fram atriði sem hafa alltaf mikil áhrif á ánægju nemenda.  

Hér verða dregin fram nokkur atriði sem margir virðast telja hafa oft 
mikil áhrif á ánægjuna. Greiningin byggir á spurningalistum sem eru notaðir í 
kennslumati við nokkra háskóla á Íslandi og víðar. Hún byggist á 
rannsóknum og skoðunum sem settar hafa verið fram í ýmsum greinum og 
bókum, sem sumar eru taldar upp í heimildalista, sem og athugasemdum sem 
nemendur hafa sett fram sem svör við opnum spurningum í kennslumati í 
fjölmörgum námskeiðum við Háskóla Íslands. Sú niðurstaða sem fæst hér 
má því segja að sé sýn höfunda þessarar greinar fremur en endursögn eða 
túlkun á því sem aðrir hafa sagt.  

Margar og skiptar skoðanir eru á því hvað einkennir góðan kennara og 
kennsluhætti. Ekki verður hér kveðið upp úr um þetta en þó bent á 
rannsóknir Greimel-Fuhrmann og Geyer (2003) þar sem leitast var við að 
kanna hug nemenda varðandi góðan kennara. Þar kemur m.a. fram að góður 
kennari leggur sig fram um að útskýra viðfangsefnið, m.a. með því að gefa 
góð dæmi, er tilbúinn að endurtaka útskýringuna og svarar spurningum 
nemenda. Kennsluhættirnir einkennast af virðingu við nemendur, kennarinn 
setur sig í spor nemenda, ber vissa umhyggju fyrir nemendum en heldur þó 
uppi aga í kennslustund.  
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Eftirfarandi atriði virðast oft hafa mikil áhrif á ánægju nemenda: 
 
• Skipulagning námskeiðs, svo sem hversu vel nemendur átta sig á 

námsyfirferð, skilatími verkefna, álag, hve vel tekst að fara eftir 
áætluninni o.þ.h. 

• Kennsluefni og námsaðstaða, svo sem borð, stólar, kennslustofur, 
kennslubækur og annað námsefni. 

• Ávinningur nemanda af námskeiði, svo sem hversu mikið eða lítið 
telur nemandinn sig hafa lært af námskeiðinu. 

• Frammistaða kennara í tímum, svo sem hversu góður er 
fyrirlesturinn, svör kennara við spurningum og dæmi sem ætlað er 
að útskýra námsefnið. 

• Þjónusta kennara utan fyrirlestra, svo sem viðtalstímar og svör við 
tölvupósti. 

 
Mikilvægt er að kanna heildaránægju nemenda. Það er gert til að greina 

tengsl einstaka efnispurninga við heildaránægju. Ennfremur þarf að skoða 
efnisatriði sem eru afmörkuð en ekki almenn. Þetta geta verið atriði sem 
tengjast einstaka nemendahópum og sérþörfum þeirra.  

Opnar spurningar veita að margra mati mikilvægari þekkingu en lokaðar. 
Með opnum spurningum er annars vegar reynt að draga fram gagnlegar 
ábendingar um það sem betur mætti fara og hins vegar það sem var 
sérstaklega gott í námskeiðinu. Það er því mikilvægt að hafa opnar 
spurningar í kennslumati við Háskóla Íslands. 

Tillögur um þróun kennslumats 

Í upphafi greinarinnar var sett fram rannsóknarspurningin „Hvernig er unnt að 
þróa kennslumat við Háskóla Íslands þannig að gagnsemi þess aukist“. Það skal strax 
tekið fram að höfundar þessarar greinar líta ekki svo á að meðfylgjandi 
tillögur séu þær einu réttu og endanlegu. Höfundar telja hins vegar líklegt að 
tillögurnar muni stuðla að því að gagnsemi kennslumatsins aukist. 

Í fyrsta lagi leggja höfundar áherslu á að markmið kennslukönnunarinnar 
verði skýrt, auðskilið og einfalt. Það er ekki auðvelt að skilgreina góð 
markmið og oft gerist það að skilgreind eru markmið sem eru í raun ekki 
markmið, heldur eitthvað allt annað. Megintillaga höfunda er að markmið 
kennslumats við Háskóla Íslands verði að veita kennurum námskeiðs og 
stjórnendum viðkomandi deildar upplýsingar sem auðvelda þeim að gera 
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breytingar á námskeiðinu, næst þegar það er kennt, þannig að nemendur 
verði ánægðari með það. 

Eitt af því sem hefur valdið því að skynjuð gagnsemi kennslumatsins 
hefur verið takmörkuð er að markmið með því hefur verið óljóst. Ef 
markmiðið er óljóst mun kennslumatið og framkvæmd þess verða það 
einnig. 

Í öðru lagi væri athugunarvert að í kennslumatinu væru alltaf notaðar 
nokkrar spurningar sem snúast um almenna þætti og síðan væri ákvörðun 
deilda eða einhverra í deildum að bæta sérhæfðari spurningum við. 
Ennfremur er mikilvægt að fækka spurningum frá því sem nú er. Eitt 
algengasta umkvörtunarefni nemenda er að þetta taki alltof langan tíma, 
sérstaklega þegar fleiri en einn kennari kennir námskeiðið.  

Í þriðja lagi er lagt til að spurt verði um heildaránægju með námskeiðið. 
Dæmi um slíka spurningu er „Á heildina litið, hversu ánægð(ur) ertu með 
námskeiðið“. Með því að spyrja um heildaránægju má með tölfræðilegum 
aðferðum greina mikilvægi einstaka efnisþátta og geta þannig bæði þróað 
kennslumatið með eðlilegum hætti en ekki síður fengið mikilvægar 
upplýsingar um forgangsröðun úrbóta. 

Í fjórða lagi er lagt til að gerður verði skýr greinarmunur á kennslumati, 
þ.e. mat á einstökum námskeiðum, annars vegar og mat á heildaránægju hins 
vegar. Mikilvægt er að mat á heildaránægju eigi sér stað og má ljóst vera að 
upplifun nemenda í kennslustund hefur þar áhrif en einnig margt annað eins 
og fjallað hefur verið um í greininni. Núverandi kennslumat virðist, a.m.k að 
hluta til, blanda þessu saman. 

Kennslumatið veitir mikilvægar en takmarkaðar upplýsingar. Því er 
nauðsynlegt að gera margt annað til að fá góða mynd af gæðum einstaka 
námskeiða, árangri einstakra kennara eða ánægju nemenda með veru sína í 
Háskóla Íslands. 
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Kvóti til sjós og lands 

Sveinn Agnarsson 

1. Inngangur 

Við lok áttunda áratugar síðustu aldar blasti mikill og vaxandi vandi við 
tveimur höfuðatvinnugreinum íslensks atvinnulífs, landbúnaði og sjávar-
útvegi. Í landbúnaði var framleiðsla orðin mun meiri en svaraði til neyslu 
innanlands og í sjávarútvegi horfði illa með þróun helstu nytjastofna 
landsmanna. Á næstu árum voru þær aðferðir sem stjórnvöld höfðu beitt til 
að stjórna framleiðslumagni í þessum tveimur frumvinnslugreinum teknar til 
gagngerrar endurskoðunar sem leiddi til þess að kvótakerfi var komið á í 
báðum greinunum um miðjan næsta áratug. Hér á eftir er fjallað um tildrög 
þess að þessi framleiðslustjórnun var tekin upp og kvótakerfin tvö borin 
saman. Fjallað er um tilfærslur kvóta á milli landshluta og þróun kvótaverðs 
og umfangs viðskipta hvers árs. Þá er rætt um samþjöppun kvótaeignar og 
velt vöngum yfir hvort líklegt sé að svipuð þróun eigi sér stað í kúabúskap og 
fiskveiðum. 

2. Aflamarkskerfi í sjávarútvegi 

Aðdragandi  
Á áttunda áratug síðustu aldar átti sér stað mikil uppbygging í íslenskum 
sjávarútvegi. Nýir skuttogarar voru keyptir í stað gömlu síðutogaranna og 
fiskvinnsluhús annað hvort endurbyggð eða reist ný. Landhelgin var færð út í 
50 mílur árið 1972 og 200 mílur þremur árum síðar. Hinn 1. desember 1976 
sigldi síðasti breski togarinn út úr íslenskri landhelgi, fullnaðarsigur í 
landhelgisdeilunni hafði náðst og Íslendingar sátu nú að heita má einir að 
veiðum innan sinnar eigin landhelgi. Í algleymi sigurvímunnar bar þó einn 
skugga á. Haustið 1975 birti Hafrannsóknastofnun skýrslu um ástand 
þorskstofnsins þar sem fram kom að hrygningarstofninn væri kominn niður 
fyrir 200 þúsund tonn. Af þeim sökum yrði að draga verulega úr veiði og 
lagði stofnunin til að aðeins yrðu veidd 230 þúsund tonn úr stofninum árið 
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1976, en veiði Íslendinga og útlendinga hafði verið 375 þúsund tonn árið 
1974.1 Veiðin árið 1976 varð að vísu mun meiri, eða 348 þúsund tonn, en á 
næstu árum var gripið til ýmissa ráðstafana til að draga úr veiðum. Árið 1977 
var tekið upp svonefnt skrapdagakerfi, en í því fólst að bátum og skipum 
voru bannaðar þorskveiðar tiltekinn fjöldi daga á ári. Þá daga urðu þeir að 
„skrapa“ og mátti þorskafli þeirra í þeim veiðiferðum ekki vera umfram 
ákveðið hámark. Að auki var reynt að draga úr sókninni með því að banna 
veiðar á tilteknum svæðum, herða reglur um notkun tiltekinna veiðarfæra og 
takmarka möguleika útgerða á að kaupa ný skip. 

Skrapdagakerfið gafst illa. Afli fór iðulega langt fram úr áætlun og að auki 
varð kerfið til þess að auka verulega sókn í aðrar botnfisktegundir. Má nefna 
að ýsuafli Íslendinga fór úr 35 þúsund tonnum árið 1976 og í 67 þúsund 
tonn árið 1982 og karfaafli (djúpkarfi og gullkarfi) jókst úr 34 í 115 þúsund 
tonn á sama tíma.  

Upp úr 1980 tók að kólna verulega í hafinu umhverfis landinu sem dró úr 
vexti og viðgangi fiskistofna. Sérstaklega varð loðnan illa úti, en hún er 
mikilvæg fæða fyrir þorsk og annan botnfisk.2 Engin merki voru þó um þann 
brest sem var í vændum er veiði hófst á vetrarvertíðinni 1982, en jafnskjótt 
og fram komu áreiðnalegar vísbendingar um stöðuna var veiðum hætt. Voru 
þá komin á land 13 þúsund tonn, en til samanburðar var veiði áranna 1978 
og 1979 vel yfir 1.100 þúsund tonn. Loðnustofninn var þó tiltölulega fljótur 
að ná sér aftur eins og títt er um skammlífa fiska, en verr fór með þorskinn. Í 
nýrri svartri skýrslu Hafrannsóknastofnunar 1983 kom fram að 
hrygningarstofninn hafði minnkað verulega. Veiðiálagið var orðið álíka og 
áður en landhelgin var færð út í 200 mílur og sýnt að grípa þyrfti til róttækra 
ráðstafana til að koma í veg fyrir hrun helstu nytjastofna landsins. 

Í maíbyrjun 1982 skipaði þáverandi sjávarútvegsráðherra, Steingrímur 
Hermannsson, nefnd til að endurskoða lög nr. 81/1976, um veiðar í fisk-
veiðilandhelgi Íslands. Í janúarlok árið eftir skilaði nefndin frumvarpi til laga 
um lögin, þar sem m.a. var gert ráð fyrir að lögfest yrði ótvíræð heimild 
ráðherra til að ákveða heildarkvóta af hverri fisktegund, skiptingu hans á milli 
veiðarfæra og skipa og setningu reglna um sóknartakmarkanir.3 Frumvarpið 
var þó ekki lagt fram á því þingi þar sem talið var rétt að sjávarútvegs-
ráðuneytið og hagsmunaðilar skoðuðu ýmis atriði sem það tók til.  

                                                 
 
1  Afla- og stofntölur eru teknar úr Hafrannsóknastofnunin (2005). 
2  Helgi Skúli Kjartansson (2002). 
3  Alþingistíðindi 1983 A, 853. 
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Um miðjan nóvember 1983 var skipuð ráðgjafanefnd til þess að fjalla um 
stöðu sjávarútvegs í ljósi nýjustu vitneskju og áætlana um aflabrögð, 
afrakstursgetu fiskistofna, stjórn fiskveiða og afkomu útvegs og sjómanna.1 
Skyldi nefndin vera ráðherra til ráðuneytis við mótun fiskveiðistefnu og um 
úrræði til lausnar fjárhagsvanda sjávarútvegsins. Útgerðin var, er hér var 
komið sögu, nær komin á heljarþröm. Ekki aðeins hafði þorsk- og loðnuafli 
dregist saman, heldur bættist við að verð hafði lækkað á erlendum 
mörkuðum. Heildaraflatekjur á föstu verði lækkuðu um 18% frá 1980 til 
1983 og var útgerðin nú rekin með gífurlegum halla.2 Vinnslan stóð aftur á 
móti skár. 

Fljótlega kom í ljós að sterkur vilji var til að umbylta þeim aðferðum sem 
notaðar höfðu verið við stjórn fiskveiða og snúa frá sóknarstýringu og að 
kvótakerfi. Á aðalfundi Landssambands íslenskra útvegsmanna og Fiskiþingi 
þetta haust var mælt með því að taka upp aflamark og skipta síðan því 
aflamarki á milli einstakra báta og skipa. En til þess að þessi leið væri 
framkvæmanlegt varð að breyta lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 
Frumvarp þar að lútandi var síðan lagt fram í desember og var það mjög í 
anda þeirra tillagna sem áður höfðu komið fram, en gert var ráð fyrir að 
sjávarútvegsráðherra fengi mjög auknar heimildir frá því sem var til að 
stjórna og takmarka veiðar í landhelgi Íslands.  

Sjávarútvegsráðherra, Halldór Ásgrímsson, fylgdi frumvarpinu úr hlaði og 
lagði áherslu á að fjórar meginástæður væru fyrir því að heppilegt þætti að 
taka upp kvótakerfi í botnfiskveiðum.3 Í fyrsta lagi væri ástand 
þorskstofnsins afar slæmt og því nauðsynlegt að taka upp vísindalegri 
stjórnun á veiðum en áður hefði verið notuð. Líta yrði á alla fiskistofna og 
veiðar úr þeim sem eina heild, og því væri ekki hægt að takmarka veiðar í 
einn stofn þar sem slíkt byði heim hættunni á ofveiði á öðrum tegundum, líkt 
og komið hefði í ljós með karfaveiðar. Því væri ekki nægjanlegt að setja 
aflahámark eingöngu á þá stofna sem væru ofveiddir heldur yrði einnig að 
setja hámark á aðra stofna til að forða þeim frá ofveiði. Í öðru lagi benti 
ráðherra á að helstu hagsmunasamtök í sjávarútvegi og Fiskiþing hefði 
eindregið mælt með því að stjórnvöld ykju verulega á stjórnun fiskveiða. Til 
þess að slíkt gæti gengið eftir þyrfti að umbylta núverandi fyrirkomulagi og 
það krefðist rýmri heimilda til handa ráðherra en nú væru fyrir hendi. Það 
                                                 
 
1  Alþingistíðindi 1984 A, 1064. 
2  Sjá vef Þjóðhagsstofnunar, www.ths.is/rit/sogulegt/a0402.xls, Sögulegar hagtölur, tafla 

4.2. 
3  Alþingistíðindi 1983 B, 1688 og áfram. 
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væru því þriðju rökin. Að síðustu væri brýnt að grípa til aðgerða hið fyrsta 
vegna þess hve skýrsla Hafrannsóknastofnunar benti til alvarlegrar ofveiði. 
Málið þyldi enga bið. 

Í ræðu sinni vék ráðherra einnig að því að nauðsynlegt væri að ráðherra 
hefði heimild til að skipta hámarksafla í hverjum fiskistofni milli einstakra 
veiðarfæra, fiskiskipagerðar og einstakra skipa. Aðeins á þennan hátt mætti 
„tryggja öllum sem nytjað hafa fiskimiðin rétt til að gera það áfram og jafna 
tímabundnum aflasamdrætti réttlátlega niður á öll skip í landinu.“1 Slíkt 
niðurjöfnun væri nauðsynleg þegar skyndilegur aflasamdráttur blasti við. 
Stjórnvöld gætu ekki dæmt skip úr leik fyrirfram, tíminn einn yrði að leiða í 
ljós hvort skip stöðvaðist eða ekki. 

Svo sem vænta mátti urðu umræður í þingi mjög líflegar, en frumvarpið 
var samþykkt óbreytt sem lög frá Alþingi 20. desember 1983.2 
Ráðgjafanefndin, sem skipuð var í nóvember, skilaði 24. janúar ábendingum 
varðandi stjórn fiskveiða fyrir árið 1984. Nefndin lagði til að ákveðið yrði 
aflamark á sjö mikilvægustu botnfisktegundirnar og því aflamarki skipt á milli 
einstakra fiskiskipa á grundvelli fyrri veiða þeirra. Í sérstökum tilvikum gætu 
þó skip verið á sóknarmarki. Eftir fundi með hagsmunaaðilum í sjávarútvegi 
og sjávarútvegsnefnd gaf ráðherra í febrúarbyrjun síðan út reglugerð um 
stjórn botnfiskveiða árið 1984.3  

Í reglugerðinni var kveðið á um að til að geta stundað veiðar þurfti 
útgerðaraðili að hafa veiðileyfi, sem sjávarútvegsráðuneytið gaf út, og hafa 
haldið skipi til veiða á tímabilinu 1. nóvember 1982 til 31. október 1983. Auk 
þess komu til greina skip sem samið hafði verið um kaup á fyrir árslok 1983. 
Önnur skip komu því aðeins til greina að í stað nýs eða nýkeypts skip væri 
annað af svipaðri stærð tekið úr rekstri. Kvótakerfið náði til báta sem voru 
10 brúttórúmlestir (brl.) eða stærri, en minni bátar höfðu sameiginlegt 
heildaraflamark. Bátum stærri en 10 brl. var skipt í níu flokka og giltu 
allflóknar reiknireglur um útreikning aflamarks hvers skips. Grunnreglan var 
sú að miða aflamark hvers báts við veiði tímabilsins 1. nóvember 1980 til 31. 
október 1983, en tillit var tekið til frátafa. Skip sem höfðu verið minna en 12 
mánuði við veiðar á viðmiðunartímabilinu gátu valið um að fá aflmark eða 
sett sóknarmark. Hið sama gilti einnig um skip sem skipt hafði um eigendur 
eða skipstjóra á árinu 1983. 

                                                 
 
1  Alþingistíðindi 1983 B, 1691. 
2  Lög um breyting á lögum nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 82/1983. 
3  Reglugerð um stjórn botnfiskveiða árið 1984 nr. 3/1984. 
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Í 18. gr. reglugerðarinnar er tekið fram að heimilt sé að færa aflamark á 
milli skipa sömu útgerðar eða skipa sem gerð eru út innan sömu verstöðvar, 
og sama gildi um jöfn skipti á aflamark á milli skipa sem gerð eru út frá 
ólíkum verstöðvum. Annar flutningur á aflamarki sé óheimill nema að 
fengnu samþykki sjávarútvegsráðuneytisins að fenginni umsögn sveitar-
stjórnar og stjórnar sjómannafélags í viðkomandi verstöð.  

Reglugerðin náði eingöngu til veiða ársins 1984 og í desember það ár var 
því lagt fram nýtt frumvarp til laga um breytingar á lögum um veiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslendinga.1 Í greinargerð með frumvarpinu eru fjórar 
ástæður nefndar fyrir því að ákveðið var að söðla um og stjórna veiðum með 
aflamarkskerfi í stað sóknarstýringar eins og tíðkast hafði mörg undangengin 
ár. Jafnframt var litið um öxl og reynt að meta árangur kvótakerfis. Fyrst er 
bent á að ekki hafi verið hægt að koma við frekari sóknartakmörkunum á 
þorskveiðum vegna þess að aðrir stofnar, svo sem ýsa, karfi, ufsi og grálúða, 
hefðu ekki þolið frekari veiði. Þá er rakið að erfitt hafi ætíð reynst að 
takmarka þorskveiðina við tiltekin mörk með sóknartakmörkunum, en slíkt 
væri mjög æskilegt vegna hættu á að þorskstofninn hryndi við ofveiði. 
Reynsla ársins sýni að vel hafi tekist að takmarka veiðarnar við upphafleg 
mörk.  

Þriðja ástæðan er sögð sú að kvótakerfi tryggi betur en nokkur önnur leið 
að sá afli, sem til skiptanna er, dreifist eins réttlátlega á fiskiskip og 
byggðarlög og kostur sé. „Sóknartakmarkanir á fiskiskip fela í sér samkeppni 
um aflann þann tíma, sem þau mega vera að veiðum, og má leiða að því sterk 
rök að þorskaflahrotur þær sem komu í Breiðafirði sl. vetur og á 
Vestfjarðamiðum í sumar hefðu leitt af sér mun ójafnari skiptingu fisk-
aflans.“2 Í þessu sambandi er bent á reynsluna af veiðum smábáta þetta árið, 
en aflasæld þeirra hafi verið mjög misjöfn og takmarkanir á sókn því bitnað 
misharkalega á einstökum landshlutum.  

Í fjórða lagi er bent á að aflamarkskerfi ýti undir hagkvæmni og sparnað í 
rekstri útgerða, m.a. vegna þess að hægt sé að færa aflakvóta á milli skipa og 
fækka þar með skipum í rekstri. Athuganir Fiskifélags Íslands gefi til kynna 
að nýting veiðarfæri hafi verið betri og fiskgæði meiri árið 1984 en fyrra ár. 

Á grundvelli frumvarpsins voru sett ný lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi 
Íslands í árslok 1984 og eftir áramót var síðan sett reglugerð um stjórn 

                                                 
 
1  Alþingistíðindi 1984 A, 1063-1074. 
2  Sama rit, 1065. 
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botnfiskveiða 1985.1 Gert var ráð fyrir að skip gætu valið á milli sóknarmarks 
og aflamarks og var svo næstu árin. Þá var á þessum árum reynt að bregðast 
við sívaxandi afla smábáta. Aflamarkskerfið var síðan fest í sessi með 
ótímabundnum hætti með lögum nr. 38/1990. Samkvæmt þeim voru bátar 
undir sex brúttórúmlestum undanþegnir aflamarkskerfinu, en veiðum þeirra 
stjórnað með öðru móti. Undanfarin ár hafa verið gerðar breytingar á 
fiskveiðistjórnuninni sem fela í sér að tvö aflamarkskerfi verða við lýði, eitt 
fyrir smábáta, svokallað krókaflamarkskerfi, og svo hið eiginlega aflamarks-
kerfi fyrir stærri báta.2 Sóknardagakerfi smábata hefur aftur á móti verið lagt 
niður.3 

Núgildandi kerfi 
Í lögunum frá 1990 var í fyrsta skipti greint á milli tvenns konar 
veiðiheimilda. Annars vegar svokallaðrar aflahlutdeildar, sem er ákveðin 
hlutdeild af leyfðu heildaraflamarki hverrar fisktegundar, og hins vegar 
aflamarks sem tilgreinir hversu mikið magn (í tonnumeða kg.) megi veiða á 
hverju fiskveiðiári. Aflamark er því margfeldi heildaraflamarks og aflahlut-
deildar. Aflahlutdeild hefur einnig verið nefnd varanlegur kvóti og aflamark 
leigukvóti. Tekið er fram í lögunum að við ákvörðun aflahlutdeildar í þeim 
stofnum, sem ekki hafa áður verið bundnir ákveðnum heildarafla, skuli 
miðað við aflareynslu síðustu þriggja veiðitímabila.  

Í núgildandi aflamarkskerfi eru ýmis ákvæði sem eru til þess gerð að auka 
sveigjanleika í fiskveiðum.4 Þar má nefna að heimilt er að veiða umfram 
aflamark í einstökum botnfisktegundum, enda skerðist aflamark annarra 
botnfisktegunda hlutfallslega í samræmi við verðmætahlutföll einstakra 
tegunda (þorskígildi). Þetta á þó ekki við um þorskveiðar. Þá má flytja tiltekið 
af aflahlutmarki á milli ára og veiða umfram aflamark enda dregst 
umframmagnið frá við úthlutun aflamarks næsta fiskveiðiár á eftir.5 

Við eigendaskipti að fiskiskipi fylgir aflahlutdeild þess nema samkomulag 
sé gert um annað. Sveitarstjórn í því sveitarfélagi sem skipið er gert út frá á 
forkaupsrétt að skipinu, en lítið mun hafa verið um að þessi forkaupsréttur 
hafi verið notaður. Þá er einnig heimilt að framselja aflahlutdeild að hluta eða 

                                                 
 
1  Lög um breyting á lögum nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 

118/1984 og reglugerð um stjórn botnfiskveiða árið 1985 nr. 1/1985. 
2  Lög um breyting á lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða nr. 129/2001. 
3  Lög um breyting á lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða nr. 74/2004. 
4  Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 með síðari breytingum. 
5  Fiskveiðiárið er frá 1. september til 31. ágúst. 
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öllu leyti og sameina hana aflahlutdeild annars skips. Þó mega veiðiheimildir 
þess skips, sem aflahlutdeildin er færð á, ekki vera bersýnilega umfram 
veiðigetu þess. Krókaflahlutdeild verður þó eingöngu flutt til annars báts 
með krókaflahlutdeild, en krókabátar mega aftur á móti kaupa aflahlutdeild 
frá stærri bátum. Var þetta ákvæði sett inn til að verja útgerðir minni báta. 

Allstíf ákvæði gilda um nýtingu aflamarks í eigin þágu. Veiði skip minna 
en helming af samanlögðu aflamarki sínu í þorskígildum talið tvö ár í röð 
fellur aflahlutdeild þess niður, en hlutdeild annarra skipa hækkar á móti. Þetta 
á þó ekki við ef skipt tefst frá veiðum í hálft ár eða lengur. Þá er ekki heldur 
heimilt að flytja nema helming af aflamarki hvers fiskveiðiárs frá hverju skipi. 

Loks er í lögum um stjórn fiskveiða ákvæði um að samanlögð aflahlut-
deild fiskiskip í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu 
tengdra aðila megi ekki vera meiri en tiltekið hámark. Þetta hámark er á 
bilinu 12-35%, mismunandi eftir fisktegundum. Samanlögð aflahlutdeild má 
þó ekki vera umfram 12% af heildarverðmæti aflahlutdeildar allra fisktegunda 
sem lögin ná til. 

Fiskistofa hefur umsjón með viðskiptum með aflahlutdeildir og aflamark 
og fylgist með að reglur um nýtingu og forkaupsrétt séu virtar. 

Viðskipti á markað og samþjöppun 
Árið 1984 – þegar aflamarkskerfi var komið á í botnfiskveiðum – komu 
nálega 30% af úthlutum heimildum í þorski, ýsu, ufsa, karfa og grálúðu í hlut 
útgerða á Suðvesturlandi, 15% til útgerða á Norðurlandi eystra og um 13,5% 
til útgerða á Austurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum (sjá mynd 1).1 Útgerðir 
á Vesturlandi fengu 9% af þessum botnfiskheimildum og útgerðir á 
Norðurlandi vestra 6%. Þessi hlutföll héldust lítt breytt fram yfir 1990, en 
með þeim breytingum þó að útgerðir á Norðurlandi eystra juku við sinn hlut 
og útgerðir á Suðurlandi misstu frá sér aflahlutdeildir.2  

                                                 
 
1  Birgir Þór Runólfsson (1999a), 72. 
2  Birgir Þór Runólfsson (199a), 72 og heimasíða Fiskistofu Íslands, 

www.fiskistofa.is/get_page.php?page=53 og www.fiskistofa.is/get_page.php?page=11. 
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Mynd 1 Skipting aflahlutdeilda eftir landshlutum frá árinu 1984 til 
fiskveiðiársins 2005/2006. Hlutfallstölur (heimild: Birgir Þór Runólfsson 
(1999a) og Fiskistofa Íslands). 

En á tíunda áratugnum tók þróunin nokkuð aðra stefnu. Hlutur útgerða á 
Norðurlandi eystra hélt áfram að stækka og var kominn í rúm 22% við 
aldarmótin, en útgerðir á höfuðborgarsvæðinu sneru nú blaðinu við og tóku 
einnig að bæta við sig kvóta. Í lok áratugarins réðu þær yfir 26% 
aflahlutdeilda í þessum fimm botnfisktegundum, þremur prósentustigum 
meira en tíu árum áður, en þó enn nær fjórum prósentustigum minna en við 
upphaflegu úthlutunina árið 1984. Útgerðarfyrirtæki á Vesturlandi juku 
einnig eign sína verulega á þessum áratug og áttu við aldarlok um 15% af 
kvótanum, fimm prósentustigum meira en við upphaf áratugarins. Vest-
firðingar og Austfirðingar höfðu aftur á móti mátt sjá á bak verulegum hluta 
sinna aflahlutdeilda. Hlutur þeirra fyrrnefndu var kominn í um 8%, en hafði 
verið 14% tíu árum áður og hlutur hinna síðarnefndu var þá 11% en hafði 
einnig verið 14% við upphaf áratugarins.  

Við upphaf fiskveiðiársins 2005-2006 hafði nokkuð af þessum 
breytingum gengið aftur til baka. Útgerðir á suðvesturlandi réðu þá yfir nær 
29% af aflahlutdeildum í þessum fimm botnfisktegundum, heldur minna en 
árið 1984, og útgerðir á Norðurlandi eystra áttu næststærstan hlut. Kvótaeign 
þeirra hafði þó dregist saman frá því fimm árum áður, en var þó enn þremur 
prósentustigum meiri en 1984. Vestfirðingar höfðu nokkuð rétt við sinn hlut 
á þessum árum en kvóti Austfirðinga hafði haldið áfram að minnka. Hlutur 
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útgerða á Norðurlandi vestra hafði einnig dregist verulega saman á síðustu 
fimm árum. 

Hér er þó sagan ekki öll sögð, þar sem þróunin getur verið misjafn í 
sveitarfélögum innan sama landshluta. Fjölmörg dæmi eru til um útgerðastaði 
sem tapað hafa miklu af kvóta sínum þótt svo aðrir staðir í sama fjórðungi 
hafi haldið sínu og jafnvel gott betur. 

Eitt yfirlýst markmið núgilandi laga um stjórn fiskveiða er að auka 
hagkvæmni við nýtingu fiskistofnana. Sú hagkvæmni hefur meðal annars 
komið fram í því að fyrirtæki eru orðin stærri en áður og kvótaeign hefur 
þannig dreifst á færri hendur en var. Árið 1984 réð stærsta útgerðarfyrirtækið 
yfir rúmum 4% af úthlutuðum aflahlutdeildum þess árs í þorskígildum talið.1 
Við upphaf yfirstandandi fiskveiðiárs var þetta hlutfall komið í nær 9%. 
Fimm stærstu fyrirtækin áttu árið 1984 13,4% kvótans, en 20 árum síðar var 
þetta hlutfall komið yfir 30%. Hlutur 10 stærstu hefur stækkað úr 21,4% í 
tæpan helming, og 25 stærstu úr 38% í tvo þriðju.  

                                                 
 
1  Birgir Þór Runólfsson (1999b). 



486   Sveinn Agnarsson 

 

 

Tafla 1 Samþjöppun aflahlutdeilda í sjávarútvegi 1984-
2005. Hlutfall af  úthlutum aflahlutdeildum hvers árs í 
þorskígildum talið (heimild: Birgir Þór Runólfsson 
(1999b) og Fiskistofa Íslands). 
  Ár Stærsta    
   fyrirtækið 5 stærstu 10 stærstu 25 stærstu 
 1984 4,1 13,4 21,4 38,2 
 1990 4,3 14,0 21,9 39,2 
1992-93 3,6 15,8 25,1 40,2 
1993-94 3,4 15,9 25,0 40,6 
1994-95 3,5 15,5 25,3 41,3 
1995-96 4,0 16,5 26,4 43,2 
1996-97 3,6 16,1 26,6 43,5 
1997-98 4,1 16,7 27,1 45,1 
1998-99 5,8 21,2 32,8 50,5 
1999-00 6,5 22,5 34,8 56,1 
2000-01 7,3 29,1 48,1 71,2 
2001-02 5,7 25,6 41,2 62,6 
2002-03 7,2 26,6 42,6 63,7 
2003-04 8,0 27,2 43,6 65,6 
2004-05 8,1 29,7 44,3 65,0 
2005-06 8,9 30,2 47,7 68,6 

 
Þessi þróun hefur sumpart átt sér stað með samruna og yfirtöku yfirtækja, 

en einnig með frjálsum viðskiptum á markaði. Svo sem fram kom hér að 
ofan hafa viðskipti með aflamark verið heimil allt frá gildistöku laganna árið 
1984 og viðskipti með aflahlutdeildir frá árinu 1990 þegar fyrst var tekið að 
skilja á milli aflahlutdeildar og aflamarks. Umfang þessara viðskipta hefur 
verið allnokkuð, líkt og sjá má á mynd 2, þar sem eru sýnd viðskipti með 
aflahlutdeildir á hverju fiskveiðiári sem hlutfall af aflamarki hvers árs.1 Fyrst í 
stað voru viðskipti með helstu botnfisktegundir – þorsk, ýsu, ufsa, karfa og 
grálúðu – fremur lítil, en fóru síðan vaxandi og urðu mest fiskveiðiárið 
1997/1998. Kaup og sala á þorskkvóta svöruðu þá til nálega þriðjungs af 
aflamarki ársins, hlutfallið var nokkuð lægra í ýsu, ufsa og karfa en heldur 

                                                 
 
1  Birgir Þór Runólfsson (1999a), 63 og Aflahefti Fiskistofu 2000/2001, 7 og Aflahefti 

Fiskistofu 2003/2004, 7. 
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hærra í grálúðu. Síðustu ár hafa viðskipti hvers árs verið 15-25% af aflamarki 
ársins. 
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Mynd 2 Umfang viðskipta með aflahlutdeildir í þorski, ýsu, ufsa, karfa og 
grálúðu á fiskveiðiárunum 1991/1992 – 2003/2004. Hlutfall af 
heildaraflamarki hvers árs (heimild: Birgir Þór Runólfsson (1999a) og 
Fiskistofa Íslands). 

Þessi aukning á viðskiptum hefur átt sér stað þótt svo verð á 
aflahlutdeildum á verðlagi í september 2005 hafi farið hækkandi.1 Svo sem sjá 
má af mynd 3 var verð á þorskkvóta lítt breytt framan af tíunda áratugnum 
en fór síðan hækkandi og náði hámarki í ágúst 1998. Þá kostaði hvert kg. 
1122 kr. Verðið hélst hátt um hríð en féll aftur frá hausti 2000 og fram á mitt 
ár 2001. Síðan hækkaði verðið nær samfellt fram til ársloka 2003, en tók þá 
dýfu uns það fór aftur hækkandi frá miðju ári 2004 og fram á haust 2005. Þá 
um haustið var verð á aflahlutdeild fimmfalt hærra á föstu verði en í upphafi 
árs 1992. 

                                                 
 

1 Óprentuð gögn frá Seðlabanka Íslands. 
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Mynd 3 Verð á aflahlutdeild í þorski fiskveiðiárin 1992/1993-2003/2004. 
Verðlag í september 2005 (heimild: Seðlabanki Íslands). 

3. Greiðslumarkskerfi í mjólk 

Aðdragandi 
Á fyrstu árum eftir seinna heimsstyrjöld var iðulega skortur á 

landbúnaðarvörum í landinu og töluvert flutt inn af þeim, einkanlega smjöri. 
Mikil áhersla var á þessum árum lögð á efla landbúnað með fjárfestingum í 
vélum, tækjum og húsum og jarðabótum.1 Um 1960 mátti heita að allgott 
jafnvægi væri komið á milli framleiðslu og neyslu en framleiðslan hélt áfram 
að vaxa, enda var talið að sauðfjárrækt gæti orðið mikilvæg útflutningsgrein.2 
Til að ýta undir útflutning voru sett lög árið 1960 sem heimiluðu 
stjórnvöldum að greiða allt að 10% af virði landbúnaðarframleiðslu hvers árs 
í útflutningsbætur. Auk dilkakjöts voru fluttar út ýmsar mjólkurafurðir og 
jókst framleiðslan mun meira en sala innanlands. Framleiðsla á 
landbúndaðarvörum dróst töluvert saman á kalárunum á seinni hluta sjöunda 
áratugarins og var framleiðslan árið 1970 því einungis 4% meiri að magni til 

                                                 
 
1  Sigurður Snævarr (1993), 196. 
2  Helgi Skúli Kjartansson (2002), 306. 
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en áratug áður.1 Framleiðslan jókst hins vegar verulega næstu átta árin, eða 
um þriðjung, en vinstri stjórnin 1971-1974 stefndi markvisst að því að auka 
hana.2 Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Geirs Hallgrímsson, sem tók völdin 
1974, var rætt um að endurskoða þyrfti áætlanagerð og framkvæmdir í 
landbúnaði, en þær umræður komu þó ekki í veg fyrir að framleiðslan héldi 
áfram að vaxa. 

Við nýjan tón kvað aftur á móti þegar seinni ríkisstjórn Ólafs 
Jóhannessonar tók völdin fjórum árum síðar, en í málefnasamningi hennar 
var tekið fram að stefnt skyldi að því að laga framleiðsluna að þörfum 
heimamarkaðar. Í því skyni samþykkti Alþingi lög árið 1979 sem kváðu á um 
að ef búvöruframleiðsla yrði meiri en þörf væri á og viðunandi erlendir 
markaðir fengjust ekki fyrir framleiðsluna væri heimilt að grípa til 
margvíslegra, tímabundinna ráðstafana.3 Meðal annars mátti skerða 
afurðaverð til hvers framleiðenda frá grundvallarverði vegna þess hluta 
framleiðslunnar er færi fram úr ákveðnu viðmiðunarmarki. Var 
framleiðsluráði landbúnaðarins falið með reglugerð að ákvarða þetta mark 
gagnvart hverjum framleiðanda sauðfjár- og nautgripaafurða.4 Þetta mark var 
skilgreint sem búmark í ærgildisafurðum og var að meginreglu miðað við 
meðaltalsframleiðslu áranna 1976-1978. Í framhaldinu samþykktu 
Stéttarsamband bænda og Framleiðsluráð landbúnaðarins að setja kvóta – 
búmark – á mjólkurafurðir frá árinu 1980 og á sauðfjárafurðir frá sama 
hausti.5 

Á næstu árum var reynt að takmarka framleiðslu nautgripa- og 
sauðfjárafurða og dróst framleiðsla á mjólk og dilkakjöt nokkuð saman á 
árunum 1978-1981. Framleiðsla á nautgripaafurðum fór þó aftur vaxandi á 
næstu fjórum árum og sýnt þótti að betur mætti ef duga skyldi. Árið 1985 
tóku gildi ný lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum.6 
Samkvæmt þeim skyldi heimilt að skipta framleiðslu einstakra búvara eftir 
héruðum og ákveða að framleiðendur skyldi fá fullt grundvallarverð fyrir 
ákveðinn hluta framleiðslunnar en skert verð fyrir það sem væri umfram. 

                                                 
 
1  Sjá vef Þjóðhagsstofnunar, www.ths.is/rit/sogulegt/a0409.xls, sögulegar hagtölur, tafla 

4.9. 
2  Ólafur Raastrick og Sumarliði Ísleifsson (ritstj.) 2004, 422. 
3  Lög um breyting á lögum nr. 101/1966 um framleiðsluráð landbúnaðarins, 

verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o.fl. nr. 15/1979. 
4  Reglugerð um búmark og rétt til beingreiðslna nr. 348/1979. 
5  Ólafur Raastrick og Sumarliði Ísleifsson (2004), 427. 
6  Lög um framleiðslu, sölu og verðlagningu á búvörum nr. 46/1985.  
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Ennfremur var ráðherra veitt heimild til að semja við Stéttarsamband bænda 
um magn mjólkur- og sauðfjárafurða sem framleiðendum væri ábyrgst full 
verð fyrir á samningstímanum. Fyrsti mjólkursamningurinn sem gerður var á 
grundvelli þessara laga tók gildi sama ár og gilti í tvö ár, en með honum var 
lagður grunnur að kvótakerfi í mjólkurframleiðslu. Tekið var upp hugtakið 
fullvirðisréttur sem vísaði til þess framleiðslumagn sem hverjum fram-
leiðanda var tryggt fullt verð fyrir. Fullvirðisrétturinn, þ.e. heildarmjólkur-
kvóti, var fyrst ákveðinn fyrir allt landið, en honum síðan skipt niður á 
einstök héruð og loks á einstaka framleiðendur. Hann var reiknaður út frá 
framleiðslu bænda árin 1981-1983 sem var lítt breytt frá búmarki samkvæmt 
eldri lögum. 

Í þessum fyrsta mjólkursamningi var framsal á fullvirðisrétti heimilað, en 
lítið var um viðskipti. Allstrangar reglur um viðskipti giltu hins vegar í næsta 
samningi, sem náði til áranna 1987-1991, en með þriðja samningum var þessi 
framleiðslustýring fest í sessi og frjáls viðskipti leyfð með greiðslumark, eins 
og fullvirðisrétturinn hét þá orðið.1 Þessi samningur náði til áranna 1992-
1997. Fjórði samningurinn náði til verðlagsáranna 1998-1995 og sá fimmti 
tók gildi 1. september 2005 og gildir út ágúst 2012.2 

Núgildandi kerfi 
Í núgildandi samningi er tekið fram að greiðslumarks hvers lögbýlis skuli við 
upphaf gildistíma samningsins vera jafnt greiðslumarkinu eins og það var 
skráð hjá Bændasamtökum Íslands við lok verðlagsársins 2004/2005.3 Tillit 
sé þó tekið til þeirra breytinga til þeirra viðskipta sem orðið hafi með 
greiðslumark fyrir 1. september 2005, og þeirra breytinga á heildargreiðslu-
marki sem kunna að vera gerðar fyrir verðlagsárið 2005-2006. Breytingar á 
heildargreiðslumarki leiðir þannig sjálfkrafa til þess að greiðslumark hvers 
framleiðanda breytist hlutfallslega jafnmikið, að öllu öðru óbreyttu. Ráðherra 
ákveður heildargreiðslumagn að fengnum tillögum framkvæmdanefndar 
búvörusamninga. Það er ákveðið þremur mánuðum fyrir upphaf næsta 
verðlagsár og er við þá ákvörðun stuðst við upplýsingar um neyslu 
mjólkurafurða undanfarna 12 mánuði og áætlun fyrir neyslu næsta verðlags-
árs. Ef aðstæður leyfa, geta bændur selt umframmjólk á innlendum markaði, 

                                                 
 
1  Greiðslumark er það magn mjólkur sem veitir rétt til beingreiðslna úr ríkissjóði. 
2  Verðlagsárið er 1. september-31. ágúst. 
3  Samninginn er m.a. að finna á heimasíðunni  
 www.bondi.is/landbunadur/wgbi.nsf/key2/mjolkursamningur. 
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en ella verða þeir að flytja umframmjólk á erlendi markaði. Misjafnt er hvaða 
verð fæst fyrir umframmjólk. 

Aðilaskipti með greiðslumark á milli lögbýla eru heimil, en þau ber að 
tilkynna til Bændasamtaka Íslands og taka viðskiptin ekki gildi fyrr en 
staðfesting Bændasamtakanna liggur fyrir.1 Viðskipti sem eiga sér stað fyrir 
20. júní 2006 taka gildi á verðlagsárinu 2005-2006, en viðskipti sem eiga sér 
stað seinna taka ekki gildi fyrr en á næsta verðlagsári.  

Bændasamtökunum er heimilt að birta yfirlit yfir viðskipti með greiðslu-
mark og verð á því, en upplýsingar skulu þó þannig birtar að ekki sé hægt að 
rekja viðskiptin til einstakra aðila. Á heimasíðu samtakanna er nú birt 
mánaðarleg þróun á verði greiðslumarks og miðast birt verð að lágmarki við 
500 þúsund lítra.2 Nái samanlögð sala tveggja mánaða ekki þessu lágmarki 
eru einnig teknar með yngstu sölur í næsta mánuði þar á undan. Enginn 
annar markaður fyrir greiðslumark er starfræktur í landinu en sá sem 
Bændasamtökin hafa umsjón. Þetta fyrirkomulag hefur verið við lýði frá 
árinu 1998, en í mjólkursamningi verðlagsáranna 1998-2005 var sérstaklega 
tekið fram að öll viðskipti með greiðslumark skyldu fara fram um einn 
markað sem Framleiðsluráð landbúnaðarins eða annar aðili, sem land-
búnaðarráðherra ákveður, annaðist. 

Greiðslumarki sem ekkert er nýtt tvö ár í röð fellur niður og vex þá hlutur 
annarra framleiðenda að sama skapi. Heimilt er þó að leggja greiðslumark 
lögbýlis inn til geymslu og tekur það þá breytingum til samræmis við heilar-
greiðslumark.  

Engin ákveði eru í núgildandi mjólkursamningi um forkaupsrétt, utan 
hvað landeigandi á forkaupsrétt á greiðslumarki leiguliða við ábúðarlok.  

Á undanförnum árum hefur kúabændum fækkað verulega en búin 
stækkað á móti. Árið 1992, þegar þriðji mjólkursamningurinn tók gildi, voru 
um 1.450 kúabændur starfandi í landinu, en haustið 2005 töldust þeir nálega 
800. Hver bóndi lagði að meðaltali inn tæplega 70 þúsund lítra árið 
fyrrnefnda árið, en framleiðslan var komin vel yfir 120 þúsund lítra að jafnaði 
12 árum síðar. Þetta samsvarar því að meðalhjörðin hafi stækkað úr 21 kýr í 
nálega 30. Tilkoma framsals og frjálsra markaðsviðskipta hefur vafalítið átt 
sinn þátt í þessari öru þróun. 

                                                 
 
1  Sjá reglugerð um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og beingreiðslur til bænda 

verðlagsárið 2005-2006 nr. 620/2005. 
2  Sjá www.bondi.is/landbunadur/wgbi.nsf/key2/tbjn67qjvz.html. 
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Verðlagsárið 1994-1995 tilheyrðu 35,6% af heildargreiðslumarki 
verðlagsársins bændum á Suðurlandi, en tæpum áratug síðar réðu bætt við sig 
3,2 prósentustigum.1 Bændur á Norðurlandi vestra höfðu á sama tímabili 
aukið hlut sinn úr 14,5% í 15,6%, en austfirskir bændur aftur á móti minnkað 
sinn hlut um 2,3% prósentustig og hlutur bænda á Vesturlandi rýrnað um 
1,3%. Hlutur annarra fjórðunga hafði breyst minna. 

                                                 
 
1 Hagtölur landbúnaðarins 1998 og Iceland Agricultural Statistics 2005. 
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Sé nánar rýnt í tölurnar kemur í ljós að bændur næst höfuðborgarsvæðingu – 
í Gullbringu- og Kjósarsýslu, Borgarfirði og vestanverðri Árnessýslu – hafi 
verið að selja frá sér greiðslumark, en bændur í austanverðri Árnessýslu, 
Rangárvallasýslu og Skagafirði að bæta við sig kvóta. Allur mjólkurkvóti er 
horfinn úr N-Þingeyjarsýslu. 
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Mynd 4 Þróun á verði greiðslumarks í mjólk frá hausti 1992 til hausts 2005. 
Verðlag í september 2005 (heimild: Landssamband kúabænda og 
Bændasamtök Íslands). 

Þessi þróun á sér að nokkru leyti eðlilegar skýringar. Verð á landi nálægt 
suðvesturhorni landsins hefur hækkað í verði og margir bændur vafalítið séð 
hag sinn bestan í því að selja frá sér greiðslumark og land.1 Svo sem fram 
kemur á mynd 4 hefur verð á greiðslumarki hækkað ríflega þrefalt frá árinu 
1992 á föstu verðlagi. Að hausti 1992 var greiðslumark selt á 80 kr. lítrinn en 
það svarar til 122 kr. á verðlagi í september 2005. Haustið 2005 var verðið 
komið í 380 kr., en hafði raunar farið enn hærra fyrr um sumarið. 

Hér ber þó að hafa í huga að markaðurinn fyrir greiðslumark er frekar 
„þunnur“, þar sem tiltölulega fá viðskipti eiga sér stað með greiðslumark. 

                                                 
 
1  Sjá nánar í Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson (2005). 
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Síðastliðin áratug hafa þannig að jafnaði einungis tæplega 4% greiðslumarks 
skipt um hendur á hverju verðlagsári.1 Líflegust voru viðskiptin verðlagsárin 
1999/2000 til 2001/2002, en síðustu ár hefur heldur dregið úr virkni 
markaðarins. 

Tafla 3 Aðilaskipti með greiðslumark verðlagsárin 1993/1994-2003/2004 
(heimild: Bændasamtök Íslands, Hagþjónusta landbúnaðarins). 
  Heildar- Hlutfall 
 Viðskipti ársins greiðslumark greiðslumarks sem 
 Verðlagsár (þús. ltr.) (þús. ltr.) skipti um handhafa 
 1993/94 2.461 100.000 2,5 
 1994/95 1.972 101.000 2,0 
 1995/96 3.448 101.000 3,4 
 1996/97 2.907 102.000 2,9 
 1997/98 3.625 102.000 3,6 
 1998/99 3.416 103.000 3,3 
 1999/00 5.864 102.000 5,7 
 2000/01 5.576 103.000 5,4 
 2001/02 5.320 104.000 5,1 
 2002/03 4.595 106.000 4,3 
 2003/04 3.586 105.000 3,4 

 
Þessi viðskipti hafa ekki leitt til neinnar verulegar samþjöppunar í 

mjólkurframleiðslu landsins, enda aðstæður aðrar en í sjávarútvegi. Í 
fiskveiðum getur eitt og sama fyrirtæki gert út mörg skip og báta og þannig 
dreift kvótaeign sinni á margar framleiðslueiningar. Í landbúnaði er hvert býli 
ein framleiðslueining og sjaldgæft að sami aðili eigi og reki mörg kúabú. Þess 
vegna er ólíklegt að kvótaeign þjappist jafnmikið saman í kúabúskap og 
sjávarútvegi. Að auki gefa rannsóknir vart til kynna að mikil skalahagkvæmni 
sé til staðar í mjólkurframleiðslu.2 Haustið 2005 var stærsta kúabú landsins 
með um 160 kýr, en hlutdeild þess í heildargreiðslumarki náði samt ekki einu 
prósentustigi. Skipið með mest aflamark réði aftur á móti yfir 2,6% af 
úthlutuðum heildarþorskígildum ársins. Heildargreiðslumark verðlagsársins 

                                                 
 
1  Stefanía Nindel og Sveinn Agnarsson (2002), 14 og gögn frá Bændasamtökum Íslands. 
2  Sjá Stefanía Nindel og Sveinn Agnarsson (2002), Sigurður Jóhannesson og Sveinn 

Agnarsson (2005), og Rósa Björk Sveinsdóttir (2005). 
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2005-2006 er 111 milljónir lítra og aflaheimildir skipsins hefðu því samsvarað 
nálega 3 milljónum lítra greiðslumarki. Miðað við meðalnyt upp á 5000 lítra á 
ári má því ætla að bú af þeirri stærðargráðu hefði talið um 600 kýr, eða 
fjórfalt fleiri kýr en stærsta bú landsins í dag. 

Verðlagsárið 2000/2001 réðu fimm stærstu kúabú landsins samtals yfir 
tæpum 2% af heildargreiðslumarki ársins. Fimm árum síðar hafði þetta 
hlutfall hækkað í 2,5%.1 Til samanburðar réðu fimm stærstu útgerðirnar yfir 
tæplega þriðjungi af heildarkvóta fiskveiðiársins 2005/2006. 

4. Samanburður og niðurstöður 

Alkunna er að náttúruauðlindir sem eru sameign heillar þjóðar eru nýttar á 
óskynsamlegan hátt ef aðgangur að þeim er óheftur og hver sem er getur 
gengið í þær. Þetta á við um fiskistofna sem aðrar náttúruauðlindir. Þegar 
aflamarkskerfinu var komið á í fiskveiðum höfðu aðrar aðferðir til að stjórna 
veiðum ekki gefið þá raun sem vonir stóðu til. Stjórnvöld ákváðu þá – í nánu 
samráði við hagsmunaaðila – að snúa bakinu við sóknarstýringu og stýra 
fiskveiðum þess í stað með aflamarkskerfi. Kvótakerfið var tekið upp vegna 
þess að of stíf sókn hafði leikið helstu nytjastofna þjóðarinnar grátt og með 
þessari stefnubreytingu var vonast til að hægt yrði að koma í veg fyrir að of 
mikið yrði veitt úr stofnunum, og veiðar að auki stundaðar á hagkvæmari 
hátt. 

Málum var öðru vísi hátt þegar greiðslumarkskerfi var tekið upp í 
mjólkurframleiðslu. Vandi landbúnaðar fólst í því að framleiðslugeta 
atvinnugreinarinnar var of mikil og með því að ákveða heildargreiðslumark í 
mjólk var vonast til þess að hægt yrði að koma böndum á offramleiðslu og 
aðlaga framleiðslu betur að neyslu innanlands. Þessum markmiðum hefði 
vitaskuld einnig verið hægt að ná með því að fækka bændum, t.d. með því að 
kaupa upp greiðslumark í stórum stíl, eða með því að hið opinbera viki 
algerlega af markaði fyrir mjólk og eftirléti markaðsöflunum framboð og 
eftirspurn að ákveða það magn og verð sem kæmi jafnvægi á markaðinn. Sú 
stefna var hins vegar vart uppi á borðinu, enda hefði hún væntanlega bæði 
leitt til verðlækkunar á mjólk og fækkunar bænda. Vegna þess hve eftirspurn 
eftir mjólk er óteygin er líklegt að verðlækkun hefði haft í för með sér 

                                                 
 
1  Gögn frá Bændasamtökum Íslands. 
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tekjumissi fyrir bændur.1 Til lengri tíma litið er hugsanlegt að framleiðslan 
myndi lækka það mikið að verð tæki að hækka á nýjan leik, en um slíkt er 
óvarlegt að spá. 

Við upphaflega úthlutun framleiðslukvóta var bæði í aflamarkskerfinu og 
greiðslumarkskerfinu stutt við sögulega reynslu. Þeir sem áður höfðu 
stundað útgerð eða framleitt mjólk fengu framleiðsluheimildir, aðrir gátu 
keypt sig inn í atvinnugreinarnar. 

Aflamarkskerfið í sjávarútvegi er sumpart sveigjanlegra en greiðslumarks-
kerfið í mjólk. Útgerðir geta veitt umfram aflamark eins árs og gefið það 
síðan til baka næsta ár á eftir, og hafa einnig möguleika á að flytja aflamark á 
milli tegunda. Í greiðslumarkskerfinu er ekki gert ráð fyrir því að hægt sé að 
flytja kvóta á milli ára. Í báðum kvótakerfunum eru ákvæði um lágmarks-
nýtingu, þótt þau séu til mun strangari í útgerð. Engin ákvæði um 
hámarkskvótaeign einstakra aðila er að finna í greiðslumarkskerfinu, en í 
aflamarkskerfinu má eign útgerða ekki fara fram úr tilteknu hámarki. 

Í sjávarútvegi er skýr grein gerð á milli varanlegs kvóta – aflahlutdeildar – 
og kvóta hvers árs, aflamarks. Þessi greinarmunur er ekki til staðar í 
mjólkurframleiðslu og bændur geta ekki leigt kvóta frá sér innan ársins, en 
nýtt sér kvóta sinn síðan aftur næsta verðlagsár. 

Viðskipti með aflahlutdeildir eru miklum mun meiri en viðskipti með 
greiðslumark á hverju ári. Frá verðlagsárinu 1993/1994 hafa aðilaskipti með 
mjólkurkvóta hæst komist í tæp 6% af heildargreiðslumarki hvers árs. 
Viðskipti með aflahlutdeildir í þorski hafa aftur á móti aldrei orðið minna 
hlutfall af aflamarki hvers fiskveiðiárs en tæp 7% og hæst hefur þetta hlutfall 
komist í rúm 31%. Svipaða sögu má segja af viðskiptum með aflahlutdeildir í 
öðrum mikilvægum botnfisktegundum. 

Haustið 2005 var verð á aflahlutdeild í þorski fimm sinnum hærra en það 
hafði verið rúmum áratug áður. Á sama tíma hafði verð á greiðslumarki 
mjólkur hækkað þrefalt. Á mynd 5 getur að líta hlutfall verðs á afhlutdeild í 
þorski (kr./kg.) og verðs á greiðslumarki í mjólk (kr./ltr.). Í upphafi 
tímabilsins var þetta hlutfall 2,4, en hafði vorið 1994 fallið niður í 1,6. 
Mjólkurkvótinn var þá sum sé 60% dýrari en þorskurinn. En á næstu árum 
hríðfell mjólkin hlutfallslega í verði og haustið 1998 kostaði hvert kg. af 
þorski ríflega sex sinnum meira en hver lítri af mjólk. Síðan hefur aftur 
dregið saman með kvótaverðinu og vorið 2005 var hlutfallið komið í ríflega 3 
en hefur heldur hækkað eftir því sem liðið hefur á árið. 

                                                 
 
1  Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson (2005), 17. 
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Mynd 5 Hlutfallslegt verð aflahlutdeilda í þorski og greiðslumarks í mjólk 
árin 1992-2005 (heimild: Seðlabanki Íslands, Landssamband Kúabænda og 
Bændasamtök Íslands). 

Viðskipti með aflahlutdeildir og greiðslumark í mjólk hafa ekki leitt til 
verulegra breytinga á kvótaeign einstakra landshluta, þótt svo breytingar 
kunni að vera meiri þegar litið er til einstakra svæða og sveitarfélaga. 
Eftirtektarvert er að bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum hefur hlutur 
útgerða í aflahlutdeild helstu botnfisktegunda og mjólkurbænda í greiðslu-
marki í mjólk dregist saman. Sama þróun hefur einnig átt sér stað á 
höfuðborgarsvæðinu en í minna mæli. Á Suðurlandi hefur kvóti mjólkur-
bænda aukist en kvóti útgerða minnkað og öfug þróun hefur átt sér stað á 
Vesturlandi. Þar hafa bændur minnkað kvótaeign sína en útgerðarfyrirtæki 
aukið sinn hlut. Á Norðurlandi hafa bæði bændur og útgerðir bætt við sig 
kvóta. 
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Mynd 6 Breytingar eftir landshlutum á aflahlutdeild helstu botnfisktegunda 
frá árinu 1984 til fiskveiðiársins 2005/2006 og greiðslumarki í mjólk 
verðlagsárin 1994/1995-2003/2004. Prósentustig (heimild: Bændasamtök 
Íslands, Birgir Þór Runólfsson (1999a) og Fiskistofa Íslands). 

Á þeim 20 árum sem liðin eru frá því að aflamarkskerfi var tekið upp í 
botnfiskveiðum hefur kvótaeign í sjávarútvegi þjappast mikið saman. Sama 
þróun hefur aftur á móti ekki átt sér stað í landbúnaði. Stærsta býlið réði ekki 
nema yfir tæpu prósenti af heildargreiðslumarki verðlagsársins 2005/2006, en 
stærsta útgerðin hlutfallslega yfir tífalt meiri kvóta. Ólíklegt er að 
samþjöppun verði jafnmikil í mjólkurframleiðslu og fiskveiðum. Hafa ber í 
huga að útgerðir ráða oft yfir mörgum skipum og geta flutt kvóta til á milli 
þeirra eftir því sem þurfa þykir. Fátítt mun aftur á móti að sami aðili eigi 
mörg kúabú, þótt færst hafi í vöxt hin síðari ár að bændur sameini kvóta 
margra lögbýla á eina jörð. Að auki er stærðarhagkvæmni vart mikil í kúa-
búskap. 

En hvernig myndi íslenskur landbúnaður líta út ef sama samþjöppun ætti 
sér stað í mjólkurframleiðslu og í útgerð? Haustið 2005 má ætla að 
mjólkurbændur á Íslandi hafi verið rétt um 800. Heildargreiðslumark 
verðlagsársins 2005/2006 er 111 milljónir lítra, sem gerir að jafnaði um 140 
þúsund lítra á bú. Ímyndum okkur nú að eftir áratug væru tveir þriðju hlutar 
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kvótans komnir í hendur 25 stærstu búanna, þannig að samþjöppun væri þá 
orðin álíka eins og hún er nú í sjávarútvegi. Þessi kúabú myndi þá framleiða 
75 milljónir lítra, sem gerir um þrjár milljónir lítra á bú. Hver hjörð teldi því 
um 600 kýr. Ímyndum okkur enn fremur að önnur bú myndu ekki stækka 
heldur framleiða hvert um sig 140 þúsund lítra af mjólk á ári. Til að framleiða 
þá 36 milljónir lítra af mjólk sem eftir stæðu af heildargreiðslumarkinu – hér 
er miðað við að það héldist óbreytt – myndi því þurfa um 260 býli. Að 
þessum forsendum gefnum þyrfti þar af leiðandi einungis tæplega 300 kúabú 
til að framleiða allt greiðslumark ársins. Í helstu mjólkurhéruðum landsins 
myndu vera sárafá býli, en þau væru hreinar mjólkurverksmiðjur með her 
kúasmala og fjósakarla og -kvenna í vinnu. Þessi þróun er sannast sagna ekki 
trúleg. Þótt svo kúabúum muni áfram fækka og þau stækka er þess vísast 
langt að bíða að samþjöppun í greininni verði jafnmikil og í fiskveiðum, og 
500-600 kúa hjarðir eiga líklega í framtíðinni fremur eftir að ráfa um á síðum 
vísindaskáldsagna en vera á beit í íslenskri sveit. 
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Atferlisgreining sem hugtakakerfi til að 
greina áhrif markaðsráðanna 

Valdimar Sigurðsson 

 

Hefðbundinni markaðsfræði hefur í gegnum tíðina verið lýst meira sem 
ákveðnum fræðum og aðgerðum fremur en sem nákvæmri vísindagrein. 
Venjulega þarf vissa þekkingu og leikni, sem eykst yfirleitt með reynslu, til að 
nota aðferðir markaðsfræðinnar á áhrifaríkan hátt. Nauðsynlegt er að huga 
að mörgum þáttum og fara eftir líkönum greinarinnar til að ná áhrifaríkum 
starfsháttum. Það þarf meðal annars að ákveða hvaða markhóp beri að herja 
á og hverja eigi að láta vera, hvernig eigi að gera það og hversu miklu eigi að 
verja til þess. Sumir markaðsfræðingar verða betri en aðrir og engir tveir 
munu nota nákvæmlega sömu tæknina. Það verður hins vegar ekki fram hjá 
því litið að það yrði greininni sjálfri og þeirri hagnýtingu sem hlýst af notkun 
hennar til mikilla auka ef grunnlögmál og reglur sem liggja að baki hegðun 
markaðsfólks og neytenda yrðu fundin, greind og gerð ljós. Þá gætu tveir 
markaðsfræðingar notað nákvæmlega sömu aðferðina og því yrði mögulegt 
að kenna nemendum greinarinnar bestu aðferðafræðina á kerfisbundnari 
hátt. Að mínu áliti þarf ákveðið hugtakakerfi sem beinir augum þeirra sem 
starfa í markaðsfræði enn frekar að hlutlægum, áreiðanlegum og megind-
legum niðurstöðum. Hér verður glímt við þá spurningu hvort atferlisgreining 
(behaviour analysis), sem eitt skýrasta, kerfisbundnasta og mest rannsakaðasta 
kerfi innan atferlis og félagsvísinda, geti nýst markaðsfræði. Ekki er fráleitt að 
hugsa sér að aðferðir markaðsfræðinnar geti orðið bæði nákvæmari og 
árangursríkari ef greinin notast við aðferðir og grunnlögmál hegðunar sem 
atferlisgreining á til að skipa. Í stað þess að notast mikið við óskýr hugtök 
sem tekin eru frá almanna sálfræði (common sense psychology). 

Eftir því sem markaðsfræði hefur þróast sem sérstök fræðigrein hefur 
hún lagt minni áherslu á þátt verðs á eftirspurn neytenda eftir vörum og 
þjónustu og þannig fjarlægst hagfræði sem hefur verið hennar yfirgrein. Ljóst 
er að ekki er nægilegt að greina einungis áhrif verðs á eftirspurn neytenda. 
Markaðsfræði hefur að þessum sökum lagt sífellt meiri áherslu á þrjá þætti til 
viðbótar við verð. Þetta eru vara, vettvangur og vegsauki sem ásamt verði 
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kallast samval markaðsráða.1 Nauðsynlegt er að greina áhrif að minnsta kosti 
þessara fjögurra þátta til að skilja val neytenda á mismunandi vörumerkjum. 
Samkvæmt Foxall o.fl. (2004) er hins vegar vandamál að lítið er vitað um þá 
undirliggjandi þætti sem ákvarða val neytenda. Hagfræðingar hafa verið 
hikandi í því að rannsaka annað en áhrif verðs á atferli neytenda og hafa í 
gegnum tíðina leyst vandamálið með forsendum og rökfræði. Atferlis-
hagfræði hefur vaxið mikið að undanförnu og sumar forsendur nýklassískrar 
hagfræði hafa verið mikið gagnrýndar fyrir að passa illa við niðurstöður 
raunprófana. Hins vegar hafa tilraunir atferlishagfræðinnar fylgt rökfræði og 
aðferðafræði hefðbundinnar hagfræði en ekki markaðsfræðinnar. Þeir þrír 
þættir markaðsráða sem markaðsfræðin hefur lagt áherslu á, auk verðs, hafa 
því ekki að neinu marki verið rannsakaðir í atferlishagfræði (Foxall o.fl., 
2004). Þar sem markaðsfræði hefur lagt áherslu á að rannsaka fleiri þætti en 
verð þá nýtur hún minna liðsinnis þeirrar aðferðafræði og vísindaheimspeki 
sem hagfræðin byggir á. Sakir skorts á hugtakakerfi hefur markaðsfræði í æ 
ríkara mæli leitað til sálfræði. 

Í dag eru hugfræðileg líkön mjög ráðandi í rannsóknum á atferli neytenda. 
Rannsakendur hafa einblínt á uppbyggingu og ferli hugans sem fela í sér 
hugsun, skilning og túlkun á áreitum og atburðum. Í rannsóknum sem 
þessum er meðal annars leitast við að greina þekkingu, merkingu og 
hugmyndir sem þróast hafa meðal neytenda vegna reynslu þeirra. Þetta 
endurspeglast svo í hegðun markaðsfólks sem reynir að beina athygli 
neytenda að vörum og þjónustu og auka þekkingu þeirra á þeim. Vandamálið 
er að raunprófanir sýna almennt fram á lága fylgni á milli þeirra hugfræðilegu 
ferla sem gert er ráð fyrir og svo raunverulegrar valhegðunar neytenda 
(Foxall, 1980a,b, 1984a,b,c, 1986a,b, 1995, 1997, 1999a). Til dæmis hafa 
áratuga langar rannsóknir á tengslum viðhorfa og hegðunar sýnt fram á að 
viðhorf ná í flestum tilvikum ekki að gera grein fyrir hegðun nema að litlu 
leyti sé ekki tekið tillit til aðstæðna (sjá til dæmis Perloff, 1993). 

Í gegnum tíðina hefur skort hugtakakerfi sem gerir vísindamönnum, sem 
rannsaka atferli neytenda, kleift að greina áhrif umhverfis á val neytenda á 
kerfisbundinn hátt. Slíkt kerfi er nauðsynlegt til að greina áhrif markaðs-
ráðanna. Það er vegna þess að þeir eru allir breytur í umhverfi neytenda. Að 
rannsaka áhrif þessara fjögurra þátta á kauphegðun neytenda er erfitt 
                                                 
 
1  Marketing mix. Hér er átt við p-in fjögur (product, price, place, promotion). Þýðingin söluráðar 

hefur náð nokkurri fótfestu en hér er valið að notast við þýðinguna markaðsráðar enda 
ætti það orð að vera meira í anda markaðsáherslunnar (marketing concept) (Þórhallur Örn 
Guðlaugsson, 2000). Neil H. Borden (1964) kom fyrstur fram með samval markaðsráða. 
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viðfangsefni. Þó er óskynsamlegt að líta fram hjá því þar sem það er 
mikilvægt til að skilja gagnverkandi áhrif markaðsfólks og neytenda. 
Markaðsfræði þarf að hafa kenningarlegan og/eða raunprófanlegan grunn til 
þess að geta stutt þá hagnýtingu sem hlýst af notkun markaðsráðanna á 
kerfisbundnari hátt. Það þarf að vera hægt að sýna með hvaða hætti helstu 
breytur markaðsfræðinnar stjórna atferli neytenda. Hér verður kynnt með 
hvaða hætti mögulegt er að nota aðferðir atferlisgreiningar og þá sérstaklega 
atferlishagfræði.2  

Aðferðir atferlisgreiningar leggja áherslu á samspil umhverfis og atferlis í 
skýringum á hegðun. Miðað við hversu öfluga tækni um er að ræða og þann 
góða árangur sem hefur náðst á öðrum vettvangi hefur notkun atferlis-
greiningar á hegðun neytenda verið mjög lítið rannsökuð. Aðferðir 
atferlisgreiningar hafa fengið nokkra umræðu í inngangsbókum um atferli 
neytenda en því miður er sú umræða illa studd af raunprófunum á atferli 
neytenda (Sjá dæmi um þetta í Arnould o.fl., 2004; Solomon o.fl., 2002). 
Höfundar bókanna taka oft lögmál og aðferðir sem hafa verið rannsökuð á 
dýrum og mönnum í mjög ólíkum aðstæðum og alhæfa niðurstöðurnar beint 
yfir á atferli neytenda. Bók Peter, Olson og Grunert (1999) nær þó með 
þokkalegum hætti að fjalla um grunnatriði nokkurra aðferða atferlis-
greiningar. Annað sem má gagnrýna er að umræðan virðist yfirleitt ekki vera í 
takt við nútíma atferlisgreiningu. Óhætt er að fullyrða að atferlisgreining 
hefur vaxið og eflst síðustu árin þar sem greind hafa verið víxlverkandi áhrif 
sífellt flóknara umhverfis og hegðunar. Af lestri áðurnefndra bóka virðist 
hins vegar sem engin þróun hafi átt sér stað í greininni síðustu áratugi. 
Aðeins er fjallað um aðferðir sem uppgötvaðar voru fyrir meira en fimmtíu 
árum síðan. Það er því virkilega þörf á meiri umfjöllun um atferlisgreiningu 
og fleiri rannsóknum til að prófa getu hennar til að gera grein fyrir, spá og 
stjórna atferli neytenda. 

Atferlisgreining 

Atferlisgreining er tilraunagrein sem rannsakar atferli lífvera. Aðalmarkmið 
eru uppgötvanir á reglum atferlis og náms, rannsóknir á alhæfingargildi þeirra 
                                                 
 
2  Atferlisfræðingar (behaviorists) sem rannsaka hagfræðileg efni, eins og atferli neytenda, 

kalla fag sitt atferlishagfræði. Hér er ekki átt við atferlishagfræði í víðtækri merkingu eins 
og flestir hagfræðingar nota það hugtak. Það er átt við atferlishagfræði sem undirgrein 
atferlisgreiningar. 
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á milli lífvera og þróun hagnýtrar tækni til breytinga á mannlegu atferli 
(Pierce og Epling, 1999). Atferli leiðir oft til einhverra afleiðinga og verður 
það oft fyrir áhrifum þeirra. Mögulegt er að rannsaka áhrif þessara afleiðinga 
með því að stjórna umhverfi og einangra áhrif vissra afleiðinga á hegðun. 
Þegar umhverfi er stjórnað er hægt að byggja upp eða móta visst atferli, halda 
því við, auka og minnka það eða eyða. Atferlisgreining rannsakar umhverfis-
breytur sem stjórna hegðun fólks daglega í ýmsum aðstæðum. Þegar búið er 
að greina þær og áhrif þeirra þá er hægt að lýsa, spá og stjórna hegðun á sem 
árangursríkastan hátt. Helsti kostur vísindagreinarinnar er að aðferðum 
hennar er hægt að lýsa á nákvæman hátt. 

Atferlisgreining hefur rannsakað bæði virka skilyrðingu (operant 
conditioning) og klassíska skilyrðingu (classical conditioning) ítarlega í nokkra 
áratugi (sjá til dæmis inngangsbækur í atferlisgreiningu eins og Catania 1998; 
Pierce og Epling, 1999). Þrátt fyrir að bæði þessi lögmál geti haft mikla 
þýðingu fyrir rannsóknir á atferli neytenda þá verður umræðan hér 
einskorðuð við virka skilyrðingu. Virk skilyrðing varpar ljósi á hvernig 
afleiðingar atferlis stjórna því. Virk skilyrðing á sér stað þannig að atferli 
lífveru leiðir til afleiðinga sem auka eða minnka tíðni eða líkur á viðkomandi 
atferli. Öll áreiti, eða atburðir, sem fylgja ákveðnu atferli og auka tíðni þess 
eru kölluð styrkjar (reinforcer) en öll áreiti sem minnka tíðni atferlis eru kölluð 
refsingaráreiti eða fráreiti (aversive stimulus). Sumar afleiðingar atferlis eru 
flokkuð sem hlutlaus, en þau hafa engin áhrif á tíðni þess atferlis sem þær 
fylgja (Skinner, 1974). Þegar hegðun lífveru er styrkt eða refsað geta ýmis 
áreiti í umhverfinu, sem eru til staðar þegar afleiðingar birtast, orðið að 
greinireitum (discriminative stimuli). Greinireiti breyta líkum á því að virk 
hegðun3 verði framkvæmd í tilteknum aðstæðum vegna þeirrar endurteknar 
sögu sem myndast við að hegðun er styrkt eða refsuð í nærveru þeirra 
(Skinner, 1971). Lífverur skynja ekki aðeins hvað þær gera og afleiðingarnar 
sem hegðun þeirra hefur heldur skynja þær líka undanfara og þau áreiti sem 
eru í aðstæðunum þar sem styrking eða refsing á sér stað. 

Atferlisfræði neytenda 

Atferlisfræði neytenda er notkun aðferða atferlisgreiningar til þess að lýsa, 
spá og stjórna atferli neytenda. Fræðilega séð byggist greinin á atferlis-

                                                 
 
3  Virk hegðun (operant behavior) er hegðun sem stjórnast af afleiðingum sínum. 
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greiningu, hagfræðilegri sálfræði og markaðsfræði og leggur áherslu á 
rannsóknir á því samspili sem er á milli atferlis neytenda og atferli 
markaðsfólks. Greinin notar aðferðir atferlisgreiningar til að rannsaka 
raunverulegt atferli neytenda eins og kaup á vörumerkjum, ákvarðanir um 
sparnað, þátttöku í fjárhættuspilum og neyslu á þjónustu (sjá til dæmis Foxall, 
2001). Sýnt hefur verið fram á að mikið af atferli neytenda tengist þeim 
afleiðingum sem umhverfið veitir á mjög áreiðanlegan hátt en ekki 
hugrænum undanförum þess. Rannsóknir (Barker, 1968, 1987; Wicker, 1987) 
í hátternissálfræði síðustu áratugi hafa sýnt fram á stöðuga hegðun í hvers 
konar aðstæðum, óháð viðhorfum, ætlun, lunderni og áhugahvöt (Foxall, 
1998). Þetta sýnir fram á hve mikilvægt er að greina áhrif umhverfis á atferli 
neytenda. Markaðsráðarnir (vara, verð, vettvangur og vegsauki) eru fjórar 
mikilvægar breytur í umhverfi neytenda sem mikilvægt er að atferlisfræði 
neytenda geti gert grein fyrir ef sýna á fram á mikilvægi hennar fyrir 
rannsóknir á atferli neytenda. Í því sambandi er gagnlegt að nota atferlislíkan 
Foxall. 

Atferlislíkanið  

Atferlislíkanið (Behavioural perspective model) byggir á þriggja þátta tengslum 
virkrar skilyrðingar: 

−+>−>− /rD SRS  
 
Þar sem DS táknar greinireiti sem kemur á undan hegðun (R) sem er 

annað hvort styrkt ( +rS ) eða refsað ( −rS ). Atferli neytenda samanstendur af 
mynstri svaranna sem eru bæði „styrkt“ og „refsað“ samtímis. Til dæmis eru 
kaup á góðu vörumerki styrkt með því að viðkomandi fær tækifæri til að nýta 
vöruna en kauphegðuninni er jafnframt refsað vegna þess að viðkomandi 
þarf að gefa frá sér pening og þannig minnkar tækifæri hans til að njóta 
annarra hluta4 (Alhadeff, 1982).  

Atferlislíkan Foxall (sjá mynd 1) samanstendur af tveimur þáttum sem eru 
undanfarar hegðunar og svo þremur mismunandi afleiðingum sem geta 
komið ein eða saman með öðrum. Hver þeirra nær mestum styrk hefur þá 

                                                 
 
4  Peningar eru skilyrtir styrkjar. Að borga er því neikvæð refsing í formi kostnaðar við 

svörun (response cost) ef líkur á viðkomandi hegðun eru minni í framtíðinni. 



508   Valdimar Sigurðsson 

 

 

afgerandi áhrif á hegðun neytenda. Líkanið byggir á undanfara, atferli og 
afleiðingu líkt og gildir um þriggja þátta tengslin (Foxall, 1990). 

 
 

 
Mynd 1. Atferlislíkan neytenda  

Aðstæður þar sem atferli neytanda fer fram 

Aðstæðurnar, þar sem atferli neytenda fer fram, samanstanda af greinireitum, 
sem meðal annars gefa til kynna hver ræður í viðkomandi umhverfi og hvaða 
hegðun er möguleg af hendi neytenda. 

Aðstæðurnar veita ekki stjórn á atferli neytenda heldur reynsla hans af 
þeim afleiðingum sem hann hefur fengið í sömu eða svipuðum aðstæðum. 
Reynslan hefur áhrif á hvernig mismunandi aðstæður virka á atferli hans. 
Þessar aðstæður eiga það allar sameiginlegt að samanstanda af fjórum þáttum 
eða greinireitum. Þessir þættir eru hlutir í umhverfinu, félagslegir þættir, tími 
og þær reglur sem gilda hverju sinni. Þessi áreiti gefa merki um þrjár 
afleiðingar sem mögulega geta stjórnað virku atferli. Þær eru nytja styrking, 
upplýsinga styrking og fráhverfar afleiðingar (Foxall, 1998). 

Lærdómssaga neytanda 

Lærdómssaga neytanda er uppsöfnuð áhrif styrkinga og refsinga sem hann 
hefur upplifað á ævi sinni. Þessi saga eru svokallaðir persónulegir áhrifaþættir 
sem hafa áhrif á val neytanda og ákvarða hvort hann nálgast eða forðast 
aðstæður. Ástand neytanda, svo sem eins og skap, geta til að borga, heilsa 

       Nytja styrking 

Umhverfi neytenda 

  Atferli neytenda  Fráhverfar afleiðingar 

    Saga neytenda 

 Upplýsinga styrking 

X 
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eða skortur hafa svo einnig áhrif á kauphegðun eða neyslu á hverjum tíma 
(Foxall, 1993). 

Nytja styrking 

Með hugtakinu nytja styrkingu er átt við aukningu í nytjum (notagildi) fyrir 
neytanda. Þessi styrking kemur frá einkennum vara eða þjónustu sem er 
keypt eða neytt. Þetta hugtak samsvarar vel notkun hagfræðinnar á nytjum 
sem þýðir yfirleitt bein ánægja sem vörur og þjónusta gefa eigendum sínum 
(Foxall, 1998). 

Upplýsinga styrking 

Upplýsinga styrkjar segja til um hvort hegðun neytenda er viðeigandi eða rétt. 
Þeir koma m.a. í formi félagslegrar stöðu, upphefðar og viðurkenningar sem 
neytandi fær. Þessi tegund af styrkingu kemur vegna endurgjafar frá öðru 
fólki sem byggir hana á reglum. Styrkingin er munnleg (verbal) (Skinner, 1957) 
og kemur fram í máli, vísbendingum og í hugsun neytanda. Upplýsinga-
styrking byggir á samanburðarmati neytanda á því hve vel honum gengur að 
nýta tíma sinn og orku í samanburði við aðra (Foxall, 1998). 

Foxall (1998) gefur sér það sem forsendu að nytjastyrking og upplýsinga 
styrking séu aðskildar breytur, það er svo raunprófanleg spurning hvort þessi 
forsenda stenst. 

Fráhverfar afleiðingar 

Upplifi neytandi fráhverfar afleiðingar þá eru minni líkur á því að 
viðkomandi atferli verði endurtekið. Viss einkenni sem skilgreina hagrænt 
atferli eru að það hefur í för með sér gagnkvæm skipti á réttindum. Þetta 
þýðir að slíkt atferli er alltaf „styrkt“ og „refsað“ á sama tíma (Alhadeff, 
1982). Styrking sem kemur til dæmis í formi vöru og refsing í formi 
kostnaðar við svörun (þarf að láta peninga af hendi) eru beinar afleiðingar af 
atferli neytenda. 
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Markaðsráðarnir og atferlisfræði neytenda 

Með atferlislíkani sínu hefur Foxall reynt að beina augum rannsakenda, á 
atferli neytenda, að róttækri atferlisstefnu (radical behaviourism) sem gerir 
ítarlega atferlisgreiningu á hegðun neytenda mögulega. Áhersla hefur verið á 
að kanna gagnsemi atferlislíkansins sem ramma fyrir rannsóknir á atferli 
neytenda (sjá til dæmis Foxall, 1990, 1998, 2001). Út frá þessu er mikilvægt 
að atferlislíkanið geti gert grein fyrir áhrifum allra hefðbundnu 
markaðsráðanna; vöru, verði, vettvangi og vegsauka. 

Áhrif vöru 

Áhrif vöru er hægt að greina sem samanlögð áhrif nytja- og 
upplýsingastyrkingar. Í greiningu á heildaráhrifum, þar sem fundin eru út 
tengsl milli tíðni svörunar (atferlis) og tíðni styrkingar, greinir atferlislíkanið 
valhegðun neytenda í anda samsvörunarlögmálsins (Herrnstein, 1961, 1970) 
og sem fall af bæði nytja- og upplýsingastyrkingu (sjá jöfnu 1): 

 

 
∑∑

+
=

R
RR

B
B aiaua )(  (1) 

 
B er sérstakt atferli (eða svörun) a framkvæmt af neytanda, ΣB er 

samansafn alls atferlis neytanda, bæði atferlis a og alls annars neytanda 
atferlis. Nytja styrking fyrir atferli a er svo táknuð með au R  og upplýsinga 
styrking fyrir atferli a með ai R , ΣR er svo samsöfnuð styrking fyrir allt atferli 
neytanda (Foxall, 1999b). Mikilvægir þættir sem ákvarða virkni styrkingar 
(vöru) eru; tíðni styrkja, magn styrkja, erfiði og tíminn sem líður frá því 
greinireiti er birt þangað til styrkir er veittur. 

Í atferlislíkaninu er skiptingin á milli nytja styrkingar og upplýsinga 
styrkingar mikilvæg. Nytja styrking mótar hegðun sem er háð beinum 
afleiðingum en upplýsinga styrking mótar hegðun sem lýtur reglum. 
Atferlisfræðingar hafa lengi gert greinarmun á milli slíks atferlis. Muninn á 
því má sjá í niðurstöðum rannsókna á samsvörunarlögmálinu með þátttöku 
dýra og manna. Forspá þess stenst að mestu leyti þegar dýr eru þátttakendur 
en niðurstöður eru mjög misjafnar þegar um atferli fólks er að ræða. Þetta 
bendir til þess að skynsamlegt sé að greina á milli hegðunar sem stjórnast af 
beinni afleiðingu og atferli sem stjórnast af reglum (Foxall, 1998).  
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Áhrif verðs 

Sá markaðsráðanna sem mest hefur verið rannsakaður er verð. Þessi þáttur 
kemur fram í beinu verði til neytenda, afsláttum og lánsmöguleikum (sjá til 
dæmis Kotler, 1997). Áhrif verðs er hægt að greina sem áhrif fráhverfra 
afleiðinga. Þær geta verið í formi borgunar fyrir vöru eða vegna dónalegrar 
framkomu afgreiðslufólks. Styrkleiki þeirrar neikvæðu refsingar að þurfa að 
fórna peninum fyrir vörur og þjónustu er fall af nokkrum þáttum. Viðbrögð 
annarra við fjárútlátum er einn mikilvægur þáttur. Aðrir þættir eru hversu 
miklir peningar eru fyrir hendi, fórnarkostnaður og sá tími sem líður frá 
borgun til afhendingu vöru (Alhadeff, 1982; Foxall, 1990). Þegar viðskipti 
eru skoðuð út frá beinum afleiðingum hegðunar er það röklega rétt, ef 
ójafnan hér að neðan heldur ekki þá verður ekkert af viðskiptum (sjá jöfnu 
2). Neytandi velur ekki viðkomandi vöru eða þjónustu nema að skilyrðin sem 
sýnd eru í jöfnu tvö standist: 

 
 aa PR > (M)  (2) 

 
Þar sem aR  er sá styrkir sem felst í því að kaupa og neyta vöru/þjónustu a 
og P er sú neikvæða refsing sem felst í því að fórna peningum, M, fyrir hana. 
Þessa jöfnu er nauðsynlegt að hafa til grundvallar. Ójafnan verður að haldast 
svona til þess að það sé einhver möguleiki á viðskiptum. Ef hún heldur ekki 
þá verða engin viðskipti, en það er hins vegar ekki gefið að það verði af þeim 
þó svo hún haldi. Til þess að fá meiri vissu um hvort af viðskiptum verður er 
nauðsynlegt að skoða fleiri breytur. Gagnlegt er að skoða „heildarkostnað“ 
vegna viðskipta hjá neytanda. Jafna 3 hér að neðan sýnir hann. Hún er eins 
og jafna tvö nema búið er að taka fyrir allann „kostnað“ sem felst í 
viðskiptum eins og til dæmis beinan peningalegan kostnað, tíma, fyrirhöfn 
o.s.frv:  

 
 ∑∑ > aa PR  (3) 

 
Ef jafna þrjú heldur eru neytendur einvörðungu tilbúnir að kaupa 
vöru/þjónustu við enga samkeppni. Það er afar sjaldgæft og því verður að 
sjálfsögðu að taka inn áhrif frá samkeppni. 
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Áhrif vettvangs 

Áhrif vettvangs er hægt að greina sem áhrif áreita í umhverfi neytenda sem er 
undir miklum áhrifum frá reynslu hans af mismunandi afleiðingum í 
fortíðinni. Hugtakið áreiti er mikilvægt í atferlisgreiningu. Tökum dæmi um 
neytanda sem er á gangi í verslunarmiðstöð. Þrátt fyrir nær endalaust magn 
áreita í því umhverfi þá hafa aðeins sum áhrif á atferli hans, til dæmis á þann 
hátt að hann skoðar sum vörumerki en önnur ekki og stoppar við í sumum 
verslunum en gengur beint fram hjá öðrum. Út frá þessu er hægt að fullyrða 
að mikilvægt er að greina hvernig áreiti í umhverfinu stjórna atferli neytenda, 
til dæmis hvort hann sér þau, stoppar og skoðar eða kaupir. Í 
atferlisgreiningu myndi vera sagt að sumar vörur og verslanir verða greinireiti 
fyrir að stoppa og skoða og jafnvel versla, fyrri styrkingarsaga hvers 
viðskiptavins hefur hér mikið að segja. 

Áhrif vegsauka 

Áhrif vegsauka eru best greind sem tilraun til að auka gildi nytja- og 
upplýsinga styrkingar. Það er hægt að hafa áhrif á áhrifamátt styrkingar með 
svokallaðri stofnaðgerð (establishing operation) (Michael, 1982, 1993). Hún 
hefur tvö áhrif. Hún eykur styrkingaráhrif einhvers áreitis, hlutar eða 
atburðar jafnframt því að auka tíðni alls atferlis sem hefur verið styrkt með 
því. Að búa til skort á einhverju getur þá til dæmis verið stofnaðgerð. 
Samkvæmt Pierce og Epling (1999) er hægt að skilja áhrif auglýsinga með því 
að greina virkni þeirra sem stofnaðgerð. Þá yrði birting vel heppnaðrar 
auglýsingar greind út frá því að hún breytir gæðum eða virkni styrkingar sem 
felst í ákveðnu vörumerki og eykur þannig líkur á kaupum á vörunni. 

Lokaorð 

Hér hefur í stuttu máli verið gerð grein fyrir því hvernig nota má 
atferlislíkanið kerfisbundið sem bæði kenningarlegan og raunprófanlegan 
grunn undir rannsóknir og markaðaðgerðir sem byggja á markaðsráðum.  

Markaðsdeildir skipulagsheilda bera ábyrgð á því hvernig markaðsráðarnir 
eru notaðir. Virkni þeirra kemur fram í því hvernig aðstæðum sem atferli 
neytenda fer fram í og þeim afleiðingum sem neyslan hefur í för með sér er 
stýrt. Slíkar stýringar markaðsránna eru nauðsynlegar til að koma á og 
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viðhalda viðskiptum. Þekking á því hvernig umhverfið mótar atferli 
neytenda, hvort sem er í formi markaðsráða eða annarra þátta, er takmörkuð. 
Í dag er því ekki hægt að búast við því að notkun markaðsráðanna verði 
hámörkuð skipulagsheildum og neytendum til góða.  
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Þurfa opinberir aðilar að hugsa um 
markaðsmál? 

Þórður Sverrisson 

 

Markaðsmál hafa gegnum tíðina fyrst og fremst tengst harðri baráttu 
fyrirtækja á samkepnismarkaði, þar sem öllu máli skiptir að bjóða 
viðskiptavinum vörur og þjónustu sem þeir eru ánægðir með. Ef fyrirtæki 
standa sig ekki í þeirri baráttu leiðir hörð samkeppni til þess að viðskiptavinir 
hætta viðskiptum og leita annað þar sem þörfum þeirra er betur mætt. Í 
opinbera geiranum eru aðstæður aðrar. Samningsstaða viðskiptavina 
(neytenda) er allt önnur en á samkeppnismarkaði, þar sem þjónustan er oftast 
bundin við einn aðila, án möguleika að fara annað. Hefur sú staða eðlilega 
latt opinbera aðila til að nýta sér hugmyndafræði og verkfæri markaðs-
fræðinnar. En þurfa opinberir aðilar að hugsa um markaðsmál og ef svo er, á 
hvaða sviðum geta þeir að styrkt sitt markaðsstarf.  

Í fyrri hluta þessarar greinar er stuttlega fjallað um þær breytingar í 
umhverfinu sem haft hafa áhrif á þróun og þroska markaðslegrar hugsunar í 
stjórnun opinberra stofnana. Þegar litið er til baka má leiða líkur að því að 
nokkrir veigamiklir þættir hafa leitt til þess að opinberar stofnanir hafa orðið, 
og verða enn frekar, að beina sjónum meira að viðskiptavinunum og á hvern 
hátt eigi að uppfylla þarfir þeirra.  

Í seinni huta greinarinnar er gerð grein fyrir módeli sem sýnir samhengi 
stefnumótunar og einstakra lykilspurninga markaðsmála. Er módelið, sem 
nefnt er markaðshringurinn (Þórður Sverrisson, 2005), notað sem rammi til 
að fjalla um stöðu markaðsmála opinberra aðila. Þó markaðshringurinn sé 
upphaflega þróaður með samkeppnisumhverfi í huga, þá er í greininni horft á 
þrep módelsins út frá starfsumhverfi og stöðu opinberra aðila. Umfjöllunin 
byggir fyrst og síðast á reynslu og skoðun höfundar á stöðu nokkurra 
opinberra aðila á undanförnum áratug eða svo, án þess að um skipulagða 
rannsókn hafi verið ræða.  
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Breytt umhverfi 

Umhverfi og aðstæður opinberra aðila hafa löngum einkennst af allt öðrum 
þáttum emn þeim sem fyrirtæki í samkeppni hafa glímt við. Vissulega hefur 
sú staða verið misjöfn eftir því til hvaða opinberu aðila er horft, en heilt yfir 
má halda því fram að á opinberum markaði hafi lögmál samkeppninnar ekki 
verið í aðalhlutverki.  

Í auknum mæli hefur starfsumhverfið í heild sinni verið að breytast á 
þann veg, að opinberir aðilar hafa orðið fyrir áhrifum af þeim kröftum sem 
áður tengdust einungis samkeppnismarkaði. Má í því sambandi draga fram 
nokkra þætti sem hafa spilað inn í þessa þróun.  

Kröfuharðari viðskiptavinir 

Leiða má líkur að því að almennt hafi kröfur viðskiptavina aukist. Aukið val 
um vörur og þjónustu á markaði, hefur gert neytendur meðvitaðri um 
þjónustustig og vörugæði, sem hefur haft bein áhrif á viðhorf þeirra og 
kröfur. Í raun má halda því fram að umburðarlyndi einstaklinga hafi minnkað 
með nýjum kynslóðum sem sætta sig ekki við það þjónustustig sem foreldrar 
þeirra, afar og ömmur gerðu.  

Aukin meðvitund í neytendamálum  

Samhliða aukinni samkeppni, kröfuharðari viðskiptavinum og minnkandi 
umburðarlyndi, hefur neytendamálum vaxið fiskur um hrygg. Viðskiptavinir 
eru fljótari en áður að leita réttar síns og láta reyna á ef þeim finnst sér 
misboðið. Á þetta ekki síður við um þjónustu en vörur og hefur því haft 
áhrif inn í opinberu þjónustuna. 

Landmæri hverfa  

Alþjóðlega samfélagið hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og 
styrkst mjög. Hefur það m.a. endurspeglast í áframhaldandi þróun Evrópu-
sambandsins, þar sem í sambandslöndin, sem og önnur Evrópulönd, hafa 
samræmt lög sín og reglugerðir í gegnum sérstaka samninga. Sú þróun hefur 
ekki síst komið fram í opinberu stjórnsýslunni. Þetta hefur þýtt að opinberir 
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aðilar innanlands hafa þurft að taka upp vinnubrögð sem eiga sér uppruna í 
löndum sem flest hver hafa búið lengur við samkeppni, og því tileinkað sér 
viðhorf í opinberu stjórnsýslunni sem liggja nær markaðlegri hugsun.  

Áhersla á hagkvæmni  

Eftir því sem stjórnun og rekstur fyrirtækja hefur þróast, hefur það leitt til 
aukins skilnings á leiðum til að auka hagkvæmni og skilvirkni. Samhliða hefur 
það viðhorf innan opinberu stjórnsýslunnar orðið víðtækara að mikilvægt sé 
að skilgreina hvert er hlutverk hverrar stofnunar, hvaða verkefni eigi að vera 
innanhúss og hvað verkefni – þjónustu – eigi að útvista eða kaupa að. 
Hvernig samspili kostnaðar og þjónustustigs er best fyrir komið. Þessi þróun 
hefur hjálpað til við að gera opinbera aðila meðvitaðri um þann möguleika að 
ákveðnir þættir starfseminnar verði útvistaðir eða jafnvel starfsemin öll með 
einkavæðingu. Hefur sú vitund aukið skilning stjórnenda opinberra stofnana 
á eðli og mikilvægi þjónustu. 

Rafræn samskipti  

Áhrif netsins má finna í opinberu stjórnsýslunni eins og á öðrum sviðum 
þjóðfélagsins. Möguleikar netsin, sem leið í rafrænni stjórnsýslu, hafa gefið 
stjórnendum innan opinbera geirans tækifæri til að einfalda samskipti við 
umhverfið og auka um leið hagkvæmni og þjónustu. Um leið hafa rafræn 
samskipti aukið möguleika viðskiptavina á að sækja sér þjónustu og tjá sig 
um hana. Þróunin hefur því verið mjög mikilvægt innlegg til að styrkja vitund 
hins opinbera um þjónustuhlutverk sitt. 

Virkir fjölmiðlar  

Áhrif og aðhald fjölmiðla er mikið. Vaxandi fjölmiðlaflóra og aukin 
samkeppni þar innan, hefur leitt til beinskeyttrar umfjöllunar um menn og 
málefni í samfélaginu, ekki síst út frá sjónarmiðum neytenda. Fjölmiðlar eru 
fljótir að bregðast við ef opinberir aðilar „misstíga“ sig í þjónustu og 
samskiptum við viðskiptavini. Virkni fjölmiðla þýðir að flæði upplýsinga og 
umfjöllunar er auðvelt og skapar tækifæri til að miðla og móttaka fyrir 
opinbera aðila, sem hafa séð bæði tækifærin og ógnunin í stöðunni. 
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Nýir stjórnendur  

Að síðustu má nefna atriði sem fellur ekki beint undir breytt umhverfi, en 
snýr að stjórnendum. Um leið og stjórnunarmenntun hefur eflst í sam-
félaginu almennt og vel menntuðum stjórnendum fjölgað, hefur sú þróun 
eðlilega endurspeglast innan opinbera geirans. Kynslóðaskipti hafa orðið þar 
eins og annars staðar, og til stjórnunar í opinberum stofnunum hafa valist 
einstaklingar sem skynja og skilja að mörgu leyti betur en fyrirrennarar þeirra, 
mikilvægi þess að skapa markaðsdrifna stofnun, sem mætir þörfum við-
skiptavina sinna með hagkvæmni og góða þjónustu að leiðarljósi.  

Það er því ljóst að margvíslegar breytingar í umhverfi opinberra aðila hafa 
leitt til vaxandi meðvitundar á þýðingu þess að tileinka sér faglega vinnu í 
markaðsmálum. 

En á hvaða sviðum markaðsmála er þörf á að gera betur fyrir opinbera 
aðila? 

Heildarsamhengi markaðsmála 

Þegar horft er til markaðsmála er unnið út frá þeirri skilgreiningu að 
markaðsmál séu mjög víðtæk og snúi í raun að öllu því sem fyrirtæki gott að 
hafa í huga skilgreiningu Peter Drucker (1973, bls. 64-65) sem sagði: 
„Marketing is so basic that it cannot be considered a separate function.“ Út 
frá þeirri hugsun mótaðist ákveðin sýn á samhengi einstakra þátta innan 
markaðsmálanna, sem að lokum kristallaðist í því módeli – markaðs-
hringnum - sem gefur að líta á mynd eitt hér að neðan.  
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Hvernig er
unnið saman?
(Skipulag og 
stjórnun)

Hvað er vitað um Hvað er vitað um 
markaðinn og umhverfið?markaðinn og umhverfið?
((MarkaðsrannsMarkaðsrannsóóknirknir))

Hvað þurfaHvað þurfa
viðskiptavinirnir?viðskiptavinirnir?
(Þarfa(Þarfa-- og markhog markhóópagreining)pagreining)

Hvað Hvað áá að að 
bjbjóóða þeim?ða þeim?
(V(Vööruru-- og þjog þjóónustuframboð)nustuframboð)

Er starfsfEr starfsfóólkið lkið 
reiðubreiðubúúið?ið?
(Innri markaðsm(Innri markaðsmáál og þjl og þjáálfun)lfun)

Hvernig Hvernig áá að kynnaað kynna
vvöörur og þjrur og þjóónustu?nustu?
(Markaðs(Markaðsáæáætlun tlun ––
markaðssetning)markaðssetning)

Hvert á að
fara?
(Stefna og 
framtíðarsýn)

Hvað er gert eftirHvað er gert eftir
að sað söölu lýkur?lu lýkur?
(Stj(Stjóórnun viðskiptasambanda)rnun viðskiptasambanda)

Hvernig fer kynning fram?Hvernig fer kynning fram?
(S(Söölustjlustjóórnun)rnun)

Hvernig hefur Hvernig hefur 
gengið og af hverju?gengið og af hverju?
((ÁÁrangursmat)rangursmat)

Er þjEr þjóónustannustan
íí lagi?lagi?
(Þj(Þjóónustustjnustustjóórnun)rnun)

„Það er aldrei hægt 
að skilja hið einstaka 
án þess að skilja þá heild 
sem það er brot af.“

 
Mynd 1. Markaðshringurinn 

Tengsl einstakra þrepa verða ljós við yfirferð þeirra og þv í er ekki gerð 
sérstök grein fyrir samhenginu í upphafi. Hugsun módelsins varð fyrir 
áhrifum frá Gunnari Dal heimspekingi, sem á tilvitnunina í miðju þess. 
(Gunnar Dal, 2000) 

Hvert á að fara - stefna og framtíðarsýn 

Þær grundvallarspurningar sem allir standa frammi fyrir á hverjum tíma eru; 
hvert er okkar hlutverk og hvert viljum við fara? Í ljósi þess að stefna og 
framtíðarsýn er í raun alfa og omega alls annars, fjallar fyrsti hluti módelsins 
um það. Á grundvelli stefnu á að byggja allt annað. Allt sem fram fer innan 
heildarinnar, hvort sem um er að ræða opinber stofnun eða fyrirtæki í hraðri 
samkeppni, þarf að miða að því að styrkja vegferðina í samræmi við 
framtíðarsýnina.  

Almennt má halda því fram að opinberir aðilar hafi lagt vaxandi áherslu á 
þennan þátt undanfarin ár. Sveitarfélög hafa t.d. gert sér betur grein fyrir 
miklivægi þess að móta sína framtíðarsýn, stefnu og sérstöðu í samkeppni 
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um atvinnulíf og íbúa, og hafa því lagt í markvissa vinnu stefnumörkunar á 
einstökum sviðum. Ríkisstofnanir hafa, m.a. í formi samninga um 
árangursstjórnun við ráðuneytin, lagt aukna áherslu á stefnumörkun þar sem 
hlutverk, framtíðarsýn, stefna og áherslur eru skilgreind mun markvissar en 
áður hefur tíðkast. Ráðuneytin sjálf hafa sömuleiðis lagt aukna áherslu á að 
nýta sér kosti faglegrar vinnu stefnumörkunar í sínu innra starfi. Áherslan á 
stefnumörkun og tengda þætti hefur því vaxið mjög síðustu ár hjá 
opinberum aðilum þó enn eigi hún eftir að ná að verða eins almenn og innan 
einkageirans.  

Hvernig er unnið saman – skipulag og stjórnun 

Þegar vitað er hvert á að halda sem einstaklingar, fyrirtæki eða stofnun, þarf 
að skipuleggja á hvern hátt gera á þá framtíðarsýn að veruleika. Stjórn-
skipulagið er það verkfæri sem beita á til að fylgja eftir stefnu og áherslum, 
sem eiga sér uppruna í stefnumörkun. 

Á sama hátt og stefnumörkun hefur öðlast aukið vægi innan opinbera 
geirans, hefur endurskoðun á skipulagi og stjórnsýslunni fylgt í ljölfarið. Þó 
má sjá merki þess að nauðsynlegar breytingar á skipulagi og stjórnun hafa 
ekki alltaf fylgt stefnumörkun eftir. Helgast það líklega af þeim ósveigjanleika 
sem hefðbundið hefur fylgt tilraunum til breytinga hjá opinberum aðilum. Ef 
horft er sérstaklega á fyrirkomulag þeirra verkefna sem hefðbundið tengjast 
markaðsmálum, þá er ljóst að sjaldnast á sér stað heildræn nálgun við þau í 
skipulagi opinberra aðila. Oftast er látið nægja að skilgreina verkefni sem snýr 
að almennri upplýsingamiðlun eða kynningarmálum, en önnur verkefni 
markaðsmála sitja á hakanum. Er það merki um að stjórnendur opinbera 
geirans átta sig ekki á mikilvægi heildstæðrar markaðsvinnu.  

Það sem nú tekur við í módelinu er í raun eilífðar hringrás sem gengur 
reglubundið inn í endurmat á stefnu, framtíðarsýn og því skipulagi sem 
notast er við á hverjum tíma.  

Hvað er vitað um markaðinn og umhverfið – 
markaðsrannsóknir 

Lykilspurning á hverjum tíma er að átta sig á þeim upplýsingum sem tiltækar 
eru um það umhverfi sem starfað er í og gera sér um leið grein fyrir þeim 
upplýsingum sem afla þarf til geta dregið ályktanir um þróun og aðgerðir.  
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Í samkeppnisumhverfi hefur þessi þáttur vaxið gríðarlega undanfarinn 
áratug eða svo. Upplýsingar eru einfaldlega forsenda vandaðrar ákvarðana-
töku. Opinberir aðilar hafa tekið þátt í þessari þróun þó ekki í sama mæli og 
einkageirinn. Engu að síður hefur orðið mikil aukning á margvíslegum 
könnunum meðal sveitarfélaga og einstakra stofnana ríkisins. Má þar nefna 
viðhorfskannanir af ýmsu tagi og starfsmannakannanir. Þrátt fyrir jákvæða 
þróun á þessu sviði, og vaxandi skilning stjórnenda opinberra stofnana á 
mikilvægi upplýsingaöflunar um viðskiptavini, virðist þessi þáttur eiga 
nokkuð í land. Einkum er átt við að opinberir aðilar skilgreini mun betur 
hagsmunahópa í umhverfi sínu og leggi niður fyrir sig hvaða upplýsinga þarf 
að afla tengt hverjum hópi.  

Hvað þurfa viðskiptavinirnir – þarfa- og markhópagreining 

Grundvallarforsenda starfsemi fyrirtækja á samkeppnismarkaði er að þau 
uppfylli þarfir þeirra viðskiptavina sem þeir einbeita sér að á arðbæran hátt 
og sem skilar virði til viðskiptavina í þeirra huga.  

Vöxtur markaðsrannsókna undanfarin ár hefur eðlilega skerpt á þekkingu 
og skilningi fyrirtækja á þörfum markaðarins og þar með skapað grundvöll 
faglegrar markaðsvinnu í kjölfarið. Innan opinbera geirans er þessi þróun 
skemur á veg komin og stafar það ekki síst af ófullnægjandi mynd af ytra 
umhverfinu, eins og nefnt var hér á undan. Óljós mynd af hagsmunahópum, 
og þar með markhópum opinberra aðila, leiðir til þess að það vantar fókus til 
að rýna nánar í þær þarfir sem að baki hverjum hóp búa. Hjá opinberum 
aðilum er því markviss greining á markhópum og þörfum þeirra oft ekki til 
staðar, heldur látið nægja að afla almennra viðhorfa.  

Hvað á að bjóða þeim – vöru- og þjónustuframboð 

Ef skýr lýsing á þörfum ólíkra markhópa er til staðar og ákvörðun liggur fyrir 
um þá markhópa sem á að einbeita sér að, er næsta skrefið að skoða hvernig 
eigi að uppfylla þær þarfir með vörum og þjónustu. Sjálfgefið og rökrétt skref 
í markaðsvinnu. Framboð á vörum og þjónustu þarf eðlilega að endurspegla 
þarfir markhópanna.  

Á sama hátt og upplýsingaöflun og skilgreining markhópa hefur eflst í 
einkageiranum, hefur þróun vöru og þjónustuframboðs orðið markvissari og 
endurspeglað skýrar þarfir hvers markhóps. Að því leyti tengjast þessi tvö 
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stig markaðshringsins mjög sterkt. Þó opinberir aðilar hafi almennt lagt sig 
betur fram með að mæta þörfum viðskiptavina, má leiða líkur að því að 
þjónusta og samskipti þeirra við ytra umhverfi líði vegna handahófskenndrar 
upplýsingaöflunar og óljósra skilgreininga á markhópum.  

Er starfsfólkið reiðubúið – innri markaðsmál og þjálfun 

Stefnan klár, skipulagið skynsamlegt, markaðurinn þekktur, mikilvægasti 
markhópur liggur fyrir og vöru- og þjónustuframboð uppfyllir þarfir 
viðskiptavina. Það næsta í rökréttu ferli markaðshringsins snýst um 
starfsfólkið. Einstaklinga sem mynda hópa í deildum, sviðum og að lokum 
fyrirtækinu öllu. Allur hópurinn sé reiðubúinn fyrir þau verkefni sem felast í 
stefnu, viðskiptavinum og vörum og þjónustu í búðarborði.  

Ekki er mjög langt síðan að hugtakið innri markaðssetning var óþekkt, og 
starfsmannastjórnun snerist fyrst og síðast um að halda utan um laun og 
launatengd gjöld. Í dag er þetta gjörbreytt. Mannauðsstjórnun er orðin einn 
veigamesti þátturinn í stjórnun fyrirtækja, enda viðurkennd staðreynd að sá 
þáttur er ein allra mikilvægasta forsendan fyrir árangursríku starfi. Opinberir 
aðilar hafa ekki farið varhluta af þessari þróun, þó að sveigjanleiki þessara 
mála sé hefðbundið minni en í einkageiranum eins og áður var komið inn á. 
Þó eru öll merki um að opinberir aðilar hafi lagt stóraukna áherslu á þenna 
þátt innan stjórnsýslunnar og um leið skapað forsendur til að byggja upp 
markaðslega þenkjandi starfsfólk. Starfsfólk sem hefur til að bera þekkingu 
og skilning á réttum vinnubrögðum og viðhorfum til viðskiptavina, sem 
hefur haft áhrif á að breyta þeim kúltúr sem löngum hefur tengst 
ósveigjanleika og slakri þjónustu.  

Hvernig á að kynna vörur og þjónustu – markaðsáætlun 

Þegar starfsmenn eru reiðubúnir að takast á við verkefni sín að lokinni 
nauðsynlegri þjálfun og fræðslu, er kominn tími til að skipuleggja hvernig á 
að nálgast markaðinn á markvissan hátt. Þetta þrep snýst um gerð áætlunar; 
markaðsáætlunar, eins og hún er t.d. skilgreind af Kotler (1999). Sú áætlun 
þarf að byggja á öllu því sem á undan er komið, ekki síst þarf hún að sýna 
hvað á nákvæmlega að gera til að markaðssetja vörur og þjónustu gagnvart 
einstökum markhópum. Þeim sömu markhópum sem voru skilgreindir 
mikilvægastir fyrr í markaðshringnum. Markaðsáætlunin er lykilplagg í öllu 
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markaðsstarfi og á að vera stjórntæki á sama hátt og margar aðrar áætlanir 
sem hefðbundið hafa fengið meira vægi í mörg ár svo sem rekstraráætlun.  

Faglegra markaðsstarf síðustu ára hefur ekki síst komið fram í betur 
unnum markaðsáætlunum sem byggja á skýru niðurbroti markaðar, 
skilgreiningu markhópa og þeirra þarfa sem þeim tengjast. Opinberir aðilar 
eiga hér langt í land. Markaðsáætlun – eða samskiptaáætlun eins og hún getur 
kallast í þessum geira – er sjaldnast til, eða þá í mjög fábrotnu formi.  

Hvernig fer kynning fram – frumkvæði og fyrstu samskipti 

Í markaðshringnum fjallar þetta þrep um sölu og sölustjórnun þ.e. þær 
aðgerðir sem beinast sérstaklega að því frumkvæði sem fyrirtæki sýnir við að 
afla viðskiptavina og skipuleggja þá stund þegar fyrstu samskipti eiga sér stað.  

Hjá fyrirtækjum í harðri samkeppni er þetta afar mikilvægur þáttur í 
markaðsstarfinu og líklega sá þáttur sem einna mesta athygli hefur fengið um 
árabil. Mögulega ofmetna áherslu sem bitnað hefur á veikri vinnu í öðrum 
þrepum markaðshringsins, svo sem stefnumörkun og markhópagreiningu. 
Þetta þrep er dálítið sérstakt hjá opinberum aðilum þar sem „sala“ er hugtak 
sem sjaldnast er notað. Þó má sjá í auknum mæli dæmi um aðgerðir á þessu 
sviði t.d. þegar bæjarfélög vilja selja nýtt byggingarland eða höfða til 
ákveðinna aldurshópa til að flytja í bæinn. Dæmin eru þó fá og grunn og 
nokkuð ljóst að þessi þáttur er veikur í markaðsstarfi opinberra aðila. Oftar 
en ekki er heimasíðan látin nægja. Lítið er horft til beinskeyttrar miðlunar 
sem tekur mið af þörfum einstakra markhópa (hagsmunahópa), þar sem 
notast er við þær samskiptaleiðir sem tiltækar eru í verkfærakistu 
markaðsfræðanna. 

Hvað er gert eftir að sölu lýkur – stjórnun 
viðskiptasambanda 

Stjórnun viðskiptasambanda á sér nokkuð langa sögu þó hægt hafi gengið að 
koma á raunverulegu starfi innan fyrirtækja í anda þess. Hugsunin byggir á 
þeim gömlu sannindum að ódýrara sé að rækta garðinn og halda eldri 
viðskiptavinum en ná í nýja.  

Þó hægt hafi farið, þá hafa fyrirtæki í samkeppni náð betri tökum á þeim 
verkefnum sem stjórnun viðskiptasambanda hefur krafist, hvort sem það 
snýr að hugarfari starfsmanna, verkferlum eða tæknibúnaði. Í opinbera 



524   Þórður Sverrisson 

 

 

geiranum er þetta hins vegar nær óplægður akur og nánast óþekkt að 
ástunduð séu skipulögð samskipti við einstaka hópa undir markaðslegum 
formerkjum. Ýmsar forsendur eru þó oft fyrir hendi svo sem öflug 
upplýsingakerfi.  

Er þjónustan í lagi – þjónustustjórnun 

Að sumu leyti er þjónustustjórnun dálítið eins og hin hliðin á stjórnun 
viðskiptasambanda. Í báðum tilfellum snýst málið um samskipti við 
viðskiptavini og það markmið að tryggja að upplifun þeirra sé a.m.k. ekki 
lakari en þær væntingar sem þeir hafa í byrjun. Munurinn í markaðshringnum 
er sá að við stjórnun viðskiptasambanda hefur fyrirtæki frumkvæði að 
samskiptunum, en í þjónustustjórnun er áhersla á að tryggja rétt viðbrögð 
þegar viðskiptavinurinn leitar til fyrirtækisins. 

Mögulega er þetta sá þáttur sem hefur fengið einna mesta athygli, bæði 
innan fyrirtækja á samkeppnismarkaði og hjá opinberum aðilum. Stígandi 
þjónustuvakning hefur átt sér stað síðustu tvo áratugi eða svo, þar sem 
mikilvægi þjónustu hefur orðið stjórnendum ljósara. Hefur það leitt til 
margvíslegrra aðgerða á þessu sviði svo sem að skilgreina þjónustu skýrar, 
ákveða þjónustig, efla þjálfun starfsmanna við að veita þjónustu og ákveða 
aðgerðir til að meta árangur á þessu sviði.  

Hvernig hefur gengið – árangursmat 

Síðasta, en ekki sísta þrepið í markaðshringnum, á þeirri vegferð sem hófst 
með stefnumörkun til framtíðar, er mat á þeim árangri sem náð er á hverjum 
tíma. Er að takast það sem lagt var upp með í byrjun? Er stefnan að skila 
árangri? Er unnið að nauðsynlegri upplýsingaöflun um markaðinn? Er 
fókuserað á réttan hóp viðskiptavina? Er til staðar fjölbreytt og öflugt 
framboð á vörum og þjónustu? Eru starfsmenn tilbúnir til að vinna að 
settum markmiðum? Er markaðsáætlunin einföld og öflug? Er stjórnun 
sölumála árangursrík? Liggur fyrir skýr mynd af viðskiptasamböndum? Er 
vitað hvort þjónustan sé veitt á skilvirkan, hagkvæman og öflugan hátt?  

Oft er markvisst mat á árangri sá þáttur markaðsmála sem út af stendur 
og öll orkan fer í önnur þrep markaðshringsins. Það er ótrúlega algengt að 
fyrirtæki hafi aðeins óljósa mynd af þeim árangri sem markaðsaðgerðir eru að 
skila og er þá oft byggt á afar fáum lykiltölum úr rekstri og tilfinningu 
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stjórnenda. Oft er ástæðan óskýr markmiðasetning í markaðsáætluninni. 
Engu að síður hefur þessi þáttur markaðsmála þokast í rétta átt. Hjá 
opinberum aðilum hefur jákvæð þróun tengst áðurnefndum samningum um 
árangursstjórnun, sem tiltaka ýmis töluleg markmið sem stofnunin einsetur 
sér að ná. Stefnumiðað árangursmat hefur einnig komið til skjalanna sem 
öflugt stjórntæki til að hjálpa til við að hrinda stefnu í framkvæmd og ná 
nauðsynlegum markmiðum. Eftir stendur að veikleikar fyrri þrepa markaðs-
hringsins koma fram í árangursmati opinberra aðila og má því gera betur hér.  

Lokaorð 

Niðurstaðan er sú að margvíslegir kraftar í umhverfinu hafa þrýst á opinbera 
aðila til að tileinka sér markaðslega hugsun og nýta þau verkfæri sem 
hefðbundið hefur einkum verið beitt af fyrirtækjum á samkeppnismarkaði. 
Þannig hefur athygli opinberra aðila í auknum mæli beinst að mikilvægi 
stefnumörkunar, markaðsrannsókna, innri markaðsmála og þjónustu-
stjórnunar og þessir þættir styrkst verulega.  

Þrátt fyrir jákvæða þróun ýmsum sviðum er þó ljóst að opinberir aðilar 
eiga töluvert í land í mörgum þáttum sem mynda markvisst markaðsstarf svo 
sem við skilgreiningu markhópa, þróun þjónustu, gerð samskiptaáætlana, 
bein samskipti við hagsmunahópa og mat á árangri.  
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Ánægja nemenda við Háskóla Íslands 

Þórhallur Guðlaugsson 

 

Vorið 2005 var framkvæmd könnun meðal nemenda á öðru ári við Háskóla 
Íslands. Með könnuninni var verið að fylgja eftir könnun sem framkvæmd 
var haustið 2003, þegar þessir nemendur voru að hefja nám. Markmið 
könnunarinnar var að fá fram afstöðu nemenda til ýmissa þjónustutengdra 
atriða, s.s. húsnæðis, tækjabúnaðar, félagslífs, framkomu starfsfólks og 
áreiðanleika. Ennfremur var spurt um afstöðu til þjónustu Nemendaskrár, 
Uglunnar og Námsráðgjafar. Í þessari grein er lögð áhersla á að skoða 
niðurstöður út frá gapsgreiningu en þá er skoðað annars vegar upplifun á 
frammistöðu og hins vegar mikilvægi þess tiltekna atriðis. Ennfremur er gerð 
grein fyrir spurningum almenns eðlis. 

Í fyrsta kafla er þjónustuhugtakið útskýrt og dregið fram að starf háskóla 
er í eðli sínu þjónusta. Í kafla tvö er fjallað um gæði þjónustu og aðferðir við 
að leggja mat á þau gæði, og í þriðja kaflanum er gerð grein fyrir 
rannsóknarniðurstöðum. Mikilvægt er að hafa í huga að hér er aðeins gerð 
grein fyrir hluta niðurstaðnanna en vegna rýmis er ekki hægt að fjalla ítarlega 
um allar þær spurningar sem notaðar voru í könnuninni. Það mun bíða betri 
tíma. 

1. Háskólar sem þjónustueiningar 

Umhverfi háskólamenntunar hefur breyst mikið undanfarin ár. Skólum hefur 
fjölgað sem og hlutfalli þeirra sem sækja sér háskólamenntun. Þróunina á 
Íslandi virðist því ekki ósvipuð og gerist víða annarsstaðar hvað varðar 
fjármögnun skólastarfsins, hugsanlegt offramboð náms og aukinni 
meðvitund notenda um rétt sinn til að fá góða þjónustu (Wright og O´Neill, 
2003). Þá hefur Sevier (1996) bent á að það sem háskóli býður nemendum 
sínum er miklu víðtækara en hin akademíska kennsla. Er þá átt við atriði eins 
og félagslega þætti, ýmsa hlutbundna þætti sem og aðra stoðþjónustu. 
Afstaða til nemenda hefur einnig breyst og er nú gjarnan horft á þá sem mjög 
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mikilvæga hagsmunaaðila í skólastarfi og því mikilvægt að á þá sé hlustað í 
þeim tilgangi að bæta skólastarfið (Williams, 2002). 

Til eru margar skilgreiningar á þjónustu. Zeithaml (1996) og Bitner 
skilgreina þjónustu sem óáþreifanlegt ferli sem gerist í rauntíma og veitir 
þeim sem hennar nýtur einhverskonar óhlutbundin gæði. Lovelock (2001) 
talar um að þjónusta sé ætlunarverk, ferill og frammistaða. Öðrum skil-
greiningum svipar nokkuð til þeirra sem hér hefur verið gerð grein fyrir og 
miðað við það má sjá að nám og menntun er í eðli sínu þjónusta. Skólar 
höfða til nemenda á grundvelli ætlunarverks, námið sem slíkt er ferill og 
nemendur leggja mat á gæði út frá frammistöðu kennara og annars 
starfsfólks. Formlegt mat á gæðum veittrar þjónustu sem nær út fyrir mat á 
framkvæmd einstaka námskeiða er því mikilvægt. 

2. Gæði þjónustu og mat á henni 

Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) lögðu grunninn að svo kölluðum 
þjónustuvaka eða SERVQUAL. Þessi aðferð var svo nánar útfærð í 
rannsókn Parasuraman, Zeithaml og Berry (1988) og margir hafa aðlagað 
aðferðina að sínum aðstæðum (Finn og Kayande, 2004). Í grundvallar-
atriðum leggur aðferðin áherslu á að mæla annars vegar skynjun á veittri 
þjónustu og hins vegar er lagt mat á mikilvægi einstaka þjónustuþátta (sjá 
nánar í Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004). Litið er svo á að þjónusta sé ekki 
eitthvað eitt, heldur megi skipta henni upp í mismunandi víddir. Þannig tala 
Brady og Cronin (2001) um þrjár víddir, gæði útkomunnar, gæði 
þjónustuferilsins og gæði hlutlægra þátta. Parasuraman o. fl. (1988) tala hins 
vegar um fimm víddir; áreiðanleika, svörun/viðbrögð, trúverðugleika, 
hluttekningu og hlutbundin atriði (sjá nánar í Þórhallur Örn Guðlaugsson, 
2004). Bitner (1990) kynnti ennfremur til sögunnar þjónustutilvist (e. 
evidence of service) en þar er talað um fólk (e. people), ferla (e. process) og 
umgjörð (e. physical evidence). Ljóst má vera að einfalt mat á ánægju 
viðskiptavina með tiltekna þjónustu gefur takmarkaðar upplýsingar og er ekki 
líklegt til að leiða til úrbóta á þeirri þjónustu. 

Margar aðrar aðferðir við að leggja mat á gæði þjónustu hafa komið fram 
undanfarin ár. Nokkrar eru sérstaklega sniðnar að mati á starfi háskóla. 
Þannig hefur Harvey (2001) notað og þróað aðferð, SSA eða Student 
Satisfaction Approach þar sem m.a. er lögð áhersla á forgangsröðun úrbóta 
með mikilvægis og frammistöðukorti. Fyrirtækið Noel-Levitz hefur þróað 
aðferð, SSI eða Student Satisfaction Inventory, þar sem lagt er mat á 
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fjöldamörg atriði er tengjast heildarupplifun nemenda á meðan á námi 
stendur. Báðar aðferðirnar, rétt eins og SERVQUAL, leggja mat á annars 
vegar skynjun og hins vegar mikilvægi sem mat á væntingum. 

3. Ánægja annars árs nema við Háskóla Íslands 

Vorið 2005 var framkvæmd könnun meðal nemenda á öðru ári við Háskóla 
Íslands. Með könnuninni var verið að fylgja eftir könnun sem framkvæmd 
var haustið 2003, þegar þessi nemendur voru að hefja nám. Í kaflanum er 
gerð grein fyrir niðurstöðum með gapsgreiningu en þá er horft til mismunar 
milli skynjunar á frammistöðu í tilteknum þjónustuþáttum annars vegar og 
mikilvægis eða væntinga til þess þjónustuþáttar hins vegar. Einnig er gerð 
grein fyrir niðurstöðum sem tengjast mati á þjónustustarfsemi skólans, s.s. 
Nemendaskrár, námsvefsins eða Uglunnar og Námsráðgjafar. Að síðustu er 
gerð grein fyrir afstöðu nemenda varðandi heildaránægju, hvort þeir myndu 
mæla með námi við skólann og hvort þeir myndu velja þennan skóla aftur ef 
þeir væru að hefja nám nú. 

3.1 Aðferðir og upplegg rannsóknar 
Könnunin var send til tæplega 1.200 nemenda og svöruðu 462 eða um 40%. 
Þegar leiðrétt hafði verið fyrir því að erlendir nemendur fengu könnunina 
senda og einhverjir nemendur höfðu hætt námi, má gera ráð fyrir að um 
helmingur nemenda á öðru ári hafi svarað könnuninni. 

Stuðst var við þróaða útgáfu af SERVQUAL, en spurningalistinn var 
settur upp í vefforritinu WebSurveyor. Sendur var póstur á alla nemendur á 
öðru ári og tvisvar var send út áminning. Í báðum tilvikum tók svörun kipp 
og bendir það til þess að með aðferð sem þessari, þ.e. netkönnun, þá svari 
þeir sem á annað borð ætla að gera það strax eða fljótlega eftir að þeir lesa 
tölvupóstinn. 

Spurningalistinn var fjórskiptur. Í fyrsta hluta voru nemendur beðnir um 
að taka afstöðu til sextán fullyrðinga sem standa fyrir tiltekin atriði í 
þjónustunni eða umgjörð hennar. Þessar fullyrðingar voru: 

 
1. Við skólann er öflugt félagslíf 
2. Í náminu fæ ég tækifæri til að vinna við rannsóknir 
3. Í náminu fæ ég tækifæri til að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og 

stofnanir 
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4. Deildin er búin tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans 
5. Húsnæði uppfyllir vel mínar þarfir 
6. Framkoma starfsfólks (kennarar og aðrir) ber vott um fagmennsku 
7. Gögn um þjónustu deildarinnar, s.s. bæklingar, kennslugögn og 

heimasíða, eru aðlaðandi í útliti 
8. Ef kennari hefur lofað að gera eitthvað fyrir ákveðinn tíma, þá er 

staðið við það 
9. Þjónustan sem deildin veitir er skilvirk 
10. Ég ber traust til starfsfólks deildarinnar 
11. Starfsfólk deildarinnar sýnir mér ávallt kurteisi 
12. Kennarar deildarinnar geta svarað spurningum mínum um 

námsefnið af þekkingu 
13. Ég finn að kennarar deildarinnar vilja veita mér persónulega 

þjónustu 
14. Starfsfólk deildarinnar hefur þekkingu til að svara spurningum 

mínum varðandi reglur, skráningu o.þ.h. 
15. Starfsfólk deildarinnar er vingjarnlegt í viðmóti 
16. Námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á þeim að halda 

 
Í öðrum hluta voru nemendur beðnir um að segja til um mikilvægi þeirra 

sextán atriða sem fram koma í hluta eitt. Tilgangurinn með því er að fá það 
fram að atriði skipta mismiklu máli fyrir nemendur og mikilvægt er að standa 
sig vel í því sem skiptir miklu máli og láta úrbætur hafa forgang þegar um er 
að ræða slaka frammistöðu í mikilvægu atriði.  

Í þriðja hluta var spurt um sex atriði. Fyrstu þrjár spurningarnar tóku til 
afstöðu nemenda til Nemendaskrár, Uglunnar og Námsráðgjafar. Fjórða 
spurningin tengdist heildaránægju, fimmta um líkur fyrir því að viðkomandi 
myndi mæla með námi við HÍ og sjötta um líkurnar fyrir því hvort 
viðkomandi myndi aftur velja HÍ ef verið væri að hefja nám nú.  

Fjórði hluti spurningalistans tengdist bakgrunni svarenda, s.s. aldri, kyni, 
deild og námshraða og er fyrst og fremst ætlaður til úrvinnslu gagnanna. 

3.2 Greining gagna og úrvinnsla 
Eftir að gagnaöflun lauk voru gögnin flutt yfir í SPSS til nánari úrvinnslu. 
Dreifigreining (ANOVA) og stikalaus próf eins og kí-kvaðrat (Chi-square) 
voru notuð við tölfræðilega greiningu. Aðeins er talað um mun í 
niðurstöðum þegar hann er tölfræðilega marktækur miðað við 5% 
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marktektarmörk. Eru þá meðaltöl látin fylgja með í sviga til glöggvunar fyrir 
lesandann. 

Niðurstöður spurninga úr hluta eitt og tvö eru settar fram á radar-korti 
þar sem samtímis má sjá afstöðu til allra þjónustuspurninganna og mikilvægis 
þeirra. Skynjun er mæld á fimmstiga kvarða þar sem 1 stendur fyrir mjög 
ósammála og 5 fyrir mjög sammála. Mikilvægið er einnig mælt á fimmstiga 
kvarða en þar stendur 1 fyrir mikilvægi lítið en 5 fyrir mikilvægi mikið. Gapið 
á milli frammistöðu og mikilvægis er hið eiginlega þjónustugap. Mikið gap 
þýðir oftast að um er að ræða slaka frammistöðu í mikilvægu atriði og því 
stærra gap, því brýnni eru úrbætur. Á radar-kortið eru einnig sett inn svo 
kölluð efri og neðri mörk (sjá nánar í Zeithaml, 2003 bls. 91). Tölugildi efri 
marka er 4,12 en einkunn fyrir ofan það telst styrkur eða mjög mikilvægt 
atriði. Neðri mörkin eru 3,64 en frammistaða fyrir neðan þá einkunn telst 
veikleiki eða ekki mikilvægt atriði. Bilið á milli hefur verið kallað hlutleysis 
bil.  

3.3 Niðurstöður 
Á mynd 1 má sjá heildarniðurstöður fyrir alla er tóku þátt í könnuninni. 
Heila, óreglulega línan, táknar skynjun, en brotalínan táknar mikilvægi. Heilu, 
reglulegu línurnar, standa fyrir efri mörk (4,12) og neðri mörk (3,64). 
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Í túlkun niðurstaðna er litið svo á að frammistaða fyrir neðan neðri mörk 
(3,64) og mikilvægi fyrir ofan efri mörk (4,12) sé atriði sem þarfnast 
skoðunar. Í heildarniðurstöðum eru það fimm atriði sem þessi skilyrði eiga 
við um. Það er atriði 4, deildin búin tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur 
nútímans, atriði 5, húsnæði uppfyllir mínar þarfir, atriði 8, ef kennari hefur 
lofað að gera eitthvað þá er staðið við það, atriði 9, þjónustan sem deildin 
veitir er skilvirk og atriði 16, námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á 
þeim að halda. Þetta eru þau fimm atriði sem ættu að hafa forgang hvað 
úrbætur varðar. 

Í niðurstöðum er litið svo á að verulegur styrkur felist í atriði þar sem 
báðar mælingar lenda fyrir ofan efri mörk. Á mynd 1 má sjá að eitt atriði nær 
þessu en það er atriði 12, kennarar geta svarað spurningum mínum um 
námsefnið af þekkingu. Þó svo að hér sé aðeins um eitt atriði að ræða geta 
flestir verið sammála um að einmitt þetta atriði sé mjög mikilvægt fyrir 
háskóla. 

Yfirskot er það kallað þegar frammistaða skorar hærra en mikilvægið. Í 
niðurstöðum á þetta við um tvö atriði, atriði 1, öflugt félagslíf og atriði 7, 
gögn um þjónustu eru aðlaðandi í útliti.  

Í niðurstöðum vekur það athygli höfundar að nemendur í viðskipta- og 
hagfræðideild skera sig sérstaklega úr hvað eitt atriði varðar. Það er atriði 3, í 
náminu fæ ég tækifæri til að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir. 
Nemendur í viðskipta- og hagfræðideild telja þetta atriði bæði mikilvægara en 
nemendur annarra deilda og eru einnig frekar ósammála fullyrðingunni að 
tækifæri til að gera þetta sé til staðar. Það virðist því sem svo að nemendur í 
viðskipta- og hagfræðideild aðgreini sig frá öðrum nemendum á grundvelli 
þessa þáttar. 

Þrátt fyrir að hér sé lögð áhersla á að greina veikleika og styrk samkvæmt 
þeim viðmiðunum sem sett voru, verður að hafa í huga að í mörgum atriðum 
er skólinn að standa sig vel. Þetta eru atriði eins og atriði 6, framkoma 
starfsfólks ber vott um fagmennsku, atriði 10, ég ber traust til starfsfólks 
deildarinnar, atriði 11, starfsfólk deildarinnar sýnir mér ávallt kurteisi, atriði 
13, ég finn að kennarar vilja veita mér persónulega þjónustu og atriði 15, 
starfsfólk deildarinnar er vingjarnlegt í viðmóti. 

Í þriðja hluta könnunarinnar voru sex spurningar eða fullyrðingar. Fyrstu 
þrjár tengdust afstöðu nemenda til þjónustu tiltekinna þjónustueininga; 
Nemendaskrár, námsvefsins eða Uglunnar og Námsráðgjafar. Á mynd 2 má 
sjá niðurstöður fyrir þessar þjónustueiningar en þar kemur fram að almenn 
ánægja virðist vera með Ugluna, 4,03 af 5 í einkunn en síðri með 
Nemendaskrá (3,23) og Námsráðgjöf (3,27). Hér er þó mikilvægt að hafa í 
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huga dreifinguna sem fram kemur á mynd 2. Sjá má að 80% nemenda eru 
ánægðir með Ugluna, tæp 47% með Nemendaskrá og rúm 33% með 
Námsráðgjöf. Hvað Námsráðgjöf varðar vekur að sjálfsögðu eftirtekt hve 
margir eru hlutlausir sem bendir til þess að flestir nemendur hafa lítið af 
þessari þjónustu að segja. Ekki er því ráðlegt að túlka niðurstöður sem svo 
að nemendur séu almennt óánægðir með Námsráðgjöf, heldur miklu heldur 
þannig að flestir hafa lítið af þeirri þjónustu að segja. Þegar niðurstöður eru 
skoðaðar eftir greiningabreytum kemur í ljós að konur (4,18) eru ánægðari en 
karlar (3,78) með Ugluna og einnig þeir sem stunda námið á fullum hraða 
(4,08) miðað við þá sem eru á hægferð (3,79). 
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Mynd 2. Afstaða til þjónustu tiltekinna þjónustueininga (Hversu ánægð(ur) 
ertu með þjónustu…) 

Þeir sem eru í sambúð eða hjónabandi með barn eða börn (3,46) eru 
ánægðari með Nemendaskrá en þeir sem búa í foreldrahúsum (3,0) og yngsti 
aldurshópurinn, 20-24 ára, er óánægðari með Nemendaskrá en þeir sem eldri 
eru. 

Í þriðja hluta var einnig spurt um heildaránægju. Spurt var „Á heildina 
litið, hversu ánægð(ur) ertu með veru þína í Háskóla Íslands?“. Niðurstöður 
má sjá á mynd 3.  
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Mynd 3. Heildaránægja annarsársnema við HÍ (Á heildina séð hversu 
ánægð(ur) í HÍ?) 

Eins og sjá má þá er stór meirihluti nemenda ánægðir í Háskóla Íslands 
þegar á heildina er litið en rúm 85% eru ánægðir eða mjög ánægðir. Afar fáir 
eru óánægðir eða einungis rétt rúm 4%. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar eftir bakgrunnsbreytum kemur í ljós að 
þeir sem stunda námið á fullum hraða (4,09) eru ánægðari en þeir sem eru á 
hægferð (3,89). Einnig kemur fram að þeir sem eru 25-30 ára (3,86) eru 
óánægðari en þeir sem eru 20-24 ára (4,09) og þeir sem eru 36 ára eða eldri 
(4,33). 

Í lok þriðja hluta voru tvær spurningar. Annars vegar var spurt „Hversu 
líklegt er að þú myndir mæla með námi við Háskóla Íslands?“ og hins vegar 
„Ef þú værir að hefja nám nú, hversu líklegt er að þú myndir velja Háskóla 
Íslands?“. Niðurstöður má sjá á mynd 4. 
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Mynd 4. Hversu líklegt að nemandi mæli með eða velji HÍ aftur (Hversu 
líklegt er að…) 

Eins og sjá má þá er mikill meirihluti nemenda tilbúinn að mæla með 
námi við Háskóla Íslands og mynd velja hann aftur en yfir 80% telja þetta 
líklegt.  

Niðurstöður benda því til þess að margt sé vel gert í Háskóla Íslands að 
mati nemenda á öðru ári. Helsta gagnrýnin tengist húsnæðismálum og 
aðstöðu og einnig er kvartað undan ýmsum samskiptatengdum atriðum. 
Styrkur skólans liggur í fræðilegri þekkingu kennarana. 
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Staðfærsla matvöruverslana 

Þórhallur Guðlaugsson 

 

Í hugum margra er ímynd eitthvað huglægt, óljóst og óraunverulegt. 
Mikilvægt er að átta sig á því að svo þarf alls ekki að vera. Vissulega er ímynd 
huglæg og stundum óljós. Hún þarf hins vegar ekki að vera óraunveruleg, 
ekki frekar en hver önnur upplifun eða tilfinning. Ímynd er ekki góð eða 
slæm, ekki frekar en heit eða köld. Ímynd er sú mynd sem við höfum í huga 
okkar af einhverju, og er því sá raunveruleiki eins og við þekkjum hann á 
hverjum tíma. Ímyndin getur verið byggð á mismikilli þekkingu og jafnvel á 
lítilli sem engri. Þekking á ímynd er hins vegar mikilvæg vegna þess að hún 
hefur mikil áhrif á það sem við gerum (Davis, 2002). Ef við höldum að 
eitthvað sé leiðinlegt þá dregur það verulega úr áhuga okkar á að kanna málið 
frekar. Ef við teljum að það sé kalt í Rússlandi, þá er kalt í Rússlandi í okkar 
huga og það hefur mikil áhrif á það hvort við viljum fara þangað eða ekki. Ef 
ímyndin tengist neikvæðum gildum, þá hefur það áhrif á hvernig við metum 
vöruna, landið, fyrirtækið eða staðinn. Af þessum ástæðum er mikilvægt að 
finna leiðir til að leggja mat á hver ímyndin er í huga markhópsins (Ries og 
Trout, 2001). 

Kröfur til markaðsstarfs eru alltaf að aukast (Burns, 2000), sérstaklega 
hvað varðar greiningu á markaðsumhverfinu, mótun skýrrar markaðstefnu 
og útfærslu markaðsáætlunar, sem tekur mið af greiningunni og styður 
stefnuna. Ennfremur hefur verið vaxandi áhersla á að flétta saman rekstrarleg 
sjónarmið og tæknileg sjónarmið (Kotler og Keller, 2005). 

Í þessari grein er fjallað um niðurstöður mælinga á staðfærslu 
matvöruverslana á höfuðborgarsvæðinu. Stuðst er við aðferðafræði sem 
gengur undir nafninu vörukort (e. perceptual mapping) en í kjölfar aukinnar 
reiknigetu tölva hefur skapast möguleiki fyrir einstaklinga og lítil fyrirtæki að 
gera greiningar sem áður voru aðeins mögulegar fyrir stærri fyrirtæki. (Burns 
og Bush, 2000). 

Í upphafi verður miðuð markaðssetning (e. STP-marketing) kynnt og 
sérstaklega verður fjallað um staðfærslu (e. positioning), en henni er gjarnan 
skipt í þrjá hluta, þ.e. aðgreiningu (e. differentiation), staðfærslu (e. product 
positioning) og ímynd (e. image). Kynnt verður aðferðafræðin sem rann-
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sóknin byggir á og loks verða kynntar niðurstöður rannsóknar á staðfærslu 
matvöruverslana á höfuðborgarsvæðinu.  

1. Miðuð markaðssetning 

Hugtakið miðuð markaðssetning skiptist, í markaðshlutun (e. segmentation), 
markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærslu (e. positioning). Markaðshlutun 
miðar að því að greina ólíkan og sundurlausan markað í smærri og 
samstæðari hópa (Hollensen, 2003). Erfitt er fyrir fyrirtæki að þjóna öllum 
neytendum á markaði, og þess vegna er líklegt að þau muni í auknum mæli 
beita aðferðum markaðshlutunar (Kotler o.fl., 2001). Heildarmarkaðssetning 
(e. mass marketing) felur í sér að framleidd er ein vara og hún markaðssett á 
nánast sama hátt til allra neytenda á markaðnum (Dowling o.fl., 2000). Rökin 
fyrir þessari tegund markaðsfærslu eru þau, að hún sé einföld og ódýr. 
Markaðssetning hefur þróast í þá átt að beina tilboði fyrirtækisins að vel 
skilgreindum og afmörkuðum markhópi og leggja áherslu á að mynda við 
hann varanleg tengsl (Hollensen, 2003). 

Þegar hluta á niður markað er notast við ýmsar breytur. Gjarnan er stuðst 
við lýðfræðilegar breytur, s.s. aldur, kyn, starf, tekjur, menntun, þjóðerni eða 
trúarbrögð. Mikill innbyrðis munur getur hins vegar verið á hegðun og 
væntingum fólks sem tilheyrir sama hópi og því er að færast í vöxt að nota 
lífsviðhorfs- og gildismatsmælingar við að greina markhópa (Solomon o.fl., 
2002). Einnig hefur færst í vöxt að greina lífsstíl einstaklinga og mynda 
markhópa út frá þeim greiningum. Má í þessu sambandi benda á RISC og 
VALS líkönin (Solomon o.fl., 2002). Hafa þarf í huga að tilgangur 
markaðshlutunarinnar og tengsl við heildarstefnu fyrirtækisins skiptir megin 
máli við val á markaðshlutunaraðferð (Wind, 1981). 

Þegar fyrirtækið hefur framkvæmt markaðshlutunina þarf að ákveða 
hvaða, og hversu mörgum, markhópum á að einbeita sér að. Þetta er kallað 
markaðsmiðun. Við þetta mat má styðjast við ýmsar aðferðir, s.s. GE-líkanið 
(Peter og Donnely, 2001). Grundvallaratriðið hér er, að fyrirtækið beini 
markaðsaðgerðum sínum að markhópi þar sem saman fer annars vegar 
áhugaverður markhópur og svo hins vegar geta fyrirtækisins til að þjóna 
honum (Adcock o.fl., 1998). 
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2. Staðfærsla 

Staðfærsla á rætur sínar að rekja til auglýsingasérfræðinganna Al Ries og Jack 
Trout (Kotler o.fl., 2001). Skilgreina má staðfærslu í þrjá hluta, aðgreiningu, 
staðfærslu og ímynd (Lilien og Rangaswamy, 2003). 

Aðgreining fjallar um það með hvaða hætti ætlunin er að aðgreina tilboð 
okkar frá tilboði samkeppnisaðila. Aðgreiningin beinist því að vörunni sjálfri 
eða tilboðinu. Aðgreiningaráform geta verið margvísleg og ýmist byggst á 
vörunni sjálfri, þjónustunni, starfsfólkinu eða ímyndinni. 

Staðfærslan fjallar um áform fyrirtækisins um að koma aðgreiningunni til 
skila. Með staðfærslu er ætlunin að skapa skýra, aðgreinanlega og 
eftirsóknarverða stöðu í huga neytenda samanborið við vörur samkeppnis-
aðila (Þórhallur Guðlaugsson, 2000) Á meðan aðgreiningin beinist að 
vörunni, þá beinist staðfærslan að huga viðskiptavinarins eða viðtakanda 
skilaboðanna (Lilien og Rangaswamy, 2003). Það er því mjög mikilvægt, að 
allar markaðsaðgerðir fyrirtækisins miðist við að koma tiltekinni aðgreiningu 
til skila sem staðfærslu í huga viðskiptavina.  

Ímyndin er svo það sem raunverulega gerist í huga viðskiptavina eða 
viðtakenda skilaboða. Ekki er víst að ímyndin verði sú sama og staðfærslan 
sem stefnt var að. 

3. Vörukort 

Ein af þróaðri rannsóknaraðferðum í markaðsfræði er Perceptual Mapping 
(Lilien og Rangaswamy, 2003), stundum kallað Product Mapping, og verður 
hér stuðst við þýðinguna vörukort. Vörukort er þó ekki alltaf gott orð, þar 
sem nota má aðferðina til að greina margt sem ekki er hefðbundin vara, s.s. 
staði, fólk og fyrirtæki. 

Vörukort sýnir mynd af markaðnum og hvernig vörur eru skynjaðar 
miðað við tiltekna eiginleika. Niðurstaða kortsins sýnir m.a., hvaða vörur eru 
samkeppnisaðilar séð frá sjónarhóli viðskiptavinarins. Vörukort gefur því 
sterka vísbendingu um staðfærslu og hvernig megi staðsetja vöruna á 
markaði til að ná betri árangri.  

Vörukort getur verið gagnlegt hjálpartæki við ákvörðunartöku í stjórnun 
markaðsmála (Festervand, 2000). Niðurstöður geta hjálpað til við að greina 
hvaða vörur, fyrirtæki eða þjónusta eru að keppa á markaði. Þannig sýnir 
kortið vel uppbyggingu markaðarins og gefur til kynna með hvaða hætti 
mætti hluta hann í minni samstæðari hópa. 
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Á mynd 1 má sjá dæmi um vörukort og verður það notað til að útskýra 
hvernig túlka skal niðurstöður sem þar koma fram. 

 

Vara 1
Eiginleiki 3

Vara 4

Vara 2

Vara 3

Eiginleiki 1

Eiginleiki 2

Eiginleiki 1

Eiginleiki 5  
Mynd 1. Dæmi um vörukort 

Kortið sýnir fjögur vörumerki sem metin eru út frá fimm eiginleikum. 
Eiginleikarnir geta verið margs konar, jafnt jákvæðir sem neikvæðir. Við 
endanlegt val á eiginleikum skiptir máli að velja eiginleika sem lýsa vel 
viðkomandi markaði og stöðu einstaka vörumerkja á honum. Ýmsar leiðir er 
hægt að fara við að finna eiginleikana. Eðlilegt er að byrja með fleiri en færri 
og nota aðferðafræðina til að sameina og/eða fækka eiginleikum. 

Svarendur taka afstöðu til varanna eða vörumerkjanna á grundvelli þeirra 
eiginleika sem teknir eru með í matinu. Alla jafna er stuðst við einhvers 
konar afbrigði af Likert-kvarða, gjarnan 7 eða jafnvel 9 stiga. Í töflu 1 má sjá 
dæmigerða uppsetningu á spurningu í mati sem þessu en hér er tekin afstaða 
til allra vörumerkjanna á grundvelli sama eiginleikans. Vörumerkin er því 
borin saman innbyrðis. 
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Tafla 1: Svarmöguleikar fyrir ímyndarmælingu á matvörumarkaði 
 Á mjög Á mjög 
  illa við  vel við 
Fjarðarkaup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kea-Nettó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Hagkaup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bónus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Europris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nóatún 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Krónan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Sá sem svarar tekur afstöðu til vörumerkjanna út frá því hvort hann telur 

viðkomandi eiginleika eiga mjög illa við um það vörumerki, mjög vel eða 
eitthvað þar á milli. Með þessum hætti er lagt mat á vörumerkin út frá öllum 
þeim eiginleikum sem notaðir eru. 

Ef horft er á sýnidæmið á mynd 1 má sjá að um er að ræða fjögur 
vörumerki sem metin eru úr frá fimm eiginleikum. Við gerð myndarinnar er 
stuðst við staðfærslugreiningarforrit (e. positioning analysis) Liliens og 
Rangaswamy (2003) en það byggir á því að meðaltöl allra svara eru sett inn í 
tvívíða matrixu þar sem vörumerkin eru í dálkum og eiginleikarnir í línum1. 
Forritið staðsetur og ákvarðar lengd línanna eftir meðaleinkunn eiginleika til 
tiltekins vörumerkis. 

Lengd línanna segir til um hversu vel eða afgerandi eiginleikinn greinir á 
milli vörumerkjanna. Löng lína gefur til kynna að viðkomandi eiginleiki sé 
afgerandi í mati viðskiptavina, og eftir því sem vörumerkið lendir fjær miðju 
og nær langri eiginleikalínu, þeim mun afgerandi er aðgreiningin á grundvelli 
þess eiginleika. Mikilvægt er að hafa í huga að línurnar eru lesnar í báðar áttir 
frá miðju þrátt fyrir að aðeins annar vektorinn komi fram (Lilien og 
Rangaswamy, 2003). Þannig má sjá að vara 1 tengist mun síður eiginleika 4 
en hinar vörurnar.  

Hornið milli línanna gefur einnig mikilvægar upplýsingar. Lítið horn milli 
eiginleika gefur til kynna, að eiginleikarnir séu nátengdir í huga þeirra sem 
svara þar sem mikil fylgni er á milli þeirra.  

                                                 
 
1  Sjá nánar á www.mktgeng.com/  
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4. Staðfærsla matvöruverslana  

Rannsókn á staðfærslu matvöruverslana á höfuðborgarsvæðinu hafði það 
markmið að kanna hvort neytendur sæju markað matvöruverslana sem einn 
markað eða fleiri og hvað einkenndi hvern markað væru þeir fleiri. Notuð 
var aðferðafræði sem hér hefur verið kynnt að framan og kölluð vörukort. 

Undirbúningur rannsóknarinnar fól í sér viðtöl við neytendur þar sem 
lögð var áhersla á að kanna hvaða atriði einkenndu matvöruverslanir og 
skiptu einhverju máli að þeirra mati. Í október 2002 var 24 manna hópur 
beðinn um að taka afstöðu til 18 atriða (sjá mynd 3). Aðspurðir tóku afstöðu 
til þessara atriða, sem sett voru fram sem fullyrðing, á níu stiga kvarða þar 
sem 1 táknaði „Á mjög illa við“ á meðan að 9 táknaði „Á mjög vel við“. 
Niðurstöður forkönnunarinnar má sjá á mynd 2. 

 

 
Mynd 2. Forkönnun á ímyndarmælingu fyrir matvöruverslanir, 18 atriði og 
24 svör 

Eins og sjá má á mynd 2 þá verður strax til ákveðið „landslag“. Þannig 
raðast lágvöruverslanirnar allar á svipaðar slóðir á kortinu (SA-hlutann). Því 
má álíta að þær séu í mestri innbyrðis samkeppni. 10-11 og 11-11 lenda 
nánast á sama stað og það sama á við um Hagkaup og Nóatún. Fjarðarkaup 
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sker sig úr og tengist eiginleikanum öðruvísi verslun. Einnig má sjá að margir 
matsþættirnir liggja saman, þ.e. hornið á milli þeirra er mjög þröngt. 
Tilgangur forkönnunarinnar er fyrst og fremst sá að reyna að fækka þeim 
atriðum sem lagt er mat á, m.a. með því að sameina þau atriði sem liggja 
saman, enda er mikil fylgni milli þeirra. Með sama hætti má fella út atriði þar 
sem eiginleikalínan er mjög stutt en þá er svarandi ekki að gera mikinn 
greinarmun á vörumerkjunum út frá þeim eiginleika. 

Eftir þá vinnu stóðu eftir 10 atriði; vöruúrval, hreinleiki, verðlag, 
ferskleiki, þjónusta, opnunartími, öðruvísi verslun, hefur „karakter“, til-
hlökkun að heimsækja og vil ekki vera lengi þar. Athygli er vakin á því að tvö 
síðastnefndu atriðin, tilhlökkun að heimsækja og vil ekki vera lengi þar, er í 
raun eitt og sama atriðið með andstæðum pólum. Á vörukorti ættu línurnar 
fyrir þessa eiginleika að vísa í gagnstæðar áttir. 

Í mars 2003 var könnunin lögð fyrir í annað sinn og voru 34 einstaklingar 
fengnir til að leggja mat á þessi atriði. Kvarðinn var sá sami og í 
forkönnuninni og unnið með gögnin með sama hætti og áður. Niðurstöður 
seinni forkönnunar má sjá á mynd 3. 

 

Samkeppni á grundvelli
hreinleika, ferskleika, 

þjónustu og vöruúrvals.

Sérstaða á markaði,
“karakter” og öðruvísi

verslun!
Samkeppni á grundvelli

verðlags.  

Samkeppni á grundvelli
opnunartíma.  

Samkeppni á grundvelli
hreinleika, ferskleika, 

þjónustu og vöruúrvals.

Sérstaða á markaði,
“karakter” og öðruvísi

verslun!
Samkeppni á grundvelli

verðlags.  

Samkeppni á grundvelli
opnunartíma.  

 
Mynd 3. Seinni forkönnun vegna ímyndarmælinga á matvöruverslunum, 10 
atriði og 33 svör 
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Athyglisvert er að sama landslag kemur fram, þrátt fyrir að hér hafi allt 
annar hópur verið fenginn til að svara spurningunum. Kea-Nettó, Krónan, 
Europris og Bónus keppa á grundvelli verðs, 10-11 og 11-11 á grundvelli 
opnunartíma, Nóatún og Hagkaup á grundvelli hreinleika, ferskleika, 
þjónustu og vöruúrvals og Fjarðarkaup virðist hafa sérstöðu á markaði.  

Aftur þarf að hafa í huga að í seinni forkönnuninni var ekki markmiðið 
að leggja mat á ímynd, heldur eiginleikana. Á mynd 4 má sjá að eiginleikarnir 
ferskleiki og þjónusta falla nánast saman og því má sameina þá. Eftir það 
stóðu eftir 9 atriði, þau sömu og í forkönnun 2 að frátöldum eiginleikanum 
þjónusta. Spurningalistinn var lagður fyrir meðal þeirra sem heimsóttu þær 
verslanir sem voru í matinu og á meðal nemenda í Háskóla Íslands. Alls 
fengust 307 nothæf svör. Spurningalistinn var byggður upp með sama hætti 
og í forkönnunum en til viðbótar var fólk beðið um að segja til um hversu 
oft það heimsótti tiltekna verslun. Notaður var 9 stiga kvarði þar sem 1 stóð 
fyrir „Fer sjaldan eða aldrei í þessa verslun“ á meðan að 9 stóð fyrir „Fer 
mjög oft í þessa verslun“. Tilgangurinn með þessu var að reyna að leggja mat 
á markaðshlutdeild hverrar verslunar en hafa ber í huga að hér er það metið 
út frá heimsóknum en ekki veltu. Ljóst má vera að verslun getur verið með 
hlutfallslega lága heimsóknartíðni en upphæð hverrar heimsóknar há.  

Niðurstöður rannsóknarinnar má sjá á mynd 4 sem sýnir vörukort fyrir 
matvöruverslanir á höfuðborgarsvæðinu. Athygli vekur að landslagið er 
nánast það sama og í forkönnun 1 en svo virðist sem um þrjá markaði sé að 
ræða, lágvöruverðsverslanir, þæginda- og gæðaverslanir og klukkuverslanir.  

 
Mynd 4. Niðurstöður rannsóknar á ímynd matvöruverslana 
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Sjá má á mynd 4 að lágvöruverðsverslanirnar lenda á svipuðum slóðum, 
keppa á grundvelli verðlags, þykja erilsamar og svarendur virðast ekki vilja 
dvelja þar lengi. Bónus virðist hafa sterkustu stöðuna af þessum verslunum 
þar sem verslunin lendir lengst frá miðju og fjærst neikvæðu eiginleikunum. 
Hinar keðjurnar, þ.e. Krónan, Europris og Kea-Nettó virðast ekki hafa eins 
afgerandi stöðu sem lágvöruverðsverslanir. 

Sem fyrr lenda 10-11 og 11-11 á svipuðum slóðum og aðgreina sig á 
grundvelli opnunartíma. Þar virðist 10-11 hafa sterkari stöðu en 11-11 og 
ennfremur virðist 11-11 tengjast sterkar neikvæða eiginleikanum „vil ekki 
vera lengi þar“. Verslanirnar þykja rólegar og verðlag í hærri kantinum. 

Nóatún, Hagkaup og Fjarðarkaup lenda á svipuðum slóðum og virðast 
vera í mikilli innbyrðis samkeppni, sérstaklega Nóatún og Hagkaup. Þessar 
verslanir tengjast sterkt eiginleikunum hreinleika, ferskleika, vöruúrvali, 
gaman að heimsækja og öðruvísi verslun. Nokkur munur er þó á þeim þar 
sem Nóatún tengist sterkt hreinleika á meðan að Fjarðarkaup tengist sterkt 
eiginleikanum öðruvísi verslun. Fjarðarkaup virðist því hafa ákveðna 
sérstöðu á matvörumarkaði á höfuðborgarsvæðinu. Athygli vekur að 
eiginleikarnir „gaman að heimsækja“ og „vil ekki vera lengi þar“ eru 
andstæðir hver öðrum. Það er eðlilegt og styður matið. 

Á mynd 5 má sjá niðurstöðuna eftir að tekið er tillit til heimsóknartíðni 
en það er ákveðin leið til að leggja mat á markaðshlutdeild. 

Bónus

Fjarðarkaup Nettó

11-11

10-11

Europris

Nóatún
Hagkaup

Krónan

Bónus

Fjarðarkaup Nettó

11-11

10-11

Europris

Nóatún
Hagkaup

Krónan

 
Mynd 5. Niðurstöður rannsóknar á ímynd matvöruverslana, heimsóknartíðni 
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Ef heimsóknartíðni er mælikvarði á styrk verslunar má sjá að Bónus hefur 
ákveðna yfirburði á lágvöruverðsmarkaðnum, 10-11 virðist standa betur en 
11-11 og Nóatún hefur ákveðan yfirburði yfir Hagkaup og Fjarðarkaup. Hér 
er mikilvægt að hafa í huga að niðurstaðan sýnir heimsóknartíðni en ekki 
veltu. Þannig er líklegt að heimsóknir í Nóatún séu fleiri en í Hagkaup vegna 
þess að verslanir eru fleiri og hafa ber í huga að Fjarðarkaup rekur aðeins 
eina verslun. Mikilvægt er þó að hafa í huga að í hverri heimsókn felst 
ákveðið tækifæri. 

Niðurstaða matsins er að matvörumarkaðurinn sé í raun þrír markaðir, 
lágvöruverðsverslanir, klukkuverslanir og þæginda- og gæðaverslanir. Á 
lágvöruverðsmarkaðnum virðist Bónus hafa sterkustu stöðuna en á þeim 
markaði eru einnig Krónan, Europris og Kea-Nettó. Á klukkumarkaðnum 
eru tvær verslanir eða vörumerki, 10-11 og 11-11 og virðist 10-11 hafa heldur 
sterkari stöðu. Á þæginda- og gæðamarkaðnum eru Nóatún, Hagkaup og 
Fjarðarkaup. Nóatún og Hagkaup virðast skynjaðar sem mjög svipaðar 
verslanir á meðan að Fjarðarkaup hefur ákveðna sérstöðu.  

Mikilvægt er að hafa í huga að staðfærsla er ekki mæld í eitt skipti fyrir öll. 
Allt hefur áhrif á allt og því hafa aðgerðir einstaka verslana óhjákvæmilega 
áhrif á staðfærslu þeirra. Verslanirnar geta notað mat sem þetta til að ákvarða 
stefnumarkandi markaðsaðgerðir. Þannig gæti verslun ákveðið að tengjast 
sterkar ákveðnum eiginleika en um leið forðast annan. Ennfremur gæti 
verslun lagt áherslu á nýjan eiginleika og skapað sér ákveðna sérstöðu með 
þeim hætti. Áframhaldandi og reglulegt mat á staðfærslu matvöruverslana á 
höfuðborgarsvæðinu er því nauðsynleg. 
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Possible stakeholder conflicts in quota 
regulated fisheries 

Þórólfur Matthíasson 

 

Introduction 

Fisheries scientists have long forcefully argued that catch in excess of the 
yield potential of a fish stock will decimate the stock and even destroy it as 
an economic asset. Hence the idea of Total Allowable Catch (TAC) as a tool 
to tailor catch to sustainable yield. Guardian of the stock, usually some 
governmental agency, announces maximum total catch from a given stock 
for a given period. Various methods have been devised to enforce the TAC 
from simply stopping the fishery when the TAC is reach to allocating catch 
rights to given vessels or firms. Fisheries economists have argued that the 
access to go fishing has to be restricted if the given TAC is to be caught with 
minimum use of effort. Many fisheryt economists have advocated 
management by Individual Transferable Quotas (ITQs for short). They claim 
that such regime induces low-cost producers of effort to “bribe” high-cost 
producers to leave the industry. Qualifications apply as pointed out by 
several authors. Squires, Campbell and associates (1998) review some of the 
relevant literature. Problems invoked or aggravated by ITQ based 
management are related to discarding of less valuable catch, to by-catch of 
non-targeted species, and to quota-substitution (reporting cod to be 
haddock, for instance). Squires, Campbell and associates (op. cit.) point out 
that ITQs should improve resource stewardship as fishers may be faced with 
longer term interest in the fishery. Several factors can weaken the resource 
stewardship effect. They point out that quota-holders may lease quota to 
skippers and crews with no long-term attachment to the fishery. Fishers and 
fishery scientists may also disagree on the size of total allowable catch 
(TAC).  

It is the purpose of this paper to consider the possible conflict between 
quota-holders whose financial position is directly affected by the future 
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development of the industry, and non-quota holding skippers, crews, and 
processors whose financial position is only indirectly affected by the future 
of the fishing industry. 

The reminder of this paper is organized as follows: A model is presented 
in the next section and a last section offers conclusions and discussion. 

The model 

The model is an adoption and simplification of Grafton (1992). Assume that 
use of effort in a typical fishing firm (lei) 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
s2b

qi
2    with probability π

1
b

qi
2    with probability 1–π

⎧

⎨
⎪⎪

⎩
⎪
⎪

 (1) 

Here the parameter s is a productivity factor common to all firms, s>1. 
The bigger s is 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 
Transferable 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) made 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 an 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 
representative first unit firm can be written as: 
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  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 

 
  H2i = ΓAi = Γαi (TAC)  (3) 
 
Here, Ai is the initial allotment of quotas to the firm and αi 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 orientated allotment of quotas on behalf of the fishery manager 
would result in the parameter being somewhere in between the extreme 
values zero and one.1 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 

                                                 
 
1  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.  



554   Þórólfur Matthíasson 

 

 

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
rb

1− π 1−
1
s2
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 (5) 
 
Aggregating individual demands in the usual manner (horizontal addition 

of individual demand curves) yields:  
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Taking the equilibrium condition (4) into account further yields:  
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Aggregated profit in the fishing operation can now be written as: 
 

 H1 = H1ii∑ =
c
rb
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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
rb
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1
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Aggregate profit in fishing and quota holding is simply given as: 
 
 H = H1+ H 2  (10) 
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A Fishery Manager (FM) fixes the TAC.2 We will assume that the FM’s 
decisions are based on some guiding principle. That principle could be to 
maximize profits, rents, or sustainable catch. Different types of stakeholders 
do not all value the objectives equally. Skippers and crews are presumably 
more interested in running profits than are processors. Quota holders are 
more interested in rents than are other stakeholders. Processors value high 
yields. Usually the FM reports to government. Hence, s/he is not immune to 
political pressure. Political leverage of groups of stakeholders does not 
necessarily reflect their share in the economic profit from the fishery. That is 
not of any importance if (long-term) TAC decisions affect the economic 
outcome of the different stakeholders in similar manner. It is thus of some 
relevance to state the question: if given the power, how would different types 
of stakeholders set long-term TAC? 

Proposition 1: Long-term yield3 is maximized if b = 1 2b . Profit in the 
fishery operation (H1) is maximized if b = 1 3b . Rent accruing to quota 
holders (and to government if α > 0,  H2) is maximized if b > b > 1 3b .  

Proof: Using (1) to (7) H1, H2 and Q = qi
i
∑ in the following manner 

H1 = c r 1 − π 1− 1 s2( )( )B2b b − b( )2
, H 2α =1 = P r Bb b − b( )− 2c r 1 − π 1− 1 s2( )( )B2b b − b( )2

 and Q = qi
i
∑ = Bb b − b( ).  

Differentiating each with respect to b yields:  

b
Argmax Q = 1 2b , 

b
Argmax H1 = 1 3b ;  

and finally that  
δH 2
δb

= 0 ⇒ P b − 2b( )− 2c 1− π 1− 1 s2( )( )B b − b( ) b − 3b( )= 0 .  

The last equation cannot be satisfied unless 1 2b < b < b .  
 
Note that processors would presumably want to maximize long-term 

yield as that would imply biggest possible supply of processable fish to their 
facilities. Now, in the model the FM can control the size of long-term yield 
indirectly by fixing the stock size. A non-quota holding skipper would like to 
see the FM aim at a smaller stock size than processors would prefer. Quota 

                                                 
 
2  For ease of presentation we will assume that fixing long-term TAC is equivalent to fixing 

stock-size, b. 
3  Also referred to as maximum sustainable yield (MSY). 
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owners would like to see the FM aim at a bigger stock size than processors 
would prefer! 

The reason for this discrepancy is the externality caused by the fact that 
stock-size is one of the factors of production. Bigger stock implies lower 
cost per unit of catch. That again implies that the rental price of quota 
increases linearly as stock size is increased. Bigger stock will, up to a certain 
point, imply more quotas for the quota holders, while bigger stock will 
manifest itself in higher rental price of quota for non-quota holding fishing 
operations. Given these results one should expect different groups of 
stakeholders to disagree on the matter of stock-management. Non-quota 
holding share-remunerated crews and skippers have similar interest, as do 
non-quota holding vessel owners. Hence, one would anticipate that seamen’s 
unions would not be particularly eager to support a policy of forceful build-
up of depleted stock as such policy might just imply lower income for their 
members. On the other hand, one would expect quota-owners to be willing 
to support swift build up of depleted stocks. Processors could be expected to 
take a middle ground. 

It is also interesting to note that in this model the probability and the 
possible scope of technical progress will not affect the optimal size of the 
stock as seen by processors or skippers/crews. This does not imply that 
income of non-quota holding skippers/crews would not be affected by 
technical progress, only that change in probability of technical progress does 
not affect the optimal size of the stock as seen by this particular group of 
stakeholders. It is also somewhat puzzling that increased probability or scope 
of technical progress can induce quota-owners to whish for either a bigger or 
a smaller stock. It can be shown that if the optimal stock size were in excess 
of 2 3b  then quota-owners would wish for a smaller stock in face of 
increased probability of technical progress. If the optimal stock is less than 
2 3b the matter is not easily settled. 

Note also that a quota-fee collected by the government would affect the 
optimal size of long-term TAC as seen by quota-owners. It can be shown 
that if the government collects half of the quota rent then optimal size of the 
stock suggested by quota-owners would be 1 2b  or equal to the optimal 
stock-size suggested by processors. 
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Discussion and conclusions 

Empirical evidence supporting the conclusions given above is not in 
abundance. Sporadic observers of the Icelandic debate may have noted that 
seamen’s unions and non-quota holding processors usually argue for higher 
catches (and consequently for lower stocks) than does the federation of 
Icelandic vessel-owners.4 The unions usually argue that models of the 
Fishery Manager (The Ministry of Fishery and the Marine Research Institute) 
underestimate the size of the quota-regulated stocks. Others (Kristinn 
Pétursson for instance) argue that the basic policy of rebuilding stocks is 
misplaced as bigger stocks induce higher rate of cannibalism among 
predators as the cod: Less catch implies higher natural mortality. The quota-
holding vessel owners, who by and large have accepted the advice offered by 
the Marine Research Institute, do not share those views. Hence, one could 
argue that the unions and some processors have chosen a line of argument 
that in effect is in their interest according to the model of the present paper. 
The question remains whether the unions argue as they do as a consequence 
of analysis similar to that presented in the paper or not.  
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Samstarf, samkeppni og frelsi: Skipulag 
og fjármögnun akademískra rannsókna 

Þórólfur Þórlindsson 

 

Ekki þarf að glugga lengi í sögu háskóla beggja vegna Atlantshafsins til þess 
að sjá að opinber rannsóknastefna viðkomandi landa hefur haft mikil áhrif á 
tilurð og þróun hinna svo kölluðu rannsóknaháskóla. Þeir hafa mótast að 
verulegu leyti af því umhverfi sem opinber rannsóknastefna hefur markað 
þeim. Háskólarannsóknir eru að stórum hluta kostaðar af almannafé sem 
úthlutað er í samræmi við stefnu stjórnvalda og markmið á hverjum tíma. 
Fjárhæðin sem varið er til þeirra, og þær aðferðir sem viðhafðar eru við 
úthlutun hennar til verkefna, vísindamanna og stofnana, ræður miklu um 
skipulag og uppbyggingu háskóla. 

Stefnumótun í vísindum hefur orðið sérstakt viðfangsefni 
stjórnmálamanna og sérfræðinga þar sem tekist er á um fjármagn og völd. 
Hún byggist á þeirri forsendu að æskilegt sé að stýra þróun vísindastarfsins 
þannig að það skili sem bestum árangri. Mikilvægi vísinda og tækni í 
þekkingarsamfélagi nútímans hefur orðið til þess að beina augum stjórn-
málamanna og forystumanna í atvinnulífi að skipulagi þeirra. Ríkisstjórnir 
sem verja stórum upphæðum til að efla vísinda- og tæknirannsóknir vilja 
auka eftirlit og reikningsskil, tryggja sem besta nýtingu fjár og jafnvel beina 
fjármagni í tiltekin verkefni. Þá tengist rannsóknastarfið æ meir alls konar 
stefnumótun sem snertir stjórnmál og stjórnmálamenn beint og óbeint. 
Rætur skipulagðrar stefnumótunar í vísindum liggja því víða enda mikilvægi 
vísindalegrar þekkingar fyrir mannkyn margþætt. Hún er mikilvæg í þeirri 
viðleitni okkar að öðlast skilning á lífinu, athöfnum okkar og umhverfi. 
Vísindalega þekkingu má nota til þess bæta heilsufar og efla hagsæld, stuðla 
að jafnrétti eða auka hernaðarmátt þjóða svo að kunn dæmi séu tekin. Það 
eru einmitt þessi víðfeðmu áhrif vísinda og rannsókna sem ýta undir kröfur 
um skipulag þessa málaflokks. Vísindastarf tengist flestum mikilvægum 
málaflokkum í nútímaþjóðfélagi og nær ógerlegt er að skipuleggja þá án þess 
að fjalla um rannsóknir og þekkingarsköpun með einum eða öðrum hætti. Á 
sama hátt má segja að eftir því sem vísindin og rannsóknastarfið teygja anga 
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sína í fleiri áttir innan samfélagsins því flóknara verði að móta sameiginlega 
rannsóknastefnu fyrir hina ólíku málaflokka. Við þetta bætist að vinnubrögð 
og skipulag hefðbundinna akademískra vísinda er ekki mjög gegnsætt fyrir þá 
sem fyrir utan það standa. Akademían kemur sérmenntuðum stjórnendum 
og ábyrgum skriffinnum fyrir sjónir eins og hún þarfnist endurskipulagningar 
við. 

 Í stefnumótun, þar sem vísindamenn, stjórnmálamenn og forystumenn í 
atvinnulífi sitja við sama borð, er eðlilegt að til hagsmunaárekstra komi og 
tekist sé á um leiðir, fjármagn og völd. Það þarf engan að undra að ólíkra 
sjónarmiða gæti um það hver eigi að velja viðfangsefni og á hvaða 
forsendum eigi að byggja við úthlutun fjár eða hvernig skipuleggja beri 
opinbera rannsóknastefnu þannig að sem bestur árangur náist. 

Mótun rannsóknastefnu 

Þó að segja megi að þróunin á Vesturlöndum hafi að mörgu leyti verið 
svipuð hvað mótun rannsóknastefnu varðar gætir ólíkra áherslna þegar á 
heildina er litið. Þjóðir Evrópu hafa farið ólíkar leiðir til þess að skipuleggja 
rannsóknamál sín. Þannig má nefna að stefnan í fyrrum Sovétríkjunum og 
Austur-Evrópu byggðist mjög á hagnýtum sjónarmiðum og þjóðlegum 
áherslum. Starfið var skipulagt meira ofan frá en að neðan. Sérhæfðar rann-
sóknastofnanir voru á fjárlögum hins opinbera og lutu skipulegri stjórn for-
stjóra. Bretar lögðu aftur á móti lengst af mikla áherslu á akademískar 
rannsóknir og að birta niðurstöður á alþjóðlegum vettvangi. Miklar sviptingar 
áttu sér stað í vísindamálum Þjóðverja á fyrri hluta síðustu aldar eins og frægt 
er orðið (Cornwell, 2003). Jafnvel á Norðurlöndum, svo lík sem þau eru um 
margt, má sjá ólíkar áherslur í opinberri rannsóknastefnu (Benner, 2003). 
Annars er allur samanburður milli landa hæpinn vegna þess hve margt er 
ólíkt í rannsóknastefnu þessara landa (Benner, 2003). Þá gerir það allan 
samanburð erfiðan að rannsóknastofnanir, verkaskipting og innbyrðis tengsl 
eru ólík. Enn má nefna að sérhæfing í rannsóknum er nokkur, að minnsta 
kosti ef litið er til birtinga á alþjóðavettvangi. Þannig hafa Svíar verið sterkir í 
læknisfræði og lífvísindum og Danir í raungreinum svo að nærtæk dæmi séu 
tekin. Þá má enn bæta við að atvinnulíf og nýsköpun eru með ólíkum hætti 
frá einu Evrópulandi til annars. 

Rannsóknarstefna Bandaríkjamanna hefur haft nokkra sérstöðu meðal 
vestrænna þjóða. Skýrsla Vannevars Bush og barátta hans fyrir því að efla 
grunnvísindi innan bandarískra háskóla, undir lok síðari heimsstyrjaldar, 
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hafði mikil áhrif á vísindastefnu og hugmyndir Bandaríkjamanna um 
mikilvægi grunnvísinda (sjá nánari umfjöllun hér að neðan). Bandaríkjamenn 
hafa lengst af lagt verulega áherslu á hlut samkeppnissjóða þar sem úthlutað 
er til verkefna á grundvelli jafningjamats í samræmi við leikreglur vísinda-
samfélagsins. Megináherslan í þessu mati er á gæði umsóknar, vísindalegt 
gildi verkefnis og vísindalegan feril umsækjanda. Vísindamennirnir sjálfir ráða 
mestu um verkefnaval. 

Áhrif alþjóðastofnana 
Mótun rannsóknastefnu Evrópuþjóða hefur orðið fyrir verulegum áhrifum af 
öflugri starfsemi OECD sem hafði á sínum tíma frumkvæði að því að hanna 
kerfi sem nota mætti til þess að lýsa og bera saman vísindakerfi mismunandi 
landa. Í OECD-kerfinu var í upphafi megináhersla lögð á að bera saman 
útgjöld OECD-ríkja til þessa málaflokks. Þannig má nefna að flokkun 
rannsókna samkvæmt Frascati-kerfinu er upphaflega sett fram af sér-
fræðingum OECD árið 1963 (sjá t.d. Baldursson, 1995, bls. 23–27). Frascati-
flokkunarkerfið er mjög ítarlegt og gefur ótrúlega nákvæmar upplýsingar um 
það hvernig flokka beri framlög til vísinda. Sú forskrift sem kerfið felur í sér 
hefur haft veruleg áhrif á það hvernig hugsað er um vísindi og þróun í 
Evrópu. Þannig má nefna að skipting Frascatis á rannsóknum í grunn-
rannsóknir, hagnýtar rannsóknir og þróunarstarfsemi eftir tegund starf-
seminnar er enn lögð til grundvallar í öllu bókhaldi. Samkvæmt þessum 
hugmyndum eru þessir þrír flokkar skilgreindir á eftirfarandi hátt: 

 
Grunnrannsóknir fela í sér tilraunir eða fræðilega vinnu þar sem markmiðið er 
fyrst og fremst að afla nýrrar þekkingar á meginundirstöðum fyrirbæra og 
atburða sem unnt er að skoða, án þess að tiltekin hagnýting eða notkun sé höfð í 
huga. 

Hagnýtar rannsóknir fela einnig í sér frumathuganir sem gerðar eru með 
það í huga að afla nýrrar þekkingar. Þeim er hins vegar fyrst og fremst beint að 
sérstökum hagnýtum stefnumiðum eða markmiðum. 

Þróunarstarfsemi felur í sér kerfisbundna vinnu þar sem byggt er á 
fyrirliggjandi þekkingu sem hefur fengist með rannsóknum eða hagnýtri reynslu 
og miðar að því að framleiða ný efni, vörur og tæki, að setja upp ný ferli, kerfi og 
þjónustu eða að bæta verulega þessa þætti þar sem þeir eru fyrir (Þorvaldur 
Finnbjörnsson og Elva B. Aðalsteinsdóttir, 2005, bls. 5). 
 
Alþjóðlegt bókhald á framlögum til vísinda varð til þess að farið var að 

ræða framlög til þessa málaflokks af aðilum utan vísindasamfélagsins í ríkara 
mæli en verið hafði. Eiríkur Baldursson (1995) bendir réttilega á að starf 
OECD hafi fært áherslur og vald í stefnumótun vísinda frá vísindasam-
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félaginu sjálfu til annarra aðila sem lögðu áherslu á hagnýtingu og /nýsköpun 
í atvinnulífi. Þannig má segja að OECD hafi ýtt undir þær hugmyndir að 
skipuleggja bæri rannsóknastarfið ofan frá þannig að það skilaði sem mestu 
til þjóðfélagsins.  

Tilkoma Evrópusambandsins hefur einnig haft áhrif á stefnumótun í 
vísindamálum. Það þarf ekki lengi að glugga í skrif sem þaðan hafa komið 
um skipulag vísinda og tækni til þess að sjá að þar gætir sterkrar tilhneigingar 
í þá átt að auka hlut hagnýtra rannsókna og þróunarstarfs á kostnað 
akademískra rannsókna. Í stórmerkri skýrslu Evrópuráðsins (European 
Commission) frá 1997 (Caracostas og Muldur) sem nefnist „Society, the 
endless frontier“ er gengið út frá því að tímabil akademískra vísinda þar sem 
áhersla var lögð á mikilvægi grunnvísinda í anda Vannevars Bush hafi nánast 
liðið undir lok árið 1975. Þá hafi tekið við nýtt tímabil sem stóð fram til 1995 
þar sem megináhersla hafi verið á framlag vísinda og nýsköpunar til að efla 
efnahags- og atvinnulíf og samkeppnishæfni hagkerfa. Því er svo spáð í 
þessari skýrslu (sem hefur undirtitilinn „A European vision of research and 
innovation policies for the 21st century“) að árið 2000 muni renna upp nýtt 
tímabil þar sem þarfir samfélags og iðnaðar ráði ferðinni. 

OECD og rammaáætlanir Evrópusambandsins hafa haft áhrif í þá átt að 
styrkja áætlunarbúskap í vísindum. Þetta birtist meðal annars í þeirri 
tilhneigingu að ákvarða forgangssvið rannsókna eftir pólitískum leiðum og 
skipuleggja vísindastarfið með tilliti til (evrópskra) þjóðfélagslegra markmiða. 
Þá hafa reglur um samstarf eða evrópska vídd í verkefnum átt þátt í því að 
þrengja það svigrúm sem rannsóknamönnum er sett um val verkefna og 
draga úr vægi vísindalegs gildis við mat á verkefnum. Þó er rétt að ítreka að 
engan veginn er hægt að setja öll Evrópuríki undir einn hatt hvað þetta 
varðar.  

Orðræða um vísindi 
Í augum flestra snýst vísindastefna fyrst og fremst um það hve miklu 
fjármagni er varið til vísinda og hvernig því er úthlutað. Það vill oft gleymast 
í þessu sambandi að úthlutun fjár byggist á greiningu á vísindastarfinu og 
flokkun rannsókna í ólíkar tegundir vísinda. Flokkun vísinda og fræða eftir 
fagsviðum, eðli þeirra og markmiðum liggur til grundvallar allri umræðu um 
stefnumótun og hefur áhrif á það hvernig við hugsum og ræðum um þennan 
flókna málaflokk. 

Flokkun rannsókna í grunnvísindi og hagnýt vísindi hefur gengið eins og 
rauður þráður í gegnum stefnumótunarumræðu, ekki síst hér á Íslandi 
(Þórólfur Þórlindsson og Arnór Guðmundsson, 1996). Þá hefur þrískipting 
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OECD í grunnvísindi, hagnýt vísindi og þróunarstarf, sem getið er um hér að 
framan, verið ráðandi í alþjóðlegum samanburði. Það er hins vegar ýmsum 
annmörkum háð og oft er nær ógerlegt að draga skýr mörk milli þessara 
flokka. Um flokkun vísinda í hagnýt vísindi og grunnvísindi segir Sigmundur 
Guðbjarnason orðrétt: 

 
Togstreita milli svokallaðra grundvallarrannsókna og hagnýtra rannsókna er 
yfirleitt óþörf og fánýt. Vísindarannsóknirnar eru í eðli sínu hagnýtar og 
spurningin er oftast aðeins hvenær niðurstöðurnar verða hagnýttar. Þetta sjáum 
við mætavel þegar stóru erlendu fyrirtækin setja upp vísindastofnanir, 
rannsóknarstofnanir í grundvallarrannssóknum, vegna þess að þeim er ljóst að 
fyrr eða síðar munu þau geta hagnýtt sér þær niðurstöður sem fram koma 
(Sigmundur Guðbjarnason, 1988, bls. 74). 
 
Ég tel að þessi skoðun Sigmundar, um að nær ógerlegt sé að draga 

mörkin milli grunnvísinda og hagnýtra vísinda á afgerandi hátt, eigi vaxandi 
fylgi að fagna. Flestir eru, að ég hygg, á þeirri skoðun að hætta beri þessari 
úreltu orðanotkun og flokka vísindi á annan hátt. Þá er það ekki síður 
mikilvægt að draga úr þessari togstreitu milli grundvallarrannsókna og 
hagnýtra rannsókna sem Sigmundur nefnir.  

Það er enginn skortur á tillögum um heiti á mismunandi tegundum og 
flokkum vísinda. Á ensku er talað um vísindi sem basic, blue sky, curiosity driven, 
academic, Mode 1 og Mode 2, allt eftir því hvaða kenningar um eðli vísinda 
fræðimenn aðhyllast. Þannig má nefna kenningar um að slíkar breytingar hafi 
orðið á vísindastarfi að rétt sé að tala um nýja tegund þekkingar og vísinda 
(Gibbons o.fl., 1994; Nowotny o.fl., 2000; Þórólfur Þórlindsson, 2005a). Því 
er haldið fram að í nútímanum séu rannsóknir gerðar með hagnýtingu að 
leiðarljósi. Félagslegir, viðskiptalegir og pólitískir hagsmunir séu í æ meira 
mæli hafðir að leiðarljósi við ákvörðun rannsóknaverkefna og úthlutun 
fjármagns. Um akademískt frelsi, þar sem vísindamenn velji verkefni með 
vísindalegt gildi í huga, sé ekki lengur að ræða. Mælikvarðar sem notaðir séu 
við mat á vísindastarfi verði fjölbreyttari. Við val á verkefnum sé meiri 
áhersla sé lögð á mat á hagnýtum niðurstöðum starfsins og fjárhagslegum 
ávinningi en vísindalegu gildi jafnframt því að vægi jafningjamats minnki. 
Viðfangsefni vísindanna eru í vaxandi mæli ákvörðuð af aðilum utan 
vísindasamfélagsins í samræmi við opinbera rannsóknastefnu. Þessar 
kenningar hafa vakið mikla athygli, einkum í Evrópu. Þær hafa orðið vatn á 
myllu þeirra sem telja að akademísk sjónarmið hafi vegið of þungt í mótun 
og skipulagi evrópskra vísinda og akademískt skipulag rannsókna sé meira og 
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minna úrelt. Á sama hátt má segja að verjendur akademískra rannsókna hafi 
gagnrýnt þessar kenningar harðlega (Þórólfur Þórlindsson, 2005a). 

Ég aðhyllist þá skoðun að gagnlegra sé að tala um akademískar 
rannsóknir fremur en grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir. Með 
akademískum rannsóknum er átt við rannsóknir sem byggðar eru á 
akademísku frelsi þar sem vísindamenn velja verkefnin á eigin forsendum út 
frá stöðu þekkingar á sviðinu, hagnýtum sjónarmiðum eða öðrum forsendum 
sem þeir velja sér sjálfir. Niðurstöður rannsókna séu birtar í fræðiritum 
þannig hægt sé að ganga úr skugga um réttmæti og áreiðanleik niðurstaðna; 
hafna þeim eða byggja á þeim, gagnrýna þær og rökræða, sækja um einkaleyfi 
á grundvelli þeirra eða nýta þær til þess að stofna sprotafyrirtæki. Í sumum 
tilvikum getur birting niðurstaðna tafist, t.d. þegar rannsóknir eru 
fjármagnaðar af einkaaðilum. Það sem skiptir mestu máli er að rannsóknar-
niðurstöður séu birtar samkvæmt reglum hins akademíska samfélags, fremur 
fyrr en síðar, og ekkert dregið undan (Þórólfur Þórlindsson, 2005a). Ég hef 
reynt að færa fyrir því góð og gild rök að akademískar rannsóknir séu æ 
mikilvægari því meira sem hraði og samkeppni í vísindum og nýsköpun vex, 
auk þess sem þær tryggi best sannleiksgildi vísindalegra niðurstaðna þegar til 
lengri tíma er litið (Þórólfur Þórlindsson, 2005a; 2005b). 

Akademískar rannsóknir á Íslandi hafa fyrst og fremst verið stundaðar 
innan íslenskra háskóla, einkum Háskóla Íslands. Þannig svipar íslenska 
kerfinu meira til Norðurlandanna en Frakklands eða Austur-Evrópu svo að 
dæmi séu tekin (sjá Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2005). Það er hins vegar 
ekkert því til fyrirstöðu að þær séu stundaðar annars staðar en innan háskóla. 

Rannsóknastefna og skipulag háskóla 

Vísindastefna hefur haft mikil áhrif á skipulag háskóla og þróun akademískra 
vísinda. Eitt gleggsta dæmið um þetta er sú umbylting sem átti sér stað á 
háskólum í Bandaríkjunum upp úr síðari heimsstyrjöldinni í kjölfar víðtækrar 
stefnumótunar á sviði vísindarannsókna. Mikil áhugi Bandaríkjamanna á 
vísindum og vaxandi trú þeirra á mikilvægi þeirra fékk byr undir báða vængi í 
lok síðari heimsstyrjaldarinnar. Verkfræðingurinn, iðnrekandinn og skóla-
maðurinn Vannevar Bush sem hafði stjórnað hagnýtingu vísinda í þágu 
stríðsrekstrar Bandaríkjamanna í síðari heimsstyrjöldinni lagði til við Franklin 
D. Roosevelt forseta að honum yrði falið að gera tillögur um vísindastefnu 
eftirstríðsáranna fyrir Bandaríkin. Roosevelt tók þessu boði og fól Bush að 
gera slíkar tillögur. Bush skilaði tillögum sínum til Trumans forseta í júlí 
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1945. Skýrsla Bush sem nefndist „Science, the Endless Frontier“ hafði 
afgerandi áhrif á vísindastefnu Bandaríkjanna næstu 50 árin. Enda þótt 
tillögum Bush væri ekki fylgt að öllu leyti höfðu sjónarmið hans um 
mikilvægi grunnvísinda, rannsóknafrelsi og aðskilnað stjórnmála og vísinda 
mikil áhrif. Bush-skýrslan festi einnig í sessi þá hugmynd að nýsköpun fylgdi 
línulegu líkani (the linear model) frá grunnvísindum til hagnýtingar. 
Grunnvísindin legðu til þann grunn þekkingar sem lausn hagnýtra verkefna 
og nýsköpun byggðust á. Bush lagði áherslu á að mikilvægt væri að styrkja 
grunnvísindi innan háskólanna. Þar væru bestar forsendur til þess að stunda 
þau með góðum árangri. Í því skyni lagði hann meðal annars til að komið 
væri á fót sérstakri stofnun sem hefði það hlutverk að veita styrki til 
grunnvísinda. 

Skýrsla Bush hafði einnig mjög mikil áhrif á mótun bandarískra háskóla 
og efldi mjög rannsóknahlutverk þeirra. Það má ef til vill segja að áhrif Bush 
á bandaríska háskóla hafi verið tvíþætt. Í fyrsta lagi höfðu þær tillögur hans 
sem náðu fram að ganga veruleg áhrif. Hér má sérstaklega nefna að með því 
að stofna sjóð sem hafði það hlutverk að styrkja rannsóknir háskólakennara 
var ýtt undir sjálfstæði einstakra vísindamanna og vísindasamfélagsins innan 
háskólanna. Með þessu skipulagi gáfust nemendum jafnframt tækifæri til þess 
að vinna við spennandi rannsóknir og öðlast þannig mikilvæga reynslu, læra 
vinnubrögð og viðhorf sem nauðsynleg eru til þess að ná árangri í vísindum 
og nýsköpun. Þannig verður kennsla og rannsóknir í rannsóknaháskólunum 
nátengd. Kennsla og rannsóknir mótast af þeim viðfangsefnum sem unnið er 
að hverju sinni. Starfið felst í því að nýta þá þekkingu sem til staðar er til þess 
að finna og leysa verðug viðfangsefni og skapa nýja þekkingu. 

Eftir því sem tekjur háskólanna af rannsóknum jukust óx keppni þeirra 
um góða rannsóknamenn og góða nemendur. Rannsóknamenn fengu 
tækifæri til þess að velja verkefni sem þeir töldu mikilvæg í því skyni að efla 
þekkingu á því sérsviði sem þeir þekktu best. Þetta leiddi meðal annars til 
þess að verkefnin voru valin út frá stöðu þekkingar á einstökum 
fræðasviðum. Þetta fyrirkomulag leiddi til þess að háskólar gátu aflað 
verulegra tekna með því að ráða góða vísindamenn til starfa. Þeir fóru því að 
keppa í vaxandi mæli um góða rannsóknamenn og góða nemendur sem urðu 
drifkrafturinn í rannsóknastarfi háskólanna. 

 Í öðru lagi var það áhersla Bush á frjálsar rannsóknir sem lögðu grunn að 
þeirri hugmyndafræði að mikilvægt væri að skilja á milli stjórnmála og frjálsra 
rannsókna sem byggðust á þeim leikreglum og því skipulagi sem gilti í 
samfélagi vísindamannanna sjálfra. Um leið og farið var að úthluta fjármagni 
til háskóla eftir gæðum umsókna og frammistöðu einstakra háskólakennara í 
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rannsóknum jókst áherslan á að skapa rannsóknaumhverfi þar sem 
frumkvæði háskólakennara fengi notið sín sem best. Þetta leiddi til þess að 
frelsi háskólakennara og svigrúm þeirra til þess að velja sér verkefni jókst. 
Þannig má segja að þetta nýja skipulag sem varð til með auknu streymi 
rannsóknafjármagns inn í háskólana hafi skotið mikilvægum stoðum undir 
akademískt frelsi jafnframt því sem það ýtti undir samkeppni milli kennara 
og skóla á akademískum forsendum. 

Um og upp úr 1980 urðu verulegar breytingar á vísindastefnu Bandaríkja-
manna. Ný lög um einkaleyfi gerðu bæði háskólakennurum og háskólum 
kleift að græða á því að fá einkaleyfi á uppfinningum sínum. Þessi lög sem 
sett voru 1980 og eru gjarnan kennd við þingmennina Birch Bay og Bob 
Dole og kölluð Bay-Dole lögin hafa haft veruleg áhrif í þá átt að efla og 
breyta tengslum milli háskóla og iðnaðar. Rannsakendur og stjórnendur 
háskóla sáu sér leik á borði að ná í verulegar fjárhæðir úr einkageiranum. Á 
sama tíma dró hlutfallslega úr opinberum framlögum til rannsókna. Þá 
margfölduðust framlög frá einkaaðilum. Eitt af því sem Bay-Dole lögin 
gerðu var að ýta undir það að ríkisfjármunum til rannsókna væri dreift til 
háskólarannsókna í gegnum einkaaðila. Þetta leiddi að sjálfsögðu til nánara 
samstarfs milli háskóla og iðnaðar. Samhliða þessum breytingum urðu svo 
ýmsar breytingar sem einnig höfðu veruleg áhrif á þróun bandarískra háskóla. 
Hér má nefna að bylting í líftækni, líf- og læknisvísindum og verkfræði hafa 
fært iðnað og háskólarannsóknir nær hvort öðru og stuðlað að því að afnema 
skilin milli grunnrannsókna og hagnýtra rannsókna. Ein mikilvægasta 
breytingin á skipulagi háskólarannsókna sem þessu fylgdi var  einkavæðing 
þekkingar, einkaeign og leynd yfir niðurstöðum rannsókna sem gekk í 
flestum tilvikum þvert gegn þeirri meginstefnu að rannsóknarniðurstöður í 
vísindum væru opinberar (Þórólfur Þórlindsson, 2005a; 2005b). 

Það er erfiðara að kortleggja áhrif á evrópska háskóla meðal annars vegna 
þeirrar miklu fjölbreytni sem ríkir í skipulagi æðri menntunar í Evrópu. 
Þannig má nefna að bandarískir rannsóknaháskólar eru nær undantekningar-
laust í Humboldt-stíl þar sem rannsóknum og kennslu er fléttað saman í 
frjálsri fræðimennsku. Í sumum löndum Evrópu er þetta ekki svo. Frakkar 
hafa byggt upp kerfi þar sem meiri skil eru á milli háskólakennslu og 
rannsókna en víða tíðkast. Þeir hafa komið upp mjög öflugu kerfi 
rannsóknastofnana sem kostaðar eru af ríkinu og fást fyrst og fremst við 
rannsóknir. Þannig fer stór hluti rannsókna í Frakklandi fram utan 
háskólanna. Þá flækir það myndina óneitanlega mjög að rannsóknastefna er 
breytileg frá einu landi til annars, svo að ekki sé minnst á þá staðreynd að 
menning og hagkerfi Evrópulanda eru ólík. Það verður jafnvel erfitt að bera 
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saman Norðurlöndin svo að vel sé vegna þess hve ólík þau eru þegar að 
skipulagi rannsókna og æðri menntunar kemur (Benner, 2003).  

Íslensk rannsóknastefna 

Íslensk vísindastefna hefur tekið mið af því sem er að gerast meðal 
nágrannaþjóða okkar. Þetta á einkum við hvað varðar markmið, orðræðu og 
flokkun rannsókna. Íslensk rannsóknastefna hefur einnig nokkra sérstöðu 
sem mótast af sögulegum séríslenskum aðstæðum. Íslenskt vísindabókhald 
hefur fylgt alþjóðlegum stöðlum í framsetningu á skiptingu fjár til rannsókna. 
Þetta gerir allan samanburð við önnur Evrópulönd auðveldari en ella væri. 
Íslenskt rannsóknaumhverfi, félagslegt skipulag þess og stofnanir hafa um 
langan aldur mótast af þeirri hugmynd að skipta megi rannsóknum í 
grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir. Þetta sést best þegar saga þessa 
málaflokks er skoðuð. Það má segja vísindastefna sem sjálfstæður mála-
flokkur eigi sér stutta sögu hér á landi, hún hefjist þegar Alþingi samþykkti 
lög um Vísindaráð og Vísindasjóð og Rannsóknaráð ríkisins og 
Rannsóknasjóð vorið 1987. Í þessum lögum kemur fram að Vísindaráði er 
ætlað að móta og gera tillögur um stefnu í vísindamálum, fylgjast með starfi 
vísindastofnana og vera ríkisstjórn til ráðgjafar (lög nr. 48/1987). Þá er 
Vísindaráði ætlað að annast úthlutun úr Vísindasjóði. Rannsóknaráði ríkisins 
er hins vegar ætlað að efla hagnýtar rannsóknir og þróunarstarf í þágu 
atvinnuveganna og annast úthlutanir úr Rannsóknasjóði. Í þessari skiptingu 
birtist sú trú að mikilvægt sé að gera skýran greinarmun á grunnvísindum og 
hagnýtum vísindum. Að vísu er talað um samvinnu Rannsóknaráðs og 
Vísindaráðs í 10. grein 6. kafla laganna. Þar segir meðal annars að Vísindaráð 
og Rannsóknaráð ríkisins skuli hafa með sér nána samvinnu um mótun 
samræmdrar vísinda- og tæknistefnu í landinu. Í þessu sambandi er kveðið á 
um að eitt af hlutverkum ráðanna sé að vinna að eflingu og samræmingu 
grundvallarrannsókna og hagnýtra rannsókna í þágu atvinnuveganna svo sem 
kostur er. Hér er að vísu ekki öll sagan sögð. Það er ekki nokkur vafi á því að 
á bak við þessa skiptingu eru einnig séríslensk söguleg rök og hagsmunir 
ólíkra stofnana. Stofnanir atvinnuveganna stóðu sem hagsmunaaðilar að baki 
Rannsóknaráði. Starfsmenn þessara stofnana sóttu fyrst og fremst í 
Rannsóknasjóð. Háskóli Íslands stóð að baki Vísindaráði og starfsmenn hans 
sóttu fyrst og fremst í Vísindasjóð. 

Þessir hagsmunaárekstrar komu glöggt í ljós þegar lögin frá 1987 voru 
endurskoðuð og ný lög um Rannsóknaráð Íslands voru sett árið 1994. Í þeim 
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umræðum sem urðu í aðdraganda þessarar lagasetningar kom það ítrekað 
fram að veruleg togstreita var á milli þeirra sem töldu sig fulltrúa hagnýtra 
rannsókna og hinna sem töldu sig fulltrúa grunnrannsókna. Má segja að 
áhugamenn og hagsmunaaðilar um eflingu rannsókna og þróunar hafi skipst í 
tvær fylkingar sem tókust á um fjármagn og völd þar sem gengið var út frá 
því að eins gróði væri annars tap. Þessum deilum lauk reyndar ekki með 
setningu laganna. Þær héldu áfram framá árið 1995 en þá var nýsettum 
lögum um Rannsóknaráð Íslands breytt þannig að fjölgað var í ráðinu úr 9 í 
11 (lög um breytingu á lögum nr. 61/1994, um Rannsóknaráð Íslands mars 
(1995). Jafnframt var kveðið á um það að gæta skyldi jafnvægis milli vísinda 
og tækni. Þetta var hvorttveggja var gert til þess að draga úr völdum 
grunnrannsóknafólksins sem þótti orðið of valdamikið í hinu nýja 
Rannsóknaráði. 

Núgildandi lög um opinberan stuðning við vísindarannsóknir tóku gildi 7. 
febrúar 2003. Í fyrstu grein þeirra laga segir orðrétt: 

 
Markmið laga þessara er að efla vísindarannsóknir og vísindamenntun á Íslandi 
með því að styrkja grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir og stuðla að 
samvinnu þeirra aðila sem starfa að vísindarannsóknum jafnframt því að tryggja 
áreiðanleika og gæði upplýsinga um vísindi og rannsóknir hér á landi. 
 
Eins og sjá má er enn gengið út frá því sem gefnu að flokka megi vísindi í 

grunnvísindi og hagnýt vísindi. Þó má benda á það að þessar tvær tegundir 
vísinda hafa færst nær hvor annarri í þeim skilningi að nú er úthlutað til 
þeirra beggja úr sama sjóði. Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að auk 
Rannsóknasjóðs er einnig starfandi Tækniþróunarsjóður sem heyrir undir 
iðnaðarráðherra. 

Akademískar rannsóknir á Íslandi eru að mestu leyti fjármagnaðar af 
ríkinu. Áætlað er að ríkið leggi fram um 9 milljarða til rannsókna árið 2005. 
Menntamálaráðuneytið leggur til um 5,1 milljarð, sem eru tæp 60% af öllum 
framlögum. Sjávarútvegsráðuneytið kemur næst með rúma 1,3 milljarða. Þá 
má nefna að heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið leggur 677 milljónir í 
rannsóknir (Þorvaldur Finnbjörnsson, 2004). Í greiningu Þorvaldar 
Finnbjörnssonar og Elvu B. Aðalsteinsdóttur (2005) á því hvernig fjár-
munum til rannsókna var varið árið 2003 má sjá að rúmlega 3,8 milljarðar 
fóru til grunnrannsókna. Þessi upphæð nemur um 16,4% af þeirri heildar-
upphæð sem varið er til rannsókna á Íslandi. Til samanburðar má geta þess 
að Þorvaldur og Elva (2005) áætla að nær 12,5 milljarðar, eða 52,9%, hafi 
runnið til hagnýtra rannsókna og rúmlega 7,3 milljarðar, eða 30,7%, hafi 
runnið til þróunarstarfs. Það er nær ógerlegt að áætla hve stór hluti rennur til 
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akademískra rannsókna en líklegt er að sú upphæð liggi einhvers staðar á 
milli 1,5 og 2,5 milljarða króna. 

Rannsóknasjóður er langstærsti samkeppnissjóðurinn sem fjármagnar 
akademískar rannsóknir. Áætlað er að hann hafi til ráðstöfunar 483 milljónir 
króna í ár. Þetta er ekki stór upphæð þegar tekið er mið af því að rúmlega 
23,7 milljörðum króna var varið til rannsókna árið 2003. Það ár var framlag í 
Vísindasjóð 221 milljón króna sem er tæplega 1% af öllu því fjármagni sem 
fór til rannsókna árið 2003. Þetta getur ekki talist hátt hlutfall. Efling 
Rannsóknasjóðs er eitt allra brýnasta úrlausnarefnið í íslenskri rannsókna-
stefnu. 

Staða Háskóla Íslands 
Háskóli Íslands gegnir lykilhlutverki í rannsóknum í íslensku þjóðfélagi. Í 
úttekt Ingu Dóru Sigfúsdóttur og fleiri (2005) kemur fram að kennarar í 
Háskóla Íslands standa að um 80% þeirra vísindagreina sem birtar eru í 
erlendum vísindatímaritum. Ísland lendir í 7. sæti af þeim 22 þjóðum sem 
teknar eru til samanburðar árin 1998–2002. Þetta sýnir að afköst íslenskra 
háskólakennara eru góð þegar alþjóðlegum mælikvörðum er beitt. Í þessari 
sömu úttekt kemur einnig fram að hlutur birtinga í erlendum fræðiritum 
vegur fremur lítið í rannsóknastigum kennara við Háskóla Íslands. Með 
öðrum orðum, kennarar við Háskóla Íslands eru ekki aðeins afkastamiklir 
þegar gengið er út frá fræðilegum birtingum á alþjóðamælikvarða, þeir eru 
einnig mjög virkir á flestum öðrum sviðum rannsókna. Það virðist því ljóst 
að þegar miðað er við afköst í rannsóknum megi setja Háskóla Íslands í flokk 
með alþjóðlegum rannsóknaháskólum þó að hann jafnist ef til vill ekki á við 
þá allra bestu (Rúnar Vilhjálmsson, 2005). 

Þessar niðurstöður eru athyglisverðar, ekki síst þegar skipulag skólans er 
skoðað nánar. Það virðist í fljótu bragði vera ákveðin grundvallarmótsögn í 
starfi Háskóla Íslands sem komið hefur æ betur í ljós á síðustu árum. 
Háskólinn er fjármagnaður eins og honum sé fremur ætlað að vera 
kennslustofnun en rannsóknastofnun. Fjármagni er fyrst og fremst úthlutað 
til skólans á grundvelli afkasta í kennslu, þ.e. fjölda virkra nemenda og því 
námi sem þeir stunda. Menntamálaráðuneytið gerir samning við Háskóla 
Íslands á grundvelli sérstaks reiknilíkans sem byggist á tegund náms, fjölda 
virkra nemenda og meðallaunum kennara. Námi er skipt í flokka eftir því 
hversu mikla kennslu, þjónustu og þjálfun hver nemandi er talinn þurfa til 
þess að ná tökum á viðkomandi námsgrein. Flokkun námsgreina á þennan 
hátt skiptir mjög miklu máli vegna þess að sá stundafjöldi sem úthlutað er á 
hvern nemenda er breytilegur eftir flokkum. Eftir því sem reikniflokkurinn er 
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hærri því fleiri stundir eru greiddar fyrir hvern virkan nemenda. Þegar á 
heildina er litið er ekki alltaf auðvelt að sjá hvernig þessi flokkun er til komin. 
Hún virðist á köflum afar undarleg og full af mótsögnum. Hún tengist ekki 
rannsóknum beint en hefur þau áhrif að þeir kennarar sem lenda í neðstu 
flokkunum fá ekki fjárhagslegt svigrúm til þess að bjóða nemendum sínum 
upp á umræðutíma eða verklegar æfingar eins og þeir sem kenna í greinum 
sem lenda í hærri reikniflokki. 

Sú aðferð sem notuð er til þess að úthluta fjármagni til Háskóla Íslands 
getur skaðað rannsóknir á þrennan hátt. Í fyrsta lagi getur núverandi flokkun 
kennslu í reikniflokka, samfara þeirri áherslu sem lögð er á kennslu í stórum 
hópum, leitt til þess að nemendur fá ekki nægilega góða verklega þjálfun og 
persónulega leiðsögn. Þjálfun og leiðbeining nemenda í smáum hópum er 
nauðsynleg í því skyni að efla rannsóknafærni þeirra. Þær greinar sem lenda í 
lágum reikniflokki, t.d. í reikniflokki 2, hafa ekki neitt fjárhagslegt svigrúm til 
þess að bjóða upp á slíka tíma. Því má segja að þessi flokkun námsgreina í 
reikniflokka grafi undan góðri rannsóknamenntun og dragi þannig úr 
rannsóknavirkni greina og gæði rannsókna þegar til lengdar lætur. 

 Í öðru lagi getur þessi flokkun einnig haft áhrif á þann tíma sem 
háskólakennarar hafa í reynd til þess að sinna rannsóknum. Greinar sem 
lenda í lágum reikniflokki, t.d. í reikniflokki 2, búa við þröngan fjárhag. Þetta 
getur bitnað á rannsóknum vegna þess að það leiðir til þess að þrýst er á 
kennara um að leggja meira af mörkum til kennslu og stjórnunar en eðlilegt 
er. Það er því hætt við að vinnuframlag þeirra til kennslu verði minna metið 
en ella og því þurfi fleiri vinnustundir til þess að uppfylla kennslu- og 
stjórnunarskyldu. Þetta leiðir hins vegar til þess að minni tími verður til þess 
að sinna rannsóknum en ella. 

Í þriðja lagi getur of lítið framlag til kennslu orðið til þess að gengið er á 
það fjármagn sem ætlað er til rannsókna. Menntamálaráðuneytið úthlutar 
töluverðu fjármagni til rannsókna beint til Háskóla Íslands. Árið 2004 námu 
þessar fjárveitingar 1269 milljónum króna. Það liggur hins vegar ekki í augum 
uppi hvernig framlög til rannsókna fyrir Háskóla Íslands eru reiknuð út. 
Helst er að sjá að um sé að ræða einhvers konar slumpfjárveitingu sem í 
upphafi hafi verið miðuð við u.þ.b. 40% af föstum launum kennara en svo 
vill til að rannsóknaskylda þeirra nam 40% af föstum launum þegar kerfinu 
var komið á. Með því að bæta þessari upphæð við þá fjárhæð sem fæst fyrir 
kennslusamning má segja að tilraun hafi verið gerð til þess að ná yfir föst 
laun háskólakennara og stoppa að nokkru í það gat sem myndaðist þegar 
samið var um reiknilíkan fyrir kennslu. Það ætti að vera öllum ljóst að ekki er 
hægt að reka ríkisháskóla án þess að greitt sé fyrir nauðsynlegan 
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grunnkostnað, eins og laun fastra kennara, sem eru í þessu tilviki 
ríkisstarfsmenn. Það sem gerist hins vegar þegar fjárframlög til kennslu duga 
ekki er að fjárframlög sem eru eyrnamerkt rannsóknum eru að hluta til notuð 
til þess að greiða fyrir kennslu. 

Lítum nánar á hvernig þetta kerfi virkar í reynd. Hugvísindadeild er í 
reikniflokki 2. Segjum sem svo að þreyttar einingar væru rúmlega 35 þúsund 
og virkir nemendur 1168, sem gæfi Hugvísindadeild rúmlega 343 milljóna 
króna framlag til kennslu. Framlag á hvern nemenda í Hugvísindadeild væri 
þá tæplega 332 krónur (sjá Starfs- og fjárhagsáætlun Háskóla Íslands 2005, 
bls. 11). Setjum sem svo að fyrir árið 2005 fái Hugvísindadeild úthlutað til 
rannsókna rúmlega 144 milljónum króna. Deildin hefur því til ráðstöfunar 
487 milljónir króna. Segjum sem svo að deildin væri hækkuð í reikniflokk 3, 
sem gæfi 624 þúsund krónur á hvern nemanda en á móti kæmi að hún fengi 
ekki neitt rannsóknaframlag. Þá hefði hún til rannsókna og kennslu nálægt 
644 milljónum króna úr að spila. Þetta er mun hærri upphæð og gæfi henni 
því nær 177 milljónum krónum meira til þess að sinna rannsóknum og 
kennslu en þegar hún lendir í reikniflokki 2 og því hefði deildin væntanlega 
mun meira svigrúm til þess að sinna rannsóknum en hún hefur í dag. Þannig 
mætti efla rannsóknir við Hugvísindadeild með því að leggja niður 
fjárframlag til rannsókna en hækka aftur á móti deildina úr reikniflokk 2 í 
reikniflokk 3. 

Dæmið hér að ofan er tilbúið dæmi en það er samt raunhæft miðað við 
það kerfi sem við búum við í dag. Það er tekið hér til þess að sýna að það er 
nánast um bókhaldsatriði að ræða hvernig því fjármagni sem úthlutað er til 
Háskóla Íslands er skipt milli rannsókna og kennslu. Vel mætti hugsa sér að 
flokka deildir eins og Hugvísindadeild, Félagsvísindadeild og Lagadeild og 
Guðfræðideild í hærri reikniflokk en þær eru í nú. Það gæti orðið til þess að 
efla skólann sem rannsóknaháskóla vegna þess að hann fengi meira fé úr að 
spila til rannsókna og kennslu en hann fær í dag. 

Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að rannsóknafé er ekki úthlutað til 
Háskóla Íslands á grundvelli sjálfstæðs reiknilíkans til rannsókna. Ég tel að 
best væri að úthluta öllu fé til rannsókna sem mest beint til þeirra og helst í 
tengslum við árangur. Í dag er fjármagn til rannsókna alveg óháð afköstum í 
þeim. Raunar er hlutfallið milli þess fjármagns sem veitt er til rannsókna og 
afkasta kennara við Háskóla Íslands neikvætt, sé miðað við árin 1999 til 
2004. 

Það er ekki auðvelt að gera sér grein fyrir því hvaða afleiðingar þetta kerfi 
hefur fyrir framgang rannsókna við Háskóla Íslands. Það má hins vegar geta 
sér þess til að það sé ekki rannsóknahvetjandi. Það ýtir ekki undir það að 
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Háskóli Íslands þróist í átt að öflugum rannsóknaháskóla. Ef efla á 
akademískar rannsóknir á Íslandi er nauðsynlegt að endurskoða þetta kerfi í 
heild. Skipting þessa málaflokks milli ráðuneyta hefur orðið til þess að draga 
úr kerfisbundinni umfjöllun um fjármögnun vísinda í heildarsamhengi og er 
ekki vænleg til árangurs. Þannig er umfjöllun um fjárframlög til 
Rannsóknasjóðs og rannsókna við Háskóla Íslands á sömu hendi. Hún fer 
fram á vettvangi menntamálaráðuneytisins innan þess ramma sem því 
ráðuneyti er settur. Umræðan um skipulag rannsóknastofnana atvinnu-
veganna fer fram í öðrum ráðuneytum. Þetta þýðir að ekki er nægilega vel 
tekið á stórum álitamálum sem snerta heildarskipulag vísinda. Hversu miklu 
fjármagni á að úthluta beint til stofnana og hversu miklu magni á að úthluta 
úr samkeppnissjóðum? Hversu langt á að ganga í því skyni að eyrnamerkja fé 
úr samkeppnissjóðum tilteknum málaflokkum eða sviðum? Við þessum 
spurningum eru engin viðhlítandi svör. Í þessu sambandi má nefna að á 
Norðurlöndunum hafa verið farnar ólíkar leiðir í þessu efni. Þar er gengið 
mislangt í þá átt að úthluta í fjármagni sem til ráðstöfunar er í gegnum 
samkeppnissjóði. Finnar ganga lengst í þessu efni en árið 2003 fór þar um 
42% þess fjármagns sem ríkið úthlutaði gegnum rannsóknaráð og hliðstæðar 
stofnanir (Þorvaldur Finnbjörnsson og Elva B. Aðalsteinsdóttir, 2005). 
Hliðstæð tala fyrir Ísland var um 18%. Danir vörðu hins vegar mestum hluta 
af ríkisframlagi til æðri menntastofnana, eða nær 62%, árið 2003. Á Íslandi 
voru hins vegar bein framlög til æðri menntastofnana aðeins um 37% af 
ríkisframlagi. 

Háskóli Íslands er að mestu skipulagður eins og hann væri kennslu-
stofnun. Grunnmenntun skipar langstærstan sess í starfi skólans. Kennarar 
skólans hafa hins vegar metnað í þá átt að byggja upp rannsóknaháskóla. Þeir 
hafa sótt menntun sína til bestu rannsóknaháskóla í Evrópu og Banda-
ríkjunum. Framgangskerfi skólans, sem kennarar hans höfðu forgang um að 
koma á, er líkara því sem tíðkast við stóra rannsóknaháskóla erlendis en við 
skóla sem fyrst og fremst fást við kennslu. 

Lokaorð 

Hér að framan hefur verið drepið á nokkur mikilvæg atriði í skipulagi 
rannsókna sem hafa áhrif á akademískar rannsóknir og þar með á skipulag 
háskóla. Engu þessara atriða eru gerð nein viðhlítandi skil hér og umfjöllunin 
er afar stuttaraleg. Þetta er bagalegt, ekki síst vegna þess hve tengslin milli 
opinberrar rannsóknastefnu, stjórnmála og skipulags háskólastigs eru flókin. 
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Þessi fyrirlestur er fyrst og fremst settur saman í þeim tilgangi að minna á þá 
augljósu staðreynd að ekki er hægt að skoða skipulag háskóla eins og Háskóla 
Íslands án þess að taka mið af opinberri rannsóknastefnu. Þá er það einnig 
tilgangur þessa fyrirlesturs að vekja athygli á því að rannsóknastefna sem 
byggist á skýrri skiptingu milli grunnrannsókna og hagnýtra rannsókna er 
úrelt. Ég tel að hún hafi í mörg ár verið til trafala við mótun skynsamlegrar 
íslenskrar vísindastefnu. Þessi skipting, ásamt þeim sögulegu rótum sem hún 
á í verkaskiptingu ráðuneyta og stofnana sem koma að mótun 
rannsóknastefnu, hefur dregið úr eða jafnvel komið í veg fyrir að þessi mála-
flokkur sé skoðaður og skipulagður sem ein heild. 

Mörg þeirra álitamála sem drepið er á hér að framan er nær ógerlegt að 
leysa á einhvern vísindalegan eða afgerandi hátt. Ég trúi því hins vegar að 
það megi færa mikilvæg rök fyrir því að í íslenska rannsóknakerfinu ætti að 
leggja meiri áherslu á að auka hlut samkeppnissjóða frá því sem nú er. Í því 
skyni er algerlega ófullnægjandi að fjalla aðeins um hluta rannsóknakerfisins. 
Þannig tel ég að það sé hæpið að fjalla um fjármögnun á Rannsóknasjóði og 
háskólastigi sem lokuðu kerfi án þess að skoða tengsl þess við opinbera 
fjármögnun á annarri rannsóknar- og nýsköpunarstarfsemi í landinu. Eins og 
fram kemur hér að framan er um það bil 9 milljörðum króna veitt til 
rannsókna af hálfu ríkisins á ári. Stór hluti þessa fjármagns er bundinn í 
rannsóknastofnunum atvinnuveganna. Sá hluti sem veittur er til Háskóla 
Íslands og er eyrnamerktur rannsóknum fer að nokkru leyti til þess að standa 
straum af kennslu. 

Það er hætta á því að kerfi sem bindur stærsta hluta rannsóknafjármagns í 
stofnunum verði þunglamalegt og svifaseint. Það er einnig hætta á því að 
stofnanir sem eru settar á fót til þess að þjóna rannsóknum á tilteknu sviði 
einoki sjónarmið og dragi úr fjölbreytni rannsókna. Ég tel að með því að efla 
hlut samkeppnissjóða væri stuðlað að því að opna íslenska rannsóknarkerfið, 
auka samkeppni og skapa sameiginlegan grundvöll fyrir samstarf 
rannsóknafólks þvert á stofnanir. Æskilegt er að opna sem mest fyrir 
samskipti milli rannsóknastofnana, skóla og atvinnulífs með því að auka frelsi 
háskólakennara og nemenda til að fara á milli stofnana eftir því sem tækifæri 
og verkefni segja til um. Mikilvægt er að gefa rannsóknarmönnum frelsi til að 
fara á milli stofnana og mynda teymi eftir því sem best hentar, með öðrum 
orðum, að mynda sem mest einn stóran rannsóknamarkað sem byggðist á 
frumkvæði og þekkingu einstaklinga og rannsóknahópa í stað formlegra 
stofnanatengsla. Á slíkum markaði myndi fyrst og fremst vera lögð áhersla á 
færni rannsóknafólks og -hópa og gæði verkefna en ekki á formlega stjórnun 
ofan frá. Lögð væri áhersla á grasrótarstarf vísindamanna þar sem framlag 
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þeirra og ferill réði miklu í samkeppni um fjármagn og verkefni. Slíkt kerfi 
félli vel að hefðbundnu skipulagi grunnvísindastarfs. Það væri auk þess 
sveigjanlegra og nútímalegra í þeim skilningi að það væri betur sniðið að 
starfsháttum fyrirtækja í þekkingar- og upplýsingaþjóðfélagi en kerfi þar sem 
allt starf er njörvað niður í formlegar stofnanir sem skipt hafa með sér 
rannsóknum í eitt skipti fyrir öll og stjórnað er ofan frá. Þá er hætta á að 
verkaskipting og skipulag sem bundið er í stofnanir úreldist. 

Enginn vafi leikur á því að verulegar breytingar hafa átt sér stað á 
umhverfi grunnvísinda starfsins að undanförnu. Þar með er ekki sagt að það 
skipulag sem ríkt hefur innan háskóla á Vesturlöndum sé úrelt. Þvert á móti 
má færa gild rök fyrir því að þetta nýja og flókna umhverfi sem einkennist í æ 
ríkara mæli af fyrirtækjum sem byggja starfsemi sína á þekkingu og nýsköpun 
styrki grunnvísindi í sessi. Stundum má ef til vill færa rök fyrir því að aukin 
markaðsvæðing veiki stöðu grunnvísinda og kalli á sjónarmið um skamm-
tímaávinning. Hins vegar má einnig færa rök fyrir því að vaxandi 
markaðsgildi akademískra rannsókna styrki stöðu grunnvísinda. Ég hef reynt 
að færa rök fyrir því (Þórólfur Þórlindsson, 2005a) að skipulag akademískra 
vísinda sem byggist á því að birta niðurstöður í vísindatímaritum eftir að þær 
hafa gengist undir jafningjamat vísindamanna á sviðinu sé gott kerfi. Einkum 
ræður sá eiginleiki kerfisins að bjóða upp á umræður, gagnrýni og tækifæri til 
þess að endurtaka rannsóknir, staðfesta fyrri niðurstöður eða hafna þeim, 
glíma við mótsagnir og leita nýrra leiða við að sannreyna gildi flókinna 
kenninga úrslitum þegar til lengri tíma er litið. Þar með er ekki sagt að 
jafningjakerfið sé gallalaust og óskeikult. Langt frá því. Í reynd gengur 
skipulag vísindasamfélagsins út frá því að vísindamenn geri mistök eins og 
aðrir. Það sé hins vegar þetta opna kerfi í bland við leikreglur og vinnubrögð 
vísindasamfélagsins sem geri vísindamönnum kleift að standa vörð um 
réttmæti og áreiðanleika vísindalegra niðurstaðna. Betra gæðakerfi gefst ekki í 
dag. Þegar til lengri tíma er litið hefur enginn áhuga á því að byggja á 
þekkingu sem ekki stenst. 
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Félagsvist heita vatnsins 

Örn D. Jónsson 
Edward H. Huijbens 

 

Inngangur 

Greinin er hugleiðing um hagnýtingu heita vatnsins hér á landi frá og með 
krepputímabili millistríðsáranna til nútímans og óvenju víðtæka samfélagslega 
þýðingu þess. Sú þýðing er rædd bæði hagrænt, að draga úr kaupum 
óendurnýtanlegrar orku erlendis frá og epíkúrískt; að auka lífsgæði 
landsmanna, umhverfi og lífsstíl. Þannig verður titill greinarinnar umyrðing á 
mannvistarhugtakinu (e. social ecology) sem er orðið almennt notað í 
félagsvísindum (McCay og Acheson, 1987) og víðtækri umræðu séreignar og 
almannagæða. 

Hinn hagræni skilningur verður að skoða útfrá sjálfstæðisbaráttu 
landsmanna, en sjálfstæði í orkumálum er angi þeirrar baráttu og er langt í frá 
sjálfgefið þó vægi þess á daglegt líf er víðtækara en ætla mætti í fyrstu. 
Greinin hefst á umræðu um forsögu heitaveitu Íslands og hvernig sú nýting 
var birtingarmynd samvinnuhugsjónarinnar og samtengingu bjargræðis og 
sjálfstæðis. Greinin fjallar síðan um hvernig þessar upphaflegu fjárfestingar 
eru almannagæði og öðlast eigin tilvist sem gerendur í íslenskri byggðapólitík 
og síðar í landsmálapólitík. Undirliggjandi er þó önnur félagsleg 
birtingarmynd heitavatnsins, utan hinnar byggðapólitísku, komin frá eðli þess 
sem almannagæða. Þessari birtingarmynd ber mest á nú síðustu ár þar sem 
heita vatnið er notað til lífsnautna og sællífis, sem á sér aðra hugmynda-
fræðilega sögu. 

Margslungið hlutverk heita vatnsins - forsagan 

Orkukreppan í byrjun sjöunda áratugarins breytti áhyggjum tiltölulega 
fámenns hóps umhverfissinna um þurrð óendurnýjanlegra auðlinda og 
endimörk vaxtar í almennan ótta við orkuskort. Tæknigeta iðnríkjanna 
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beindist að orkusparnaði og varð vel ágengt. Þrátt fyrir hækkun olíuverðs nú 
er vart hægt að tala um orkukreppu í líkingu við þá sem dundi yfir 1972, engu 
að síður eru efnameiri ríki heims ekki eins viðkvæm fyrir orkuskorti nú og 
fyrir þrjátíu árum, bæði vegna aukinnar getu til orkunýtingar og þeirrar 
staðreyndar að drjúgur hluti hefðbundinnar og orkukrefjandi iðnframleiðslu 
hefur flust til efnaminni landa eða þróunarríkjanna. Óttinn er þó enn til 
staðar, stórveldi heimsins keppast um að tryggja framtíð sína í orkumálum og 
þeir sem yfir þeim ráða reyna að nýta sér ætlaða valdastöðu sína. 

Ísland virðist vera sér á parti bæði vegna atvinnusamsetningar og þess hve 
hlutfall endurnýjanlegra orkulinda er tiltölulega hátt. Ísland er jafnvel eitt 
örfárra efnameiri ríkja sem leggur áherslu á að auka þátt orkukrefjandi 
iðnaðar í atvinnulífinu. 

19,8

10,6

26,8

3,1
5,4

23,1

10

0

5

10

15

20

25

30

Fi
sk

ve
ið

ar

Sa
m

gö
ng

ur

H
ús

hi
tu

n

La
nd

bú
na

ðu
r

Þj
ón

us
ta

St
ór

ið
ja

A
lm

en
nu

r
Ið

na
ðu

r

 
Mynd 1. Hlutfallsskipting heildarorkunotkunar á Íslandi 2003 (heimild: 
Orkustofnun, 2003). 

Allt fram undir lok sjötta áratugarins hefur það verið forgangsverkefni að 
draga úr innflutningi almennt og þjóna þörfum landsmanna með innlendum 
hætti, jafnvel þó talsmönnum opnara hagkerfis og hagrænna lausna hafi 
stöðugt vaxið ásmegin. Í upphafi var rót verndarstefnunnar bráð nauðsyn 
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eða einfaldlega örbirgð. Fyrir síðari heimstyrjöldina voru ekki til fjármunir til 
að greiða fyrir innflutning. Árið 1942, þegar heimstyrjöldin var í algleymingi, 
buðu Bandaríkjamenn Íslendingum að leggja fram forgangsraðaðan óskalista 
sem þróunaraðstoð eða gjald fyrir veru hers þeirra hér. Efni og tæki til 
hitaveitulagna voru efst á listanum. Bandaríkjamenn tóku vel í þessar óskir en 
áttu erfitt með að uppfylla þær eftir að þeir höfðu sogast inn í stríðreksturinn 
af fullum krafti eftir árásina á Pearl Harbor, desember 1941. Þeir þurftu 
sjálfir á málmum og öðrum tengdum efniviði að halda til vopnasmíða. Er 
það til marks um hernaðarlegt vægi landsins þá að, eftir pólitískan þrýsting, 
voru óskirnar um aðföng til hitaveitu uppfylltar nánast samstundis (Sveinn 
Þórðarson, 1998). 

Eftir stríð var forgangsverkefni stríðshrjáðra þjóða Evrópu að koma í veg 
fyrir að yfirþyrmandi tortíming stríðsátaka endurtæki sig. Fjölþjóðastofnanir 
eins og NATO (1949) og Evrópubandalagið (fyrst kola og stálbandalagið, 
1958) voru mynduð og Marshall-aðstoðin átti að flýta fyrir endurreisn 
Evrópu. Kalda stríðið viðhélt síðan ógninni og skipti heiminum í blokkir. 
Hér á landi var meginmarkmið eftirstríðsáranna tvíþætt; að vaxa inn í 
nútímann sem sjálfstæð þjóð og skilja um leið örbrigðina eftir fyrir fullt og 
fast. Bjargræði og sjálfræði voru samheiti í reynd (Kristján Friðriksson, 1974). 

Mikilvægast var að skapa efnahagslegar forsendur fyrir sjálfstæði 
þjóðarinnar. Verkefnin voru aðkallandi, fæði, klæði og húsaskjól. Innri gerð 
samfélagsins varð að smíða frá grunni, ef svo má að orði komast. Áherslan á 
hagnýtingu heita vatnsins sem forgangsverkefni verður að skoðast í þessu 
ljósi.  

Heita vatnið varð þó ekki ofarlega á listanum fyrr en í miðjum 
stríðshremmingum, þegar nánast var lokað á aðföng til landsins. Á þriðja 
áratugnum var trúin á móvinnslu meiri eins og fram kemur í ‘Rauðku’ 
(Skýrsla Skipulagsnefndar atvinnumála, 1936). Mór var að vissu leyti 
nærtækari orkugjafi en heitt vatn vegna þess að hann kallaði ekki á veitulagnir 
eða umfangsmikla innri gerð. Mórinn var þó satt best að segja bágborið ígildi 
kola og kom aldrei að verulegu gagni.  

Nýja Lanark á Skólavörðuholtinu 

Fyrir stríð hafði verið byrjað að reyna notkun heita vatnsins til hitaveitu húsa, 
þvotta og baða. Hnitbjörg, hús Einar Jónssonar listamanns sem staðsett var á 
Skólavörðuholtinu var fyrsta húsið sem hitað var með heitu vatni og var á 
vissan hátt viðeigandi birtingarmynd þess tíma (Listasafn Einars Jónssonar, 
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1982). Áður hafði Guðjón Samúelsson lagt fram tillögu að nýjum miðbæ sem 
svipar óneitanlega mikið til New Lanark; draumsýnar Robert Owen um 
farsældarríki hins upplýsta, siðfágaða og verklagna samvinnumanns, enda 
Lanark fæðingarbær samvinnuhreyfingarinnar (sjá mynd 2). Eins og sjá má á 
mynd 2 er núverandi skipulag Skólavörpuholtsins birtingarmynd þessarar 
draumsýnar, en þó með þeirri mikilvægu undantekningu að torg almennings 
er ekki miðpunkturinn, heldur kirkja. Hallgrímskirkja er miðpunkturinn, 
Austurbæjarskólinn og Iðnskólinn sjá fyrir menntun og þá sérstaklega 
verkmenntun. Sundhöllin temur kroppinn og Mjólkursamsalan, sem var fyrst 
til húsa að Snorrabraut 54, sá um áframvinnslu og landbúnaðar dreifingu 
landbúnaðarafurða, Heilsuverndarstöðin sem síðar var bætt við var ætlað að 
sjá fyrir forvörnum, einskonar stjórnstöð lýðheilsu. Skátaheimilinu var 
staðsett við Snorrabraut 1947 og féll vel að þessari draumsýn. Aftur á móti er 
erfiðara að skilja hvers vegna áfengisverslunin, „Ríkið“ fékk að vera á 
jarðhæð saumastofu Gefjunar. Líklega átti skattlagning breyskleika mannanna 
að fjármagna siðbótina.  
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Mynd 2. Efst til vinstri er loftmynd 
af New Lanark eins og Robert 
Owen hannaði bæinn. Þar fyrir 
neðan er hugmynd Guðjóns 
Samúelssonar að skipulagi Skóla-
vörðuholts í fyrsta skipulagsupp-
drætti Reykjavíkur 1924. Þar átti að 
verða miðstöð æðri mennta. Auk 
kirkjunnar átti að vera þar háskóli 
og ýmiskonar söfn. Neðst er svo 
loftmynd af Skólavörðuholtinu eins 
og það er í dag (heimild: Translink, 
2005, Guðjón Samúelsson, 1924 og 
Fasteignamat Ríkisins, 2005). 
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Skólavörðuholtið ber nýklassískt yfirbragð eins konar samsuða af breskri 
nytjahyggju, norrænni upplýsingastefnu og manngildissjónarmiðjum 
ungmennafélagshreyfingarinnar. Einkenni fyrsta tímabilsins í hagnýtingu 
heita vatnsins er því samtvinnun sjálfstæðis og sjálfræðis á grunni 
samvinnuhugsjónarinnar (Guðjón Friðriksson, 1993). Það vekur athygli, ef 
Skólavörðuholtið er borðið saman við skipulag Nýju Lanark í Skotlandi er 
áberandi hversu stór Hallgrímskirkja er og hvernig hún kemur í stað torgsins, 
sem venjulega er miðpunkur bæjarsamfélagsins. Skólavörðuholtið er því 
líklega einhverskonar miðpunktur landbúnaðarsamfélagsins Íslands, eða 
landsins alls, fremur en miðbær Reykjavíkur. Ekki lýðræðislegur vettvangur 
heldur geistlegur miðpunktur. Hitaveitan, aftur á móti öðlast sjálfstæða tilvist 
og fer að tilheyra örri borgarmyndun, enda staðbundin hagkvæmni hennar að 
koma æ betur í ljós; gæði skilgreind á sveitarstjórnarvísu. 

Verkfræðileg nýsköpun og ögrun flókinna kerfa 

 
Hugmyndin um hitaveitu var íslensk og komin til af mikilli nauðsyn þess að leysa 
eitt stærsta vandamál íbúanna, að fá aðgang að ódýrri og umhverfisvænni orku. 
Efnahagsleg áhrif Hitaveitu Reykjavíkur voru gríðarleg, auk þess sem hún varð 
fyrirmynd annarra hitaveitna. Þá urðu menningarleg áhrif langtum meiri en 
nokkurn óraði fyrir í byrjun (Rafteikning, 2002, af vefsetri). 
 

Stór spurning er hvort hugmyndin um hitaveitu sé séríslensk. Heilsubæir og 
önnur hagnýting heita vatnsins á sér aldagamla sögu víða og þekkist hérlendis 
strax við landnám; til þvotta; eldunar; húshitunar; saltgerðar (sjá Anderson og 
Tabb, 2002; Hallgerður Gísladóttir, 1999; Urry, 2002). 

Heita vatnið er vandmeðfarin auðlind í margháttuðum skilningi, hitastig, 
þrýstingur, orkutap, útfelling og tæring voru vandkvæði sem glíma þurfti við 
auk hættunnar á skaðbruna sem hafði fælt frá í aldaraðir. Annað tímabilið í 
sögu heita vatnsins hér á landi er verkfræðilegt eða hagkvæmt í þrengri 
skilningi Max Weber (1947) á ‘markleitinni skynsemi’ (þ. Zweckrationalitat), 
skynsamlegasta leið að settu marki og þá við skilyrði þekkingar og tæknigetu 
hverju sinni. 

Þó ber að hafa í huga að uppbygging flókinna kerfa er ekki aðeins 
tæknilegs eðlis, heldur tekur á sig mismunandi skipulag frá einu stigi til 
annars líkt og Thomas Hughes (1983) heldur fram í merkri bók sinni um 
rafvæðingu Vesturlanda. Skilin á milli þess sem er tæknilega hugsanlegt og 
verkfræðilega mögulegt eru djúpstæð í fyrstu. Við slíkar aðstæður er það 
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frumkvöðullinn/uppfinningamaðurinn í fyrirrúmi. Síðan tekur við stig 
tækniyfirfærslu. Þriðja stigið einkennist af þeim skorðum sem umfangið sem 
slíkt kallar á eða það sem hann nefnir skriðþunga tækninnar (e. technological 
momentum) (Hughes, 1994). Frumkvæði og verklag, breytist í formlega 
þekkingu sem, oftar en ekki er hlutgerð (e. artifacts) eða birtist í kerfum. 
Nýsköpunin er ekki síður mikilvæg á síðari stigum en þeim fyrri, en 
áhersluþættirnir eru aftur á móti aðrir og snúast meira um félagslega gerð 
tækninnar(e. social construct) (Bijker, 1995). Samantekið þá eru tæknikerfi 
mótanlegri í upphafi en verða formfastari þegar á líður, festast í sessi eða 
breytast í tæknibrautir (e. trajectories) sem öðlast sjálfstæða tilvist handan 
upphaflegra markmiða (Nelson og Winter, 1982; Perrow, 1986 og Latour, 
1987). 

Upphaflegur tilgangur hitaveitunnar var samfélagslega framkvæmanleg 
leið til að spara gjaldeyriskrefjandi innflutning á eldsneyti samtvinnað 
ákveðnum samfélagslegum gildum. Þegar nær dregur nútímanum, með 
stórfelldum virkjunaraðgerðum og hitaveitulögnum stjórnast hitaveitan af 
verkfærahyggju (e. instrumental rationality) í Weberíönskum skilningi. 
Framkvæmd á því sem var tæknilega framkvæmanlegt til almennra hagsbóta, 
þ.e. Útfrá skýrt skilgreindum markmiðum. En hagnýting heita vatnsins á 
heimsvísu er örsmá neðanmálsgrein í samanburði við rafvæðinguna jafnvel 
þó möguleikarnir hafi verið og séu verulegir staðbundið. Til marks um 
hversu léttvægur jarðhitinn er heimspólitísk þá er Jarðhitaskóli Sameinuðu 
Þjóðanna rekinn hér á landi, nánast sem hluti þróunaraðstoðar þjóðarinnar 
þó að markmiðin séu ekki þannig skilgreind. Það er því örlítið sannleikskorn 
í þeirri yfirlætislegu fullyrðingu sem vísað er til hér að framan, að nýting 
jarðhitans sé íslensk uppfinning. 

Almannagæði og markleitin skynsemi 

Innri gerð samfélagsins var líklega skilgreind víðtækar hér á landi en í þeim 
löndum sem bjuggu við blandað hagkerfi og landsmenn höfðu að fyrirmynd. 
Ekki vegna þess að ekki hafi verið hart deilt hugmyndafræðilega um 
verkaskiptinguna á milli þess opinbera og markaðarins. Vandinn var sá að 
einkaaðilar voru, lengst af, ekki nægilega burðugir til að takast á við þau 
fjölmörgu aðkallandi verkefni sem almennt var ljóst að þurfti að vinna. 
Nýting heita vatnsins var eitt þeirra. Þau verkefni sem ríkið sá ekki um voru í 
höndum almannafélaga eða jafnvel einstakra framtaksmanna eins og 
sundlaugar víðsvegar um landið eru dæmi um eða rekstur heilsuhælisins í 
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Hveragerði var upphaflega almannafélag og er enn. Eitt af fáum dæmum um 
afgerandi einkaframkvæmd var ullarþvottarstöðin í Hveragerði sem var í eigu 
Álafoss.  

Húshitunarkerfin voru í höndum sveitarfélaga með bakland í 
verkfræðilegri þekkingu hins opinbera. Þáttaskil urðu þegar Alþjóðabankinn 
gerði að forsendu fyrir lánveitingu árið 1961 að lagning hitaveitanna yrði 
boðin út. Jafnvel þó hitaveitan væri að hluta til byggð á þverfaglegri formlegri 
þekkingu þá var þróunin ‘lærð af gerð’ (e. learning by doing) (Arrow, 1962). 
Vandasöm verkefni voru leyst, skref fyrir skref og, satt best að segja, mikið 
basl á köflum. 

Hitaveitustokkarnir frá Reykjum í gegnum, Mosfellsbæ eru minnisvarðar 
tímabilsins. Hitaveitur, andstætt raforkuvæðingu heimsins sem varð tilefni 
pólitískra átaka þjóða á milli, varð hér að byggðapólitískum núningi á milli 
landssvæða og ‘lærð af notkun’ (e. learning by using) (Rosenberg, 1994). 

Hvernig sem kostnaðurinn við lagningu hituveitunnar er metinn sögulega 
þá kom fljótlega í ljós að hún var afar hagkvæm við ákveðin svæðisbundin 
skilyrði. Þjóðhagslega markmiðið, að draga úr gjaldeyrisnotkun og auka á 
sjálfsþurft þjóðarinnar, breyttist í svæðisbundin gæði sem ógnaði þeirri 
ríkjandi grundvallarreglu millistríðsáranna að jafna búsetuskilyrði á landsvísu. 
Byggðapólitík og sveitastjórn rákust á, jafnvel þó aukin tæknigeta hafi dregið 
nokkuð úr þeirri spennu.  

Verkfærahyggjan fær formerki sjálfbærrar þróunar 

Með olíukreppunni 1972 var lagt kapp á að hitaveituvæða þéttbýlisstaði 
landsins. Þeir staðir sem höfðu hagkvæma hitaveitu voru tilfinnanlega betur 
settir. Sauðárkrókur var í afgerandi betri stöðu en t.d. nágrannabyggðin 
Hofsós eins og fram kom m.a. í fermetraverði á húsnæði. 

Frá og með Blönduvirkjun ríkti óvissuástand í stóriðjuframkvæmdum í 
meira en tvo áratugi. Erlendir stórkaupendur á orku voru ekki nægilega 
áhugasamir. Það var því skynsamlegt að nýta vísindalega þekkingu og 
verkfærni til að draga úr olíunotkun. Tæknigetan, eða sá mikli tilkostnaður 
sem lagður hafði verið í undirbúning stóriðjuframkvæmda, nýttist í hitaveitu-
framkvæmdum óbeint. Við skilyrði verðbólgu, jafnvel óðaverðbólgu, voru 
hagkvæmnisútreikningar ekki meginatriði, byggðapólitísk sjónarmið vógu 
þyngra. Um miðjan áttunda áratuginn breyttust forsendurnar eins og kom 
skýrt fram í umskiptunum á Akranesi. Akranes leið fyrir nálægðina við 
Reykjavík vegna skorts á heitu vatni. Forsvarsmönnum hitaveitu Akraness 
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reiknaðist til að hitaveitan myndi borga sig upp á tveimur til þremur árum, en 
þær væntingar breyttust í martröð eða skuld upp á meira en milljarð á innan 
við þremur árum. (Kristján Kristjánsson, 2004). 

Í það heila tekið varð þó hagrænn ávinningur hagnýtingar heita vatnsins 
til húshitunar heillavænlegur þó gæðunum væri misskipt svæðisbundið, eða 
séð með augum verkfræðingsins: 

 
Ef Reykjavík væri hituð með olíu, þá þyrfti til þess um 250.000 tonn af olíu á ári. 
Ef sú olía væri sett á olíubíla, þá næði lestin frá Reykjavíkurhöfn norður á 
Blönduós. Við bruna þessarar olíu myndu myndast 750.000 tonn af koltvísýringi, 
sem er gróðurhúsagas, og fellur undir Kyotosamkomulagið. Þetta svarar til 
tveggja til þriggja álvera á stærð við Straumsvík. Ef þessari olíu er deilt niður á 
íbúa á veitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur, þá koma um 1800 kg á hvern. Það er 
svipað og árleg eldsneytisnotkun einkabíls, sem ekið er um 18.000 km á ári, og 
það á hvern einstakling, ekki á fjölskyldu. Hitaveitan í Reykjavík er eins og 
olíulind, sem skilar nærri 4300 tunnum af olíu á dag. Ef við berum okkur saman 
við olíufrændur okkar Norðmenn, og beitum hinni frægu höfðatölureglu, þá er 
þetta sambærilegt við þriðjung af framleiðslu á Ekofisk olíulindasvæðinu í 
Norðursjó (Páll Valdemarsson, 2000, úr útvarpserindi). 
 
Páll bætir því síðan við að kostnaður notenda sé ekki tiltökumál, nokkur 

þúsund krónur á heimili eða fimmtungur þess sem þekkist frá nágranna-
löndunum. Þáttur heita vatnsins er orðinn meiri en annars staðar þekkist og 
fer vaxandi. Manngildisstefna sem þróast í tækniafrek í þágu velfarnaðar. 

Hagnýting heita vatnsins tilheyrði almannagæðum allt fram á miðjan 
áttunda áratug. Af þeim tæplega þrjátíu mannvirkjum sem Verkfræðingafélag 
Íslands tilnefndi á 90 ára afmæli sínu sem verkfræðileg afrek síðustu aldar var 
aðeins eitt alfarið einkaframkvæmd; Hvalfjarðargöngin (1998) (Rafteikning, 
2002). Þar með er ekki sagt að einkaaðilar hafi ekki komið að þessum 
fjölþættu verkefnum, öðru nær, en verkefnin voru unnin í almannaþágu, að 
uppistöðu til fyrir almannafé og hvað heita vatnið varðaði sérstaklega, 
skattekjur sveitafélaga.  

Ylræktaðar unaðssemdir og dekurdagar 

Þar með er komið að vaxandi þætti hitaveitunnar eða hlutfallegu mikilvægi 
hennar í velferð landsmanna. Húsin eru byggð stærri á hitaveitusvæðum, 
sumarbústaðir verða minna áhugaverðir ef heitur pottur fylgir ekki með. 
Sundlaugar landsmanna eru komnar vel á annað hundrað (160) og sumar 
þeirra vegleg mannvirki. Sundlaugaferðir hafa vaxið ört og eru að nálgast 
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tvær milljónir árlega á höfuðborgarsvæðinu. Nærri 90% landsmanna hafa nú 
aðgang að húshitun og háhitasvæðin leggja inn í raforkukerfi landsmanna. 
Saman magnaði þessi samtvinnun bjargræðis og verkfærahyggju undirtón 
sem hafði leynt verið til staðar allt frá lokum átjándu aldar; loforði nútímans 
um heim lystisemda. 

Samhliða búdrýgindasjónarmiði þeirra sem voru í forsvari fyrir bændur og 
markleitinni skynsemi tækni- og raunvísindamannanna mátti merkja 
undiröldu af nokkuð öðrum toga. Bændur og reyndar landsmenn almennt 
voru ekki mikið fyrir grænmeti framanaf. Það væri ofsagt að fátt annað hafi 
þótt matur en feitt ket, og ræktun rótarávaxta átti að vera aukabúgrein við 
hliðina á uppeldi grasbíta, eða í besta falli vítamínrík fæðubót. Rótarávextir 
voru ekki orðnir almennt viðurkennd hollusta fyrr en á nítjándu öld, þó að 
grænmeti hafi átt sér forsvara nokkuð fyrr hér landi, eins og fram kemur í 
Búnaðabálki Eggerts Ólafssonar (1766).  

Ylrækt fór aftur á móti ekki að telja fyrr en um miðjan þriðja áratuginn og 
eitthvað sem heitið gat vel eftir síðari heimstyrjöld. Það voru aðallega 
aðkomumenn og Íslendingar menntaðir erlendis sem voru frumkvöðlar í 
garðrækt og neyslu ávaxta. Stofnendur Hins íslenska garðyrkjufélags 1885 voru 
sautján, allt karlmenn og þar af átta með erlend ættarnöfn. Þetta voru 
framámenn þjóðarinnar (Haraldur Sigurðsson, 1995). 

Upphaf ylræktarinnar hefur líklega verið nátengd tilraunum veikburða 
borgarastéttar í landinu til að auka á lífsgæðin. Blóm og ávextir voru 
táknmynd heimsmannslegrar velsældar fremur en sauðkindin, jafnvel þó 
blessuð rollan væri allra góðra gjalda verð; „af ávöxtunum skuluð þið þekkja 
þá“ var borginmannlegt slagorð Silla og Valda. Ef jarðræktarstefnan var 
hreinstefnuskilningur á nytjahyggjunni var ylrækt birtingarmynd draumsýnar 
þeirra sem leyfðu sér að viðurkenna tilverurétt lífsnautna eða epikúrísk. 
Spennan á milli þessara tveggja sjónarmiða kemur vel fram hjá Nýálssinanum 
Guðmundi Davíðssyni á Hraunum (1929) í bók hans Íslendingabyggð á öðrum 
hnetti. Hann var eyfirskur bóndi sem náði sambandi við látinn bróður sinn 
sem var orðinn garðyrkjumaður á öðrum hnetti: 

 
Ósköpin öll eru hér af blómum, bæði þeim, sem svipar til blómanna ykkar og svo 
margfaldlega margbreytilegum blómum ... Í þriðju röðinni er aldintré, sem nefnd 
eru kartöflutré . Aldinin á því tré, eða kartöflualdinin (bls. 38-40). 
 
Draumsýn Guðmundar er rómantísk táknmynd af Grikklandi til forna. 

Öllu jarðbundnari birtingarmynd lífsnautnanna var uppboð á ylræktuðum 
vínberjum í Hressingarskálum á 6. áratugnum. Uppistaða ylræktarinnar voru 
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þó ekki suðrænir ávextir heldur harðgerðari plöntur eins og tómatar, agúrkur 
og síðar papríkur sem höfðu verið lagaðar að norðlægum búskaparháttum. 
Ávextirnir voru notaðir sem skemmtun í boðum tiginna erlendra gesta.  

Grænmeti sem hefur notið staðarverndar allt fram á síðustu ár en nú er 
„sumar allt árið“ í smásölukeðjum heimsins farið að ógna svæðisbundnum 
hagsmunum (Blythman, 2004). Blóm og ávextir, eru ekki lengur munaður, 
heldur eðlilegur hluti daglegs lífs rétt eins og sundið. Sundhöllinni var ætlað 
að efla heilbrigði og þá heilbrigði í þröngum skilningi þess, að vera góð fyrir 
kropp liðsmanna ungmennafélagana. Gæðin voru skömmtuð, hálftími oní og 
kortér í sturtu. 

Sundlaugarnar eru nú orðnar eitt af kennileitum landsins fyrir erlenda 
ferðamenn. Bláa lónið hefur tekið við af Geysi sem tákn landsins erlendis. 
Stundum læðist að manni sá grunur að ansi margir noti sundlaugarnar ekki til 
líkamsþjálfunar heldur sem afslöppunarstað, fundarstað eða fyrir aðra 
afþreyingu. Oft er mikill fjöldi í sundi en ansi fáir að synda. Heitu pottarnir 
eru orðnir ‘félagsvist nútímans’ og er búið að setja tvo potta fyrir utan 
Sundhöllina. Það er tákn fyrir tíðarandann að nú eiga gestirnir ekki að lengur 
taka leikfimiæfingar, kynskipt upp á þaki hallarinnar, heldur láta líða úr sér í 
pottunum og ræða málin. Pottarnir eru opinber vettvangur og unaðsreitir í 
senn. Dekrið ógnar hreystinni, eða nauðsynlegt mótvægi við stressandi 
kyrrsetu. 

Staðan nú, velsæld og árangursgildran  

Vandi veitanna, ef nokkur er, liggur í velgengninni, en í því felst einmitt 
tilgáta Webers um járnbúrið svo aftur sé leitað í smiðju hans. Regluveldi eiga 
að hámarka eigin árangur út frá settum markmiðum, í því felast yfirburðir 
þeirra. Markmið heitavatnsnotkunnar hefur þróast með takti tíðarandans, frá 
því að vera vandasöm nauðsyn, yfir í hagkvæm og tæknilega burðugar lausnir 
á aðkallandi vanda vegna verðhækkunar á innfluttri orku, og nú síðast 
uppspretta ánægju í epíkúrískum skilningi. Er í senn græn og væn. 

Rétt eins og Rochdale reglan sem stofnuð var af vefurum Robert Owens í 
New Lanark árið 1813 þá er hitaveitunum ekki ætlað að skila arði þó að þær 
eigi að vera hagkvæmar í markleitnum skilningi Webers. Lengst af áttu þær 
ekki að skila of miklu til eigenda sinna því slíkt rækist á byggðapólitísk 
markmið vegna misvægis í staðbundinninni lækkun orkuverðs. Allt fram á 
síðustu ár hefur þetta ekki skapað vanda, verkefnin innan ramma 
regluveldisins hafa verið næg, en nú er svo komið að æ erfiðara er að réttlæta 
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endurfjárfestingar sem ekki tengjast grunnmarkmiðunum beint og það þó að 
orkuveiturnar væru sameinaðar eins og í Reykjavík. Þetta er þverpólitískur 
vandi jafnvel þó að hann taki á stundum á sig flokkspólitískar myndir (sjá 
mynd 3). Of mikill arður kallar á endurfjárfestingu. Um tíma var réttlætanlegt 
að orkuveitur fjárfestu í vænlegum nýsköpunarhugmyndum, en nú virðist 
sýnt að ekki sé, einhverra hluta vegna, líklegt að slíkt skili árangri. Virk 
þátttaka í jarðhitavæðingu þróunarríkja er göfugt markmið, en nokkuð 
langsótt er að endurskilgreina sameinaðar orkuveitur með því að sleppa 
orkuforskeytinu framan af veituhugtakinu og setja ljósleiðaralagningu efst á 
verkefnalistann. 
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Mynd 3: Hallgrímskirkja á 
Skólavörðuholti, Perlan á 
Öskjuhlíð og hús Orkuveitu 
Reykjavíkur í Árbæ (heimildir: 
Icelandreview, 2004, Höfuð-
borgarstofa, 2005 og Orkuveita 
Reykjavíkur, 2005).  
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Verslun og viðskipti 

Hvernig Sam Walton varð ríkasti maður Ameríku 
án þess að eftir því væri tekið 

Örn D. Jónsson 

 

The people who have the best fame are those who have their name on stores. 
The people with very big stores named after them are the ones I’m really jealous 
of. 

-Andy Warhol 
 

Vaxandi veldi lágvörukeðja - Wal-Mart 

Árið 2001 varð smásölukeðjan Wal-Mart stærsta fyrirtæki heims í veltu talið. 
Árið 2004 velti Wal-Mart 287.267 milljónum dollara og verslanir þess voru 
aðeins starfræktar í 9 löndum. Þrír olíurisar fylgja fast á eftir (BP, 
Exxon/Mobil, RoyalDutch/Shell Group), síðan eru bílarnir í fjórum næstu 
sætum (General Motors, Daimler/Chrysler, Toyota Motor, Ford Motor). 
General Electric nær rétt inn í topp tíu (númer 9). 
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Mynd 1. Níu stærstu fyrirtæki eftir veltu, byggt á tölum frá 2004 (Fortune 
Magazine, 25. júlí 2005). 

Umfang Wal-Mart má líka sjá af því að, Carrefour, næst veltumesta 
smásölukeðjan er í 22. sæti með 90,381 milljónir dollara, þrisvar sinnum 
veltuminni en Wal-Mart. Jafnvel þó velta sé langt í frá einhlítur mælikvarði á 
styrk fyrirtækis eða verðmæti þá er hún vísbending sem vekur athygli. Wal-
Mart er nú ótvírætt á meðal öflugustu fyrirtækja heims og áhrif þess fara 
vaxandi. 

Árangurinn er athyglisverður þegar haft er í huga að fyrirtækið hóf 
starfsemi sína á smáþorpi í suðausturíkinu Arkansas árið 1962. Fyrirtækið var 
stofnað árið 1962 með opnun fyrstu búðarinnar í Rogers, Arkansas. Árið 
1969 var félaginu breytt í hlutafélag og bréfin boðin á markaði 1970, en 
skrásett í Kauphöll New York tveimur árum síðar. Fyrsti ofurmarkaðurinn 
var stofnaður 1988. Árið 2005 eru Wal-Mart verslanirnar orðnar 1.276, auk 
1.838 ofurmarkaða (e. supercenters), 556 SAM’S klúbbar og 92 hverfabúðir í 
Bandaríkjunum einum en auk þess eru verslanir Wal-Mart í 9 löndum með 
alls 1.631 búð (www.walmart.com). Sam Walton, lagði mikið upp úr því að 
láta ekki of mikið á sér bera utan fyrirtækisins framanaf. Hann keyrði um á 
sínum pallbíl (Ford, sem reyndar var nefndur eftir honum síðar). Þegar 
félagið stækkaði svo að ógerlegt var að fylgjast með því vegleiðis flaug hann 
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sjálfur um á lítilli Cessnu. Tilgangur flugsins var að velja heppilega 
staðsetningu fyrir næstu stórverslun rétt um leið og hann skaut fáeinar 
akurhænur eða tók nokkrar holur. (Slater, 2004). Hann átti það sameiginlegt 
með nokkrum af goðsögnum viðskiptalífsins að velta fyrir sér hverjum eyri 
og hafði stöðugar áhyggjur af því að auðlegð hans vekti of mikla athygli 
(Ortega, 1998). Hann hélt fast í sveitamennsku sína rétt eins og Ingvar 
Kamprad, stofnandi IKEA en sá hefur gefið sig út fyrir að vera réttur og 
sléttur smálendingur, tálgandi spýtur utan við heimili sitt allt til þessa dags og 
það jafnvel eftir að hann varð ríkasti maður heims, ríkari en Bill Gates (og 
búi í raun utan við Lausanne í Sviss, og höfuðstöðvar fyrirtækisins séu nú í 
Hollandi) (Veckans Affarer). Við upphaf nýrrar aldar er smásalan að verða 
táknmynd frumkvæðis og nýsköpunar á meðan það var hátæknin sem átti 
framtíðina í lok þeirrar síðustu. Sam Walton hefði sjálfsagt keppt við Ingvar 
Kamprad um ríkidæmi væri hann í tölu lifenda en hann lést 1992, en 
fjölskylda hans hélt eftir stórum hluta félagsins. Að frumkvöðlar í 
smásöluverslun skuli vera efnamenn kemur ekki á óvart, en að tveir áberandi 
alþýðlegir sveitamenn verði ríkustu menn heims á nokkrum áratugum kemur 
nokkuð á óvart og samræmist ekki þeim samfélagsskilningi að nútíminn 
tilheyri menntun og hátækni. Menntun og hátækni eru vissulega í bakgrunni, 
eða nauðsynleg forsenda, en frumkvöðlarnir, athafnamennirnir koma ekki 
sjálfgefið úr röðum menntaðra hátæknimanna. Það er saga Sam Walton. 

 

       
Mynd 2. Sam Walton, til vinstri en Ingvar Kamprad og Bill Gates til hægri. 
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Mynd 3. Sam Walton dansar húla á gólfi Wall Street. 

Saga og lágvörufyrirkomulagsins í fáum orðum 

In December1932, the food world was startled to read that a huge circus like 
retail store had opened up under the name of Big Bear in the abandoned plant of 
the Durant Motor Car Company in Elizabeth, N.J. People by the thousands 
flocked from a radius of forty and fifty miles away. 

-M.M. Zimmerman 
 

Bíll og búð voru tengd sterkum böndum um miðbik síðustu aldar og þau 
verða æ sterkari eftir því sem nær dregur aldamótum (McCracken, 1990). 
Verslun kaupmannsins á horninu, nýlenduvöruverslunin breytist í kjörbúð, 
kjörbúðin breytist í stórmarkað, stórmarkaðurinn í verslunarmiðstöð og 
verslunarmiðstöðin í verslunarkeðjur. Urðarstígurinn í malarveg, malar-
vegurinn í malbikaðar götur, malbikaðar götur í hraðbrautir, harðbrautir í 
flókin vegakerfi. Bæirnir í borgir, borgirnar í stórborgir umkringdar 
úthverfum. Skilin á milli miðborga og úthverfa verða æ meira afgerandi. 
Reyndar er atburðarrásin ekki svona slétt og felld í tíma og samsetningu en 
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þetta er einfölduð mynd af því samkeppnisumhverfi sem Wal-Mart vex inn í 
og dafnar (Underhill, 2004). 

Lágvöruverðsverslanirnar hafa, lengst af, verið skilgreind andstæða 
verslunar miðstövanna (Bowlby, 2000). Einber vörukaup án tildurs á meðan 
miðstöðvarnar áttu að vera einskonar unaðsreitir neyslunnar, leikvöllur 
vaxandi millistéttar úthverfanna sem gátu komið í stað verslunarferðarinnar í 
glæsihallir stórborgarinnar (Hardwick, 2004). Lágvöruverðsverslanirnar voru 
vöruskemmur, kaupandinn veiddi jafnvel beint úr pappakössunum og öllum 
kostnaði var sýnilega haldið í lágmarki. Kaupandinn sótti sýningar sínar 
annað, hér var það verðið sem skipti máli. Tilfinningin; að fá að læðast í 
vörugeymslur heildsalans. Formúlan var einföld, Hagstæð magninnkaup, 
draga úr þætti milliliða og lítil álagning. Síðar bættust reyndar krækjurnar við; 
niðurgreiða nauðsynjavörur og bjóða þær á ómótstæðilegu verði. Ná 
kúnnanum þannig inn. 

Lágvöruverðsverslanirnar áttu hverdaginn, verslunarmiðstöðvarnar sem, 
að öllu jöfnu voru samsafn sérvöruverslana/keðja, áttu helgarnar (Pahl, 
2003). Lágvöruverðsverslanirnar hafa þó verið að sigra hvert stríðið á eftir 
öðru og þar hefur Wal-Mart leikið lykilhlutverk; matur og aðrar 
hversdagsdagvörur fyrst síðan bækur, tónlist, lyf, blóm og hraðframköllun. 
Tryggingar og bankaviðskipti eru í sigti. 

Með ofurmiðstöðvunum, sem voru stofnaðar af Wal-Mart árið 1988, var 
verslunarmiðstöðvunum gert erfitt fyrir að halda sérstöðu sinni. Séreinkenni 
lágvöruverslananna hafði einmitt verið að reyna ekki að bjóða upp á allt sem 
hugann girntist, fremur að þjóna „grunnþörfunum“ eftir því sem verð og 
vörustjórnun leyfði. Höfða til skynsemi hagsýnnar húsmóður og seðlaveskis 
húsbóndans fremur en drauma og væntinga kjarnafjölskyldunnar. Nú er það 
„allt á sama stað“ hjá Wal-Mart og ‘krækjurnar’ eru ekki einu sinni 
nauðsynlegar jafnvel þó það megi leika sér með þær á stundum. „Everyday 
low pricing“ var samtvinnað „One Stop Shop“(Halebsky, 2004). 

Með árunum urðu lágvörurnarverð snyrtilegri, en verðið hélst. Með 
magnkaupum og æ vandaðri og skilvirkari vörustjórnun voru afföllin 
lágmörkuð. Þegar nær dregur nútímanum er meiri ábyrgð flutt yfir til 
birgjanna. Þeir verða að hagræða til að halda í framlegðina og nota 
stærðarhagkvæmnina til lækkunar kostnaðar (Shils, 1997). Framleiðslunni var 
þrýst úr landi til láglaunalandanna sem urðu æ færari um að vanda til 
vöruframleiðslunnar. 

Jafnvel öflugustu merkjavörurnar verða að beygja sig. Ógn „nafnlausra“ 
vara hefur náð alla leið upp á toppinn. Proctor & Gamble telja sig þurfa að 
sameinast Gillette til að verjast keðjunum (Business Weekly, 28. janúar 2005). 
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Hver og einn kaupandi breytist, samanlagður, í öflugan her sem nota má á 
birgjana. Birgjarnir taka á þeim sem aftar eru í keðjunni og þannig heldur það 
áfram þangað til hringrásin er fullkomnuð og nær til vinnustaðar kaupandans 
og þá í hlutverki launþegans. Framleiðslan verður óhagkvæm heima í héraði 
og flyst til láglaunalandanna. Umræðan um að amerísk störf séu að hverfa er 
orðin hávær. 

Herfræði Sun Tzu og þefvísi Sam Waltons 

… to fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; supreme 
excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting.  

-Sun Tzu 
 

Stefna Sam Waltons minnir sterklega á heilræði Sun Tzu, frumherja 
herstjórnarlistarinar, að vanda valið á stríðsvettvangi, forðast átök en berjast 
til sigurs ef nauðsyn krefur (Tzu, 1994). Með einfaldar reglur að leiðarljósi 
valdi Walton staðsetningu verslana sinna af kostgæfni. Þetta áttu að vera 
smábæir, í réttri fjarlægð frá dreifimiðstöðvum fyrirtækisins. Æskilegur 
íbúafjöldi var 15 þúsund, 5 þúsund fleiri en bjuggu í heimabæ fyrirtækisins 
Bentonville (Taylor og Archer, 1996). Staðirnir sem stóru keðjurnar höfðu 
ekki áhuga á. Wal-Mart var þá afgerandi lægri en þær verslanirnar sem fyrir 
voru. Þannig fór fyrirtækið ekki í beina samkeppni við stórleikara 
markaðaðarins fyrr en það hafði afl til. Launsátrið var dreifbýlið. Ekki það að 
Walton hafi lesið Sun Tzu eða tileinkað sér aðferðir hans beint. Um það skal 
ekkert sagt. Reynslan kom af gólfinu og lagði til stefnuna, skref fyrir skref. 
Réttara sagt; frá einni verslun til annarar eins og eftirmaður hans, David 
Glass orðaði það svo ágætlega (Slater, 2004). Wal-Mart var afgerandi ódýrara 
en nágrannaverslanir smábæjanna, ekki sjálfgefið ódýrari en þær 
lágvöruverðsverslanir sem staðsettar voru í vaxandi úthverfum borganna. 
Nýnæmið var að færa lágvöruverðs hugmyndina heim í hérað, til smábæanna. 

Samningsharkan beindist fyrst og fremst að birgjunum og af sífellt meiri 
þunga eftir því sem stærð keðjunnar og viðskiptatryggð hins almenna 
neytanda jókst. Verðlækkunin kom fyrst og fremst til vegna hagstæðra 
innkaupa beint frá framleiðendum eða með því að fækka milliliðunum, halda 
auglýsingakostnaði jafnvel í lágmarki. Tilkostnaðurinn var síðan lækkaður 
enn meira með hagkvæmri staðsetningu á ódýrum landssvæðum, láta 
kaupandann koma fremur en að koma til kaupandans. Verðlagningin auglýsti 
sig nánast sjálf. Styrkur keðjunnar er nú orðinn það mikill að „stóru merkin“ 
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eiga í vök að verjast. Lokahnykkurinn, ef svo má að orði komast, var að 
innleiða feikilega öfluga vörustjórnun. Nú er svo komið að Wal-Mart er í 
þeirri stöðu að geta selt birgjunum tíma í auglýsingaskjám innan verslananna. 
Kaupandinn er þeirra.  

Til viðbótar var „veljið amerískt“ ætlað að hitta miðríkjabúa 
Bandaríkjanna í hjartastað. Rétt eins og hjá IKEA var formúlan skotheld; fá 
þjóðerniskenndina að láni í upphafi, læðast inn á sveitamennskunni, hafa góð 
tök á vörustjórnun, vera harðfylginn í samningum og ná viðskiptatryggð með 
lágu vöruverði.  

Starfsmannastefna Wal-Mart var aftur á móti frábrugðin IKEA eða 
áhersla á nánast múgæsingakennda markmiðssetningu á gólfinu og þegar 
tilefni var til, að fagna kröftuglega. Yfirmáta kumpánlegu viðmóti starfs-
manna gagnvart viðskiptavininum var síðan bætt við1983; „brosa innan tíu 
feta“ reglan.  

Þrátt fyrir öran vöxt hefur Wal-Mart haldið í smábæjartengsl sín. 
Verslanirnar hafa, enn sem komið er, ekki verið staðsettar í kjörnum stór-
borga jafnvel þó nálægðin við stærri þéttbýliskjarna verði þeim sífellt mikil-
vægari. Wal-Mart er verslun litla mannsins, þeirra sem eru burðarás sam-
félagsins og áherslan hefur verið á liðsanda samstarfsmannanna. Til marks 
um liðsandaáherslu Wal-Mart undir stjórn Waltons þá lofaði hann að dansa 
húladans í Kauphöllinni ef hagnaður næði átta prósent . Það gerðist ári síðar 
og Sam þeytti pilsinu á hallargólfinu í New York 1984 (sjá mynd 3 að 
framan). Karlmannlegi sveitamaðurinn gerir sig að fífli í háborg viðskiptanna. 
Sam, fulltrúi okkar. 

Boðorðin tíu 

Rétt eins og hjá öllum vel reknum fyrirtækjum eru meginreglur Wal-Mart 
settar fram á einfaldan og auðskilinn hátt: 

1. Bera virðingu fyrir hverjum og einum 
2. Þjóna viðskiptavininum 
3. Skila afburða árangri 

 
Í framhaldi af grunnviðmiðum fylgdu tíu nánari útfærslur sem Walton 
útskýrði sjálfur á gólfinu fyrir starfsfólki verslananna á tíðum ferðum sínum. 
Hann lét skrá þær í endurminningum sínum sem voru gefnar út 1982, Made 
in America (Walton og Huey, 1996): 
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a. Vertu viðskiptavinum trúr 
b. Starfsfólkið eru meðeigendur og eiga hagnarhlutdeild, líttu á 

það sem samstarfsfólk 
c. Hvettu samstarfsfólkið til dáða 
d. Miðlaðu reynslu og þekkingu til samstarfsmanna þinna eftir 

bestu getu 
e. Það sem samstarfsmennirnir gera fyrir fyrirtækið er mikils 

metið 
f. Gerið árangur að fagnaðarefni 
g. Hlustið á alla samstarfsmenn 
h. Farið fram úr væntingum viðskiptavinanna 
i. Kostnaðaraðhald Wal-Mart er betra en samkeppnisaðilanna 
j. Syntu á móti straumnum 

 
Ef meginarkmiðin hljóma kunnuglega þá er það ekki óvænt, frumleiki hefur 
ekki verið aðalsmerki Sam Waltons eða Wal-Mart. Það hefur smáþrepa 
nýsköpun aftur á móti verið. Reglurnar eru þær sömu og er að finna á fyrstu 
síðum sérhverrar kennslubókar um verslun og viðskipti. Ef útfærsla þeirra 
virðist hafa sterkan trúarlegan undirtón þá er það heldur ekki tilviljun. 
Miðstöð fyrirtækisins er og hefur verið smábær í trúarbelti Bandaríkjanna 
sem reyndar vex ört eða Bentonville, Arkansas og sjónarhornið hefur lengst 
af verið verslunarstjórans, raunverulega nýjar nýjungar eru sjaldséðar (Udell 
og Pettijohn, 1991). 

Styrkur fyrirtækisins, lengst af, hefur verið einföld og tiltölulega flöt 
stjórnunar formgerð Sam Waltons sem óneitanlega var frumvöðull en 
skammaðist sín ekki fyrir að fá hugmyndir að láni. Þar lá að vissu leyti styrkur 
hans og fyrirtækisins; skilvirkur sveigjanleiki. Stjórntæknin fékk nafn; Kvik 
markaðsvöktun eða QMI (e. Quick Marketing Intellingence). Grunnreglurnar eru 
að kaupa ódýrt, selja ódýrt, koma vel fram við viðskiptavinina, sýna þeim 
hlýju og virðingu og, síðast en ekki síst, fylgjast vel með því hvað 
samkeppnisaðilarnir væru að gera rétt og gera síðan betur.  

Davíð og Golíat – hver er hvað? 

Áður en fjallað verður um vaxtarverki Wal-Mart er rétt að hafa í huga hversu 
öflugt félagið er. Árið 2005 var nærri einn af hverjum hundrað bandaríkja-
mönnum í vinnu hjá fyrirtækinu. Kmart, sem um tíma var stærsta smásölu-
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keðja Bandaríkjanna og í mörgu fyrirmynd Wal-Mart, óskaði eftir því að vera 
tekin til gjaldþrotaskipta sama ár og tilkynnt var að Wal-Mart væri orðið 
veltumesta fyrirtæki heims (Konicki, 2002) Kmart hafði ekki verið nógu 
vakandi í vörustjórnun. 

Grunnreglurnar, sem hafa verið lykillinn að velgengni Wal-Mart hingað 
til, eru að verða æ mótsagnakenndari í framkvæmd, en þó nýtur fyrirtækið 
tryggðar meginþorra þeirra sem það þjónar. Ef ekki í orði þá í reynd. Þetta 
hefur stundum verið nefnt „fótgöngulýðræði“ (e. choosing with your feet). Í 
Bandaríkjunum er Wal-Mart ennþá dreifbýlisfyrirtæki í hugum fólks, mið-
amerískt fram í búðarkassa en sú ímynd er að mótsagnakennd jafnvel þó 
höfuðstöðvarnar séu vissulega enn í Bentonville. Æ stærri hluti 
vöruframboðs keðjunnar er framleitt erlendis, aðallega í Kína. Wal-Mart er 
orðinn stærsti vöruinnflytjandi Bandaríkjanna og stendur fyrir um 10% inn-
flutningsins. Það er því orðið æ erfiðara að höfða til þjóðerniskenndarinnar; 
veljum amerískt. 

Walton lét breyta fyrirtækinu úr einkafyrirtæki, eða fjölskyldufyrirtæki í 
hlutafélag á markaði árið 1970 vegna örs og fjárþurfandi vaxtar og sem þýddi 
aukna skuldsetningu. Áttundi áratugurinn var fyrirtækinu erfiður. Um miðjan 
níunda áratuginn var flækjustigið orðið slíkt að úr vöndu var að ráða. Með 
því að hagnýta upplýsingatæknina til hins ýtrasta og flytja birgðastjórnunina 
yfir til birgjanna, undir ströngu eftirliti þó, hefur fyrirtækið orðið gífurlega 
öflug og vel smurð vöruflæðisvél. Afföll eru í lágmarki og framlegð í hámarki 
innan þess þrönga ramma sem settur er. 

Síðustu tíu árin hafa einkennst af útistöðum við verkalýðsfélög, en 
samverkamönnunum er meinað að tilheyra slíkum samtökum gegn hlutdeild í 
félaginu. Í þessari reglu var gagnkvæm skynsemi við skilyrði örs vaxtar, fyrstu 
starfsmennirnir efnuðust ágætlega, voru eiginlegir samstarfsmenn, en með 
auknu umfangi og útjöfnun hagnaðarins þýddi samstarfsreglan einfaldlega lág 
laun. En starfsmannaveltan er mikil. Það sem meira var, framamöguleikar 
innan fyrirtækisins eru orðnir hverfandi. Öflug vörustjórnun þýddi flatt 
skipulag og öflugt miðstýrt (óbeint) eftirlit. (Hudson, 2004). Það sem eftir 
hélst af fyrirtækjamenningunni var framlegðartengd hvatning, frá einni vöru 
til annarar, eða sölusigurvegari dagsins. 

Hagræðing Wal-Mart hefur líka, allt frá upphafi, verið ógn við 
staðbundna verslun og með auknu umfangi hafa sveitafélög, öflugir fram-
leiðendur/birgjar bæst í hóp andmælenda með málsmetandi stjórnmálamenn 
sem talsmenn (Quinn, 2000). Meira að segja viðskiptatímaritið Business 
Week sló upp á forsíðu sinni spurningunni hvor Wal-Mart væri orðið of stórt 
(Business Weekly, 6. október 2003). Orðspor þeirra erlendis er að fyrirtækið 
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sé eins og fíll í kristalsvöruverslun (Bloom og Perry, 2001). Wal-Mart er farið 
að naga í innsta kjarna amerískrar þjóðmenningar, möguleika litla mannsins 
til að verða að stórmenni, trúi sá á eigin mátt og standi sig vel. 
„Stórkassarnir“ koma í stað búðarborðs vinalega kaupmannsins á horninu. 
Kassaverslanirnar eru að breyta ásýnd Ameríku í „ofurhallir hraðbrautanna“ 
(Luxenberg, 1985). 

Wal-Mart er sannarlega umdeilt, en ótvíræður boðberi nýjunga; öflugt, 
ekki vegna frumleika heldur kvikrar tileinkunargetu. Það er ótvírætt 
sannleikskjarni í samþættingu þriggja slagorða þeirra; lágu vöruverði, 
þjónustulund og að svamla á móti straumnum. Wal-Mart, sem hefur náð að 
standa við loforð sitt „Everyday low pricing“ er í senn valið vinsælasta og 
óvinsældasta fyrirtæki bandaríkjanna ár eftir ár (Quinn, 2000). 

Jafnvel þó að Wal-Mart sé orðið stórt í heimsviðskiptunum er umfangið 
af sölunni að mestu bundið við Bandaríkin eða nálægt 95% (Regional 
multinationals). Vaxtarmöguleikarnir eru því miklir erlendis. Heimsyfirráðin 
hafa þó gengið misvel eftir. Fyrirtæki þeirra í Þýskalandi hefur enn ekki skilað 
hagnaði og forsvarsmenn þess fara sér hægt í Japan. Með yfirtökunni á 
ASDA í Englandi er það orðið næststærsta smásölukeðjan þar í landi. Að 
undanförnu hefur þunginn í vaxtaráformum beinst að Kína. Þar er þeim vel 
tekið, eða sem boðberi nýrra tíma eða neyslufrelsis kapítalismans. Eitt 
sjónarhorn á þróunina væri að líta þróunina sem kaldhæðni sögunnar. 
Vonarpeningur miðríkjaverslunar Bandaríkjanna seður neysluhungur 
kínverskrar alþýðu. Í því ljósi eru vaxtarmöguleikarnir allt að því óendanlegir. 
Hringnum er þá lokað, en í nýrri merkingu. Kínverjar hafa hingað til verið í 
hlutverki framleiðenda í veldi Wal-Mart og lykillinn að örum vexti þeirra 
síðastliðna tvo áratugi. Nú eru Kínverjar ekki aðeins framleiðendur heldur 
ört vaxandi neytendahópur, eru báðum meginn búðarkassa Wal-Mart.  

Verslunin, fremur en framleiðslan, er boðberi breytinganna við skilyrði 
síðmódernismans svo notað sé nokkuð útþvælt hugtak úr orðræðu 
menningarfræðinnar. Davíð er þá ættaður frá Bentonville, Arkansas þegar 
upp er staðið. Vinur litla mannsins orðinn risi. 

Nýsköpunargildi smásöluverslunarinnar? 

Valdastaða smásölunnar á heimsvísu vekur upp spurningar. Með tilkomu 
örgjörvans og annarra hátæknilausna í byrjun sjöunda áratugarins hafa 
tækninýjungar og nýsköpun nánast verið samnefni. Með flutningi fram-
leiðslunnar til láglaunalanda virðist sem að efnameiri lönd séu að breytast í 
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þekkingarsamfélög. Þekkingin hefur orðið kjarni djúpstæðrar vöruþróunar á 
sterkum vísindalegum grunni. Fræðimenn efnameiri landa leyfðu sér nokkra 
sjálfumgleði við þróum, þeir framleiða. Okkar er framlegðin, þeirra er 
láglaunaða rútínuvinnan. Nú er gula hættan aftur komin á dagskrá í þetta 
skiptið eru það ekki Japanir, Tævanir eða Hong Kong ógnvaldarnir, heldur 
kommúnistaríkið Kína. Kína er afar stórt og, rétt eins og hjá öðrum 
asíuþjóðum, er tileinkunargetan mikil. Litið er á framleiðslu LCD skjásins 
sem ákveðin þáttaskil. Framleiðsla skjásins er þegar hafinn í Kína og aðeins 
þar. Efnameiri löndin reyna ekki lengur að mjólka fyrsta stig líftíma-
kúrfunnar, þá sem á að skila inn þróunarkostnaðinum. 

Neyslusamfélagið er þjónustusamfélag með áherslu á menntun. Á góðum 
dögum er horft til menntunarinnar sem ávísun á bjarta framtíð en, eins og 
fyrrverandi vinnumálaráðherra Bandaríkjanna benti á fyrir alllöngu síðan, þá 
má skipta þjónustunni gróflega í tvennt, láglaunaða rútínuþjónustu og 
tákngreiningu (e. symbolic analysts) (Reich, 1992). Hvorutveggja fer vaxandi. 
Miðstéttin, hornsteinn neyslusamfélags eftirstríðsáranna, veikist. Vinnu-
samfélagið breyttist í þjónustusamfélag, þjónustusamfélagið í þekkingar-
samfélag og hvað svo? Nýlegur stimpill er ‘Upplifunarsamfélagið’ (Gilmore 
og Pine, 1999) og samfélagsmynd þess er áhugaverð: Menntun, líkamsrækt 
og kaffihús. 

Ein leið að túlka þessa samfélagssýn er að segja sem svo; verðið á 
vörunum sem iðnvæðingin færði heiminum eru að verða hlutfallslega ódýrari, 
jafnvel þannig að þær vega ekki þungt í heildarútgjöldum hins almenna 
manns. Nýsköpun í verslun og upplýsingatækni, net- og símavæðingu, 
samfara nýrri verkaskiptingu, á heimsvísu á þar drjúgan þátt. Spurningin er þá 
hvort í aukinni velsæld felist fátæktargildra. Því er erfitt að svara, eitt er víst 
að Íslendingar og þá íslenskir frumkvöðlar eru mikilvirkir í þeim breytingum 
sem nú eiga sér stað. Framundan eru afar spennandi tímar. 
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