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með í fjórða skipti. Umfang ráðstefnunnar er svipað og á árinu 2005 og tekur 
einn dag eins og þá. Ráðstefnuritin eru þrjú. Eitt fyrir erindi á sviði félags-
vísinda, annað fyrir erindi um lögfræði og hið þriðja fyrir erindi á sviði 
hagfræði og viðskiptafræði. 

Í þessu ráðstefnuriti er birt 31 grein sem verða allar kynntar á 
ráðstefnunni. 

Undirbúningur ráðstefnunnar hófst fyrr en áður. Tilkynnt var um ráð-
stefnuna í mars og var ákveðið að fyrirlesarar skyldu senda inn útdrætti af 
væntanlegum erindum fyrir lok apríl. Í 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 hluta 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 doktorsnámi. 

Viðskipta- og hagfræðideild hefur þá skyldu að vera leiðandi í 
rannsóknum og kennslu í viðskiptafræði og hagfræði á Íslandi. Ein leið til 
þess að sinna þessu hlutverki er að skipuleggja ráðstefnur þar sem fræðimenn 
búsettir á Íslandi fá tækifæri til þess að greina frá rannsóknum sínum. Það er 
von mín að Ráðstefna VII í félagsvísindum verði til þess að efla enn frekar 
rannsóknir á sviði viðskiptafræði og hagfræði og að gestir ráðstefnunnar hafi 
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Reykjavík, október 2006 

 
Ingjaldur Hannibalsson 

 



 



 
  

Sambúðarvandi á Suðurhálendinu 

Anna Dóra Sæþórsdóttir 

 

Undanfarin misseri hafa ýmsir aðilar sem þurfa mikið land undir starfsemi 
sína lagt fram áætlun um nýtingu lands til þeirrar starfsemi sem þeir stunda, 
má þar t.d. nefna byggðaáætlun, landgræðsluáætlun, náttúruverndaráætlun, 
samgönguáætlun og Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls- og jarðvarma. Í 
þessum áætlunum eru settar fram hugmyndir um nýtingu lands með það að 
leiðarljósi að hagsmunum viðkomandi starfsemi sé sem best borgið.  

Ferðaþjónustan notar mikið land undir athafnir sínar en greinin hefur 
ekki sett fram sambærilega landnýtingaráætlun. Nýlega kom þó út Ferðamála-
áætlun 2006-2015. Þar er ekki lögð til eða mótuð landnýtingaráætlun fyrir 
greinina en þó nefnt að eitt af meginmarkmiðum sé að „álagi vegna ferða-
þjónustu verði jafnað á landið og íbúa þess og verði innan þolmarka í 
samræmi við niðurstöður rannsókna.“ 

Íslensk ferðaþjónusta hefur um langan aldur notað náttúruna í kynningu 
og sölu á landinu. Það er gert í þeirri trú að markaðurinn fyrir hreina, 
upprunalega og villta náttúru sé stór og að sérstaða landsins liggi í því. 
Kannanir Ferðamálastofu meðal erlenda ferðamanna sýna glögglega að vel 
hefur tekist en 76% af þeim 350 þúsund gestum sem komu til landsins árið 
2005 koma til að upplifa náttúruna (Ferðamálastofa, 2006). Hálendið skipar 
þar mikilvægan sess en um 15% erlendra ferðamann gista þar þegar þeir 
koma til landsins (Ferðamálastofa, 2002). Um 13% Íslendinga telur hálendið 
mest spennandi svæði á landinu til að heimsækja (Ferðamálastofa, 2004).   

Á Suðurhálendinu er stunduð fjölbreytt útivist og ferðamennska. Þar eru 
t.d. Landmannalaugar, fjölsóttasti áningarstaður ferðamanna á hálendinu, auk 
vinsælustu löngu gönguleiðar landsins, Laugavegsins. Þar eru einnig fáfarnar 
gönguleiðir, torfærar jeppaslóðar, reiðleiðir hestamanna og beljandi jökulfljót 
þar sem ofurhugar sigla niður á gúmmíbátum.  

Þarna eru jafnframt ríkulegir orkumöguleikar og í Rammaáætluninni eru 
settir fram ýmsir virkjunarkostir eins og t.d. vatnsaflsvirkjanir í Markarfljóti 
og Skaftá og jarðhitavirkjanir á Torfajökulssvæðinu.  

Hér á landi hefur lítið verið rannsakað hvaða áhrif virkjanir, lagning nýrra 
vega eða breyting á náttúrunni hefur á ferðamennsku. Þó má nefna rannsókn 
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Önnu Dóru Sæþórsdóttir (1998) um áhrif virkjana norðan Vatnajökuls á 
ferðamennsku auk könnunar Rögnvalds Guðmundssonar (2001) á ferða-
mennsku á Torfajökulssvæðinu, norðan Vatnajökuls, Síðuvatnasvæðinu og 
norðan Hofsjökuls.  

Í þessari grein er fjallað um hagsmunaárekstra sem gætu komið upp milli 
ferðamennsku og orkugeirans ef hugmyndir um orkuframleiðslu verða að 
veruleika. Jafnframt er sýnt fram á hvernig ferðamálayfirvöld geta notað 
upplýsingar um náttúruupplifun ferðamanna þegar kemur að gerð land-
nýtingaráætlunar fyrir greinina.  

Greining á áhrifum vatnsaflsvirkjana á ferðamennsku 

Varanleg breyting á vatnsföllum sem vatnsaflsvirkjanir hafa í för með sér, 
vegalagning og raflínur, hafa áhrif á hátterni ferðamanna og þá upplifun sem 
þeir verða fyrir. Áður en framkvæmdir hefjast eru tveir hópar fólks, annars 
vegar þeir sem nota svæðið til ferðalaga og hins vegar þeir sem ferðast ekki 
um svæðið (mynd 1). Viðamiklar breytingar á svæðum geta valdið því að 
hluti þess fólks sem ekki nýtti sér svæðið til ferðalaga áður fer að stunda 
ferðalög þangað, t.d. vegna betra aðgengis. Aukið umtal getur einnig vakið 
áhuga manna á að ferðast um svæði þó að það geti líka leitt til þess að menn 
sniðgangi svæði ef umfjöllunin er neikvæð. Framkvæmdin sjálf, þ.e. 
virkjanirnar og miðlunarlónin, eru síðan áhugaverð fyrir ákveðinn hóp 
manna (Teigland, 1986). 

Sumir þeirra ferðamanna sem komu á svæðið fyrir framkvæmdir skynja 
breytinguna á svo neikvæðan hátt að þeir hætta að ferðast um svæðið og 
leggja leið sína annað (Teigland, 1994). 

Þeim ferðamönnum sem halda áfram að ferðast um svæðið finnst 
mörgum hverjum það minna virði til ferðalaga en fyrir framkvæmdir. Þeir 
bregðast við því á mismunandi máta. Sumir hætta að koma til þeirra staða 
sem áður höfðu mest aðdráttarafl en fara frekar til staða, sem hafa orðið fyrir 
minni röskun. Síðan eru þeir sem fara að stunda nýja tegund afþreyingar sem 
orðið hefur möguleg vegna virkjunarframkvæmdanna. Það getur t.d. verið að 
framkvæmdirnar opni fyrir nýja skoðunarverða staði eða möguleika til veiða 
eða siglinga. Enn aðrir halda áfram sinni fyrri iðju óbreyttri en upplifun 
þeirra hefur breyst (Teigland, 1992 og 1994). 

Virkjunarframkvæmdir hafa ekki síður áhrif á ferðaþjónustu. Ef 
aðdráttarafl svæðis minnkar við framkvæmdirnar fækkar ferðamönnum og 
ferðaþjónustuaðilar fá færri viðskiptavini. Starfsgrundvelli getur verið kippt 
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undan fyrirtækjum sem gera út á náttúruferðamennsku á meðan fyrirtæki sem 
þjónusta ferðamenn á annan hátt geta aðlagað sig að breyttum hópi 
viðskiptavina (Teigland, 1994). 

 
Fyrir  byggingu  vatnsorkuvers

Eftir  byggingu  vatnsorkuvers

Þeir sem
ferðast um

svæðið

Þeir sem hætta
að koma
á svæðið

Þeir sem
koma áfram

á svæðið

  Nýir notendur
á svæðinu

Þeir sem
ferðast ekki
 um svæðið

Önnur
svæði

Ný tegund 
afþreyingar

Önnur 
upplifun

Breytt 
ferðamynstur

Þeir sem
ferðast ekki
 um svæðið

 
 
Mynd 1. Áhrif byggingar vatnsorkuvera á ferðamenn. Heimild: Teigland 1994. 

Ferðamennska á Suðurhálendinu 

Landfræðileg afmörkun svæðisins sem fjallað er um er við Markarfljót í 
vestri, Langasjó í norðri og Núpsá í austri.  

Landslag á Suðurhálendinu er sérstaklega fjölbreytt og litadýrð mikil. 
Þarna eru t.d. formfögur fjöll, bullandi vatns-, leir- og gufuhverir, íshellar, 
jöklar, tærar lindár og gráar jökulár, heiðblá fjallavötn og víðáttumikil hraun 
og sandar. Svæðið hefur því mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn vegna 
náttúrufegurðar og þeirra upplifana sem það getur veitt. Það eru þó ekki bara 
hin einstöku náttúrufyrirbæri sem hrífa ferðamenn heldur einnig víðernin 
sem slík og fjarvera þess manngerða. Suðurhálendið er því sérstaklega 
mikilvæg auðlind ferðaþjónustunnar.  

Nokkur munur er á þeirri ferðamennsku sem stunduð er á Suður-
hálendinu og út frá því rökrétt að skipta því í annars vegar Fjallabak og hins 
vegar Síðuvatnasvæðið, austan Skaftár. Fjallabakssvæðið er mun fjölsóttara 
en Síðuvatnasvæðið enda mun aðgengilegra og nær höfuðborgarsvæðinu auk 
þess sem þar eru þekktustu náttúruperlur Suðurhálendisins.  
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Sú ferðaþjónusta sem hefur byggst upp að Fjallabaki snýr fyrst og fremst 
að gistingu. Ferðafélag Íslands hefur verið þar í fararbroddi með skála-
gistingu. Sveitarfélögin og Útivist hafa undanfarin ár einnig komið að slíkum 
rekstri með því að lagfæra gamla gangnamannaskála. Þeir gestir að Fjallabaki 
sem vilja ekki gista í tjöldum eða fjallaskálum geta komist í betri þjónustu 
með því að aka í Hálendismiðstöðina í Hrauneyjum eða til byggða til ferða-
þjónustubænda í Landsveit, Hellu eða Hvolsvelli. Ferðaþjónusta sem byggir 
rekstrargrundvöll sinn að einhverju leyti á Fjallabakssvæðinu teygir sig því 
víða. Á Síðuvatnasvæðinu hefur lítil sem engin uppbygging ferðaþjónustu átt 
sér stað og felst aðdráttarafl svæðisins ekki síst á þeirri staðreynd. Nánar 
verður komið að því síðar. 

Að Fjallabaki eru t.d. Landmannalaugar  sem er fjölsóttasti áningarstaður 
ferðamanna á hálendinu og bjóða flest allar ferðaskrifstofur á landinu upp á 
ferðir þangað. Svæðið er einnig rómað útivistar- og gönguland. Margir ganga 
t.d. um Torfajökulssvæðið sem er eitt mesta jarðhitasvæði á landinu en þar er 
jarðhiti m.a. við Brennisteinsöldu, Hrafntinnusker og Stórahver. Vinsælasta 
langa gönguleið landsins, Laugavegurinn, milli Landmannalauga og Þórs-
merkur, liggur um Torfajökulssvæðið. Þarna eru einnig gönguleiðir sem hafa 
notið sívaxandi vinsælda, t.d. Strútsstígur (Álftavötn, Strútur, Hvanngil) og 
gönguleiðin frá Langasjó, um Fögrufjöll, á Sveinstind, um Skælingja, Eldgjá 
og Hólaskjól.  

Fjallabak nýtur einnig mikilla vinsælda þeirra sem ferðast um óbyggðir á 
fjallajeppum. Þangað má fara í dagsferðir frá höfuðborgarsvæðinu. Fólksbíla-
fært er í Landmannalaugar og undir þriggja tíma akstur þangað frá höfuð-
borgarsvæðinu. Einnig er tiltölulega greiðfært um Fjallabaksleið nyrðri. Þarna 
eru hins vegar líka torfærar jeppaslóðar eins og t.d. um Hungurfit, sunnan 
Laufafells um Álftavatn, um Rauðfossafjöll og Reykjafjöll. Fjallabaksleið 
syðri tengir svo svæðið við jeppaslóða um t.d. Álftavatnskróka og Öldu-
fellsleið.  

Fjallabakssvæðið er einnig mikið notað til útreiða og liggja um svæðið 
gamlar reiðleiðir milli landshluta sem vinsælt er að fara af einstaklingum og 
hópum. Fyrirtækið Eldhestar býður t.d. upp á níu daga hestaferðir um 
Fjallabak eftir gömlu reiðleiðinni um Hungurskarð, Markarfljótsgljúfur og 
Sátu.  

Fjallabakssvæðið er mikilvægt fyrir vetrarferðamennsku. Landinn þeysist 
þar um á jeppum eða snjósleðum um helgar og ferðaskrifstofur selja þangað 
ævintýraferðir fyrir erlenda ferðamenn. Aðrir kjósa að fara sér hægar og 
renna sér á göngu- eða fjallaskíðum.  
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Síðuvatnasvæðið, þ.e. svæðið austan Skaftár er mun minna sótt af ferða-
mönnum. Þar eru fáir fjallaskálar og lítið um vegslóða og er svæðið milli 
Djúpár í vestri og Skeiðarárjökuls í austri eitt af örfáum svæðum á Íslandi þar 
sem enginn mannvirki er að finna. Svæðið höfðar því sérstaklega til mikilla 
náttúrusinna, þ.e. þeirra sem gera hvað mestar kröfur til ósnortinna víðerna 
og vilja litla sem enga uppbyggingu á þeim svæðum sem þeir ganga um. 
Ferðaþjónustufyrirtækið Íslenskir fjallaleiðsögumenn nýtir svæðið hvað mest 
en þeir skipuleggja gönguferðir þar sem gengið er með allan farangur á 
bakinu, á svæðinu allt frá Laka og austur í þjóðgarðinn í Skaftafelli.  

Uppi eru hugmyndir um að tengja gönguleiðir á Fjallabakssvæðinu og 
Síðuvatnasvæðinu með kláfferju eða göngubrú yfir Skaftá en við það opnast 
enn frekari möguleikar á samsetningu gönguferða. Má þar nefna leiðina frá 
Langasjó í Eldgjá og Laka.  

Siglingar á gúmmíbátum eru stundaðar á Suðurhálendinu og siglir t.d. 
fyrirtækið Artic rafting með fólk niður Hólmsá og Markarfljót neðan Ein-
hyrnings. 

Aðferðir 

Gagnasöfnun fór fram sumrin 2000, 2001 og 2003 í Landmannalaugum, við 
Langasjó og í Lónsöræfum. Nokkrar leiðir voru farnar til gagnaöflunar. 
Spurningarlistar voru lagðir fyrir ferðamenn og var endanleg úrtaksstærð 660 
manns (tafla 1). Í grein Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2006) er gerð grein fyrir 
lýðfræðilegum einkennum úrtaksins, atferli ferðamanna og upplifun þeirra.  

Til að fá fyllri mynd á viðfangsefnið voru fjörutíu ferðamenn fengnir til 
að halda dagbækur og þeir beðnir um að skrá vangaveltur sínar og upplifanir 
í lok hvers dags. Auk þessa voru opin ítarviðtöl við tólf ferðamenn í Land-
mannalaugum. Greint er frá einkennum viðmælendanna í grein Önnu Dóru 
Sæþórsdóttur (2003). 

Tafla 1. Stærð og skipting úrtaks 
 Spurningalistar Dagbækur Viðtöl 
 (N) (N) (N) 
Langisjór 19 19 0 
Lónsöræfi 95 11 0 
Landmannalaugar 546 10 12 
 660 40 12 

 
Í umfjölluninni hér á eftir verður hluti af þessum gögnum notaður. 

Gagnanna var upphaflega aflað til að leggja mat á þolmörk ferðamennsku. 
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Hér eru þau notuð til að meta áhrif virkjana á ferðamennsku. Svæðið sem 
hér er fjallað um nær ekki yfir sama svæði nema að hluta til. Í gögnin vantar 
svæðið frá Laka til Skaftafells og því er í staðinn notast við gögn göngu-
manna frá Lónsöræfum. Gagnlegt væri til viðbótar að rannsaka viðhorf 
jeppamanna, hestamanna og þeirra sem sigla á gúmmíbátum. 

Virkjunarhugmyndir á Suðurhálendinu og áhrif þeirra á 
ferðamennsku 

Á Suðurhálendinu eru ríkulegir orkumöguleikar. Í viðauka A-1, 1. áfanga 
Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma eru settir fram helstu 
virkjunarkostir sem um er að ræða (Rammaáætlun, 2006a). Hér eru megin-
drættir þeirra kynntir og lagt lauslegt mat á þau áhrif sem virkjanirnar myndu 
hafa á ferðamennsku. Byggt er á gögnum Rammaáætlunar auk þekkingar 
höfundar á staðháttum og þeirri ferðamennsku sem þarna er stunduð. 

Almennt myndu virkjunarframkvæmdir á Suðurhálendinu hafa þau áhrif 
að svæði sem nú er að mestu laust við mannvirki yrði manngert umhverfi. 
Gróðurlendi, lindir, hjallar, gil, gljúfur, lækir, fossar og flúðir hyrfu undir 
miðlunarlón og sums staðar sæist í stíflur. Raflínur myndu liggja frá stöðvar-
húsum og nýir vegir yrðu lagðir að mannvirkjum. Heildarásýnd og upplifun 
ferðamanna á svæðinu yrði því allt önnur en áður. Einstök náttúrufegurð og 
hin víðáttumiklu ósnortin víðerni, yrðu vart svipur hjá sjón ef af fram-
kvæmdum yrði.  

Áhrif einstakra framkvæmda yrðu eftirfarandi: 
Ef af virkjunarframkvæmdunum verður við Markarfljót yrði það stíflað 

efst í Markarfljótsgljúfri ofan við Hattfellsgil. Við það myndast Emstrulón. 
Einnig hefur komið til tals að virkja fall ofan af Launfitjarsandi, svonefnda 
Sátuvirkjun. Ef af þessum framkvæmdum verður, verða Markarfljótsgljúfrin 
vatnslítil frá stíflu niður að Syðri-Emstru. Stífla lónsins efst í gljúfrunum yrði 
þannig staðsett að hún sæist ekki víða að en þó mun bera dálítið á stíflu-
garðinum austan gljúfurs uppi á hrauninu. Bæði lónin yrðu áberandi frá 
vinsælum gönguleiðum (t.d. Laugaveginum). Núverandi jeppaslóðar myndu 
auk þess víða fara undir lón og a.m.k. ein leið (frá Mosum um Hungurfit - 
Tindfjallahringurinn) heyra sögunni til. Einnig myndi hluti leiðarinnar milli 
Laufafells og Álftavatns fara undir lón og þyrfti að fara í mikla vegagerð til að 
halda þeim ferðamöguleika opnum.  

Ef Hólmsá yrði virkjuð hefði það áhrif á svæðið við Öldufell og 
Brytalæki. Þeir sem keyrðu Öldufellsleið, jeppaslóðina sem tengir 
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Fjallabaksleið syðri og Álftavatnskróka myndu verða varir við framkvæmdina 
og upplifun þeirra af svæðinu skert. Gönguferð Fjallaleiðsögumanna Eldgjá – 
Öldufell – Vík yrði líka fyrir miklum áhrifum af þeim framkvæmdum. 

Hugmyndir um nýtingu vatnsafls Skaftár ganga út á að veita vesturkvísl 
árinnar um Langasjó og yfir til Tungnaár og væri þá  Langisjór nýttur sem 
miðlunarlón (Skaftárveita). Einnig er rætt um virkjun Skaftár með lágri stíflu 
nokkru neðan við Hólaskjól. Ef Langisjór yrði nýttur sem veita yrði hann 
ekki lengur heiðblár heldur gruggugt jökulvatn. Hann sést víða að þannig að 
ferðamenn sem færu t.d. á Sveinstind myndu sjá grátt vatn í stað þess heið-
bláa. Ganga um Fögrufjöll þar sem blátt vatnið birtist göngumönnum annað 
slagið yrði heldur ekki söm og áður. Upplifun af kajaksiglingum sem og veiði 
í gruggugu jökulvatni er einnig önnur en ef slíkt er stundað í tærbláu vatni. 

Ef af virkjunarframkvæmdunum verður við Hverfisfljót og Djúpá í 
Fljótshverfi myndu ýmsar gönguferðir Fjallaleiðsögumanna á Síðuvatna-
svæðinu heyra sögunni til eins og t.d. ferðin Laki – Núpsstaður og aðrar 
stórskemmast eins og t.d. Skaftáreldagangan. Auk sjónrænna áhrifa af 
virkjunarmannvirkjunum og lóninu myndi nýr vegur inn Djúpárdal og brú 
yfir ána innarlega í dalnum hafa áhrif á ferðamennsku. Hann myndi rýra 
upplifunargildi dalsins sem göngulands en opna hann fyrir fólki í bíltúr.  

Hugmyndir um jarðvarmavirkjun á Torfajökulssvæðinu hafa einkum 
beinst að Austur- og Vestur- Reykjadölum og svæðinu umhverfis Stórahver. 
Ekki er hægt að leggja fullkomið mat á áhrif slíkra framkvæmda á svæði sem 
státar af jafn stórbrotnu landslagi og mikilli litadýrð og þarna er að finna. 
Jarðvarmavirkjun með affallslóni og öðrum tilheyrandi mannvirkjum þar 
með talið raflínum og leiðslum sem hlykkjast langar leiðir eftir auðnunum 
væri þá hluti af ásýnd Torfajökulssvæðisins. Ef af virkjun yrði á þessu svæði 
yrði um allt annars konar ferðamennsku að ræða en þar er stunduð nú. 
Jafnvel væri hægt að hugsa sér nýtt „Blátt lón“ inni á miðjum öræfunum.  

Stór hluti gesta sem kemur til Landmannalauga gengur um þau svæði sem 
möguleg jarðvarmavirkjun yrði á (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003) auk allra 
þeirra sem ganga Laugaveginn. Þeir sem aka jeppaslóðann um Reykjafjöll hjá 
Hrafntinnuskeri og veginn sem liggur frá Álftavatni í Emstrur sæju einnig 
jarðvarmavirkjunina með tilheyrandi mannvirkjum.  

Að mati faghóps rammaáætlunar um náttúru- og minjavernd eru 
Reykjadalir á Torfajökulsvæðinu það svæði sem hefur mesta verndargildið af 
þeim svæðum sem rætt hefur verið um að virkja. Þar á eftir koma svæði 
Markarfljóts og Skaftárveitu um Langasjó. Landslag og víðerni fá auk þess 
hæstu einkunn á Torfajökulssvæðinu og við Markarfljót að mati faghópsins 
(Rammaáætlun, 2006b).  
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Viðhorf ferðamanna  

Ferðamenn á þessu svæði eru almennt ánægðir með dvöl sína og voru 84% 
gesta við Langasjó og 70% gesta í Lónsöræfum mjög ánægðir. Í Landmanna-
laugum voru 57% mjög ánægðir og 32% ánægðir. Ummæli í dagbókunum 
eins og „umhverfið er ólýsanlega fallegt og gönguleiðin hreint frábær...“ voru nánast í 
hverri einustu dagbók.  

Um 20% var þó ekki ánægður og stafaði t.d. óánægja gesta Landamanna-
lauga fyrst og fremst af þeim mikla fjölda ferðamanna sem þar er (sjá nánar 
Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006). 

Ferðamenn á Suðurhálendinu leggja mikið upp úr því að geta upplifað 
óraskaða náttúru en yfir 80% gesta við Langasjó, í Lónsöræfum og Land-
mannalaugum töldu mjög mikilvægt að upplifa óraskaða náttúru. Aðeins 
örfáir telja það ekki mikilvægt (mynd 2).  
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Mynd 2. Hversu mikilvægt er fyrir þig að geta upplifað óraskaða náttúru á 
ferðalagi þínu um svæðið?  

Menn eiga stundum ekki nægilega kröftug orð til að lýsa upplifun sinni, fá 
eins konar magnleysistilfinningu gagnvart náttúrunni. Þá tengja þeir gjarnan 
ósnortna náttúru við upplifunina sem getur bæði haft andlegt og líkamlegt 
gildi.  

 
Ég hef velt því fyrir mér hvaða vellíðunartilfinning það er sem ég finn úti í 
óspilltri náttúru langt frá skarkala heimsins og nýt fagurrar náttúru/frábært 
útsýni. Friður, frelsi, ró, gleði, hamingja.  
 
Gestir hálendisins voru jafnframt spurðir að því hvort þeir telji „ósnortin 

víðerni“ vera hluta af aðdráttarafli svæðanna og töldu flestir svo vera eða um 
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95% gesta við Langasjó og 91% í Lónsöræfum (tafla 2). Í dagbókum mátti 
lesa athugasemd sem þessa: „...ég hef aldrei áður komið svona nálægt „alvöru“ 
hálendi Íslands...“.  

Af þessu og öðrum ummælum ferðamanna má draga þá ályktun að 
almennt hafi tekist vel til með uppbyggingu á aðstöðu fyrir ferðamenn á 
Suðurhálendinu og að sú aðstaða sem til boða stendur spilli ekki upplifun 
gesta á víðernum. 

Tafla 2. Eru „ósnortin víðerni“ hluti af  aðdráttarafli þessa svæðis? 
 Já (%) Nei (%) Hef ekki skoðun(%) 
Langisjór 95 5 0 
Lónsöræfi 91 1 8 
Landmannalaugar 81 3 16 
Meðaltal 89 3 8 

 

Ferðamenn voru spurðir hvaða mannvirki þeir teldu mega vera til staðar á 
öræfunum til að hægt væri að líta á þau sem „ósnortin víðerni“. Í ljós kemur 
að flestir gestir telja fjallaskála ásættanlega eða um 95% við Langasjó og um 
80% í Lónsöræfum og Landmannalaugum. Í kringum helmingur telur 
vegslóða mega vera til staðar og um 40% eru sáttir við lagða göngustíga. 
Önnur uppbygging og ásýndarbreyting á náttúrunni samræmist ekki hug-
myndinni um ósnortin víðerni. Gildir þar einu hvort um er að ræða mann-
virki tengd þjónustu við ferðamenn eins og hótel og gistihús eða alls óskylda 
starfsemi eins og hvers konar virkjunarmannvirki (mynd 3). 
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Mynd 3. Hvert eftirtalinna atriða mega vera til staðar án þess að hugtakið 
ósnortin víðerni glati merkingu sinni?  
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Bættar samgöngur 

Ef einhver af fyrrnefndum virkjunarhugmyndum kemur til framkvæmda 
mun fylgja þeim mikil vegagerð. Góðir vegir eru ein af grundvallarstoðum 
ferðamennsku þar sem þeir auðvelda ferðalög frá einum stað til annars. Á 
stórum hluta Suðurhálendisins er hins vegar um annað að ræða. Þar eru það 
torfærurnar sem laða menn að, að reyna á öflug farartæki og færni ökuþóra 
ásamt upplifuninni að líða áfram með landslaginu. 

Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna nokkuð skiptar skoðanir hvað 
varðar vegi á hálendinu. Almennt eru þó fleiri sem telja óuppbyggða vegi 
ásættanlega eða mjög æskilega, hins vegar telja flestir uppbyggða vegi á 
þessum slóðum mjög óæskilega. Í dagbókum sumra göngumanna voru 
athugasemdir sem þessar: 

 
Ég hræðist mest að í framtíðinni verði þessi staður [Skælingar] einn af helstu 
ferðamannastöðum landsins. Það gæti vel gerst ef t.d. vegslóðinn hingað inn eftir 
yrði stórbættur. 

Umræður og ályktanir 

Mikilvægt er fyrir ferðaþjónustu sem byggir á viðkvæmri náttúru og ímynd 
hins óspillta og villta eins og gert er hér á landi að skipuleggja nýtingu á 
landinu vel.  

Þegar vinna hefst við að móta landnýtingaráætlun fyrir ferðamennsku hér 
á landi þarf að átta sig á í hverju styrkleikar hvers svæðis liggja og að vita hver 
eru ríkjandi viðhorf þeirra sem staðirnir laða að sér. Síðan ber að haga 
uppbyggingu staðanna í samræmi við þann markaðshluta sem býður upp á 
mesta möguleika sem markhópur. Brýnt er að hafa í huga að þolmörk 
ferðamanna gagnvart breytingum á umhverfinu ráða því hvert þeir leita og er 
mikilvægt að ákveðin þolmörk séu skilgreind fyrir hvert svæði.  

Að mati þeirra ferðamanna sem nú ferðast um Suðurhálendið liggja töfrar 
þess í ósnortinni náttúru, stórbrotnu landslagi, víðáttu, fámenni og þeirri ró, 
kyrrð og friði sem þar er að finna (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2002; Anna 
Dóra Sæþórsdóttir, 2004). Virkjanir eða önnur uppbygging sem felur í sér 
breytingu á ásýnd náttúrunnar samræmist ekki hugmynd þeirra um ósnortin 
víðerni (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2005). Það er því ljóst að í land-
nýtingaráætlun ferðaþjónustunnar ætti að nýta Suðurhálendið fyrir 
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náttúruferðamennsku og ævintýraferðir. Við það yrðu bersýnilega hagsmuna-
árekstrar við orkugeirann.  

Víða í nágrannalöndum okkar vinna ráðuneyti eða skipulagsstofnanir með 
þær geiraáætlanir sem settar hafa verið fram af hinum ýmsu atvinnugreinum 
og samþætta þær og móta í samræmda skipulagsstefnu ríkisins sem birtist í 
svokölluðu landsskipulagi. Hér á landi er ekki í gildi slíkt skipulag. Skipulags-
stofnun ber  samkvæmt 11. gr. skipulags- og byggingarlaga að afla gagna og 
varðveita áætlanir opinberra aðila um landnotkun sem varða landið allt. Ef í 
ljós kemur ósamræmi eða hagsmunaárekstrar milli einstakra áætlana getur 
umhverfisráðherra að höfðu samráði við forsætisráðherra og Samband 
íslenskra sveitarfélaga skipað nefnd til að gera tillögur um samræmingu 
áætlananna. Ekki hefur reynt á þessi ákvæði 11. gr. skipulags- og byggingar-
laga og því er ekki ljóst hvert er hið raunverulaga svigrúm og hlutverk 
ríkisins/umhverfisráðuneytis skv. 11. greininni til að vinna að greiningum og 
tillögugerð á landsskipulagsstigi (Skipulagsstofnun, 2005).  

Lokaorð 

Á Suðurhálendinu er að finna eitt stærsta samfellda óspillta, náttúrulega 
svæði landsins. Hinar miklu víðáttur svæðisins hafa mikið aðdráttarafl fyrir 
innlenda og erlenda ferðamenn og eru mikilvæg auðlind fyrir ferðamennsku. 
Þessi auðlind er takmörkuð í heiminum og því líklegt að verðmæti hennar 
muni aukast verulega í framtíðinni. Greitt aðgengi að Fjallabakssvæðinu og 
inn á það, auk nálægðar við Höfuðborgarsvæðið, styrkir þar að auki 
mikilvægi þess. Svæðið er afar fjölbreytilegt og höfðar til þeirra sem vilja 
upplifa „ósnortin víðerni“ og einstaka náttúru. Sumir þeirra vilja nokkra 
þjónustu eins og stendur til boða á Fjallabakssvæðinu og nágrenni þess. 
Aðrir sækjast aftur á móti eftir því vera langt frá öllu slíku og vilja ganga um 
svæði þar sem engin mannleg ummerki sjást. Síðuvatnasvæðið er mikilvægt 
fyrir þann markhóp og byggir fyrirtækið Íslenskir fjallaleiðsögumenn tilveru 
sína að verulegu leyti á því svæði  

Það er því mikið í húfi fyrir ferðaþjónustuna og útivistarfólk þegar kemur 
að framtíðarnýtingu Suðurhálendisins. Ef af byggingu virkjana á svæðinu 
verður mun núverandi aðdráttarafl þess skerðast mikið, misjafnlega þó eftir 
því hvaða framkvæmdir yrðu að veruleika. Einstök náttúrufyrirbæri myndu 
hverfa auk þess sem gildi svæðisins til náttúru- og ævintýraferðamennsku 
myndi minnka til muna og svæðið missa þá sérstöðu sem það býr yfir. Þeir 
ferðamenn sem leita eftir ósnortinni náttúru og öræfunum þyrftu að leita 
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annað og sama gildir um þá ferðaþjónustu sem byggir á slíkum gestum. Ekki 
finnast hins vegar önnur svæði sem búa yfir sömu eiginleikum í jafn mikilli 
nálægð við höfuðborgina. Sá möguleiki er fyrir hendi að nýir möguleikar 
opnuðust fyrir ferðaþjónustuna ef til virkjana kæmi, t.d. vegna bætts 
aðgengis. Með því væri hins vegar verið að leika sér með fjöregg ferða-
þjónustunnar, með tilheyrandi áhættu. 
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Kennslukannanir eru mikilvægar fyrir háskólakennslu. Niðurstöður slíkra 
kannana geta nýst skólastjórnendum og kennurum við að bæta kennsluhætti 
og laða þar með að nýja nemendur og auka tryggð eldri nemenda. Því er 
mikilvægt að gæta vel að kennslukönnunum, tryggja nytsemi þeirra sem og 
gæði.  

Í rannsókninni er skoðað hvaða þættir liggja til grundvallar þjónustugæða 
kennslu út frá sjónarhóli háskólanema. Rannsóknin gekk út á að móta 
kenningu um ánægju nemenda með kennslu, líkt og verið væri að hanna 
þjónustukönnun, og skoða kenninguna í samræmi við önnur líkön af 
þjónustugæðum.  

Í fyrsta kafla greinarinnar er fjallað um kennslumat og ólíkar aðferðir við 
að meta gæði kennslu. Í kafla tvö er tekist á við þá spurningu hvort hægt sé 
að horfa á starfsemi háskóla sem þjónustu og í kafla þrjú er gerð grein fyrir 
niðurstöðum rannsóknar þar sem fundið er út hvaða þættir hafa áhrif á 
ánægju nemenda með einstök námskeið. Þar er fjallað um undirbúning og 
framkvæmd, úrvinnslu rannsóknarinnar og að lokum eru niðurstöður þátta-
greiningar birtar og sú niðurstaða skoðuð í samhengi við önnur þjónustu-
gæðalíkön. 

Kennslumat 

Í sinni einföldustu mynd felst kennslumat í því að nemendur svara spurn-
ingum um námskeið, kennara þess og kennsluhætti við kennslulok. Oft er 
matið staðlað og inniheldur bæði opnar og lokaðar spurningar. Kennslumat 
ætti að nýtast kennurum við að móta og bæta kennslu, skólastjórnendum við 
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að hafa eftirlit með kennslu, til dæmis í formi gæðastjórnunar (Kanji & 
Tambi, 1999) og í tengslum við starfsframgang kennara (McKeachie, 1997).  

Til að kennslumat nýtist vel er nauðsynlegt að það lýsi áliti nemenda sem 
best. Því markmiði má ná með því að sem flestir svari könnuninni og að hún 
mæli það sem henni er ætlað. Einnig er æskilegt að atriði kennslumatsins 
nýtist kennurum í starfi sínu (til dæmis þannig að þau séu ekki of almenn (sjá 
umfjöllun í Marsh & Roche, 1997) og hafi hátt yfirborðsréttmæti, þannig að 
nemendur sjái tilgang í því að svara könnuninni (sjá umfjöllun í Snjólfur 
Ólafsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2005). 

Í ýmsum þjónustugreinum eru kannanir lagðar fyrir til að athuga gæði 
þjónustu út frá sjónarhóli viðskiptavina. Hugmyndin er sú að reynsla við-
skiptavina af þjónustu nýtist við að sníða vankanta af þjónustunni, þannig að 
viðskiptavinir snúi aftur og eigi frekari viðskipti við fyrirtækið eða stofnunina 
(Yeung og Ennew, 2001; Zeithaml, 2000; van der Wiele, Boselie & 
Hesselink, 2002). Að auki móta viðskiptavinir orðspor fyrirtækisins með því 
að segja öðrum frá góðri þjónustu sem veldur því að fleiri kaupa þjónustu af 
fyrirtækinu.  

Nota má lítillega breytta útgáfu af þessum hugmyndum þegar kennsla á í 
hlut. Almennt séð vilja skólar ekki að sömu nemendur (viðskiptavinirnir) sitji 
sömu námskeiðin (sömu þjónustuna) aftur og aftur. Tryggð nemenda er því 
metin með öðrum hætti, en Hennig-Thurau, Langer og Hansen (2001) draga 
fram þrenns konar rök fyrir því að auka tryggð háskólanema: 

 
1. Í skólum þar sem skólagjöld eru helsta innkoman þarf skólinn að standa 

straum af fjárhagslegum skuldbindingum sínum og greiða arð af 
rekstrinum. Því er nauðsynlegt að ýta undir hollustu nemenda, fyrst og 
fremst til að þeir ljúki námi sínu. Við þetta má bæta að þar sem 
fjárveitingar eru á grunni þreyttra eininga eiga sömu rök við.  

2. Nemendur sem eru tryggir skólanum eru líklegri til að taka virkan þátt í 
náminu og geta þannig haft jákvæð áhrif á þróun þess.  

3. Útskrifaðir nemendur sem eru tryggir skólanum sínum eru líklegri til að 
styðja skólann fjárhagslega, með því að mæla með honum við verðandi 
nemendur og/eða með því að starfa með skólanum á einn eða annan 
hátt. 

 
Ýmsar aðrar leiðir má fara til að meta tryggð nemenda en spurningar eins 

og „hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með námi við skólann?“ 
og „ef þú værir að hefja nám nú, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir 
aftur velja þennan skóla?“ eru dæmi um spurningar sem nota má við að meta 
tryggð. Rannsóknir sýna að sterkt samband er á milli heildaránægju og 
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tryggðar (sjá t.d. Zeithaml og Bitner, 1996) og margt bendir til að slíkt hið 
sama eigi við um háskólanema (sjá t.d. Thorhallur Gudlaugsson, 2006). 

Kennsla sem þjónusta 

Megin forsenda þess að nota þjónustumælingar í kennslumati er að kennsla 
sé í raun þjónusta. Því er spurningin sú hvort skilgreining á þjónustu eigi við 
um kennslu. 

Samkvæmt umfjöllun Kaspers, van Helsdingens og Gabbotts (2006) eru 
einkenni þjónustu fimm: 1) viðtakandi hennar eignast ekki efnislega hluti; 2) 
hún er óáþreifanleg; 3) viðskiptavinir eru þátttakendur í þjónustuferlinu og 
geta haft bein áhrif á það; 4) tiltekin þjónusta er aldrei eins í tvö skipti; 5) 
þjónusta hverfur um leið og búið er að veita hana og því er ekki hægt að 
geyma hana til síðari tíma. Sams konar skilgreiningar koma einnig fram hjá 
öðrum höfundum (sjá til dæmis Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 
2002). 

Kennslu má skilgreina sem athafnir miðaðar að því að miðla ákveðinni 
þekkingu, vinnubrögðum og/eða hæfni til nemenda. Í því felst að nemendur 
öðlast ekki efnislega hluti þar sem þekking, vinnubrögð og hæfni eru ekki 
efnisleg fyrirbæri. Því má segja að kennslan er óáþreifanleg og getur ekki 
verið geymd til síðari tíma, rétt eins og kemur fram í skilgreiningu á þjónustu. 
Þriðji liðurinn í umfjöllun Kaspers og félaga (2006) er einkennandi fyrir 
kennslu á háskólastigi. Nemendur eru þátttakendur í kennslustund, þeir 
ákveða til dæmis sjálfir hvort þeir mæta í kennslustundir og einnig geta þeir 
haft áhrif á yfirferð með því að spyrja kennarann. Líkt og þjónusta, getur 
kennslan verið mismunandi í hvert skipti sem hún er veitt, jafnvel þó um 
sama námskeiðið sé að ræða. Þar koma meðal annars fram þau áhrif sem 
nemendur hafa á kennsluna þar sem nemendahópurinn er jafnan ekki sá sami 
frá ári til árs. 

Samkvæmt þessari stuttu umfjöllun er ljóst að kennslu má flokka sem 
þjónustu og nemendur sem neytendur hennar. Af því leiðir að við hæfi er að 
nota mælingu á þjónustugæðum til að meta gæði kennslu. Hins vegar er 
spurningin sú hvort almenn líkön þjónustugæða sem notuð hafa verið við 
mælingar á öðrum tegundum þjónustu eigi við mælingar á kennslu. Hugsan-
lega er eðli kennslu annað en eðli þeirrar þjónustu sem hefðbundin gæða-
líkön voru hönnuð fyrir.  

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til að móta spurningalista sem meta 
þjónustugæði kennslu. Til dæmis þróaði Abdullah (2005) HEdPERF (Higher 
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Education PERFormance only) HEdPERF sem mælir reynslu nemenda af 
kennslu en ekki væntingar til hennar. Eftir leitandi þáttagreiningu komu út 
sex þættir: Hliðar sem ekki tengjast fræðum (non-academic aspects), fræðilegir 
þættir (academic aspects), orðspor (reputation), aðgengi (access), málefni tengd 
námskeiðum (programme issues) og skilningur (understanding). Í annarri grein 
kynntu Christensen og Bretherton (2004) notkun SERVQUAL við að kanna 
kennslugæði, án þess þó að birta eiginlegar niðurstöður rannsóknarinnar. Í 
þessari rannsókn var talið eðlilegt að hanna lista sem bæði væri mat á 
væntingum og skynjun, auk þess sem væri sérstaklega hannaður fyrir kennslu, 
kanna þáttabyggingu listans og bera saman við þekkt líkön þjónustugæða. 

Áhrifaþættir ánægju með námskeið 

Með það að markmiði að skilja betur þá þætti sem hafa áhrif á gæði kennslu 
við Háskóla Íslands var frumútgáfa kennslukönnunar lögð fyrir nemendur í 
völdum námskeiðum úr Viðskipta- og hagfræðideild og Félagsvísindadeild. 
Markmið rannsóknarinnar var að greina þætti sem hefðu áhrif á ánægju 
nemenda með einstök námskeið í þeim tilgangi að gera kennslukannanir 
markvissari. 

Aðferðir og upplegg rannsóknar 
Spurningalisti með 38 atriðum var lagður fyrir hentugleikaúrtak nemenda við 
Háskóla Íslands. Var reynt eftir fremsta megni að velja atriði í könnunina 
sem myndu henta fyrir kennslumat byggt á hugmyndum um mælingar á 
þjónustugæðum, meðal annars þannig að atriðin myndu nýtast kennurum við 
að bæta eigin kennslu. Atriðin voru sett fram sem fullyrðingar og svarendur 
gáfu til kynna hversu sammála þeir voru hverri þeirra. Hver fullyrðing var 
mæld á sjö punkta skala þar sem 1 merkti mjög ósammála en 7 mjög 
sammála. Fyrir hvert atriði tilgreindu svarendur einnig mikilvægi þess, á sjö 
punkta skala, þar sem 1 merkti alls ekki mikilvægt en 7 mjög mikilvægt. Ekki 
var unnið með mikilvægi atriðanna að þessu sinni. Að auki var spurt um 
aldur svarenda, kyn, meðaleinkunn frá Háskóla Íslands og námslengd. Einnig 
var spurt hvernig kennari viðkomandi námskeiðs væri í samanburði við aðra 
kennara skólans og hvaða einkunn svarendur teldu að yrði lokaeinkunn sín í 
áfanganum. 

Nokkrir kennarar við félagsvísindadeild og viðskipta– og hagfræðideild, 
sem valdir voru af hentugleika, gáfu leyfi fyrir því að leggja spurningalistann 
fyrir í fyrirlestri undir lok misseris. Fyrirlögn var með þeim hætti að 
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rannsakandi eða samstarfsmaður hans kom í kennslustund, að kennslu 
lokinni, kynnti verkefnið stuttlega og dreifði útprentaðri kennslukönnun 
meðal nemenda. Nemendur svöruðu kennslukönnuninni og skiluðu þegar 
þeir gengu út.  

Alls svöruðu 237 nemendur könnuninni. Þar af voru 93 karlar, eða tæp 
40% og 142 konur eða um 60% svarenda. Meðalaldur svarenda var tæp 26 ár 
(s = 7,8). Rétt rúm 37% svarenda stunduðu nám í sálfræði, tælega 37% voru í 
viðskiptafræðinámi og tæp 18% voru skráðir nemendur í hagfræðiskor.  

Greining gagna og úrvinnsla 
Eftir að gagnaöflun lauk voru gögnin skráð í SPSS sem notað var til að vinna 
úr gögnunum. Eftir tíðnigreiningu, þar sem gengið var úr skugga um að 
tölugildi gagnanna væru innan eðlilegra marka út frá kvörðum, var reiknað út 
úr gögnum rannsóknarinnar með þáttagreiningu. Í þeirri aðferð felst að hægt 
er að einfalda sambönd milli breyta í gagnasafni sem leiðir til þess að auð-
veldara verður að túlka gögnin og hanna eða prófa kenningar um þau 
(Gorsuch, 1974). Í þessari rannsókn var markmiðið að kanna úr hvaða 
þáttum mat nemenda á þjónustu væri samansett. Af þeirri ástæðu var leitandi 
þáttagreining1 reiknuð fyrir gagnasafnið (Bryant & Yarnold, 1995). 

Þar sem fjöldi svarenda hefur áhrif á stöðugleika þátta var sérstaklega 
kannað hvort fjöldi svarenda væri nægjanlegur. Almennt viðmið um stærð 
úrtaks fyrir þáttagreiningu veltur á því hve skýr þáttagerðin er. Skýr þáttagerð 
merkir að sá breytileiki sem þættir skýra af hverri mældri breytu (communalities 
(Kim & Mueller, 1978)) er h2 = 0,7, eða hærri auk þess að minnsta kosti 3 – 4 
breytur hlaða á hvern þátt (Fabrigar, et. al, 1999). Ef þáttagerð er svo skýr er 
talið nóg að prófa 100 þátttakendur (Kline, 1994). Telja Fabrigar og félagar 
(1999) að þegar þáttagerð er hóflega (moderate) skýr þá gæti þurft 200 
þátttakendur til að þáttagreining skili árangri, en jafnvel 400 – 800 þátt-
takendur þegar skýrður breytileiki þátta er lítill og fáar breytur tengjast 
hverjum þætti. Fyrir þá rannsókn sem hér er skýrt frá var álitið að líklega væri 
þáttagerð hóflega skýr: Líklega myndu að minnsta kosti 3 – 4 breytur hlaða á 
hvern þátt, en erfitt var að spá fyrir um hversu mikið af breytileika, þættir 
myndu skýra. Því var reynt að leggja spurningalista fyrir að minnsta kosti 200 
þátttakendur í samræmi við viðmið um hóflega skýra þáttabyggingu. 

Tvö tölfræðipróf voru reiknuð til að kanna hvort breytur gagnasafnins 
tengdust nægilega mikið fyrir þáttagreiningu. Í fyrsta lagi var Bartletts prófið 
(Bartlett's test of sphericity) marktækt (χ2 = 3455,78 (703), p < 0,001) sem gaf til 

                                                 
1  Principle axis þáttagreining með hornskökkum snúningi. 
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kynna að líklega væri til staðar fylgni milli breyta gagnasafnsins. Próf Bartletts 
er marktektarpróf þar sem núlltilgátan er að engir þættir felist í mældum 
gögnum (engin fylgni er til staðar milli breyta í gagnasafni) en aðaltilgátan er, 
að í það minnsta einn þáttur leynist í viðkomandi gagnasafni. Nunnally og 
Bernstein (1994) telja þó að próf Bartletts nægi ekki til leiðbeiningar um 
hvort gagnasafn geti verið notað í þáttagreiningu þar sem prófið krefjist 
hvorki margra þátttakenda né breyta til að hafna núlltilgátu, þrátt fyrir að 
fylgni milli breyta sé frekar lág. Til að koma til móts við þessa gagnrýni voru 
fylgnifylki allra breyta gagnasafnsins skoðuð. Í ljós kom að fylgni var allt frá 
lágri fylgni (r = 0,0 – 0,1) yfir í háa (r = 0,8). Þess háttar fylgnifylki ættu að 
vera kjörin til þáttagreiningar þar sem æskilegt er að talsverð fylgni sé til 
staðar milli ákveðinna breyta gagnasafnsins, en einnig er æskilegt að milli 
annarra breyta sé lág eða engin fylgni. Í öðru lagi var útkoma KMO prófsins 
(Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy) 0,838, en oft er miðað við að 
útkoman sé hærri en 0,6 (Tabachnick & Fidell, 2001) til að gagnasafn henti 
fyrir þáttagreiningu. KMO prófið getur tekið gildi á bilinu 0 – 1 þar sem 0 
merkir að breyturnar eigi það lítið sameiginlegt að þáttagreining eigi ekki við 
en eftir því sem útkoman nálgast 1, því meira eiga breyturnar sameiginlegt.  

Að lokum var kannað hvort marktæk fylgni væri milli þátta og heildar-
ánægju nemenda með námskeið.  

Niðurstöður  
Samkvæmt niðurstöðum þáttagreiningarinnar (skriðupróf) var tengslum milli 
spurninga kennslukönnunarinnar best lýst með sex þáttum. Í öllum tilvikum 
var eigingildi þáttanna hærra en 1,5. Af þáttunum sex var einum sleppt fyrir 
frekari úrvinnslu sökum lítils innri áreiðanleika. Því var unnið frekar með 
fimm þætti, kennsluhætti, afurðir, kennslugögn, samskipti og aðstæður í 
kennslustund, sem innihéldu 27 atriði af þeim 38 sem upphaflega var unnið 
með.  

Hver þátttanna fimm var meðhöndlaður sem undirkvarði heildaránægju 
með námskeið. Undirkvarðarnir reyndust allir vera með viðunandi innri 
áreiðanleika en miðað var við að innri áreiðanleiki, mældur sem Cronbachs 
alfa (α), væri ekki lægri en 0,7 sem er algengt viðmið fyrir innri áreiðanleika 
(Groth-Marnat, 2003) sérstaklega í fyrstu skrefum þróunar á kvörðum 
(Nunnally & Bernstein, 1994). Innri áreiðanleiki er mæling á því hvort atriði 
kvarða mæla sömu hugsmíðina eða ekki (DeVellis, 2003). Eftir því sem 
Cronbachs alfa er hærri (nálgast 1,0) því einsleitari eru atriði viðkomandi 
kvarða og því líklegra er að þau mæli öll sömu hugsmíðina.  
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Undir þáttinn KENNSLUHÆTTIR heyrðu níu atriði (α = 0,84). Leiðrétt 
fylgni einstakra atriða við heildartölu kvarða var á bilinu 0,54 til 0,66. Atriðin 
níu tóku meðal annars til þess hvernig kennarinn kom fram við nemendur, 
hvernig hann kom kennsluefni námskeiðsins frá sér og hvort hann virtist 
hafa þekkingu og áhuga á efni námskeiðsins. Þátturinn kennsluhættir virðist 
skyldur virknisþættinum í Norræna þjónustugæðalíkaninu (Kang & James, 
2004). Samkvæmt Kasper og félögum (2006) felst virknisþátturinn í því 
hvernig þjónustunni er komið á framfæri. Að auki má sjá að þátturinn líkist 
nokkuð þættinum samskiptagæði úr líkani Brady og Cronin (2001) en hann 
tekur til viðhorfa starfsfólks, hegðunar þess og sérfræðiþekkingar. 

Annar þátturinn var nefndur AFURÐIR en fimm atriði heyrðu undir 
þennan þátt (α = 0,8). Leiðrétt fylgni atriða við heildartölu kvarðans var á 
bilinu 0,49 – 0,71. Atriði kvarðans sneru að því hvað nemendur töldu sig 
hafa lært af veru sinni í námskeiðinu, bæði akademísk og hagnýt atriði s.s. 
hvort námskeiðið hafi aukið áhuga á frekara námi eða ýtt undir persónulegan 
þroska. Þátturinn afurðir er í anda þeirrar víddar sem Brady og Cronin (2001) 
nefna gæði útkomunnar þar sem þátturinn beinist að því sem nemendur taka 
með sér frá námskeiðinu, í óefnislegri merkingu. Einnig er þátturinn tengdur 
tæknilega þættinum í Norræna þjónustugæðalíkaninu. Samkvæmt Kang og 
James (2004) felst í tæknilega þættinum hvaða þjónustu viðkomandi fyrirtæki 
veitir, þ.e., hvað kemur út úr þjónustunni. Þar sem þátturinn afurðir tekur til 
þess sem nemendur læra af námskeiðinu og þar sem nám er sú þjónusta sem 
háskólar veita, þá eru augljós tengsl milli afurða og tæknilegra gæða í 
Norræna þjónustugæðalíkaninu. 

Þriðja þættinum var gefið nafnið KENNSLUGÖGN en þáttagreining gaf 
til kynna að fjórar spurningar heyrðu undir hann (α = 0,77). Fylgni einstakra 
atriða við heildartölu kvarðans var á bilinu 0,46 – 0,7. Spurningar þáttarins 
tengdust fyrst og fremst efnislegum hliðum kennslunnar, líkt og bókum og 
glærum, en einnig framsetningu kennarans á kennsluefninu. Kennslugögn 
virðast fyrst og fremst tengjast því sem gjarnan eru nefnd áþreifanlegar hliðar 
þjónustu, en það eru atriði í þeim aðstæðum sem þjónustan er veitt og geta 
haft áhrif á skynjun viðskiptavina eins og tækjabúnaður eða klæðaburður. Í 
SERVQUAL líkaninu (Casper og félagar, 2006) og einnig í líkani Brady og 
Cronin (2001) má finna þætti sem beinast að efnislegum hliðum þjónustu. 
Þátturinn tengist engu að síður hlutum sem eru einkennandi fyrir kennslu þar 
sem um er að ræða efnislega hluti sem oft eru hluti þjónustunnar sjálfrar eða 
styðja við hana.  

Fjórði þátturinn tók til SAMSKIPTA en fjögur atriði mældu þann þátt (α 
= 0,77). Fylgni atriða við leiðrétta heildartölu kvarðans var á bilinu 0,48 – 
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0,66. Atriði þáttarins mældi bæði samskipti meðal nemenda og einnig hvort 
og hve vel kennari ýtti undir og stjórnaði umræðum í kennslustundum. 
Þátturinn virðist ekki eiga við þætti úr öðrum þjónustugæðalíkönum. 
Hugsanlegt er að hann sé einstakur fyrir kennslu. Í rauninni felst þátturinn í 
því hvernig veitandi þjónustunnar kom á samskiptum meðal viðskiptavina og 
hvernig þessi samskipti gengu fyrir sig.  

Fimmti þátturinn mældi AÐSTÆÐUR Í KENNSLUSTUND með fimm 
atriðum (α = 0,7). Fylgni einstakra atriða við heildartölu kvarðans var á bilinu 
0,4 – 0,5. Atriðin tóku til þeirra aðstæðna sem gera nemendum kleift að sækja 
kennslustundir og nema af kennaranum. Í SERVQUAL líkaninu (Kasper og 
félagar, 2006) og einnig í líkani Brady og Cronin (2001) eru áþreifanlegir 
þættir þjónustunnar mældir sérstaklega. Í SERVQAL þjónustukönnunni er til 
dæmis spurt um tæknilegan búnað og hvort skrifstofur fyrirtækisins séu 
aðlaðandi, en undir aðstæður í kennslustundum var einnig að finna atriði um 
tæknilegar hliðar kennslustunda.  

Á mynd 1 má sjá tengsl milli spurningar um það hversu ánægðir 
nemendur voru með námskeiðið, samanborið við önnur námskeið sem þeir 
höfðu lokið, og þáttanna fimm. Í öllum tilvikum nema einu var um marktæka 
fylgni að ræða (p < 0,01), en ekki var um marktæka fylgni að ræða milli 
aðstæðna í kennslustundum og ánægju með námskeiðið. Í öðrum tilvikum 
var um meðalháa eða háa jákvæða fylgni að ræða milli hvers einstaks þáttar 
og ánægju með námskeiðið.  

 

 
Mynd 1. Fylgni þátta við ánægju með viðkomandi námskeið 

Athygli vekur að ekki var marktæk fylgni milli þáttar sem mældi kennslu-
aðstæður og ánægju nemenda með námskeiðið. Mögulegar skýringar á því 
eru nokkrar. Til dæmis gæti verið að aðstæður í kennslustundum tengist 
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hreinlega ekki því hvort nemendur séu ánægðir með námskeið eða ekki en 
einnig kann að vera að aðstæður séu, að mati nemenda, jafn góðar eða jafn 
slæmar, óháð einstaka námskeiðum.  

Umræða 

Í ljós kom að þjónustukönnun fyrir kennslu skiptist í fimm þætti: Kennslu-
hætti, afurðir, kennslugögn, samskipti og aðstæður í kennslustundum. Í fram-
haldi af þessari rannsókn væri eðlilegt að þróa frekar kennslukönnunina. Með 
því að leggja hana fyrir í öðru úrtaki, jafnvel meðal nemenda annarra deilda 
væri mögulegt að færa frekari rök fyrir þáttabyggingunni, til dæmis með 
staðfestandi þáttagreiningu. Að auki væri eðlilegt að fá frekari athugasemdir 
frá nemendum um álit þeirra á könnuninni, athuga yfirborðsréttmæti hennar 
og jafnvel endurskoða atriði hennar eftir því sem tilefni gefst til. Í frekari 
rannsóknum væri einnig viðeigandi að safna gögnum til að renna stoðum 
undir réttmæti mælingarinnar. 
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Íslenskur kvikmyndaiðnaður – umgjörð, 
aðsókn, dreifing 

Ágúst Einarsson 

 

Síðustu áratugi hefur verið mikil framleiðsla kvikmynda á Íslandi. Áhorf 
kvikmynda hér er mun meira en í flestum löndum. Kvikmyndaiðnaðurinn er 
skapandi atvinnugrein sem er fjallað um innan margra sérgreina hug- og 
félagsvísinda (Walls, 2005, Florida, 2005; Ágúst Einarsson, 2005; Guðni 
Elísson, 2003; Caves, 2000). 

Til íslenska kvikmyndaiðnaðarins teljast sýningar á kvikmyndum hérlendis 
og framleiðsla á íslenskum kvikmyndum. Kvikmyndasýningar hófust 
tiltölulega fljótt hérlendis eða árið 1903 (Öldin okkar, 1950) Framleiðsla 
kvikmynda er margþætt en langar leiknar kvikmyndir njóta mestrar athygli.  

Ein sérstaða kvikmynda er að not eða nytjar þeirra fyrir neytendur felast í 
upplifun. Neytendur vita ekki hvernig þeim líkar kvikmynd fyrr en þeir hafa 
séð hana. Þar sem kostnaður er nær allur óafturkræfur þegar kemur að 
sýningu er mjög erfitt að spá fyrir um aðsókn. Þetta er því mjög áhættusöm 
atvinnugrein (Moul, 2005; Baldur Thorlacius, 2005; De Vany, 2004). 

Frá 1926–1977 voru framleiddar 7 íslenskar kvikmyndir. Frá 1978–2005 
voru framleiddar og frumsýndar 87 íslenskar kvikmyndir. Langar, leiknar, 
íslenskar kvikmyndir eru því nær 100 talsins (Fjölmiðlun og menning, 2003; 
Ólafur H. Torfason, 2006; Ragnar Karlsson, 2006). Kvikmyndaiðnaðurinn er 
nátengdur öðrum listgreinum eins og bókmenntum og tónlist og gagnkvæm 
áhrif eru mikil (Ágúst Einarsson, 2004). 

Tafla 1 sýnir samanburð á Íslandi og öðrum Norðurlöndum hvað varðar 
kvikmyndir og aðra þætti menningar fyrir árið 2004 (Nordic Statistical 
Yearbook, 2005; Hagstofa Íslands, 2006).  

Eins og sést vel í töflu 1 eru langflest sæti í kvikmyndahúsum á hverja 
1.000 íbúa á Íslandi eða nær þrefalt fleiri miðað við Danmörku og Finnland. 
Nær sami fjöldi erlendra kvikmynda er sýndur á Norðurlöndunum en 
íslenskar myndir eru tiltölulega fáar, þótt þær séu mjög margar miðað við 
fólksfjölda eða þrisvar til fimm sinnum fleiri en á öðrum Norðurlöndum. Í 
öðrum menningarlegum samanburði neðst í töflu 1 kemur Ísland einstaklega 
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vel út. Leikhúsgestir eru langflestir hérlendis svo og safngestir og munar 
miklu miðað við önnur Norðurlönd. 

Tafla 1. Samanburður milli Norðurlanda á ýmsum þáttum kvikmyndaiðnaðar 
og annarrar menningar fyrir árið 2004 
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Mynd 1. Kvikmyndahúsaferðir á íbúa í nokkrum löndum 2004/2005 

Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 
Fjöldi kvikmyndahúsa 
Fjöldi kvikmyndasala 
Fjöldi sala á hvert kvikmyndahús 
Fjöldi sæta í þúsundum 
Fjöldi sæta á hvern sal 
Fjöldi sæta á hverja 1.000 íbúa 
Fjöldi frumsýninga á erlendum 
    kvikmyndum 
Fjöldi frumsýninga á innlendum 
kvikmyndum 
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Mynd 1 sýnir kvikmyndahúsaferðir í nokkrum löndum á hvern íbúa fyrir árið 
2005 eða 2004 (European Cinema Attendance, 2006; Cinema Attendance, 2006). 

Ein og sést á mynd 1 er Ísland með einna mestu aðsókn að kvikmynda-
sýningum á eftir Bandaríkjunum þótt áhorf hafi minnkað hér undanfarin ár 
eins og annars staðar. Aðsókn minnkaði að kvikmyndahúsum innan Evrópu-
sambandsins um 11% milli áranna 2004 og 2005 (European Cinema Attendance, 
2006). 

Opinber umgjörð kvikmynda 

Heildarlöggjöf um kvikmyndir á Íslandi eru Kvikmyndalög nr. 137 frá 2001 
sem tóku gildi 1 janúar 2003. Markmið laganna er að efla kvikmyndagerð og 
kvikmyndamenningu á Íslandi. Hugtakið kvikmynd er skýrt í lögunum en 
með kvikmynd er átt við „hvers konar hreyfimyndaefni án tillits til þess hvers 
konar tækni eða aðferð er beitt“ (Lagasafn, 2006).  

Kvikmyndalög komu í stað laga um kvikmyndamál (nr. 94/1984) sem 
fjölluðu fyrst og fremst um verkefni Kvikmyndasjóðs Íslands en verkefni 
hans voru með setningu Kvikmyndalaga falin tveimur stofnunum, þ.e. 
almenn verkefni Kvikmyndasjóðs voru færð í Kvikmyndamiðstöð Íslands, 
og safna- og varðveisluhlutverk Kvikmyndasjóðs falin sérstakri stofnun, 
Kvikmyndasafni Íslands.  

Í Kvikmyndalögum er kveðið á um að menntamálaráðherra fari með 
yfirstjórn kvikmyndamála þótt fleiri ráðuneyti komi reyndar að mála-
flokknum. Með Kvikmyndalögum var stofnað kvikmyndaráð sem er 
stjórnvöldum til ráðuneytis um málefni kvikmynda og gerir það tillögur til 
menntamálaráðherra um stefnu í þessum málum. Í kvikmyndaráði sitja sjö 
fulltrúar. Ráðherra skipar formann og varaformann en hinir fimm eru 
skipaðir samkvæmt tilnefningum Félags kvikmyndagerðamanna, Fram-
leiðendafélagsins–SÍK, Samtaka kvikmyndaleikstjóra, Félags kvikmynda-
húsaeigenda og Bandalags íslenskra listamanna. Hin fjögur fyrstnefndu 
félögin eru helstu hagsmunafélög íslensks kvikmyndaiðnaðar og fulltrúi 
Bandalags íslenskra listamanna undirstrikar vægi kvikmynda sem listagreinar. 
Reyndar eiga Félag kvikmyndagerðarmanna og Samtök kvikmyndaleikstjóra 
aðild að Bandalagi íslenskra listamanna. 

Í öðrum ákvæðum Kvikmyndalaga er menntamálaráðherra veitt heimild 
til að skipa markaðsnefnd kvikmynda til þriggja ára í senn. Fulltrúar í þá 
nefnd eru skipaðir samkvæmt tilnefningu frá iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
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Kvikmyndamiðstöð Íslands, utanríkisráðherra og Útflutningsráði. Hlutverk 
nefndarinnar er að veita innlendum og erlendum aðilum þjónustu sem snýr 
að gerð kvikmynda á Íslandi og kynna Ísland sem vettvang kvikmyndagerðar.  

Í lögum um kvikmyndaskoðun eða Lögum um skoðun kvikmynda og 
bann við ofbeldiskvikmyndum nr. 47 frá árinu 1995 er lagt bann við fram-
leiðslu, innflutningi og dreifingu ofbeldiskvikmynda. Menntamálaráðherra fer 
með yfirstjórn þessara mála og skipar sex manna nefnd sem ber heitið Kvik-
myndaskoðun. Sex einstaklingar eru í Kvikmyndaskoðun, fimm samkvæmt 
tilnefningu og eru þrír þeirra tilnefndir af félagsmálaráðherra með tilvísun í 
lög um vernd barna og unglinga. Félag kvikmyndagerðamanna og dómsmála-
ráðherra skipa einn mann hvor í Kvikmyndaskoðun. Menntamálaráðherra 
skipar einn án tilnefningar. Kvikmyndaskoðun skoðar allar kvikmyndir og 
myndbönd sem eru ætluð til sýninga hér á landi og ákveður hvort takmarka 
eigi aðgang eða banna sýningar. Mynd 2 sýnir í skipuriti meginþætti Kvik-
myndalaga og laga um Kvikmyndaskoðun. Hinn 1. júlí 2006 komu lög um 
eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum í stað laga um 
Kvikmyndaskoðun. 

Mynd 2. Skipurit kvikmyndamála samkvæmt Kvikmyndalögum 
(nr.137/2001) og lögum um Kvikmyndaskoðun (nr. 47/1995) 

Kvikmyndaskoðun, 
6 fulltrúar 

Forstöðumaður 

Kvikmyndasafn 
Íslands 

Markaðsnefnd
kvikmynda, 4 fulltrúar 

Kvikmyndamiðstöð 
Íslands 

Forstöðumaður 

Tilnefningar frá: 
Félagi kvikmyndagerðarmanna 
Framleiðendafélaginu-SÍK 
Samtökum kvikmyndaleikstjóra 
Félagi kvikmyndahúseigenda 
Bandalagi íslenskra listamanna 

Kvikmyndaráð, 
7 fulltrúar 

Menntamálaráðherra

Tilnefningar frá: 
Félagsmálaráðherra (3) 
Menntamálaráðerra 
Dómsmálaráðherra 
Félagi kvikmyndagerðarmanna 

Tilnefningar frá: 
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra 
Kvikmyndamiðstöð Íslands 
Utanríkisráðherra 
Útflutningsráði 
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Lög um tímabundna endurgreiðslu vegna kvikmyndagerða á Íslandi (nr. 
43/1999) tóku gildi 30. mars 1999. Þar er veitt heimild til að endurgreiða úr 
ríkissjóði hluta af framleiðslukostnaði kvikmynda sem eru teknar hér á landi. 
Þetta er gert til að laða að erlend fyrirtæki til að framleiða kvikmyndir og 
sjónvarpsefni hérlendis. Iðnaðarráðherra fer með yfirstjórn þessara mála og í 
nefndinni eru fulltrúar frá iðnaðar-, fjármála- og menntamálaráðherra auk 
fulltrúa frá Kvikmyndasjóði (Kvikmyndamiðstöð Íslands). Kvikmyndir sem 
fá endurgreitt, en endurgreiðslan er 12% af framleiðslukostnaði, skulu hafa 
menningarlegt gildi og kynna landið, sögu þess og náttúru.  

Þessi lög hafa reynst vel og margar erlendar kvikmyndir hafa notið 
endurgreiðslu. Erlendar kvikmyndir, sem eru teknar að hluta til hér á landi og 
nýta hina sérstöku náttúru landsins, hafa í för með sér margvísleg umsvif 
innlendra fyrirtækja á sviði kvikmynda. Ýmsar stórmyndir hafa að hluta til 
verið teknar upp hér á landi, m.a. tvær James Bond myndir og kvikmynd 
Clint Eastwoods „Flags of Our Fathers“. 

Lögin um tímabundna endurgreiðslu falla úr gildi í árslok 2006. Gera 
þurfti breytingar á lögunum árið 2000 vegna athugasemda frá Eftirlitsstofnun 
EFTA vegna gruns um að hér væri um ólögmætan ríkisstyrk að ræða og 
mismunun gagnvart löndum og áhersla á menningarþátt kvikmyndanna væri 
ekki nægjanlega skýr. Brugðist var við þeim athugasemdum með laga-
breytingu en þetta sýnir að sértækar aðgerðir geta oft valdið úlfúð og verið á 
mörkum hins leyfilega. Ákveðið er í fjárlögum hverju sinni hversu miklu fé 
skal varið í þessar endurgreiðslur. Öðrum lögum þar sem vikið er að kvik-
myndum er lýst í töflu 2. 

Orðalagið bókmenntir og listir í tengslum við höfundarétt sem sýnir vissa 
aðgreiningu bókmennta frá listum lýsir þróun umræðu um höfundarétt en 
hann snerist upphaflega fyrst og fremst um bókmenntaverk og þetta alþjóð-
lega orðalag kemur m.a. fram í alþjóðasamningum. Almennt má segja að 
höfundaréttur vegna kvikmynda sé tryggður með sambærilegum hætti og hjá 
öðrum listaverkum en þó þarf að hafa í huga að kvikmynd er mjög margþætt 
sköpunarverk og mjög margir koma að gerð hennar. 

Kvikmyndamiðstöð Íslands starfar samkvæmt Kvikmyndalögum  á 
ábyrgð forstöðumanns en hefur ekki sérstaka stjórn. Verkefni hennar er 
einkum að styrkja framleiðslu og dreifingu íslenskra kvikmynda og vinna að 
kynningu þeirra. Svigrúm úthlutana á styrkjum er aukið með lögunum miðað 
við sem áður var og er það alfarið á verksviði forstöðumanns Kvikmynda-
miðstöðvar en þó á grundvelli reglugerðar sem m.a. er sett að fenginni 
umsögn kvikmyndaráðs.  
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Tafla 2. Nokkrir lagabálkar sem varða kvikmyndir 
Lagaheiti Efnisatriði 
210 gr, almennra 
hegningarlaga  
(nr. 19/1940). 

Hér er kveðið á um bann við innflutningi og vörslu á 
barnaklámi 

1. gr. Höfundarlaga (nr 
72/1972).  

Hér er lögfest sú skipan að kvikmyndir teljist til 
„bókmennta og lista“. 

47. gr. Höfundarlaga (nr. 
72/1972). 

Hér er kveðið á um gjaldtöku til rétthafa kvikmynda og 
myndbanda eins og á sér stað með tónlist í gegnum 
Samtök tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF). 

Lög nr. 80/1972 um 
staðfestingu 
Bernarsáttmálans. 

Bernarsáttmálinn verndar bókmenntir og listaverk og 
þar eru kvikmyndir felldar undir ákvæði sáttmálans og 
eru Höfundalög byggð á honum. Í sáttmálanum er sú 
almenna regla staðfest að gildistími verndar 
höfundarréttar sé æviskeið höfundar og í 50 ár eftir lát 
hans. Hér er kveðið á um að aðildarríki sáttmálans geti í 
tilviki kvikmynda ákveðið að gildistíma verndarinnar 
ljúki 50 árum eftir að kvikmynd hafi verið sýnd 
almenningi eða gerð ef ekki hefur orðið af sýningu. 

86. gr. laga um meðferð 
opinberra mála (nr. 
19/991). 

Hér er veitt heimild til að taka kvikmyndir af grunuðum 
í þágu rannsókna með sama hætti og gildir um hleranir. 
Þetta ákvæði á aðeins við þegar mjög mikilvægir 
rannsóknahagsmunir liggja fyrir. Þó er heimilt að taka 
kvikmyndir af fólki á almannafæri eins og gert er með 
eftirlitsmyndavélum en slíkt verður þó að samræmast 
ákvæðum um persónuvernd. 

2. gr. laga um flutning 
menningarverðmæta úr 
landi og um skil 
menningarverðmæta til 
annarra landa. 

Hér er kveðið á um að ekki megi flytja úr landi nema 
með sérstöku leyfi kvikmyndir sem eru eldri en 50 ára 
og sem ekki eru í eigu höfunda myndana. Ástæða þessa 
er sú að slíkar kvikmyndir teljast til menningarminja, 
eins og fornminjar og eldri málverk og bækur o.fl.þ.h. 

Lög nr. 20/2002 um 
skylduskil til safna. 

Þessi lög skylda framleiðendur kvikmynda til að skila til 
Kvikmyndsafns Íslands tveimur eintökum af myndinni. 
Jafnframt skal frumeintak afhent innan 7 ára frá 
frumsýningardegi. Skilaskylda kvikmynda er sambærileg 
og skilaskylda bóka til Landsbókasafns Íslands-
Háskólabókasafns. 

 
Í Kvikmyndalögum er kveðið á um tekjur til Kvikmyndasjóðs, sem nú 

starfar sem deild í Kvikmyndamiðstöð Íslands. Tekjurnar eru á fjárlögum 
hvers árs í samræmi við samning um stefnumörkun í kvikmyndagerð sem 
gerður var af hálfu menntamálaráðuneytis og samtaka í kvikmyndagerð um 
aukningu fjárframlaga til kvikmyndagerðar. Mikil aukning varð á framlögum 



Íslenskur kvikmyndaiðnaður -  umgjörð,aðsókn, dreifing 43 

  

ríkisins í Kvikmyndasjóð eftir árið 1998 en ein helsta ástæða þess var að það 
ár kom út hjá Aflavaka skýrsla þar sem sýnt var fram á umtalsverðan 
ávinning stjórnvalda af umsvifum í kvikmyndagerð, m.a. í ferðaþjónustu 
(Kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi, 1998). 

Oft eru íslenskar kvikmyndir gerðar í samvinnu við erlenda aðila (Land og 
synir, 2006). Meðalframleiðslukostnaður íslenskra kvikmynda síðustu 15 árin 
á föstu verðlagi (verðlagi ársins 2005) er um 120 millj. kr. sem telst ekki 
mikið á alþjóðavísu sem framleiðslukostnaður fyrir kvikmynd af fullri lengd. 
Kvikmyndsjóður er mikilvægur aðili í fjármögnun og er hlutfall hans í fjár-
mögnun frá 16% upp í 24% af öllum íslenskum kvikmyndum.  

Algengast er að einn framleiðandi framleiði í mesta lagi eina kvikmynd á 
ári þótt dæmi séu um annað eða að framleiðandi hafi framleitt allt að 4 
myndum einstök ár en það er undantekning. Oft standa margir fram-
leiðendur að sömu kvikmynd.  

Kvikmyndasafn Íslands starfar samkvæmt Kvikmyndalögum og lögum 
um skylduskil til safna. Meginverkefni þess er að safna, skrá og varðveita 
kvikmyndir og prentað mál sem tengist kvikmyndum svo og tækjabúnaði til 
kvikmyndagerðar. Safnið skal einnig stunda rannsóknir og miðla þekkingu á 
kvikmyndum og kvikmyndamenningu. Safnið hefur til umráða Bæjarbíó í 
Hafnarfirði og er það notað til sýninga á markverðum kvikmyndum. Kvik-
myndasafn Íslands starfar á ábyrgð forstöðumanns án sérstakrar stjórnar. 

Kvikmyndasafn vinnur að gerð fræðsluefnis fyrir öll stig skólakerfisins og 
er það starf mjög mikilvægt fyrir þróun kvikmyndaiðnaðarins og til aukningar 
skilnings á mikilvægi þessarar listgreinar, bæði frá listrænu sjónarmiði og 
hagrænu. Kvikmyndasafn Íslans selur einnig sýningar einstakra kvikmynda 
innanlands og erlendis. 

Kvikmyndaskoðun skoðaði allar kvikmyndir sem voru teknar til opin-
berrar sýningar og mat hvort banna átti áhorf innan 10 ára, 12 ára, 14 ára, 16 
ára, hafa engar aldurstakmarkanir eða hafna alfarið að kvikmynd væri sýnd. 
Aðeins eru 10 dæmi um kvikmyndir sem bannað var að sýna síðastliðin 21 
ár, frá 1985 til 2005, af um 4.300 kvikmyndum sem voru skoðaðar eða um 
0,3%. Flestar kvikmyndir eru leyfðar fyrir alla aldurshópa eða um 50% en um 
25% kvikmynda eru bannaðar innan 16 ára aldurs. Kvikmyndaskoðun 
skoðaði einnig myndbönd og þar var miðað við aldurstakmarkanir 12 eða 16 
ára.  
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Aðsókn og sýndar kvikmyndir 

Aðsókn að kvikmyndahúsum hérlendis hefur verið nokkuð stöðug 
undanfarin ár eða um ein og hálf milljón áhorfenda á hverju ári. Þar af er 
höfuðborgarsvæðið með 88% áhorfenda en landsbyggðin einungis 12%. 
Sætaframboðið er þó sambærilegt á íbúa á höfuðborgarsvæðinu og á lands-
byggðinni svo þetta lýsir mjög vel hvað það er miklu erfiðara að reka kvik-
myndahús á landsbyggðinni  

Hérlendis er mjög mikið áhorf miðað við aðrar þjóðir. Hver Íslendingur 
fer að meðaltali 4,9 sinnum í kvikmyndahús á ári miðað við árið 2004. Ef 
áhorf er brotið upp eftir höfuðborgarsvæði og landsbyggð kemur í ljós að á 
höfuðborgarsvæðinu fer hver einstaklingur 7 sinnum á ári í bíó en einungis 
1,5 sinnum á landsbyggðinni, þar af langmest á Akureyri utan höfuðborgar-
svæðisins (Ragnar Karlsson, 2006). Ekki má draga þá ályktun að lands-
byggðafólk fari alls ekki í bíó heldur notar það oft tækifærið þegar það er 
statt á höfuðborgarsvæðinu og fer á kvikmyndasýningu. 

Nýting á kvikmyndahúsum hérlendis er ekki góð þar sem meðalfjöldi á 
hverri kvikmyndasýningu er um 40 manns. Flestir eru sýningasalirnir á 
höfuðborgarsvæðinu eða 31 talsins af 50. Sums staðar á landinu eru nær 
engar kvikmyndasýningar, eins og á Norðvesturlandi og Suðurlandi. Utan 
höfuðborgarsvæðisins og Akureyrar eru sárafáar kvikmyndasýningar. Á 
Suðurnesjum eru þó reglubundnar kvikmyndasýningar en áhorf er þar ekki 
mikið. Það er greinilegt að íbúar landsbyggðarinnar fara í kvikmyndahús 
annað hvort á höfuðborgarsvæðinu eða alls ekki.  

Uppistaðan í sýndum kvikmyndum hérlendis er erlendar myndir. Árlega 
eru sýndar um 200 myndir hérlendis og um 96-98% þeirra eru erlendar. 
Innlendar kvikmyndir eru einungis 2-4% af heildarfjölda kvikmynda. Mynd 3 
lýsir fjölda langra, leikinna kvikmynda sem eru frumsýndar hérlendis 
flokkaðar eftir framleiðslulöndum og kemur þar skýrt fram yfirburðarstaða 
bandarískra kvikmynda (Hagstofa Íslands, 2006). 

Mynd 3 sýnir heildarfjölda kvikmynda sem voru frumsýndar hérlendis frá 
árinu 1965 til ársins 2004 en þó að undanskildum árunum 1981 til 1984. 
Einnig er í mynd 3 sýndur fjöldi þeirra kvikmynda sem eru framleiddar í 
Bandaríkjunum svo og hlutfall frumsýndra bandarískra kvikmynda hér á 
landi. Árið 1965 voru frumsýndar hér 280 kvikmyndir en þær voru 167 
talsins árið 2004 og hefur því fækkað mikið, sérstaklega hin síðari ár. 
Hlutdeild bandarískra kvikmynda var 65% árið 1965 og fór hæst í 88% árið 
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1990. Mynd 3 sýnir vel hina geysimiklu útbreiðslu bandarískra kvikmynda 
hér.  
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Mynd 3. Fjöldi frumsýndra kvikmynda samtals og frá Bandaríkjunum 1965-
2004 

Flestar myndir frumsýndar hérlendis fyrir utan þær bandarísku eru frá 
Bretlandi. Íslenskar kvikmyndir eru mjög lítill hluti af markaðinum. Franskar 
kvikmyndir eru flest árin ívið fleiri en aðrar norrænar kvikmyndir en miðað 
við hvað margar þjóðir framleiða kvikmyndir er ljóst að framboð hér er 
tiltölulega einhæft.  

Árið 2003 voru frumsýndar um 200 kvikmyndir í Danmörku eða um 25 
myndum fleira en hér á landi sama ár þrátt fyrir að Danir séu 18 sinnum fleiri 
en við. Þetta sýnir vel að flestar myndir á alþjóðavísu eru sýndar hérlendis. 
Tafla 3 sýnir uppruna frumsýndra kvikmynda fyrir árið 2003 fyrir Danmörku 
og Ísland (The Danish Film Industry. Annual Mapping, 2005; Hagstofa Íslands, 
2006). 

Tafla 3. Upprunalönd frumsýndra langra leikinna kvikmynda fyrir árið 2003 í 
Danmörku og Íslandi (hlutfallstölur) 

 Samtals 

kvikmyndir 

Danskar/ 

Íslenskar 

Önnur 

Evrópulönd

Bandaríkin Önnur lönd 

Danmörk 200 (100%) 12% 27% 51% 10% 

Ísland 175 (100%) 2% 24% 70% 4% 
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Þessi samanburður við Danmörku í töflu 3 sýnir vel að hlutdeild eigin 
mynda er lágt hérlendis. Einnig er lágt hlutfall af öðrum kvikmyndum 
framleiddum utan Bandaríkjanna og Evrópu og hátt hlutfall bandarískra 
kvikmynda. 

Sterk staða bandarískra mynda sést einnig vel þegar skoðaðar eru þær 10 
eða 20 löngu, leiknu kvikmyndir sem fá mesta aðsókn einstök ár. Árið 1998 
eru t.d. tíu mest sóttu kvikmyndirnar allar frá Bandaríkjunum. Lægst fara 
bandarískar kvikmyndir niður í sjö á listanum 10 á toppnum á árunum 1995 
til 2004. Breskir framleiðendur eiga þrjár kvikmyndir eitt árið sama og 
íslenskir framleiðendur en á þessum 10 árum, sem eru mikil kvikmyndaár hjá 
Íslendingum, komast íslenskar kvikmyndir aðeins í 3 ár á þennan lista. 
Kvikmyndir frá öðrum löndum eru aldrei á listanum öll þessi ár. Þessar tíu 
mest sóttu kvikmyndir eru með 25-30% af öllum áhorfendum. Mynd 4 sýnir 
þetta samhengi fyrir tuttugu best sóttu kvikmyndirnar (Hagstofa Íslands, 2006). 
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Mynd 4. Upprunalönd 20 aðsóknarhæstu kvikmynda 1995-2004 

Bandarískar kvikmyndir hafa algera yfirburði með 16 til 18 myndir á 
listanum öll árin, sbr. mynd 4. Íslenskar kvikmyndir eru í sex ár með 1 til 3 
kvikmyndir á listanum. Aðeins í tvö ár, 1995 og 1999, eru kvikmyndir utan 
Bandaríkjanna, Bretlands og Íslands á listanum. Þessi samanburður sýnir 
mikla einhæfni í framleiðslulöndum en hafa verður í huga að bandarískar 
kvikmyndir eru alls ekki einsleitar þótt oft megi sjá sambærileg efnistök við 
framleiðslu margra þeirra. Þær kvikmyndir sem eru í 11. til 20. sæti á lista yfir 
aðsóknahæstu kvikmyndirnar eru með um 15% áhorfenda. Þær 20 
kvikmyndir sem fá flesta áhorfendur ár hvert eru með um 40-45% af 
markaðinum. Þegar haft er í huga að sýndar eru um 180 kvikmyndir ár hvert 
skipta 160 kvikmyndir með sér um 55-60% af markaðinum. Þetta er 
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geysimikil samþjöppun hjá tiltölulega fáum kvikmyndum á markaði en þessar 
20 kvikmyndir eru rúmlega 10% af fjölda þeirra kvikmynda sem eru sýndar 
árlega. 

Dreifing kvikmynda  

Kvikmyndahúsum hefur frekar fækkað undanfarna ártugi og fjöldi 
sýningarsala hefur staðið í stað. Mynd 5 sýnir fjölda kvikmyndahúsa, fjölda 
sýningarsala, sætafjölda og sætafjölda á hvern íbúa. 
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Mynd 5. Fjöldi kvikmyndahúsa og kvikmyndasala 1965-2004, fjöldi sæta í 
þúsundum og fjöldi sæta á hverja 1.000 íbúa 1995-2004 

Margt athyglisvert er á mynd 5. Fjöldi kvikmyndahúsa og fjöldi sýningar-
sala er hinn sami frá 1965 til og með 1977. Þennan tíma er einungis einn 
kvikmyndasalur í hverju kvikmyndahúsi. Fyrst eftir 1978 verða fleiri salir í 
hverju kvikmyndahúsi og árið 2004 er að meðaltali 2,1 sýningarsalir í hverju 
kvikmyndahúsi en þeir voru að meðaltali 1,6 árið 1995. Kvikmyndahúsum 
hefur fækkað mikið eða um helming á síðustu 40 árum þótt nokkur fjölgun 
hafi orðið seinni hluta áttunda áratugarins. Sætaframboð hefur nær staðið í 
stað á heildina litið en sætaframboð á hverja 1.000 íbúa hefur þó minnkað 
nokkuð seinustu ár.  

Sætafjöldi í hverju kvikmyndahúsi hefur aukist lítillega að meðaltali eða úr 
340 í 400 sæti. Sætafjöldi í hverjum sýningarsal er árið 2004 að meðaltali 190 
sæti en þessi meðaltöl fyrir allt landið segja þó ekki mikið því sé höfuð-
borgarsvæðið skoðað sérstaklega eru tæplega 4 sýningasalir í hverju 
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kvikmyndahúsi og sætafjöldi í hverjum sal er um 210 talsins. Á 
landsbyggðinni, þ.e. utan höfuðborgasvæðisins, er meðalfjöldi sýningarsala í 
hverju kvikmyndahúsi 1,2 og meðalfjöldi sæta í hverjum sal 160 talsins. 

Samdráttur hefur orðið í sætaframboði í hlutfalli við íbúafjölda og hefur 
sætaframboð minnkað á landsbyggðinni. Árið 2004 eru 63% af sætaframboði 
kvikmyndahúsa á höfuðborgarsvæðinu en þar bjuggu þá einmitt 63% 
þjóðarinnar. Mikill munur milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar kemur 
þó í ljós þegar sýningar á viku eru skoðaðar. Þá kemur í ljós að um 88% 
sýninga eru á höfuðborgarsvæðinu en einungis 12% á landsbyggðinni. 

Þótt kvikmyndahús hérlendis hafi verið 22 talsins árið 2004 voru einungis 
helmingur þeirra með það sem er hægt að kalla alvöru sýningaaðstöðu þar 
sem voru meira en 500 sýningar á ári. Í hinum húsunum var aðeins sýnt mjög 
óreglulega og í sumum húsanna voru minna en 20 sýningar á ári eða innan 
við 2 sýningar í mánuði. 

Tafla 4 sýnir hlutfallslega dreifingu sýndra kvikmynda, áhorfenda og tekna 
af sölu aðgöngumiða 1996-2004 eftir uppruna (Ragnar Karlsson, 2006). 

Tafla 4. Hlutfallsleg dreifing sýndra kvikmynda, áhorfenda og tekna af  sölu 
aðgöngumiða 1996-2004 eftir uppruna 

Eins og sést í töflu 4 er engin sérstök aðsókn að íslenskum kvikmyndum 
á þessum árum. Árið 1996 eru 2,7% sýndra kvikmynda íslenskar og þær fá 
6% aðsókn. Þetta snýst við árið 1997 þar sem fjöldinn er 3,4% af öllum 
sýndum myndum en aðsóknin er aðeins 2,6% af heildaráhorfendafjölda. Eitt 
ár sker sig úr, árið 2000, en þá eru íslenskar bíómyndir með tæp 11% allra 
áhorfenda. Þetta liggur einkum í hinni geysivinsælu mynd „Englar 
alheimsins“. 

Ástæðan fyrir því að hlutfallslega meiri tekjur koma vegna íslensku 
myndanna en nemur fjölda þeirra eða áhorfenda, en þær upplýsingar eru í 

 Dreifing sýndra kvikmynda (%) Dreifing áhorfenda (%) 
Dreifing tekna af sölu 

aðgöngumiða (%) 

 
Íslenskar 

kvikmyndir 
Erlendar 

kvikmyndir
Íslenskar 

kvikmyndir
Erlendar 

kvikmyndir
Íslenskar 

kvikmyndir
Erlendar 

kvikmyndir 
1996 2,7 97,3 6,0 94,0 8 92 
1997 3,4 96,6 2,6 97,4 3,5 96,5 
1998 2,2 97,8 3,0 97,0 2,5 97,5 
1999 1,9 98,1 1,5 98,5 2 98 
2000 4,1 95,9 10,9 89,1 13,7 86,3 
2001 2,6 97,4 1,9 98,1 2,4 97,6 
2002 4,7 95,3 8,2 91,8 10,4 89,6 
2003 3,2 96,8 3,0 97,0 3,9 96,1 
2004 2,7 97,3 3,0 97,0 4,1 95,9 
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síðustu tveimur dálkunum í töflu 4, liggur í því að aðgangseyrir að íslenskum 
kvikmyndum er hærri en gengur og gerist með aðrar myndir. Um 80-90% 
tekna af aðgangseyri fyrir kvikmyndasýningar eru vegna sýninga á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Tekjur kvikmyndahúsa eru þó ekki hvað síst vegna sölu sælgætis og 
annars varnings. Einnig hafa kvikmyndahúsin hagrætt verulega í rekstri á 
síðustu áratugum eins og sést vel á fjölda sýningarsala í mörgum, nýjum 
kvikmyndahúsum. 

Það eru ekki margir aðilar sem reka kvikmyndahús hérlendis. Það voru 
einkum til skamms tíma fjögur fyrirtæki, Sam-félagið, Skífan, Háskólabíó og 
Myndform. Sam-félagið rekur Sambíóin og markaðshlutdeild þeirra er lang 
mest. Hin síðustu ár hefur Sam-félagið einnig rekið Háskólabíó.  

Sam-félagið er eina fyrirtækið í íslenskum kvikmyndaiðnaði sem kemst 
inn á lista Frjálsar verslunar yfir 300 stærstu fyrirtæki landsins. Árið 2004 var 
Sam-félagið í 156. sæti og velta þess það ár var 1.230 millj. kr. Hækkun á 
veltu frá árinu 2003 var 11%. Það voru 82 starfsmenn (stöðugildi) og launa-
greiðslur voru 193 millj. kr. það ár þannig að meðallaun eru um 2,4 millj. kr. 
(300 stærstu, 2005). 

Sambíóin, sem Sam-félagið rekur, eru stærsti dreifingaraðili, á frum-
sýningum kvikmynda í fullri lengd með um 50 til 65 kvikmyndir frumsýndar 
á ári. Næst eru Skífan og Háskólabíó en Skífan yfirtók Stjörnubíó árið 1999. 
Myndform, sem rekur m.a. Laugarásbíó, er minnst þessara fjögurra stóru 
dreifingarfyrirtækja.  

Við dreifingu kvikmynda hérlendis eru einungis þrjú fyrirtæki með 80-
85% markaðshlutdeild og stærsta fyrirtækið er með 40-45% hlutdeild Það er 
greinilegt að samþjöppun í dreifingu kvikmynda hérlendis er mjög mikil og 
hefur orðið enn meiri með leigu Sambíóanna á Háskólabíói. Starfsmenn í 
kvikmyndahúsum og í kvikmyndadreifingu eru um 400 talsins en stöðugildin 
eru um 200 og er það er í samræmi við starfsmannafjölda Sambíóanna sem 
fyrr var vísað til en þeir eru með tæpan helming markaðarins. 

Sambíóin hafa haslað sér völ erlendis. Sam-félagið keypti í ársbyrjun 2006 
dönsku kvikmyndahúsakeðjuna Cinemaxx sem er með um 30% hlutdeild á 
danska kvikmyndamarkaðinum með um 2 milljónir áhorfenda. Kvikmynda-
hús Cinemaxx í Danmörku eru þrjú talsins með mörgum sýningarsölum 
hvert í stærstu borgum landsins, þ.e. í Kaupmannahöfn, Árósum og 
Óðinsvéum. Fyrirtækið er þýskt og rekur kvikmyndahús víða í Evrópu og 
keypti Sam-félagið danska hluta þess (Samfélagið kaupir eina stærstu bíókeðju 
Danmerkur, 2006). Dreifing og framleiðsla kvikmynda er víða í höndum 
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tiltölulega fárra fyrirtækja, einkum í Bandaríkjunum (Björkegren, 1996; 
Litman, 1998). 

Helstu þrjú svið í rekstri tengdum kvikmyndum eru framleiðsla kvik-
mynda og myndbanda, dreifing kvikmynda og myndbanda svo og rekstur 
kvikmyndahúsa. Velta þessa reksturs árið 2004 á verðlagi ársins 2005 er 5 
milljarðar kr. og hefur vaxið úr 2,5 milljörðum kr. árið 1997, einnig á verðlagi 
ársins 2005 (Stefán Jansen, 2006). Hér er því um tvöföldun á veltu að ræða á 
sjö árum eða árleg veltuaukning upp á 10% og munar mestu um framleiðslu 
kvikmynda og myndbanda. 

Margt áhugavert er framundan í rannsóknum á íslenskum kvikmynda-
iðnaði innan hagfræði og viðskiptafræði, m.a. að greina eftirspurn, skoða 
virðiskeðju í framleiðslu, reikna framlag til landsframleiðslu, meta áhrif 
sjónvarps og myndbanda á framleiðslu og dreifingu, fjalla um markaðsmál og 
lýsa félagslegu kerfi íslensks kvikmyndiðnaðar. 
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„Þú getur sjálfur aðstoðað  
við að vera heppinn...“                        

Leiðtogar og lífsviðhorf þeirra 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir  

 

Á undanförnum árum hafa orðið mikil umskipti í stjórnunarliði íslenskra 
fyrirtækja. Mannaskipti hafa verið örari en áður og í sumum tilfellum hafa 
æðstu stjórnendur einungis starfað hjá fyrirtækinu innan við ár áður en þeim 
hefur verið sagt upp. Krafan um árangur stjórnenda er mun harðari en áður. 
Uppstokkun í eignarhaldi fyrirtækja hefur verið mikil og stjórnendur horft til 
annarra markaða í leit að landafundum með vöru og þjónustu. Útrás fyrir-
tækja og áður óþekkt laun æðstu stjórnenda hefur hlotið mikla umfjöllun í 
íslenskum fjölmiðlum. Umfjöllun um stjórnendur er oft á tíðum í formi æsi-
frétta þar sem líf og líferni æðstu stjórnenda er slegið upp á forsíðum blaða 
og tímarita. Enn á ný eru þeir sem sinna forystuhlutverki í fyrirtækjarektri 
undir smásjá.  

Það er ekki nýtt að viðskiptavinir, starfsmenn og eigendur krefist mikils 
árangurs af æðstu stjórnendum og oft hefur sjónarhornið beinst að þeim. 
Rannsóknir og skrif um æðstu stjórnendur bera þess merki að þeir séu sem 
hetjur á stalli. Leiðtogar eru: „þeir sem dáðst er að, þeir eru virtir og þeim er 
treyst. Fylgimenn (e. followers), setja sig í spor þeirra og vilja vera alveg eins 
og þeir ...“ (Bass,1998, bls. 5). Fræg er eftirfarandi tilvitnun: „Leiðtogar eru 
þeir sem gera rétt en stjórnendur eru þeir sem vinna verkefni sín rétt“ 
(Bennis, 1993, bls. 104). Gert er ráð fyrir að leiðtogar séu færir í flestan sjó 
og að þeir geti skapað sérstakt andrúmsloft á vinnustað sem leiði til árangurs 
(Zaleznik, 1977). Þannig er árangur æðstu stjórnenda oft til umfjöllunar en 
hins vegar eru skilgreiningar á árangri oftast ekki hafðar með nema þegar 
fjárhagslegur ávinningur fyrirtækja er skilgreindur sem árangur. Á síðastu 
áratugum hefur verið lögð áhersla á að leiðtogar geti leitt breytingar. Enda 
hafa samrunar og sameiningar, svo dæmi séu tekin, orðið stöðugt algengari. 
Einn af helstu kennismiðum breytingastjórnunar John Kotter orðar það svo: 
„... að gera hlutina eins og þeir voru í gær eða 5% betur á ekki lengur við til 
að ná árangri... meiriháttar breytingar er þörf og örari breytingar krefjast 
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aukinnar leiðtogahæfni...“ (Kotter, 1990, bls. 103). Breytingar eru taldar vera 
hluti af starfsumhverfi flestra stjórnenda en það er ekki nægilegt að þeir séu 
breytingasinnar. Oftast er einnig tekið fram að æðstu stjórnendur eigi að geta 
kveikt í starfsmönnum löngun til að vinna í þágu fyrirtækisins á tímum óvissu 
(Kanter, 2001). Sá leiðtogi sem oftast er nefndur til sögunnar, sérstaklega í 
bandarískum skrifum, er Jack Welsch fyrirverandi forstjóri GE. Eftirfarandi 
tilvitnun í hann lýsir viðhorfi hans að einhverju marki: „Sterkir stjórnendur 
sem taka erfiðar ákvarðanir sem hafa uppsagnir í för með sér eru þeir einu 
sem geta tryggt atvinnuöryggi í dag. Veikir stjórnendur eru vandamálið. 
Veikir stjórnendur eyðileggja störf“ (Welch, 2006). 

En er slík hetjudýrkun á æðstu stjórnendum raunhæf? Þessi spurning er 
mikilvæg bæði út frá þeim er gegna störfum æðstu stjórnenda en einnig út frá 
starfsmönnum og stjórnunarfræðunum almennt. Ein helsta niðurstaða 
þessarar greinar er að svo er ekki. Sú mynd sem hefur verið dregin upp er 
oftast úr amerísku viðskiptalífi – þar sem endurskipulagningin í fyrirtækjum í 
lok síðustu aldar, og áratuginn þar á undan, varð hvað mest. Innan fræðana 
var þörfin á endurskipulagningu helst orðuð við „Transformational leader-
ship“ (Bass, 1998) og talið var að það sem þyrfti til á breytingatímum væri 
umbreytingastjórnun sterks leiðtoga. Fræðimenn líkt og Rosabeth Moss 
Kanter (2001) og Kotter (2001) fjalla um að æðstu stjórnendur eigi að vera 
umbreytingaleiðtogar en í því felst að setja fram framtíðarsýn (e.visonary), 
vera hvetjandi (e.inspiring), láta hlutina gerast og vera hetjur (heroic) sem 
geta gefið eftir vald sitt (e.empowering).   

Á heildina litið þá má draga þá ályktun að æðsti stjórnandinn eigi að horfa 
fram á veginn næstum eins og hann sé ekki hluti af fyrirtækinu, heldur má 
skilja það svo að hann sé einn með þann styrk sem knýr fyrirtækið í gegnum 
breytingar. Leiðtoginn í brúnni er því samkvæmt þessum skilgreiningum 
mikilvægastur í öllu fyrirtækinu. Sterk einstaklingshyggja einkennir þessi skrif 
enda eru höfundar frá Ameríku þar sem „can-do“ andinn svífur yfir vötnum 
allt frá Georg Washington til Jack Welch. Þeir sem hafa gengt störfum æðstu 
stjórnenda á Íslandi eru alls ekki sammála þessari greiningu og viðhorf þeirra 
einkennast fremur af þjónustu og heppni en sterkri hetju. Í þessari grein eru 
kynntar niðurstöður á rannsókn á viðhorfum einstaklinga sem gegt hafa 
störfum æðstu stjórnenda í stórum og meðalstórum íslenskum fyrirtækjum 
en hafa, flest, látið af störfum. Flestir viðmælendur leggja meira upp úr heiða-
leika, trausti, heppni og þjónustu heldur en þeir höfundar sem oft fjalla um 
stjórnun. Þeir eru hins vegar áhyggjufullir af þróun í íslenskum fyrirtækjum 
um þessar mundir. 
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Aðferðafræði 

Talað var við sjö einstaklinga, fimm karla og tvær konur. Allir þessir ein-
staklingar störfuðu sem æðstu stjórnendur, fjórir í fyrirtækjum sem þeir áttu 
hlut í eða stofnuðu en þrír í fyrirtækjum þar sem þeir áttu ekki. Haft var sam-
band við einstaklinga sem höfðu starfað í fyrirtækjum sem voru stór eða 
meðalstór á íslenskan mælikvarða. Allir þátttakendur höfðu starfað í fyrir-
tækjum sem höfðu oftast yfir 200 starfsmenn og í sumum tilfellum yfir 1000 
starfsmenn í vinnu. Eins og sjá má í töflu 1 hafa viðmælendur mikla reynslu 
sem æðstu stjórnendur og eru sumir enn viðloðandi stjórnun fyrirtækja. 

Tafla 1. Skrá yfir viðmælendur  
Viðmælendur Árafjöldi sem 

æðsti stjórnandi 
Aldur við 

mælenda nú 
Er enn í 

stjórnun/stjórn 
Eigandi/stór 

hluthafi 
A 13 ár Á sjötugsaldri Já Já 
B 21 ár Á sjötugsaldri Já Nei 
C 13 ár Á sextugsalri Já Já 
D 18 ár Á sjötugsaldri Já Nei 
E Rúm 20 ár Á áttræðisaldri Nei Já 
F 23 ár Á áttræðisaldri Nei Nei 
G 33 ár Á áttræðisaldri Já Já 

 
Við úrvinnslu gagna var valin opin kóðun (e. open coding) sem fólst í því að 
viðtölin eru lesin yfir mjög nákvæmlega og greind frá orði til orðs. Í upphafi 
rannsóknarinnar var rannsóknarammi útbúinn og áætlun samin um bestu að-
ferðafræðina með hliðsjón af viðfangsefni rannsóknarinnar. Eigindleg aðferð 
var valin sem heppilegasta aðferð til að ná fram því markmiði að fara dýpra 
ofan í viðfangsefnið. Viðtölin fóru ýmist fram á heimilum viðmælenda eða 
vinnustað en eitt var tekið í fundarherbergi Þjóðarbókhlöðu. Viðtölin fóru 
fram á tímabilinu 30. mars til og með 22. maí og voru að jafnaði 90-120 
mínútna löng. 

Hefðir í íslenskri stjórnun – viðhorf þeirra sem nú stíga af 
vettvangi. 

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt af stað með þá spurningu hvort íslenskir 
stjórnendur í stórum fyrirtækjum væru „vongóðir“ einstaklingar. Tilgátan var 
sú að þessir einstaklingar hefðu breytt meðvitað um stjórnarstíl á starfsævi 
sinni í ljósi þess að vongóðir einstaklingar eru líklegri til að setja sér fleiri 
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markmið, hafa meira úthald og vera útsjónasamari við að ná markmiðum 
sínum (C.R.Snyder 1994, 1997, 2002). Í grundvallaratriðum má segja að 
flestir viðmælendur settu sér markmið en ekki með eins augljósum og 
skýrum hætti og gert var ráð fyrir í tilgátunni. Dæmin hér á eftir sýna þetta: 
 

... (markmiðadrifin) ... ég var það ekki, ég lærði það í ferlinu. Ég hafði örugglega 
ákveðna vision og ég fann þetta að ég gæti gert þetta að minnsta kosti eins vel og 
hver annar. Og hérna, ákvað bara að keyra á það. Og ég var búin að vera í 5. ár 
hjá X þá var ég farin að velta því fyrir mér: „What next?“ Sem er nú sjúkdómur í 
mönnum að allir ætla á toppinn og hérna þannig að mér fannst þetta socially 
mjög skemmtileg ögrun að fara í ... 

Viðmælandi B 
 

... við settum okkur sko myndi ég segja sameiginleg markmið og við gjarnan 
höfðum kannski eitthvað svona viðmið í umhverfinu okkar. Það voru önnur 
fyrirtæki að svona selja vörur inni (þ.e. fyrirtæki í sömu atvinnugrein) ... þá 
horfðum við soldið til þeirra... 

Viðmælandi D 
 

... nei, alls ekki. Ég hef aldrei sett mér mein markmið held ég... jú það er kannski 
ekki alveg rétt vegna þess að maður fór í inntökupróf í menntaskólanum og þá 
náttúrulega setti maður sér markmið að komast inn í skólann... 

Viðmælandi G 
 

þegar viðmælendur eru spurðir beint hvort þeir setji sér markmið þá eru 
þeir oftast ekki vissir um það eins og kemur fram hér að ofan. Hins vegar má 
oft greina í tali þeirra að þeir hafi gert það án þess að skilgreina það sem 
markmið heldur með öðrum hætti. Einn viðmælandi lýsir þessu vel þegar 
hann segir:  

 
Ég þekki þetta vel úr fjallgöngu að þú ætlar að labba uppá fjallið þá, þú veist ertu 
... setur þú þér það og ef þetta er eitthvað langt þá ferðu þetta svona í áföngum  

Viðmælandi D 

Þessi viðmælandi skilgreinir ekki fyrir sjálfum sér að hann setji markmið 
þegar hann er spurður að lýsir síðan grundvallarþáttum markmiðasetningar. 
Setja niður áætlun lið fyrir lið og fara eftir henni – eins og fjallganga er farin í 
áföngum. 

Athygilsverð niðurstaða sem má greina hjá öllum viðmælendum eru lífs-
viðhorf sem einkenna viðhorf þeirra sem eru heppnir. Sálfræðingurinn 
Richard Wiseman (2004) hefur í rannsóknum sínum skoðað hvað einkennir 
viðhorf þeirra sem telja sig heppna, sérstaklega nefnir hann eftirfarandi atriði: 
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Í fyrsta lagi þá sé heppið fólk stöðugt að lenda í heppilegum aðstæðum fyrir 
tilviljun. Það hittir einhverja sem hafa mjög góð áhrif á líf þess eða það tekur 
fyrir tilviljun eftir einhverju í blöðunum eða í samræðum við aðra eða hvar 
sem er, sem það nýtir sér. Aftur á móti virðast þeir sem eru óheppnir ekki 
lenda í sömu aðstæðum. Í öðru lagi þá tekur heppið fólk réttar ákvarðanir án 
þess að vita af hverju. Það vita einfaldlega hvar og hvenær hlutirnir smella 
saman eins og til dæmis í viðskiptum eða hverjum er hægt að treysta. Í þriðja 
lagi þá virðist svo vera sem að þeir sem eru heppnir eigi betri möguleika á að 
láta drauma sína og markmið verða að veruleika. Á meðan að draumar og 
markmið þeirra sem eru óheppnir gufa oft upp og verða að engu. Í fjórða 
lagi þá hafa heppnir einstaklingar tilhneiginingu til að breyta óheppni eða 
mistökum í tækifæri eða leið til að læra af (Wiseman, 2004) 

Lítum nánar á hvert atriði fyrir sig sem einkenna lífssýn þeirra sem telja 
sig heppna. Eitt megin einkennið er að vera á réttum stað á réttum tíma. Allir 
viðmælendur telja að það sé tilviljun sem hafi ráðið því að þeir hafi orðið 
æðstu stjórnendur og þeir meira að segja tala um að það hafi verið heppni sem 
réði því svo sjá má að orðræða þeirra er dæmigerð fyrir heppna einstaklinga. 

 
Ég held ég hafi aldrei spáð í að verða stjórnandi það hefur bara komið að sjálfu 
sér. Sko, við ákváðum það að við ætluðum að stofna þetta fyrirtæki. Það er 
kannski viss heppni hjá mér  

Viðmælandi G 
 

Það er náttúrulega alveg ljóst að mínu mati að til þess að ná góðum árangri þá 
þarf líka ákveðna heppni. En að mínu mati þá getur þú líka aðstoðað við að vera 
heppninn. 

Viðmælandi D 
 

... og tilviljun ein sem réði þessu öllu saman ...og þar fékk ég reynslu sem 
millistjórnandi má segja. Ég var óskaplega heppinn með stjórnanda ... og svo 
æxlaðist það svo að (á þeim tíma)  þá er framkvæmdastjóra staða laus ...  

Viðmælandi F 
 

... það var bara verið að ræða eitthvað um þetta en þetta var má segja alveg 
„crazy“ en þetta bara gerist (stofnun fyrirtækisins). Eins asnalega og það hljómar. 

Viðmælandi C 
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Þetta er nú bara allt voðalega mikil tilviljun hvar þú verður eða hvar þú lendir eða 
hverjum þú giftist... 

Viðmælandi G 
 

... kannski var ég líka sterkari kandidat en einhver annar, líka eftir að hafa setið á 
þessum (stjórnar) fundum og þekkti X pínulítið líka og svoleiðis og ég lenti í því 
... Þá fór stjórnin þar að leita að mönnum og svona og þá fékk ég þetta box að 
vera framkvæmdastjóri sem var helvíti fín staða ... og þá náttúrulega er ég sko 
blautur á bak við eyrun...  

Viðmælandi B 
 

Ástæðan fyrir því að þessir viðmælendur „lenda í því“ að einhver man 
eftir þeim eru fyrst og fremst sú að þeir umgangast mjög marga. Grunnurinn 
að samskiptum þeirra við marga eru áhugi þeirra á fólki en það var mjög 
greinileg niðurstaða að allir viðmælendur lýstu áhuga sínum á fólki: 
 

Já það sem mér finnst (skemmtilegast) það er bara að vinna með fólki og ná 
sameiginlegum árangri með því. Reyna að já, hjálpa fólki og hvetja fólk til þess að 
ná árangri, ná því sameiginlega og bara þessi mannlegu samskipti við fólk ... 

Viðmælandi D  
 

... því ég lét innrita mig í sálfræðina. ... stundum sit ég á kaffihúsum til að fylgjast 
með fólki. 

Viðmælandi C 
 

Það var svona frístundaskemmtun mín að lesa soldið í sálarfræði og atferlis-
fræðum. Ég fékk snemma áhuga á atferli dýra og svo þróaðist það yfir í atferli 
manna ... 

Viðmælandi F 
 

... sérðu sko, ég hef áhuga á fólki og á pólitík ... mér fannst til dæmis óskaplega 
gaman ef maður var að fara á milli staða ... og sjá hvernig fólk sko opereraði ... 
Ég les ekki miðaldasögu eða eitthvað slíkt en las mikið af bókum bara um fólk. 
Sko bara hvernig fólk hegðar sér, hvernig það kom fram við hvort annað, hverjir 
voru töff og ekki töff og hverjir náðu árangri og eitthvað svoleiðis ...  

Viðmælandi B 
 

Í inngangi voru kynntar kenningar um mikilvægi þess að æðstu stjórn-
endur hvetja aðra og virkja einstaklinga til dáða. Þrátt fyrir að vera með 
ólíkan bakgrunn og menntun þ.e. verkfræði, viðskiptafræði, lögfræði o.sfrv. 
þá eiga viðmælendur það sameiginlegt að hafa áhuga á fólki, eins og kom 
fram hér að ofan. Það útskýrir kannski að hluta til af hverju þeir hafa náð 



„Þú getur sjálfur aðstoðað við að vera heppinn…“ 59 

  

þeim árangri sem þeir náður. Allir lýstu því yfir að árangur þeirra væri að 
stórum hluta vegna góðra samstarsmanna. 
 

Rekstur á fyrirtækjum er ekkert annað en (rekstur á) liði og að liðið vinni vel 
saman ... þú getur reynt að kaupa þér allra bestu mennina en ef þeir vinna ekki 
saman þá færðu ekki árangur. En ég held að leiðtogahlutverkið, það eigi frekar að 
líta á það þannig að það felist í að fá fólk til að sameiginlegu markmiði ekki 
endilega þínu prívat markmiði ... við sjáum að menn geta annars vegar keypt sér 
allra bestu íþróttamennina í heimi en þú býrð ekki endilega til besta liðið ... 

Viðmælandi D 
  

Það eru fleiri þættir sem viðmælendur leggja mikla áherslu á eins og traust 
og heiðarleika og mikilvægi þess að vera heiðarlegur í samskiptum við aðra. 
Þeir vísa flestir í uppeldi sitt og fjölskyldu, trú eða kirkju og félagsstarf. 
 

... fyrst að vera bara auðmjúkur gagnvart lífinu og tilverunni. Og vita að maður 
bara þiggur allt saman ... bera virðingu fyrir öðrum. Ég held að það sé númer eitt 
að bera virðingu fyrir öðrum. ... og ef hann (stjórnandinn) er svo lánsamur að 
vera heiðarlegur, ekki bara í peningamálum heldur heiðarlegum í samskiptum við 
fólk ... 

Viðmælandi E 
 

Við áttum að mennta okkur og standa okkur eins vel og við gætum. Við erum 
heiðalegt og gott fólk. Ég hugsa að uppeldið hafi mikið að segja í því sambandi. 

Viðmælandi G 
 

... og svo finnst mér að í mínu uppeldi hafi verið ríkjandi einhvers konar lífs-
heimsspeki sem gekk út á það að þú vinnur hvert það verk sem þér er treyst fyrir 
eins vel og þú ert maður til ... 

Viðmælandi F 
 

Sumt er eitthvað sem fólk lærir í uppeldinu ... þetta er nú bara svona almenna 
siðferðishugsunin sem þú lærir á heimilinu og kirkjunni og hvar sem þú ert innan 
um fólk. 

Viðmælandi A 
 

Þegar heppið fólk er skoðað þá er annað einkenni á því að það „taki 
réttar ákvarðanir“ án þess að vita af hverju. Flestir viðmælendur þegar 
spurðir að því hvernig þeir tækju ákvarðanir voru fljótir að koma upp með 
orðið innsæi: 
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Ég meina þú hittir oft  fólk í lífinu sem þú þekkir ekki neitt og það hefur bara – 
nær strax, þú veist, hefur mjög góð áhrif á þig og öðlast bara fullt traust 1,2 og 3 
og svo hitturðu einhverja aðra sem hafa bara omvent áhrif. 

Viðmælandi A 
 

Ég hugsa að það sé innsæi. Það er viss tilfinning sem þú færð. Eins og maður sér 
að það er mjög mismunandi hvernig þú lítur á fólk ... 

Viðmælandi G 
 

... svo bara geri ég ráð fyrir því að þetta innsæi að geta sorterað út fólk og sagt 
soldið hérna eða gert ráð fyrir því hérna að þetta er í lagi og þetta er ekki í lagi ... 

Viðmælandi B 
 

Í þriðja lagi þá taka flestir viðmælendur undir að hafa látið drauma sína 
rætast og að árangur þeirra sýni það. Það sem er einkennandi við viðhorf 
þeirra til árangurs í starfi er að þau tala nær öll um áskorun sem stærsta 
áhrifaþátt í því að leitast eftir forystustörfum. 
 

Síðan hef ég skipt um vinnu ... og fengið svona ný challence til að takast á við. 
Viðmælandi D 

 
... það var svo mikil ögrun ( í starfinu). 

Viðmælandi B 
 

Mér finnst æðilegt að vera komin á þennan aldur og hlakka til að fara í vinnuna á 
morgnana.  

Viðmælandi A 
 

Í raun og veru geng ég þarna inn í hluti sem ... ja við skulum orða það þannig að 
mér finnst það vera soldið ögrandi að fást við eitthvað sem ég er ekki alveg viss 
um að ég ráði við. 

Viðmælandi F 
 

Áskorun í lífi og starfi hefur greinilega keyrt viðmælendur áfram í að leita 
stöðugt á ný mið. Greinilegt er að þetta hefur áhrif á fjórða þáttinn sem 
Wiseman fjallar um það það er viðhorf heppinna einstaklinga til mistaka : 
 

Þú lærir nú ekki ef þú gerir ekki mistök. 
Viðmælandi C 

 
En mitt viðhorf það var alltaf. Það er betra að reyna og mistakast heldur en að 
sitja og gera ekki aldrei neitt. 

Viðmælandi F 
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Lærdómurinn sem draga má af viðhorfum viðmælenda minna er að lífs-
viðhorf þeirra einkennist af dugnaði, þau sækjast eftir áskorunum, hafa áhuga 
á fólki og nota innsæi til að taka ákvarðanir. Þau töluðu öll um að uppeldi og 
menntun hefði mótað þau og flest eru sprottinn úr „erfiðsmanna-
fjölskyldum“. Viska eldri kynslóðarinnar er oft nýtt til að læra af og því má 
spyrja hvert stefnir í stjórnun íslenskra fyrirtækja.  

Íslenska leiðin – þá og nú 

Almennt séð þá einkenndist tuttugasta öldin af umbyltingu á flestum sviðum 
mannlegrar tilveru. Peter Drucker, einn af virtustu fræðimönnum stjórnunar-
fræða hélt því fram að breytingarnar á hverjum áratug 20. aldar hafi verið 
umfangsmeiri en á hverri heilli öld áður. Í flestum hefðubundnum skilgrein-
ingum á stjórnun má finna eftirfarandi þætti: í fyrsta lagi snýst stjórnun um 
áætlunargerð, í öðru lagi skipulagningu, í þriðja lagi að hafa forystu um að 
farið sé eftir áætlunni og í fjórða lagi að hafa eftirlit með því hvernig til hefur 
tekist. Íslenskt atvinnulíf breyttist mikið á síðastu tveimur áratugum, fjár-
málakerfið þróaðist hratt og fyrirtækjarekstur breyttist almennt mikið. Sam-
keppni varð harðari. Viðmælendum í þessari rannsókn var tíðrætt um þessar 
breytingar: 
 

Við máttum ekki taka lán nema fá leyfi.  ... og Landsbankinn hann var ekki nógu 
stór fyrir okkur ... Það þurfti að fá leyfi fyrir öllum andskotanum og svona. Við 
gátum ekki fengið kreditkort. Við áttum ekkert kreditkort. Við fengum fyrst 
kreditkort 1983, þá áttu allir bankastjórarnir, sem voru nátttúrulega voða fínir 
menn í þá daga, í ríkisbönkunum, þeir áttu allir kreditkort og 
Seðlabankamennirnir áttu kreditkort. 

Viðmælandi B 
 

... það gerðist 1987 eða 1988 að við höfðum feikna uppgangstíma og við vorum 
búnir að upplifa það morgum árum fyrr sem að margir stjórnendur þekkja að 
bankar lána ekki pening nema þegar menn þurfa ekki á því að halda.  

Viðmælandi F  
 

Tökum bara óðaverðbólguárin 1975-1985. þetta voru ár sem átu upp allt sem 
gert var. Þetta var náttúrulega þvílíkt þegar maður bjó hér við verðbólgu sem var 
80% misserum saman. Það er sama hversu góður stjórnandi þú varst á þessum 
árum, þú gast ekki náð neinum árangri. 

Viðmælandi A 
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Það var náttúrulega eilíf barátta í verðbólgunni að eiga bara fyrir launum á 
föstudögum. 

Viðmælandi G 
 

Fjallað hefur verið áður (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002) um þá 
hröðu þróun sem átti sér stað á íslenskum atvinnumarkaði á síðasta áratug 
aldarinnar. Hins vegar er athyglisvert að velta fyrir sér hvað viðmælendur 
hafa að segja um þróun á starfi æðstu stjórnenda á undanförnum árum. Hér 
sjáum við að flestir eru á því að grunnbreyting hafi átt sér stað á starfi æðstu 
stjórnenda: 
 

... það er ekki spurning að þau (viðmið um árangur) hafa breyst mjög mikið ... 
mjög mikið. Það hlýtur að vera vegna þess að það er alltaf verið að reka menn og 
ráða forstjóra hér og forstjóra þar. ... (viðmiðin) hafa breyst frá því að vera meira 
mannleg yfir í það að vera bara fjárhagsleg. ... Ég hugsa að í dag miðist þetta allt 
við efnahagsreikning fyrirtækja. Hvað hann vex og hvað fyrirtæki geta tekið út úr 
rekstrinum og borgað í arð og þess háttar ... og starfshættir stjórnandans miðast 
allir að þessu ...ég held að það sé rosalega mikil pressa á mikið af ungu fólki í dag, 
sérstaklega ungu fólki sem er að takast á við svona verkefni (stjórnun) ... oft með 
litla reynslu af stjórnun í rauninni... 

Viðmælandi A 
 

... nú hafa menn miklu meiri tíma til þess að reka og skipuleggja fyrirtæki því þú 
veist hvaða peninga þú getur fengið og þú getur skipulagt þið. Þú veist hvað 
hlutirnir kosta eftir svo og svo langan tíma. Þú ert ekki í óðaverðbólgu núna ... 
það er náttúrulega hluti af því hvað gengur vel í dag hvað er búið að gefa 
mönnum mikið frjálsræði til starfa. 

Viðmælandi G 
 

... hann (stjórnandinn) hefur miklu fleiri tæki og tól til þess að ná sambandi og 
ekkert að hanga svona í símanum og bíða (eins og áður). En hann verður líka 
áreiðanlega og vegna þess fyrir miklu meira áreiti. Það er ekki nokkur vafi á því. 
... Þessi launamunur sem núna er í dag, hann var ekki til. Forstjórinn var kannski 
með tvöföld, þreföld laun, eitthvað svoleiðis sko. En núna er hann með 20 
sinnum meiri, 30 sinnum fimmtíu sinnum og 100 sinnum ... Ég held sko að þetta 
geti haft afskaplega slæm áhrif ... þeir geta ekkert samið við fólk. Maður sem er 
með 20 milljónir á mánuði getur ekkert verið að semja við einhvern sem er með 
100 þúsund krónur á mánuði eða 200 þúsund. Hann bara getur það ekki.  

Viðmælandi E  
 

Flestir viðmælendur tóku í sama streng gagnvart launaumræðum æðstu 
stjórnenda: 
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Ég er alveg viss um að þessi ofboðslegu laun eru að skríða niður eftir pýra-
mítanum í þessum fyrirtækjum. Og þessir menn þeir náttúrulega tala aldrei við 
nokkurn mann nema sína næstu. Og þeir eru bara í annarri veröld, þeir eru bara í 
allt annarri veröld. 

Viðmælandi F 
 

... ég horfði til þess að mín laun væru svona í einhverju samræmi við það sem 
aðrir væru að fá því að þó ég væri eins og ég segi s.s. foringi í þessu liði þá var 
þetta ekki – þá átti ég bara ekki að njóta einn ágóðans. ...Núna ... þeir sem eru 
forstjórar sko þeir fá eitthvað, ég veit ekki hvaða margöld laun jafnvel sinna 
næstu yfirmanna.  Í dag finnst mér stjórnendur leggi meira uppúr þeim 
efnahagslega ávinningi sem þeir sjálfir ná og þá svífast menn þess vegna einskis 
sko. Þú átt einhverja samstarfsaðila í dag sko og ef að þú hefur eitthvað uppúr 
því að skilja við þá og semja við einhverja aðra og þá kannski ekki síst 
persónulega að þá bara gerir þú það. Og þó að menn hafi eins og ég segi talið að 
einhverfir væru félagar þínir úr viðskiptalífinu – viðskiptafélagar þá á morgunn 
kannski eru þeir orðnir andstæðingar þínir. 

Viðmælandi D 
 

Kapphlaupið er alveg gígantískt finnst mér. Ég er ekkert viss um að ég myndi ... 
þú veist, þessi tími kemur ekki aftur. Þróunin er allt öðruvísi. Menn eru svo 
ofboðslega uppteknir af að græða og fjárfesta, það gengur ekkert út á annað 
algjörlega frá morgni til kvölds ... þeir hafi ekki tíma fyrir fólk. 

Viðmælandi C 
 

... í mínum huga er það alveg klárt að mikið af því sem er verið að gera hérna, er 
það sem var verið að gera í bandarísku fjármálalífi fyrir 10-15 árum síðan. Þú 
veist hérna strippa fyrirtæki og selja hlutina út og ná þessu inn og búa til þessi 
hérna – sameina þetta og barbarians at the gate athmosphare og það allt sama 
sem menn eru að gera hér með brilliant árangri að vissu leiti.  

Viðmælandi B 
 

Þróun í stjórnun innan íslenskra fyrirtækja er ekki ljós en viðmælendur 
telja greinilega hana vera ólíka miðað við áður. 

Lokaorð 

Í þessari grein hafa verið rakin viðhorf þeirra sem nú eru að láta af störfum 
sem æðstu stjórnendur nokkurra íslenskra fyrirtækja. Þau lífsviðhorf eru að 
sjálfsögðu ekki einsleit en þó má finna rauðan þráð sem viðmælendur eiga 
sameiginleg. Þau þrífast á því að taka áskorunum, finnst gaman af fólki og 
vilja vinna með fólki til góðra verka. Þau segjast hafa notað innsæi til að taka 
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ákvarðanir, sérstaklega við ráðningar og erfiðar ákvarðandir og tala um 
ábyrgð starfsins. 

Rannsóknaspurningin sem lagt var upp með var að viðmælendur væru 
vongóðir, þeir eru það en sú kenning nær ekki að útskýra nægilega vel 
lífsviðhorf þeirra og því er hugtakið heppni sett hér fram sem betri 
útskýringaþáttur. Þróun í íslensku atvinnulífi er samkvæmt viðmælendum 
mínum „ógnvænlega hröð“ og þeir lýsa bæði kostum og göllum. Skoðun 
þeirra á hinum yngri stjórnendum er misjöfn en flest nefna þau hraða, laun 
og græðgi. Sú þróun sem átti sér stað í Bandarísku viðskiptaumhverfi fyrir 
10-15 árum ól af sér umfjöllun um stjórnendur sem hetjur. Í þessari grein 
hefur verið sýnt fram á að slík skilgreining hjálpar ekki til við að skilja hvað 
stjórnendur raunverulega gera. Ekki er hægt að meta hvort annars er krafist 
af þeim sem nú stjórna nema með því að rannsaka lífsviðhorf þeirra og bera 
þau saman við þennan hóp og verður það næsta viðfangsefni. 
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Alþjóðavæðing frá smáu en opnu 
hagkerfi 
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Aukin umsvif íslenskra fyrirtækja á erlendum vettvangi hafa vakið áhuga 
umheimsins, enda Íslendingar verið að hasla sér völl á þessu sviði víða um 
heim Þar sem hagkerfi Íslands er í senn opið og lítið á alþjóðlegan mæli-
kvarða kann alþjóðavæðingin að hafa meiri og jákvæðari áhrif á Íslandi en í 
stærri hagkerfum. Vaxandi alþjóðaviðskipti hafa opnað markaði og gert 
Íslendingum kleift að eiga viðskipti án hindrana og samkeppnishæfni 
íslenskra fyrirtækja hefur þar með aukist til mikilla muna.  

Þessi alþjóðavæðing er ekki lengur bundin við sölufyrirtæki sjávarafurða, 
eins og var einkennandi fram eftir 20 öldinni, heldur má nú sjá fyrirtæki af 
ýmsum toga hasla sér völl í öðrum löndum.  

Óhætt er því að segja að undanfarin ár hafa verið einhver mestu upp-
gangsár í sögu íslensku þjóðarinnar. Hagstæðar ytri aðstæður í hefðbundnum 
atvinnugreinum eiga sinn þátt í því góðæri sem ríkt hefur á Íslandi. En í 
þessu sambandi gleymist þó oft að meta réttilega þau áhrif sem svona 
gjörbreytingar á efnahags- og viðskiptaumhverfi íslenskra fyrirtækja hafa haft 
á verðmætasköpun þeirra og getu til að taka þátt í alþjóðlegum viðskiptum. 
Sem dæmi má nefna samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EEA) sem 
árið 1994  færði Íslendingum frjálst flæði vöru, fjármagns og vinnuafls og 
opnaði fyrirtækjum markaði sem áður voru lokaðir. Með aðild Íslands að 
samningnum fékkst aðgangur að gífurlega stórum mörkuðum sem um leið 
kallaði á nýja hugsun í rekstri íslenskra fyrirtækja. Annað sem haft hefur mikil 
áhrif á vöxt íslenskra fyrirtækja erlendis er einkavæðing ríkisfyrirtækja og þá 
kannski sérstaklega íslensku bankanna. Sú ákvörðun íslenskra stjórnvalda 
hefur haft mikla þýðingu fyrir íslensk fyrirtæki til að hasla sér völl erlendis. 
Minnkandi ríkisafskipti hafa einnig leitt af sér virkari samkeppni á íslenskum 
markaði. Ýmsar kenningar hafa komið fram um það hvernig fyrirtæki 
alþjóðavæðast. Hér verður einungis tæpt á tveimur þeirra, eða Uppsala 
kenningunni og kenningunni um Born Global fyrirtæki. 
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Uppsala kenningin 

Á áttunda áratug síðustu aldar kom fram kenning sem kennd er við 
Viðskiptaháskólann í Uppsölum (The Uppsala Internationalisation Model). 
Fræðimenn hófu að skoða sænsk fyrirtæki sem höfðu náð hvað lengst í 
alþjóðavæðingunni. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að alþjóðavæðing 
sænsku framleiðslufyrirtækjanna gerðist í nokkrum þrepum (Johanson, J. og 
Wiedersheim-Paul, F. 1975). 

Þau fyrirtæki sem Johanson og Wiedersheim-Paul skoðuðu höfðu í stuttu 
máli sagt hafið starfsemi sína á innanlandsmarkaði, síðan hófu þau útflutning 
með því að nýta sér umboðsaðila í öðrum löndum, því næst ákváðu þau að 
setja á laggirnar eigin söluskrifstofur í öðrum löndum og á síðasta þrepinu 
hófu þau framleiðslu utan heimalandsins.  

Þessi kenning hefur í gegnum tíðina notið mikilla vinsælda í því skyni að 
skýra hvernig fyrirtæki alþjóðavæðast en hún hefur einnig verið talsvert gagn-
rýnd. Helst vegna þess að í athugun fræðimannana voru eingöngu fram-
leiðslufyrirtæki og því er erfiðara að nota þessa kenningu á aðrar iðngreinar 
og segja til um hvernig þær myndu alþjóðavæðast. 

Hins vegar hefur hún þótt góð til þess að lýsa því hvernig alþjóða-
væðingin eykst stig af stigi hjá fyrirtækjum og að það hljóti að gerast í 
ákveðnum þrepum. 

Í kenningu Uppsalaskólans er lögð mikil áhersla á að stjórnendur hafi 
góða þekkingu á þeim markaði sem þeir ætla sér að starfa á. Slíkt hefur áhrif 
á allar skuldbindingar fyrirtækja því forsvarsmenn þeirra þurfa að búa yfir 
þekkingu á þeim markaði sem fyrirtækið mun starfa á, bæði almennri og 
sérhæfðri. Sérhæfð þekking er aðeins talin fást með reynslu, á meðan almenn 
þekking telst breytileg frá einu landi til annars. 

Fleiri kenningar hafa komið fram sem skýra hvernig fyrirtæki 
alþjóðavæðast. Ein þeirra er kenningin um að fyrirtæki séu Born Global. 

Born Globals 

Það eru fleiri kenningar sem skýra alþjóðavæðingu fyrirtækja og hafa notið 
vaxandi vinsælda á undanförnum árum. Þessar kenningar snúa að því að 
fyrirtæki hefji alþjóðavæðingu nánast við stofnun. 

Þessar kenningar hafa ýmis nöfn og má til dæmis nefna International 
New Ventures (McDougall, Shane and Oviatt, 1994) og Born Globals 
(Knight & Cavusgil, 1996; Madsen & Servais, 1997; Harveston, Kedia & 
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Davis, 2000). Einnig hafa fyrirtækin verið kölluð Global Startups (Oviatt og 
McDougall, 1994;1997) eða Born International firms (Majkgård og Sharma, 
1999).  

Oviatt og McDougall (1997) hafa bent á að þó svo að mörg fyrirtæki 
alþjóðavæðist í smáum skrefum þá sé hraði og flækjustig fyrirtækja að aukast 
og lítill en vaxandi hluti fyrirtækja eru alþjóðleg frá stofnun. Því mætti segja 
sem svo að þau fyrirtæki sem telja má alþjóðleg frá stofnun hafi sleppt 
einhverjum skrefum í kenningu Uppsalaskólans. Einnig segja þau að 
stjórnendur fyrirtækja í dag séu mun háðari alþjóðlegum mörkuðum heldur 
en áður var og að t.d fjármögnunarmöguleikar fyrir fyrirtæki hafi gjörbreyst. 
Allt þetta hefur áhrif á það hvernig fyrirtæki fara á erlenda markaði. 
Samkvæmt kenningunni um Born Globals þá verða fyrirtækin alþjóðleg mjög 
fljótlega eftir stofnun og mörg þeirra hafa ekki einu sinni raunverulega 
starfsemi í heimalandi sínu (Jolly, Alahuhta and Jeannet, 1992; Knight and 
Cavusgil 1996; McKinsey and Co. 1993; Oviatt and McDougall, 1994). Þetta 
er alveg á skjön við Uppsalamódelið sem segir að fyrst sé hafist handa á 
heimamarkaði og fyrirtækið byggt upp þar, svo sé haldið á markaði erlendis. 

Aðferðir og gögn 

Þau gögn sem hér er stuðst við eru tvenns konar. Annars vegar er það 
niðurstöður úr símakönnun Sem framkvæmd var í janúar og febrúar 2006. 
Upphaflegt úrtak var 1000 íslensk fyrirtæki sem hafa fleiri en 10 starfsmenn. 
Ákveðið var að velja fyrirtæki sem hefðu fleiri en 10 starfsmenn svo ekki 
myndu slæðast með inn í úrtakið svokölluð einyrkjafyrirtæki. 

Af þessum 1000 fyrirtækjum höfðu 32 hætt starfsemi og um 165 fyrirtæki 
í úrtakinu höfðu færri en 10 starfsmenn. Ekki reyndist unnt að ná í 
stjórnendur 115 fyrirtækja og 191 neitaði að svara. Því fór svo að 497 stjórn-
endur svöruðu en það er svarhlutfall upp á 61,9%. 

Hér er einnig stuðst við gögn frá Seðlabanka Íslands um beinar erlendar 
fjárfestingar íslenskra fyrirtækja á árunum 1998 til ársloka 2005. Gögn um 
beinar erlendar fjárfestingar sem og fjármunaeign Íslendinga erlendis.
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Niðurstöður 

Óhætt er að segja að mörg íslensk fyrirtæki hafi fylgt því mynstri sem sett er 
fram í kenningum um alþjóðavæðingu fyrirtækja. Mörg fyrirtæki hafa byrjað á 
útflutningi og síðan smám saman aukið skuldbindingar sínar í öðrum löndum 
með því að fjárfesta í eða kaupa fyrirtæki erlendis og fylgt þannig kenningum 
Uppsalaskólans. Önnur hafa alþjóðavæðst fljótlega eftir stofnun og geta því 
talist til Born Global fyrirtækja eða International New Ventures. 

Bein fjármunaeign Íslendinga erlendis hefur vaxið hröðum skrefum á 
undanförnum árum en hún var rúmir 23 milljarðar árið 1998. Í lok árs 2005 
var hún komin í 642.5 milljarða króna eins og sjá má á mynd 1. Á árunum 
2000-2005 keyptu Íslendingar hlut í erlendum fyrirtækjum fyrir rúma 1256 
milljarða króna. Mesta aukningin er sem fyrr í Evrópu. Af niðurstöðum 
þessarar rannsóknar má ráða að þó svo að gífurleg aukning hafi orðið í 
beinum erlendum fjárfestingum íslenskra fyrirtækja þá eru það einungis mjög 
fá fyrirtæki sem standa á bak við þessa aukningu (Seðlabanki Íslands, júlí 
2006) 
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Mynd 1. Bein fjármunaeign Íslendinga erlendis 1998-2005 

Hins vegar er það áhugavert að það eru ekki mörg fyrirtæki sem standa á 
bak við allar þessar fjárfestingar sem íslensk fyrirtæki hafa staðið fyrir á 
undanförnum árum. Séu forsvarsmenn íslenskra fyrirtækja spurðir hvort þeir 
hafi keypt ráðandi hlut í fyrirtæki erlendis á undanförnum 12 mánuðum, eða 
á árinu 2005 kemur áhugaverð niðurstaða í ljós. Einungis 3.8% hafa keypt 
ráðandi hlut í öðru fyrirtæki erlendis. 
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Af þessu má ráða að það eru fá íslensk fyrirtæki sem eru að fjárfesta í 
öðrum löndum. Örlítið fleiri hafa þó hug á að fjárfesta á næstu 12 mánuðum 
eða á árinu 2006 því 8.2% sögðust hafa hug á að kaupa ráðandi hlut á þessu 
tímabili. Þess ber að geta að þarna er einungis spurt um hvort kaupa eigi 
ráðandi hlut en ekki er spurt um aðrar fjárfestingar. 

Á hvaða mörkuðum starfa fyrirtækin 

Þegar spurt var í hvaða löndum fyrirtækin eru með starfsemi kom í ljós að 
88,5% þeirra eru eingöngu með starfsemi á Íslandi. Á Íslandi og í einu öðru 
landi eru 3,8% þeirra og á Íslandi og í nokkrum öðrum löndum eru 7,7%. Í 
töflu 1 má sjá í hvaða löndum íslensku fyrirtækin starfa. 
 
Tafla 1. Þau lönd sem fyrirtækin hafa fjárfest í  
Lönd Fjöldi Lönd Fjöldi

Bretland 17 Lúxemborg 2
Danmörk 16 Portúgal 2
Noregur 9 Lettland 2
Bandaríkin 9 Grænland 2
Svíþjóð 9 Rúmenía 1
Þýskaland 8 Chile 1
Holland 5 Vietnam 1
Kanada 4 Kórea 1
Búlgaría 4 Rússland 1
Spánn 4 Kína 1
Finnland 3 Eistland 1
Færeyjar 3 Kýpur 1
Litháen 3 Evrópa 1  

Vöxtur fyrirtækja 

Þegar spurt var hvort sé vænlegra fyrir fyrirtækin að kaupa hlutfallslega stærra 
fyrirtæki (samanborið við fyrirtækið sjálft) og vaxa þannig hratt eða hvort 
það væri betra að kaupa hlutfallslegra smærra fyrirtæki og vaxa þannig hægar 
kom berlega í ljós að íslenskir fyrirtækjastjórnendur vilja feta veginn og sögðu 
51,7% að betra væri að kaupa smærra fyrirtæki eins og sjá má á mynd 2. Þá 
voru 12,8% stjórnenda sammála um að betra væri að kaupa hlutfallslega 
stærri fyrirtæki en tæp 6% vildu blanda þessu saman og kaupa bæði stærri og 
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smærri fyrirtæki. Tæp 30% svarenda sögðu að það hentaði ekki fyrirtæki 
þeirra að taka yfir fyrirtæki erlendis. 
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Mynd 2. Vöxtur fyrirtækja í útrás 

Erlendir markaðir 

Sé litið á hver hvatinn á bak við fyrirtækjakaup erlendis er á mynd 3 þá 
kemur í ljós að íslensk fyrirtæki eru að sækjast eftir aðgangi að markaði. Slíkt 
er eðlilegt því íslenska hagkerfið er lítið og því erfitt fyrir mörg fyrirtæki að 
stækka meira en orðið er á heimamarkaði. Í þessari spurningu mátti nefna 
fleiri en einn svarmöguleika. Þess ber því að geta að hlutfallstölur eru 
reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku afstöðu en ekki fjölda svara. 
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Mynd 3. Hvatinn á bak við fyrirtækjakaup erlendis 
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Lykilárangursþættir 

En hvernig er hægt að ná árangri í fyrirtækjakaupum erlendis? Hvað þarf að 
hafa í huga ef stjórnendur ætla að ná árangri á mörkuðum erlendis? Eins og 
sjá má í töflu 2 þá er það fyrst og fremst að fyrirtækin viti að hvaða marki 
þau eru að stefna og að þau hafi vel skilgreinda áætlun um það hvernig þau 
ætla að ná þeim markmiðum sem þau hafa sett sér. Það vekur athygli hér að 
einungis sex stjórnendur nefndu að það væri lykilárangursþáttur að ná fyrst 
árangri á heimamarkaði eins og Uppsalakenningin gerir ráð fyrir. Hins vegar 
nefna flestir að nauðsynlegt sé að hafa þekkingu á þeim markaði sem 
fyrirtækið mun starfa á. 

Tafla 2 . Lykilárangursþættir 
Lykilárangursþáttur Fjöldi

Þekkja markaðinn 36
Sterkur fjárhagur 31
Gott starfsfólk 30
Vel útfærð stefnumótun og góð áætlanagerð 27
Þekking 25
Undirbúningur 18
Góð þjónusta 13
Góðir stjórnendur sem leggja mikið á sig 25
Viðbragðsflýtir og áræðni 11
Traust og heiðarleiki 11
Að bjóða upp á góða vöru 10
Markaðs- og kynningarmál 8
Að ná fyrst árangri á heimamarkaði 6
Að einbeita sér að því sem maður er góður í 5
Erlend sambönd 5
Stöðugleiki 5
Samlegðaráhrif og hagkvæmni 4
Þolinmæði/tími 3
Aðgengi að upplýsingum 3
Annað 57  

Fjármögnun 

Mikið hefur verið rætt um hvernig ,,íslensku yfirtökurnar” eru fjármagnaðar. 
Eins og sjá má á mynd 4 þá virðist vera sem svo að flest íslensku fyrirtækin 
nýti blöndu eigin fjár og lánsfjár til þess að fjármagna erlend fyrirtækjakaup. 
Þess ber að geta að mjög fá svör eru á bak við þessa spurningu en samkvæmt 
þessu þá er algengast að fyrirtækin nýti sér blöndu af eigin fé og lánsfé eða 
eingöngu lánsfé. 
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Mynd 4. Hvaðan kemur það fjármagn sem þitt fyrirtæki nýtir til útrásar? 

Ef spurt var hvort fjármagnið kæmi frá innlendum eða erlendum 
fjármálafyrirtækjum þá kom í ljós að íslensk fjármálafyrirtæki virðast lána 
meira til útrásarinnar heldur en erlend. Það voru 57,1% sem nýttu sér 
fjármagn frá innlendum fjármálafyrirtækjum, 14,3% frá erlendum fjármála-
fyrirtækjum og 28,6% tóku bæði lán hjá innlendum og erlendum fjármála-
fyrirtækjum. 

 
Þó erfitt sé að sjá á þeim gögnum sem hér eru sett fram þá má samt segja 
sem svo að mörg íslensk fyrirtæki hafa alþjóðavæðst í líkingu við Uppsala 
kenninguna. Mörg íslensku fyrirtækjanna eru stofnuð í upphafi til þess að 
sinna íslenskum markaði. Þegar heimamarkaður er orðinn takmarkandi fyrir 
frekari vöxt fyrirtækisins þá hafa mörg hver byrjað útflutning og svo yfirtekið 
fyrirtæki eða stofnað fyrirtæki í öðrum löndum. Hins vegar á kenningin um 
Born Globals einnig vel um Ísland og mörg íslensk fyrirtæki. Það er óhætt að 
segja að Ísland hafi ákveðna sérstöðu sökum smæðar sinnar. Ísland er lítið en 
opið hagkerfi og mörg fyrirtæki hafa sleppt þeim skrefum sem nefnd voru til 
sögunnar í Uppsalakenningunni. Sumhver eru jafnvel eingöngu með höfuð-
stöðvar sínar á Íslandi en enga aðra starfsemi. Þetta endurspeglast líka í 
fjármunaeign Íslendinga erlendis. 
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Stjórnsýsluendurskoðun –  
hvað, hvar og hver? 

Bjarni Frímann Karlsson 

  

Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands hóf á síðasta hausti að bjóða 
upp á meistaranám í reikningshaldi og endurskoðun, sem nemendur munu 
ljúka með prófgráðunni Master of Accounting (MAcc). Meðal greina í þessu 
námi er stjórnsýsluendurskoðun. Hún hefur ekki áður ratað inn í kennsluskrá 
háskóla hér á landi og verður hún því kynnt lítillega á þessum vettvangi. Fyrst 
verður drepið á uppruna stjórnsýsluendurskoðunar og lagagrundvöll, síðan 
útskýrt út á hvað þessi tegund endurskoðunar gengur og greint frá hvernig 
hún hefur verið iðkuð til þessa. Megin umfjöllunin verður þó um fræðilegan 
grundvöll stjórnsýsluendurskoðunar. Í því samhengi verður horft til við-
fangsefna hennar, vettvangsins og ekki síst til þess í hverra höndum hún ætti 
að vera – þ.e. hvað, hvar og hver? 

Uppruni 

Frá fyrstu tíð hefur við stjórn ríkisfjármála verið þörf fyrir einhvers konar 
eftirlit með meðferð fjárins. Þetta eftirlit var lengst af á könnu viðkomandi 
rentukammers - síðar fjármálaráðuneytis. Þegar kom fram á síðustu öld tók 
að bóla á því að eftirlitið yrði stofnanavætt. Sú þróun hófst þó ekki að marki 
fyrr en eftir síðari heimsstyrjöld. Nú er í flestum ef ekki öllum ríkjum að 
finna ríkisendurskoðunarstofnun í einhverri mynd. Slíkar stofnanir mynduðu 
með sér alþjóðasamtök árið 1953, INTOSAI (International Organisation of 
Supreme Audit Institutions), sem 183 ríki eiga aðild að í dag. Samtökin 
samþykktu árið 1977 mikilvæga yfirlýsingu, svokallaða Lima-yfirlýsingu, um 
hlutverk og verkefni ríkisendurskoðunarstofnana þar sem mikil áhersla var 
lögð á stjórnskipulegt sjálfstæði þeirra, er tryggt skyldi m.a. með því að færa 
þær undan fjármálaráðuneytunum og setja þær beint undir viðkomandi 
þjóðþing (sjá INTOSAI, 1998). Í Lima-yfirlýsingunni var einnig kveðið skýrt 
á um mikilvægi stjórnsýsluendurskoðunar í regluverki ríkja um eftirlit með 
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opinberum fjármálum og lögð áhersla á að hún sé ómissandi þáttur í ytri 
endurskoðun hjá hinu opinbera, jafn rétthár og lögfylgni- og fjárhags-
endurskoðunin (legality and regularity audit).  Þetta hvort tveggja hefur mjög 
víða gengið eftir, t.d. hér á landi með lögum nr. 12/1986, en núgildandi lög 
um Ríkisendurskoðun eru nr. 86/1997 (sjá sögulegt yfirlit hér á landi í 
Ríkisendurskoðun, 2004). 

Hvað? 

Nafngiftin „stjórnsýsluendurskoðun“ er eins og svo margt í íslenskri löggjöf 
bein þýðing úr dönsku, þ.e. á heitinu forvaltningsrevision. Á ensku er fyrirbærið 
yfirleitt nefnt performance audit(ing), en þó hefur tíðkast á Englandi að tala um 
value-for-money audit. Séu þessi þrjú erlendu heiti þýdd beint eftir orðanna 
hljóðan má segja að komin sé fram nokkuð hnitmiðuð lýsing á fyrirbærinu, 
sem sagt „endurskoðun á frammistöðu og arðsemi stjórnsýslunnar“. Um 
þetta snýst stjórnsýsluendurskoðun í hnotskurn: eftirlit með meðferð og 
nýtingu opinbers fjár. Hún er einskonar fyllimengi við fjárhagsendur-
skoðunina því til samans sinna þær framangreindu verkefni í heild. Á þessum 
tveimur megingreinum endurskoðunar á ríkisfjármálum er samt grundvallar-
munur og skal hann hér tíundaður í örstuttu máli áður en lengra er haldið.  

Fjárhagsendurskoðun beinist fyrst og fremst að reikningsskilum og er 
ætlað að staðfesta að þau samrýmist fyrirfram gefnum viðmiðum, þ.e. gefi 
„glögga mynd af rekstri og efnahag í samræmi við góða reikningsskilavenju“. 
Í þessu skyni er innra eftirlit viðkomandi stofnana kannað og einnig hvort 
útgjöld séu í samræmi við heimildir fjárlaga og önnur lögmæt fyrirmæli. Þessi 
grein endurskoðunarinnar er í raun ekki ýkja frábrugðin endurskoðun hjá 
fyrirtækjum í einkageiranum. Hún er í eðli sínu reglubundin vottunaraðgerð, 
bæði í tíma og rúmi, þar sem útsýnið er að verulegu leyti skoðað í „baksýnis-
speglinum“ og þar með er hún fyrst og fremst lýsandi (deskriptíf). Þótt 
reikningsskilum sé ætlað að vera grundvöllur ákvarðanatöku þá hefur í 
vaxandi mæli komið fram gagnrýni á endurskoðunina í þá veru, að hún sé 
farin að lifa sínu eigin lífi og sé orðin „eftirlit með eftirliti“ - einskonar 2. 
gráðu eftirlit (Power, 1997). 

Stjórnsýsluendurskoðun er gildisbundnari aðgerð (normatíf) og miðar 
oftar en ekki að breytingum á starfsemi viðkomandi stofnunar, þ.e. henni er 
ætlað að hafa leiðréttandi áhrif. Þannig er ekkert síður horft út um 
„framrúðuna“ þótt vissulega sé byggt á því sem lagt hefur verið að baki. 
Markmið stjórnsýsluendurskoðunar er að veita stofnunum aðhald í rekstri 
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með ábendingum um það sem betur má fara í stjórnun þeirra og meðferð 
þeirra og nýtingu á ríkisfé. Hér er nýtingarþátturinn í brennipunkti. Henni er 
ætlað að draga fram nýjar upplýsingar og þekkingu sem skapar grundvöll fyrir 
nýjar ákvarðanir; betri en þær sem áður voru teknar. Stjórnsýsluendurskoðun 
er í eðli sínu aðstæðnabundin (ad hoc). Henni hefur verið líkt við könnunar-
leiðangur inn á óbyggt svæði í fróðlegri grein (Pollitt og Summa, 1997). 
Fyrirfram skilgreind viðmið koma þó vissulega við sögu, fyrst og fremst í 
formi settra markmiða, en frammistöðumatið sjálft verður samt að útfæra 
eftir aðstæðum hverju sinni. 

Sú venja hefur almennt fest í sessi, sbr. Lima-yfirlýsinguna, að metið er út 
frá þremur víddum eða sjónarhornum: hagsýni, skilvirkni og markvirkni. 
(Þau hafa oftlega gengið undir nafninu „e-in þrjú“ því á ensku eru 
samsvarandi hugtök economy, efficiency og effectiveness.) Þessi sjónarhorn eru felld 
að hinu hefðbundna framleiðslulíkani, þ.e. aðföng > vinnsla > afurðir (input, 
processing, output). 

Með hagsýni er átt við hvort tilhlýðilegrar ráðdeildar hafi verið gætt við 
öflun aðfanga til viðkomandi starfsemi. Sjónum er þá m.a. beint að inn-
kaupum, starfsmannahaldi o.s.frv. 

Við mat á skilvirkni er sambandið milli aðfanga og afurða skoðað. Venja 
er að tjá þetta samband með hlutfallinu afurðir/aðföng, en oft getur verið 
gagnlegt að snúa þessu hlutfalli við því þá sýnir það einingarkostnaðinn við 
tiltekna framleiðslu á afurðum (vörum eða þjónustu). Skilvirkni er náskyld 
framleiðnihugtakinu (productivity), því hún svarar spurningum af því tagi 
hvort unnt sé að gera það sama fyrir minna fé eða hvort hægt sé að gera 
meira fyrir sama fé. 

Síðast nefnda sjónarhornið, markvirknin, beinist að því að meta árangur 
(outcome) af starfseminni eða framleiðslunni. Slíkt mat getur oft verið 
erfiðleikum bundið. Bæði er það vegna þess að það útheimtir að fyrir liggi 
skýr markmið um árangur af viðkomandi starfsemi, en slíkt skortir oft, og 
einnig vegna þess að stundum er erfitt að greina að afurð og árangur, t.d. 
getur afurðin stundum verið sá árangur sem að er stefnt. Oftast er þó hér um 
raðbundin (sequentiel) hugtök að ræða, þ.e. að árangurinn kemur í ljós síðar 
en afurðirnar. Einnig er misjafnt hvað markvirknihugtakið er túlkað breitt. 
Stundum er gengið út frá því að hámarksskilvirkni hafi verið náð og þá er 
hægt að tjá markvirkni með hlutfallinu árangur/afurðir. Oftar er þó aðfanga-
notkunin dregin inn í mælinguna á markvirkni og gildir þá sambandið 
markvirkni = afurðir/aðföng * árangur/afurðir. Í þessu síðara tilfelli er þá hægt að 
tala um kostnaðar-markvirkni (cost-effectiveness). Þetta er raunhæfara 
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sjónarhorn, því ella gæti mælst mikil markvirkni þótt árangri hafi verið náð 
með óhagkvæmum hætti. 

Fjórða víddin eða sjónarhornið í stjórnsýsluendurskoðun hefur á allra 
síðustu árum komið inn í myndina, en þar er átt við fjárhagsstjórn (economic 
management) stofnananna. Þá er litið svo á að hin hefðbundna þrískipting, 
þ.e. „e-in þrjú“, öðlist fyrst fulla merkingu þegar þessar víddir eru séðar eða 
settar í samhengi við fjárhagsstjórn viðkomandi stofnunar. Sumar ríkisendur-
skoðunarstofnanir hafa innleitt þessa fjórðu vídd í verklagsreglur sínar, s.s. 
danska ríkisendurskoðunin. Þar á bæ er fjárhagsstjórn ( d. økonomistyring) 
skilgreind svo: 
 

Með fjárhagsstjórn er átt við það stjórnunarferli sem stjórnendur hafa gangsett í 
því skyni að nýta aðföng og haga aðgerðum þannig að markmið stofnunarinnar 
náist sem best. Fjárhagsstjórnin tekur til þeirra ferla og aðgerða sem gera 
stjórnendum kleift að meta hvort samhengið milli aðfanganotkunar, framleiðslu 
og árangurs er sem ákjósanlegast. (Rigsrevisionen, 1998. Þýð. höf.) 

 
Hér er sem sagt ekki átt við „fjármálastjórn“ stofnana heldur er hér um 

mun yfirgripsmeira hugtak að ræða, hagræns eðlis. Góð fjárhagsstjórn tryggir 
hagsýni, skilvirkni og markvirkni og að stefnu sé fylgt og að tilætlaður 
árangur náist. 

Ástæðan fyrir tilkomu þessarar fjórðu víddar er sú gagngera breyting sem 
varð á framkvæmd fjárlaga í ríkjum V-Evrópu og N-Ameríku á tveimur 
síðustu áratugum 20. aldar. Fókusinn í fjárlagagerðinni og reikningsskilum 
opinbera geirans sem fram til þess tíma hafði verið á notkun fjármunanna og 
fjármagnsins, þ.e.a.s. hann hafði verið aðfangamiðaður (input-oriented), 
færðist þá yfir á markmiðin og árangurinn og varð þar með árangursmiðaður 
(output-oriented). Samhliða þessari þróun dró mjög úr miðstýringu í 
ríkisbúskapnum og stofnanir ríkisins fengu í æ ríkari mæli tækifæri til að beita 
sjálfstæðum stjórntökum út frá eigin forsendum. Stjórnsýsluendurskoðun 
yrði ómarkviss og brotakennd ef ekki er gerð úttekt á fjárhagsstjórn 
viðkomandi stofnunar. Í rauninni ætti sú athugun að vera fyrsta skrefið og 
niðurstöður hennar ákvarða síðan framhaldið. Ef fjárhagsstjórnin er í molum 
er það sóun á tíma og fjármagni að hefja greiningu út frá hinum víddunum 
þremur. Endurskoðandinn þarf þá að leggja höfuðáherslu á að fjárhags-
stjórnin verði efld. Þetta er hliðstætt því sem gildir um fjárhagsendurskoðun 
hjá einkafyrirtæki. Endurskoðandinn beinir fyrst sjónum sínum að innra 
eftirliti fyrirtækisins. Ef það er í skötulíki verða allar greiningar á bókhaldi og 
reikningsskilum meira og minna út í hött. 
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Hugtökin sem hér hafa verið kynnt og samhengið milli þeirra eru dregin 
saman á mynd 1. 

 

 
Þess er skylt að geta að Ríkisendurskoðun notar orðið „hagkvæmni“ fyrir 

það sem hér er kallað hagsýni. Það er í samræmi við 9. gr. laganna um 
Ríkisendurskoðun nr. 86/1997 þar sem segir: 
 

Stjórnsýsluendurskoðun felst í því að kanna meðferð og nýtingu ríkisfjár, hvort 
hagkvæmni og skilvirkni sé gætt í rekstri stofnana og fyrirtækja í eigu ríkisins og 
hvort gildandi lagafyrirmælum sé framfylgt í þessu sambandi. 

 
Það er eftirtektarvert að í lögunum er markvirkni ekki nefnd á nafn og 

ekki heldur fjárhagsstjórn. Hins vegar sagði í greinargerð með frumvarpinu til 
þessara sömu laga í umfjöllun um 9. greinina: 
 

Með hagkvæmni í þessu sambandi er átt við hvort hagsýni (economy), skilvirkni 
(efficiency) og markvirkni (effectiveness) hafi verið gætt í rekstrinum. Lagt er til 
að þessi skilgreining verði áréttuð í lagagreininni sjálfri. Til nánari skýringar er 
rétt að taka fram að með hagsýni í þessu sambandi er fyrst og fremst átt við að 
sparnaðar og ráðdeildar sé gætt í rekstri. Þá er með hugtakinu skilvirkni átt við að 
framleiðni og afköst á tilteknu tímabili í viðkomandi rekstri séu nægjanleg eða 
viðunandi. Loks er með hugtakinu markvirkni í þessu sambandi átt við þau 
markmið og þann árangur sem að er stefnt með rekstrinum. 
Stjórnsýsluendurskoðun nær ekki aðeins til einstakra þátta stjórnunar heldur 
einnig til stjórnunar í heild sinni, þar á meðal skipulags og stjórnkerfis. 
(Greinargerð með 497. frumvarpi til laga, 1996) 

 

Markmið Afurðir Aðföng Framleiðsla Árangur  
eða áhrif 

Fjárhagsstjórn 

Hagsýni 

Skilvirkni Markvirkni

Kostnaðar-markvirkni

Mynd 1. Líkan af stjórnsýsluendurskoðun
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Ekki verður af þingskjölum ráðið hvers vegna í lögunum sjálfum var 
brugðið út frá þeirri málnotkun sem þarna var lögð til og sem greinarhöfundi 
hugnast betur. Ætla verður að tilgangur löggjafans, þ.e. „andi laganna“, komi 
fram í greinargerðinni enda þótt orðalagið hafi síðan orðið með öðrum hætti 
í lögunum sjálfum. Svo virðist einnig sem Ríkisendurskoðun hafi sama 
skilning á viðfangsefnum stjórnsýsluendurskoðunar og birtist í greinar-
gerðinni, að því frátöldu að hún notar heitið hagkvæmni í stað hagsýni, fyrir 
enska orðið economy og danska orðið sparsommelighed. 

Matsfræði (program evaluation) hefur á síðari árum haslað sér völl sem 
sjálfstæð fræðigrein innan félagsvísinda. Greinin á rætur sínar að rekja til 
Bandaríkjanna á árunum eftir síðari heimsstyrjöld. Opinber stjórnsýsla varð 
þá fyrst eiginleg fræðigrein í stað þess að vera gamalgróið samansafn af 
skrifræðislegum verklagsreglum (d. maskinbureaukrati). Margvísleg félagsleg 
verkefni voru þá sett í gang og stjórnvöld höfðu mikinn áhuga fyrir að mæla 
eða meta árangur slíkra aðgerða. Háskólar tóku virkan þátt í að þróa 
nothæfar matsaðferðir og var þar um að ræða samþættingu á verkfærum 
margra fræðigreina, s.s. hagfræði, félagsfræði, sálfræði og stjórnmálafræði; og 
allt var þetta bundið saman með tölfræði. Eftirfarandi er klassísk skilgreining 
á matsfræði: 

 
The use of social research methods to systemically investigate the effectiveness 
of social intervention programs in ways that are adapted to their political and 
organizational environments and are designed to inform social action in ways 
that improve social conditions. (Rossi et al., 2004) 

 
Matsfræði er þó meira en akademískar æfingar. Hún dregur fram 

upplýsingar sem eru stjórnvöldum mikilvægar til þess að geta tekið vitrænar 
ákvarðanir. Þetta á hún sammerkt með stjórnsýsluendurskoðun og því er 
þeim stundum ruglað saman. Á þeim er þó reginmunur. Sá er helstur að 
matsfræðin fæst m.a. við stefnugreiningu (policy analysis), meðan stjórnsýslu-
endurskoðun er alls ekki ætlað að skyggnast á bak við markmiðin. Þau eru 
tekin sem gefin stærð, sbr. það sem segir í áðurnefndri greinargerð með 
frumvarpinu til laga um Ríkisendurskoðun: 
 

Rétt er að leggja áherslu á að heimildir til stjórnsýsluendurskoðunar ná einungis 
til rekstrarlegra þátta en ekki á neinn hátt til ákvarðana, árangurs eða markmiða 
stjórnmálalegs eðlis. (Greinargerð með 497. frumvarpi til laga, 1996) 

  
Matsfræðin hefur heldur aldrei öðlast þann lagalega og stofnanalega 

„status“ sem stjórnsýsluendurskoðunin hefur. Fróðlegan samanburð á 
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þessum tveimur aðferðum getur að líta í áður tilvitnaðri grein (Pollitt og 
Summa, 1997).  

Fræðilegar forsendur 

Stjórnsýsluendurskoðun á eins og önnur endurskoðun tilvist sína undir 
hugtakinu accountability, sem er yfirleitt þýtt sem ábyrgð eða trúverðugleiki, 
þótt hvorugt íslenska orðið nái merkingu hugtaksins til fulls. Rætur þess eru 
siðfræðilegar en í seinni tíð hefur það gengið ljósum logum í heimi viðskipta, 
stjórnsýslu og hagfræði. Hin eiginlega merking er fremur „ábyrg hegðun“, því 
hugtakið gengur út frá vilja eða frumkvæði þess sem til umfjöllunar er. Hann 
sætir ekki ábyrgð, henni er ekki þröngvað upp á hann, heldur axlar hann hana 
sjálfviljugur. Skoski prófessorinn David Flint, kunnur fræðimaður í röðum 
endurskoðenda, setur þetta hugtak í fyrsta sæti nokkurra frumsenda 
(postulates) um endurskoðun og segir tilveru greinarinnar hvíla á einskonar 
samfélagslegum sáttmála (social agreement) um accountability, sem Flint 
telur að sé til staðar í vestrænum samfélögum (Flint, 1988). Þetta er afar 
húmanískt viðhorf og um leið í algerri andstöðu við það sem kenningin um 
umboðsvandann (principal-agent theory) er reist á. Meira um hana hér aftar. 

Bretinn Michael Power, sem vísað var til hér framar, hélt fyrirlestur á 
vegum viðskipta- og hagfræðideildar HÍ í maí 2005 þar sem hann fjallaði 
einkum um gríðarlegan vöxt hvers kyns eftirlits í stofnanaheiminum og háan 
kostnað fyrirtækja af þeim sökum. Hann kvað innra eftirlit þeirra hafa verið 
eflt svo mjög, ekki síst vegna nýlegra stórskandala, að endurskoðun væri 
orðin nánast tvíverknaður. Það leiðir síðan til eðlilegra væntinga fyrir-
tækjanna um að eftirlitskostnaðurinn flytjist frá endurskoðunarþættinum yfir 
á innra eftirlitið. Power hélt því fram að endurskoðendur stæðu ráðalitlir 
frammi fyrir þessari þróun. Í fyrirlestrinum kynnti hann hálfsmíðaða 
kenningu sína um hugtakið auditability. Hugtakið vísar til þeirra skilyrða eða 
þess ástands sem gerir rannsókn eða endurskoðun mögulega. Hinn frjálsi vilji 
er þáttur í þessu kerfi líka, því þetta ástand er eitthvað sem skipulagsheildir 
kalla yfir sig. Ennfremur með orðum Powers sjálfs: 
 

The principles of auditability, unlike the practice of audit, are fundamental to 
managing and organizing.  The theory of auditability is simultaneously a theory 
of organizational self-knowledge generated in institutional environments high in 
demands for accountability. (Power, 2005). 
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Fjórða víddin í stjórnsýsluendurskoðun, þ.e. athugun á fjárhagsstjórn 
stofnunar, er augljóslega angi á þessum sama meiði. Stjórnsýsluendurskoðun 
fellur þó betur að þessum aðstæðum en fjárhagsendurskoðun þar sem hún 
hefur ekki þetta vottunar- eða staðfestingarhlutverk þeirrar síðarnefndu og 
ótti endurskoðandans við vænt tekjutap sem afleiðing af öflugri fjárhags-
stjórn eða öflugu innra eftirliti ætti ekki að hrjá þann sem stjórnsýslu-
endurskoðar. 

Til þess að geta lagt mat á athafnir - eða athafnaleysi - stjórnenda verður 
við stjórnsýsluendurskoðun að ganga út frá því að stjórnendur framkvæmi 
röklega (rational). Hagfræðin kennir að röklegt val (rational choice) miði 
jafnan að hagrænni hámörkun, þ.e. að fylgt sé formlegu ákvarðanatökuferli, 
allir kostir í stöðunni séu þekktir, þ.m.t. kostnaður vegna þeirra og 
ávinningur, og síðan sé besti kosturinn valinn. Þetta er aðferð 
„hagmennisins“ svonefnda (the economic man). Einn af guðfeðrum stjórnunar-
fræðanna, Herbert A. Simon, kynnti allt aðra manngerð í sæti stjórnandans, 
en það var „stjórnmennið“ (the administrative man). Stjórnmennið tekur sínar 
ákvarðanir við flóknar aðstæður, í tímaþröng og með takmarkaðar 
upplýsingar. Útkoman verður sú að ásættanlegur kostur verður fyrir valinu, 
gjarnan þægilegur, þ.e. satisficing í stað maximizing (Simon, 1948). Veruleikinn 
gæti síðan vel verið sambland af þessu tvennu. Hugsanlegt er að 
stjórnmennið reyni að hámarka í eigin þágu. Það er alls ekki sjálfgefið að 
nytjafall stjórnenda sé samstiga markmiðum fyrirtækisins eða nytjafalli 
samfélagsins. 

Danski fræðimaðurinn og endurskoðandinn Rolf Elm-Larsen, höfundur 
ágætrar bókar um stjórnsýsluendurskoðun, dregur einmitt þessi mismunandi 
sjónarhorn við ákvarðanatöku fram sem eina af þremur meginforsendum 
fyrir tilvist stjórnsýsluendurskoðunar (Elm-Larsen, 2003). Ennfremur segir 
segir hana geta hjálpað til við að verjast skaða af tækifærismennsku (d. 
opportunistisk adfærd) stjórnenda, sem oftar en ekki vinnur gegn 
markmiðum stofnunarinnar. Loks bendir hann á svokölluð „úthrif“ 
(externalities og spill overs), sem eru ótilætluð áhrif eða fylgifiskar framleiðslu á 
vörum og þjónustu; ýmist jákvæð eða neikvæð. Úthrif verka á velferð 
einstaklinga og samfélagsins en eru sjaldnast verðlögð ein og sér og ekki gerð 
upp í ársreikningi eða þjóðhagsreikningum. Þetta kallar á framvirka 
(proactive) endurskoðun. Elm-Larsen tekur í sama streng og velferðar-
hagfræðingar með að lögmál markaðarins ráði ekki alltaf við að finna bestu 
lausn (optimal combination) við framleiðslu, skiptingu og neyslu afurða, allra 
síst þegar um úthrif er að ræða og þegar mikið misræmi verður á milli 
kostnaðar og ábata einstaklinga og/eða samfélags við framleiðslu og neyslu 
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almannagæða. Þegar einkafyrirtækin ná ekki árangri þarf hið opinbera 
stundum að grípa inn í með einhverskonar stýringu eða stuðningi; og ef það 
dugir ekki, þá jafnvel að taka við verkefninu. Inngrip hins opinbera til að 
bæta fyrir markaðsbresti (market failure) leiðir stundum til enn meiri 
óhagkvæmni. Í slíku tilfelli er hægt að tala um ríkisbrest (government failure), 
sem oftar en ekki má rekja til þokukenndra markmiða og reglna og þess að 
málsaðilar - stjórnmálamenn og embættismenn – hegða sér „röklega“, þ.e. 
reyna að hámarka nytjafall sitt. Þannig getur myndast gjá á milli áherslna 
stjórnmálamanna/embættismanna annars vegar og kjósenda/samfélagsins 
hins vegar. Þessi „skipulagsbrestur“ (organisation failure) er hryggjarstykkið í 
hagfræðikenningunni um „almannaval“ (public choice). Stjórnsýsluendur-
skoðun getur vissulega hjálpað þeim sem taka ákvarðanir við að afhjúpa 
eitthvað af þessum „brestum“, einkum þó ríkisbresti. 

Sumir telja að slíka endurskoðun ætti að leggja í hendur markaðinum, þ.e. 
með útboði, einkavæðingu o.s.frv. Reyndar geta þá komið í ljós nýir 
markaðsbrestir, s.s. hringamyndun, fákeppni og loks einokun, sem kallar á 
nýtt inngrip hins opinbera. 

Eina kenningu er nauðsynlegt að nefna til viðbótar sem eina af 
fræðilegum forsendum fyrir stjórnsýsluendurskoðun og endurskoðun 
yfirleitt. Það er kenningin um umboðsvandann (principal-agent theory), sem 
á það sammerkt með þeim sem hér hafa verið nefndar að hún grundvallast 
svo að segja á breyskleika mannsins! Hún kom fram í heimi stjórnunar- og 
rekstrarfræða upp úr 1970. Sífellt dreifðara eignarhald á fyrirtækjum og 
síaukin sérhæfing leiddi í æ meiri mæli til þess að eigendur (principal) þeirra 
fólu umboðsmönnum (agent) sínum framkvæmdina og jafnvel að taka 
fjárhagslegar ákvarðanir. Þannig spratt fram svokallaður „umboðsvandi“ 
(agent problem), sem liggur í því að eigandinn efast um hollustu umboðs-
mannsins við sig og óttast að hann láti eigin hagsmuni sitja í fyrirrúmi. Þessi 
umboðsvandi stafar einkum um óvissu eigandans um fjárhagslegan árangur 
og ekki síður af ósamhverfum (asymmetric) upplýsingum, þ.e. umboðs-
maðurinn býr yfir miklu meiri vitneskju um reksturinn en eigandinn. 
Umboðsmaðurinn getur meðvitað leynt eigandann upplýsingum og getur 
jafnvel framkvæmt eitt og annað á bak við hann; það kallast „siðavandi“ 
(moral hazard). Eigandinn hefur aðallega um tvær leiðir að velja til að draga 
úr umboðsvandanum, þ.e. öflugt eftirlit og hvatningarkerfi. Báðar leiðirnar 
eru kostnaðarsamar, einkum fyrir eigandann. Kostnaður til að draga úr 
umboðsvandanum (agency costs) er ein tegund svonefnds „viðskipta-
kostnaðar“ (transaction costs), sem er enn enn eitt verkfærið í tólakistu 
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stjórnsýsluendurskoðunar, en verður ekki rýmisins vegna gerður að 
umtalsefni hér. 

Endurskoðun er einhver sýnilegasta birtingarmynd eftirlitsins og launin 
eru nærtækasta hvatningarkerfið. Í einkageiranum er báðum þessum 
meðulum beitt jöfnum höndum, en í opinbera geiranum er yfirleitt þyngra 
fyrir fæti með launin, þannig að þar þarf að reiða sig meira á eftirlitið. Fjórða 
víddin í stjórnsýsluendurskoðuninni, þ.e. fjárhagsstjórnin, er beint afsprengi 
þessarar kenningar og annarrar náskyldrar, en þar er átt „skrifræðiskenningu“ 
(bureaucracy theory) bandaríska félagsfræðingsins Williams A. Niskanens 
sem kom fram um líkt leyti. Greinargott yfirlit um báðar þessar kenningar er 
að finna í áður tilvitnaðri bók (Elm-Larsen, 2003: 158-164.) Við aðstæður 
dreifstýringar hjá hinu opinbera hefur kenningin um umboðsvandann mikið 
skýringargildi og auðveldar að leiða fram í dagsljósið bresti sem ósamhverfar 
upplýsingar og misvægir hagsmunir geta orsakað. 

Hvar? 

Í huga margra er stjórnsýsluendurskoðun eingöngu stunduð hjá ríkinu. 
Reyndar hefur það víða verið svo að opinberi geirinn í heild hefur verið 
viðfangsefni hennar, þ.e. sveitarfélaga-stjórnsýslustigið (local authorities) er 
þá endurskoðað með sama hætti og tíðkast hjá ríkinu. Sveitarfélög eru þar 
með sína eigin endurskoðunarstofnun, sem er talin vera nægilega óháð 
endurskoðunarþeganum, ekkert síður en óhæði ríkisendurskoðunarstofnana 
þykir vera nægilega tryggt. Þannig hefur þetta verið um langa hríð og er enn í 
Stóra-Bretlandi, Bandaríkjunum og Kanada. Til skamms tíma var þetta einnig 
svo á Norðurlöndunum og í fleiri Evrópuríkjum. Landssamtök sveitarfélaga í 
hverju landi áttu þar endurskoðunarstofnun sem annaðist alla ytri 
endurskoðun fyrir sveitarstjórnarstigið í landinu. Með ESB-tilskipun nr. 
88/295 um þjónustuviðskipti var ákveðið að láta reglur um þau ná einnig til 
opinbera geirans. Nýjar reglur á þessum grunni komu síðan til framkvæmda í 
aðildarríkjunum á árunum 1992-94. Við það varð endurskoðun sveitar-
stjórnarstigsins víða útboðsskyld, nema sérlög í einstökum löndum kæmu í 
veg fyrir það; eins og gildir t.a.m. um höfuðborgir Danmerkur, Svíþjóðar og 
Noregs, lénin í Svíþjóð og fylkin og sveitarfélögin í Noregi. Í kjölfar nýju 
reglnanna keyptu einkarekin endurskoðunarfyrirtæki víða hinar opinberu 
endurskoðunarstofnanir, s.s. í Finnlandi, Svíþjóð og Hollandi, en annars 
staðar keppa þessir aðilar um verkefnið í útboði. Þannig er það t.d. í 
Danmörku þar sem Kommunernes Revision (KR) hafði verið ein um hituna 
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frá 1926, þar til 1994 er samkeppni hófst. Við það missti KR að sjálfsögðu 
nokkra markaðshlutdeild, en hefur síðan endurheimt nokkuð af henni. Í dag 
endurskoðar fyrirtækið u.þ.b. 80% af „kommúnum og ömtum“ í Danmörku 
(sjá http://www.kr.dk). Nokkrar einkareknar endurskoðunarstofur í 
Danmörku sóttu mjög ákveðið inn á þennan markað í fyrstu, en svo virðist 
sem dregið hafi eitthvað úr áhuga þeirra. Greinarhöfundur hefur sannspurt 
þá skýringu m.a. að þær hafi ekki lagt sig eftir stjórnsýsluendurskoðuninni, en 
eftir henni er samt talsverð eftirspurn, sbr. auditability-kenninguna. 

Hér á landi sjá einkareknar endurskoðunarstofur um ytri endurskoðun hjá 
öllum sveitarfélögunum. Þannig hefur það þó ekki alltaf verið. Í Reykjavík 
var um langa hríð „borgarendurskoðandi“ og í Hafnarfirði „bæjarendur-
skoðandi“, sem báðir höfðu á sinni könnu að endurskoða ársreikninga 
þessara sveitarfélaga og höfðu aðgang að aðstoð eftir þörfum hjá innri 
endurskoðuninni. Árið 1994 var embætti borgarendurskoðanda í Reykjavík 
eflt og sérstakri stofnun, Borgarendurskoðun, komið á fót. Segja má að hún 
hafi aldrei almennilega fengið að sanna sig, því frá upphafi ríkti nokkur 
pólitískur ágreiningur um tilvist hennar. Sveitarstjórnarlögin nr. 45/1998 eru 
þó alveg ótvíræð hvað heimild fyrir slíkri stofnun áhrærir, en í 68. gr. þeirra 
segir að sveitarstjórn sé heimilt „að ákveða að endurskoðun sveitarsjóðs, 
stofnana og fyrirtækja sveitarfélagsins verði falin sérstakri endurskoðunar-
stofnun á vegum sveitarfélagsins.“ Svo fór að lokum að Borgarendurskoðun 
var lögð niður með samþykkt borgarstjórnar árið 2002 og endurskoðunin 
boðin út. Embætti bæjarendurskoðandans í Hafnarfirði hafði einnig verið 
lagt niður skömmu fyrir aldmótin. 

Í sömu grein sveitarstjórnarlaganna segir ennfremur að endurskoðandi 
sveitarfélags skuli „haga endurskoðun í samræmi við lög og reglur og góðar 
endurskoðunarvenjur eins og þær eru á hverjum tíma hjá opinberum 
aðilum.“ Það felur í sér að hann „getur framkvæmt stjórnsýsluendurskoðun“, 
eins og segir í lögunum um Ríkisendurskoðun. Það er m.ö.o. ekki lagaskylda 
að framkvæma stjórnsýsluendurskoðun, en hins vegar er það óumdeilanlega 
ómissandi þáttur í góðri endurskoðunarvenju hjá opinberum aðilum, sbr. 
áðurefnda Lima-yfirlýsingu og endurskoðunarstaðla INTOSAI. Greinar-
höfundi er ekki kunnugt um margar stjórnsýsluúttektir hjá sveitarfélögum, en 
taka ber þó fram að engin formleg samantekt á því liggur fyrir. 

Aðferðum stjórnsýsluendurskoðunar er vel hægt að beita í einkageiranum. 
Umboðsvandinn er ekkert minni þar en hjá hinu opinbera, ekki síst hjá 
stórfyrirtækjum. Síðustu árin hafa stjórnarhættir í hlutafélögum (corporate 
governance) verið mjög í sviðsljósinu, og ekki að ástæðulausu. Fyrirbærið er 
nánast orðið að sérstakri fræðigrein þar sem kenningin um umboðsvandann 
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og hugtakið accountability svífur yfir vötnum. Tvö meginviðhorf eru ríkjandi 
í þessum fræðum: annarsvegar sýn hluthafa (shareholder view) og hinsvegar 
sýn hagsmunaaðila (stakeholder view). Hinu síðarnefnda hefur verið haldið æ 
meira á lofti í seinni tíð, því ljóst er að áhrifa af rekstri fyrirtækja gætir langt 
út fyrir buddu hluthafanna. Spurningin snýst bara um hvað á að rekja 
orsakakeðjuna langt; starfsmenn, lánardrottnar, viðskiptavinir, samfélagið, 
náttúran ...? Nýlegar rannsóknir hafa staðfest að til lengri tíma litið er hin 
víðari sýn affarasælli fyrir alla aðila, þ.e. „stakeholder management leads to 
improved shareholder value“ (Solomon og Solomon, 2003). 

Allar skipulagsheildir (organisations) eru hluti af tilteknu samfélagi þar 
sem óteljandi kraftar verka „sundur og saman“. Hin gamla skipting í 
opinbera geirann, einkageirann og þriðja geirann er löngu orðin klassísk, 
enda ýmislegt augljóslega ólíkt með þeim. Fjölskrúðug kenningasmíð hefur 
orðið til í kringum þessa skiptingu. Danski fræðimaðurinn Kurt Klaudi 
Klausen segir að í stofnanaheiminum séu allsráðandi þrír meginkraftar: ríkið, 
markaðurinn og samfélagið. Hann kallar þetta „normatífa vektora“ (Klausen, 
1996). Þeir verka, toga eða þrýsta, á allar skipulagsheildir í mismunandi magni 
– eða „mixi“ - og eru afgerandi um alla framgöngu þeirra og tilvist. Á mynd 2 
sést hvernig hann stillir þessu upp. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mynd 2. Þrír meginkraftar sem verka á skipulagsheildir 

Það sem einkennir þessa krafta er eftirfarandi: Ríkið – pólitík, vald, reglur. 
Markaður – fjármagn, samningar. Samfélagið – samkennd, etík. Samspil 
kraftanna er síbreytilegt í rúmi og tíma. Þessi kenning hefur mikið skýringar-
gildi þegar reynt er að átta sig á eðli skipulagsheilda og geiranna þriggja. 
Flestir munu t.d. geta tekið undir það að markaðsvektorinn hefur verkað 
mun sterkar á opinbera geirann síðasta áratug heldur en áður var. 

Skipulagsheild

Ríki Markaður

Samfélag
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Hagsmunaaðilasýnin í tengslum við stjórnarhætti fyrirtækja er greinilega til 
vitnis um aukin áhrif samfélagsvektorsins á einkageirann, o.s.frv. 

Hér hefur verið drepið á fjölmargt sem rennir stoðum undir það að hið 
breytta samspil þessara þriggja krafta hafi breytt endurskoðunarþörf 
fyrirtækja verulega. Svo enn sé vitnað í Michael Power: 
 

The distinction between what is auditable and not auditable is culturally specific 
and varies over time. This distinction is also an implicitly normative one between 
what is valued and made visible for accountability purposes, and what is not. 
This means that organisational agents have incentives to represent and defend 
their performances in terms of preferred values of auditability. (Power, 2005). 

 
Fjárhagsendurskoðun er enn í fullu gildi, en hún fullnægir ekki lengur 

endurskoðunarþörf fyrirtækjanna. Þar sem ljóst er að endurskoðendur hafa 
áhyggjur af þessari þróun ættu þeir að horfa til aðferðafræði stjórnsýslu-
endurskoðunar, því kannski liggur lausnin fyrir þá þar. 

Hver? 

Þá er loks komið að því að svara spurningunni um það hver á að stjórnsýslu-
endurskoða. Að halda því fram að stjórnsýsluendurskoðun eigi eingöngu að 
vera ástunduð af ríkisendurskoðunarstofnunum lýsir vanþekkingu á tilgangi 
hennar, eðli og aðferðum. Hér hefur reyndar verið greint frá sókn einka-
rekinna endurskoðunarfyrirtækja inn á sveitarfélagamarkaðinn. Freistandi er 
þó að gera því skóna að hvatinn þar að baki hafi alls ekki verið áhugi fyrir því 
að framkvæma stjórnsýsluendurskoðun. Vissulega sníður krafan um „óhæði“ 
(independence) endurskoðenda stéttinni þröngan stakk hvað varðar 
viðfangsefni, t.d. hafa ráðgjafastörf þeirra verið litin hornauga. Þau voru 
þeim lengi vel drjúg tekjulind en siðferðilegar spurningar tóku að skjóta upp 
kollinum. Sjá t.d. um það efni (Bjarni Frímann Karlsson, 1992). Nú er orðið 
skylt að skilja algjörlega þarna á milli. 

Um stjórnsýsluendurskoðun gildir allt öðru máli. Hún er ekki ráðgjöf. 
Hún á jafnmikið undir óhæði komið og fjárhagsendurskoðun. Hún á því alls 
ekki að setja endurskoðandann í siðferðilegan vanda, meðan ráðgjöf getur 
hins vegar þýtt beina eða óbeina þátttöku í ákvörðunum stjórnenda. Hér ætti 
því að liggja sóknarfæri fyrir endurskoðendur. Tilvistarvandi þeirra í dag 
minnir óþyrmilega á kenninguna um autopoiesis, sem fjallar um skipulags-
heildir sem „lokuð og sjálfmiðuð kerfi“. Kenningin á rætur í líffræðinni og 
samkvæmt henni skerma skipulagsheildir sig meira eða minna af frá 
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umhverfinu og taka einungis við þeim ytri áhrifum sem falla að 
sjálfskilningi/-mynd þeirra en hafna öðrum. Þær búa þó yfir endurnýjunar-
mætti sem getur gert þær hæfari til að takast á við umhverfið, þ.e.a.s. ef þær 
vinna rétt úr utanaðkomandi áhrifum. Takist þeim það ekki, t.d. með því að 
loka um of á ytri áhrif, verður lífsbaráttan þeim erfið og jafnvel um megn og 
þær daga loks uppi sem nátttröll. Þetta er um margt athyglisverð kenning, sjá 
t.d. (Klausen, 1996). 

Ef endurskoðendur ætla að bjóða opinbera geiranum þjónustu sína með 
fullnægjandi hætti, verða þeir að sinna stjórnsýsluendurskoðun. Þeir hafa 
margt af því sem til þarf, einkum mikla þekkingu á hinni fjármálalegu hlið 
rekstrarins og jafnvel þeirri lagalegu. Hins vegar má setja spurningarmerki við 
það hvort þeir hafi opnað nægilega fyrir áhrifum samfélagsvektorsins 
fyrrgreinda. Þetta geta þeir t.d. leyst með því að ráða starfsfólk með aðra 
menntun og annan bakgrunn, ekki síst fólk sem hefur þekkingu á eðli 
opinbera geirans (the public context). Vissulega hefur dregið mikið úr 
muninum á opinberum rekstri og einkarekstri á síðustu 10-15 árum eða svo. 
Hin svonefnda „nýskipan í ríkisrekstri“ (new public management (NPM)) 
hefur farið eins og stormsveipur yfir opinbera geirann á vesturlöndum. Þetta 
er einskonar safnheiti yfir sambræðing margra kenninga, en gengur í sem 
stystu máli út á það að markaðsvektorinn hefur eflst stórlega og einkum á 
kostnað ríkisvektorsins. Jafnframt hefur styrkur samfélagsvektorsins eflst 
mjög; um það vitnar t.d. hinn mikli áhugi á mannauðsstjórnun (human 
ressource management) í dag. Þannig er nokkur innri spenna fólgin í NPM-
bylgjunni; annars vegar er svipunni veifað með auknum kröfum um skilvirkni 
og markvirkni, hins vegar ber að hafa í heiðri hin mannlegu gildi og þau 
verðmæti sem mölur og ryð fá ekki grandað (Greve, 2002). 

Þrátt fyrir þetta er og verður áfram ýmis grundvallarmunur á opinbera- og 
einkageiranum. Pólitíska víddin í þeim opinbera skapar allt-annarskonar 
andrúmsloft og þar með öðruvísi strategíu og leikreglur en tíðkast í einka-
geiranum. Opinberar stofnanir starfa eiginlega á tveimur vígvöllum: hinum 
pólitíska markaði, þar sem þær berjast fyrir „lögmæti“ (legitimitet), og afurða-
markaði, þar sem allt snýst um skilvirkni. Rannsókn sem gerð var á 
opinberum stofnunum í Danmörku sýndi að baráttan fyrir ytra lögmæti var 
strategískt séð aðaldrifkraftur flestra þeirra, eða eins og rannsakendurnir 
sögðu: „Opinberar stofnanir nærast bókstaflega á pólitísku lögmæti“ (Berg 
og Jonsson, 1991). Þessu til viðbótar leggja grundvallarreglur opinberrar 
stjórnsýslu stofnununum ýmsar skyldur á herðar sem einkareksturinn þarf 
ekki að axla, m.a. jafnræðisregluna og upplýsingaskylduna. Einnig þurfa þær 
að hafa lögmælta heimild fyrir öllu sem þær gera. Munurinn á stjórnun í 
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opinbera geiranum og einkageiranum hefur stundum verið orðaður á þann 
veg, að opinbera stofnunin megi aðeins gera það sem henni er heimilt, á 
meðan einkafyrirtækið má gera hvaðeina nema það sem er bannað! Á þessu 
er auðvitað grundvallarmunur. Greinargóða samantekt á séreinkennum 
opinberra stofnana er að finna í sígildri bók bandaríska stjórnsýslu-
fræðingsins Hal Rainey (Rainey, 2003) og aðra ítarlegri og um leið fræðilegri 
hjá sænska stjórnmálafræðingnum Jan-Erik Lane (Lane, 2000). 

Að framansögðu má sjá að stjórnsýsluenduendurskoðun skapar 
endurskoðendum sóknarfæri. Þeir þurfa að opna augun fyrir því að hún 
hvílir ekkert síður en fjárhagsendurskoðun á traustum fræðilegum grunni, 
þótt sumt þar geti verið þeim framandi í fyrstu, og hún stefnir „fjöreggi“ 
þeirra, óhæðinu, ekkert fremur í voða. 
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Framleiðni innan fyrirtækja í málm- og 
skipaiðnaði 

Eðvald Möller 

 

Hvað er framleiðni? Þetta er flókið hugtak og til að skilja það er gagnlegt að 
skoða skilgreiningu Framleiðniráðs Evrópu, en hún er eftirfarandi:  
 

Framleiðni er mælikvarði á nýtingu einstakra framleiðsluþátta, en þó öðru fremur 
ákveðið hugarfar, sem leitast við að bæta stöðugt það sem er, hversu gott sem 
það virðist vera eða er í raun og veru. Framleiðni er stöðug aðlögun hinna 
hagrænu og félagslegu kerfa að breyttum aðstæðum, endalaus tilraun til að beita 
nýrri tækni og aðferðum í þágu mannlegra framfara. 
 
Í stefnumótun Málms1 (samtökum fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði) til 

ársins 2010 var ákveðið að hefja aðgerðir til að auka framleiðni í íslenskum 
málmiðnaði. Þar kemur fram að það verði höfuðviðfangsefni næstu ára auk 
þess að sinna gæða- og fræðslumálum af sama krafti og verið hefur. 

Samkvæmt stefnu Málms eru 10 svið sem einkum þarf að huga að til að 
málmiðnaðurinn verði samkeppnishæfur í framtíðinni en þau eru:  

• aukin framleiðni  
• gæðavitund - Nýting staðla 
• efling verk- og tæknimenntunar – breytt menntastefna 
• bætt ímynd greinarinnar 
• bætt kostnaðarvitund 
• nýjar tillögur um fjármögnun nýsköpunar, verk- og tæknimenntunar  
• samhæfing og efling endurmenntunar 
• lækkun íþyngjandi gjalda 
• ný tækni  - nýjar námsgreinar 
• ný hugsun – betri stjórnun 

                                                 
1  Í Málmi eiga aðildarrétt málmiðnaðar- og skipaiðnaðarfyrirtæki svo og þjónustudeildir sem 

starfa á sviði málmiðnaðar. Málmur er aðili að Samtökum iðnaðarins (SI) sem er stærsta 
félag innan Samtaka atvinnulífsins (SA). 
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Í framhaldi af þessari ákvörðun tóku Samtök iðnaðarins og Fræðslu-
miðstöð málmiðnaðarins höndum saman um framkvæmd þessa mikla 
framleiðniverkefnis. 

Hér á eftir verða dregnar fram leiðir til að bæta framleiðni með sam-
eiginlegu átaki starfsmanna, stjórnenda og eigenda fyrirtækja en það má vera 
öllum ljóst að það er engin ein leið rétt. Í samantektinni er dregið fram það 
helsta sem leiðir til bættrar framleiðni og bent á ávinning af því. 

Markmið og tilgangur átaksins 

Hugtakið framleiðni er mikið notað innan fyrirtækja en hins vegar virðist 
ekki alltaf fylgja djúpur skilningur á merkingunni. Viðfangsefnið var að 
heimsækja fyrirtæki innan málm- og véltækniiðnaðar og kynna hugtakið 
framleiðni.  

 
Megintilgangur framleiðniátaksins var: 

 
• að kynna framleiðni og ávinning þess fyrir fyrirtæki, starfsgreinina 

og bæta samkeppnisstöðu greinarinnar. 
• kanna hug og skilning starfsmanna á framleiðni. 
• kanna hvar og hvernig starfsmenn sjá tækifæri til að auka framleiðni 

síns fyrirtækis til skamms tíma og langs tíma. 
• að eyða misskilningi, ef hann er til staðar, eins og að með aukinni 

framleiðni aukist vinnuálag og að atvinnuöryggi starfsmanna sé 
stefnt í hættu sem er alrangt.  

• að benda á leiðir til að bæta samkeppnishæfni fyrirtækja innan 
málm- og véltæknigeirans. 

Framkvæmd 

Framleiðniátakið hófst sumarið 2004 og stóð fram yfir áramótin 2005. Tíu 
málm- og vélsmiðjur tóku þátt í átakinu. Þrjú fyrirtækjanna eru staðsett á 
Austurlandi, eitt á Norðurlandi og sex á höfuðborgarsvæðinu. Aflað var 
upplýsinga um fyrirtækin fyrir heimsókn og framkvæmd vettvangsskoðun á 
staðnum. Dagskráin var á þessa leið:  

• Starfsumhverfi fyrirtækja.  
• Framleiðnihugtakið. 
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• Vitum við hvað framleiðni er? 
• Markmið aukinnar framleiðni. 
• Flokkun framleiðnimælikvarða.  
• Lykilatriði varðandi framleiðniátak í fyrirtækjum. 
• Markmið framleiðniátaksins.  
• Hvað þarf til þess að ná árangri?  
• Á hvaða hátt skilar framleiðniaukningin sér í rekstrinum og afkomu 

starfsmanna? 
• Tíu lykilatriði til íhugunar við framleiðniátak. 
• Skipulag framleiðniátaks. 
• Ákvörðun aðgerða bæði til langs og skamms tíma. 
• Ákvörðun aðgerða (spurningar lagðar fyrir starfsmenn). 
• Hlutverk framleiðniráðgjafans.  
• Einstaklingur og framleiðni. 
• Einstaklingur – menntun. 
• Á hverju er best að byrja?  

 
Í lok hefðbundinnar dagskrár sköpuðust góðar umræður um mikilvægi 

átaksins og voru þær alltaf jákvæðar og uppbyggilegar. Fyrir og eftir hverja 
heimsókn voru haldnir stöðufundir hjá framkvæmdanefnd.  

Þau fyrirtæki sem komu að átakinu sýndu mikinn áhuga á verkefninu og 
sást það á því að nánast allir starfsmenn fyrirtækjanna mættu til að hlýða á 
kynninguna um framleiðni og taka þátt í umræðu um efnið og framtíðarsýn 
síns fyrirtækis. Jafnframt kom það fram í því að stjórnendur og starfsmenn 
voru virkir í umræðum sem sköpuðust þannig að heimsóknirnar urðu lengri 
en fyrirhugað var í byrjun.  

Lagðar voru eftirfarandi spurningar fyrir starfsmenn og stjórnendur: 1) Er 
þetta eitthvað fyrir okkur? (Já / Nei), 2) Á hverju er best að byrja? og 3) 
Annað?, þar sem þeir voru beðnir að setja þau atriði á blað sem þeir myndu 
vilja breyta eða byrja á innan fyrirtækis síns ef þeir fengju að  ráða / stjórna í 
eina viku og annað sem þeim lægi á hjarta.  

Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var ákveðið að flokka gögn í efnisflokka en með því er 
hægt að draga fram helstu atriði samkvæmt starfsmönnum og stjórnendum 
og hvar væri helst að leita úrbóta. Brotalínan sýnir hvar meðaltalið liggur. 
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Atriði til íhugunar

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Athugasemdir 

Banna farsíma

Bæta viðskiptatengsl

Auka verkaskiptingu milli starfsmanna

Kostnaðarvitund

Eftirlit með stöðu verkefna (verkstjórn)

Mæting, virðing fyrir vinnnutíma sínum og annarra

Bætt stjórnun

Bæta vinnubrögð (vanda sig)

Aðbúnaður

Funda reglulega með starfsfólkinu

Eiga efni á lager / efnismeðhöndlun

Eftirlit með vinnu og vinnubrögðum (gæðamál)

Frágangur

Námskeiðshald fyrir starfsmenn og stjórnendur

Samskipti 

Framtíðarsýn, markmið 

Skýrari stjórnun

Annað

Umgengni

Upplýsingaflæði / samskipti

Nýting vinnutíma / tímanotkun

Samvinna (hópvinna)

Verkefnastjórn, verkáætlanir 

Starfsmannstefna (Jákvæðari starfsandi)

Skipulagning, verkferlar, ...

Verkfæri, vélar séu í góðu lagi og til staðar

Vægi

 
 

Margar tillögur komu fram. Þær voru svo teknar saman og kom þá í ljós 
að starfsmenn lögðu til að tekið væri á eftirfarandi málaflokkum2 í þessari 
röð: 

• verkfæri og vélar séu til staðar og í lagi 
• betra skipulag á verkferlum 
• skýrari starfsmannastefna 
• markvissari verkefnastjórnun 
• meira samstarf og hópvinna 

                                                 
2  Á ekki við um öll fyrirtæki. 
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• betri nýting á tíma 
• virkara upplýsingaflæði 
• skýrari stjórnun 

Þarna er margt athyglisvert og kunnuglegt. Ennfremur vekur athygli það 
sem ekki kemur fram í upptalningunni. Það er þá væntanlega vinnuveitenda 
að fylla í þær eyður. Hér ætti að vera komið veganesti til að móta trúverðuga 
áætlun innan fyrirtækja og um aðgerðir sem samtökin og FM gætu boðið 
fyrirtækjum í greininni til að auka framleiðni. 

Margt sem er á listanum er hægt að laga án mikils kostnaðar eins og að 
verkfæri og vélar séu til staðar og í lagi, meira samstarf og hópvinna, betri 
nýting á tíma. Hvað veldur því að þessum atriðum er ábótavant? Þessir þættir 
eru forsenda þess að reksturinn geti skilað virðisauka og snúa bæði að 
starfsmönnum og stjórnendum og því hugarfari sem einkennir fyrirtæki sem 
á í hlut, meðvitað eða ómeðvitað. Hér eiga stjórnendur stóran þátt í hvernig 
tekst til (sjá t.d. Harvard Business Review 2005). Ábyrgð stjórnenda er mikil; 
þeir móta og skapa rétta vinnuumhverfið og þeir geta haft áhrif á hegðun 
starfsmanna og hvatt þá til aukinnar framleiðni.  

Hvað er til úrbóta? Svarið er einfalt; hugarfarsbreyting hjá starfsmönnum 
og stjórnendum. Með stjórnendum er einnig átt við flokkstjóra og verkstjóra 
en það virtist ekki alltaf vera ljóst. Til dæmis sagðist einn verkstjórinn vera 
verkstjóri en ekki stjórnandi og benti á að stjórnandinn væri eigandinn. Hann 
bætti við að hann liti á sig sem einn af starfsmönnunum.  

Ekkert af þeim atriðum sem koma fram hér að ofan koma á óvart, m.ö.o. 
allir tala um þau en enginn gaf sér tíma til að taka á þeim eða leita úrbóta. Í 
Harvard Business Review 2005 er bent á að það sé stjórnendanna að byggja upp 
liðsheildina á vinnustaðnum með þjálfun, hrósi og hvatningu. Gæti hugsast 
að það gleymdist að þjálfa starfsmenn sem flytjast í stjórnunarstöður eða í 
stöðu hópstjóra til að takast á við nýtt hlutverk? Er hann eða hún ennþá 
félagi og vinnur áfram sín fyrri störf?  

Atriðin sem lúta að verkfærum og vélum, samstarfi og betri nýtingu á 
tíma má laga með markvissu átaki með eða án utanaðkomandi aðstoðar. 
Mikilvægt er að mynda stýrihóp og tilnefna ábyrgðaraðila þess málaflokks 
sem á að taka fyrir og að viðkomandi aðili fái umboð til þess að unnið sé í 
málaflokknum og að markmiðum sé fylgt eftir (sjá t.d. Norsk 
Arbeidsgiverforening 1989 og Confederation of Australian Industry 1989). 
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Til að árangur náist þarf markmiðið að vera  
 

1. skýrt (læsilegt og skiljanlegt) 
2. mælanlegt (vitum hvenær búið er að ná því) 
3. alvöru (verðum að geta náð þeim) 
4. raunhæft (það má ekki taka of langan tíma að ná þeim) 
5. tímasett (verðum að setja lokatíma á markmiðin) 

 
Þessi fimm atriði bera með sér að mikilvægt er að sjá árangur sem fyrst. 

Eitt af því sem þarf að vera ljóst er að umbótaferli tekur tíma og er 
þolinmæðisvinna og í þeirri vinnu eiga starfsmenn og stjórnendur aðeins að 
vinna við fá umbótaferli í einu með skýrum markmiðum.  

Fyrirtækjum innan samtaka Málms stendur til boða þjálfun við notkun á 
ýmsum verkfærum eða aðferðum til að auka virðisauka. Hér verður þremur 
þeirra lýst en það eru ELMERI, Gæðakerfi SI og MUS. Verður þeim gerð 
skil þar sem innleiðing þeirra í rekstur fyrirtækjanna mun leiða til 
framleiðsluábata ef vel er að staðið og starfsfólk fær rétta þjálfun. 

Elmeri-kerfið3 er mikilvægt verkfæri sem allir ættu að þekkja en það 
hjálpar fyrirtækjum í iðnaði að ná meiru út úr rekstrinum (framleiðniábata, 
virðisauka). ELMERI-aðferðin er áreiðanlegt stjórntæki í vinnuumhverfis-
málum hjá iðnfyrirtækjum. Þetta er einföld aðferð sem nota má í fyrirtækjum 
af öllum stærðum og í öllum iðngreinum. Aðferðin byggist á úttektum/ 
skoðunum á starfsstöðvum og umferðarleiðum. Skoðunarþættirnir spanna 
alla helstu öryggis- og heilbrigðisþætti, s.s. notkun persónuhlífa, umgengni, 
vélaöryggi, hávaða, lýsingu, inniloft, efnanotkun og líkamsbeitingu.  

ELMERI-aðferðin var þróuð í Finnlandi í samvinnu rannsóknarfólks, 
eftirlitsmanna finnska vinnueftirlitsins, öryggisstjórnenda úr atvinnulífinu og 
fulltrúa frá samtökum öryggistrúnaðarmanna úr mörgum iðngreinum.  

ELMERI-aðferðin hefur skilað miklum framleiðniábata til finnskra 
iðnfyrirtækja. Það er ekki spurning að ELMERI mun skila miklum fram-
leiðniábata til þeirra fyrirtækja sem eru byrjuð að innleiða aðferðafræðina.  

Mikill kostur við ELMERI-aðferðina er að með henni eru markmiðin 
skýr og mælanleg (sjá sýnishorn af eyðublöðum í viðauka) og eru því 
auðveld starfsmönnum og stjórnendum við árangursmælingar. 

Með ELMERI er sagt: „Betri líðan, Bættur hagur“  

 
 

                                                 
3  ELMERI, Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins. 
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Gæðakerfi SI4 er grunnur að skipulögðum vinnubrögðum. Kerfið er 
sérstaklega hannað til að leiðbeina þeim sem eru að skilgreina og skipuleggja 
starfsemi sína með því að innleiða gæðastjórnun. Þar er að finna skýringar, 
leiðbeiningar og ráðleggingar á helstu verklagsreglum, hugtökum, vinnu-
leiðbeiningum og öðrum undirstöðuatriðum í gæðastjórnun við verklegar 
framkvæmdir. 

MUS5 eða MARKVISS UPPBYGGING STARFSMANNA er gamalt 
kerfi en gott og leggur áherslu á að skipuleggja menntun, þjálfun og annað er 
lýtur að uppbyggingu starfsmanna fyrirtækis eða stofnunar í víðustu 
merkingu.  

Þessu skipulagi er síðan fylgt eftir á markvissan hátt og árangur af 
verkefninu mældur og metinn. 

MUS gefur forráðamönnum og starfsmönnum kost á að meta sjálfir 
þekkingar- og færniþörf fyrirtækisins og skipuleggja uppbyggingu sérhvers 
starfsmanns í samræmi við það mat.   

Önnur verkfæri og aðferðir eru á markaðnum sem ekki verða tíunduð hér 
en lykilatriði er að fyrirtæki þurfa að móta stefnu sem getur skilað árangri til 
langs tíma. 

Öll þessi kerfi byggja á þeirri reynslu að uppbyggingu vinnuferla og 
verkefna sé best fyrir komið í samstarfi stjórnenda og starfsmanna. Kerfin 
miða að því að báðir aðilar taki fullan þátt í verkefnunum (innleiðingu 
kerfanna) frá upphafi til enda. Slíkt fyrirkomulag tryggir gagnkvæman 
skilning og einurð allra þeirra er að verkefninu koma.  

Kerfin sem nefnd voru hér að framan kosta ekki mikið en hins vegar 
þurfa fyrirtækin að móta stefnu í innleiðingu, framkvæmd og tíma 
starfsmanna og stjórnenda til að veita henni brautargengi innan dyra.  

Ljóst er að það er dýrt að hafa enga stefnu í framleiðniátaki og uppskeran 
yrði mjög rýr til að mynda í minnkandi samkeppnishæfni, óstöðugleika og 
aukins kostnaðar og minnkandi hagnaðar.  

Önnur atriði á listanum er hægt að laga með markvissri þjálfun innan sem 
utan fyrirtækis í gegnum fræðslu og endurmenntunarstöðvar á landinu, t.d. 
Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins og Samtaka iðnaðarins). 

Ef litið er á niðurstöður úr könnun Cranet á mannauðsstjórnun í 
íslenskum fyrirtækjum og stofnunum 2003 sem náði til fyrirtækja sem hafa 
fleiri en 70 starfsmenn kemur fram að stjórnendur nota sjaldan 
þarfagreiningu á formlegan hátt til að greina frammistöðuvandamál eða 

                                                 
4  Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins. 
5  MUS, Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins. 
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framtíðartækifæri. Í sömu könnun er dregið fram að stjórnendur gera sjaldan 
formlegt mat á frammistöðu einstaklinga.  

Í ljósi niðurstöðu Cranet-könnunarinnar koma niðurstöður í framleiðni-
átakinu ekki á óvart. Framleiðni í íslenskum iðnaði er hægt að auka með 
markvissu átaki. Þörf er á skýrari markmiðum um hvað á að nást og hvenær í 
gegnum endurmenntun, þjálfun, mótun verkferla og skipulagningu innan 
fyrirtækisins til að uppfylla þarfir viðskiptavinarins. 

Niðurlag 

Hér hefur verið fjallað um framleiðsluátak á vegum Málms, samtaka 
fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði, og niðurstöður átaksins ræddar og bent á 
úrbætur eða leiðir til að bæta framleiðni í iðnaði. Ljóst er að markviss 
endurskoðun á vinnuferlum, stjórnun og þjálfun starfsfólks innan sem utan 
fyrirtækis er lykillinn að framleiðsluábata. Þetta er samvinna hlutaðeigandi 
aðila innan fyrirtækis þar sem starfmenn á öllum stigum þurfa að leggjast á 
eitt til að bæta vinnuferla og starfsumhverfi. En til að svo megi verða þurfa 
markmiðin að vera skýr, mælanleg, raunveruleg, raunhæf og tímasett fyrir allt 
fyrirtækið. Ljóst er að fyrirtæki í íslenskum iðnaði þurfa að fara í 
stefnumótun.   
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Fjárhagslegur ávinningur af menntun á 
Íslandi á árunum 1985 til 1999 

Finnbogi Rafn Jónsson  
Þórólfur Matthíasson1 

 

Samkvæmt vef Hagstofu Íslands voru rúmlega 101 þúsund Íslendingar í 
skóla haustið 2005, þar af tæplega 40 þúsund á framhalds- eða háskólastigi. 
Þetta eru háar tölur. Íslendingar voru um 300 þúsund á þessum tíma og fjöldi 
þeirra sem voru á 17. til 24. ári var tæp 35 þúsund. Leiða má að því líkur að 
Íslendingar nútímans leggja ekki mikinn trúnað á 19. aldar sannindin um að 
bókvitið verði ekki í askana látið (sbr. skýringar Guðrún Kvaran (2003) á 
orðtakinu). En hversu miklu máli skiptir menntun fyrir skammtinn í asknum? 
Eykst skammturinn í réttu hlutfalli við lengd menntunarinnar? Eru e.t.v. 
einhverjir aðrir þættir en menntun ráðandi um tekjur? Hér á eftir munum við 
gera grein fyrir tilraun til að svara nokkrum þessara spurninga með hliðsjón 
af gögnum sem safnað var í spurningavögnum Félagsvísindastofnunar á 
árunum 1985 til 1999. Gerð er nákvæm grein fyrir gögnum, aðferðafræði og 
niðurstöðum í Finnbogi Rafn Jónsson (2006). 

Menntun, aldur, kyn og tekjur 

Gögn Félagsvísndastofnunar hafa að geyma upplýsingar um þá sem svöruðu 
spurningum í spurningavögnum stofnunarinnar um aldur, meginstarf, 
menntun (árin 1990 til 1995 og 1999), tekjur, starfshlutfall, kyn, starfs-
vettvang, sambúðarform og búsetu. Menntunarlengd kemur ekki fram en er 
metin með hliðsjón af meginstarfi (fyrir 1990) og tegund menntunar (árið 
1990 og árin þar á eftir). Þannig er talið, fyrir 1990, að kennarar séu með 17 
ára menntun að baki og iðnaðarmenn með 14 ára menntun svo dæmi séu 
nefnd. Fyrsta háskólagráða svarar til 17 ára náms, önnur gráða til 19 ára náms 

                                                 
1  Við kunnum Félagsvísindastofnun bestu þakkir fyrir að veita okkur aðgang að gögnum 

sem notuð eru í rannsókn þessari. 
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og doktorspróf til 24 ára náms. Sá sem lýkur fyrstu háskólagráðu á 20 árum í 
stað 17 árum er engu að síður talinn hafa 17 ára nám að baki. Í rannsókninni 
eru tekjur ávallt reiknaðar til 100% starfshlutfalls. Með aðstoð þessara 
upplýsinga má draga fram aldursbundna tekjuferla eftir menntunarstigi. 
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Mynd 1. Aldursbundnir tekjuferlar eftir menntunarstigi árið 1995 

Mynd 1 lýsir aldursbundnum tekjuferlum eftir menntunarstigi fyrir árið 
1995. Tekjur allra menntunarhópa eru hæstar um miðjan aldur en lægstar við 
upphaf og lok starfsferils. Þá aukast tekjur með menntun. Vert er að vekja 
athygli á að aðferðin við að meta lengd menntunar hefur áhrif á ferlana. 
Þannig eru nokkrir í yngsta aldurshópnum taldir vera með mjög langa 
menntun. Það getur helgast af rangri skráningu eða að aðferðir okkar við að 
meta lengd menntunar ofmeti lengd menntunar í einhverjum tilvikum. 
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Mynd 2. Aldursbundnir tekjuferlar karla eftir menntunarstigi árið 1995 



Fjárhagslegur ávinningur af menntun á Íslandi … 103
  

  

Mynd 2 sýnir aldursbundna tekjuferla karla eftir menntun. Ferlarnir eru 
áþekkir ferlunum á mynd 1, nema hvað minni munur er á tekjum þeirra sem 
minnst eru menntaðir og þeirra sem hafa 15-17 ára menntun. 
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Mynd 3. Aldursbundnir tekjuferlar kvenna eftir menntunarstigi á árinu 1995 

Mynd 3 sýnir aldursbundna tekjurferla kvenna eftir menntunarstigi árið 
1995. Konur með langskólanám að baki á aldrinum 55-64 ára hafa greinilega 
ekki dregist í eða svarað spurningavögnum Félagsvísindastofunar á því ári. 
Útlit ferlanna og innbyrðis lega er í samræmi við það sem áður var komið 
fram. 

 

 

Mynd 4. Kynjaskiptir aldursbundnir tekjuferlar eftir menntunarstigi árið 1995 
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Mynd 4 dregur fram aldurbundna tekjuferla karla og kvenna með 
miðlungsmenntun (12-14 ár og 15-17 ár). Af myndinni má ráða að tekjuferlar 
karlanna rísi hraðar og nái hærra um miðbik starfsferilsins en tekjuferlar 
kvennanna. Athygli vekur að tekjuferill kvenna með 15 til 17 ára menntun frá 
25-34 ára og fram til 35-44 ára aldurs. Á þessum tíma hverfa margar konur af 
vinnumarkaði tímabundið og kann það að eiga sinn þátt í þessu. Þá vekur 
einnig athygli að sé horft framhjá fyrrnefndri lækkun tekna milli 25-34 ára og 
35-44 ára þá virðist sem aukin menntun skili konum meiri tekjuauka en 
körlum. Laun kvenna með 15 til 17 ára menntun að baki virðist einnig mjög 
svipuð og laun karla með sömu menntun að baki þegar dregur að lokum 
starfsferils. 

Kenningar um áhrif menntunar og starfsaldurs á tekjur 

Sú staðreynd að fólk með lengri skólagöngu fái að jafnaði hærri tekjur en þeir 
sem styttra voru í skóla átti sinn þátt í að Gary Becker, Jacob Mincer og 
Theodore Schultz þróuðu hugmyndina um mannauð (e. human capital) og 
þátt skólagöngu og þjálfunar á vinnustað í uppbyggingu mannauðs. Sjá t.d. 
Becker (1965), Mincer (1958) og Schultz (1961). Samkvæmt mannauðs-
kenningunni eykur skólaganga framleiðni og tekjuöflunarmöguleika 
einstaklings. Því má líta bein og óbein útgjöld einstaklinga vegna skólagöngu 
sömu augum og þegar fyrirtæki fjárfesta í framleiðslutækum. Fyrirtæki leggja í 
útgjöld vegna fjárfestinga í því skyni að hafa af arð sem er a.m.k. jafn mikill 
og væri sömu fjármunun ráðstafað með öðrum hætti (t.d. með því að 
fjárfesta í markaðspappírum). Einstaklingur í skóla þarf að kosta nokkru til 
vegna námsgagna og hugsanlega skólagjalda. Stærsti hluti kostnaðarins er þó 
óbeinn vegna þess að einstaklingurinn dregur úr vinnuframboði sínu (og 
verður því af tekjum) meðan á námi stendur. Það gefur því auga leið að 
einstaklingar sem lítur á menntun sem fjárfestingu, afla sér ekki menntunar 
nema því aðeins, að laun þeirra sem betur eru menntaðir séu hærri en laun 
þeirra sem eru minna menntaðir. Ennfremur fylgir að laun hljóti að hækka 
með aukinni menntun. 

Frumkvöðlar mannauðsfræðanna gerðu sér einnig grein fyrir því að 
þekkingaröflun á sér ekki bara stað í formlegum skólum. Þjálfun á vinnustað 
eykur einnig framleiðni einstaklinganna. Þetta tvennt, skólaganga og þjálfun á 
vinnustað, skýrir hvers vegna tekjuferlar þeirra sem meira eru menntaðir 
liggja hærra en þeirra sem minna eru menntaðir og einnig hvers vegna þessir 
ferlar hækka með starfsaldri í upphafi. En af hverju lækka tekjur eftir miðjan 
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aldur? Áfram má grípa til samlíkingar þekkingar og fjármuna til skýringar: 
Efnislegir fjármunir úreldast og eyðast með notkun og aldri. Sama á við um 
þekkingu. Þeir sem eldri eru leggja minna upp úr að viðhalda og bæta við 
þekkingu sína en þeir sem yngri eru vegna þess að þeir eiga styttri starfsaldur 
eftir til að nýta nýfengna þekkingu. Það dregur því úr þekkingaröflun eftir því 
sem tíminn líður. Þekkingarúreldingin heldur hins vegar áfram með 
óbreyttum hætti. Þegar einstaklingurinn er ungur er þekkingaröflun meiri en 
þekkingarúrelding, en eftir því sem árin færast yfir eykst úrelding 
(einstaklingurinn hefur meiru að „gleyma“) en dregur úr nýöflun þekkingar: 
Þekkingarauður dregst því saman á eldri árum. Því fylgir minni framleiðni og 
lægri laun. 

Á grundvelli þeirra hugmynda sem hér hafa verið raktar má setja fram 
svokallaða Mincer jöfnu: 
 ln E = β0 + β1S + β2 X + β3X 2  

E stendur fyrir tekjur, S stendur fyrir fjölda námsára til að ná þeirri 
námsgráðu sem viðkomandi hefur aflað sér og X er fjöldi ára sem 
einstaklingur hefur verið á vinnumarkaði. Séu viðeigandi upplýsingar 
aðgengilegar má meta stuðlana með tölfræðilegum aðferðum. Stuðullinn β1  
hefur verið túlkaður sem „arðsemi menntunar“, enda endurspeglar hann 
hlutfallsleg áhrif viðbótarmenntunarárs á árstekjur einstaklings, að því gefnu 
að forsendur mannauðskenningarinnar standist. Stuðlarnir β2  og β3  lýsa 
áhrifum starfsaldurs á tekjur. Stundum er gengið útfrá því að stuðullinn β0  
sé ekki sá sami fyrir ólíka félagslega hópa: Karla og konur, einstæða og 
sambúðarfólk, opinbera starfsmenn og starfsmenn einkafyrirtækja. Er þá 
beitt viðeigandi tölfræðilegum aðferðum til að meta þessa stuðla. Einnig er 
stundum unnið útfrá þeirri tilgátu að stuðlarnir geti allir verið ólíkir hjá 
mismunandi félagslegum hópum. 

Arðsemi menntunar 

Sé hefðbundinni aðfallsgreiningu beitt á gögn Félagsvísindastofnunar fæst sú 
niðurstaða að arðsemi viðbótarmenntaárs auki árstekjur á bilinu 4-8%, eins 
og fram kemur á mynd 5. 
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Mynd 5. Arðsemi menntunar á Íslandi 

Sé safninu skipt eftir kyni svarenda fæst svipuð mynd, nema hvað arðsemi 
menntunar virðist meiri hjá konum en körlum: 
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Mynd 6. Arðsemi menntunar á Íslandi eftir kyni 

Arðsemi menntunar hefur víða verið rannsökuð. Nýlegar tölur frá 15 
Evrópusambandslöndum (sjá Harmon, Walker et al. (2001)) sýna að Ísland 
sker sig ekki úr því sem algengast er þar. Arsemi menntunar kvenna á Írlandi 
var langhæst, eða nálægt 14% hækkun árstekna fyrir hvert viðbótarskólaár á 
árinu 1994. Arðsemi menntunar karla á Írlandi er hins vegar nokkuð í takt 
við arðsemi menntunar Íslenskra karla eða um 8%. Ekki er algilt að arðsemi 
menntunar kvenna sé meiri en arðsemi menntunar karla í Evrópu, en það er 
þó all algengt ef trúa skal niðurstöðum ofangreindrar rannsóknar. 
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Áhrif sambúðar og kynferðis á tekjumyndun 

Sú spurning hefur verið áleitin í samfélagsumræðu undangenginna ára hvort 
kynferði eitt og sér hafi áhrif á tekjumyndun. Rætt er hvort kona með sam-
bærilega menntun og reynslu og karl fái sömu eða lægri laun en karlinn. Hægt 
væri að kasta ljósi á þetta deilumál með gagnasafni á borð við það sem lagt er 
til grundvallar í rannsókn okkar. Þó er sá hængur á að í gagnasafninu er byggt 
á útreiknuðum starfstíma en ekki raunverulegum. Konur eru líklegri en karlar 
til að hverfa af vinnumarkaðnum yfir lengri tíma og því er líklegt að 
stuðullinn við kynbreytuna í aðfallsjöfnum okkar dragi dám af þessari 
staðreynd. 
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Mynd 7. Launamunur kynjanna 

Mynd 7 sýnir að launamunur karla og kvenna mælist á bilinu 18-26% 
þegar tilliti hefur verið tekið til menntunar, búsetu, hvort vinnuveitandi er 
opinber aðili eða einkaaðili og mögulegrar starfsreynslu. Eins og fyrr getur er 
mjög líklegt að þessi munur sé a.m.k. að hluta til til kominn vegna kerfis-
bundins galla í gögnunum. Til að kasta frekara ljósi á þann þátt málsins áhrif 
sambúðar á launamun, en það er gert á mynd 8. 
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Mynd 8. Áhrif sambúðar á tekjur eftir kyni 

Mynd 8 sýnir að sambúð hefur mjög ólík, og jafnframt sveiflukennd, áhrif 
á tekjumyndun kynjanna. Svo virðist sem sambúð auki tekjur karla en lækki 
tekjur kvenna. Þessi niðurstaða styrkir enn frekar þá grunsemd að hluti 
mælds launamunar kynjanna samkvæmt mynd 7 sé til kominn vegna gagna-
galla fremur en að um raunverulegan launamun sé að ræða. 

Umræða og niðurstaða 

Tilraunir til að meta arðsemi menntunar á grundvelli Mincerjafna hefur verið 
gagnrýnd nokkuð, sjá t.d. Heckman, Lochner et al. (2003). Bent er á að 
jafnan sýni ávinning af að fjölga skólaárum, ekki ávinning af að auka útgjöld 
til skólagöngu. Einnig er bent á að einstaklingur þekki ekki tekjur að námi 
loknu með vissu þegar hann tekur ákvarðanir um námsleið og námslengd. 
Einnig er bent á að atvinnurekendur greiði einstaklingi með þriggja ára 
háskólanám sem lýkur með námsgráðu hærri laun en nemanda sem hættir 
námi eftir að hafa verið þrjú ár í háskóla án gráðu.  

Það er rétt að taka tillit til þessarar gagnrýni og undirstrika að niðurstöður 
varðandi arðsemi menntunar lýtur fyrst og fremst að því hvað viðbótar-
skólaár skilar nemenda að jafnaði í auknum tekjum. Í Bandaríkjunum er þessi 
mælikvarði e.t.v. ekki mjög góður þar sem kostnaður við skólasókn á 
mismunandi skólastigum er afar misjafn. Þessi munur á kostnaði er mun 
minni hér á landi. Námslánakerfið dregur nokkuð úr áhrifum áhættu á 
námsval þar sem hámark er sett á hversu stór hluti árlegrar endurgreiðslu 
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getur orðið af tekjum námsmanns. Loks höfum við tekið tillit til síðasta 
atriðisins sem nefnt er með því að horfa aðeins til staðlað námstíma m.v. 
hæstu prófgráðu, ekki til þess tíma sem einstaklingur raunverulega var í skóla. 
Einnig hefur verið bent á að hefðbundin aðfallsgreining henti e.t.v. illa til að 
meta stuðla í Mincer-jöfnu þar sem tekjudreifingar séu mjög skakkar. Reynt 
er að taka tillit til þess með því að skoða logarithma tekna og ekki tekjurnar 
sjálfar. Í framhaldsrannsókn verða gerðar tilraunir með svokallaðar tíundar-
aðfallsgreiningu (quantile-regression). 

Niðurstaða þessarar rannsóknar er að eins árs aukin skólaganga bæti 4-
8% við árlegar tekjur einstaklings. Ísland virðist ekki skera sig úr hópi 
Evrópusambandslanda hvað þetta snertir. Arðsemi menntunar kvenna 
mælist ívið meiri en arðsemi menntunar karla, en í því efni gæti galli á 
gögnunum skekkt myndina, rétt eins og þegar gerð er tilraun til að meta 
launamun kynjanna. 
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The motives behind choosing marketing 
channels 

Friðrik Larsen 

 

The rationale behind selecting ways to promote and advertise companies, i.e. 
marketing channels, varies. Often times the choice is not based on 
established marketing methods but on isolated motives of the decision 
maker. It is common that a decision maker selects a particular channel 
because he or she thinks it is a fun way of advertising, or the decision is 
based on a “belief” in a particular marketing channel without being able to 
justify that belief by citing research to back up the decision. It is clear that 
the gap between theory (normative marketing) and actual practices (positive 
marketing) will always remain, but the goal of this paper is to research what 
criteria are used to select marketing channels. 

The research question was as follows: ”On what underlying factors is the 
selection of a marketing channel based?” 

The literature 

There has been an increased awareness of the importance of marketing in 
the last few years. However, research in the Icelandic field of marketing is 
limited, notwithstanding traditional market research (customer surveys, focus 
groups, etc.). Furthermore, no research has been done on how marketing 
channels are actually selected in Iceland, and the global literature contains 
limited research on the subject.  

Coordination of all the activities regarding information targeted toward 
consumers that can influence them in their choice of products, services, and 
ideas is done through marketing channels (Ray, 1982). The fundamental 
requirement should be that the marketing channel chosen is effective and 
that funds allocated to the channels should give returns on the investment. A 
common criticism has been that marketing research is not used enough or in 
an effective way when the level of promotional expenditures are evaluated 
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(Helgesen, 1982). Furthermore, there are limited standards, and there is a 
frame of reference missing, to exactly against what advertisements should be 
evaluated (Helgesen, 1992). Marketing research is the foundation on which 
effective marketing works, and therefore, it is interesting to study how 
managers choose those channels in reality. 

There is a difference between various types of businesses and how the 
selection of marketing channels takes place. In the research setting, a 
distinction is drawn between sophisticated and unsophisticated advertisers. 
Sophisticated advertisers are the ones that analyze their needs, know about 
all available products, and are able to evaluate the quality of the product in an 
objective manner as well as compute the benefits of selecting one product 
over the other (Greer, 1984). Unsophisticated advertisers are, in turn, the 
ones that do not come under this definition. 

Unsophisticated advertisers’ choice of marketing channels is in a more 
random manner. Their decisions are unconventional and often are based on 
subjective factors. The size of businesses is the most obvious differentiation 
of advertisers, but smaller advertisers tend to be unsophisticated while the 
larger ones tend to be sophisticated and rely more on marketing research 
(Cameron, Nowak and Krugman, 1993). Businesses in rural areas also tend 
to be unsophisticated (Smith, 1998). 

Although advertisers are classified as either sophisticated or 
unsophisticated, it is obviously not so that they are entirely one or the other. 
Unsophisticated advertisers might have basic knowledge about a particular 
marketing channel, which can be based on various factors, such as objective 
information or experience. However, when it comes to selecting a marketing 
channel, that knowledge is not adequate since knowledge about other 
marketing channels is limited. This means, in effect, that if they base their 
decision only on information at hand it will be distorted, and therefore, not 
sophisticated by definition. In that light they are not able to differentiate 
between the available marketing channels competing for their marketing 
budget. 

Opinions conflict on whether marketing channels compete with one 
another, interact or have a direct effect without competing (Busterna, 1987; 
Demers, 1994; Dimmic and Rothenbuhler, 1984; Lacy and Simon, 1991). 
The choice is, therefore, demanding on those responsible for selecting them. 
There is all the more reason for responsible parties to be knowledgeable 
about the advantages of each one as it is the general perception among 
scholars and marketers alike that one is more appropriate than others for 
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specific purposes. In this paper an effort is made to determine how they are 
chosen in reality. 

Methods 

Both qualitative and quantitative research was conducted. The mixing of the 
two methods has the ability to increase the reliability of the findings and 
gives a more in-depth picture of the subject, as the qualitative part deepens 
the understanding of the subject by interviews with a few selected 
participants and the quantitative part provides generalizable results about the 
population from a larger sample. The qualitative research was done prior to 
the quantitative one for two main reasons: To develop an understanding of 
the research subject given the limited research available and to lay 
groundwork for the quantitative research. 

Qualitative research: 
Participants: The object was to interview both the marketing manager and the 
general manager in the companies chosen. The criterion for selecting 
participants was that they should come from large businesses that are 
prominent in the Icelandic market. No other criteria, such as gender, age, 
education or perceived skills, were used. Five participants where chosen: 
three marketing managers and two general managers all from thirty to sixty 
years old. One pair (a marketing manager and a general manger) came from a 
large logistics company, one pair from a large soft drink company and the 
remaining marketing manager came form a large commercial bank. The 
logistics company and the soft drink company have an international 
presence. They were contacted directly, familiarized with the research, and 
asked to participate in an in-depth interview. All those who where originally 
contacted agreed to the interview. 
Gathering of data and data analysis: The interviews ranged from 50 minutes to 
95 minutes and took place from October 7th to November 18th 2003 at the 
location of the participant. They were recorded and then typed onto 240 
pages. 

A systematic analyzing procedure of the date was employed. The analysis 
was based on three methods of qualitative research: Grounded theory, 
hermeneutics, and discourse analysis. As is standard in qualitative studies, the 
researcher is the primary research tool and as such he brings his or her own 
prejudice to the research, which must be accounted for. The researcher in 
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this study assumed that the choice of marketing channels was to a large 
extent based on subjective factors rather then available marketing 
information and marketing tools.  Analysis altered, to some extent, previous 
opinions of the researchers. 

Quantitative research: 
Participants: IMG Gallup in Iceland publishes a media survey, which is a list 
where information is assembled on advertising expenditure of Icelandic 
companies in the following areas: Newspapers, television, magazines, 
billboards and sponsorship (Fjölmiðlalisti IMG Gallup, 2003). In this 
research, participants were chosen from advertisers who advertised in 
December 2003 on the IMG Gallup’s list through a random sample. The list 
contained 1,600 companies from which 600 were randomly selected. Those 
companies were contacted and asked to provide the names of the general 
manager and the marketing manager (if such a position was employed at all), 
which produced a list of 722 individuals, 511 general managers (or owners) 
and 211 marketing managers. The response rate was 29.6% (29 owners, 85 
general managers and 58 marketing managers).  
Gathering of data and analysis: A questionnaire was sent by e-mail where 
participants were asked to click on a link taking them to an internet web site 
where the questionnaire could be answered. Information was gathered in the 
period ranging from April 6th to April 27th 2004. 

This paper is a part of a larger research. The original questionnaire 
contained 39 questions of which eight where independent variables. Eight 
off the question are used here, and three of the independent variables. They 
are: (1) Whether a marketing manager is employed, and the size of 
companies measured by (2) turnover and (3) number of employees. A small 
company was considered to employ 49 people or less and turnover ISK 500 
million or less (about EUR 6.9 mill.). 

The data was analyzed in SPPS. Descriptive data analysis was used to 
search for errors in the data. The independent variables were cross-
referenced against the dependent variables. 

Findings 

The participants in the qualitative research estimated that it was unwise to 
trust entirely on the outcomes of outside service firms and the suggestions of 
their employees since the final decision should eventually be based on 
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subjective criteria. It is of course normal that managers gather information 
from several places on which to base their final decision and use the 
information at hand to make a decision. However, the findings of the 
research showed that subjective measures played a rather large role in the 
final decision-making process. It appeared that participants had preconceived 
ideas about particular marketing channels, and those ideas played a large role 
in the decision making rather than looking objectively on what the marketing 
theories say about the abilities of a particular channel to fulfill a specific 
purpose. Despite this tendency, larger advertisers were, however, for the 
large part, well informed about the ability and characteristics of specific 
channels to fulfill a specific purpose. 

In essence, it can be said the participants mixed together objective and 
subjective methods in selecting marketing channels. It was common that 
based on perceived qualities of a particular marketing channel, objective 
measures, consistent with marketing tradition, were employed to reach 
maximum efficiency. For example, a marketing campaign would be deemed 
appropriate, based on a subjective idea of the decision maker, but the 
orchestration was consistent with marketing tradition. 

Findings of the qualitative study show that a majority of the participants 
(64.9%) thought that it was important to look to outside specialized sources 
in marketing matters. It is, however, not easy to see why this is so because 
the attitude toward those sources was not consistently favorable. Advertising 
agencies were thought to have the most effective, but still only 44.5% of the 
participants thought they had a considerable effect. Marketing research 
companies, PR agencies and media planners had very limited effect (25.4%, 
18.7%, and 8.2%, respectively). In many cases, advertising agencies offer a 
comprehensive service, including the latter three, so the findings do not 
necessarily suggest that those factors are neglected, but all the same their 
effects are small according to the findings. In larger companies  and in 
companies where a marketing manager worked, outside agencies were 
considered to have more effect on marketing work (p<0.05).  

A majority of the participants (83.6%) considered themselves to know 
fairly or very well what options were available when it came to choosing a 
marketing channel. Over 93% of participants from larger companies, and 
from companies where a marketing manager worked, knew fairly or very well 
available options and about 80% from smaller companies (p<0.05).   

Furthermore, a majority (80.4%) considered themselves to know which 
marketing channel was best suited for their particular circumstances. If a 
marketing manager was employed the percentage went up to 87.7% but 
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73.3% where none was employed (p<0.05). Size of the companies did not 
seem to matter. In that light it is interesting to note that only 56.5% said they 
could compare effectiveness to cost of the various channels and 58.1 % said 
that they could estimate overall effectiveness of a particular channel. This 
can be seen in table 1. 

Table 1. Participants’ estimate on how well they knew several factors in the 
marketing environment  

Participants estimate on 
how: 

Very well Faily well Neutral Fairly poorly Very poorly 

well they know available 
marketing channels 26,3% 60,3% 10,3% 3,1% 0,0% 

      
well they know which MC was 
best suited for their particular 
circumstances 

25,3% 55,2% 17,0% 2,1% 0,5% 

      
well they can compare 
effectiveness to cost 8,8% 47,4% 30,6% 12,4% 0,5% 

 Strongly agree Agree Neutral Disagree Str. disagree 
hard it is to measure 
effectiveness of 
advertisements 

13,1% 45,0% 13,6% 26,2% 2,1% 

  
Association was found to the size of the companies and how well 

participants answered the above as the participants from larger companies 
said they knew the marketing channels available better and which one was 
available to them. A higher percentage of them (49.9% vs. 30.0% of the 
smaller ones) estimated that they could compare effectiveness to cost 
(p<0.05). 

55,8%

7,9%

26,3%

7,4% 2,6%

Increased sale

Customers comments

Measurements

Subjective measures

Other

 

 
Figure 1. Estimation on effectiveness of advertisments 
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Increased sales was used by 55.8% of participants when measuring 
effectiveness of advertisements, but 26.3% used various measurement 
techniques. This can be seen in figure 1. 

On one hand, 75.9% of the owners in the research used increased sales - 
57.8 of the general mangers and 46.9% of the marketing managers. On the 
other hand, 6.9% of the owners used measurements - 25.3% of the general 
mangers, and 40.8% of the marketing managers. Smaller companies used 
sales in 66.3% instances but measurements in 14.4% instances. In larger 
companies the percentages where 42.7% and 40.2%, respectively. 
Association was found here (p<0.05). 

Participants were asked how much they thought circulation, reach, 
frequency, total price and CPM (cost per million) matter when selecting a 
marketing channel or a particular medium within the channel. Table 2 below 
shows how they answered. No association was found to the independent 
variables. 

Table 2. Participants’ position to several factors 
 Circulaton Reach Frequency Total price CPM 

Very relevant 47,5% 58,6% 38,5% 28,5% 30,0% 

Rather relevant 42,5% 35,9% 42,6% 54,2% 40,0% 

Neutral 6,1% 4,4% 17,2% 15,1% 28,8% 

Rather irrelevant 2,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 

Very irrelevant 1,7% 0,0% 0,6% 1,1% 0,0% 

  

13,5%

25,9%

30,8%

16,2%

13,5%

Very of ten

Rather of ten

Neutral

Fairly rarely

Very rarely

 

 
Figure 2. The use of CPM to assess price 
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Furthermore, participants were asked how often they used CPM to assess 
the price of particular media within marketing channels. In figure 2, it can be 
seen that CPM is used to assess price very often or rather often in 39.4% 
instances, but fairly rarely and very rarely in 29.7% instances. Participants 
from larger companies, and companies where a marketing manager worked 
where more likely to use CPM (p<0.05). There was a considerable difference 
between to what extent owners, general managers, and marketing mangers 
used CPM as can be seen in Table 3. There it can be seen that marketing 
managers are most likely to use CPM but owners are least likely to use it. 

Table 3. The differing use of  CPM 

Discussion 

The findings of the research support, to a large extent, other research that 
has been done on sophisticated and unsophisticated advertisers (Cameron, 
Nowak and Krugman, 1993; Smith, 1998). Larger companies used marketing 
research more extensively than smaller companies as well as more services of 
outside servicing firms. Furthermore, the larger companies used more 
objective methods to evaluate outcomes of promotional activities whereas 
the smaller one relied more factors such as increased sales, which, tends to 
be an unreliable measure, or on their own perception of effectiveness. 
However, the findings also indicate that larger advertisers relied to a 
considerable extent on subjective measures and, therefore, are not consistent 
with the definition of the sophisticated advertiser. Furthermore, the 
qualitative research reveals a certain element of distrust towards the 
professional aid of outside agencies. The distrust was not based on evidence 
but on the perception of the participants towards these agencies. Participants 
stated that they themselves had to let their own judgment prevail rather than 
trust blindly on outside sources, although in most cases they would abide by 
their suggestions. These findings shed some light on why participants think 

 Very or rather unlikely Neutral Very/rather likely 

Owners 33,3% 55,6% 11,1% 

General managers 26,3% 33,8% 40,0% 

Marketing managers 27,1% 14,6% 58,3% 
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that it is appropriate to look to outside agencies for assistance, but at the 
same time they think their advice had limited effect on the marketing work. 

The findings of the qualitative research offer a possible explanation for 
why over 80% of the participants believe they know what marketing 
channels are best suited for them without sufficient justification. That is, they 
do not need any objective arguments since they simply know what is best for 
them. 

Research has shown that measuring the effectiveness of marketing 
channels is hard (Vaccaro and Kessaye, 1988), and therefore is to be 
expected that the participants in this research found it difficult. However, it 
is complicated to estimate on what grounds the participants base their 
knowledge on which marketing channel to select when they find it difficult 
to measure effectiveness and to compare effectiveness to cost. This research 
was not designed to measure whether the participants actually know the 
options available to them or the ones best suited for them. However, one 
can question, based on the results, whether actual knowledge is as extensive 
as claimed. The qualitative study further supports that since subjectivity plays 
a considerable role in the actual decision, their perception in the selection 
plays a large role. Other research supports that point, that the participants’ 
perception of the ability of the marketing channel can outweigh its actual 
ability (Otnes and Faber 1989; Fiske and Taylor, 1984).   

It is self-evident that the participants answered the questions according to 
their best conscience, and that they consider themselves to possess the 
capabilities necessary to make the judgment about the marketing channels 
that they use. However, the results raise an interesting issue. If the research 
subject, for example, had been in finance instead of marketing, the 
researcher estimates that a lower ratio of participants would have claimed to 
know the various aspects of the financial scenarios facing companies. Such 
issues are most commonly dealt with by individuals within the companies by 
specialized skills or outsourced to specialized companies. Most commonly, 
such individuals and companies must prove their specialty by a diploma of 
some sort. This is usually not the case in marketing in Icelandic companies. 
The intention is not to compare the fields of marketing and finance; the 
point is made here that people often times considers themselves qualified to 
resolve complex marketing issues without the professional knowledge 
needed. Such is seldom the case in related fields. 

The size of the companies is an obvious determinant in predicting 
whether they are sophisticated in their selection of marketing channels. 
According to the findings, another important determinant is whether a 
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marketing manager is employed. It is more likely that a marketing manager is 
employed by larger companies, but irrespective of size of the companies, the 
fact that one is employed seems to greatly affect marketing work towards 
more sophisticated marketing actions. 
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Mat á erlendri lántöku á árunum  
1981 – 2006 og framtíðarhorfur 

Guðmundur Kristján Óskarsson 

 

Lægri vextir á lánum í erlendri mynt og sterk staða krónunnar undanfarin ár 
hafa gert það að verkum að ýmsir hafa valið að fjármagna íbúðarhúsnæði eða 
aðrar fjárfestingar í erlendri mynt. Meðan gengi krónunnar er stöðugt eða 
hækkandi eru lán í erlendri mynt augljóslega hagstæðari en lán sem bjóðast í 
íslenskum krónum, en þegar gengið lækkar geta sömu lán orðið mjög 
óhagstæð lántakendum. Taka á lánum í erlendri mynt getur því verið nokkuð 
áhættusöm ef gengið lækkar. Nú er svo að seinustu mánuði hefur gengi 
íslensku krónunnar lækkað umtalsvert og hefur það haft mikil áhrif á skulda-
stöðu þeirra sem tekið hafa lán í erlendri mynt. 

Hvort gengislækkun krónunnar geri þann ávinning sem lántakendur hafa 
notið að engu eða jafnvel gert lánin óhagstæð fer eftir nokkrum mismunandi 
þáttum. Hvenær lán var tekið og lengd lánstíma eru sennilega þeir þættir sem 
hafa mest áhrif á hver staða þeirra sem tekið hafa erlend lán er í dag. En 
þegar litið er til framtíðar og búið er að gera lánið upp þá er það bara 
gengisþróunin á lánstímanum sem sker úr um hvort lántakandi hafi hagnast 
eða tapað á erlenda láninu. 

Megin markmið þessa erindis er að bera saman endurgreiðslur og höfuð-
stól lána í íslenskri og erlendri mynt sem tekin voru á mismunandi tíma og 
reyna að meta hvort ávinningur sé á erlendu lántökunni miðað við stöðuna í 
dag og leggja mat á framtíðarhorfur.  

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

 Hver er staða erlendra lána miðað við íslensk lán þegar bornir eru 
saman mismunandi tímapunktar lántöku og lengd lánstíma? 

 Skiptir það máli hvort íslensku lánin séu verðtryggð eða ekki? 

 Hverjar eru hugsanlegar framtíðarhorfur? 
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Erlendar lántökur 

Aðgengi Íslendinga að erlendum lánum hefur breyst mikið seinustu áratugi. 
Fyrir 1992 var, samkvæmt lögum um skipun gjaldeyris- og viðskiptamála nr. 
63/1979, öll erlend lántaka óheimil nema með samþykki ríkisstjórnarinnar. 
Árið 1992 voru þessi lög felld úr gildi með gildistöku laga um gjaldeyrismál 
nr. 87/1992. Frá þeim tíma hefur aðgengið batnað mikið og nú bjóða 
bankarnir viðskiptavinum sínum lán í erlendri mynt. 

Ein aðalástæða fyrir því að Íslendingar hafa sýnt lánum í erlendri mynt 
áhuga er sú að vextir á Íslandi eru yfirleitt nokkuð hærri en í öðrum löndum. 
Til dæmis voru þriggja mánaða vextir á millibankamarkaði hér á landi 31. júlí 
2006 12,63% (Seðlabanki Íslands, 2006a) á meðan voru sömu vextir í 
Danmörku 3,27% (Danmarks Nationalbank, 2006) og á Evru svæðinu 3,16% 
(Euribor, 2006). Þó vaxtamunurinn sé 9,36% og 9,47% og að vextir á 
millibankamarkaði hérlendis hafa ekki verið eins háir síðan í febrúar 2002, þá 
er hefur munurinn milli Íslands og Evrusvæðisins frá ársbyrjun 1999 verið að 
meðaltali um 6% (hámark 9,47 og lágmark 2,72). Ef litið er á vexti til lengri 
tíma er munurinn ekki eins mikill, vaxtamunur upp á 0,5% – 3% er ekki 
óalgengur. Það er líka sá vaxtamunur sem einstaklingar geta átt von á að geta 
fengið á lánum sem standa þeim til boða. Viðskiptavinum KB banka bauðst 
t.d. í ágúst 2006 að taka lán í erlendri mynt til íbúðarkaupa á 1,40% vöxtum í 
JPY og 6,55% vöxtum í USD ásamt álagi upp á 0,75% eða 2% þá voru 
verðtryggðir vextir bankans til íbúðarkaupa 5,6%-7,1%.  Viðskiptavinum 
með launareikning sinn í KB banka og til viðbótar með tvennt af þrennu af 
eftirtöldu hjá bankanum: Greiðslukort, útgjaldadreifingu eða lífeyrissparnað, 
gátu þó tekið íbúðarlán hjá bankanum með 4,85% verðtryggðum vöxtum 
(KB banki 2006). 

Auk vaxtamunar við útlönd þá búa Íslendingar við það að lán til lengri 
tíma en 5 ára hér á landi eru yfirleitt verðtryggð og því er vaxtamunurinn í 
raun meiri.   

Aðferð 

Til að svara framangreindum spurningum voru reiknaðar út heildar 
endurgreiðslu á jafngreiðsluláni til 5, 10 og 20 ára með 12 gjalddaga á ári, á 
nýjustu lánunum sem ekki voru að fullu greidd voru lagðar saman greiddar 
afborgarnirnar og eftirstöðvar með vöxtum á gengi júlí 2006. Skoðuð voru 
lán í 7 mismunandi gjaldmiðlum: íslensk króna (ISK), bandaríkjadalur (USD), 
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sterlingspund (GBP), dönsk króna (DKK), svissneskur franki (CHF), 
japanskt jen (JPY) og evra (EUR)/þýskt mark (DEM). Til einföldunar var 
miðað við 100.000 ISK lán og ekki var reiknaður með ýmiss kostnaður eins 
og lántökugjöld, stimpilgjöld, þinglýsingargjöld og greiðsluseðilsgjöld.   

Gögn um gengi gjaldmiðlanna frá 1981 og gengisvísitölu frá 1993 voru 
fengin hjá Seðlabanka Íslands (2006b) og um vísitölur til verðtryggingar hjá 
Hagstofu Íslands (2006). Eins og fram hefur komið þá voru lán í erlendri 
mynt óheimil fyrir 1992 nema með samþykki ríkisstjórnarinnar og því 
spurning hvort að marktækt sé að skoða gögn fyrir þann tíma. Engu að síður 
er áhugavert að skoða hver þróunin var frá 1981 miðað við þá gengis- og 
verðbólguþróun sem var á árunum 1981 til 1992. Fyrir hvern mánuð 
tímabilsins voru endurgreiðslur og eftirstöðvar lána í gjaldmiðlunum sjö 
bornar saman. Á tímabilinu janúar 1981 til desember 1992 voru lánin 144 
fyrir hvern gjaldmiðil og á tímabilinu janúar 1993 til júní 2006 voru lánin 162. 

5 ára lán 

Ef erlendu lánin eru borin saman við óverðtryggt innlent lán á tímabilinu 
1981 til 1992 (sjá Töflu 1) þá er meðal heildarendurgreiðslan í öllum tilfellum 
meiri á erlenda láninu. Það sést líka að hlutfall þeirrra lána þar sem heildar-
endugreiðsla erlenda lánsins er lægri en þess innlenda er lítið. Það skýrist að 
miklu leyti af mikilli verðbólgu og tíðum gengisfellingum á þessu tímabili. Þó 
sést að um 18%-26% lána í GBP er með lægri endurgreiðslu ásamt minna 
hlutfalli lána í USD.  

Tafla 1. Meðalmunur á endurgreiðslu láns í erlendri mynt miðað við íslenskt 
óverðtryggt lán og hlutfall lána þar sem endurgreiðsla erlends láns er lægri á 
tímabilinu 1981 til 1992 miðað við vaxtamun 
 USD GBP CHF DKK JPY DEM/EUR 
0,5% vaxtamunur       
munur 63033 51041 75208 66361 95188 74825 
hlutfall  1,4% 18,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
1% vaxtamunur       
munur 61664 49672 73839 64992 93819 73456 
hlutfall  3,5% 20,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2% vaxtamunur       
munur 58894 46903 71070 62223 91050 70686 
hlutfall  7,6% 23,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
3% vaxtamunur       
munur 56084 44092 68259 59412 88239 67876 
hlutfall  13,2% 26,4% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 
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Samanburður við óverðtryggð íslenskt lán á árunum 1981 til 1992 gefur 
sennilega ekki raunhæfa mynd á þeim lánskjörum sem Íslendingum buðust, 
raunhæfara er að bera erlendu lánin saman við verðtryggt innlent lán eins og 
sést í Töflu 2.  

Tafla 2. Meðaltalsmunur á endurgreiðslu láns í erlendri mynt miðað við 
íslenskt verðtryggt lán og hlutfall lána þar sem endurgreiðsla erlends láns er 
lægri á tímabilinu 1981 til 1992 miðað við vaxtamun 
 USD GBP CHF DKK JPY DEM/EUR 
0,5% vaxtamunur       
munur -17382 -29374 -5207 -14054 14773 -5590 
hlutfall  68,8% 97,2% 67,4% 77,1% 38,9% 61,8% 
1% vaxtamunur       
munur -19736 -31728 -7561 -16408 12420 -7944 
hlutfall  72,2% 97,2% 72,2% 78,5% 41,7% 69,4% 
2% vaxtamunur       
munur -24496 -36488 -12321 -21168 7659 -12704 
hlutfall  77,1% 97,9% 78,5% 86,1% 45,1% 81,3% 
3% vaxtamunur       
munur -29327 -41319 -17152 -25999 2828 -17535 
hlutfall  84,7% 99,3% 82,6% 88,9% 52,1% 86,1% 

 
Ef erlendu lánin eru borin saman við verðtryggt innlent lán þá eru meðal 

heildarendurgreiðslan lægri í öllum gjaldmiðlum nema JPY, meðal endur-
greiðslurnar af lánum í JPY eru hærri en á innlenda láninu. 

Tafla 3. Meðalmunur á endurgreiðslu og eftirstöðva láns í erlendri mynt 
miðað við íslenskt óverðtryggt lán og hlutfall lána þar sem endurgreiðsla 
erlends láns er lægri á tímabilinu 1993 til 2006 miðað við vaxtamun 
 USD GBP CHF DKK JPY DEM/EUR 
0,5% vaxtamunur       
munur 2523 5576 3982 2856 699 2388 
hlutfall  38,9% 19,8% 38,3% 38,9% 54,3% 42,0% 
1% vaxtamunur       
munur 1154 4207 2613 1487 -670 1019 
hlutfall  41,4% 24,7% 43,8% 46,9% 58,6% 48,8% 
2% vaxtamunur       
munur -1616 1438 -157 -1283 -3439 -1750 
hlutfall  46,9% 42,0% 54,3% 66,0% 61,7% 65,4% 
3% vaxtamunur       
munur -4426 -1373 -2967 -4093 -6250 -4561 
hlutfall  50,6% 51,2% 66,0% 77,8% 67,3% 75,9% 

 
Athyglisvert er að sjá hversu stór hluti erlendu lánanna er með lægri 

heildarendurgreiðslu, þá sérstaklega lánin í GBP þar sem 97,2%-99,3% af 
lánunum er með lægri endurgreiðslu.   
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Ef óverðtryggð lán frá tímabilinu frá 1993 til 2006 eru borin saman við 
erlendu lánin eins og í Töflu 3 þá er ekki mikill munur á meðal heildar-
endurgreiðslunni ásamt eftirstöðvum á þeim lánum sem tekin voru eftir júlí 
2001. Á 100.000 kr. láninu er meðal munurinn frá -6250 kr. til 5576 kr. og 
það er vaxtamunurinn sem virðist skipta mestu máli.  

Í Töflu 4 er búið að bæta við verðtryggingu á innlendu lánin. Þar er meðal 
heildarendurgreiðslan og eftirstöðvar í öllum tilfellum lægri en af innlenda 
láninu. Hlutfallið af erlendum lánum með lægri endurgreiðslu er líka mjög 
mikill eða frá 57,4% til 79,6% þar sem vaxtamunurinn er 0,5% og 85,2% til 
93,2% af lánunum þar sem vaxtamunurinn er 3%.   

Tafla 4. Meðalmunur á endurgreiðslu og eftirstöðva láns í erlendri mynt 
miðað við íslenskt verðtryggt lán og hlutfall lána þar sem endurgreiðsla 
erlends láns er lægri á tímabilinu 1993 til 2006 miðað við vaxtamun 
 USD GBP CHF DKK JPY DEM/EUR 
0,5% vaxtamunur       
munur -7848 -4795 -6390 -7516 -9672 -7983 
hlutfall  57,4% 72,2% 74,7% 78,4% 71,6% 79,6% 
1% vaxtamunur       
munur -9345 -6291 -7886 -9012 -11168 -9479 
hlutfall  62,3% 72,8% 76,5% 83,3% 74,1% 80,9% 
2% vaxtamunur       
munur -12371 -9318 -10912 -12038 -14195 -12506 
hlutfall  85,2% 82,1% 83,3% 90,7% 81,5% 90,1% 
3% vaxtamunur       
munur -15442 -12389 -13983 -15109 -17266 -15577 
hlutfall  92,6% 90,7% 87,7% 93,2% 85,2% 92,6% 

 
Ef er skoðað nánar hvar endurgreiðsla erlendu lánanna er hærri þá eru 

aðallega þrjú tímabil sem skera sig úr eins og hægt er að sjá á Mynd 1. Það 
fyrsta er fyrir lán í USD og GBP frá 1995 til 1998 ásamt lánum í JPY sem 
voru mjög óhagstæð árið 1998. Annað tímabilið er frá um nóvember 1999 til 
nóvember 2000 og er ástæða þess að á seint á árinu 2000 og árinu 2001 
hrundi gengi krónunnar. Stærsti munurinn var á láni í CHF, en miðað við 
0,5% vaxtamun var heildarendurgreiðsla láns sem tekið var í maí 2000 
tæplega 15.000 kr. hærri en á innlenda láninu. Miðað við 3% vaxtamun þá 
munurinn rúmar 6.000 kr. 
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Mynd 1. Afborganir/eftirstöðvar á 5 ára láni miðað við 1% vaxtamun 

Seinasta tímabilið sem sker sig úr er frá apríl/júní 2005 til mars/apríl 
2006. Lánin sem tekin voru á þessu tímabili eru enn ekki að fullu greidd og 
því getur munurinn sem er núna hugsanlega minnkað ef gengis- og eða 
verðbólguþróun sé hagstæð. Á láni sem tekið var í EUR eða DKK í 
nóvember 2005 þá eru afborganir og eftirstöðvar rúmlega 24.000 kr. hærri en 
af íslenska láninu. 

10 ára lán 

Innlend lán til lengri tíma hafa í flestum tilfellum verið verðtryggð, af þeim 
sökum verða erlendu lánin einungis borin saman við verðtryggt lán hér. Á 
tímabilinu 1981 til 1992 þá sést í Töflu 5 að meðal heildarendurgreiðslan er 
lægri á öllum gjaldmiðlum nema JPY þar eru meðal endurgreiðslurnar hærri 
en á innlenda láninu, nema þar sem vaxtamunurinn er 3%. Þetta er svipað 
munstur og sést á fimm ára lánunum. Athyglisvert er líka hve mikill munur er 
á heildarendurgreiðslunum, allt að 116.000 kr. en þennan mun er hægt að 
skýra með mikilli verðbólgu og tíðum gengisfellingum. Einnig er athyglisvert 
að skoða hve stór hluti lánanna er með lægri endurgreiðslu en þau innlendu. 
Best kemur GBP út þegar það er skoðað, því 97,9% til 100% lánanna hefur 
lægri heildarendurgreiðslu, miðað við 0,5% til 3% vaxtamun. 
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Tafla 5. Meðaltalsmunur á endurgreiðslu láns í erlendri mynt miðað við 
íslenskt verðtryggt lán og hlutfall lána þar sem endurgreiðsla erlends láns er 
lægri á tímabilinu 1981 til 1992 miðað við vaxtamun 
 USD GBP CHF DKK JPY DEM/EUR 
0,5% vaxtamunur       
munur -69771 -79488 -21491 -41182 27228 -20652 
hlutfall  83,3% 97,9% 74,3% 81,3% 17,4% 76,4% 
1% vaxtamunur       
munur -76907 -86624 -28628 -48319 20091 -27789 
hlutfall  86,8% 97,9% 81,3% 91,7% 27,1% 93,1% 
2% vaxtamunur       
munur -91476 -101193 -43196 -62888 5523 -42357 
hlutfall  93,1% 99,3% 94,4% 100,0% 46,5% 99,3% 
3% vaxtamunur       
munur -106436 -116153 -58156 -77848 -9437 -57317 
hlutfall  97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 61,1% 100,0% 

 
Ef tímabilið 1993 til 2006 er skoðað, sést í Töflu 6 að meðal heildar-

endurgreiðslan ásamt eftirstöðvum fyrir lán sem tekin voru eftir júlí 1996 er í 
öllum tilfellum lægri en á erlendu lánunum. Einnig sést að stærstur hluti 
erlendu lánanna eða frá 84% til 99,4% hefur lægri heildarendurgreiðslu og 
eftirstöðvar.  

Tafla 6. Meðalmunur á endurgreiðslu og eftirstöðva láns í erlendri mynt 
miðað við íslenskt verðtryggt lán og hlutfall lána þar sem endurgreiðsla 
erlends láns er lægri á tímabilinu 1993 til 2006 miðað við vaxtamun 
 USD GBP CHF DKK JPY DEM/EUR  
0,5% vaxtamunur       
munur -18792 -11736 -13614 -15223 -21259 -15855 
hlutfall  86,4% 84,6% 84,0% 88,3% 88,3% 88,3% 
1% vaxtamunur       
munur -22203 -15147 -17025 -18634 -24669 -19266 
hlutfall  89,5% 88,3% 86,4% 90,1% 92,0% 90,1% 
2% vaxtamunur       
munur -29165 -22110 -23988 -25596 -31632 -26229 
hlutfall  94,4% 93,8% 93,8% 93,2% 95,1% 93,2% 
3% vaxtamunur       
munur -36315 -29259 -31137 -32746 -38782 -33378 
hlutfall  99,4% 96,3% 96,3% 95,7% 97,5% 95,7% 

 
Ef tímabilið er skoðað nánar (sjá mynd 2) þá eru íslensku verðtryggðu lánin 
hærri næstum allt tímabilið að janúar 2005. Frá janúar 2005 eru afborganir og 
eftirstöðvar erlendu lánanna töluvert hærri en innlendra. Það gæti þó átt eftir 
að breytast því afborganir og eftirstöðvar lána sem tekin voru fyrir hrun 
krónunnar árið 2001 eru svipuð eða lægri en á innlendu lánunum og virðist 
því sú sveifla sem var þá hafa jafnast út. 



128  Guðmundur Kristján Óskarsson 

 

Mynd 2. Afborganir/eftirstöðvar á 10 ára láni miðað við 1% vaxtamun 

20 ára lán 

Lánin til 20 ára eru aðeins erfiðari í samanburði því að flest lánin sem skoðuð 
eru hafa ekki verið greidd upp ennþá. Gengis- og verðbólguþróun framtíðar-
innar gæti því breytt niðurstöðunum.  

Tafla 7. Meðaltalsmunur á endurgreiðslu láns í erlendri mynt miðað við 
íslenskt verðtryggt lán og hlutfall lána þar sem endurgreiðsla erlends láns er 
lægri á tímabilinu 1981 til 1992 miðað við vaxtamun 
 USD GBP CHF DKK JPY DEM/EUR 
0,5% vaxtamunur       
munur -165677 -183050 -66874 -114454 57574 -77875 
hlutfall  99,3% 100,0% 99,3% 100,0% 36,8% 100,0% 
1% vaxtamunur       
munur -187911 -205284 -89109 -136689 35339 -100110 
hlutfall  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 57,6% 100,0% 
2% vaxtamunur       
munur -233896 -251270 -135094 -182674 -10646 -146095 
hlutfall  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 100,0% 
3% vaxtamunur       
munur -281830 -299203 -183028 -230608 -58580 -194029 
hlutfall  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 100,0% 

 
Ef tímabilið 1981 til 1992 er skoðað eins og sést í Töflu 7 þá eru meðal 

heildarendurgreiðslur og eftirstöðvar lánanna í öllum tilfellum nema á JPY 
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lægri en á innlendu verðtryggðu láni. Það sést líka að nær öll lánin (að JPY 
undanskyldu) eru með lægri endurgreiðslu og eftirstöðvar en innlendu lánin. 
Munurinn á meðal endurgreiðslunni er einnig gríðarlegur, eða nærri 300.000 
kr. þar sem hann er mestur. Þessi gríðarlegi munur stafar af mikilli verðbólgu 
og tíðum gengisfellingum sem var á þessu tímabili, þá sérstaklega í byrjun 
tímabilsins. 

Tafla 8. Meðalmunur á endurgreiðslu og eftirstöðva láns í erlendri mynt 
miðað við íslenskt verðtryggt lán og hlutfall lána þar sem endurgreiðsla 
erlends láns er lægri á tímabilinu 1993 til 2006 miðað við vaxtamun 
 USD GBP CHF DKK JPY DEM/EUR  
0,5% vaxtamunur       
munur -38815 -23679 -25167 -26751 -41525 -27567 
hlutfall  90,1% 90,1% 88,9% 90,1% 94,4% 90,1% 
1% vaxtamunur       
munur -47018 -31881 -33369 -34954 -49728 -35770 
hlutfall  92,6% 93,8% 93,8% 93,2% 96,3% 93,2% 
2% vaxtamunur       
munur -63982 -48846 -50334 -51918 -66692 -52734 
hlutfall  100,0% 96,9% 96,9% 96,3% 99,4% 96,3% 
3% vaxtamunur       
munur -81665 -66529 -68017 -69602 -84375 -70417 
hlutfall  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Ef seinna tímabilið frá 1992 er skoðað þá er hægt að sjá í Töflu 8 að 

undantekningalaust eru meðal endurgreiðslur og eftirstöðvar á erlenda láninu 
lægri en á innlenda verðtryggða láninu. Þessi munur er frá rúmum 23 
þúsundum króna til rúmlega 81 þúsund króna. Þetta er þó nokkur munur 
þegar litið er á að upphafleg lánsupphæð sem er einungis 100 þúsund. Ef 
0,5% vaxtamunur er skoðaður þá sést að 88,9% erlendu lánanna er með lægri 
afborganir og eftirstöðvar og að ef vaxtamunurinn er 3% þá eru erlendu 
lánin alltaf lægri en þau innlendu. Ef tímabilið er skoðað á svipaðan hátt eins 
og gert er á Mynd 2 þá kemur svipað munstur fram. Afborganir og eftir-
stöðvar erlendra lána sem tekin voru í byrjun ársins 2005 eða síðar eru með 
hærri afborganir og eftirstöðvar en innlenda lánið. Þessi munur er mestur 
rúmlega 30 þúsund kr. láni í EUR og DKK miðað við 0,5% vaxtamun. Þessi 
munur getur þó átt eftir að breytast mikið þar sem langur tími er eftir af 
þessum lánum og erfitt er að spá fyrir um gengis- og verðbólguþróun. 
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Niðurstöður 

Ein aðal niðurstaða þessarar úttektar er sú að heildar endurgreiðsla og eftir-
stöðvar lána í erlendri mynt er í miklum meirihluta tilfella lægri en á innlendu 
verðtryggðu láni, þessi munur getur verið mjög stór hluti af upphaflegri láns-
upphæð. Á 10 ára lánum sem tekin voru 1993 eða síðar var þessi munur frá 
um 11 þúsundum til rúmlega 36 þúsund króna að meðaltali eða um 11% til 
36% af upphaflegri upphæð. Á 20 ára lánunum er þessi munur nokkuð meiri 
eða frá um 23% til 81% að meðaltali og á 5 ára lánunum er þessi munur um 
5% til 17% að meðaltali. Það verður því að teljast að lán í erlendri mynt er 
mjög áhugaverður kostur fyrir lántakendur. Það getur munað töluverðum 
upphæðum en þó verður að hafa það í huga að það er alltaf ákveðin óvissa 
um framtíðarþróun gengis og verðbólgu og erlendu lánin geta endað á því að 
verða mun dýrari en innlend. Það að skoða lánin á tímabilinu frá 1981 til 
1992 er áhugavert. Þrátt fyrir tíðar gengisfellingar og mikla gengisáhættu voru 
erlendu langtímalánin yfirleitt með lægri endurgreiðslur en innlend verð-
tryggð lán. Vekur það upp ýmsar spurningar um verðtrygginguna. Hvers 
vegna þarf verðtryggingu? Eru einhverjir að hagnast óeðlilega á kostnað 
annarra? Þessum og öðrum spurningunum sem vakna verður ekki svarað hér 
en þær eru efni til frekari rannsókna. 

Þar sem innlent óverðtryggt lán var borið saman við erlend þá voru 
endurgreiðslurnar af erlenda láninu í mun fleiri tilfellum hærri en af innlendu. 
Ef óverðtryggt innlent lán býðst þar sem vaxtamunurinn við útlönd er 3% 
eða minni, þá er íslenska lánið sennilega betri kostur. Það virðist vera verð-
tryggingin sem gerir erlend lán áhugaverð. Ef litið er til framtíðar þá er mjög 
líklegt að lánin í erlendri mynt muni í flestum tilfellum hafa lægri heildar 
endurgreiðslu en innlent verðtryggt lán. Lántakendur sem tóku lán 2005 eða 
síðar og ef til vill þeir sem tóku lengri tíma erlent lán árið 2000 gætu þó 
hugsanlega endað með að borga meira til baka en ef þeir hefðu tekið innlent 
lán.  
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Starfsmannastefna – stefnumiðað plagg 
eða hátíðaryfirlýsing:  

Samanburður á starfsmannastefnu fyrirtækja, 
stofnana og sveitarfélaga 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson  

 

Starfsmannastefna er yfirlýsing skipulagsheildar í starfsmannamálum og 
greinir frá hvernig starfsmannamálum er fyrirkomið, hvers konar umhverfi 
starfmönnum er búið og hvers er ætlast til af starfsmönnum. Starfs-
mannastefna er hluti af heildarstefnu skipulagsheilda og geymir sameigin-
legan tilgang og markmið starfsmanna og skipulagsheildarinnar. Með skýrri 
starfsmannastefnu er starfsmönnum gert auðveldara að fylgja eftir stefnu 
skipulagsheilda.  

Starfsmannastefna þarf að fela í sér skýr viðmið um starfshlutverk og 
ábyrgð starfsmanna. Á síðustu árum hefur mannauðsstjórnun rutt sér leið í 
stjórnun skipulagsheilda. Mannauðsstjórnun gengur meðal annars út á það að 
skipulagsheildir hafi á að skipa hæfu starfsfólki sem tilbúið er að leggja sig 
fram fyrir skipulagsheildina svo hámarks árangur náist í rekstri m.ö.o. tryggja 
samkeppnisforskot fyrirtækja eða starfsmarkmið stofnana og sveitarfélaga.  

Starfsmannastefna er til þess fallin að hjálpa skipulagsheildum að nýta 
mannauðinn á sem bestan hátt og ná þannig fram helstu markmiðum skipu-
lagsheilda. Mannauðsstjórnun leggur áherslu á að starfsmannastefna og 
viðskiptastefna sé samhljóma að öðrum kosti verður erfitt að ná fram 
heildarmarkmiðum. 

Í þessari rannsókn er gerð grein fyrir inntaki starfsmannastefnu 18 skipu-
lagsheilda nánar tiltekið 6 fyrirtækja, 6 stofnana og 6 sveitarfélaga. Þær bornar 
saman og reynt að varpa ljósi á hvað er líkt og hvað ólíkt með starfsmanna-
stefnum þessara skipulagsheilda. 
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Starfsmannastefna 

Lítið hefur verið skrifað um starfsmannastefnu hér á landi og hugtakið er 
frekar ungt í viðskiptafræðunum. Í erlendum kennslubókum um starfs-
manna- og mannauðsstjórnun er ekki fjallað um þetta hugtak sérstaklega og 
þó helst talað um starfsmannahandbækur (e. employee handbook) (Jackson 
og Schuler, 2000; Beardwell, Holden og Claydon, 2004; Torrington, Hall og 
Taylor, 2005; Bratton og Gold, 2003). Nokkrar lokaritgerðir við Háskóla 
Íslands hafa fjallað að hluta til um starfsmannastefnu má þar nefna meðal 
annars ritgerðir eftir Hólmfríði Erlu Finnsdóttur (2000) Starfsmannastefna 
fyrirtækja með tilliti til tilvistargrundvallar og Karenar Rúnarsdóttur (2001) Hið 
gullna jafnvægi – sveigjanleg starfsmannastefna. 

Þegar orðið starfsmannastefna er slegið inn í gagnasafn Morgunblaðsins 
þá er elsta greinin umfjöllun um starfsmannastefnu hins opinbera í viðskipta-
blaði Morgunblaðsins dagsett 5. febrúar 1987 (Hvað felst í starfsmannastefnu 
og starfsmannastjórnun, 1987)  

Undirritaður hefur sinnt þessum málaflokki í yfir 10 ár fyrst sem ráðgjafi 
og síðar við kennslu. Árið 1997 var samþykkt sérstakt ákvæði í kjarasamningi 
Verzlunarmannafélags Reykjavíkur og Vinnuveitendasambands Íslands (nú 
Samtök atvinnulífsins) um fyrirtækjaþátt kjarasamnings en þar sagði að 
starfsmenn ættu rétt á að vita hver starfsmannastefna fyrirtækisins væri 
(Kjarasamningur VR, 1997). Það sem einkenndi þetta ákvæði um fyrirtækja-
þátt kjarasamnings var aðkoma starfsmanna fyrirtækjanna að gerð 
samningsins. Fljótlega eftir að fyrstu samningarnir voru gerðir kom í ljós að 
fyrirtæki væru ekki með skráða starfsmannastefnu. Menningar- og 
fræðslusamband alþýðu MFA, hafði samband við undirritaðan og fór þess á 
leit að hann kæmi á námskeiði fyrir starfsmenn um starfsmannastefnu. Síðan 
hefur mikið vatn runnið til sjávar og margar starfsmannastefnur verið 
samdar. Í þessari rannsókn er stuðst við 18 starfsmannastefnur þeirra 
skipulagsheilda sem greindar voru og finna má á vefsvæði þeirra. 

Starfsmannastefna er hluti af almennri stefnu skipulagsheilda sem snýr að 
starfsmannamálum. Starfsmannastefna er nokkurs konar yfirlýsing skipulags-
heildar á starfsumhverfi og tekur á tilgangi og markmiðum starfsmanna og 
skipulagsheildar sameiginlega. Starfsmannastefna tekur til aðgerða í starfs-
mannastjórnun og er oft einstaklingsmiðuð. Hún er til þess fallin að skipu-
lagsheildir geti á sem hagkvæmastan hátt nýtt sér þann mannauð sem hún býr 
yfir. Tilgangur með því að hafa starfsmannastefnu er að móta 
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samskiptareglur á vinnustaðnum, gera starfsmönnum ljóst hvað er ætlast til 
af þeim í starfi. Þannig er hægt að samræma starfsmannamál innan skipulags-
heilda og starfsmenn ganga að því vísu hvernig einstök mál eru meðhöndluð 
og afgreidd. 

Þegar móta þarf starfsmannastefnu skipulagsheilda þá er mikilvægt að 
móta heildarstefnu skipulagsheildarinnar í samræmi við meginstefnu og 
menningu hennar. Starfsmannastefna er ein af undirstefnum skipulagsheilda 
og þarf hún að vera samhljóma viðskiptastefnu skipulagsheildarinnar (Lynch, 
2000). Í athugun á því hvað íslenskir stjórnendur telja vera helsta hlutverk 
starfsmannastefnu (Hólmfríður Erla Finnsdóttir, 2000) kemur í ljós að 
markmiðið er í fyrsta lagi að samræma stefnu og meðhöndlun starfsmanna-
mála í heild sinni, í öðru lagi vettvangur til að upplýsa starfsmenn hvers þeir 
geta vænst af skipulagsheildinni og hvað kröfur og væntingar eru gerðar til 
starfsmanna af hálfu skipulagsheilda. Í þriðja lagi á starfsmannastefnan að 
auðvelda yfirmönnum ákvörðunartöku í starfsmannamálum. 

Innihald starfsmannastefnu - lykilþættir 

Starfsmannastefna kemur inn á flesta þætti í rekstri skipulagsheilda og er oft 
útfærð í starfsmannahandbók. Í byrjun kemur fram hver sé stefna skipulags-
heildarinnar í starfsmannamálum s.s. að það er stefna skipulagsheildarinnar 
að hafa ætíð á að skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki (Sjá starfsmanna-
stefnur skipulagsheilda sem skoðaðar voru). Oft má greina í starfsmanna-
stefnu yfirlýsingu skipulagsheilda hvers konar eiginleikum í fari starfsmanna 
er verið  að leita eftir t.d. hefur þjónustulund og eflir heildina, er sveigjan-
legur og vinnur vel í hópi, er framúrskarandi, frumlegur og útsjónarsamur, 
traustur og áreiðanlegur, skapandi og miðlar þekkingu (Actavis, e.d). Í þessari 
rannsókn var stuðst við samanburð og greiningu á 22 lykilþáttum sem 
starfsmannastefna þarf að ná yfir Þessir lykilþættir voru þannig valdir að 
skoðað var innihald starfsmannastefna íslenskra skipulagsheilda og dregnar 
fram algengustu lykilþættirnir sem reyndust vera 22 talsins. Þessir þættir eru: 
 

• Yfirlýsing í starfsmannamálum: Hér er um almenna yfirlýsingu skipulagsheildar-
innar í starfsmannamálum að ræða, ákvæði um hvers vegna starfsmanna-
stefna er sett fram og til hverra hún nær. 

• Markmið starfsmannastefnu: Með markmiðum er átt við hvaða þætti er reynt 
að ná fram með starfsmannastefnunni, svo sem að hafa á að skipa hæfu 
starfsfólki sem veitir afburða þjónustu, er áhugasamt um starf sitt og er 
tilbúið að styðja við starfsmarkmið skipulagsheildarinnar.  
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• Leiðarljós: Leiðarljós er gildi skipulagsheildarinnar sem starfsmenn eiga að 
þekkja og starfa og lifa eftir s.s. virðing fyrir samstarfsmönnun, samvinna, 
jafnræði, þekking og frumkvæði, þjónustulund, trúnaður og heilindi. 

• Hlutverk og ábyrgð starfsmanna: Með þessu er verið að skerpa á þeim kröfum 
og væntingum sem eru gerðar til starfsmanna og þeirri ábyrgð sem starfs-
menn bera. Oft er um skyldur samkvæmt lögum að ræða og tilgreint 
hvernig bregðast eigi við ef starfsmaður verður uppvís að yfirsjónum í 
starfi. 

• Stjórnunarhættir: Hér er átt við þær kröfur sem gerðar eru til stjórnenda að 
þeir tileinki sér góða og nútímalega stjórnunarhætti sem m.a. felst í stöðugri 
endurgjöf og miðlun upplýsinga. 

• Jafnréttismál: Í lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 
karla segir að þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn skuli gera sérstaka 
jafnréttisáætlun eða þá að kveða sérstaklega um jafnréttismál í starfsmanna-
stefnu. 

• Ráðningarstefna: Með ráðningarstefnu hafa skipulagsheildir sett sér ákveðin 
markmið hvernig standa skuli að ráðningu og vali nýrra starfsmanna, 
hvernig standa skuli að auglýsingum nýrra starfa og hvers konar hæfnis- og 
menntunarkröfur eru gerðar til starfsmanna. 

• Starfsgreining – starfslýsing: Starfsgreining er undanfari starfslýsingar og þarf 
að liggja til grundvallar þegar ráðið er í störf. Með starfslýsingu kemur fram 
m.a. ábyrgðarsvið og helstu verkefni starfsmanna. 

• Móttaka og kynning nýliða: Hér er lýst hvernig tekið er á móti nýjum starfs-
mönnum, hvernig kynning nýs starfsmanns fyrir samstarfsmönnum er 
háttað, hvaða nýliðaþjálfun honum stendur til boða og hver ber ábyrgð á 
þessu ferli. 

• Mæting og viðvera: Stundvísi er stundum tilgreind og þá í samhengi við 
mætingarbónus og fjarvistir, rætt er um sveigjanleika á vinnustað, launalaust 
leyfi og fyrirkomulag matar- og kaffitíma áréttað. 

• Aukastörf: Hér eru settar reglur um það hvort starfsmanni sé heimilt að 
sinna öðrum launuðum störfum samhliða starfi sínu og hvernig tilkynna 
beri slíkt. Enn fremur er tekið á því hvort starfsmanni sé heimilt að vera í 
atvinnurekstri samhliða starfi. 

• Árangursmælingar: Hér er átt við þær mælingar sem snúa að árangri starfs-
manna og skipulagsheildarinnar, algengasta mælitækið er stefnumiðað 
árangursmat (e. Balanced scorecard). 

• Miðlun þekkingar: Það hefur færst í vöxt að skipulagsheildir hafa lagt ríkari 
áherslu á þekkingu og hvernig þekkingu er miðlað innan skipulags-
heildarinnar, stundum er þetta gert með formlegum hætti svo sem á 
fræðslufundum. 
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• Frumkvæði og nýsköpun: Skipulagsheildir leggja sífellt meiri áherslu á 
frumkvæði og nýsköpun starfsmanna sem meðal annars birtist í 
lærdómsferli innan skipulagsheilda, möguleika starfsmanna til að stunda 
rannsóknir og þróun og jafnvel að gera tilraunir. 

• Kjaramál og launastefna: Tekið er fram hver launastefna skipulagsheildarinnar 
er, hvort  greitt er samkvæmt kjarasamningum eða hvort greidd eru sam-
keppnishæf laun, tilgreind eru samskipti við stéttarfélög, rætt um starfsmat, 
launabreytingar, launaþróun og ráðningasamninga. 

• Sí- og endurmenntun (starfsþróun): Ákvæði um sí- og endurmenntun skipar 
stóran sess í starfsmannastefnum sem og fræðsla og þjálfun nýliða, margar 
skipulagsheildir hafa sérstaka fræðslustefnu. Tekið er á því hvernig starfs-
þróun og starfsframa er háttað innan skipulagsheildarinnar. 

• Starfsmannasamtöl: Starfsmannasamtöl eru regluleg samtöl á milli stjórnenda 
og starfsmanns um starfssvið starfsmannsins og starfsmarkmið skipulags-
heildarinnar. Hér er um reglulegt samtal að ræða um allt það sem snýr að 
starfi og starfsumhverfi. Höfuðmarkmiðið eru umbætur og endurgjöf. 

• Vinnuvernd – öryggismál: Sérákvæði er um vinnuvernd og aðbúnað og 
hollustuhætti á vinnustöðum sem tilgreind er í lögum og reglugerðum. 
Fjallað er um fyrirtækjahollustu, starfsánægju, streitu og heilsuvernd 
starfsmanna. Tekið er á einelti og kynferðislegri áreitni. Sumar skipulags-
heildir hafa sérstaka heilsustefnu. 

• Starfið og fjölskyldan: Hér er lagt upp úr möguleika starfsmanna á að 
samþætta vinnu og einkalíf þannig að jafnvægi ríki. Enn fremur er 
starfsmönnum gert kleift að hafa sveigjanleika í starfi m.a. til að sinna 
tímabundið fjölskylduábyrgð s.s. umönnun barna og eða sjúkra fjölskyldu-
meðlima. Einnig eru tilgreindar umgengnisreglur, fyrirkomulag heimsókna 
vina og kunningja á vinnustað og fyrirkomulag vinnurýmis. 

• Samskipti og upplýsingamiðlun: Hér er verið að leggja áherslu á öflug og jákvæð 
samskipti og miðlun upplýsinga inná og útá við, milli starfsmanna og 
stjórnenda í þeim tilgangi að skapa traust milli allra hagsmunaðila. 

• Starfslok og starfslokaviðtöl: Með starfslokum er átt við þegar starfsmaður 
lætur af störfum af sjálfsdáðum ýmist vegna aldurs eða annara aðstæðna. 
Þeir sem láta af störfum aldurs vegna fá námskeið í því tilefni. Starfsloka-
viðtöl þjóna þeim tilgangi að safna saman upplýsingum um ástæður þess að 
starfsmenn kjósa að láta af störfum sem verða má til þess að minnka starfs-
mannaveltu. 

• Siðareglur: Það hefur færst í vöxt að skipulagsheildir hafi sétt sér sérstakar 
siðareglur eða starfi eftir ákveðnum gildum og eru þau tilgreind í starfs-
mannastefnunni. Enn fremur viðmót gagnvart viðskiptavinum og sam-
starfsfólki. Ákvæði eru gjarnan um kynferðislega áreitni og einelti. Enn 
fremur er rætt um þagnarskyldu, agabrot og refsingu vegna þeirra. 
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Samanburður á starfsmannastefnum 

Í þessari rannsókn eru starfsmannastefnur 18 skipulagsheilda skoðaðar og 
greindar. Valdar voru 6 stofnanir af handahófi þ.e. Háskóli Íslands (Háskóli 
Íslands e.d.), Umhverfisstofnun (Umhverfisstofnun e.d.), Tryggingastofnun 
(Tryggingastofnun e.d.), Landspítali háskólasjúkrahús (Landspítali háskóla-
sjúkrahús e.d.), Íbúðalánasjóður (Íbúðalánasjóður e.d.) og Þjóðkirkjan 
(Kirkjan e.d.). Þau 6 sveitarfélög sem urðu fyrir valinu eru Reykjavíkurborg 
(Reykjavíkurborg e.d.), Akureyrarkaupstaður (Akureyri e.d.), Árborg (Árborg 
e.d.), Kópavogur (Kópavogur e.d.), Garðabær (Garðabær e.d.) og Reykjanes-
bær (Reykjanesbær e.d.). Fyrirtækin 6 eru Actavis (Actavis e.d.), Össur (Össur 
e.d.), Landsbankinn (Landsbankinn e.d.), Glitnir (Glitnir, e.d.), Síminn 
(Siminn e.d.) og Brim (Brim e.d.). 

Með þessari samanburðargreiningu á starfsmannastefnu þessara ólíku 
skipulagsheilda er ekki verið að leggja mat á gæði starfsmannastefnunnar 
heldur eingöngu reynt að varpa ljósi á innihald þeirra og hvort greina megi 
mismun á milli þessara skipulagsheilda. 

Starfsmannastefna stofnana (sjá töflu 1) 
Starfsmannastefna ríkisins kemur hvergi fram sem heildstæð stefna, hún er 
samsett (fjármálaráðuneytið e.d.). Ástæðan er m.a. sú að vinnuveitenda-
hlutverk ríkisins er margþætt og stefnan á sér margar stoðir. Miðlæg stefna 
ríkisins birtist í lögum og reglum ásamt stefnu ríkisstjórnarinnar á hverjum 
tíma, einnig geta einstaka kjarasamningar haft áhrif. Innan stjórnarráðsins 
getur sérhvert ráðuneyti haft áhrif á starfsmannastefnu sinna undirstofnana 
með ýmsum hætti, þó gerir dreifstýringarstefna íslenskrar stjórnsýslu ráð fyrir 
að stofnanir móti sína starfsmanna með hliðsjón af miðlægum stefnumiðum 
og í samræmi við hlutverk sitt og starfsmarkmið (sama heimild). Miðlæg 
starfsmannastefna ríkisins birtist í ýmsum lögum og reglugerðum um málefni 
starfsmanna ríkisins ennfremur geta einstakir kjarasamningar opinberra 
starfsmanna geymt ákvæði sem eru hluti af miðlægri starfsmannastefnu (sama 
heimild). Uppspretta núverandi starfsmannastefnu ríkisins á rætur sínar til 
þeirrar breyttu hugmyndafræði sem sprettur fram upp úr 1990 og nefnd  
hefur verið  nýskipan í ríkisrekstri (new public management) (fjármála-
ráðuneytið, 1996). Megin breytingin varð þegar starfsmannalögum  var 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). 
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Tafla 1. Starfsmannastefna stofnana 
 Stofnanir 

Lykilþættir 
Háskóli  
Íslands 

Umhverfis- 
stofnun 

Trygginga- 
stofnun LHS Íbúðalána- 

sjóður 
Þjóð-
kirkjan 

Yfirlýsing í 
starfsmannamálum X X X   X   

Markmið 
starfsmannastefnu X X X X X X 

Leiðarljós       

Hlutverk og ábyrgð 
starfsmanna X   X   X 

Stjórnunarhættir X      

Jafnréttismál X X X X  X 

Ráðningarstefna X X X X X X 

Starfsgreining – 
starfslýsing  X  X   

Móttaka og kynning nýliða X X   X X 

Mæting og viðvera   X    

Aukastörf       

Árangursmælingar       

Miðlun þekkingar       

Frumkvæði og nýsköpun 
starfsmanna X X X   X 

Kjaramál - launastefna X  X X  X 

Sí– og endurmenntun 
(starfsþróun) X X X X X X 

Starfsmannasamtöl X X X X  X 

Vinnuvernd og öryggismál 
-einelti og KÁ X X X X X X 

Starfið og fjölskyldan X X X  X X 

Samskipti og 
upplýsingamiðlun X X X X X X 

Starfslok og 
starfslokasamtöl X X X  X  

Siðareglur   X X X X 
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Starfsmannastefna sveitarfélaga (sjá töflu 2) 
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr 45/1998 er landinu skipt í staðbundin 
sveitarfélög sem ráða sjálf málefnum sínum á eigin ábyrgð. Yfirstjórn sveitar-
stjórnarmála er í höndum félagsmálaráðuneytisins. Engar sérstakar reglur eru 
til um skyldur sveitarfélaga að móta starfsmannastefnu og nokkuð er um það 
að sveitarfélög hafa ekki sérstaka skráða starfsmannastefnu.  

Tafla 2. Starfsmannastefna sveitarfélaga 
 Sveitarfélög 

Lykilþættir 
Reykja-

vík 
Kópa- 
vogur Árborg Reykjanes- 

bær Akureyri Garða-
bær 

Yfirlýsing í 
starfsmannamálum X X X  X X X  
       

Markmið starfsmannastefnu X X X X X X 
       

Leiðarljós X    X  
       

Hlutverk og ábyrgð 
starfsmanna X  X X X X X 
       

Stjórnunarhættir X X     X X  
       

Jafnréttismál X X X X X   
       

Ráðningarstefna X X X X X X 
       

Starfsgreining – starfslýsing  X X X  X 
       

Móttaka og kynning nýliða X X X X X   
       

Mæting og viðvera   X X  X 
       

Aukastörf  X X X  X 
       

Árangursmælingar    X   
       

Miðlun þekkingar       
       

Frumkvæði og nýsköpun 
starfsmanna           
       

Kjaramál - launastefna X X X X X X 
       

Sí– og endurmenntun 
(starfsþróun) X X X X X X 
       

Starfsmannasamtöl X     X    
       

Vinnuvernd og öryggismál -
einelti og KÁ X X X X X X 
       

Starfið og fjölskyldan X X X X X   
       

Samskipti og 
upplýsingamiðlun X X X X X X 
       

Starfslok og starfslokasamtöl X X X X   X 
       

Siðareglur  X X X   X 
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Starfsmannastefna fyrirtækja (sjá töflu 3) 
Það hefur færst í vöxt í seinni tíð að íslensk fyrirtæki hafa mótað sérstaka 
starfsmannastefnu. Eftir því sem alþjóðleg samkeppni hefur aukist og 
samkeppni um besta starfsfólkið harðnað hefur það komið æ betur í ljós að 
gott starfsfólk getur skapað samkeppnisforskot.  

Tafla 3. Starfsmannastefna fyrirtækja 
 Fyrirtæki 

Lykilþættir Glitnir Brim Síminn Actavis Össur Lands-
bankinn 

Yfirlýsing í 
starfsmannamálum X X   X   X   
       

Markmið starfsmannastefnu X X X X X X 
       

Leiðarljós X       
       

Hlutverk og ábyrgð 
starfsmanna       X X   
       

Stjórnunarhættir     X        
       

Jafnréttismál X X X X   X  
       

Ráðningarstefna X X   X X X 
       

Starfsgreining – starfslýsing  X   X X   
       

Móttaka og kynning nýliða   X   X X   
       

Mæting og viðvera     X    
       

Aukastörf           
       

Árangursmælingar        
       

Miðlun þekkingar X   X  X 
       

Frumkvæði og nýsköpun 
starfsmanna X      X X   
       

Kjaramál - launastefna X   X     X 
       

Sí– og endurmenntun 
(starfsþróun) X X X X X X 
       

Starfsmannasamtöl X X    X X X  
       

Vinnuvernd og öryggismál -
einelti og KÁ X X X X   X 
       

Starfið og fjölskyldan       X X  X 
       

Samskipti og 
upplýsingamiðlun   X   X X X 
       

Starfslok og starfslokasamtöl X         X 
       

Siðareglur            
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Lykillinn að rekstarárangri er að hafa á að skipa rétt samsettum hópi fólks 
(Collins og Porras, 2001) markmið fyrirtækja er að vaxa og þroskast, lifa af 
samkeppni og skapa þannig einhvern tilgang með ákveðinni sérstöðu sem 
nær yfir ákveðið tímabil. Til að lifa af í samkeppni er mikilvægt fyrir fyrirtæki 
að tileinka sér og nota þær helstu bjargir sem þeim stendur til boða. 
Mannauðurinn er ein þessara bjarga og ljóst að fyrirtæki eru að keppa um 
sömu starfsmennina. Starfsmannastefna er því birtingarmynd fyrirtækisins 
gagnvart starfsmönnum, segir til um hvers konar starfsmönnum fyrirtækið er 
að leita eftir, hvernig menning þess er, hverju starfsmenn geta átt von á, 
hverjir möguleikar hans eru til starfsþróunar og starfsframa svo eitthvað sé 
nefnt.  

Niðurstöður 

Með því að skoða þá 22 lykilþætti í starfsmannastefnum stofnana, sveitar-
félaga og fyrirtækja kemur í ljós að þó nokkur samhljómur er á milli 
starfsmannastefnu sveitarfélaga og stofnana en fyrirtækin skera sig nokkuð 
úr. Yfirleitt eru starfsmannastefnur sveitarfélaga og stofnana nokkuð ítarlegar 
og byggja að nokkru leyti á lögum, reglugerðum og jafnvel kjarasamningum. 
Starfsmannastefnur fyrirtækja er jafnan stuttorðar (sjá töflu 4) og hnit-
miðaðar á meðan starfsmannastefnur sveitarfélaga hafa að geyma langan og 
ítarlegan texta. 

Tafla 4. Lengd starfsmannastefnu í orðum 
Stofnanir   Sveitarfélög   Fyrirtæki  
Háskóli Íslands 1925  Reykjavíkurborg 1531  Össur 351 
Umhverfisstofnun 667  Akureyri 1054  Actavis 607 
Tryggingastofnun 1411  Árborg 1459  Landsbankinn 467 
Landspítali háskólasjúkrahús 1188  Kópavogur 2383  Glitnir 358 
Íbúðalánasjóður 833  Garðabær 2552  Brim 1296 
Þjóðkirkjan 909  Reykjanesbær 1311  Síminn 456 
Meðallengd 1156   1715   589 

 
Ef skoðaður er fjöldi þeirra lykilþátta sem lagðir voru til grundvallar 

samanburði á starfsmannastefnunum kemur í ljós að sveitarfélögin standa sig 
best. Að meðaltali innihalda þær starfsmannastefnur 15.3 af lykilþáttunum 
þar sem Reykjanesbær hefur flesta lykilþættina eða 18 og Akureyri og Garða-
bær fæsta eða 14. Hjá stofnunum er meðaltalið 12.6 þar sem Háskóli Íslands 
og Tryggingastofnum hafa flesta lykilþætti eða 15 og Landspítali háskóla-
sjúkrahús og Íbúðalánasjóður með fæsta lykilþætti eða 10. Fyrirtækin á hinn 
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bóginn hafa að meðaltali 10.8 lykilþætti og sker Actavis sig úr með 15 þætti 
en Brim einungis með 10. Það sem almennt virðist vanta í starfs-
mannastefnur þessara 18 skipulagsheilda er leiðarljós, einungis 4 af 18 
skipulagsheildunum tilgreindu slíkt í starfsmannastefnum sínu. Einnig er lítið 
fjallað um árangursmælinngar og kemur það einungis fram hjá Reykjanesbæ. 
Sveitarfélög og stofnanir hafa ekkert ákvæði um miðlun þekkingar á milli 
starfsmanna á meðan 3 fyrirtæki Glitnir, Actavis og Landsbankinn hafa slík 
ákvæði í starfsmannastefnu sinni. Það er athyglisvert að skoða lykilþáttinn 
frumkvæði og nýsköpun. Ekkert sveitarfélag hefur slíkt ákvæði í starfs-
mannastefnu sinni á meðan 4 stofnanir og 3 fyrirtæki hafa slík ákvæði. 
Ennfremur er fátítt að gert sé grein fyrir stjórnunarháttum innan stofnana og 
fyrirtækja en sveitarfélögin skara þar fram úr. Fyrirtækin skera sig úr á 
nokkrum sviðum, fjallað er um hlutverk og ábyrgð starfsmanna hjá tveimur 
fyrirtækjum, mæting og viðvera er tilgreind hjá einu fyrirtæki, ekkert fyrirtæki 
tilgreinir reglur um aukastörf starfsmanna og einungis 2 fyrirtæki hafa ákvæði 
um starfslok og starfslokasamtöl í sínni starfsmannastefnu. Loks má nefna að 
siðareglur eru áberandi meðal stofnana og sveitarfélaga en ekkert fyrirtæki 
hefur slíkan lykilþátt í starfsmannastefnu sinni. Þeir lykilþættir sem 
algengastir eru meðal þessara 18 skipulagsheilda eru markmið starfsmanna-
stefnunar, jafnréttismál, ráðningarstefna, kjaramál og launastefna, sí- og 
endurmenntun, starfsmannasamtöl, vinnuvernd og öryggismál, starfið og 
fjölskyldan og samskipti og upplýsingamiðlun. 

Allar starfsmannastefnurnar sem skoðaðar voru leggja mikla áherslu á 
mannauðinn og þegar grannt er skoðað er ekki svo ýkja mikill munur á 
starfsmannastefnu sveitarfélaga og stofnana, þessar skipulagsheildir sem 
starfa í þágu almennings og eru hluti af stjórnsýslu landsins, starfa eftir 
skýrum lögum og reglugerðum hafa gjarnan ítarlegar og vel útfærðar 
starfsmannastefnu. Fyrirtækin á hinn bóginn hafa gjarnan stuttorðaða 
starfsmannastefnu þar sem lögð er áhersla á að starfsmenn eru mikilvægasta 
auðlind fyrirtækisins og þeir búi yfir ákveðnum persónulegum eiginleikum 
sem gagnist fyrirtækjunum. 
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Öld menntakonunnar 

 Gylfi Magnússon 

  

Formleg menntun og kennsla hefur frá örófi alda fyrst og fremst verið 
viðfangsefni karla, bæði hérlendis sem erlendis. Konur settust fyrst á skóla-
bekk í íslenskum framhaldsskólum um aldamótin 1900 og langt fram eftir 20. 
öldinni voru þær í miklum minni hluta. Hlutfall þeirra í Háskóla Íslands var 
lengst af enn lægra en í framhaldsskólum. 

Kennarahópurinn var sama marki brenndur. Nokkrar konur kenndu í 
grunnskólum, færri í framhaldsskólum og nær engar í háskólum. Það lá í 
hlutarins eðli, til að kenna þarf menntun og meðan konur voru ekki í 
nemendahópnum komust þær ekki í kennarahópinn. 

Frá sjónarhóli nútímans er óumdeilt að þessi skipan mála var ótæk, líkt og 
svo margt annað í þjóðskipulagi fyrri tíma. Kynjunum var freklega mismunað 
með því að hindra aðgang kvenna að menntun. Í þessu fólst jafnframt mikil 
sóun á þeim mannauði sem býr í konum.  

Engar rannsóknir þarf til að sjá að auknir menntamöguleikar fyrir konur 
undanfarna áratugi og aukin sókn þeirra í menntun hefur skilað samfélaginu 
miklu. Ávinningurinn er mestur fyrir konur en því fer fjarri að þetta sé slæm 
þróun fyrir karlmenn. Það er sama hvert litið er, viðskiptalífið, opinberi 
geirinn, stjórnkerfið og raunar lýðræðið sem slíkt, menning og listir njóta sín 
betur fyrir bæði kynin með aukinni menntun, hvort heldur er karla eða 
kvenna.1 

Þessi jákvæða þróun hefur þó eina hlið sem rétt er að staldra við en lítt 
hefur verið fjallað um opinberlega. Hún er sú að slagsíðan í kynja-
skiptingunni í menntakerfinu fer nú aftur vaxandi en að þessu sinni í hina 
áttina. Í þessari grein er leitast við að kortleggja þessa þróun og draga fram 
nokkrar afleiðingar hennar. 

                                                 
1  Hér er ekki svigrúm til að skoða hvernig ábatinn af menntasókn kvenna hefur skipst á 

kynin. Rétt er þó að benda á að vegna jákvæðra ytri áhrifa (positive externality) menntunar, 
sem eru nánast óumdeild, njóta fleiri góðs af henni en þeir sem mennta sig. 
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Kynjaskipting nemenda og kennara í íslenska 
menntakerfinu 

Nemandi sem nú fetar hinn íslenska menntaveg, frá leikskóla og upp í 
háskóla, getur ekki átt von á því að sjá marga karlmenn við kennarastörf og 
þeim fer stöðugt fækkandi, a.m.k. hlutfallslega. Samnemendurnir verða einnig 
yfirleitt að meiri hluta konur eftir að skyldunámi lýkur. 

Það kemur sennilega engum á óvart að leikskólakennarar eru flestir konur 
eða tæp 97%.2 Hlutfallið er aðeins jafnara í grunnskólum, þar eru konur þó 
rúm 78% kennara. Það er ekki fyrr en í framhaldsskólum sem talsverðar líkur 
eru á að fá karl sem kennara. Skólaárið 2005 til 2006 urðu karlar þó í fyrsta 
sinn í minni hluta meðal framhaldsskólakennara. Þeir voru þá 48,5% 
framhaldsskólakennara. Hlutfall karla meðal framhalds- og grunnskóla-
kennara hefur lækkað ár frá ári undanfarið og mun fyrirsjáanlega gera það 
áfram. Karlar eru hlutfallslega flestir meðal elstu kennaranna. Þeir eru t.d. um 
60% framhaldsskólakennara yfir fimmtugu en einungis 45% þeirra sem eru 
yngri en það. Körlum hefur þó fjölgað örlítið meðal leikskólakennara 
undanfarin ár, úr 1,7% skólaárið 2000 til 2001 í 3,1% skólaárið 2005 til 2006. 

Í háskólum eru karlar hins vegar enn í nokkrum meiri hluta meðal 
kennara. Karlar voru árið 2004 með tæp 59% stöðugilda við kennslu í 
háskólum. Aftur eru karlarnir flestir í elstu hópunum. Þannig voru þeir þetta 
ár 64% þeirra háskólakennara sem eru fimmtugir eða eldri en 57,5% þeirra 
sem eru yngri. Þróunin verður því fyrirsjáanlega sú að hlutfall karla í kennslu 
í háskólum fer hægt og sígandi lækkandi þótt enn sé langt í að þeir verði í 
minni hluta. 

Í háskólum sést vel hve lágt hlutfall kvenna lauk doktorsnámi lengst af. 
Þær eru einungis fjórðungur þeirra háskólakennara sem hafa lokið doktors-
námi. Hlutfall þeirra meðal prófessora er einnig lágt, tæp 16%. Munurinn er 
minni meðal dósenta, þar eru konur rétt tæpur þriðjungur.  

Til að verða prófessor þarf alla jafna langan starfsaldur og langflestir 
þeirra hafa lokið doktorsprófi, a.m.k. prófessorar við Háskóla Íslands. Lágt 
hlutfall kvenna meðal prófessora endurspeglar því annars vegar misskiptingu 
kynjanna í doktorsnámi og hins vegar lágt hlutfall kvenna í stétt háskóla-
kennara fram eftir 20. öldinni. Í flestum tilfellum eru háskólakennarar komnir 
á fimmtugsaldur þegar þeir verða prófessorar og geta þá átt rúman 

                                                 
2  Heimildir fyrir talnaefni í greininni eru sundurliðaðar í heimildaskrá. Tölur um kynja-

skiptingu kennara hér eru fyrir skólaárið 2005 til 2006 nema annað sé tekið fram. 
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aldarfjórðung eftir af starfsævinni. Hlutfall kvenna meðal prófessora nú 
verður því að skoða í ljósi kynjaskiptingar í háskólanámi fyrir um það bil 15 
til 40 árum.3 

Háskólakennarar byrja alla jafna feril sinn sem lektorar.4 Þar eru karlar nú 
örlítið færri en konur eða 47,5%. Ef þetta hlutfall helst í nýliðun háskóla-
kennara jafnast væntanlega smám saman kynjahlutfallið meðal dósenta og 
prófessora, með framgangi lektora í dósenta og síðan prófessora. 

Miðað við kynjaskiptinguna í nemendahópnum er þó ólíklegt að kynja-
hlutfallið verði smám saman jafnt. Körlum fækkar mjög hlutfallslega meðal 
háskólanema. Nú eru nánast tvær konur fyrir hvern einn karl sem stundar 
háskólanám á Íslandi. Hlutfallið er nánast það sama í Háskóla Íslands og í 
öðrum skólum á háskólastigi hérlendis að jafnaði.  

Skólaárið 2004 til 2005 voru konur 66% þeirra sem luku fyrsta háskóla-
prófi á Íslandi og 57% þeirra sem luku meistaragráðu. Tölur um íslenska 
doktorsnema eru ekki jafnáreiðanlegar og tölur um grunn- og meistaranema, 
m.a. vegna þess hve stór hluti doktorsnema er við erlenda skóla og sumir 
þeirra ekki skráðir hjá LÍN. Eftir því sem næst verður komist eru konur þó 
nú þegar orðnar fleiri en karlar meðal doktorsnema. Sérstaklega virðast 
konur fleiri meðal eldri doktorsnema, þ.e. þeirra sem eru yfir 35 ára aldri. Í 
ljósi þessa má vænta þess að konur verði sífellt hærra hlutfall þeirra sem hafa 
menntun til að sinna háskólakennslu og nýliðun í stétt háskólakennara beri 
þess merki. 

Skiptingin í nemendahópnum meðal háskólanema er svipuð og meðal 
framhaldsskólanema. Þar eru nú stúlkur rúm 62% útskrifaðra. Þegar skyldu-
námi lýkur snarlækkar því hlutfall pilta í skólakerfinu. 

Skipting háskólanema eftir kyni gefur góða vísbendingu um kynja-
skiptingu sérfræðistétta framtíðarinnar. Það blasir við að þær verða flestar 

                                                 
3  Prófessorar sem nú starfa í Háskóla Íslands voru að meðaltali og miðgildi rétt ríflega 44 

ára þegar þeir hlutu framgang eða ráðningu í starf prófessors. Athyglisvert er að konur 
voru að jafnaði tæplega fjórum árum eldri en karlar við þessi tímamót. Hér skiptir 
væntanlega máli að konur eru að meðaltali talsvert eldri en karlar þegar þær stunda 
meistara- eða doktorsnám. Þrátt fyrir þetta eru kvenprófessorar í skólanum að meðaltali 
tæplega tveimur árum yngri (55 ára) en karlprófessorar (57 ára) sem endurspeglar það hve 
fáar konur urðu prófessorar þangað til allra síðustu ár. Heimild: Útreikningar höfundar 
byggðir á upplýsingum um prófessora í kennsluskrá skólans fyrir skólaárið 2006 til 2007. 

4  Margir byrja starfsferil sinn innan háskóla sem stundakennarar, aðstoðarmenn eða 
aðjúnktar en fyrsta skrefið í framgangskerfinu sem getur endað með prófessorsstarfi er að 
verða lektor. Einnig er þó hugsanlegt að hefja störf innan háskóla sem dósent eða 
prófessor. 
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kvennastéttir. Af ellefu deildum Háskóla Íslands hafa einungis tvær nokkurn 
veginn jafnt kynjahlutfall. Það eru lagadeild og viðskipta- og hagfræðideild.  

Það er kunnara en frá þurfi að segja að konur eru nú í miklum minni 
hluta meðal stjórnenda í viðskiptalífinu og gengur hægt að breyta því.5 Það 
endurspeglar m.a. kynjaskiptinguna meðal viðskipta- og laganema fortíðar-
innar. Ætla má að það muni breytast eftir því sem hlutföll kynjanna meðal 
útskrifaðra viðskiptafræðinga og lögfræðinga jafnast í ljósi þess hve áberandi 
þær stéttir eru í viðskiptalífi landsmanna og raunar einnig stjórnkerfinu og 
stjórnmálum. 

Í öðrum deildum Háskóla Ísland er hlutfall kynja hins vegar orðið mjög 
ójafnt. Í einungis einni deild Háskóla Íslands eru karlar enn í talsverðum 
meiri hluta, verkfræðideild. Þar eru konur þó nú rétt tæpur þriðjungur 
nemenda, sem er veruleg aukning frá fyrri árum. Fyrir tíu árum, skólaárið 
1995 til 1996, var hlutfall kvenna í verkfræði meira en helmingi lægra en nú 
eða tæp 15%. Hækki hlutfall kvenna jafnhratt næsta áratuginn verða kynja-
hlutföll í verkfræði þá orðin jöfn. Það er þó vitaskuld ekki sjálfgefið að það 
gerist. 

Í hinum átta deildum skólans eru konur þegar í talsverðum meiri hluta. 
Það gefur fyrirheit um að þær verði jafnframt í meiri hluta í framtíðinni í 
þeim sérfræðistéttum sem þær deildir mennta. 

Það kemur vart á óvart að hjúkrunarfræðideild er í sérflokki. Þar ná karlar 
ekki þremur prósentum nemenda. Félagsvísindadeild er næst á eftir, með 
nánast þrjár konur fyrir hvern karl meðal nemenda. Deildin er jafnframt 
fjölmennasta deild skólans svo að þetta mjög skakka kynjahlutfall þar skiptir 
langmestu fyrir skekkjuna í kynjahlutfalli skólans sem heildar.  

Séu einstakar skorir í félagsvísindadeild skoðaðar verður skekkjan í kynja-
hlutföllum í deildinni enn frekar sláandi. Þannig er kynjahlutfallið nánast jafnt 
í stjórnmálafræði. Karlar eru um fjórðungur nema í sálfræði og félagsfræði. Í 
öðru námi í félagsvísindadeild eru karlar hins vegar ekki nema innan við 
fimmtungur nemenda og allt niður í u.þ.b. einn tíunda þar sem kynja-
hlutfallið er skakkast, í félagsráðgjöf og bókasafns- og upplýsingafræði. 

Kynjahlutfallið er litlu jafnara í lyfjafræðideild en í félagsvísindadeild en 
hún er mjög lítil og hefur því takmörkuð áhrif á heildarmyndina. 

                                                 
5  Í riti Hagstofunnar Konur og karlar 1975–2005 kemur fram að árið 2004 voru konur 22% 

stjórnarmanna og einnig 22% stjórnarformanna í fyrirtækjum á Íslandi. Þá voru þær 18% 
framkvæmdastjóra. Í september 2005 voru konur 4% stjórnarmanna í félögum í úrvals-
vísitölu Kauphallar Íslands. Sjá einnig Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála á 
Bifröst (2005). 
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Aðrar gamalgrónar sérfræðistéttir karla innan heilbrigðisvísinda eru ekki 
heldur lengur karlavígi eða a.m.k. stefnir ekki í að þær verði það mikið 
lengur. Skólaárið 2004 til 2005 voru konur í miklum meiri hluta í öllum 
heilbrigðisvísindadeildum Háskóla Íslands og í Heilbrigðisdeild Háskólans á 
Akureyri var varla nokkur karlnemandi, eins og tafla 1 sýnir. 

Tafla 1. Kynjahlutföll í háskólanámi í heilbrigðisvísindum 
Deild HÍ             KVK/ALLS 
Læknadeild           64,0% 
Lyfjafræðideild      73,1% 
Tannlæknadeild       68,8% 
Hjúkrunarfræðideild  97,2% 
  
Heilbrigðisdeild HA 99,0% 

Heimild: Hagstofa Íslands og nemendaskrá Háskóla Íslands. 

 
Hugvísindi og guðfræði heilla ekki heldur karla, a.mk. ekki til jafns við 

konur. Þar eru tvær konur fyrir hvern karl. Sumar greinar í raunvísindadeild 
laða hins vegar enn frekar að karla en konur, þ.á m. stærðfræði og eðlisfræði. 
Væntanlega eru svipaðar skýringar á því og á háu hlutfalli karla í verkfræði. 
Það nær þó ekki að breyta því að konur eru í nokkrum meiri hluta í deildinni 
sem heild.  

Hér verður ekki horft til annarra háskóla innanlands nema hvað ekki er 
hægt að horfa fram hjá Kennaraháskólanum, sem eðli máls samkvæmt 
menntar flesta grunn- og leikskólakennara landsins.6 Þar eru konur í miklum 
meiri hluta umsækjenda á öllum námsbrautum nema íþróttabraut. Um sumar 
brautir, sérstaklega þær sem búa undir störf á leikskólum, sækja nær engir 
karlar. Jafnvel þótt ítrekað hafi verið rætt um að karlar ættu að fá einhvern 
forgang við inntöku nemenda í KHÍ er hlutfall þeirra af þeim sem er boðin 
skólavist einungis tæp 15%.  

Það er því allt útlit fyrir að hlutfall kvenna meðal grunnskólakennara eigi 
enn eftir að hækka. Engin teikn eru á lofti um að hlutfall karla meðal 

                                                 
6  Kynjaskiptingin í öðrum skólum á háskólastigi á Íslandi er mjög svipuð og í Háskóla 

Íslands, þegar tekið hefur verið tillit til þess hvaða námsgreinar lögð er áhersla á í hverjum 
skóla. Þannig eru kynjahlutföll nánast jöfn í Háskólanum á Bifröst eins og í þeim deildum 
Háskóla Íslands sem kenna þær greinar sem einkum eru kenndar á Bifröst. Í Háskólanum í 
Reykjavík eru karlar í nokkrum meiri hluta meðal nemenda sem einkum má rekja til hás 
hlutfalls þeirra í verk-, tækni- og tölvunarfræði. 
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leikskólakennara verði ekki áfram nánast hverfandi, þrátt fyrir örlitla fjölgun 
allra síðustu ár. 

Þótt karlar séu enn í meiri hluta í ýmsum sérfræðistéttum má ráða af 
þessum nemendatölum að sú mynd sé hægt en örugglega að breytast. Ný-
liðunin er allt öðru vísi, þar eru konur í flestum tilfellum í meiri hluta. Engin 
teikn eru hins vegar á lofti um að þær sérfræðistéttir þar sem konur hafa 
verið í meiri hluta, t.d. meðal grunnskólakennara og hjúkrunarfræðinga, sjái 
fram á jafnari kynjahlutföll í framtíðinni. Helstu sérfræðistéttirnar þar sem 
áfram stefnir í talsverðan meiri hluta karla eru verkfræðingar og þeir sem fást 
við skyldar greinar svo sem stærðfræði og eðlisfræði. Einnig þar fækkar þó 
körlum hlutfallslega meðal nemenda. 

Kynjaskiptingin í kennaraliðinu þýðir vitaskuld að meðal Íslendingurinn 
hefur lengst af einkum konur sem kennara. Sá sem fer í gegnum allt íslenska 
skólakerfið, er í leikskóla í fjögur ár og fer síðan í tíu ár í grunnskóla, fjögur í 
framhaldsskóla, þrjú ár í grunnnám í háskóla og loks tveggja ára meistaranám 
getur átt von á því að meira en tvo þriðju hluta námsins hafi kennari hans 
(eða líklega frekar hennar) verið kvenkyns.  

Þetta er miðað við núverandi kynjaskiptingu í kennaraliði á þessum náms-
stigum. Með fyrirsjáanlegri fjölgun kvenna sem kenna í framhaldsskólum og 
háskólum og jafnvel grunnskólum á þetta hlutfall enn eftir að hækka. Fyrir þá 
sem ljúka styttra námi en hér er miðað við er hlutfallið af kennslunni sem 
konur sjá um að jafnaði enn hærra. 

Kynjahlutföll starfstétta 

Tölur um kynjahlutföll í einstökum starfstéttum sýna m.a. að konur eru þegar 
orðnar nokkuð fleiri en karlar í hópi sérfræðinga og sérmenntaðs starfsfólks. 
Í helsta stéttarfélagi háskólafólks, Bandalagi háskólamanna, BHM, eru rétt 
ríflega þrefalt fleiri konur en karlar. Þegar kynjaskiptingin innan BHM er 
skoðuð kemur í ljós að konur eru alls ráðandi í heilbrigðisstéttum og hafa 
afgerandi meiri hluta í félagsvísindum. Karlar eru einungis í umtalsverðum 
meiri hluta meðal náttúruvísindamanna innan BHM og eru aðeins fleiri en 
konur meðal viðskipta- og hagfræðinga.7 

Konur eru sem fyrr í miklum meiri hluta meðal fólks í skrifstofu- og 
þjónustustörfum. Karlar eru hins vegar í meiri hluta meðal iðnmenntaðra, 
bænda, fiskimanna og ósérhæfðra. Þá eru karlar enn í talsverðum meiri hluta 

                                                 
7  Sjá BHM (2005). 



Öld menntakonunnar 153 

  

meðal stjórnenda og embættismanna þótt hlutfall þeirra þar fari nokkuð 
lækkandi. Tafla 2 sýnir skiptinguna árin 1991 og 2004. 

Tafla 2. Hlutfall karla í einstökum starfstéttum 
 1991 2004 Breyting 
Alls 54,4% 52,8% -1,6% 
Stjórnendur og embættismenn 73,0% 69,6% -3,5% 
Sérfræðingar 51,2% 47,1% -4,2% 
Sérmenntað starfsfólk 51,0% 42,9% -8,1% 
Skrifstofufólk 14,9% 12,4% -2,5% 
Þjónustu- og verslunarfólk 38,1% 32,6% -5,5% 
Bændur og fiskimenn 75,7% 77,5% 1,8% 
Iðnaðarmenn 73,2% 87,4% 14,3% 
Véla- og vélgæslufólk 89,3% 91,5% 2,2% 
Ósérhæft starfsfólk 42,4% 52,2% 9,8% 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 
Áhugavert er að skoða sérstaklega nokkrar vinnuaflsfrekar atvinnugreinar 

sem tilheyra að mestu opinbera geiranum. Í töflu 3 er skoðað hversu hátt 
hlutfall karla af öllum körlum annars vegar og kvenna af öllum konum hins 
vegar starfar í þremur slíkum atvinnugreinum. 

Tafla 3. Hlutfall af  hvoru kyni í þremur greinum árið 2004 
     Landið allt   Höfuðb.svæði    Utan höfuðb.  

 Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

Opinber stjórnsýsla 6,0% 8,3% 5,7% 6,9% 6,6% 10,8% 

Fræðslustarfsemi 4,0% 9,6% 4,3% 9,8% 3,6% 9,3% 

Heilbrigðis- og  4,8% 25,5% 5,8% 27,2% 3,4% 23,0%   
félagsþjónusta 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 
Sá munur sem fram kemur í töflu 3 á höfuðborgarsvæði og landsbyggð er 

áhugaverður en hér er ekki svigrúm til að fjalla nánar um hann.8 

                                                 
8  Samanburður á kynjahlutföllum á höfuðborgarsvæði annars vegar og landsbyggð hins 

vegar er einnig áhugaverður. Karlar voru 49,4% íbúa á höfuðborgarsvæðinu en 51,4% 
íbúa utan þess árið 2004. Ein skýring þess kann að vera að ýmsar starfsgreinar sem karlar 
sinna einkum skipta meiru í atvinnulífi á landsbyggð en á höfuðborgarsvæðinu, svo sem 
landbúnaður og fiskveiðar. 
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Kynjamunurinn er hins vegar sláandi. Á meðan rúmur fjórðungur kvenna á 
vinnumarkaði telst starfa við heilbrigðis- og félagsþjónustu fæst innan við 
einn af hverjum tuttugu körlum við slík störf. Konur eru líka meira en tvöfalt 
líklegri til að fást við fræðslu en karlar. 

Sá munur sem fram kemur á starfsvali kynjanna bendir eindregið til þess 
að verulegur munur sé á því hverju sóst er eftir við valið. Menntakonur 
virðast í miklu ríkari mæli en karlar sækjast eftir því sem flokka má sem mjúk 
sérfræðistörf, svo sem störf við umönnun, fræðslu, heilsugæslu og félagslega 
þjónustu. Karlar sem fara í háskólanám velja frekar greinar með harðari 
ímynd, svo sem verkfræði, tæknifræði, lögfræði, hagfræði eða viðskiptafræði. 
Skiptingin kemur jafnvel fram innan ýmissra greina. Þannig leggja 
kvennemendur í viðskiptafræði frekar áherslu á stjórnun eða markaðsfræði 
en karlarnir. Þeir velja hins vegar oftar fjármál eða reikningshald. Innan verk-
fræði sést á sama hátt að konur velja frekar umhverfisverkfræði en karlar. 
Karlarnir eru hins vegar líklegri til að velja rafmagns- eða byggingar-
verkfræði.9 

Mikil umsvif hins opinbera í mennta- og heilbrigðisgeiranum og sókn 
kvenna í að mennta sig til starfa í þeim geirum þýðir óhjákvæmilega að 
menntakonur eru líklegri en karlar til að starfa hjá hinu opinbera. 

Nokkur hagfræðileg álitamál 

Sem fyrr segir verður að teljast hafið yfir allan vafa að miklum mannauði 
getur verið sóað með því að útiloka einn þjóðfélagshóp frá tilteknu námi eða 
störfum. Það er hins vegar flóknara að meta áhrif þess ef þjóðfélagshópur 
kýs að því er virðist af fúsum og frjálsum vilja að sækjast ekki eftir tiltekinni 
menntun eða störfum. Þá er einnig rétt að hafa í huga að val fólks tekur m.a. 
mið af viðhorfum annarra í samfélaginu. Það getur gert ákveðið val mjög 
ólíklegt, jafnvel þótt ekkert standi formlega í vegi fyrir því. Sem dæmi má 
nefna að ef störf við hjúkrun eða á leikskólum þykja að ósekju ekki hæfa 
karlmönnum er líklegt að það fæli karlmenn frá því að mennta sig til slíkra 

                                                 
9  Skiptingin á milli kynjanna er jafnvel enn skýrari ef horft er til annars sérnáms en 

háskólanáms. Mun hærra hlutfall karla en kvenna leggur iðnnám fyrir sig og sérstaklega 
stunda fáar konur nám í hefðbundnum karlagreinum eins og pípulögnum, múrverki og 
bifvélavirkjun. Þær tiltölulega fáu konur sem stunda iðnnám leggja frekar fyrir sig greinar á 
við hársnyrtingu eða kjólasaum. Í Fjöltækniskólanum (áður Stýrimannaskólinn og 
Vélskólinn) eru karlar um 98% nemenda. Í tónlistarskólum á framhaldsskólastigi eru hins 
vegar um tvær stúlkur fyrir hvern pilt. 
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starfa, jafnvel þótt þeim væri vel tekið af kennurum og samnemendum og 
síðar vinnuveitendum og samstarfsfólki ef þeir myndu sækja sér slíka 
menntun. Í slíkum tilfellum væru fordómar líklega uppspretta þess sem 
kallast neikvæð ytri áhrif (negative externality) á máli hagfræðinnar.10 Afleiðing-
arnar birtast ekki einungis á þann veg að einhverjir verða sjálfir fyrir tjóni 
vegna þess að þeir fara ekki í störf sem myndu henta þeim vel, ef ekki væri 
fyrir fordóma samfélagsins. Tjónið lendir einnig á öðrum, t.d. þannig að 
leikskólabörn fá ekki notið hæfileika karlmanna við kennslu.11 

Hafi fullorðnir einstaklingar frelsi til að velja sér menntun og starfs-
vettvang, ákveða sig á grundvelli góðra upplýsinga og án óeðlilegs utanað-
komandi þrýstings ætti alla jafna ekki að vera ástæða til að ætla að valið takist 
illa. Það er því erfitt að finna hagfræðileg rök fyrir íhlutun annarra, hvort sem 
það er hið opinbera, fjölskylda eða aðrir, í slíkt val.  

Frjálst val einstaklinganna getur hins vegar auðveldlega leitt til mjög 
ójafnra kynjahlutfalla, hvort heldur er á tilteknum námsbrautum eða starfs-
greinum. Sem dæmi má nefna að vel er hugsanlegt að konur einhverra hluta 
vegna séu líklegri til að velja lyfjafræði sem námsgrein en karlar með svipaðan 
bakgrunn veðji frekar á efnafræði og að konur með áhuga á verkfræði veðji á 
umhverfisverkfræði en karlar rafmagns- eða byggingarverkfræði. Þetta getur 
gerst jafnvel þótt hvorki námsumhverfið né starfsumhverfið í þessum 
greinum sé frekar hliðhollt öðru kyninu en hinu og án þess að viðtekin 
viðhorf til þess hvort kynið á að gegna hvaða starfi hafi umtalsverð áhrif. 

Við þessar aðstæður er erfitt að sjá réttlætingu þess að hlutast sé til um val 
einstaklinganna eða gripið til annarra aðgerða til að jafna kynjahlutföll, nema 
litið sé svo á að það sé eftirsóknarvert í sjálfu sér að kynjahlutföll séu sem 
jöfnust á sérhverri námsbraut og starfsgrein. Ekki er hægt að sjá nein augljós 
merki um hagkvæm eða óhagkvæm ytri áhrif sem réttlætt geta íhlutun hins 
opinbera, skólayfirvalda eða annarra. 

Í þessu samhengi er líka rétt að hafa í huga á að við eðlilegar aðstæður12 
ætti spurn eftir starfsmönnum af öðru kyninu í tiltekinni starfstétt að vera 
mætt með nægu framboði. Sem dæmi má taka að ef einhverra hluta vegna 

                                                 
10  Greining þessa er þó talsvert snúnari en hér er hægt að rekja. M.a. skiptir máli að fólk 

kann að hafa ánægju af því að ekki sé gengið gegn fordómum þess. Að því marki sem 
menntun dregur úr fordómum ætti hún að vinna gegn þessum neikvæðu ytri áhrifum. 

11  Rétt er að hafa í huga að þrýstingur samfélagsins getur virkað í ýmsar áttir. Þannig er t.d. 
hugsanlegt að mikill áróður fyrir því að brjóta upp starfaskiptingu kynjanna þvingi konur 
sem hefðu hug á hefðbundnum kvennastörfum til að snúa sér að öðru.  

12  Með eðlilegum aðstæðum er m.a. átt við að aðgangur að stéttinni sé opin fyrir bæði kynin 
til jafns og að kaup og kjör sé þannig að framboð og eftirspurn sé í jafnvægi. 
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væri lítið um karlkyns rakara13 þá ætti verð á þjónustu þeirra að hækka og 
það laða karlmenn til starfa í stéttinni. 

Túlkun og framtíðarsýn 

Kynjaskipting í sérfræðistéttum á Íslandi á 21. öldinni verður að öllu óbreyttu 
allt önnur en á þeirri 20. Haldist sú skipting sem nú sést í háskólanámi þá 
munu konur sinna sérfræðistörfunum í mun ríkari mæli en karlar. Þær munu 
sjá að mestu leyti um menntakerfi landsmanna og að miklu leyti um 
heilbrigðiskerfið.  

Konur hafa alltaf sinnt stærstum hluta uppeldis innan heimilanna og það 
virðist breytast hægt. Ýmsar stofnanir aðrar en heimilin, svo sem leikskólar, 
sinna sífellt stærri hluta uppeldis íslenskra barna en sá hluti virðist einnig ætla 
að vera að mestu unninn af konum.14 Þeir Íslendingar sem fæðast á 21. 
öldinni verða því ef svo fer sem horfir fyrst og fremst aldir upp og menntaðir 
af konum.  

Hlutur kvenna meðal sérfræðinga í viðskiptalífinu virðist ætla að verða 
svipaður og karla. Væntanlega verður það jafnframt til að hækka hlutfall 
kvenna meðal stjórnenda í viðskiptalífinu.  

Þær sérfræðistéttir sem hafa verið kvennastéttir til þessa virðast ætla að 
vera það áfram. Þær sérfræðistéttir sem hafa verið karlastéttir eru hins vegar 
nær allar að breytast í kvennastéttir eða a.m.k. stéttir með nokkuð jafnt 
hlutfall kynjanna. 

Vel hefur tekist til við að opna skólakerfið fyrir konum og laða þær til 
náms. Ekki virðist ganga jafnvel að fá karla til að ganga menntaveginn. Hér 
hefur ekki verið reynt að grennslast fyrir um skýringar þess. Það blasir þó við 
að skýringin á lágu hlutfalli karla nú er ekki sú sama og á lágu hlutfalli kvenna 
áður fyrr. Konurnar áttu þess sjaldan kost að fara í langskólanám. Nú eiga 
karlarnir þess kost en kjósa að gera það ekki. Rétt er þó að hafa í huga að 
hlutfallsleg fækkun karla í framhaldsskólum og háskólum hefur ekki orðið 

                                                 
13  Raunar er formleg skipting hárgreiðslufólks í rakara og hárgreiðslukonur löngu aflögð. Nú 

er hársnyrtiiðn ein löggilt iðngrein og þeir sem leggja stund á hana læra að vinna með hár 
beggja kynja. Hugtakið rakari lifir samt góðu lífi og vísar alla jafna til karlmanns sem 
einkum klippir kynbræður sína. 

14  Yngstu börnin eru sum hver vistuð hjá dagmæðrum áður en þau fara á leikskóla. Eins og 
starfsheitið gefur til kynna mun lítið vera um karla í þessari stétt, þótt reynt hafi verið að 
breyta starfsheitinu í dagforeldra í einhverjum tilfellum. 
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vegna þess að lægra hlutfall karla í hverjum árgangi fari í þessa skóla heldur 
vegna þess að konunum sem gera það hefur fjölgað mun hraðar.15 

Hér er ekki ætlunin að leggja mat á það hvort sú þróun sem lýst hefur 
verið er góð eða slæm eða koma með tillögur til breytinga. Ýmsar spurningar 
hljóta þó að vakna þegar niðurstöðurnar að framan eru skoðaðar. Ein þeirra 
er hvers vegna karlar kjósa ekki að nýta sér framboð menntakerfisins í sama 
mæli og konur. Önnur er hvort sú áhersla sem hefur verið lögð á að auka 
hlut kvenna í þeim geirum menntakerfisins þar sem þær hafa verið í minni 
hluta sé enn eðlileg og æskileg. Loks virðist þarft að skoða hvort mennta-
kerfið sé að bregðast körlum að einhverju marki, hvort hægt sé að bregðast 
við því og þá með hvaða hætti. 

Lýsingunni hér að framan fylgir sá varnagli að þetta er framtíðarsýnin ef 
svo fer sem horfir. Með því er einkum átt við að ekki verði róttæk breyting á 
aðsókn kynjanna að námi. Það er þó vitaskuld allt eins líklegt að slíkar 
breytingar verði. Þá verður einfaldur framreikningur byggður á núverandi 
skólasókn ekki góð spá um framtíðina. 

Mikil aðsókn kvenna í háskólanám nú, sérstaklega þeirra sem eru eldri en 
þrítugar, kann að einhverju leyti að vera afleiðing þess að tækifæri kvenna til 
mennta voru minni áður fyrr. M.ö.o. að um uppsafnaða eftirspurn sé að ræða 
að einhverju marki.  

Þá er rétt að hafa í huga að þrátt fyrir allt þá fjölgar einnig körlum sem 
ljúka langskólanámi, þótt þeim fjölgi hægar en konunum. Að því kann að 
koma að kynjahlutföllin jafnist aftur, t.d. vegna þátta eins og þess að þegar 
nær allar stúlkur eru farnar að ljúka stúdentsprófi þá hlýtur fjölgun stúdenta, 
ef einhver er, einkum að koma fram hjá körlum. Ef starfstækifæri karla sem 
ekki hafa háskólamenntun versna vegna breytinga á atvinnulífi, t.d. sífellt 
minna vægis sjávarútvegs og landbúnaðar og harðnandi samkeppni við lág-
launalönd þá er lítil ástæða til annars en að ætla að karlar muni bregðast við 
því með því að sækja sér meiri menntun. 

                                                 
15  Sem dæmi má nefna að frá lokum síðari heimsstyrjaldar hefur talan fyrir fjölda karla sem 

ljúka stúdentsprófi sem hlutfall af fjölda tvítugra karla hækkað um rétt rúm 3% á ári að 
jafnaði. Fyrir konur hefur sama tala hækkað um tæp 6% á ári. Þetta hefur leitt til þess að 
konur eru nú rúm 60% nýstúdenta en voru tæpur fjórðungur í upphafi tímabilsins. 
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Fákeppni á markaði fyrir vörur og þjónustu á sér margvíslegar orsakir. 
Stundum kemur hún til vegna stærðarhagkvæmni þegar fyrirtæki með mikil 
umsvif getur boðið lægra verð en þau sem minni eru. Í öðrum tilvikum stafar 
hún af samkeppnishömlum sem bundnar eru í lögum. En óháð orsökum 
fákeppninnar má lýsa hegðun fyrirtækja á fákeppnismarkaði með ýmsu móti. 
Í þessari ritgerð verður fjallað um fákeppnislíkan sem byggist á tak-
mörkuðum upplýsingum neytenda. Hér notum við hugtakið „neytenda-
markaður“ um slíka markaði sem þýðingu á enska hugtakinu „customer 
markets.“ Þetta líkan var sett fram af hagfræðingunum Phelps og Winter 
(1970) og síðar af Arthur Okun (1981). 

Neytendamarkaður 

Á neytendamarkaði hafa kaupendur ófullkomnar upplýsingar um verð og 
gæði vöru hinna ýmsu seljenda. Þeir velja sér fyrirtæki til þess að kaupa af og 
halda því áfram þangað til þeir frétta af lægra verði eða meiri gæðum annars 
staðar. En upplýsingar eru af skornum skammti. Neytendur verða að leggja 
það á sig að bera saman verð og gæði en slíkt er oft erfiðara en margur 
hyggur. Ef við tökum smásöluverslun sem dæmi þá er spurning hvaða verð á 
að bera saman. Í nútíma stórmarkaði eru þúsundir vara til sölu og þótt ein 
vara sé boðin á hagstæðu verði er ekki þar með sagt að aðrar vörur séu 
einnig ódýrar í sömu verslun. Reyndar tíðka verslanir það að auglýsa lágt verð 
á einni vöru til þess að fá nýja viðskiptavini inn í verslun og hafa þá hærri 
álagningu á öðrum vörum.1 Neytendasamtök og aðrir hagsmunaaðilar gera 

                                                 
1  Lal and Matutes (1994) og Chevalier, Kashyap and Rossi (2000) fjalla um slíka verð-

lagningu.  
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stundum verðkannanir neytendum til leiðbeiningar en vegna þess að 
neyslumynstur einstaklinga er mismunandi er óvíst að slíkur samanburður 
gagnist öllum. Ein verslun getur t.d. boðið lágt verð á einni tegund vöru á 
meðan önnur verslun leggur áherslu á aðrar tegundir.  

Ófullkomnar upplýsingar á markaði hafa athyglisverðar afleiðingar þegar 
kemur að verðlagningu og öðrum ákvörðunum stjórnenda fyrirtækja. Þær 
gefa þeim möguleika á að hækka verð án þess að missa alla viðskiptavini 
samstundis til annarra fyrirtækja sem ekki hækka verð. Með öðrum orðum, 
ófullkomnar upplýsingar veita fyrirtækjum markaðsvald (e. market power), 
þau geta ákveðið verð sjálf og þurfa ekki að hlíta markaðsverði; stjórnendur 
fyrirtækja ákveða verðið að teknu tilliti til eftirspurnar neytenda en þurfa ekki 
að hafa það verð sem ákvarðast á markaði. Fyrirtæki geta þannig haft 
mismunandi verð á ýmsum vörum eins og í ljós kemur í verðkönnunum 
neytendasamtaka. Hvernig getur ein smásöluverslun komist upp með að hafa 
stöðugt hærra verð á tilteknum vörutegundum? Jú vegna þess að neytendur 
hafa ekki tíma eða fé til þess að fylgjast stöðugt með verðþróun í helstu 
verslunum. Þeir venja þess í stað komur sínar til eins seljenda þangað til þeir 
sannfærast um að annar seljandi bjóði hagstæðari kjör. Hið sama má segja 
um gæði vöru og þjónustustarfsemi seljandans. Hann getur því um tíma selt 
vörur sem eru ekki af jafnmiklum gæðum og þær vörur sem fást annars 
staðar og einnig veitt lakari þjónustu en með tíð og tíma veldur þetta því að 
viðskiptavinir leita annað, þ.e. markaðshlutdeild skreppur saman.  

Á neytendamarkaði verður verðákvörðun, þ.e.a.s. ákvörðun um álagn-
ingu, að fjárfestingarákvörðun. Hið sama á við um ákvörðun um gæði og 
umfang þjónustu, svo nokkur dæmi séu tekin. Í eðli sínu er lítill munur á 
ákvörðun um álagningu, annars vegar, og hins vegar um ákvörðun á fjár-
festingu í vélum og tækjum eða þá ráðningu og þjálfun nýs starfsfólks. Þegar 
álagning er hækkuð þá eykst hagnaður fyrirtækis til skamms tíma en með tíð 
og tíma komast viðskiptavinir fyrirtækisins að þeirri niðurstöðu að þeir geti 
fengið betri kjör annars staðar, hætta viðskiptum og kaupa af öðru fyrirtæki. 
Þá minnkar hagnaður fyrirtækisins. Þannig má líta á verðhækkun sem færslu 
á hagnaði úr framtíð í nútíð og í raun sambærilega við það að selja eignir. 
Markaðshlutdeild fyrirtækis er þess vegna eitt eignaform fyrirtækis, ekki síður 
en fasteignir, vélar og tæki eða orstír þess. Þegar fyrirtæki vill auka markaðs-
hlutdeild sína verður það að bjóða lægra verð en keppinautarnir í einhvern 
tíma, þ.e.a.s. þangað til nægilega margir neytendur hafa frétt af þessu lága 
verði og ákveðið að gerast viðskiptavinir. Með því að bjóða lægra verð má 
segja að fyrirtækið sé að fjárfesta í aukinni markaðshlutdeild, fórna hagnaði til 
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skamms tíma í von um aukinn hagnað í framtíð. Í framtíðinni er unnt að 
hækka verð og njóta hærri hagnaðar. 

Í verðlækkun fyrirtækis felst fjárfesting í aukinni markaðshlutdeild. Þess 
vegna eiga sömu lögmál að gilda um verðákvarðarnir eins og gilda um aðrar 
fjárfestingarákvarðanir fyrirtækja. Þegar vextir hækka segja fjárfestingarfræðin 
okkur að fjárfesting fyrirtækja dregst saman. Með sömu rökum er unnt að 
segja að vaxtahækkun verði til þess að fyrirtæki hækki álagningu og dragi 
þannig saman fjárfestingu í markaðshlutdeild, þ.e. nýjum viðskiptavinum. En 
þegar öll fyrirtæki á markaði hækka álagningu þá breytist hins vegar markaðs-
hlutdeild þeirra ekki en verð hækkar og hagnaður þeirra allra. Kaupmáttur 
launa minnkar. Þegar væntingar myndast um aukinn hagvöxt segja fjár-
festingarfræðin okkur að fyrirtæki leggja í auknar fjárfestingar vegna þess að 
þau reikna með að arðsemi fjármagns verði meiri. Með sömu rökum er þá 
unnt að segja að fyrirtæki velji að lækka álagningu og fjárfesta þannig í 
aukinni markaðshlutdeild. Þegar fyrirtækin lækka verð á öllum vörum verður 
afleiðingin hins vegar sú að markaðshlutdeild þeirra helst óbreytt en álagning 
og verð lækkar, hagnaður dregst saman en kaupmáttur launa eykst. 

Skammvinn hækkun eftirspurnar ætti, við fyrstu sýn, að valda því að 
stjórnendur ákveði að hækka álagningu. Nú er unnt að auka tekjur mikið til 
skamms tíma vegna mikillar eftirspurnar en það að viðskiptavinir leiti annað í 
framtíð skiptir ekki eins miklu máli, eftirspurn hvers þeirra verður minni í 
framtíð. Það að aukin eftirspurn valdi hækkun álagningar hefur hins vegar 
þótt vera veikleiki kenningarinnar. Ástæðan er sú að hærri álagning felur í sér 
að kaupmáttur launa lækkar, þess vegna verður aukin eftirspurn til þess að 
atvinna dragist saman (þau laun sem fyrirtæki vilja greiða lækka, þ.e.a.s. 
vinnuaflseftirspurn dregst saman). Rotemberg og Woodford (1991, 1995) 
hafa bent á þennan veikleika og dregið þá ályktun að kenningin um 
neytendamarkað nái ekki að lýsa eðli fákeppni. Þeir spyrja hvernig það megi 
vera að aukin eftirspurn komi launþegum í koll. 

Sem mótsvar við gagnrýni Rotemberg og Woodford hafa nýlega komið 
fram viðbætur sem skýra af hverju kenningin um neytendamarkað er sam-
rýmanleg lækkun álagningar í uppsveiflu. Bils (1989) segir að mikil eftirspurn 
fari oft saman við að margir nýjir neytendur komi inn á markaðinn sem ekki 
hafi enn vanið komur sínar til neins eins seljanda. Þess vegna lækki fyrirtæki 
álagningu í viðleitni sinni til þess að fá þessa nýju neytendur til sín. Bagwell 
(2004) fær einnig þá niðurstöðu að álagning lækki í uppsveiflu. Hann heldur 
því fram að mikil eftirspurn í nútíð vísi á meiri eftirspurn í framtíð sem valdi 
því að stjórnendur lækki álagningarprósentuna – viðskiptavinir séu verð-
mætari vegna væntinga um meir framtíðareftirspurn. Ireland (1998) byggir 
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röksemdafærslu sína á því að hver neytandi kaupi meira magn í uppsveiflu og 
leggi af þeim sökum í umfangsmeiri leit að hagstæðum kjörum. Þess vegna 
lækki fyrirtæki álagningu sína. Allar þessar kenningar hafa það því sammerkt 
að stjórnendur lækka álagningu þegar eftirspurn eykst. Takið eftir að þetta 
þarf þó ekki að merkja að verð sé lækkað vegna þess að breytilegur 
kostnaður eykst – jaðarkostnaður hækkar – og óbreytt verð fer því saman 
með lægri álagningu. 

Þessar kenningar lýsa einnig ákvörðunum stjórnenda fyrirtækja þegar 
árstíðabundnar sveiflur verða. Þannig má segja að „jólavertíð“ feli það í sér 
að neytendur verji meiri tíma í það að leita að góðum vörum á hagstæðum 
kjörum. Þá ættu fyrirtæki að auglýsa meira, veita betri þjónustu og lækka 
álagningu þótt slíkt þurfi ekki endilega að koma fram í lægra verði vegna þess 
að breytilegur kostnaður eykst samtímis.  

Við snúum okkur nú að því að prófa hvort kenning þessi lýsi á einhvern 
hátt hegðun íslenskra fyrirtækja og lýsum niðurstöðum skoðanakönnunar 
sem við létum gera á meðal stjórnenda í þessu skyni. 

Aðferð 

Í úrtakinu vorur 884 fyrirtæki á Íslandi, hvert með 4 starfsmenn eða fleiri. 
Það var valið með slembiaðferð úr fyrirtækjaskrá. Fyrirtækin voru alls staðar 
af landinu, bæði á neytendamarkaði og fyrirtækjamarkaði; framleiðslu-
fyrirtæki, þjónustufyrirtæki og fyrirtæki í verslun. Í hverju fyrirtæki var talað 
við forsvarsmann fyrirtækis, annað hvort framkvæmdastjóra/forstjóra eða 
fjármálastjóra. Af þessum 884 fyrirtækjum neituðu 234 forsvarsmenn þátt-
töku og ekki náðist í 146. Þannig svöruðu 504 könnuninni, sem er 57% svar-
hlutfall. 

Í könnuninni voru 11 spurningar sem voru hluti af fyrirtækjavagni Gallup 
sem er keyrður nokkrum sinnum á ári meðal íslenskra fyrirtækja (sjá 
viðauka). Allar spurningar voru lokaðar að undanskilinni einni opinni 
spurningu. Fyrst var spurt um hvort fyrirtækið væri í einkaeign eða opinbert. 
Af þessum 504 fyrirtækjum voru 136 opinber og fengu þau ekki þær 
spurningar sem á eftir komu vegna þess að búast má við að önnur lögmál 
gildi um verðlagningu innan opinbera geirans. Næsta spurning snerist um 
fjölda keppinauta á markaði, síðan mikilvægustu og næst mikilvægustu 
ástæðu fyrir tryggð viðskiptavina fyrirtækisins og svo hvenær fyrirtækið væri í 
mestri hættu á að missa viðskiptavini sína. Þessi síðasta spurning var notuð 
sem greiningarbreyta fyrir aðrar spurningar. Næst kom opin spurning um 
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hvað svarendur teldu árangursríkast til að fá nýja viðskiptavini, og svo um 
verðmætustu eign fyrirtækisins og þá næst verðmætustu. Að lokum voru 
þrjár spurningar um hvort fyrirtækið myndi hækka verð, lækka það eða hafa 
óbreytt við breyttar markaðsaðstæður. Þrenns konar breytingar á markaði 
voru nefndar: a) spurn eftir vöru eða þjónustu eykst tímabundið, en ekki til 
frambúðar, b) eftirspurnin er óbreytt nú en eykst í framtíð og c) vextir 
myndu hækka verulega núna.  

Til viðbótar við þessar 11 spurningar, var upplýsinga aflað hjá svarendum 
um staðsetningu og ársveltu fyrirtækis, fjölda starfsmanna og fjölda þeirra á 
skrifstofu, á hvaða markaði fyrirtækið starfaði (neytenda- eða fyrirtækja-
markaði eða báðum) og starfsgrein (þjónustufyrirtæki, iðnaðarfyrirtæki eða 
fyrirtæki í verslun). 

Könnunin var símakönnun sem var gerð 26. janúar til 20. febrúar 2006. 
Hringt var virka daga af þjálfuðum spyrlum sem ávallt spurðu um fram-
kvæmdastjóra eða forstjóra. Ef sá var ekki við var spurt um fjármálastjóra. Ef 
hvorugur var við var hringt síðar sama dag eða þann næsta. Spurningarnar 
voru forritaðar í spurningatölvukerfi sem nefnist NIPO og spyrill las hverja 
spurningu af tölvuskjá og sló inn svar þátttakanda jafnharðan á lyklaborðið. 
Öllum svörum var safnað í gagnagrunn, sem var fluttur yfir í SPSS tölfræði-
úrvinnslukerfið um leið og síðasta svar hafði verið skráð, en SPSS var notað 
til að greina gögnin. 

Niðurstöður 

Kenningin um neytendamarkað gengur út frá því að stjórnendur fyrirtækja 
líti á markaðshlutdeild sem hagfræðilega (ekki lagalega!) eign fyrirtækis. Þess 
vegna er mikilvægasta spurningin sú hver sé verðmætasta eignin. Meirihluti 
forsvarsmanna íslenskra fyrirtækja töldu að starfsmenn séu dýrmætasta eign 
fyrirtækisins, eða um 55% og um 31% sagði að starfsmenn væru næst dýr-
mætasta eignin (sjá töflu 1). Markaðshlutdeildin kemur þar á eftir en næstum 
22% nefndu viðskiptavini sem dýrmætustu eignina og 35% sögðu að þeir 
væru næst dýrmætastir. Þetta er í samræmi við kenninguna um neytenda-
markað. Yfir 17% sögðu vörumerki og ímynd fyrirtækis og rúmlega 21% 
nefndi þennan lið sem næst dýrmætustu eignina. Aðrar eignir voru nefndar af 
mjög fáum svarendum. Niðurstöður fyrir þá ástæðu sem mestu réð og næst 
mestu voru síðan sameinaðar þar sem ástæðan sem ræður mestu fékk 
vogtöluna 2 og næst mestu vogtöluna 1. Sameinuð svör fyrir dýrmætustu 
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(vogtala 2) og næst dýrmætustu eignina (vogtala 1) sýnir sömu röð, það er, 
starfsmenn (47,0%), viðskiptavinir (26,1%) og vörumerki og ímynd (18,6%).  

Tafla 1. Dýrmætasta og næst dýrmætasta eign fyrirtækis 

 
 

Dýrmæt- 
asta (2) 

Næst dýr- 
mætasta (1) Sameinað 

Starfsmenn 55,1% 30,9% 47,0% 
Viðskiptavinir 21,6% 35,0% 26,1% 
Vörumerki og ímynd fyrirtækis 17,3% 21,3% 18,6% 
Staðsetning fyrirtækis 2,6% 6,7% 3,9% 

Skráðar eignir, svo sem fé, tæki og 
fasteignir 1,7% 5,0% 2,8% 

Aðrar eignir 1,7% 1,2% 1,5% 
 100% 100% 100% 

 
Næsta skref var að kanna hvort stjórnendur tækju ákvarðanir skv. 

kenningunni, þ.e.a.s. ekki er nægjanlegt að þeir tali um markaðshlutdeild sem 
eign, þeir verða einnig að taka ákvarðanir um verð og álagningu eins og um 
fjárfestingarákvörðun væri að ræða. Þátttakendur voru spurðir um þá ástæðu 
sem ráði mestu um hvort viðskiptavinir endurtaki viðskipti við fyrirtæki 
þeirra og þá sem ráði næst mestu (tryggð viðskiptavina). Hver svarandi fékk 
fimm svarkosti sem sýndir voru í slembiröð á milli viðtala. Í töflu 2 eru 
niðurstöður sýndar fyrir hvora spurningu fyrir sig og sameinaðar niður-
stöður. 

Tafla 2. Helsta og næst helsta ástæða fyrir tryggð viðskiptavina 

 
Helsta 

ástæða (2) 
Næst helsta 
ástæða (1) 

Ástæður 
sameinaðar 

Fyrirtækið veitir betri þjónustu 40,7% 24,9% 35,4% 

Fyrirtækið býður betri vöru eða 
þjónustu til sölu 38,7% 19,2% 32,2% 

Fyrirtækið býður lægra verð 8,3% 27,6% 14,7% 
Viðskiptavinir eru vanafastir 6,9% 26,7% 13,5% 

Enginn keppinautur á nákvæmlega 
sama markaði 5,4% 1,5% 4,1% 

 100% 100% 100% 
 
Samkvæmt niðurstöðum fá tvær ástæður fyrir tryggð viðskiptavina mun 

meiri stuðning en aðrar, eða „fyrirtækið veitir betri þjónustu“ (35,4%) og 
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„fyrirtækið býður betri vöru eða þjónustu til sölu“ (32,2%). Í þriðja og fjórða 
sæti voru „fyrirtækið býður lægra verð“ (14,7%) og „viðskiptavinir eru 
vanafastir“ (13,5%). Báðar síðastnefndu ástæðurnar fengu mestan stuðning 
sem næst mest ráðandi ástæða fyrir tryggð, eða yfir fjórðungur hjá hvorri. 
Þeir sem hafa fleiri keppinauta á markaði voru líklegri til að nefna betri 
þjónustu og betri vöru eða þjónustu til sölu, en þeir sem hafa færri keppi-
nauta.2 Vanafesta viðskiptavina tengist beint kenningunni um neytenda-
markað. Þessi ástæða var oftast nefnd sem helsta ástæða fyrir tryggð 
viðskiptavina hjá smáum fyrirtækjum með fáa keppinauta.  

Í opinni spurningu um hvaða aðferð menn telji áhrifamesta til að afla 
nýrra viðskiptavina, sögðu næstum 18% góð þjónusta, yfir 17% auglýsingar 
eða markpóst og næstum 17% nefndu orðspor eða umtal. Fjórða mikil-
vægasta ástæðan var kynning eða heimsóknir til viðskiptavina (14,4%), þá 
persónuleg samskipti (8,2%) og góð vara (6,2%) – sjá töflu 3. Aðrar ástæður 
voru nefndar af mun færri þátttakendum. 

Tafla 3. Áhrifamesta aðferðin til að afla nýrra viðskiptavina 
Góð þjónusta 17,6%  Vönduð vinnubrögð 3,8% 

Auglýsingar/markpóstur 17,1%  Gott verð 2,9% 

Orðspor/afspurn 16,8%  Markaðssetning 2,9% 

Kynning/heimsókn til viðskiptavina 14,4%  Ánægðir viðskiptavinir 1,8% 

Persónuleg samskipti 8,2%  Sölumennska 1,5% 

Góð vara 6,2%  Annað 2,9% 

Traust/heiðarleiki 3,8%   100% 

 
Hér er athyglisvert hversu fáir nefna verðlagningu sem tæki til þess að ná 

inn fleiri viðskiptavinum. Það er reyndar ekkert í kenningunni sem segir að 
fyrirtæki noti verðlagningu frekar en auglýsingar eða önnur tæki en engu að 
síður áhugavert hversu mikilvægar auglýsingar eru í samanburði við verð-
lagningu. 

Neytendamarkaðskenningin segir okkur að stjórnendur bregðist við 
breyttum þjóðhagsstærðum með því að breyta álagningu. Þegar eftirspurn 
vex tímabundið þá er álagningu breytt – ýmist hækkuð eða lækkuð! – og ef 

                                                 
2  Forsvarsmenn þjónustufyrirtækja voru líklegri til að nefna að veita góða þjónustu (55%), 

sem þá ástæðu sem mestu ráði, en forsvarsmenn iðnfyrirtækja (34%) og fyrirtækja í 
verslun (27%). Á hinn bóginn voru forsvarsmenn í verslun líklegri til að nefna betri vöru 
eða þjónustu til sölu (53%) og forsvarsmenn iðnfyrirtækja (46%) en forsvarsmenn 
þjónustufyrirtækja (26%). 
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búist er við því að hún hækki í framtíðinni þá er álagning lækkuð. Vaxta-
hækkun leiðir hins vegar ávallt til hærri álagningar, ceteris paribus. Í töflu 4 eru 
sýndar niðurstöður fyrir spurningarnar þrjár þar sem mögulegar breytingar í 
markaðsumhverfi voru gefnar. Þrátt fyrir breytingar í eftirspurn núna eða í 
framtíðinni, myndu um 85% þátttakenda hvorki hækka né lækka verð. 
Aðeins um 10% myndu hækka verð og færri en 5% myndu lækka það. Á 
hinn bóginn myndu um 58% hvorki hækka né lækka verð ef vextir hækkuðu. 

Tafla 4. Mun verð á vöru/þjónustu breytast við breyttar markaðsaðstæður? 
 
 

Eftirspurn eykst
tímabundið 

Óbreytt eftirspurn 
nú, en eykst í framtíð 

Vextir 
hækka 

Óbreytt verð 84,1% 86,7% 57,9% 
Hækkað verð 11,9% 8,8% 41,7% 
Lækkað verð 4,0% 4,5% 0,3% 
 100% 100% 100% 

 
Langflestir stjórnendur svara því til að þeir vilji halda verði óbreyttu þegar 

eftirspurn eykst tímabundið. Þetta felur í sér lækkun álagningar ef 
jaðarkostnaður fer vaxandi. Þetta er í samræmi við nýlegar kenningar um 
neytendamarkaðinn, t.d. kenningu Ireland (1998) sem lýst var hér að ofan. 
Svörin við spurningunni um áhrif vaxtahækkana styðja einnig kenninguna. 
Vaxtahækkun leiðir í miklum fjölda tilvika til verðhækkunar og þar með hærri 
álagningar. Hins vegar samræmist það síður kenningunni að fyrirtæki breyti 
ekki verði eða álagningu ef þau búast við meiri eftirspurn í framtíð. Þau ættu 
að lækka álagningu í því skyni að auka markaðshlutdeild sína áður en 
eftirspurn neytenda eykst.3 Þetta er því aðeins samrýmanlegt kenningunni að 
fyrirtækin auki framleiðslu sína áður en eftirspurn eykst, því hækki jaðar-
kostnaður og álagning lækki að óbreyttu verði.  

Að lokum voru þátttakendur spurðir um hvenær væri mest hætta á að 
viðskiptavinir hætti í viðskiptum. Næstum helmingur sagði það vera í 

                                                 
3  Þegar nefnt var að eftirspurn myndi aukast tímabundið, ekki til framtíðar, myndu 94% af 

forsvarsmönnum í verslun ekki breyta verði, á meðan 79% forsvarsmanna iðnfyrirtækja 
myndu ekki breyta því og 86% í þjónustufyrirtækjum. Þegar eftirspurn eykst í framtíðinni, 
en ekki núna, sögðust 17% þeirra sem hafa fleiri en 25 starfsmenn myndu lækka verð en 
3% smærri fyrirtækja. Á hinn bóginn myndu 70% stærstu fyrirtækjanna hafa verð óbreytt, 
en 85%-90% smærri fyrirtækja. 
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kreppuástandi (sjá töflu 5), meira en 10% sögðu það í hagsæld og um 40% 
sögðu það óháð efnahagsástandi.4  

Tafla 5. Hvenær er mest hætta á að viðskiptavinir hætti viðskiptum við fyrirtæki? 

Í kreppuástandi 48,9% 
  

Óháð efnahagsástandi 39,9%   

Í hagsæld  11,2%   

 100%   

 
Ekki kemur á óvart að viðskiptavinir hætti fremur viðskiptum í kreppu-

ástandi. Margir bregðast auðvitað við með því að fresta kaupum á ýmsum 
varningi. Hins vegar er athyglisverðara að rúmlega 11% segja að mest hætta 
sé á því að viðskiptavinir hætti viðskiptum í hagsæld. Þetta samræmist kenn-
ingunni um neytendamarkað: neytendur leggja meira á sig við samanburð 
verðs, gæða og þjónustu þegar þeir ætla að kaupa meira magn, þá borgar sig 
að gefa sér tíma til þess að kanna markaðinn. Þá er líka hagkvæmast fyrir 
fyrirtækin að halda álagningu í skefjum eins og fram kom í spurningunni hér 
að ofan. 

Lokaorð 

Í þessari stuttu ritgerð höfum við prófað nokkrar tilgátur kenningarinnar um 
neytendamarkað og fundið ýmislegt sem bendir til þess að hún lýsi hegðun 
stjórnenda fyrirtækja á fákeppnismörkuðum hér á landi. Þeir líta á markaðs-
hlutdeild sína sem eign, beita ýmsum ráðum til þess að viðhalda og auka hana 
og bregðast við efnahagsaðstæðum með því að hækka og lækka álagningu. 
Sérstaklega er athyglisvert að aukin eftirspurn veldur lækkun álagningar og 
hækkun vaxta veldur hækkun hennar.  
                                                 
4  Þeir forsvarsmenn sem hafa engan eða 1-2 á skrifstofu voru mun líklegri til að segja að 

viðskiptavinir þeirra séu líklegir til að yfirgefa þá í kreppu (73% og 52% í sömu röð) en 
þeir sem hafa 6-10 skrifstofumenn (23%) eða fleiri en 10 skrifstofumenn (30%). Á hinn 
bóginn eru þeir sem hafa fleiri en 10 manns á skrifstofu líklegri til að segja að 
viðskiptavinir yfirgefi þá í hagsæld (30%) en þeir sem hafa engan (4%) eða 1-2 
skrifstofumenn (8%). 
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Viðauki – Spurningar könnunarinnar5 

1. Starfar fyrirtæki þitt á samkeppnismarkaði, er fyrirtækið opinbert eða 
eitthvað annað? 

2. Hefur fyrirtæki þitt marga, nokkra, fáeina, einn eða enga keppinauta á 
markaði þess? 

3. Hver af eftirfarandi ástæðum telur þú að ráði mestu um hvort 
viðskiptavinir koma aftur til að eiga viðskipti við fyrirtæki þitt?  

4. En hvaða ástæða telur þú að ráði næst mestu? 
5. Hvenær telur þú mesta hættu á að viðskiptavinir þínir hætti í viðskiptum 

við fyrirtæki þitt, er það í hagsæld, í kreppuástandi eða er það óháð 
efnahagslífi? 

6. Hvaða aðferð telur þú almennt áhrifamesta til að afla nýrra 
viðskiptavina? 

7. Hvað af eftirfarandi telur þú dýrmætustu eign fyrirtækisins? 
8. En hvað telur þú næst dýrmætustu eign fyrirtækisins? 
9. Ef eftirspurn eftir vöru þinni eða þjónustu eykst tímabundið, en 

eftirspurn eftir henni í framtíðinni verður eins og hún var áður, myndir 
þú bregðast við með því að hækka verð á vöru eða þjónustu, lækka 
verðið eða hafa það óbreytt? 

10. Ef þú býst við að eftirspurn eftir vöru þinni eða þjónustu í framtíðinni 
muni aukast, en héldist óbreytt til skamms tíma, myndir þú bregðast við 
með því að hækka verð á vöru eða þjónustu, lækka verðið eða hafa það 
óbreytt? 

11. Ef vextir myndu hækka verulega núna, myndir þú bregðast við með því 
að hækka verð á vöru eða þjónustu, lækka verðið eða hafa það óbreytt? 

 

                                                 
5  Svarkosti má sjá í töflum um niðurstöður. 
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Of öryggi (overconfidence) hefur verið talið ein áreiðanlegasta niðurstaða rann-
sókna innan sálfræði á því hvernig fólk metur aðstæður og tekur ákvarðanir 
(t.d. De Bondt og Thaler, 1995; Lichtenstein, Fischhoff og Phillips, 1982). 
Of öryggi er kerfisbundið ofmat á að tiltekinn atburður verði eða hversu rétt 
ákvörðun sé. Of öryggi er jafnan metið með kvörðun (calibration). Í hefð-
bundnum rannsóknum á kvörðun eru þátttakendur spurðir spurninga sem 
hafa aðeins tvo svarmöguleika og þeir beðnir um að meta líkurnar á því að 
svör þeirra séu rétt. Þeir eru taldir of öruggir í mati sínu (illa kvarðaðir) ef 
þeir telja sig hafa rétt fyrir sér í 70% tilvika en hafa í raun rétt fyrir sér í 50% 
tilvika. Þátttakendur eru taldir rétt kvarðaðir ef þeir telja sig hafa rétt fyrir sér 
í 70% tilvika og hafa í raun rétt fyrir sér í 70% tilvika (Erev, Wallsten og 
Budescu, 1994; Gigerenzer, Hoffrage og Kleinbölting, 1991).  

Of öryggi er líka hægt að skilgreina út frá mati á öryggisbili (confidence 
intervals). Þegar fjárfestar spá fyrir um verð eða gengi hlutabréfa og setja 
öryggismörk (confidence level) utan um gengið þannig að aðeins x% líkur séu á 
því að gengið sé hærra en efri öryggismörk og aðeins x% líkur á því að 
gengið sé lægra en neðri öryggismörk þá er öryggisbilið oft of þröngt. Spönn 
öryggisbilsins ætti að vera (100 - 2x)% en er í raun þrengri en það (Kirchler 
og Maciejovsky, 2002; Lichtenstein, Fischhoff og Phillips, 1982; Yaniv og 
Foster, 1997). Ekki er víst að almenningur meti líkurnar þær sömu eins og 
gert er í tölfræði (x + x = 2x) og því kann spönn öryggisbilsins að vera (100 - 
x - y)% í stað (100 - 2x)%.  

Önnur villa við mat (error in judgment) er óraunsæ bjartsýni (unrealistic 
optimism). Hún birtist í því að gert er ráð fyrir að aðrir verði frekar fyrir 
óhappi og síður fyrir happi (Weinstein, 1980). Niðurstöður tilraunar Wein-
steins voru meðal annars þær að rúm 38% töldu aðra líklegri að fá hjartaáfall 
fyrir fertugt en það sjálft og rúm 44% töldu sig líklegri til að eignast eigið 
húsnæði en annað fólk.  
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Þegar of öryggi og óraunsæ bjartsýni fara saman leiðir það til þess ofmats 
á eigin þekkingu, vanmats á áhættu og ofmats á eigin getu til að stýra 
atburðum (Kahneman og Riepe, 1998).  

Ofangreindar skekkjur í mati geta haft alvarlegar afleiðingar þegar kemur 
að ákvörðunartöku í fjármálum. Samkvæmt Shefrin (2000) eru fjárfestar of 
öryggir í spám um framtíðarávöxtun. Spár þeirra verða því skekktar og þeir 
taka meiri áhættu en ætti að gera vegna þess að þeir átta sig ekki á því að þá 
skortir upplýsingar. Biais, Hilton, Mazurier og Pouget (2005) eru á svipaðri 
skoðun og Shefrin og telja of örugga fjárfesta ná lægri ávöxtun en ella vegna 
þess að þeir vanmeta óvissuna í verði eigna. Barber og Odean (2000) komust 
að því að of mikil viðskipti leiddu til lægri ávöxtunar en minni viðskipti, að 
þau verðbréf sem fjárfestar seldu skiluðu meiri ávöxtun en þau sem þeir 
keyptu. Það er í samræmi við niðurstöður Odeans (1999) um viðskipti með 
10.000 verðbréfareikninga hjá stóru verðbréfafyrirtæki. Rannsóknin sýndi að 
fjárfestar voru ekki aðeins of viljugir til viðskipta þrátt fyrir að skorta upp-
lýsingar heldur voru þeir líka of viljugir til viðskipta þegar síðar var metið að 
þeir höfðu rangt fyrir sér. Þetta er ekki skynsamlegt (rational) og erfitt að 
skýra með öðru en of öryggi að mati Barber og Odean (2001).  

Of öryggi á ekki aðeins við um fagfjárfesta á fjármálamörkuðum. 
Aukutsionek og Belianin (2001) sýndu fram á að framkvæmdastjórar 
rússneskra fyrirtækja voru almennt of öryggir í spám sínum um meðal annars 
breytingar á verði framleiðsluþátta og þeirra eigin framleiðslu.  

Í þessari rannsókn var of öryggi starfsmanna banka og verðbréfafyrirtækja 
(sérfræðinga) og háskólanemenda (leikmanna), kannað með dæmigerðri 
rannsókn á kvörðun. Þeir voru beðnir um að svara hvort þeir teldu að verð 
fimm erlendra hlutabréfa myndi hækka eða lækka/standa í stað að sex 
mánuðum liðnum og meta líkurnar á því að þeir hafi svarað rétt. Settar voru 
fram tvær tilgátur. Sú fyrri að þátttakendur væru almennt of öruggir í spám 
sínum um gengi erlendra hlutabréfa og sú seinni að munur væri á of öryggi 
leikmanna og sérfræðinga.  

Ekki var ljóst í upphafi hvor hópurinn myndi sýna meira of öryggi. Þegar 
fólk hefur verið fengið til að spá fyrir um atburði þá sýnir það meira of 
öryggi ef það er beðið að spá fyrir um eitthvað sem það telur vera innan síns 
sérsviðs (Heath og Tversky, 1991) sem bendir til að sérfræðingar ættu að 
sýna meira of öryggi í spám sínum. En einnig hefur verið sýnt fram á að of 
öryggi kemur frekar fram í erfiðum spurningum (Fischhoff, Slovic og 
Lichtenstein, 1977) sem bendir til að leikmenn ættu að sýna meira of öryggi í 
spám sínum þar sem þeir hafa ekki sama aðgang og sérfræðingar að upp-
lýsingum um hlutabréfamarkaðinn.  
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Aðferð 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru 141 nemandi við Háskóla Íslands (leikmenn) og 25 starfs-
menn íslenskra verðbréfafyrirtækja (sérfræðingar) alls 166 manns. Leikmenn 
komu aðallega úr félagsvísindadeild (48,9%) og viðskipta- og hagfræðideild 
(40,4%). Meðalaldur leikmanna var 26,1 ár (sf = 6,5 ár). Flestir leikmenn 
voru á aldrinum 21 til 25 ára (65,5%). Aðeins einn sérfræðingur gaf ekki upp 
kyn sitt, hinir voru allir karlar. Þeirra aðalstarfsvettvangur var innlend 
verðbréf (40%), erlend verðbréf (8%), greining (4%) og annað (48%). Aldur 
sérfræðinga dreifðist nokkuð jafnt frá 26 til 40 ára. Þátttakendur voru valdir 
eftir hentugleika.  

Áreiti og mælitæki 
Spurt var tveggja spurninga um fimm erlend hlutabréf til að mæla kvörðun. 
Einnig voru fimm spurningar um bakgrunn viðmælanda, alls 10 spurningar. Í 
fyrri spurningunni um hlutabréf var spurt hvort gengi bréfanna ætti eftir að 
lækka/standa í stað eða hækka á næstu 6 mánuðum. Gefnir voru tveir svar-
möguleikar, lækka/standa í stað og hækka. Í þeirri seinni var spurt hversu viss 
ert þú (í prósentum) um að gengið kæmi til með að lækka/standa í stað eða hækka á tíu 
punkta mælistiku þar sem einn punktur mældi einn tug prósenta (til dæmis 
91-100%). Bilið, sem er gróf mæling á vissu, var haft þetta stór til að reyna 
ekki um of á þátttakendur og auðvelda framkvæmd fyrirlagnar. Erlendu 
hlutabréfin voru í Nokia Oyj., Microsoft Corporation, Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company S.A., McDonald’s Corporation og Yahoo! Inc.  

Framkvæmd 
Fyrirlögn spurningalistans var með tvennum hætti. Sérfræðingar voru beðnir 
um að svara á netinu. Haft var samband við einn sérfræðing innan hvers 
fyrirtækis og hann beðinn um að dreifa könnuninni innan síns fyrirtækis. 
Þetta var gert til að trufla sem minnst starfsemi fyrirtækjanna. Gefið var upp 
netfang sem hægt var að senda á fyrirspurnir um rannsóknina. Spurninga-
listinn var lagður fyrir leikmenn í kennslustund. Á meðan fyrirlögn stóð voru 
fyrirmæli útskýrð fyrir leikmönnum eins mikið og hver og einn þurfti. Öllum 
þátttakendum var sagt að þeir þyrftu ekki að taka þátt í rannsókninni og að 
fullum trúnaði væri heitið við vinnslu listans.  
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Úrvinnsla 
Reiknað var meðalhlutfall þess hve oft þátttakendur höfðu rétt fyrir sér í fyrri 
spurningunni um gengi erlendu hlutabréfanna fimm. Það var svo borið 
saman við þrjár mælingar á hversu vissir þátttakendur voru um að hafa rétt 
fyrir  sér.  Til  að  gefa  góða  mynd  af  kvörðun  var  meðalvissa  mæld  með  
lægsta-, meðal- og hæsta gildi hvers punkts (91% - 95,5% - 100%) fyrir 
erlendu hlutabréfin fimm.  

Niðurstöður 

Tafla 1. Meðalvissa (kvörðun) og hlutfall réttra svara sérfræðinga og leik-
manna 

 Meðalvissa Hlutfall réttra svara 

 M Sf N M Sf N 
Sérfræðingar 

 Lægsta gildi hvers punkts 47,9% 19,2 25 48,8% 22,4 25 

 Meðalgildi hvers punkts 52,4% 19,1 25 48,8% 22,4 25 

 Hæsta gildi hvers punkts 56,9% 19,0 25 48,8% 22,4 25 

 

Leikmenn 

 Lægsta gildi hvers punkts 46,9% 23,1 141 37,7% 22,3 141   *** 

 Meðalgildi hvers punkts 51,5% 23,0 141 37,7% 22,3 141   *** 

 Hæsta gildi hvers punkts 56,0% 23,0 141 37,7% 22,3 141   *** 

*** p < 0,001 

Sérfræðingar höfðu að meðaltali oftar en leikmenn rétt fyrir sér um hvort 
gengi bréfanna ætti eftir að hækka eða lækka/standa í stað (t(164) = 2,29; p < 
0,05). Sérfræðingar voru ekki of öryggir í mati sínu (tafla 1). Hvergi var 
munur á spá þeirra um lækkun/standa í stað eða hækkun hlutabréfa og 
hversu rétta þeir töldu spá sína vera. Leikmenn mældust alltaf of öryggir. Þeir 
töldu sig að meðaltali hafa oftar rétt fyrir sér en raunin varð.  

Rúmur helmingur leikmanna (51,8%) sagðist hafa einhvern tímann 
fjárfest í hluta- eða skuldabréfum, karlar frekar en konur (χ2(1, N=141) = 
4,01; p < 0,05). Um 15% leikmanna hafði einhverja starfsreynslu af fjár-
magnsmarkaði en flestir innan við tveggja ára starfsreynslu (61,9%). 
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Flestir sérfræðinganna höfðu starfað í þrjú ár eða lengur á sviði 
verðbréfaviðskipta (72%) sem er mun afmarkaðra svið en starfsreynsla á 
fjármagnsmarkaði sem getur til að mynda verið gjaldkerastarf í banka.  

Nemendur úr viðskipta- og hagfræðideild voru líklegri en nemendur í 
félagsvísindadeild að hafa einhverja starfsreynslu af fjármagnsmarkaði (χ2(1, 
N=141) = 17,04; p < 0,001). Báðir hópar sýndu þó of öryggi í spám sínum 
(tafla 2). 

Tafla 2. Meðalvissa (kvörðun) og hlutfall réttra svara leikmanna í ólíkum 
deildum 
 Meðalvissa Hlutfall réttra svara 

 M Sf N M Sf N 

Nemendur í félagsvísindadeild 

 Lægsta gildi hvers punkts 47,3% 24,8 72 38,9% 21,5 72   * 

 Meðalgildi hvers punkts 51,8% 24,8 72 38,9% 21,5 72   *** 

 Hæsta gildi hvers punkts 56,4% 24,7 72 38,9% 21,5 72   *** 

 

Nemendur í viðskipta- og hagfræðideild 

 Lægsta gildi hvers punkts 46,6% 21,4 69 36,5% 23,3 69   * 

 Meðalgildi hvers punkts 51,1% 21,4 69 36,5% 23,3 69   ** 

 Hæsta gildi hvers punkts 55,7% 21,4 69 36,5% 23,3 69   *** 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Umræða 

Sérfræðingar voru síður of öryggir en leikmenn í verkefnum tengdum fjár-
málum. Það fer gegn hugmyndum Heath og Tversky (1991) um að fólk sýni 
frekar of öryggi þegar það spáir fyrir um eitthvað sem það telur vera innan 
síns sérsviðs sem og svipuðum hugmyndum Kirchler og Maciejovsky (2002) 
um að meiri æfing og þá meiri þekking leiði til of öryggis. Þessi niðurstaða er 
hins vegar í samræmi við niðurstöður Fischhoff, Slovic og Lichtenstein 
(1977) um að of öryggi komi frekar fram í erfiðari verkefnum. Samtöl við 
leikmenn á meðan að fyrirlögn stóð og eftir hana styðja það að verkefnið 
hafi verið þeim erfitt.  

Þrátt fyrir að nemendur úr viðskipta- og hagfræðideild væru líklegri en 
nemendur í félagsvísindadeild til að hafa meiri starfsreynslu af 
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fjármagnsmarkaði þá sýndu báðir hópar of öryggi í mati sínu. Það bendir til 
þess að reynsla frekar en nám dragi úr of öryggi í fjármálum.  

Flestar rannsóknir á kvörðun í fjármálum hafa verið gerðar á háskóla-
nemendum en ekki starfsmönnum banka og verðbréfafyrirtækja og bætir 
þessi rannsókn því miklu við þá þekkingu sem fyrir er. 

Framkvæmd rannsóknarinnar var ólík fyrir sérfræðinga og leikmenn. 
Sérfræðingarnir voru í vinnunni þegar þeir fengu rannsóknina senda á 
tölvutæku formi og áttu þess kost að fletta upp þeim erlendu hlutabréfum 
sem um var spurt. Það getur hafa gefið þeim nokkurt forskot en er í sam-
ræmi við raunveruleikan þar sem upplýsingakostnaður sérfræðinga í fjár-
málum er lægri en leikmanna.  

Í rannsókninni var of öryggi mælt með kvörðun. Spennandi væri að bera 
niðurstöður þeirrar aðferðafræði við þá aðferðafræði að mæla of öryggi sem 
of þröngt öryggisbil. Rannsókn Zacharakis og Shepherd (2001), þar sem of 
öryggi var mælt með öryggisbili, benti til að sérfræðingar í fjármálum voru of 
öryggir í mati sínu.  
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Tölfræðilegt mat fjármálalíkana í 
samfelldum tíma 

Helgi Tómasson 

 

Í fjármálum hefur þekkingu á líkönum í samfelldum tíma fleygt fram á 
undanförnum tveim áratugum. Vinsældir slíkra líkana hafa vaxið mikið síðan 
Merton og Scholes fengu Nóbelsverðlaun fyrir notkun á slíkum líkönum við 
verðlagningu afleiða (,,for a new method to determine the value of derivatives”). 
Námsskeið í þessum fræðum eru nú kennd í mörgum háskóladeildum, svo 
sem viðskiptafræði, hagfræði og stærðfræði. Dæmi um kennslubók er t.d. 
Björk (1998). Líkön af þessari gerð eru einnig notuð í t.d. eðlisfræði og 
öðrum greinum þar sem þörf er á stærðfræðilegu líkani til að lýsa hreyfingu. 
Tölfræði fyrir þessi líkön, þ.e., hvernig skuli álykta um eðli hreyfingar út frá 
mælingum er ekki eins þróuð. Ástæður þess eru að hluta tæknilegar, þ.e. að 
erfitt hefur verið að reikna út mikilvægar stærðir. 

Í nútíma fjármálastærðfræði er verðhreyfingum lýst með slembnum (e. 
stochastic) diffurjöfnum. Með stærðfræði má síðan verðleggja skilyrta 
samninga. Það að nota líkön í samfelldum tíma gerir kleift að beita öflugum 
stærðfræðitólum. Mælingar eru í eðli sínu strjálar (e. discrete) þ.e. að það er 
alltaf einhver tími sem líður á milli mælinga. Stærðfræði fyrir líkön í strjálum 
tíma er oft óþjálli og erfiðari en stærðfræði fyrir samfelldan tíma. Til dæmis 
er með reglu Ito, auðvelt að finna slembna diffurjöfnu sem lýsir hreyfi-
mynstri Wiener-ferlis í öðru veldi, en það að finna slembna mismunajöfnu (e. 
difference equation) fyrir slembigang (e. random walk) í öðru veldi ekki eins 
lipurt. Það er því eðlilegt að þeir sem starfa á fjármálamörkuðum hugsi í 
líkönum í samfelldum tíma.  

Markmið þessarar greinar er að lýsa aðferð sem nota má til að meta stika í 
líkönum fyrir samfelldan tíma miðað við að gögn séu strjálar mælingar á 
líkani í samfelldum tíma. Það að vinna tölfræðina í samfelldum tíma hefur 
þann kost að túlkun stikamata er algerlega hliðstæð túlkun í stærðfræðilega 
líkaninu. 

Aðferðin sem hér er sýnd er m.a. byggð á greinum Ait-Sahalia (1999) og 
Ait-Sahalia (2002). Sú aðferð byggir á að vinna með sennileikafallið (e. 
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likelihood) beint. Sú nálgun býður því upp á að hægt er að nota tölfræði-
aðferðir sem nota sennileikafallið eins og aðferð mesta sennileika og Bayes 
aðferðir. Aðferð mesta sennileika er vinsæl því hún er í ýmsum skilningi 
,,besta mögulega” aðferð, svo sem að vera skilvirk (e. efficiency) og 
samkvæm (e. consistency). 

Bayesískar aðferðir ganga út á að flétta saman skoðanir vísindamanns og 
gögn með formlegum hætti. Heimspeki slíkra ályktunaraðferða er frábrugðin 
hefðbundinni ályktunarfræði en hvora heimspekina sem menn aðhyllast er 
hægt að nota bayesískar aðferðir tæknilega og þær geta í sumum tilfellum haft 
æskilega eiginleika. Ef framsetning fræðilegs líkans og tölfræðilegs líkans er 
hliðstæð er hugsanlegt að vísindamaður geti sett fram skynsamlegar ,,a 
priori” skoðanir um stika tölfræðilegs líkans. Greinargóðar lýsingar á 
bayesískri aðferðafræði má t.d. finna hjá Gelman, Carlin, Stern og Rubin 
(2004).  

Í nútíma bayesískra aðferðafræði eru aðferðar byggðar á hermunum svo 
sem Gibbs sampling, MCMC (e. Markov-chain-Monte-Carlo), ríkur þáttur. 
Sömuleiðis hefur hermunun verið beitt til að reikna út metla fyrir líkön í 
samfelldum tíma. Gögnin eru á forminu:  

 

 
 
Sumar aðferðir ganga út að reyna að herma ferilinn á milli mæli-

punktanna. Stærðfræði er til sem byggir á að allir punktar ferils séu mældir, 
sjá t.d. Kutoyants (1984). Til að nota slíka stærðfræði þarf að hafa mjög 
þéttar mælingar á ferlinum. Í þessari grein eru einungis notaðar nálganir á 
sennileikafalli og það hámarkað með tölulegum aðferðum. Þannig fæst mesta 
sennileika mat á stikum. Einnig er sennileikafallið heildað með tölulegu 
aðferðum og þannig fengið bayesískt mat. Tölfræðipakkinn R (R Develop-
ment Core Team, 2005) er notaður, undirpakkinn ,,optim” er notaður við 
hámarkanir og undirpakkinn ,,adapt” við tölulega heildun. Eiginleikum 
aðferða er lýst með hermunum. Hér er lýst dæmum um einföld líkön sem 
koma við sögu í nútíma fjármálastærðfræði. Þetta eru líkön sem byggja á 
einfaldri diffurjöfnu sem fjármálabókum ganga undir heitum eins og t.d. CIR 
(Cox-Ingersoll-Ross ,Cox etal. (1985)), CEV (e. constant-elasticiy-variance) 
og CKLS, (Chan, Karolyi, Longstaff og Sanders (1992)). 
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Bakgrunnur 

Líkön á fjármálamarkaði eru sett fram til að lýsa óvissu. Við líkanagerð þarf 
að setja fram form fyrir óspáanleika. Vel þekkt form er slembigangur í 
strjálum tíma:  
 

 
 

 gæti t.d. verið þannig að , þ.e. að verðið ykist 
eða minnkaði um eina einingu með líkunum , eða að  sé normaldreift 
með meðaltal 0. Ef  eru óháðar normal, þ.e.,  normalt hvítt suð, þá verður 

 normaldreifð með meðaltal  (upphafsgildi ferlisins) og staðafrávik 
. Ferlið  má því skrifa sem:  

 
  

(1) 
 
 

Wiener-ferli er slembigangur í samfelldum tíma og byggingarefni í 
mörgum fjármálalíkönum. Eiginleikar Wiener-ferlis eru eftirfarandi.  
 

 
 
Því er stundum skrifað:  

 

 
 

 
(2) 

 
og  kallað hvítt suð í samfelldum tíma. Slembigangur hvort sem er í 

samfelldum tíma er minnislaus, þ.e. fyrri brautir hafa ekki áhrif á framtíða 
brautir. Þetta eru því formlegar aðferðir við að setja fram þann eiginleika að 
framtíðin sé óviss. Takið eftir hliðstæðum í jöfnum (1) og (2). Stærðfræðin að 
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baki líkönum í samfelldum tíma er flóknari en fyrir strjálan tíma en formúlur 
við not á þeim einfaldari. 

Vel þekkt diffurjafna sem lýsir hreyfimynstri er:  
 

 
 

Lausn þessarar jöfnu er gefið upphafsgildi :  
 

 
 
Tölurnar  og  eru því auðtúlkanlegar, þ.e. ef  þá stefnir 

lausnarferillinn á  og stærð tölunnar  ákvarðar hraðann sem ferillinn 
nálgast . Stikann (e. parameter)  má því túlka sem langtímajafnvægi og  
sem aðlögunarhraðann að því jafnvægi. Á fjármálamörkuðum þar sem menn 
tala um jafnvægi er eðlilegt að gera ráð fyrir að kerfið verði í sífellu fyrir 
óvæntum skellum. Því hafa menn endurbætt jöfnuna hér að ofan með því að 
bæta við hana vegnu hvítu suði:  
 

 (3) 
 

Hér lýsir hvíta suðið, , óvæntum skellum og fallið  er vog sem 
háð er gildi -ferilsins. Þetta er eðlilegt því vel má hugsa sér að stór 
skellur hafi ólík áhrif eftir því hversu hátt gildið er. Almennt:  

 
 (4) 

 
 

og  er vektor af stikum líkans. Í þessari grein er eingöngu unnið með 
tilfellið:  
 

 
 

 
 

Hinn tölfræðilegi vandi er að mælingum á  er safnað á strjálum tíma-
punktum . Þau gögn þarf að nota á sem skilvirkastann hátt til að 
meta stikann  , ). 
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Töluleg nálgun sennileikafallsins 

Aðferð mesta sennileika, ML (e. maximum-likelihood) gengur út á að finna 
það gildi á stikunum sem hefur fengna útkomu sem líklegustu útkomu. ML 
aðferðin er í mörgum tilfellum óskaaðferð því hún hefur marga góða eigin-
leika, skilvirkni (efficiency), samkvæmni (consistency) o.s.frv. Það sem talar 
gegn ML er að hún er erfið í framkvæmd. Það þarf að hámarka flókið fall. Á 
tölvuöld er mögulegt að beita tölulegum aðferðum við hámörkun. Hins vegar 
er oft erfitt að skrifa niður sennileikafallið. Í þessari grein er sýnt forrit sem 
byggir á hugmynd Ait-Sahalia um nálgun á sennileikafallinu fyrir líkön af 
gerðinni hér að ofan. 

Hugmyndin gengur út á að notafæra sér nokkra eiginleika ferla eins og 
lýst er í jöfnu (3). Í fyrsta lagi er notast við Markov-eiginleikann, þ.e. að 
líkindadreifing  er aðeins háð gildinu á næsta tíma á undan, . 
Því má skrifa sennileikafallið:  

 
(5) 

 
 

   (6) 
 

Almennt gildir um ferlin sem lýst er með jöfnu (4) að erfitt er að reikna 
skilyrta þéttifallið sem nauðsynlegt er til að geta nota jöfnu (5). Vitað er 
skilyrta þéttifallið fyrir  gefið :  
 

 
 
leysir Kolmogorov-forward hlutafleiðujöfnuna:  

 
  

 
(7) 
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Þessa jöfnu má leysa með stærðfræðigreiningaraðferðum fyrir tiltekin 
fallform af  og . Almennt gildir að beita verður tölulegum aðferðum. 
Hugmyndir í Ait-Sahalia (1999) og Ait-Sahalia (2002) ganga út á að nota (7) 
til að nálga . Jensen og Poulsen (2002) og Lindström (2004) bera 
saman ýmsar nálganir og það að leysa hlutafleiðujöfnuna beint með tölu-
legum aðferðum. Nálganir í Ait-Sahalia (1999) og Ait-Sahalia (2002) byggja á 
Edgeworth útvíkkunum og notkun á Hermite-margliðum eða Taylor-
nálgunum. Í þessari grein er notuð nálgun sem gengur út á að Taylor útvíkka 

 í  um 0. Það hefur t.d. þann kost að nálgun á sennileika-
fallinu getur ekki gefið neikvæð gildi. Það er því hengugt að skilgreina:  
 

 
 

og umskrifa jöfnu(7), með   
 
  
 

(8) 

  
 

Síðan er  Taylor útvíkkað um .  
 

 
(9) 

 
 

Taylor útvíkkuninni, (9) er síðan stungið inn í (8). Liðum við tiltekin veldi 
á  er safnað saman og það gefur kerfi að diffurjöfnum. Fyrsta jafnan er:  
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Sem gefur:  
 

 
 

Aðrar jöfnur,  verða á forminu:  
 

 
 
Einföld stærðfræðigreining gefur:  
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Ef  þá einfaldast þessar jöfnur mikið,  og  

 

 
 

Fyrir sum  og  má leysa þessar diffurjöfnur. Fyrir önnur getur 
borgað sig að skrifa Taylor útvíkkun í  og leysa með svipuðum hætti og gert 
var fyrir Taylor útvíkkun í . Með því að ákvarða hversu marga liði er hægt 
að reikna nálgun á sennileikafalli  og leysa með tölulegum aðferðum 
hámörkunarvandamálið til að fá mat mesta sennileika:  
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Með sömu nálgun má reikna bayesíska metla með því að með leysa með 
tölulegum aðferðum heildin:  
 

 
 
Þetta eru margvíð heildi og því yfirleitt afar erfið. Venjulega eru þau 

metin með hermunum (MCMC) en hér er notuð töluleg nálgun. 
Einvíðum ferlum má alltaf varpa yfir í ferli með . Það þýðir að 

forritun verður einfaldari en stundum geta komið upp vandræði með tölulega 
nákvæmni, þ.e. stundum getur töluleg hámörkun verið stöðugri.  

Hermun á ferlum 

Vel þekktar aðferðir við að herma (4) eru nefndar Euler-aðferð og Milstein-
aðferð. Milstein-aðferðin byggir á annarar gráðu Taylor nálgun er lýst með 
eftirfarandi jöfnu:  
 

 
 

 
Hér eru  gildin fengin með því að herma staðlaða normal hendingu. 

Nánar má sjá í Kloeden og Platen (1992) og Mikosch (1998). Í mynd 1 er 
sýndur hermdur ferill af:  
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Mynd 1. Hermun á ferli 

Hermunin var endurtekin fyrir ýmis gildi á, =lengd tímabils og = 
tímabil milli mælipunkta og heildar fjölda punkta. Niðurstöður eru sýndar í 
töflum 1 - 4. Úr töflum má lesa þá vel þekktu niðurstöðu að til að meta -
fallið vel þarf langt tímabil og margar mælingar og til að meta -fallið þarf 
þéttar mælingar og margar mælingar.  

Tafla 1. Meðalstikamat, fyrir =0.01 
  T=1 T=10 T=100

 3.2742 0.5352 0.2709
 0.0793 0.0962 0.0695
 0.1115 0.0979 0.0899
 0.7695 0.7732 0.7570

 

Tafla 2. Meðalstikamat, fyrir T=100 
 

 0.8232 0.2916
 0.0644 0.0744
 0.0984 0.0864
 0.7342 0.7299
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Tafla 3. Staðalfrávik úr hermunum, fyrir =0.01 
  T=1 T=10 T=100
s.d.  1.8703 0.3995 0.0693
s.d  0.0234 0.1269 0.0048
s.d.  0.0542 0.0309 0.0042
s.d  0.2794 0.1084 0.0176

 

Tafla 4. Staðalfrávik úr hermunum, fyrir T=100 
 
s.d.  0.4680 0.1807
s.d  0.0099 0.0248
s.d.  0.0510 0.0196
s.d  0.2190 0.0851

 
Euler og Milstein aðferðirnar ganga í eðli sínu út að nálga samfelldan feril 

með ferli sem fer allra sinna ferða í stökkum en líkindadreifing stökkanna er 
tengd hreyfimynstri samfellda ferilsins. Því mynda nálganir af þessari gerð 
óhjákvæmilega skekkju (e. bias). Til að minnka þá skekkju var hér farin sú 
leið að nota 10 punkta úr Milstein aðferðinni fyrir hvern mælipunkt úr 
samfellda ferlinu sem hermt var. Nýlega hafa Beskos og Robers (2006) 
hannað aðferð til að herma nákvæmlega slík ferli.  

Notkun með íslenskum gögnum 

Frá Kauphöll Íslands hafa fengist gögn um viðskipti með ríkisvíxla. Sérhver 
viðskipti á 1050 daga tímabili frá ársbyrjun 2002 til 2004 eru skráð. Gögnin 
eru á eftirfarandi formi:  
 
RIKV 02 06 05 96.165 03.01.2002 11:42:44
RIKV 02 08 06 94.915 04.01.2002 11:13:10
 

Hér þýðir 02-06-05 að gjalddagi víxils er 5. júní 2002, viðskiptin fóru fram 
3. janúar 2002 klukkan 11:42 á genginu 96.165. Á sama hátt þýðir 02-08-06 
að gjalddaginn er 6, ágúst 2002 og gengið var 94.915 4. janúar 2002. Mældu 
gengi á tíma  var varpað yfir í ársávöxtun . Alls voru þetta 1933 viðskipti 
sem áttu sér stað á 432 dögum. Dreifing viðskipta á vikudaga var nokkuð 
jöfn, frá 337 viðskiptum á föstudögum upp í 452 viðskipta á fimmtudögum. 
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Þróun ávöxtunar er sýnd í mynd 2. Viðskiptatíðni er lýst í mynd 3. Af 1933 
viðskiptum var  í 664 tilfellum og mikið er um lítil . Staðalfrávik í 
samtíma viðskiptum eru 6.4 punktar (1%=100 punktar).  

 

 
Mynd 2. 1000 dagar á íslenskum skuldabréfamarkaði 

 

 

 
Mynd 3. Viðskiptatíðni 
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Mynd 4. Dagleg spönn í ávöxtun 

Hugsanlegt er að öfgagildi sem koma fyrir í ávöxtun sé að hluta vegna 
þess að skuldabréf sem eiga skamman líftíma eftir eru selda með mjög mis-
munandi ávöxtunarkröfu (sjá mynd 4). Til að fá dagleg gögn og til að reyna 
að milda áhrif öfgakenndar mælinga var reiknuð miðtala  á dag og síðan 
var metið líkan með aðferð mesta sennileika og bayesískri aðferð. 
Niðurstöður eru sýndar í töflu 5. Einnig var reiknað bayesískt mat miðað við 
,,a priori” dreifing  væri jöfn í tilteknum kassa. Niðurstöður eru sýndar í 
töflu 6  

Tafla 5. Mat mesta sennileika fyrir skuldabréfagögn 
 
Mat 0.77707 0.06048 0.07157 0.50000
Staðalvilla 0.20827 0.00381 0.00250 0.00005

 

Tafla 6. Bayesísk möt fyrir skuldabréfagögn 
 
Posterior meðaltal 0.75163 0.06055 0.07540 0.51682
Posterior staðalfrávik 0.09125 0.00377 0.00388 0.01503
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Lokaorð 

Hér hefur verið sýnt hvernig má tengja saman viðskiptagögn á fjármála-
markaði og einföld líkön í samfelldum tíma. Hér hefur verið gengið út frá 
notkun sennileikafallsins við ályktanir um óþekkta stika. Fræðilega séð eru 
slíkar aðferðir bestar í ýmsum skilningi. Tæknilegir örðugleikar, þ.e. reikna 
sennileikafall, hámörkun, heildun o.s.frv. eru hins vegar umtalsverðir. Meðal 
annara hafa Jensen og Poulsen (2002) og Lindström (2004) rökstutt með 
hermunum að aðferðir sem byggja á tölulegum nálgunum á sennileikafallinu 
sé betri en aðrar empírískar aðferðir svo sem GMM (generalized-method-of-
moments), ,,martingale-estimating-functions”, Bibby og Sørensen (1995), 
aðferðir sem byggja á hermunum o.s.frv. Taylornálganir í anda Ait-Sahalia 
(1999) (2002) virðast virka vel fyrir mörg einföld líkön sem koma fyrir 
fjármálafræðum. Hægt er að útvíkka aðferðina þannig að hún virki í mörgum 
víddum. Höfundur hefur prófað aðferðina fyrir einföld tilfelli í tveim víddum 
og benda niðurstöður til þess að nálgunaraðferðin gefi svipaðar útkomur og 
vænta má af fræðilegum ML-metli. Hermanir benda til þess að fyrir þau 
stikagildi sem eðlileg séu á fjármagnsmörkuðum þá sé nálgunaraðferð af 
þessari gerð nothæf. Eðlilegt verður að telja að villtir ferlar séu erfiðari. T.d. 
ef ferill á það til að skjótast skyndilega í miklar hæðir þá verður hvoru tveggja 
erfiðara bæði hermun og mat. Hér var sýnt dæmi með 

. Ef t.d.  þá er staðan erfiðari. 
Það liggur í hlutarins eðli því að með takmörkuðum gögnum er erfitt að gera 
upp á milli þess að  sé stórt og  sé stórt. Fylgni metla fyrir þessa tvo 
stika verður há. Galli við þá nálgun sem hér hefur verið reifuð að það þarf að 
finna stuðla í Taylor-nálguninni fyrir sérhvert form á  og . Lausnir á 
diffurjöfnunum sem gefa þá stuðla er ekki einföld. 
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Tilraunamarkaðsfræði:  
Áhrif vettvangs á kauphegðun neytenda 

Hugi Sævarsson 
Valdimar Sigurðsson1 

Þórhallur Örn Guðlaugsson 

 

Those who fall in love with practise without science are like a sailor who enters a 
ship without a helm or a compass, and who never can be certain whither he is 
going. 

Leonardo da Vinci (Johnston and Pennypecker, 1993) 

 
Rannsóknir í markaðsfræði þurfa að geta sýnt með hvaða hætti helstu breytur 
hennar hafa áhrif á atferli neytenda. Markaðsráðar (til dæmis vara, verð, 
vettvangur og vegsauki) innihalda áreitisflokka sem eru í umhverfi neytenda 
og eru hannaðir til að hafa áhrif á atferli þeirra. Ljóst er að nær endalaust 
magn áreita geta haft áhrif á kauphegðun neytenda í verslunum. Á þeim 
vettvangi keppast markaðsöflin við að nota markaðsráðanna til að auka líkur 
á neyslu og verða á móti fyrir áhrifum frá vali neytenda (Foxall, 1999; Foxall 
og Sigurðsson, 2006). Virkni markaðsráðanna kemur fram í því hvernig 
aðstæðum neytenda og afleiðingum neyslu er stýrt. Slíkar stýringar markaðs-
ráðanna eru nauðsynlegar til að koma á og viðhalda viðskiptum. Þekking á 
því hvernig umhverfið mótar atferli neytenda er takmörkuð. Litið er á 
markaðsráðanna sem einskonar forskrift á því hvað ber að hafa í huga við 
markaðssetningu og þeir því varla meira en gátlisti. Vægi þeirra getur þó 
orðið meira sé markaðsráðunum fundinn staða og hlutverk í góðu hugtaka- 
og aðferðafræðikerfi (Valdimar Sigurðsson, 2005a,b). Þetta er mikilvægt sé 

                                                 
1  Valdimar Sigurðsson (netfang: SigurdssonV@Cardiff.ac.uk) þakkar Rannsóknarnámssjóði 

Íslands og Cardiff háskóla fyrir veittan fjárstuðning. Höfundar þakka stjórnendum Haga 
og verslunarstjórum þeirra verslanna sem notaðar voru sem tilraunavettvangur fyrir 
stuðning við verkefnið, Luigi Ciuti aðstoðarframkvæmdastjóri neytendahegðunar við 
Evrópuskrifstofu P&G í Genf og Joachim Schwab markaðsstjóri hjá Evrópuskrifstofu 
P&G í Genf fyrir veitta innsýn í rannsóknir félagsins á neytendahegðun og vörumerkja-
stjórnun.  
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litið til þess að markaðsfræði á ekkert slíkt kerfi heldur notast ýmist við 
sálfræði og félagsvísindi. Í greininni er sýnt hvernig mögulegt er að nota 
tilraunaaðferð atferlisgreiningar (atferlis-sálfræði) til að greina hvernig 
umhverfi neytenda hefur áhrif á hegðun þeirra. Markmið rannsóknarinnar, 
sem hér er lýst, var að rannsaka að hvaða leyti hægt er að framkvæma 
tilraunir á atferli neytenda í opnu og eðlilegu umhverfi þeirra, það er að segja 
verslunum. Hér var horft á markaðsráðann vettvang. Rannsökuð voru áhrif 
staðsetninga í hillum og mismunandi tegunda af verslunum á kauphegðun. 
Verslanirnar eru ólíkar er varðar kostnað, úrval vara og þjónustu.  

Áhrif staðsetningar ákveðins vörumerkis í hillum þessa þriggja mis-
munandi tegunda af verslunum, sex alls, á hlutfallslega sölu vörumerkis af 
öllum vöruflokknum voru mæld. Vöruflokkur, snakk, þekktur fyrir skyndi-
kaup var notaður og var vörumerkinu, sem unnið var með, kerfisbundið 
komið fyrir í neðstu, mið og hæstu hillu hverrar verslunar.  

Atferlisgreining 

Í markaðsfræði er litið svo á að sala sé yfirleitt undir áhrifum nokkurra 
markaðsráða. Vandamál er að rannsakendur hafa lítið gert meira en skapað 
lista með þáttum sem skipta máli þegar greina þarf áhrif markaðsráðanna á 
hegðun neytenda. Samkvæmt Foxall, Oliveira-Castro og Schrezenmaier 
(2004) er lítið vitað um þætti sem ákvarða endanlegt val neytenda hverju 
sinni. Með atferlislíkani sínu hefur Foxall og samstarfsfólk reynt að beina 
augum rannsakenda, á atferli neytenda, að atferlisgreiningu (sjá til dæmis 
Foxall, 2001; Foxall, Oliveira-Castro, Yani-de-Soriano, James og Sigurðs-son, 
2006).  

Rannsóknir tengdar atferlislíkaninu hafa hingað til verið ólíkar öðrum 
rannsóknum i atferlisgreiningu að því leiti að tilraunaaðferðin hefur ekki 
verið notuð.  Þetta er veigamikill munur sé litið til þess að atferlisgreining er 
byggð á tilraunum. Atferlisgreining rannsakar flókið atferli með því að brjóta 
það niður í einingar sínar og einangra áhrif einstakra breyta (Catania, 1998). 
Til að eiga við atferli neytenda, samkvæmt þessu, þá þurfa rannsóknir í 
atferlisfræði neytenda að byrja á því að greina einstök áhrif mikilvægustu 
breytanna á kauphegðun neytenda. Í því sambandi er rökrænt að byrja á 
markaðsráðunum sem eru flokkar áreita (til dæmis vettvangur; hitastig, ljós, 
hljóð, lykt, uppröðun og staðsetning vara í hillum) sem geta haft áhrif á 
kauphegðun.  
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Hér er tekið mikilvægt skref í því að hanna rannsóknaráætlun þar sem 
valhegðun neytenda er rannsökuð í raunverulegu umhverfi (verslunum). 
Johnston og Pennypacker (1993) benda á að vísindavinna snúist ekki um að 
fylgja ákveðnum reglum eins og uppskriftum í matreiðslubók. Matreiðslu-
bækur gagnist vel þegar uppskriftin hefur verið prófuð ítarlega, en vísindaleg 
uppgötvun snýst meira um að búa til sjálfa uppskriftina. (bls. 13). Hér er 
unnið brautryðjendaverk í því að byggja upp tilrauna-markaðsfræði á raun-
verulegri kauphegðun íslenskra neytenda byggt á hugtaka- og aðferða-
fræðikerfi atferlisgreiningar. Ef vel tekst til geta rannsakendur nú fríað sig frá 
mörgum af fyrri vandamálum, eins og alvarlegri skekkju vegna vitneskju fólks 
að það sé þátttakendur i rannsókn (t.d. „lyfleysuáhrif”), áhrifum gervi-
umhverfis (t.d. tilraunaumhverfis) og mælingu hugsmíða (t.d. viðhorf), sem 
yfirleitt hafa lítið samband við raunverulega kauphegðun. 

Vettvangur 

Although the effects of some in-store stimuli have been studied extensively, 
much of this research is proprietary, and is not available in the marketing or 
consumer research literature because it has been conducted by firms seeking a 
differential advantage over competitors. Much of the research available in the 
literature is dated and of questionable validity in today’s marketplace. In addition, 
in the research that is available, the results are seldom consisted. Differences in 
findings are often attributable to methodological issues…(Peter, Olson og 
Grunert, 1999, bls. 418). 

 
Fyrir flesta framleiðendur og innflytjendur þá eru það verslanirnar sjálfar sem 
eru mikilvægur „neytandi” en ekki eingöngu þeir sem að lokum kaupa 
vöruna. Það er vegna þess að það þarf fyrst að sannfæra kaupmenn um að 
það sé hagkvæmt fyrir verslunina að selja vöruna og koma henni vel á fram-
færi gagnvart endanlegum neytendum. Þetta hefur orðið enn einkennilegra 
og erfiðara nú í seinni tíð þar sem framleiðendur og innflytjendur eru núna 
beinlínis í samkeppni við vörumerki verslananna sjálfra (sjá t.d. Juhl, Esbjerg, 
Grunert, Bech-Larsen og Brunsø, 2006). 

Það virðist almennt álitið að það skipti miklu máli hvar í hillu vörumerki 
sé staðsett. Vara sem staðsett er í námunda við augnhæð seljist betur en í 
hnéhæð. Þær vörur fái betri eftirtekt og séu því líklegri til að verða keyptar en 
ella. Staðsetning í hillu virðist það mikilvæg að framleiðendur eru reiðubúnir 
að „borga” þó nokkuð fyrir besta plássið.  Ef þeir greiða ekki beint fyrir það 
þá borga þeir með auglýsingum í boðmiðlum verslunar, með því að útvega 
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verslunum söluhvetjandi efni og með þátttöku í kostnaðarsömum her-
ferðum. Niðurstaða þessa alls er yfirleitt sú að þekkt vörumerki og einka-
vörumerki (privat label) viðkomandi verslunar koma út sem sigurvegarar. Sé 
litið til rannsókna á áhrifum hillupláss á sölu vara þá staðfesta þær yfirleitt 
það að því meira sölupláss og nær miðju, því meiri sala (sjá til dæmis Peter, 
Olson og Grunert, 1999, Wilkinson, Mason og Paksoy, 1982) 

Sterling Jackson og liðsmenn hans hjá vöruflokkastjórnunardeild Walmart 
keðjunnar notuðu nýverið augnskannatækni til að mæla hvað neytendur sjá 
og/eða sjá ekki þegar þeir versla og íhuga hvað þeir vilja kaupa. Þeir mældu 
21 mismunandi vöruflokk. Athygli vakti að flestir neytendur veittu einum 
þriðja til helmingi vörumerkjanna í hillu alls enga athygli. Þeir eru líklegastir 
til að taka eftir vörum sem eru í miðju demantsins (sjá mynd 1) eða örlítið til 
vinstri, en hornin fjögur eru lítt eftirtektarverð. Sterkt samband ætti að vera á 
milli athygli á vörum á ákveðnum sölusvæðum og sölu úr sömu svæðum 
(munnleg heimild, Luigi Ciuti 30. ágúst 2005). 

 

% athygli 30 cm hilla 30 cm hilla 30 cm hilla 30 cm hilla 30 cm hilla

5. hilla 16% 20% 24% 19% 13%

4. hilla 23% 35% 43% 32% 21%

3. hilla 28% 45% 52% 36% 23%

2. hilla 27% 38% 40% 31% 24%

Lægsta hilla 16% 22% 23% 16% 15%  
Mynd 1. Athygli neytenda, demantur Walmart 

Hvað varðar hve mikla athygli hvert sölusvæði fékk þá var miðja 
demantsins ekki einvörðungu með mestu eftirtektina, heldur var tímalengd 
athyglinnar allt að níu sinnum meiri en hinna. Þessar mælingar sýna fram á 
áhrif mismunandi staðsetninga í hillu. 

Áhrif vettvangs 

ASK ANY MARKETING guru, pick up any textbook, or attend any branding 
seminar: The two key words you will almost always hear are “brand 
loyalty.”...marketing organizations crave brand loyalty. Academics write tomes 
about their studies of it. Chief marketing officers brag about it. And accountants 
forecast the future of the firm with it. Yet brand loyalty and what causes it are 
little understood. (Schultz, 2005, bls. 10) 
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Flestir neytendur kaupa mörg vörumerki í sama vöruflokki (sjá til dæmis: 
Ehrenberg, 2000). Þrátt fyrir alla umræðu um vörumerkjatryggð þá er minni-
hluti neytenda tryggur einu vörumerki. Rannsakendur í greininni hafa hins 
vegar ekki enn komið fram með undirliggjandi gangverk sem getur gert grein 
fyrir þessari valhegðun neytenda (Foxall and James, 2001). Áhugavert er í því 
samhengi að byrja að skoða hver hinna hefðbundnu markaðsráða er mikil-
vægastur og hver röð þeirra í áhrifum er í mismunandi vöruflokkum.  

Í vettvangstilraununum sem hér er lýst voru áhrif staðsetninga í hillum og 
mismunandi tegunda af verslunum á kauphegðun á vel þekktu vörumerki í 
snakkvöruflokknum rannsökuð. Vörumerkið hefur haft um 10% markaðs-
hlutdeild síðastliðin tvö til þrjú ár (Markaðsgreining IMG/AC Nielsen, 
2006). Verslanirnar eru ólíkar hvað varðar kostnað, úrval vara og þæginda. 

Aðferð 

Þátttakendur 
Fólk sem statt var í sex verslunum á höfuðborgarsvæðinu á almennum 
opnunartímum tók þátt í rannsókninni. Það hafði enga vitneskju um 
tilraunina. 

Rannsóknaraðstæður 
Þær verslanir sem rannsóknin fór fram í voru Bónus, Hagkaup, og 10-11. 
Þessar verslanir voru valdar með það að leiðarljósi að hafa jafna skiptingu 
lágvöru-, úrvals- og þjónustuverslana í rannsókninni þannig að mögulegt væri 
að kanna áhrif mismunandi gerða verslana. Gengið er út frá því að 
hugsanlegt sé að fólk með mismunandi bakgrunn versli í ólíkum verslunum.  

Háðar breytur 
Val þátttakenda er háða breytan í rannsókninni. 

Mæling háðra breyta 
Sölutölur frá verslununum voru notaðar. Reiknað var hlutfall keyptra eininga 
af vörumerkinu sem unnið var með (staðsetningu breytt) af öllum vöru-
flokknum (snakki seldu i versluninni). 

Íhlutun 
Staðsetning vörumerkisins sem unnið var með er óháða breytan í 
rannsókninni. Hún tók þrjú gildi, það er að segja vörumerkinu var 
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kerfisbundið, eftir tilraunasniði, komið fyrir í neðstu, mið og efstu hillu. 
Alltaf var notast við sömu breidd eða fjölda framstillinga. 

Rannsóknarsnið 
Framkvæmd var innanhóparannsókn (with-in-group) með breytilegu inngrips-
sniði (alternating treatment design) með einni óháðri- og háðri breytu eins og 
komið hefur fram. Áhrif frumbreytu á fylgibreytu eru mæld með samanburði 
á hlutfallslegri sölu á vörumerkinu sem unnið var með á milli aðstæðna 
(Barlow og Hersen, 1984). Ákveðið var að byrja þó á grunnlínu til að fá enn 
betri samanburð á áhrifum frumbreytunnar og var hún tekin áður en inngrip 
hófust. Röð íhlutana var hálf tilviljunarkennd, það er að segja sama tegund 
íhlutunar mátti aldrei koma oftar en þrisvar í röð. Það var gert til að koma í 
veg fyrir að niðurstöður gætu orðið skekktar. Fjöldi daga (86-89) var ætlað að 
leiða í ljós breytileika á hlutfallslegri sölu ef hún væri fyrir hendi. Alls var 
þessum dögum skipt i grunnlínu og svo 12 tímabil þar sem staðsetning 
vörumerkisins var breytilegt milli verslana. Niðurstöður voru svo leiðréttar 
með því að teknir voru út úr gagnasafninu þeir dagar sem inngrip mistókst. 
Það gerðist í örfá skipti ýmist vegna þess að varan var ekki til eða hún hafði 
verið færð.  

Framkvæmd 
Framkvæmd vettvangstilraunarinnar, bæði grunnlína og inngrip, stóðu yfir 
frá 1. febrúar til 30. apríl 2006. Inngrip voru misjöfn eftir verslunum, það er 
að segja þegar ein verslun hafði vörumerkið í neðstu hillu þá var það í 
miðhillu í annarri og svo ýmist í hinum fjórum. Rannsóknarmenn komu við í 
hverri verslun daglega til að passa upp á að farið væri eftir tilraunasniðunum. 
Þeir tóku myndir og skráðu hjá sér allt sem gæti skipt máli. 

Niðurstöður 

Klukkuverslanir 
Hvað varðar niðurstöður frá fyrstu klukkuversluninni þá kemur í ljós mikil 
dreifing á hlutfallslegri sölu á vörumerkinu sem unnið var með (sjá mynd 2). 
Enginn munur er á milli meðaltala eftir staðsetningu (F (2, 39)=1.531, 
p=.229) en þau eru 10,22%, 13,85% og 14,81% fyrir lægstu, mið og efstu 
hillu. 
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Mynd 2. Hlutfallsleg sala á vörumerkinu í klukkuverslun 1 

Þegar niðurstöður fyrir hina klukkuverslunina eru skoðaðar (mynd 3) 
kemur í ljós að hlutfallsleg sala á vörumerkinu eykst við það að vera sett í 
miðhillu. Niðurstöður dreifigreiningar (ANOVA) styðja þá ályktun. Munur 
er á milli meðaltala hlutfallslegrar sölu á vörumerkinu en hún er að jafnaði 
11,36% i neðstu hillu, 18,84% í mið hillu og 11,23% i efstu hillu (F (2, 
39)=7.063, p<.01).  
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Mynd 3. Hlutfallsleg sala á vörumerkinu í klukkuverslun 2 
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Verslanir með gott vöruúrval 
Þegar mynd 4 er skoðuð sést mikil dreifing á hlutfallslegri sölu og ekki er 
munur á milli meðaltala eftir staðsetningu (F (2, 37)=0.759, p=.475). 
Meðaltölin eru 8,24%, 9,68% og 7,54% fyrir lægstu, mið og efstu hillu. 
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Mynd 4. Hlutfallsleg sala á vörumerkinu í verslun með mikið úrval 1 

Hvað varðar mynd 5 þá sýnir hún sömu niðurstöður og fyrir verslun 
númer tvö í þessum flokki. Hér er einnig mikil dreifing á hlutfallslegri sölu og 
ekki munur á milli meðaltala eftir staðsetningu (F (2, 39)=1.513, p=.233). 
Meðaltölin eru 6,01%, 8,11% og 8,63% fyrir lægstu, mið og efstu hillu. 
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Mynd 5. Hlutfallsleg sala á vörumerkinu í verslun með mikið úrval 2 
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Lágvöruverðsverslanir 
Munur er á milli meðaltala eftir staðsetningu, við 10% marktektarmörk, (F (2, 
30)=2.961, p=.067) í fyrri lágvöruversluninni. Meðaltölin eru 4,33%, 6,89% 
og 3,71% fyrir lægstu, mið og efstu hillu. Afar líklegt verður að teljast að um 
marktækan mun, við hin hefðbundnu 5% marktektarmörk, verði ef 
gagnasafnið yrði aukið. Hér teljum við 10% marktektarmörk þó vera fyllilega 
nóg vegna smæðar gagnasafnsins. Mynd 6 styrkir þessa ályktun. Af henni er 
hægt að sjá að þegar vörumerkið er sett í miðhillu þá selst það betur gagnvart 
öllum vöruflokknum. Í fyrsta lagi er salan hæst í öllum fjórum tímabilunum 
þar sem vörumerkið er staðsett í miðri hillunni. Í öðru lagi er afar áhugavert 
að sjá hversu stöðug kaupin eru á vörumerkinu tímabilin 17 til 21 þar sem 
vörumerkið er í neðstu eða efstu hillu. Tímabilin þrjú á eftir þessu þá fer 
salan upp og niður, eftir því hvort það er í miðhillu eða annarri hillu. 
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Mynd 6. Hlutfallsleg sala á vörumerkinu í lágvöruverðsverslun 1 

Hvað varðar aðra lágvöruverslunina kemur í ljós lítil dreifing innan 
inngripanna á hlutfallslegri sölu á vörumerkinu sem unnið var með. Þetta 
bendir til þess að rannsóknarmönnum hafi gengið vel að útiloka áhrif 
annarra þátta en staðsetningar á kauphegðunina. Með því að skoða mynd 7 
er hægt að draga þá ályktun að vörumerkið seljist betur þegar það er staðsett 
í miðhillu miðað við efstu og neðstu hillu. Munur á meðaltölum hlutfallslegra 
seldra eininga styðja þetta en þau eru 4,81%, 6,05% og 4,16% fyrir lægstu, 
mið og efstu hillu (F (2, 34) = 2,809, p=.074). 
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Mynd 7. Hlutfallsleg sala á vörumerkinu í lágvöruverðsverslun 2 

Umræða 

Niðurstöður þessa vettvangstilrauna sýna að í minnsta kosti þremur af sex 
verslunum er hlutfallsleg sala á sterku alþjóðlegu snakkvörumerki meiri þegar 
það er í miðhillu verslunar, borið saman við efstu og neðstu hillu. Það sem 
kemur á óvart er að munurinn sé ekki meiri og nái til allra verslananna. Áhrif 
staðsetningar í hillu er þó hvergi léttvægur sé litið til þess hve lítill munur á 
markaðshlutdeild getur haft mikil áhrif á tekjur af sölu. 

Heimildir 

Barlow, D. H., og Hersen, M. (1984). Single case experimental designs: Strategies for 
studying behavior change (2. útgáfa). New York: Pergamon Press. 

Ehrenberg, A. S. C. (2000). Journal of Empirical Generalizations in Marketing 
Science, 5, 392-770. 

Foxall, G. R. (2001). Foundations of consumer behaviour analysis. Marketing 
theory, 1, 165-199. 

Foxall, G. R. og James, V. K. (2001). The Behavioral Basis of Consumer 
Choice: A preliminary Analysis. European Journal of Behavior Analysis, 2, 
209-220. 



Tilraunamarkaðsfræði: Áhrif vettvangs á kauphegðun neytenda 205 

  

Foxall, G. R., og Sigurðsson, V. (2006, maí). The Behavioral Economics of the 
Marketing Firm. Symposium on Consumer Behavior Analysis: Empirical 
Extensions and the Marketing Environment of Choice. Árleg ráðstefna 
Association for Behaviour Analysis, Atlanta. 

Foxall, G. R., Oliveira-Castro, J. M. og Schrezenmaier, T. C. (2004). The 
behavioral economics of consumer brand choice: patterns of 
reinforcement and utility maximization. Behavioural Processes, 66, 235-260. 

Foxall, G.R., Oliveira-Castro, J. M., Yani-de-Soriano. M., James, V., og 
Sigurðsson, V. (2006). Consumer Behavior Analysis and Social marketing: 
The Case of Environmental Conservation. Behavior and Social Issues, 15, 101-124.  

Johnston, J. M., og Pennypecker, H. S. (1993). Strategies and tactics of behavioural 
research (2. útgáfa). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Juhl, H. J., Esbjerg, K. G. Bech-Larsen, T., og Brunsø, K. (2006). The fight 
between store brands and national brands-What’s the score?. Journal of 
Retailing and Consumer Services, 13, 331-338. 

Markaðsgreining/IMG, AC Nielsen. (2006, janúar). Sölutölur úr kassakerfum 
stærstu matvöruverslanna á landinu öllu. 

Peter, J. P., Olson, J. C. og Grunert, K. G. (1999). Consumer behaviour and 
marketing strategy: European edition. London: McGraw-Hill. 

Schultz, D. E. (2005). The Loyalty Paradox. Marketing Management, 14, 10-11 
Valdimar Sigurðsson. (2005a). Atferlisgreining sem hugtakakerfi til að greina áhrif 

markaðsráðanna. Óbirt M.S.-ritgerð: Háskóli Íslands, Viðskipta- og 
hagfræðideild. 

Valdimar Sigurðsson. (2005b). Atferlisgreining sem hugtakakerfi til að greina 
áhrif markaðsráðanna. Í Ingjaldur Hannibalsson (Ritstj.), Rannsóknir í 
félagsvísindum VI (bls. 503-514). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Wilkison, J. B., Mason, J. B., og Paksoy, C.H. (1982). Accessing the Impact 
of Short-Term Supermarket Strategy Variables. Journal of Marketing 
Research, 19, 72-86. 

 



 



 

Innovation in services;  
a learning perspective 

Inga Jóna Jónsdóttir 

 

Service industries dominate advanced economies, accounting for about 70% 
of their gross value added and employment (OECD 2005). Despite their 
economic importance, services have received relatively little attention in 
innovation research. Relatively little is known about whether and how 
services innovate and what factors and what conditions at work drive service 
innovation. (Tether, 2005; de Jong et al., 2003; Clayton, 2003).  

Almost all of the understanding of innovation and of innovation 
processes in service firms has been derived from studies of manufacturing 
and the production of technologically advanced artefacts (Tether, 2005). And 
to this day the main empirical evidence on innovation is R&D statistics and 
patents as measurement of innovative activity (Salter & Tether, 2006).  

Many scholars argue that because of the specific characteristic features of 
services that often are to the opposite of manufacturing products, innovation 
in services is different in nature to innovation in manufacturing. However, 
like innovation in manufacturing, innovation in services is essentially about 
change and renewal. The main difference is that innovation in service sectors 
is often non-technological and mostly involves small and incremental 
changes (Salter & Tether, 2006).   

It is also important to realize that the service sector is enormously 
diverse. This also means that the level of innovation can differ very much for 
different categories of the service sector. One category of service firms is 
identified as being the least innovative and being passively dependent on 
others for the supply of new technologies. This is called the supplier-
dominated sector (i.e. public and personal services like health care, 
education, restaurants, repair business etc.). It is not surprising that the 
supplier-dominated services are the least studied category of service firms 
with regard to innovation. (de Jong et al., 2003) 

Many scholars (e.g. Arrow, 1962; Fenwick, 2003; Lundvall, 2004; 
Ellström, 2006) believe that workplace learning plays a central role in 
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innovation processes. As used here the notion of workplace learning refers 
both to learning as a social process that takes place in the interaction 
between people, for instance in various communities of practice (Lave and 
Wenger, 1991) and to learning as an individual knowledge-acquisition 
process. “Only when both the interplay process and the acquisition process 
are active does learning take place” Illeris (2004:434) claims. 

Ellström (2004), Engeström (2001) and other scholars emphasize the role 
of informal learning and focus especially on the expansive or developmental 
form of learning which can result in new solutions or new service deliveries. 
That addresses significant questions about what conditions at work stimulate 
developmental learning and innovation. 

The aim of this article is to explore the notion of the meaning of some 
key concepts for choosing a conceptual framework for a study of innovation 
in low-technology or supplier-dominated service firms. Three questions 
guide the analysis and discussion: How can innovation in services be 
defined?  How can a learning perspective on innovation be presented? What 
conditions at work should be studied/identified when analysing the relation-
ship between innovation in supplier-dominated service firms and informal 
learning at work? 

The characteristics of the service sector 

The majority of researchers defines services by specifying characteristic 
features of services which often are the opposite of manufacturing products. 
Especially four features are mentioned: intangibility, simultaneity, 
heterogeneity and perishability.   

What is a service? 
A service can be defined as: 

 
...an activity or series of activities of more or less intangible nature that normally, 
but not necessarily, take place in interaction between the customer and service 
employees and/or physical resources and/or systems of the service provider, 
which are provided as solutions for customer problems. 

(see de Jong et al., 2003:14,  refering to Grönroos, 1990) 
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Services tend to be intangible. In fact intangibility best differentiates 
services from manufactured products. Services can be seen as performances 
instead of objects. And because of their intangible nature, customers do not 
know exactly what they purchase. There is no transfer of ownership (de Jong 
et al., 2003).   

The second feature of services is the simultaneity of production and 
consumption. This means that services are produced and consumed in the 
presence of customers or require substantial interaction (de Jong et al., 2003,  
referring to De Brentani, 1991)   

Heterogeneity is concerned with the variability of services depending on 
the perception of the customer or client. De Brentani (1991) argues that the 
degree of heterogeneity depends on whether the service is people- or 
equipment-based. The role of company personnel is often crucial in 
delivering the service to the customer in people-based services.   

Perishability means that services that are available but are not being 
consumed cannot be stored.   

Three categories of services 
As previously stated the service sector or service industries are enormously 
diverse. The service sector ranges from what Pavitt (1984) identifies as 
supplier-dominated sector to product- intensive sector (or scale-intensive 
sectors) and finally to knowledge intensive (business) services.   

The category of supplier-dominated service firms accounts for about 80% 
of all service firms and more than half of the employment (Salter & Tether, 
2006). Firms in this group tend to be small, usually compete in local markets 
with other similar firms and are classified as traditional services, e.g. public 
and personal services (like education, health care, restaurants, repair business, 
hairdressers, retail trade, etc). These firms are “technology users”, i.e. they 
rely on technologies bought in from external sources.  They are therefore too 
frequently seen as being innovation “laggards”. In the supplier dominated 
sector innovation is usually not of a very radical nature (Howells, 2000; Salter 
& Tether, 2006, both referring to Soete and Miozzo, 1989).   

The activities in the production-intensive sector include banks, insurance, 
telecommunications, airlines, wholesale, etc. These services, in contrast to 
supplier-dominated sector, put considerable effort into the simplification of 
their service offerings. One of their main goals is to keep an eye on the 
efficiency of their delivery processes. Therefore, they tend to encourage the 
standardisation of service outputs, but in more advanced service firms the 
focus is on the adaptation of standardised services to particular user needs. 
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Therefore, one can expect both radical and incremental innovations to occur. 
Typically, radical innovation processes are organised in separate departments 
that are responsible for the development effort (Howells, 2000; Salter & 
Tether, 2006, both referring to Soete and Miozzo, 1989). 

For knowledge-intensive (business) suppliers, innovation is heavily 
dependent on the knowledge and skills of co-workers. Typical services 
include accounting, engineering, computing and management consultancy. 
The main source of innovation consists of the innovation activities of the 
service firms themselves. Knowledge intensive (business) services often have 
close interactions with their clients. In these firms the innovative efforts are 
expected to be rather unstructured and to be of incremental nature. Usually 
the co-workers are responsible for innovation in their daily work and 
therefore most likely there are no separate R&D departments. They usually 
make considerable adjustments in their services to meet customer needs. It is 
likely that “client-led innovation” and “innovation through services” are 
dominant types of innovation in these service firms (Salter & Tether, 2006). 

Not surprisingly of the three categories within the service sector the 
researchers seem to have studied the supplier-dominated sector the least with 
respect to innovation (de Jong et al., 2003). 

What is meant by innovation in services?  

In its broadest sense the term innovation comes from the Latin innovare 
meaning “to make something new”. But as one of America’s most successful 
innovators Thomas Alva Edison realized, innovation is not just coming up 
with good ideas or inventing something new; it is the process of growing 
them into practical use.   

At the core of the various definitions of innovation that appear in the 
literature is that “innovation is a process of turning opportunities into new ideas and of 
putting these into widely used practice” (Tidd et al., 2005:38). Peter Drucker 
believed (1985:31) that: 

 
...it is change that always provides the opportunity for the new and different. 
Systematic innovation therefore consists in the purposeful and organized search 
for changes, and in the systematic analysis of the opportunities such changes 
might offer for economic or social innovation. 
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Drucker (1985:30) also stresses that “innovation is an economic or social rather 
than a technical term”.   
The definition of innovation set forth by the OECD in the first two 

versions of the Oslo Manual1 stands in direct contrast to Drucker’s 
perspective. The focus was on manufacturing and covered technology-based 
product innovation (goods and services) and process innovation (methods of 
product delivery). This definition emphasised “technological” and “new or 
significantly improved” aspects for both product and process innovation. 
OECD used the term TPP innovation to refer to both these types of 
innovation.  

In the third and newest version of the Oslo Manual the definition of 
innovation is extended to cover also organisational innovation and market 
innovation. The former refers to the introduction and implementation of 
new or improved methods in a firm’s business practices, workplace 
organisation or external relations. The latter refers to the implementation of 
a new marketing method involving significant changes in product design or 
packaging, product placement, product promotion or pricing. The objective 
of the revised definition is to better accommodate the service industries and 
non-technological innovation. 

Services are different from manufacturing. In many service firms 
innovation is non-technological and mostly involves small and incremental 
changes in processes and intra organisational procedures. Service innovations 
do generally not require much R&D and service firms spend less money on 
buying patents and licences (OECD 2001). Many scholars therefore believe it 
to be inappropriate to study innovation in services by merely adapting and 
using definitions and conceptual framework developed with technology-
based manufacturing in mind.   

Taking into account the specific characteristics of services, an innovation 
with regard to service firms could be defined as: 

 
A change in activity or series of activities or a change in internal organisational 
arrangements leading to an offering not previously available to a firm’s 
customers.  Or a development of service products which are new to the 
organisation and to the relevant environment, that is to say to the reference 
groups of that innovator.  

                                                 
1  The Oslo Manual aims to set a benchmark for innovation surveys and research for 

OECD’s members.   
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The intangible and interactive nature of many services (especially in 
supplier-dominated sectors) suggests that the “soft” aspects (i.e. human 
skills, operating and cooperating practices, etc.) and competence develop-
ment through learning at work are particularly important for innovation.  

A learning-perspective on innovation 

Tara Fenwick (2003) is one of those scholars arguing that innovation is a 
significant and complex dimension of learning at work. She (2005:2) defines 
“learning as a process of change or transformation, in the sense of expanding 
the range of possibilities and action for individuals and for groups”. Lundvall 
(2004) also points out that in what he calls interactive learning, knowledge 
creation and communication between people are the important character-
istics of the (product) innovation process. 

Ellström (2006a) claims that research on the connection between learning 
and innovation has until now viewed learning through an overly narrow 
perspective. Hagen (2004) refers to that perspective as “standard paradigm 
of learning”, a paradigm that separates learning from action. Ellström 
(2006a) believes that the focus has been on formal learning and on the 
supply-side or the educational system rather than on the demand side, i.e. the 
objective effects on the organizational or system development that material-
izes as new ideas, new knowledge and new working processes.   

Ellström (2002, 2006a) hypothesizes about practice-based innovation 
processes in organizations in relation to informal, everyday learning in work 
context. He stresses the form of informal learning, which he calls a develop-
mental oriented or creative form of learning.  Ellström (2006a) refers to 
practice-based innovation processes as the employees’ and/or management’s 
renewal of organizational systems, business or working practices or 
processes. The renewal and implementation of new methods, routines or 
service deliveries occur because of experience, knowledge and skills acquired 
through cooperation between people within the framework of daily work. 

Before one starts exploring the possible connection between innovation 
and workplace learning, the concept of workplace learning must be clarified.   
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What is meant by workplace learning? 
The traditional notion of learning in relation to work is the individual 
acquiring of new knowledge and new skills that are then applied to work 
tasks. Learning takes place in an individual mind and is the understanding 
and sense making of what is acquired. It frequently occurs in school- or 
educational settings, mediated by an instructor. This approach to learning is 
often referred to as formal learning activities. Formal learning is always 
intentional. It stresses adaptation to and mastery of given conditions.   

In contrast to this traditional paradigm of learning there is another notion 
of learning in relation to work that is gathering more and more interest in 
recent years. It is learning as a social process that takes place in the 
interaction between people, for instance in various communities of practice 
(Illeris, 2004; Lave and Wenger, 1991). Here learning becomes a participation 
or interaction process and this notion of learning takes it out of the 
individual mind and formal educational settings and places it into the 
everyday organizational life and work. (Elkjaer, 2004). This approach to 
learning is often referred to as informal learning. According to the informal 
learning approach, learning is seen as a process where knowledge and 
competence are formed through cooperation between people and 
participation within the framework of daily work (Ellström, 2006b). It is not 
structured in terms of learning objectives, learning time, or learning support.  
Most often it is not planned by the learner, it may be intentional, but in most 
cases it is non-intentional. And it typically does not lead to certification 
(Watkins & Marsick, 1990; Garrick, 1998; European Commission, 2001). 

Informal learning in working life often has an adaptive or instrumental 
character (Ellström, 2006b and c). Ellström calls this form of learning 
adaptive (or reproductive) learning. The focus is on “a subject’s mastery of 
certain given tasks or situations, on the refinement of task performance or, 
for example, of existing routines in an organisation” (Ellström, 2006b:44). 
Adaptive learning is needed to carry out routinized actions or tasks (on the 
basis of implicit or explicit knowledge, rules or standards). But there is also 
another aspect of informal learning which Ellström (2006b and c) calls 
developmental (or creative form of) learning and Engeström (2001) talks 
about as expansive learning. In this form of learning there is an emphasis on 
exploring and questioning existing conditions and existing routines in an 
organization. The emphasis is on solving ambiguous problems, finding more 
radical transformations of the prevailing situation and developing new 
solutions (Ellström, 2006b). This form or notion of informal learning, 
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Ellström claims, has a link to Dewey’s (1910/1997) notion of reflection as 
well as to Engeström’s (1987) activity theory based model of expansive 
learning and to Argyris et al. (1985) model of investigative organizational 
learning.   

It is the adaptive form of learning where the learning subjects 
(individuals) learn to use ideas and theoretical knowledge in practical actions 
that has been the focus of research up until now (Argyris, 1993; Ellström, 
2006a and c). However, it is the developmental form of learning where skill-
based (routinized) actions and tacit or implicit knowledge are transformed 
into internal organizational changes, new methods and new activities leading 
to new offerings or solutions to the clients of service firms that needs more 
empirical research. 

That raises the question of what conditions at work, then, would be 
favourable for fostering developmental learning at work which again could 
stimulate innovation? 

What conditions at work foster learning and innovative 
performance? 

On the basis of earlier research Ellström (2001, 2004, 2006c) identifies the 
following groups of factors that he assumes to be critical for facilitating (or 
constraining) an integration of learning and work: (1) The learning potential 
of the task, which is a function of task complexity, task variety and control of 
action, and also of subjective factors like the demand of real competence in 
performing the task. (2) Autonomy vs. standardisation concerning the task 
and work-process; for example a task with a high degree of autonomy 
facilitates developmental learning, whereas a task with a high degree of 
standardisation facilitates reproductive or instrumental learning. (3) The 
employee participation in handling problems, developing work processes and 
developmental activities. (4) Subjective factors, such as knowledge and 
understanding of the task and processes, self-confidence, motivation and 
need to learn, and time for learning. (5) Objective (organizational) and 
cultural factors, such as clear goals and strategies, work delegation and 
division of labour, time (from the organization’s point of view) for learning, 
workplace culture and leadership that encourages questioning and provides 
opportunities for feedback, evaluation  and critical reflection on the outcome 
of the work. (6) Changes in the external context, e.g. an increased 
competitive pressure, new technology, or increased quality demands. 
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Alison Fuller and Lorna Unwin (2004) argue that what primarily fosters 
learning at work is a variety of participation. They identified three 
participatory dimensions as promoters fostering expansive learning, which 
they define as learning leading to workforce development. First are 
opportunities to engage in multiple (and overlapping) communities of 
practice at and beyond the workplace and to interact with more experienced 
colleagues. Second are opportunities to acquire knowledge and expertise 
through the organizational work and job design. Here they are referring e.g. 
to the opportunities to acquire expertise through problem solving and cross-
boundary activities. The third participatory dimension is the access to 
knowledge-based courses and off-the-job learning (or qualifications) relating 
to work.  

Fuller and Unwin (2004) share Young’s (2001) view on expansive 
learning (leading to workforce development) that it is based on participation 
both in formal educational activities and in day-to-day work activities. 
Furthermore, they state that expansive learning environments, which 
encourage access to diverse forms of participation, were more likely to 
facilitate integration of personal and organizational development. Thus Fuller 
and Unwin draw both on situated learning theory and on the traditional 
individual acquisition theory in their research and development of a 
conceptual framework for identifying factors influencing expansive vs. 
restrictive learning in the workplace. Their focus is first and foremost as they 
say on people and learning situations and opportunities, i.e. strategic 
decisions, leadership and people management at the workplace. This is, they 
say, unlike Yrjö Engeström (1987 & 2004) who focuses mainly on the 
purpose of expansive learning as achieving substantial changes or 
transformation at the organisational level.   

Engeström (2001 & 2004) highlights the changing nature of work and its 
implications for rethinking what we mean by learning. He examines his 
theory of expansive learning (1987) by way of activity theory and the five 
central principles shaping it. First, the prime unit of analysis for him is the 
collective, artefact-mediated and object-oriented activity system. The goal-
directed individuals (and group actions) are subordinate units of analysis. 
Second, the multi-voicedness of activity systems is an important factor 
promoting expansive learning. An activity system is always a community of 
multiple points of view, traditions and interests. Thirdly, Engeström 
considers the local history of the activity and its object as important factor. 
He points out that activity systems take shape and get transformed over 
lengthy periods of time. Their problems and potential can only be 
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understood against their own history. Fourth, contradictions have the central 
role as sources of change and development. And fifth, activity theory 
proclaims the possibility of expansive transformations. Engeström 
(2001:137) says:  

 
Activity systems move through relatively long cycles of qualitative 
transformations. As the contradictions of an activity system are aggravated, some 
individual participants begin to question and deviate from its established norms. 
In some cases, this escalates into collaborative envisioning and a deliberate 
collective change effort.   

 
Any of the conceptual frameworks proposed by the researchers and 

scholars discussed in this paper could be applied, singly or combined, to the 
study of conditions facilitating informal learning, both adaptive and 
expansive, at work. 

Summary and discussion 

The purpose of this article has been to find an appropriate perspective or a 
framework for a study of the relationship between innovation in (supplier-
dominated) service firms and workplace learning.  

There is relatively little known about innovation in the supplier-
dominated service sectors. What is meant by innovation in these services? 
And what conditions and factors stimulate learning and innovation? 

In literature addressing services and innovation services are described as 
activities of more or less intangible nature that normally, but not necessarily 
take place in interaction between the customer and service employees and/or 
physical resources and/or systems of the service provider. Services are 
different from manufacturing. Many scholars therefore believe that 
innovation in services is different in nature to innovation in manufacturing. 
However, in both cases innovation is essentially about change and renewal. 
The intangible, interactive and non-technological nature of many services 
emphasize the appropriateness of the third and newest version of Oslo 
Manual’s definition of innovation. Based on that and the specific 
characteristics of services an innovation in supplier-dominated service firms 
could be defined as a change in activity or series of activities or a change in 
internal organisational arrangements leading to an offering not previously 
available to a firm’s customers. Or a development of service products which 
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are new to the organisation and to the relevant environment, that is to say to 
the reference groups of that innovator.   

There are scholars (e.g. Ellström (2006a)) who hypothesize about 
innovation in services as practice-based innovation processes where informal 
learning at work plays a central role. A practice-based innovation process 
refers to employees’ and/or management’s change, development and 
renewal of organizational systems, work processes, routines or service 
deliveries which occur because of informal, everyday learning in work 
context. Ellström stresses especially the importance of the form of informal 
learning which he calls developmental learning.   

That then raises the question about what factors or conditions at work 
facilitate or foster developmental learning and innovation in services? 
Among factors that have been identified as being critical are the job/task 
design and work process, participation and leadership and organisational 
culture or – climate.   
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University financing in Iceland 

Ingjaldur Hannibalsson 

 

Financing of the University of Iceland 

During the early nineties the number of registered students as well as the 
number of FTE’s at the University of Iceland was increasing while the 
financial contribution of the state was stagnant. The financing of the 
University was based on history and increased incrementally, mainly due to 
inflation. An FTE is a full time equivalent student that attends yearly 
examinations in courses which are evaluated to be 60 ECTS units. Figure 1 
shows the increase in student numbers from 1988 to 2006. The numbers 
increased from 1988 until 1993. Then came a decline for one year but the 
numbers started to increase again until 1997 when a second period of decline 
followed. Then from 2000 until 2003 the student numbers increased at a fast 
rate but since 2003 the number of registered students stagnated again 
although the number of FTE’s continued to rise. 
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Figure 1. Student numbers 1988-2006 
Source: Ingjaldur Hannibalsson, 2006. 
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Figure 2 shows how the state contribution for teaching and research 
developed from 1988 until 2006. From 1988 until 1995 the state contribution 
was stagnant even if the student numbers increased during those years. The 
state contribution started to increase in 1996 even if the student numbers 
became stagnant. 
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Figure 2. State contribution for teaching and research 1988-2006 
Source: Ingjaldur Hannibalsson, 2006. 

 
During the late eighties and early nineties the University of Iceland asked 

for an increase in the state contribution as student numbers increased. 
Comparisons to university financing in other countries were presented but 
the authorities dismissed the comparisons on the ground that condiitons 
differed greatly from one country to another. Wage systems, tax systems and 
teaching traditions differed among the countries and those comparisons did 
not lead to increases in the State contribution. 

During the early nineties it was decided at the University of Iceland to 
develop a model to evaluate how much the education offered would cost if 
one used the cost level in Iceland but the service level offered at Swedish 
universities. In 1992 The Ministry of Education in Sweden presented a new 
funding system for higher education (Utbildningsdepartementet, 1992). The 
Swedes had studied the funding systems of several countries and a proposal 
was presented that took into account changes that were happening in other 
countries such as the decreasing gap between the funding of 
humanities/social sciences and sciences/engineering/health sciences.  

Traditionally in Sweden the number of contact hours at universities was 
much lower than in Iceland and as a result the model assumed that the 
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service level at the University of Iceland would be decreased to the Swedish 
level. The model was used to calculate how much it would cost to offer all 
the programs that were offered at the University of Iceland at that time using 
the Swedish service level.  

The model development was presented to the Ministries of Education 
and Finance and regular meetings were held negotiating the future financing 
of the University. This work led to a mutual understanding of how much the 
education offered the University of Iceland should cost. It became clear that 
the University was underfunded and 1997-1999 the State contribution for 
teaching and research was increased by the Government. Therefore the 
University of Iceland got a higher State contribution even if the number of 
students was stagnant during those years. 

In 1999 it was decided that the University of Iceland and the Ministries of 
Education and Finance should make a three year contract on financing 
education and teaching quality at the University. The contract was signed on 
October 5th. and covered the years 2000-2002. Students are divided into 7 
tariff categories and the University got a contribution from the Government 
for each full time student. During that period the State would pay for up to 
4300 FTE’s, but when the contract was signed in October 1999 the latest 
known number of FTE’s was 3885 for the year 1998 and the number had 
been stagnant for a few years. It was considered very unlikely that the 
number of FTE’s would exceed 4300 during the three year duration of the 
contract. New private colleges were being established and other institutions 
of higher education were expected to grow as well. 

The contract also defined priorities that the University should work on 
during the duration of the contract. Those included the development of IT 
both in regular programs and in distant learning programs, encouraging 
students to prepare to become teachers of the sciences, improving teaching 
quality and revising rules defining the working duties of academic staff. 

In 2001 the University of Iceland and the Ministry of Education 
negotiated a contract on the financing of research and research quality for 
2001-2003. The contract gave the University up to 240 million ISK 
additional funding for research. According to the contract a model should be 
developed before the middle of 2002 that would connect the state 
contribution for research with research activity, the number of master’s and 
Ph.D. graduates and grants obtained from research funds. 

Already in 2001 the number of FTE’s exceeded 4300 by 30 FTE’s (0,7%) 
who were not funded by the state. This number of non-funded students 
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increased to 267 (5,7%) in 2002 even if the state raised the maximum 
number of FTE’s it was willing to fund by 100 to 4400. 

When it became clear in 2002 that the number of FTE’s was increasing 
faster than anticipated the Ministry of Education lost interest in developing a 
model to connect the state research contritution to research activity. 

In 2003 the first teaching contract was extended and the State agreed to 
fund up to 4950 FTE’s. The actual number in 2003 was 5255 FTE’s and 305 
FTE’s (5,8%) were not funded by the state. Figure 3 shows the development 
of the number of FTE’s from 1998 to 2006 and the number of FTE’s not 
funded by the state. 
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Figure 3. Development of FTE’s from 1998 until 2006 
Source: the University of Iceland 
 

The year 2003 was the year of the extended first teaching contract and 
the last of the first research contract. During 2003 negotiations took place on 
the renewal of both contracts. The position of the Ministry of Education had 
changed very much since 1999 when the first teaching contract was signed 
and since 2001 when the first research contract was signed.  

The Ministry insisted that the contracts would not deal with finances. 
There was no promise made as to the number of FTE’s that would be 
funded by the state during the duration of the teaching contract. The funding 
of reaearch was brought back down to the level before the first research 
contract although it was stated in the contract that the state contribution to 
research would not be reduced in real terms from that level. Generally the 
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contracts said that the funding of the University of Iceland during 2004-2006 
would be determined for one year at a time in Parliament when the State 
budget was approved. An increase in the number of FTE’s would not affect 
the State contribution. The University of Iceland was to strengthen both 
undergraduate and graduate programs, improve quality of both teaching and 
research, revise admittance rules, cooperate with research institutes and other 
universities both in Iceland and abroad and develop distant learning.  

One can say that the financing system of the University of Iceland is back 
to where it was in the nineties. It used to be based on a historical pattern and 
was incremental. For a very short while it depended on output according to a 
formula but as the cost of that system became higher than anticipated, the 
Ministry of Education moved back to the historical, incremental system. 

The financing of private institutions of higher education in 
Iceland 

The funding system used for the University of Iceland has been used to fund 
other institutions of higher education in Iceland. An overview of the system 
of higher education in Iceland is shown in table 1. 

Table 1. The University system in Iceland 

Number of 
registered 
students in 

2005

Number of 
FTE's State 
funded in 

2007

State 
contribution 

in 2007 
(mill.ISK)

State 
contribution/

FTE ('000 
ISK)

University of Iceland 9.275 5.875 5.196 884
Reykjavik University (private) 2.557 2.060 1.597 775
Iceland University of Education 2.044 1.560 1.473 944
University of Akureyri 1.523 1.268 1.016 802
Bifröst School of Business (private) 685 480 246 513
Iceland Academy of the Arts (private) 401 373 545 1.460
Agricultural University of Iceland 248 248 574 2.314
Hólar University College 102 102 207 2.027
Total 16.835 11.966 10.854 907
Source: Ministry of Finance 2006 and Statistics Iceland 2006  

There are 8 institutions of higher education in Iceland. Five of them are 
public while three of them are private, self-governing, non-profit. All the 
institutions get a state contribution for teaching and research. The teaching 
contribution is determined using the same unit prices at all the institutions 
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for each field of study. The public institutions charge their students a 
registration fee of 500 Euros, which is partly subtracted from the state 
contribution for teaching. The private institutions on the other hand are able 
to charge tuition fees ranging from 2.200 Euros per year up to 7.000 Euros 
per year. 

Students paying tuition fees can apply for loans from the Icelandic 
Student Loan Fund. As the fund’s interest rates are subsidized and the 
repayments are income connected on average students pay back 50% of the 
real value of their loans. In a way one can say that students attending the so 
called private institutions of higher eduation in Iceland get more state 
funding than the students attending the state universities. 

Financing of higher education in several European 
countries 

In this section the funding system in 7 European countries is briefly 
described. 

Austria 
A new funding model was introduced in Austria in 2002 which has not been 
fully implemented. Universities are funded directly through general funds 
and indirectly via competitive funds. Still more than 90% of funding comes 
from the state. Performance agreements are made between the Ministry of 
Education and each university, which create the basis for a 3 year budget. 
80% of the funding is performance or target based and 20% is formula 
based, (OECD – IMHE, 2006). 

In Austria a tuition fee of 363 Euros per semester is paid by Austrian 
students and students from EEA contries. Students from the least developed 
countries are exempt from tuition fees but students from other countries 
either pay 363 or 726 Euros (Wirtschaftsuniversität Wien, 2006). 

Denmark 
Funding for teaching and Research are seperated in Denmark. The 
Government uses a Taximetersystem which links funding directly to the 
number of students that pass their exams. A certain amount is paid for each 
full time student in each field, which is historically determined. Evaluations 
of programs are made in Denmark but negative results have no direct 
financial concequence.  
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Research in Denmark is funded by basic grants to universities and grants 
that researchers apply for in research funds. Until recently the basic grants 
were determined historically but now part of the basic grant is activity – 
dependent. 

Generally full time students do not pay tuition-fees in Denmark, but 
universities are allowed to charge part-time students and students from 
outside the EEA tuition-fees, (Frölich, Schmidt and Rosa, 2006). 

Finland 
The government of Finland adopted a performance-based steering and 
management model in the mid-nineties. The Universities’ calculative funding 
model determines the annual budget for all Finnish state universities. Since 
1994 each Finnish university has had annual performance negotiations and 
has made a performance and funding contract with the Ministry of 
Education. The performance based funding which largely depends on the 
number of masters and Ph.D. degrees brings 65% of overall funding while 
grants and other income is 35%. The model has been revised regularly in 
order to provide incentives to the institutions that are consistant with 
government policy, (Näsi and Treuthardt, 2006). 

Germany 
In Germany funding of higher education is the responsibility of the Länder. 
Most of the Länder have target agreements with individual universities and 
have some years of experience with formula based funding. In Baden-
Württenberg the future model will consist of basic funding, performance 
based funding and target agreements. In most of the Länder the part of the 
budget which is formula based is increasing, rarely exceeding 30% of total 
budget, (Hartwig, 2006). 

Ireland 
A new Recurrent Grant Allocation Model (RGAM) has been developed and 
is being implemented. The funding of teaching at each institution is based on 
a formula which links student numbers, four student types and student 
background. In addition institutions receive a performance related 
contribution which is based on a target benchmark against best national or 
international practice. In addition institutions can apply for grants to a 
Strategic Innovation Fund.  
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In Ireland undergraduate students do not pay tuirion-fees, but part time 
students and graduate students pay considerable fees, (OECD – IMHE, 
2006).  

Norway 
In 2002 an output and formula based funding model was introduced. The 
model allocates funds to teaching by taking into account the number of 
credit hours and the number of graduates. Funding for research is based on 
publications and grants received from Norwegian and EU research funds. 
The basic component of the funding is 60%, 25% is connected to teaching 
output and 15% to research output. At public institutions of higher 
education in Norway students do not pay tuition-fees. Some private 
institutions charge tuition-fees but the state contribution they receive is 
reduced because of that, (Frölich, Schmidt and Rosa, 2006). 

Portugal 
The major component of  the funding of Portuguese institutions of higher 
education comes from the state budget and is divided into funding for 
teaching, research and investment. To allocate funds for teaching a funding 
formula has been used since 1986. Originally it was based on inputs but since 
2003 it has taken into account quality and efficiency. The research funding is 
mainly allocated directly to research units on a competitive basis (Frölich, 
Schmidt and Rosa, 2006) 

In Portugal public institutions have started to charge tuition-fees of up to 
900 Euros per year and the number of students that study at private 
institutions has grown as the capacity of public institutions has been 
insufficient (Cabrito and Cerdeira, 2006). 

 
The funding of institutions of higher education in the eight countries 

described in this article can be divided into 6 components Three of which 
make up direct state funding: basic funding, performance or target based 
funding and formula based funding. The fourth component is indirect state 
funding from competitive funds and the remaining two are tuition fees and 
other income from private sources. Table 2 gives an overview of the type of 
funding in the 8 countries. 
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Table 8. Funding of  higher education in 8 European Countries 

Direct basic 
funding from 

the state

Direct target or 
performance 
funding from 

the state

Direct formula 
based funding 
from the state

Indirect state 
funding from 
competitive 

funds Tuition fees

Income 
from 

private 
sources

Austria X X X R X X
Denmark X R X X T X R X
Finland X X X R X
Germany X X X T X R X some länder X
Iceland X X R X private X
Ireland X X X X graduate X
Norway X X R X X R X
Portugal X T X R X X  

 
Those countries that have been developing their funding systems in 

recent years have moved away from direct basic funding from the state. This 
type of funding is still important in Germany, Iceland and Norway and in 
Denmark for the funding of research. Formula based funding for teaching is 
being used in all the countries except Iceland where the formula has been 
ineffective for a few years as most of the institutions have more students 
than the state is willing to fund. In Austria, Finland, Ireland and Norway 
some of the direct research funding is formula based and in all the countries 
except Iceland and Portugal the funding of research is based on performance 
or targets that are defined in contracts made between the universities and the 
authorities.  

Conclusion on the future of university funding in Iceland 

The contracts made by the University of Iceland and the Ministry of 
Education at the end of 2003 will expire before the end of 2006. During the 
second half of 2005 and the first half of 2006 a lot of effort went into 
developing a new strategy for the University of iceland during the five year 
period until 2011, (University of Iceland, 2006). 

The goal of the University of Iceland is to be ranked among the 100 best 
universities of the world and to employ internationally recognized quality 
standards in all appraisement of its work. At the University of Iceland we 
demand a great deal of ourselves, our teachers, our directors and our other 
staff. We also demand a great deal from our students. We want a degree 
from the University of Iceland to carry a definitive mark of quality that can 
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be relied upon throughout the world. This goal will be the strength of the 
University’s students in the future. 

The targets for future development have been set and it is therefore 
extremely important that the funding system is developed in order to meet 
changing times. Direct basic funding should be reduced. The formula based 
funding for teaching should be made effective again after being ineffective 
for 5 years. The work started in 2001 to develop a formula for funding 
research should be resumed and a new funding system for research should 
be implemented taking into account both a funding formula and the targets 
that have been set in the 2006-2011 strategy.  

In 2001 Iceland was at the forefront of funding higher education in 
Europe. Then the formula for funding teaching became ineffective and work 
stopped on developing a formula for funding research. Since then the 
funding system in Iceland has fallen behind the funding system in European 
countries which have developed considerably during the last five years. 

It is the conclusion of most European governments that a mixture of 
direct performance based funding, direct formula based funding and indirect 
funding from competitive funds is more likely to create the proper incentives 
for universities to develop, grow and prosper than direct basic funding. Can 
they all be wrong? 
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Samrunar og yfirtökur á íslenskum 
markaði 

 Katrín Ólafsdóttir, Ingi K. Pálsson  
og Kári Sigurðsson1 

 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að fyrirtæki tekur þátt í samruna eða 
yfirtöku. Yfirtekna fyrirtækið getur verið vanmetið að dómi stjórnenda 
yfirtökufyrirtækis eða þá að yfirtekna fyrirtækið passar vel að rekstri hins 
síðarnefnda. Þar getur verið um að ræða aukin hagkvæmni í rekstri og/eða 
fjárhagsástæður í formi minni skattgreiðslna eða aðgangs að fjármagni 
yfirtekna fyrirtækisins svo eitthvað sé nefnt.  

Yfirtökur og samrunar eru tíðir viðburðir í fjármálaheiminum. Samkvæmt 
Thomson Financial (2006) áttu sér stað yfir 30 þúsund yfirtökur og samrunar á 
árinu 2005 og hafði samanlagt markaðsvirði yfirtekinna fyrirtækja hækkað um 
ríflega þriðjung frá árinu á undan. Rúmlega fjórðungur þessara samruna átti 
sér stað í Bandaríkjunum og um þriðjungur í Evrópu.  

Það hefur einnig verið mikið um samruna og yfirtökur á íslenskum 
markaði á undanförnum árum. Þannig nam umfang samruna og yfirtaka á 
íslenskum markaði 27% af landsframleiðslu á árinu 2005. Þetta er töluvert 
hærra hlutfall en í Bandaríkjunum þar sem sambærilegt hlutfall var 9% af 
landsframleiðslu á árinu 2005.  

Erlendar rannsóknir  

Efnahagsleg áhrif af völdum samruna og yfirtaka hafa verið rannsökuð 
ítarlega erlendis. Þessum rannsóknum má skipta í tvo flokka. Í fyrsta lagi 
rannsóknir á skammtímaviðbrögðum hlutabréfamarkaðarins við tilkynningu 
á yfirtökum og samrunum, og í öðru lagi rannsóknir á áhrifum á gengi 
hlutabréfa viðkomandi fyrirtækja yfir lengri tíma. Þessi rannsókn fjallar um 
                                                 
1  Ingi K. Pálsson er sérfræðingur hjá SPRON, Katrín Ólafsdóttir er lektor við Viðskipta-
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skammtímaviðbrögð markaðarins við tilkynningu um samruna eða yfirtöku. 
Ef gert er ráð fyrir að hlutabréfamarkaðir séu skilvirkir, þ.e. hlutabréfaverð á 
hverjum tímapunkti innihaldi allar fyrirliggjandi upplýsingar um framtíðar-
hagnað viðkomandi fyrirtækis þá gefa skammtímamælingar besta mögulega 
mat á framtíðarágóða/-tapi af viðkomandi samruna eða yfirtöku. 

Erlendar rannsóknir hafa mælt skammtímaáhrif á hlutabréfaverð fyrir-
tækja, bæði yfirtökufyrirtækja og/eða fyrirtækisins sem tekið er yfir. Niður-
stöður þessara rannsókna gefa eindregið til kynna að hluthafar fyrirtækja sem 
tekin eru yfir njóta að meðaltali umframávöxtunar til skemmri tíma. Hins-
vegar gefa rannsóknir til kynna nokkuð mismunandi niðurstöður varðandi 
verðmætaaukningu hluthafa í yfirtökufyrirtækjum. Rannsóknir Morck og 
félaga (1990), Byrd og félaga (1992), Sirower (1997) og Bradley og félaga 
(1998) gefa allar til kynna að hluthafar yfirtökufyrirtækja verði að meðaltali 
fyrir verðmætaskerðingu við tilkynningu á samruna eða yfirtöku. Úrtakið í 
þessum rannsóknum var á bilinu 52-168 yfirtökur/samrunar hjá stórum 
fyrirtækjum á bandarískan mælikvarða á níunda áratugnum. Niðurstöður 
þessara rannsókna benda til þess að yfirtöku og samruna fylgi verðmæta-
skerðing fyrir yfirtökufyræki sem nemur 1,2-2,9%. Nýleg rannsókn eftir 
Moeller og félaga (2004) á 12,000 yfirtökum frá 1980 til 2001 bendir 
jafnframt til þess að hluthafar stórra yfirtökufyrirtækja verði fyrir verðmæta-
skerðingu uppá tæp tvö prósent þegar skráð fyrirtæki tekur yfir annað skráð 
fyrirtæki hvort heldur greitt er fyrir fyrirtækið með hlutabréfum eða 
peningum. Aftur á móti var niðurstaðan í rannsókn Jensen og Ruback (1983) 
sú að hluthafar yfirtökufyrirtækja verði ekki fyrir neinni verðmætaskerðingu 
að meðaltali í samrunum, en fá allt að 4% umframávöxtun þegar um yfirtöku 
er að ræða. Moeller og félagar (2004) komast líka að þeirri niðurstöðu að 
hluthafar yfirtökufyrirtækis verði fyrir verðmætaaukningu þegar yfirtekna 
fyrirtækið er óskráð eða þegar yfirtökufyrirtækið er hlutfallslega lítið. 

Stærð yfirtökufyrirtækis virðist því skipta máli varðandi efnahagslegan 
ávinning af yfirtöku og samruna. Nefna má nokkrar skýringar á því hvers 
vegna skammtímaáhrifin eru neikvæð til skamms tíma hjá stórum fyrir-
tækjum en jákvæð hjá þeim litlu þegar um yfirtöku á skráðu fyrirtæki er að 
ræða. Í fyrsta lagi skiptir máli það verð sem greitt er fyrir viðkomandi 
fyrirtæki við yfirtöku eða samruna. Rannsókn Moeller og félaga (2004) bendir 
til þess að stærri fyrirtækin í Bandaríkjunum greiði að meðaltali hærra 
yfirverð2 í yfirtökum heldur en þau minni eða 68% samanborið við um 62% í 

                                                 
2  Yfirverð er það verð sem greitt er fyrir annað fyrirtæki umfram markaðsverðmæti þess 

þegar tilkynning um yfirtöku berst. 
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tilfelli minni fyrirtækja. Ein skýring á þessum mun er að stór fyrirtæki eru 
líklegri til að leggja í óvinveitta yfirtöku. Minni fyrirtækin eru hinsvegar 
líklegri til að taka yfir óskráð einkahlutafélög með vinveittum tilboðum 
(Moeller o.fl, 2004).  

Í stuttu máli gefa helstu niðurstöður rannsókna til kynna að það verði 
ekki verðmætaaukning samfara tilkynningum á samrunum og yfirtökum hjá 
stórum fyrirtækjum sem taka yfir skráð fyrirtæki. Hinsvegar gefa nýlegar 
rannsóknir til kynna að meiri möguleikar séu á að ná samlegðaráhrifum þegar 
um er að ræða lítil yfirtökufyrirtæki og þegar óskráð fyrirtæki eru tekin yfir.  

Aðferðafræði 

Greiningin byggir á staðlaðri aðferðafræði fyrir atburðarannsókn (e. event 
study). Atburðarannsóknin felst í því að skoða hvort ávöxtun hlutabréfa þess 
fyrirtækis sem eftir stendur eftir samruna eða yfirtöku (á tímabilinu í kringum 
atburð) sé frábrugðin því sem búast mætti við samkvæmt mismunandi verð-
lagningarlíkönum. Ef yfirtakan eða samruninn hefur engin áhrif á gengi 
fyrirtækisins ætti ávöxtunin ekki að vera frábrugðin væntri ávöxtun á 
viðkomandi hlutabréfum. Hafi yfirtakan eða samruninn áhrif á ávöxtun 
fyrirtækisins þá myndast umframávöxtun við samruna eða yfirtöku sem hægt 
er að leggja mat á miðað við mismunandi verðlagningarlíkön. 

Skilgreining á atburði er þegar tilkynning kemur fram í Kauphöll Íslands 
um samruna eða yfirtöku (sjá mynd 1). Slík tilkynning getur ýmist komið 
fram í upphafi eða lok viðskiptadags og stundum fara sögusagnir af stað áður 
en formleg tilkynning berst. Til að taka tillit til þessara aðstæðna er tímabil í 
kringum atburð skilgreint hér sem tveir dagar fyrir atburð, dagurinn sem 
tilkynningin er birt og tveir dagar á eftir. Í heild er tímabilið í kringum 
atburðinn 5 viðskiptadagar. Til viðbótar við þetta tímabil eru einnig skoðaðir 
myndrænt 13 dagar fyrir og eftir tímabilið í kringum atburð. 
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Mynd 1. Tímalína fyrir atburðarrannsókn 

Til að hægt sé að meta umframávöxtun þarf fyrst að meta vænta ávöxtun 
hlutabréfa. Matstímabilið er skilgreint nokkru áður en atburður á sér stað til 
að stikamat endurspegli venjulegt tímabil. Í þessari grein eru notuð þrjú 
verðlagningarlíkön sem lýsa væntri ávöxtun fyrir fyrirtæki i á viðskiptadegi t. 
Þessi líkön eru nefnd markaðslíkan 1, markaðslíkan 2 og fast meðaltal. Markaðs-
líkan 1 og líkan með fast meðaltal eru yfirleitt notuð í atburðarrannsóknum 
en í þessari grein er jafnframt stuðst við einfaldara afbrigði af markaðslíkani 
1 til að koma til móts við aðstæður á íslenskum markaði. Líkönin eru skil-
greind á eftirfarandi hátt:  

Markaðslíkan 1 
Þetta líkan er sambærilegt við CAPM (Sharpe, 1964) þar sem vænt ávöxtun 
einstakra hlutabréfa byggist á kerfisbundinni áhættu ( iβ̂ ) auk væntrar 

umframávöxtunar ( iα̂ ). Líkanið er skilgreint sem: 

(1) mtiiit RRE ⋅+= βα ˆˆ)(   
þar sem: 

)( itRE  er vænt ávöxtun á hlutabréfi fyrirtækis i á degi t. 

mtR  er ávöxtun markaðarins á degi t. 

Stuðlarnir iα̂  og iβ̂  eru metnir yfir matstímabilið sem er skilgreint sem 
50 viðskiptadagar fyrir tímabilið fyrir atburð (sjá mynd 1).  

Markaðslíkan 2 
Þetta líkan er eins og líkanið að ofan að því undanskildu að 0ˆ =iα  og 

1ˆ =iβ . Hér er gert ráð fyrir að vænt ávöxtun einstakra hlutabréfa sé sú sama 
og ávöxtun markaðarins. Kosturinn við þetta líkan er sá að það þarf ekki að 
meta neina stika en stikamat getur verið ónákvæmt ef lítil viðskipti eru með 

 Tímabil í kringum atburð
(+/-2 dagar) 

Tímabil fyrir atburð
(13 dagar) 

Tímabil eftir atburð 
(13 dagar) 

Matstímabil 
(50 dagar) 

Atburður
(1 dagur) 
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hlutabréf viðkomandi fyrirtækis. Þetta líkan hentar því vel fyrir íslenskar 
aðstæður. Líkanið er skilgreint sem: 

(2) mtit RRE =)(  
Þar sem:  

mtR  er ávöxtun markaðarins á degi t. 

Fast meðaltal 
Þetta líkan er notað til samanburðar við hin tvö sem bæði leggja markaðs-
ávöxtun til grundvallar. Hér er metið meðaltal ávöxtunar hlutabréfs fyrirtækis 
i yfir matstímabil áður en samruninn eða yfirtakan á sér stað og gert ráð fyrir 
að sú ávöxtun haldist óbreytt áfram. Vænt ávöxtun er því skilgreind sem: 

(3) iitRE µ̂)( =  
Þar sem: 
Stuðullinn iµ̂  er meðaltal ávöxtunar hlutabréfs fyrirtækis i á matstíma-

bilinu. 
 
Þessum líkönum er beitt á hverja yfirtöku og hvern samruna til að fá mat 

á vænta ávöxtun ( )( itRE ) yfirtökufyrirtækis á hverjum degi á tímabilinu í 
kringum atburð. Þá er metin umframávöxtun þ.e. sú ávöxtun sem er umfram 
það sem við mátti búast miðað við verðlagningarlíkönin þrjú. Loks er 
jafnvegið meðaltal notað til að fá mat á umframávöxtun allra fyrirtækja (N) á 
hverjum degi t: 

(4) ( )∑
=

−=
N

i
ititt RER

N
tunUmframávöx

1
)(1

 

Því næst er reiknuð út uppsöfnuð meðaltals umframávöxtun og kannað 
hvort hún sé tölfræðilega frábrugðin núlli á tímabilinu í kringum atburð. 
Uppsöfnuð meðaltalsávöxtun er jafnframt reiknuð fyrir og eftir atburð (sjá 
mynd 1) en þau tímabil eru einungis notuð til að auðvelda myndræna 
skoðun. Nánari útlistun á aðferðafræðinni, svo sem útleiðslu á líkinda-
dreifingu sem kenningarprófun byggist á, má finna í Campbell, Lo og 
MacKinlay (1997). 
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Gögnin 

Gögnin sem notuð eru í þessari rannsókn ná yfir öll þau fyrirtæki er tilkynntu 
samruna eða yfirtöku til Kauphallar Íslands (áður Verðbréfaþing Íslands) á 
tímabilinu frá 1996-2005 (sjá töflu 1). 

Tafla 1. Samtölur 
Upplýsingar um ávöxtun fyrirtækja á dagstíðni og tilkynningar á samrunum og yfir-
tökum eru frá Kauphöllinni. Gögnin ná yfir tímabilið frá upphafi árs 1996 til loka árs 
2005. 

Fjöldi fyrirtækja sem staðið hafa í yfirtökum 40

Fjöldi yfirtaka og samruna alls 151
Fjöldi yfirtaka og samruna í atburðarrannsókn* 128

 
*Í nokkrum tilfellum eru ekki til ávöxtunartölur fyrir einstök fyrirtæki og því ekki hægt að nýta þær 
yfirtökur og samruna í útreikningum. Alls eru þetta 23 samrunar og yfirtökur sem allir eiga sér stað á 
árunum 1996-2001. 

 
Samruni er skilgreindur sem samruni tveggja fyrirtækja þar sem hluthafar 

beggja fyrirtækja eignast hlutdeild í sameinaða fyrirtækinu. Yfirtaka er skil-
greind sem samruni tveggja fyrirtækja þar sem hluthöfum annars fyrirtækis er 
greitt fyrir sín hlutabréf með peningum. 

Yfirtökur og samrunar á tímabilinu 1996-2005 eru 151 í heild og 40 fyrir-
tæki hafa staðið í samrunum og yfirtökum. Gögnin eru á dagstíðni og er 
notað dagslokagengi. Ef viðskipti með viðkomandi hlutabréf áttu sér ekki 
stað þann daginn er notað óbreytt gengi frá fyrra degi. Dagsetning atburðar 
miðar við fyrstu tilkynningu til Kauphallar Íslands. 

Við mat á markaðsávöxtun í útreikningum er notuð Heildarvísitala Aðal-
lista (ICEX MAIN), en hún vegur saman ávöxtun allra félaga sem eru skráð á 
Aðallista Kauphallarinnar samkvæmt markaðsvirði. 
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Niðurstöður 

Hér á landi hækkar hlutabréfaverð yfirtekna fyrirtækisins við samruna og yfir-
tökur á heildina litið í þeim yfirtökum og samrunum sem áttu sér stað í 
íslenskum markaði frá 1996-2005 (sjá mynd2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 2. Skammtímaáhrif af yfirtökum og samrunum á hlutabréfaverð 
Lárétti ásinn sýnir fjölda daga frá tilkynningu. Lóðrétti ásinn sýnir uppsafnaða umframávöxtun samkvæmt 
markaðslíkani 1. Skyggða svæðið afmarkar tímabilið í kringum atburð. 
 

Verðið hækkar að meðaltali um 3% við tilkynningu um yfirtöku eða 
samruna og er hækkunin marktækt frábrugðin núlli miðað við 1% mark-
tektarkröfu. Í tveimur af hverjum þremur tilfellum eru áhrifin á hlutabréfa-
verð jákvæð, en áhrifin eru neikvæð í þriðjungi tilfella.  

Þó niðurstöðurnar séu mismunandi eftir því hvaða líkan er notað við 
matið er munurinn mjög lítill eða á bilinu 3,1-3,3%. Ef við lítum einungis á 
samruna, þá eru áhrif þeirra á hlutabréfaverð meiri en áhrif af yfirtöku eða 
3,7-4,0% á meðan áhrifin af yfirtökum eru á bilinu 2,9-3,1%. (Sjá töflu 2). 
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Tafla 2. Skammtímaáhrif  af  yfirtökum og samrunum á hlutabréfaverð 
Matstímabil: 50 dagar. Meðaltal umframávöxtunar nær yfir 5 daga tímabil (2 daga 
fyrir og eftir tilkynningu). t-gildi eru birt í svigum fyrir neðan stika. ***=1% 
marktektarkrafa, **=5% marktektarkrafa og *=10% marktektarkrafa. 

  Líkan 

  Markaðslíkan 1 Markaðslíkan 2 Fast meðaltal 

Samruni og yfirtaka 3,14 3,05 3,30 

Fjöldi = 128 (6,51)*** (6,27)*** (6,65)*** 

Fjöldi jákvæðir 89 78 88 

Fjöldi neikvæðir 39 50 40 

    
Samruni 3,65 3,68 4,04 
Fjöldi=31 (1,83)* (1,83)* (1,97)** 
    
Yfirtaka 2,98 2,85 3,06 

Fjöldi=97 (4,68)*** (4,44)*** (4,68)*** 

        

 
Flokkun yfirtaka og samruna (sjá töflu 3 og mynd 3) 
Til að fá betri mynd af áhrifum af samrunum og yfirtökum skiptum við 
safninu á mismunandi hátt. Í fyrsta lagi skiptum við yfirtökum og samrunum 
í tvennt eftir því hvort um er að ræða yfirtökur á innlendum eða erlendum 
fyrirtækjum. Í öðru lagi eftir því hvort um er að ræða meiriháttar eða minni-
háttar samruna eða yfirtöku samkvæmt skilgreiningu Kauphallar Íslands. Í 
þriðja lagi er safninu skipt eftir tímabilum til að athuga hvort væntingar 
fjárfesta hafi breyst samhliða aukinni umræðu um útrás íslenskra fyrirtækja. 
Loks vildum við skoða hvort munur er á yfirtökum og samrunum í banka-
starfsemi og annarri starfsemi. Íslensku bankarnir hafa verið sérstaklega 
áberandi í yfirtökum og samrunum á sama tíma og hlutabréfaverð þeirra 
hefur hækkað ört og því er ástæða til að kanna sérstaklega hvort verðáhrif af 
yfirtökum og samrunum þeirra skýri að einhverju leyti niðurstöðu þessarar 
rannsóknar. 
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Tafla 3. Skammtímaáhrif  mismunandi gerða af  yfirtökum og samrunum á 
hlutabréfaverð 
Matstímabil: 50 dagar. Meðaltal umframávöxtunar nær yfir 5 daga tímabil (2 daga 
fyrir og eftir tilkynningu). t-gildi eru birt í svigum fyrir neðan stika. ***=1% 
marktektarkrafa, **=5% marktektarkrafa og *=10% marktektarkrafa. 

 Líkan 
 Markaðslíkan 1 Markaðslíkan 2 Fast meðaltal 

Uppruni fyrirtækis sem tekið er yfir 

Innlent 3,24 3,39 3,43 

Fjöldi=53 (2,78)*** (2,89)*** (2,86)*** 
    
Erlent 3,08 2,81 3,21 

Fjöldi=75 (3,73)*** (3,39)*** (3,79)*** 
    

Áhrif yfirtekna fyrirtækis á rekstur 

Minniháttar 1,01 0,74 1,23 

Fjöldi=80 (1,30) (0,95) (1,54) 
    
Meiriháttar 6,70 6,90 6,76 

Fjöldi=48 (5,21)*** (5,33)*** (5,10)*** 
    

Tímabil 

Fyrra tímabil (1996-2002) 4,52 4,37 4,68 

Fjöldi=60 (4,39)*** (4,22)*** (4,42)*** 
    
Seinna tímabil (2003-2005) 1,93 1,88 2,09 

Fjöldi=68 (2,12)** (2,05)** (2,23)** 
    

Atvinnugrein yfirtökufyrirtækis 

Bankar 1,39 1,90 2,51 

Fjöldi=26 (0,58) (0,79) (1,03) 
    
Aðrar atvinnugreinar 3,59 3,34 3,50 

Fjöldi=102 (5,93)*** (5,48)*** (5,62)*** 
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Innlend og erlend fyrirtæki 
Hér er safninu skipt eftir því hvort það fyrirtæki sem tekið er yfir sé af inn-
lendum eða erlendum toga. Alls voru 53 samrunar og yfirtökur á íslenskum 
fyrirtækjum en 75 á erlendum. Ekki virðist vera marktækur munur á því 
hvort yfirtekna fyrirtækið er innlent eða erlent. Áhrifin á hlutabréfaverð er í 
öllum tilfellum í kringum 3% og marktækt við 1% marktektarkröfu. 

Minniháttar eða meiriháttar viðskipti 
Samkvæmt reglum Kauphallarinnar eiga tilkynningar um samruna eða 
yfirtöku að gefa til kynna hvort viðkomandi atburður muni hafa veruleg eða 
óveruleg áhrif á starfsemi fyrirtækisins og þar með á verðmyndun hlutabréfa 
þess á markaði. Farið var í gegnum allar fréttir sem birtust í fréttakerfi Kaup-
hallarinnar og þær metnar með tilliti til þess hvort tekið var fram hvort 
viðkomandi yfirtaka eða samruni myndi hafa veruleg áhrif á starfsemi 
fyrirtækisins. Kennitölur fyrirtækjanna voru jafnframt notaðar til viðmiðunar 
til að skilja enn frekar á milli meiri- og minniháttar samruna eða yfirtöku. 
Miðað var við hvort viðskiptin mældust meira en 10% á einhvern af eftir-
farandi mælikvörðum miðað við yfirtökufyrirtækið: Heildarvirði eigna 
fyrirtækis sem keypt er, hagnaður fyrirtækis sem keypt er, velta fyrirtækis sem 
keypt er, greiðsla fyrir fyrirtækið, brúttófjármagn fyrirtækis sem keypt er. 

Yfirtaka eða samruni er því skilgreindur sem meiriháttar í þessari 
rannsókn ef hvort tveggja gildir, að textinn í tilkynningu til Kauphallarinnar 
gefi til kynna að um meiriháttar áhrif á fyrirtækið sé að ræða og að fyrir liggi 
tölulegar upplýsingar um að minnsta kosti eina af þeim fimm kennitölum 
sem lagðar voru til grundvallar og hún fari yfir viðmiðunarmörk. Ef ekki var 
hægt að lesa slíkt út úr fréttinni né að reikna kennitölu sem sýnir að um 
meiriháttar samruna eða yfirtöku væri að ræða, var atburðurinn skilgreindur 
sem minniháttar.  

Meirihluti yfirtaka og samruna hefur óveruleg áhrif á rekstur eða 80 tilvik. 
Restin hefur veruleg áhrif á rekstur. Minniháttar samruni eða yfirtaka hefur 
engin marktæk áhrif á hlutabréfaverð. Aftur á móti ef fyrirtæki stendur í 
yfirtöku eða samruna af þeirri stærðargráðu að það hefur meiriháttar áhrif á 
fyrirtækið, þá hefur samruninn eða yfirtakan marktæk áhrif til hækkunar á 
hlutabréfaverði og nemur hækkunin nálægt 7%, eða á bilinu 6,7-6,9%. 
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Mynd 3. Skammtímaáhrif mismunandi gerða af yfirtökum og samrunum á 
hlutabréfaverð 
Lárétti ásinn sýnir fjölda daga frá tilkynningu. Lóðrétti ásinn sýnir uppsafnaða umframávöxtun samkvæmt 
markaðslíkani 1. Skyggða svæðið afmarkar tímabilið í kringum atburð. 

Fyrra tímabil vs. síðara tímabil 
Verðbréfamarkaður hér á landi er ungur að árum en hefur þróast mjög hratt 
síðustu ár. Því er forvitnilegt að skoða hvort skammtímaáhrif af samrunum 
og yfirtökum á ávöxtun hlutabréfa hafi breyst í tímans rás. Tímabilinu er 
skipt í tvennt, annars vegar tímabilið frá 1996 til 2002 og hins vegar frá 2003 
til 2005. Einkavæðing stóru ríkisbankanna Búnaðarbanka og Landsbanka átti 
sér stað á árinu 2003 og breyttust þá aðstæður á markaði til muna. Alls eru 60 
yfirtökur og samrunar á fyrra tímabilinu og 68 á því síðara. 

Skammtímaáhrif á verð hlutabréfa eru mun meiri á fyrra tímabilinu, en þá 
hækkaði hlutabréfaverð að meðaltali um 4,5% þegar tilkynnt var um samruna 
eða yfirtöku og er þessi niðurstaða marktæk miðað við 1% marktektarkröfu. 
Á síðari hluta tímabilsins hækkaði hlutabréfaverð að meðaltali um 2% við 
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tilkynningu um samruna eða yfirtöku og er sú niðurstaða einungis marktæk 
miðað við 5% marktektarkröfu. Þetta gæti verið vísbending um að 
markaðurinn sé að læra eða þróast. Jákvæð áhrif af yfirtöku eða samruna fara 
minnkandi með tímanum og nálgast þannig niðurstöður erlendra rannsókna. 

Bankar og önnur fyrirtæki 
Íslenskar fjármálastofnanir hafa verið iðnar við kolann síðustu ár við 
samruna og yfirtökur á öðrum fyrirtækjum og gífurlegar breytingar hafa átt 
sér stað í bankaumhverfinu á því tímabili sem hér er til skoðunar. Því er 
fróðlegt að skoða hvort áhrif af samrunum og yfirtökum bankanna séu 
önnur en af samrunum og yfirtökum annarra markaðsaðila. 

Af 128 samrunum og yfirtökum í gagnasafninu má rekja 26 til bankanna. 
Skammtímaáhrif af samrunum og yfirtökum þeirra eru minni en af sam-
runum og yfirtökum annarra fyrirtækja, eða 1,4-2,5% sem er ómarktæk 
breyting, borið saman við 3,5% hækkun hlutabréfaverðs hjá öðrum fyrir-
tækjum og er sú hækkun marktæk miðað við 1% marktektarkröfu. 

Lokaorð 

Samkvæmt þessari rannsókn hefur meiriháttar samruni eða yfirtaka jákvæð 
áhrif á hlutabréfaverð þess fyrirtækis sem eftir stendur og hækkar hlutabréfa-
verð að meðaltali um tæp 7%. Ef um er að ræða minniháttar samruna eða 
yfirtöku eru áhrifin óveruleg. Þetta er meiri hækkun en erlendar rannsóknir 
hafa sýnt fram á, en þær sýna gjarnan lága jákvæða umframávöxtun þegar um 
er að ræða lítil fyrirtæki.  

Það virðist þó sem áhrifin af samrunum og yfirtökum hafi breyst með 
tímanum þar sem niðurstaða okkar er sú að jákvæð áhrif á hlutabréfaverð séu 
meiri á fyrri hluta tímabilsins en því síðara. Þannig virðast viðbrögð á 
íslenskum hlutabréfamarkaði við samruna og yfirtökur vera að færast nær 
viðbrögðum á erlendum mörkuðum. 
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Verðmyndun á íbúðabréfum 

Kári Sigurðsson  

 

Fámennið á Íslandi gerir það að verkum að ýmsir markaðir hafa einungis 
takmarkaðan fjölda þátttakenda og reglulega skýtur upp kollinum umræða 
um hvort á innlendum fákeppnismörkuðum ríki samkeppni þar sem fyrirtæki 
eru verðþegar eða hvort þau geti stjórnað markaðsverði að einhverju leyti. 
Skemmst er að minnast samráðs á markaði fyrir olíu og grænmeti þar sem 
fáir markaðsaðilar sáu sér hag í því að hafa með sér verðsamráð í stað þess 
að láta verð ráðast af samkeppni. Til að markaðir séu skilvirkir og neytendur 
hafi trú á markaðsskipulagi er mikilvægt að enginn einn aðili geti stjórnað 
verðinu. 

Annar markaður sem hefur stundum verið orðaður við óeðlilega stöðu 
fárra markaðsaðila er markaður fyrir íbúðabréf. Íbúðabréf eru gefin út 
reglulega af Íbúðalánasjóði til að fjármagna húskaupalán til einstaklinga. 
Nánar tiltekið heldur Íbúðalánasjóður útboð á íbúðabréfum nokkrum 
sinnum á ári þar sem viðskiptabankar senda inn tilboð. Að útboði loknu 
berst hluti bréfanna á eftirmarkað þar sem þau ganga kaupum og sölum. 
Þessi markaður er töluvert líflegur og skipar um 60% af veltunni á íslenska 
skuldabréfamarkaðnum í heild. Eftirmarkaðurinn með íbúðabréf myndar 
þannig kjarnann í íslenska skuldabréfamarkaðnum og það er því sérstaklega 
mikilvægt að verðmyndun þar endurspegli efnahagsaðstæður. Daglega eru að 
meðaltali 19 viðskipti með íbúðabréf upp á samtals 3,5 milljarða króna. 
Meðalupphæð hverra viðskipta er það há að hér er fyrst og fremst um að 
ræða viðskipti viðskiptabanka og þar af leiðandi eru fáir og stórir aðilar 
ráðandi á markaðnum. Á síðasta ári voru þrír stærstu markaðsaðilarnir með 
rúmlega tvo þriðju hluta veltunnar1 á markaðnum. Að öllu jöfnu leiðir 
takmarkaður fjöldi þátttakenda til minni samkeppni og gerir það að verkum 
að einstakir markaðsaðilar eiga auðveldara með að hafa áhrif á verð. 

Lengi hefur verið orðrómur á kreiki um að viðskiptabankar reyni að 
hækka ávöxtunarkröfu á eftirmarkaði rétt fyrir skuldabréfaútboð til að fá sem 
best kjör í viðkomandi útboði. Hækkun á ávöxtunarkröfu leiðir til þess að 
                                                 
1  Kauphöll Íslands (2005b). 
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innsend tilboð bera hærri ávöxtunarkröfu og eykur þar af leiðandi líkurnar á 
að viðskiptabankarnir njóti betri kjara í útboðinu. Sögur ganga af því að þetta 
hafi verið stundað meðan ríkissjóður var virkur útgefandi skuldabréfa og 
sumir vilja meina að þetta eigi við um útboð Íbúðalánasjóðs.  Eftir að 
viðskiptabankarnir urðu keppinautar Íbúðalánasjóðs um lán til íbúðakaupa 
hefur hugsanlegur ávinningur af því að hækka vexti Íbúðalánasjóðs í útboði 
aukist umtalsvert.  Í kjölfar samkeppni á markaði fyrir íbúðalán er því komin 
önnur og jafnvel enn ríkari ástæða fyrir viðskiptabankana að hafa áhrif á 
útboðskjör Íbúðalánasjóðs. Há ávöxtunarkrafa í útboði er því ekki lengur 
bara spurning um góð kjör fyrir þátttakendur í útboði heldur hækkar hún 
fjármagnskostnað Íbúðalánasjóðs og bætir þannig samkeppnisstöðu 
viðskiptabanka á markaði fyrir íbúðalán. 

Í kjölfar útboðs þann 22. nóvember síðastliðinn komu fram ábendingar af 
hálfu Íbúðalánasjóðs um að tiltekinn viðskiptabanki hefði með viðskiptum 
sínum hækkað ávöxtunarkröfu til að rýra kjör sjóðsins. Nánar tiltekið bað 
Íbúðalánasjóður Fjármálaeftirlitið um „að kanna hvort viðskipti [viðskipta-
bankans] .. stönguðust á við ákvæði laga um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003, 
með síðar breytingum, eða samræmdust góðum viðskiptaháttum“2. Á 
þessum tíma ríkti hörð samkeppni á lánum til íbúðakaupa og lánveitendur 
buðu vexti sem voru rétt undir ávöxtunarkröfu á markaði með íbúðabréf. 
Hækkun á lánskjörum Íbúðalánasjóðs gat því hæglega orðið til þess að 
sjóðurinn yrði að hækka vexti á lánum til einstaklinga. Klukkutíma fyrir lok 
útboðsins áttu sér stað viðskipti með alla flokka íbúðabréfa fyrir 3,6 milljarða 
króna (að nafnvirði) og meðalávöxtunarkrafa í þessum viðskiptum hækkaði 
um 3 punkta (hundraðshluta úr prósenti). Samtals hækkaði meðalávöxtunar-
krafa íbúðabréfa um 9 punkta yfir útboðstímabilið og Íbúðalánasjóður 
hækkaði útlánsvexti sína á íbúðakaupalánum um 20−45 punkta í kjölfarið3. 
Eftirfarandi var haft eftir stjórnarformanni Íbúðalánasjóðs í fréttum NFS: 

 

Formaður stjórnar Íbúðalánasjóðs segir að framferði [viðskiptabankans] þann 22. 
nóvember síðastliðinn, þegar Íbúðalánasjóður bauð út skuldabréf fyrir 3 milljarða 
króna, hafi skaðað lántakendur Íbúðalánasjóðs. ... Hann segir að á síðustu tíu 
mínútunum áður en markaðurinn lokaði á útboðsdaginn hafi [viðskiptabankinn] 
dælt inn á markaðinn bréfum fyrir um 1,6 milljarða króna. Þetta hafi 
óhjákvæmilega áhrif til hækkunar á markaði og þýði að sjóðurinn hafi fengið 
verri niðurstöðu í útboði sínu og lántakendur þar með hærri vexti. 

(NFS, 8. desember 2005) 

                                                 
2  Íbúðalánasjóður (2005c). 
3  Íbúðalánasjóður (2005b). 
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Forstjóri viðskiptabankans svaraði ásökunum á eftirfarandi hátt í sama 
fjölmiðli: 

 
Forstjóri [viðskiptabankans] segir ekkert marktækt í þessum ásökunum. Þegar 
dregið er frá kaupum það sem bankinn seldi af skuldabréfum Íbúðalánasjóðs 
þennan dag sé um einn milljarð að ræða. Að mati [forstjórans] sé það ekki mikið 
ef heildarviðskipti til dæmis í nóvember séu skoðuð. Bankinn sjái um mikið af 
viðskiptum með íbúðabréf bæði fyrir sig og viðskiptavini sína. Tilviljun ein ráði 
því að viðskiptin hafi átt sér stað rétt fyrir lokun markaðar. Bankinn hafi átt 
viðskipti allan daginn og þá með verulegar fjárhæðir enda sé [bankinn] stór aðili á 
markaðinum. [Forstjórinn] segir að viðskiptin með íbúðalánabréf séu ekki á 
neinn hátt tengd því að bankinn sé í samkeppni við Íbúðalánasjóð á 
íbúðalánamarkaði. 

(NFS, 8. desember 2005) 

 

Þetta tiltekna mál var sent til Fjármálaeftirlitsins til skoðunar og niður-
staðan birtist í fjölmiðlum 19. janúar 20064. Niðurstaðan var á þá leið að 
viðskiptabankinn hefði einungis verið að þjóna viðskiptavinum sem seldu 
mikið af bréfum á þessum tíma. Að baki þessari tilkynningu lá rökstuðningur 
sem var einungis sendur til bankans.  

Engar opinberar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu fyrirbæri og engin 
aðferðafræði verið þróuð til þess að skoða þetta þrátt fyrir að töluverðir 
hagsmunir séu í húfi. Heildarútlán til húsnæðiskaupa einstaklinga voru um 
800 milljarðar í lok árs 20055 svo aukin hlutdeild í þeim markaði getur 
hæglega orðið ábatasöm. Auk þess er mikilvægt fyrir hagkerfið í heild að 
verðmyndun á skuldabréfamarkaði sé skilvirk og enginn einn aðili stjórni 
verðinu sér í hag. 

Í þessari rannsókn er fjallað um verðmyndun á markaði fyrir íbúðabréf á 
meðan á útboði stendur. Í fyrri hluta rannsóknarinnar er kannað með 
tölfræðilegum hætti hvort ávöxtunarkrafa íbúðabréfa hækki að meðaltali 
meira á meðan á útboði stendur en á öðrum tímabilum. Niðurstaðan gefur til 
kynna að meðalhækkun á ávöxtunarkröfu íbúðabréfa er hærri á meðan á 
útboði stendur en dagana í kringum útboðið. Tölfræðileg marktækni er hins 
vegar ekki nógu mikil til að hægt sé að fullyrða að viðskiptabankar reyni 
almennt að hafa áhrif á ávöxtunarkröfu á meðan á útboði stendur. Síðari 
hluti rannsóknarinnar fjallar um hvort einn ákveðinn viðskiptabanki hafi 
reynt að hafa áhrif á ávöxtunarkröfu á meðan á umdeildu útboði stóð í 
                                                 
4  Sjá NFS (2006b). Kafla úr úrskurðinum má sjá í viðauka vinnupappírsins sem þessi 

útdráttur byggir á. 
5  Íbúðalánasjóður og tölfræðisvið Seðlabanka Íslands. 



 250  Kári Sigurðsson 

 

nóvember 2005. Skoðun gagna bendir til þess að svo hafi verið. Sökum 
plásstakmarkana í þessu ráðstefnuriti verður einungis birt brot af niðurstöðu-
kafla rannsóknarinnar. Áhugasömum lesendum er bent á hafa samband við 
höfund til að fá afrit af vinnupappírnum sem þessi útdráttur er unninn upp 
úr. 

Gögn 

Eins og fyrr er getið eru íbúðabréf uppistaðan í íslenska skuldabréfa-
markaðnum með tæpa 40% hlutdeild af heildarmarkaðsvirði og tæpa 60% 
hlutdeild af heildarveltu (sjá töflu 1). Íbúðabréf skiptast í fjóra flokka sem eru 
með mismunandi gjalddaga, frá árinu 2014 til ársins 2044.  

Tafla 1. Samtölur fyrir íbúðabréf 
Auðkenni  Markaðsvirði1 Velta2 
  Þúsund 

milljarðar  
Hlutfall af 
markaði 
(%)3 

Milljarðar Hlutfall af 
markaði 
(%)3 

      
HFF150914  43 4 105 8 
HFF150224  115 11 181 14 
HFF150434  105 10 179 14 
HFF150644  138 13 310 24 
      
Samtals:  401 37 775 59 
      
1) Markaðsvirði á við 31. desember 2005. 2) Veltutölur eiga við allt árið 2005. 3) Markaður er skilgreindur 
sem skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands. Heimild: Kauphöll Íslands (2005). 
 

Útgáfa þessara bréfa fer fram með útboði þar sem markaðsaðilum er 
boðið að gera tilboð í þessa fjóra flokka íbúðabréfa. Ef tilboð er samþykkt þá 
eykur Íbúðalánasjóður útgáfu í viðkomandi flokki. Tafla 2 birtir yfirlit yfir 
opin6 útboð á íbúðabréfum. Tímasetning þessara útboða er ekki tilkynnt 
fyrirfram. Einu upplýsingar sem markaðsaðilar hafa aðgang að varðandi 
tímasetningu útboða er að finna í áætlun Íbúðalánasjóðs um upphæð nýrrar 
útgáfu af íbúðabréfum á hverjum ársfjórðungi. Ef markaðsaðilar ætla sér að 
hafa áhrif á verð í útboði einskorðast það við tímabilið á meðan á útboði 
stendur. Nánar tiltekið fara útboð þannig fram að Íbúðalánasjóður gefur út 

                                                 
6  Opið útboð merkir að öllum býðst að senda inn tilboð. 
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fréttatilkynningu um útboð á fréttavef Kauphallar Íslands. Dæmigerð 
fréttatilkynning er á þessa leið:  
 

Íbúðalánasjóður hefur ákveðið að efna til útboðs á íbúðabréfum í flokkunum 
HFF150914, HFF150224, HFF150434 og HFF150644. Íbúðalánasjóður stefnir 
að því að taka tilboðum allt að fjárhæð 4 milljarðar króna að nafnverði. Íbúða-
lánasjóður áskilur sér rétt til að hækka útboðsfjárhæð útboðsins, taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna þeim öllum. 

(Fréttatilkynning frá Íbúðalánasjóði þann 9.6.2005. Þessi tilkynning á við 
útboð nr. 4 í töflu 2.) 

 
Íbúðalánasjóður gefur því vísbendingu um hversu hárri upphæð hann 

stefnir að en hefur að öðru leyti frjálsar hendur með að samþykkja eða hafna 
innsendum tilboðum. Tafla 2 sýnir að samþykkt tilboð eru oft nokkuð nærri 
þeirri upphæð sem stefnt var að en til er dæmi um að Íbúðalánasjóður hafi 
hafnað öllum tilboðum í lokuðu útboði. 

Sá tími sem markaðsaðilar hafa til að senda inn tilboð (mismunur á (1) og 
(2) í töflu 2) er nokkuð mismunandi. Sömuleiðis er breytilegt hvenær niður-
staða úr útboði liggur fyrir en almennt gildir sú regla að Íbúðalánasjóður 
svarar tilboðsgjöfum í upphafi næsta viðskiptadags. Eina undantekningin er 
útboð nr. 7 en þá lágu niðurstöður fyrir 45 mínútum eftir að skilafrestur rann 
út. Þessi rannsókn beinist að því tímabili frá því að útboð er tilkynnt þar til 
lokafrestur til að skila inn tilboði rennur út en það er sá tími þegar viðskipta-
bankarnir gætu hugsanlega haft áhrif á niðurstöðu útboðsins.7. 

                                                 
7  Öllum tilboðum var hafnað í lokuðu skiptiútboði þann 13. janúar 2005 þar sem þátt-

takendum var boðið að skipta húsbréfum fyrir íbúðabréf. 
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Þar sem útboð vara yfirleitt skemur en einn dag er nauðsynlegt að skoða 
verðbreytingar innan dags. Í þessari rannsókn eru skoðaðar verðbreytingar á 
hverjum klukkutíma. Þrátt fyrir að mest velta sé með íbúðabréf af þeim 
bréfum sem eru á boðstólum á markaðnum þá er meðalfjöldi viðskipta á dag 
einungis 19 og er dreifing þeirra dags óregluleg. Mynd 1 sýnir dreifingu á 
viðskiptum með alla flokka íbúðabréfa yfir viðskiptadag þar sem búið er að 
skipta viðskiptadegi í sjö hólf sem hvert er klukkutími að lengd. Á myndinni 
má sjá að gallarnir við að nota viðskiptagengi til að mæla verðbreytingar 
innan dags eru þeir að meðaltalsfjöldi viðskipta á klukkutíma er yfirlætt lægri 
en fjórir sem merkir að ekki eiga sér stað viðskipti með alla flokka og tíðni 
viðskipta yfir miðbik dagsins er lág. Af þessu má draga þá ályktun að síðasta 
viðskiptaverð gefi ekki endilega góða mynd af verðmati markaðsaðila á 
hverjum tímapunkti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 1. Dreifing á meðalfjölda viðskipta og endurskoðun tilboða á íbúða-
bréfum innan dags. Meðaltal yfir tímabilið 7/8/2004−30/1/2006. Heimild: Mentis hf. 

Hagstæðasta kauptilboð innan dags er að meðaltali endurnýjað oftar en 
sem nemur viðskiptum eða 40 sinnum samanborið við 19 viðskipti á dag. 
Hluti af ástæðunni fyrir því að kaup- og sölutilboð endurspegla betur verð-
gildi bréfanna er sú staðreynd að fjórir viðskiptabankar starfa sem viðskipta-
vakar. Viðskiptavaka er skylt að setja fram kaup- og sölutilboð að lágmarki 
100 milljónir að nafnverði í hvern flokk og endurnýja tilboð sitt innan 10 
mínútna ef gengið er að tilboði. Hámarksmunur á kaup- og sölutilboði er 
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0,35%−0,50% eftir flokki8 en ef viðskiptavaki á viðskipti fyrir 600 milljónir í 
einum flokki á dag er honum heimilt að hætta framsetningu tilboða í 
viðkomandi flokki. Þessi mælikvarði gefur því betra mat á verðgildi en 
síðasta viðskiptaverð því á hverjum tímapunkti eru útistandandi tilboð 
skuldbindandi af hálfu þess sem stendur á bak við þau. Í þessari rannsókn er 
byggt á hagstæðasta kauptilboði sem nálgun á verðgildi bréfanna. 

Aðferðafræði 

Til þess að fá mælikvarða á þróun verðgildis íbúðabréfa er tekið meðaltal af 
kauptilboðum (bæði á grundvelli verðs og ávöxtunarkröfu) hvers flokks i á 
hverjum tímapunkti t:  

(1) ∑
=

=
4

14
1

i
itt HTHT  

HTit stendur fyrir hagstæðasta útistandandi kauptilboð í lok klukkutíma t 
fyrir íbúðabréf í flokki9 i. Út úr þessari jöfnu verða til tvær tímarunur: (i) 
Hagstæðasta kauptilboð á grundvelli verðs og (ii) hagstæðasta kauptilboð á 
grundvelli ávöxtunarkröfu. 

Breytingar á hagstæðasta tilboði eru skilgreindar sem hlutfallsbreytingar 
fyrir verðtilboð ( 1/ 1 −−tt HTHT ) og breyting er skilgreind sem breyting í 
ávöxtunarkröfu ( 1−− tt HTHT ). 

Fyrri rannsóknarspurningin er sett fram sem kenningarprófun um hvort 
meðalbreyting á ávöxtunarkröfu yfir útboðstímabil sé frábrugðin meðal-
breytingu 20 klukkutíma10 framan og 20 klukkutíma aftan við útboðstímabil. 
Seinni rannsóknarspurningunni um hvort tiltekinn viðskiptabanki hafi reynt 
að hafa áhrif á ávöxtunarkröfu á meðan á útboði stóð í nóvember árið 2005 
er svarað með því að skoða viðskiptin þennan dag og bera þau saman við 
söguleg viðskipti bankans. 

                                                 
8  Íbúðalánasjóður (2005a). 
9  Um er að ræða fjóra flokka: HFF150914, HFF150224, HFF150434 og HFF150644 í 

öllum útboðum nema því fyrsta en þá var ekki búið að gefa út HFF150914. 
10  Fjöldi daga í kringum tilboð sem notaður er til samanburðar hefur áhrif á tölfræðilega 

marktækni en ekki á formerki á meðaltölum. Sjá viðauka. 
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Brot úr niðurstöðum rannsóknarinnar 

Hækkun ávöxtunarkröfu á meðan á útboði stendur 
Mynd 2 sýnir meðaltal af hagstæðasta kauptilboði og veltu í kringum útboð. 
Af þeim sjö útboðum sem til skoðunar eru má sjá að breytingin í 
kaupávöxtunarkröfu var einungis neikvæð í einu tilfelli en jákvæð eða óbreytt 
í hin skiptin. Sérstaka athygli vekur skörp hækkun á ávöxtunarkröfu í lok 
umdeilda útboðsins nr. 6 þann 22. nóvember. Í því tilfelli samsvarar 
breytingin síðustu tvo klukkutímana í kaupávöxtunarkröfu 2,6 og 2,2 staðal-
frávikum frá meðaltalsbreytingu. Veltan síðasta klukkutímann var jafnframt 
mjög há eða 3,1 staðalfrávik frá meðaltalsveltu11. Vegna þess hve mikið þetta 
útboð sker sig úr var það skoðað sérstaklega í seinni hluta þessarar 
rannsóknar en plásstakmarkanir í ráðstefnuritinu koma í veg fyrir að hægt sé 
að birta þær niðurstöður. 

Lokaorð 

Þessi grein er útdráttur úr rannsókn sem fjallar um verðmyndun á markaði 
með íbúðabréf. Í fyrri hluta rannsóknarinnar er skoðað hvort meðalhækkun á 
verði íbúðabréfa sé hærri á meðan á útboði stendur en á öðrum tímabilum. 
Niðurstaðan er sú að meðalhækkun er hærri en tölfræðileg marktækni er hins 
vegar ekki afgerandi. Útboðið þann 22. nóvember árið 2005 sker sig hins 
vegar úr en þá hækkaði meðalávöxtunarkrafa íbúðabréfa um samtals 9 
punkta. Þessi hækkun gekk svo til baka snemma daginn eftir. Í seinni hluta 
rannsóknarinnar er þetta útboð tekið sérstaklega fyrir með því að skoða 
viðskipti viðskiptabankans sem stóð á bak við stærstan hluta af sölu bréfanna 
þennan dag. Þessi skoðun leiðir í ljós með nokkuð afgerandi hætti að 
bankinn hafi vísvitandi haft áhrif á verð á íbúðabréfum til að freysta þess að 
hafa áhrif á niðurstöðu útboðsins. Verðmyndun með íbúðabréf endurspeglar 
þar af leiðandi ekki alltaf efnahagsaðstæður heldur geta markaðsaðilar haft 
áhrif á verð. 

                                                 
11  Meðaltal og staðalfrávik mælt yfir +/-50 daga frá öllum útboðum og á meðan á útboði 

stendur. Samtals:740 mælingar. 
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Co-existence of institutional logics- 
empirical study of music industry 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir 

 

The paper builds on the theory of institutional isomorphism which states 
that through three isomorphic processes the coercive, normative and 
mimetic, institution influences organisational structure. Arguing that over 
time these processes lead to one dominant institution and one legitimate 
organisational structure based on the dominant institution (DiMaggio and 
Powell 1983). Various studies have supported this theory (Haveman 1993; 
Shin-Kap 1994; Thornton 2002) yet a simple observation of creative 
industries (production and sales of products or services with artistic content) 
seems to indicate that there is a co-existence of two organisational forms. 
Based on this the aim is to answer the following question: 
 

Why, if institutional isomorphism does work, is the music industry divided into 
the two apparently distinct sides Majors and Indies, and not only in a temporal 
way but what seems to be a rather stable organisation? 

Theory of institutional isomorphism 

The theory of institutional isomorphism, predicts that even if the firms in a 
given field are not all organised in the same way they would fall in to one of 
the three isomorphic processes coercive, mimetic or normative and based on one 
or more of these processes become increasingly similar. The three 
isomorphic processes can thus be understood as pressure upon organisations 
in a given field to adopt the same process as the organisations in the field, 
resulting in a fairly homogeneous population of organisations. 

Coercive isomorphism is a result of a formal or informal pressure upon 
firms and organisation in a given field. The formal pressure can be a result of 
a governmental mandate, even new laws directly affecting the organisation or 
operation of the organisations. Informal pressure is extended on firms by 
other firms or organisations in the given field. These organisations are often 
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interrelated and their pressure even if informal hard to ignore. Informal 
pressures also include cultural expectations in the field.  

When faced with uncertainty organisations are increasingly likely to copy 
organisations they perceive successful in other words mimicking them. Unlike 
in coercive isomorphism the organisation being copied might not know that 
it is being copied and might have no desire to be copied. This way 
organisational structure, which might be efficient for one organisation but 
not if every organisation in the field adopts it, gets adopted in the entire field. 
Isomorphism does therefore not necessarily lead to economic efficiency. The 
mimetic process does however carry with it a certain type of legitimacy, in 
situations where organisations are looking for the ‘right’ way of organising. 

The third source of isomorphic change is normative or increased awareness 
and distribution of a professional standard. DiMaggio and Powell define 
professionalisation as the collective struggle of members of an occupation to 
define the conditions and methods of their work (DiMaggio and Powell 
1983) the normative process is thus closely related to professional education 
and professional networks. 

All three processes can be related to the search for legitimacy. The firms 
are not accepted as legitimate within the field if they do not adhere to a 
certain structure or they seek legitimacy by copying already legitimate 
organisations, processes or by hiring individuals with a certain education 
allowing them to gain legitimacy through a professional standard. According 
to this theory there will in time be only one legitimate organisational form 
with in a given field. Which as pointed out by the research question does not 
seem to fit with empirical observations of the music industry. 

Institutional logics 

Based on this discrepancy one could argue that the theory of institutional 
isomorphism is wrong but this will not be done her, but an alternative 
suggested by emphasising the notion of institutional logics introduced by 
Friedland and Alford (1991). Institutional logic refers to a means-end 
relationship representing a given value system, it defines the means believed 
to bring about the desired end of the value system. In the case of creative 
industries this means that the artistic institutional logic is created in the 
artistic community which includes individuals that don’t necessarily belong 
to the given field but share the artistic value system. In the same way the 
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commercial logic is created within economic theory and any commercial field 
not only the given one. 

As the institutional logics do not exist in isolation it is quite possible 
(even inevitable) that more than one institutional logic exists with a given 
field. This is in particular true for products or services that in their 
production combine two or more institutional logics. These products most 
often combine the commercial logic with a non-profit logic or a logic 
believed to be unprofitable or in the most extreme cases to have failed if 
profitable. These are for example art, craft, health and education fields, 
where one logic aims for a high quality of art, craft or education while at the 
same time limited by the concern of economic efficiency and profitability. 

In all these fields both the logics must be at work but the question then 
remains which one of the logics the structure of the organisation in the field 
will follow. Whether one of these institutional logics will become the 
dominant one as is the case in Thornton’s work on book publishing 
(Thornton 2002; Thornton and Ocasio 1999). Whether there will be a 
compromise or a hybrid form as is the case in the study of health care has 
shown (D'Aunno, Sutton and Price 1991). Or if these two institutional logics 
will co-exist and result in two different organisational structures. 

The first two (one dominant logic or a hybrid from) support the theory 
of institutional isomorphism. But the third, suggested in this paper, that 
these two institutional logics can also co-exist and result in two different 
organisational structures based on two isomorphic processes, does at first 
glance seem to be contradictory to the theory of institutional isomorphism. 
The claim here is, however, that under a given set of conditions presented in 
the following propositions there will be two isomorphic processes rather 
than one. 

In those fields, where isomorphic processes force a hybrid form of the 
two logics e.g. in health care a hybrid logic that combines elements of both 
logics will be the one institutionalized and determine organisational structure 
in fields. Here it will be argued that in this case the hybrid organisation is 
brought about by the structural power e.g. of the buyer (the astate in the case 
of healthcare) Where both logics are, however, financially viable both logics 
can exist within the given field. That is, two isomorphic processes each 
leaning towards on of the institutional logics can co-exist. 

This means that individuals who hold the artistic value system will only 
be able to implement strategies based on the artistic institutional logic, to the 
extent that they are financially possible. That is don’t lead the organisation 
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directly to bankruptcy and/or the financial source does not have the power 
to influence the strategy selection. 

This could be reframed to say that there can only be two isomorphic 
processes given that the coercive process of one of the logics is not strong 
enough to force the other logic in to its form. 

The Music Industry 

The music industry is here being used as an example of a creative industry 
and a field combining two institutional logics where art is being sold on a 
commercial market. Further it is a industry that has already raised academic 
interested for the organisational division in to two groups that are generally 
referred to as Majors and Independent labels (Indies).  The Majors are a 
handful of large international firms, dominating the market with around 80% 
market share (Economist 2004). The term ‘Indies’ referring to those firms 
that are independent of the Majors (Silva and Ramello 2000). These are 
much smaller than the Majors and as the cost of entry and exit is low there is 
a steady stream of firms in and out of the market (Scott 2000). It is clear that 
the economics of scale and scope are big in the music industry, a clear 
advantage for the large multinational Majors, yet, in spite of the economic 
inefficiencies the Indies have continued to exist. 

Explanations for this duality in organisational structure in the music 
industry have been offered using transaction cost economics (Gander and 
Rieple 2004) and the need for innovation (Lopes 1992; Peterson and Berger 
1975) explaining how the Indies feed in to the system as whole. Neither on 
of them has, however, been able to account for the stability and non 
collaboration or movement between the two sides. 

Data collection 

The findings to be presented in the following chapter are based on a 
qualitative study of the UK music industry, mainly in London. 

London was selected as a base for the research as the music industry in 
the UK is the third largest in the world and thus believed to be big enough 
for all important logics and functions of the industry to be present. Twenty 
interviews where conducted in the period from October to December 2005, 
with individuals working in the industry, out of these two had previously 
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worked in the industry and decide to leave. Apart from the interviews the 
paper also builds on industry data from industry organisations such as the 
British Phonological Institute (BPI) and AIM. 

Findings 

The interview data shows a distinction between two logics, reflecting the 
commercial and artistic institutional logics. Describing these in detail is 
beyond the scope of this paper where the focus will be on the isomorphic 
process leading to the given organisational structure. 

The first process the coercive one is operationalised as structural power. 
In music industry distribution and marketing are where the economics of 
scale are most important. Getting the music to an outlet where consumers 
can get it and marketing in moving consumers to buy. Media attention is one 
way of raising awareness of consumers and thus increases the likelihood that 
they purchase the product but it runes both ways the bigger the consumer 
interest is the more likely the commercial media is going to show interest in 
playing the music, and thus this other wise ‘free’ source of awareness is 
influenced by the power of scale. 

This is also true for the outlets, the better the display of the music in 
stores (on- and offline) the more consumer attention it gets and vice versa. 
As outlets have more interest in those titles that sell well. One way of raising 
consumer awareness is marketing which, in the age of decentralizations of 
media, is very expensive and only feasible when expected sales are high. 
From this we can see that size matters, as the bigger the sales the better the 
access to those two crucial parts of the chain, outlets and media. 

If we move to the relationship between the outlets and the distribution 
the outlets are in a way a collection point for more than one distributor, and 
with control over what they take in an how well they display it, but only to 
the extent that they also need to stock music, and are thus dependent on the 
distributors to provide that stock, not only the best sellers but also to be able 
to offer a least some selection.  

The size of the distribution firms is thus important, the bigger (in scale 
and scope) their selection the stronger their influence on the outlets.  

In a similar way as the outlets are collection point for the distribution 
firms, many distributors work for more than one label and the story is thus 
repeated.  
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Economics of scale are here again significant, specially in reaching the 
consumers, and in this the (now) four Majors are masters. With market share 
data at their fingertips they follow sales very closely and monitor the 
effectiveness of advertising on sales  
 

Every month we would get the product profile of everything that is out in the 
charts 100 so we know what has been sold where, how many weeks in the charts 
and then if we need specific things we can sort that out in about 5 minutes. 

 
If I know one of my artists is strong in Scotland i will book a TV advertising just 
in Scotland and the north and it will cost me only a fraction of what it would 
cost in London.  

 
If we know it works there then you might put your money on a national spot the 
following week. You can test regions of strength in order to work out how much 
you national TV campaign should be or where you should be putting your ad. 

 
The strength of the Majors is thus their mass output and dominance of 

the distribution and sales side of the production line. And with their joint 
market share just under 80% in 2004 (BPI 2005) they pose a considerable 
hindrance for the smaller labels to access the market. In the UK the 
existence of relatively large independent distribution firms has eased access 
to the market for Indie labels and some of them have become rather big on 
the Indie standard (3% of the market). A further prove to the use of the 
Indie/Major distinction as primarily a market power relation would be the 
tendency of those that belong to the ‘cottage’side of the industry to refer to 
the bigger Indies (i.e. independent of the Majors) as Majors them self’s. 

The important factor here is that even with the strength of the structural 
power of the Majors through the strength of their distribution system the 
Majors are still not able to dictate the consumption of individuals many of 
who still make purchasing decisions independently from best sellers lists and 
the marketing campaigns of the majors and thus sustaining markets for 
music selling in smaller quantities. These sales can be called niche sales, or 
sales based on special information often gotten through channels slightly 
different to those of the Majors. Using these information outlets and keeping 
production cost to a minimum the Indies are able to be financially 
independent of the Majors The coercive process is thus not strong enough 
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to force one hybrid logic. This is the pre-requirement for there to be two 
isomorphic processes. 

This necessary condition of financial independence is, however, not a 
sufficient one to draw the conclusion that there really are two isomorphic 
processes in the field rather than one. Hence we need to take a closer look at 
the normative and mimetic.  

The normative process describes the degree of professonalisation such as 
founding of professional associations leading to increased homogeneity. The 
founding of AIM in 1999 was a big step in establishing the Indie as a 
legitimate organisational form apart from the Majors supporting the 
hypothesis that there are two isomorphic processes. A membership 
association of independent music labels and the criteria for membership is at 
least 50% own equity and less than 5% of the world wide market share for 
recorded media. 

This definition was constructed as to exclude the Majors and any labels 
they have control over without directly naming the majors of the time of the 
founding. Taking into account the possibility that the majors might not 
always be the same five they where at the foundation of AIM in 1999. The 
background for the foundation of AIM was an understanding of a distinction 
between the needs of the big international conglomerates and the smaller 
independent firms. From the definition it is clear that power is central to the 
differentiation between these two categories. This is supported by the words 
of the CEO of AIM 
 

[the definition] takes care of ownership and power control. 
We work on the bases of 50/50 but that does not necessarily give the true story 
about the control – because quite often you might find a independent with a 
100% of its equity but the control might still be with the Major – and in those 
grey areas we come down to people being able to make their own decisions. If a 
company joins AIM because it feels that it wishes to be a member and pays it’s 
subscription it is because the executives of that company make their own 
decisions, regardless of the equity status. 

 
Even pointing out the importance of the importance of the executives to 

make decisions independently of the bigger players in the field. 
Central to the theory of institutional isomorphism is the concept of 

legitimacy. Based on the above treatment of the industry it can be argued 
that the two organisational structures gain their respective legitimacy from 
different sides of the production process. The Majors rooted in the 
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commercial institutional logic base their legitimacy on the sales, marketing 
and distribution building on economics of scale and available market 
information in an attempt to maximise profit. At the same time the Indies 
rooted in the artistic institutional logic emphasis the selection and the 
development of artists priding them self’s on their enthusiasm for each 
individual artist on their repertoire. Claiming the Majors are more interested 
in the short term financial returns and thus feel no guilt in taking on three 
new artists, see how they are doing and then get rid of the two that don’t do 
well. 

One individual with experience in working in both the Major and Indie 
side of the industry offered his description of the situations  
 

I think that Major are not sensitive enough there is just too much – of a hard 
core business model. Forecasting quarterly and having yearly figures. So if 
somebody says ‘I’ll sign it in this year but it’s going to take me 18 months to 
develop it really gives them a headache because the accountants don’t get it.  

 
These differences in legitimacy, resulting from two different institutional 

logics are reflected in two professionalisation processes in the sense that they 
can be represented in two professions with in the industry, A&R on one 
hand and Marketing and Sales on the other. 

The normative divide between the two has further more been 
established/emphasised by the foundation of AIM which in its work has 
institutionalized the Indie by publishing guide lines for startups as well as 
providing standardised contracts for digital distribution. At the same time the 
Majors have to play by the rules of the share holders expectations on return 
on investment. We can thus conclude that there are two normative processes 
co-existing in the music industry. 

In the interview data mimetic, or copying successful strategy, mechanism 
is only described in the A&R side of the production process. A prove that 
the firms closely follow what the other firms in the industry are doing, both 
Majors and Indies, can be seen in the herd like behaviour in looking for, 
following and signing artists which was described by more than one 
respondent. 
 

A&R people, tend to be a particular breed. They want something that everybody 
else wants. So they’ll start sniffing around, all they need is a bit of a hype about 
something and they’ll start to pay attention. 
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This might indicate that this process did not lead in to two different 
organisational structures – as both the Majors and the Indies are in many 
cases approaching the same artists. Their offers to these same artists are 
however different, in that the Major labels are more willing to participate in 
bidding wars over artist while the Indies often offer higher percentage, even 
to the extent of 50/50 deals, sharing any profit with the artist but also a 
bigger part of the risk. The independents further pride them selves of taking 
the time to listen to demos they get sent and with this effort signalling 
interests in the artistic content rather than only the buzz the band/artist have 
created amongst A&R people. 

There thus seems to be two separate isomorphic processes based on 
these two professions, which reflect the two institutional logics the artistic 
and the commercial showing. 
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Peningastefna Seðlabankans:  
Svarar hún kostnaði? 

Ragnar Árnason 

 

Frá dögum síðari heimstyrjaldarinnar hefur svokölluð ofþensla verið þrálátt 
íslensk efnahagsvandamál. Ofþensla táknar það ástand þegar eftirspurn í 
hagkerfinu er umfram framleiðslugetu. Ein fyrsta og augljósasta afleiðing 
ofþenslu er verðbólga. Viðskiptahalli fylgir gjarnan í kjölfarið. 

Orsakir ofþenslu geta verið ýmsar. Hér á landi hefur hún undanfarna 
áratugi oftast stafað af tvennu: (i) óraunsærri verðlagningu einokunar- eða 
fákeppnisaðila á veigamiklum aðföngum, einkum fjármagni (vextir) og vinnu-
afli (launataxtar) og (ii) framkvæmdagleði hins opinbera. Þessar orsakir eru 
ekki með öllu óháðar og fara iðulega saman.  

Frá árinu 2003 hefur íslenskt efnhagslíf siglt seglum þöndum inn í tímabil 
ofþenslu. Orsakirnar hafa fyrst og fremst verið fjárfestingar í orku- og 
stóriðjugeiranum langt umfram framkvæmdagetu þjóðarbúsins. Afleiðing-
arnar hafa orðið eins og venjulega; verðbólguþrýstingur og halli á viðskipta-
jöfnuði. Ekki eins augljósar afleiðingar en jafnvel enn skaðlegri er umturnun í 
rekstrarskilyrðum atvinnuvega er stóriðjuframkvæmdir hafa rutt atvinnu-
vegum til hliðar og tilraunir til hagstjórnar hafa framkallað óstöðugt og 
sveiflukennt efnahagsumhverfi. Mikilvægt er að átta sig á því að þetta eru 
afleiðingar efnahagsvandans, nánast sjúkdómseinkenni hans. Hinn raunveru-
legi efnahagsvandi felst í tilraunum til að framkvæma meira en rúm er fyrir í 
hagkerfinu 

Þessi ofþensla var ekki ófyrirséð. Öðru nær. Löngu áður en þetta síðasta 
stóriðjuskeið hófst hafði hagstjórnararmur ríkisvaldsins, Seðlabankinn, fjallað 
um nauðsynlegar gagnráðstafanir til að skapa þessum miklu framkvæmdum 
rúm í hagkerfinu. Opinskátt var því lýst að vera kynni að vextir yrðu að 
hækka til að skapa þetta rúm (sjá t.d. Fylgiskjal IV með frumvarpi til laga nr. 
38/2002). Það virðist m.ö.o. hafa verið gert ráð fyrir því að með 
peningamálastjórn væri unnt að eyða skaðlegum áhrifum þessara fram-
kvæmdaáforma. 
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Í þessari ritgerð er ætlunin að taka þessa forsendu til nokkurrar skoðunar. 
Einkum og sér í lagi er það athugað hvort og þá hversu vel stjórntæki það 
sem Seðlabankinn hefur valið til verksins, þ.e. vextir á endurhverfum 
viðskiptum við lánastofnanir, dugi. Niðurstaðan er sú, að verkan þessa tækis 
hafi reynst talsvert önnur og efnahaglega dýrkeyptari en Seðlabankinn virðist 
hafa gert ráð fyrir. Það virðist jafnvel álitamál hvort ávinningurinn af þessari 
peningastefnu Seðlabankans vegi upp á móti kostnaðnum. Þrátt fyrir að hér 
hafi verið miklar fjárhæðir í húfi, og séu það raunar enn, hafa engar mælingar 
verið gerðar á þessu atriði.  

Hlutverk Seðlabankans og stjórntæki 

Með lögum um Seðlabanka Íslands árið 2002 (l. nr. 36/2001) var hlutverki 
hans breytt og jafnframt skýrt. Aðalatriðið er að markmið peningastefnunnar 
var einfaldað verulega. Í stað fremur almennra þjóðhagsmarkmiða var það 
gert að meginverkefni Seðlabankans að tryggja verðstöðugleika. Var þessi 
breyting í samræmi við breyttar áherslur í hlutverki Seðlabanka víða um 
heim.  

Seðlabankinn hefur kosið, í samræmi við heimild laga, að túlka mark-
miðið um verðstöðuleika svo að stefna beri að tiltekinni verðbólgu með 
vikmörkum. Þetta verðbólgumarkmið er nú 2,5% og vikmörkin 1,5%.  

Seðlabankinn ræður yfir ýmsum stjórntækjum til að ná markmiði sínu. 
Þeirra helst eru ( sbr. l. nr. 36/2001): 

 
1. Vextir í endurhverfum verðbréfaviðskiptum við lánastofnanir 
2. Vextir á viðskiptareikningum lánastofnana hjá Seðlabankanum 
3. Vextir á innistæðubréfum lánastofnana hjá Seðlabanka 
4. Hlutfall bindiskyldu fjár lánastofnana hjá Seðlabanka  
5. Kaup og sala verðbréfa á verðbréfamarkaði 

 
Ekki verður annað séð en af hálfu Seðlabankans og annarra stjórnvalda sé 

litið svo á að með því að beita þessum stjórntækjum á viðeigandi hátt geti 
Seðlabankinn stjórnað markaðsvöxtum í landinu. Það er hins vegar óhófleg 
bjartsýni eins og nú verður rakið.  

Þegar fjármagnsflutningar milli landa eru frjálsir er getu Seðlabankans til 
að ákvarða innlenda vexti, a.m.k. raunvexti, settar tilteknar skorður. Þessar 
skorður ákvarðast af vaxtastiginu erlendis. Þær eru því þrengri sem 
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fjármagnsflutningar eru auðveldari og ódýrari. Verði frávik þeirra raunvaxta 
sem Seðlabankinn stefnir að (en það eru auðvitað fyrst og fremst raunvextir 
sem hækka þarf til að draga úr ofþenslu) og vaxta erlendis of mikið hefur 
fjárstreymi út og inn úr landinu tilhneigingu til að koma í veg fyrir að þessu 
marki sé náð. Vilji Seðlabankinn t.d. hækka vexti um of miðað við erlenda 
vexti mun erlent fé einfaldlega streyma inn í landið á þeim vöxtum sem 
erlendar fjármálastofnanir telja fullnægjandi. Það verður þá gengi krónunnar 
sem hækkar en ekki innlendir vextir. Streitist Seðlabankinn enn við og haldi 
áfram að hækka vexti sína er hugsanlegt að erlent grunnfé komi að mestu eða 
öllu leyti í stað innlends. Vextir eru leiguverð peninga. Því má segja að þegar 
hér er komið sögu hafi Seðlabankinn verðlagt sig út af markaðnum. 
Niðurstaðan er með öðrum orðum sú, að við skilyrði frjálsra fjármagns-
flutninga geti Seðlabankinn ekki, jafnvel þótt hann beitti öllum sínum 
stjórntækjum, sett hagkerfinu hvaða raunvexti sem er. Það sama gildir 
sennilega að talsverðu leyti um nafnvexti, m.a. vegna tímatafa.  

Nú er það svo, að af öllum stjórntækjum sínum hefur Seðlabankinn kosið 
að beita fyrst og fremst vöxtum í endurhverfum viðskiptum til þess að ná 
verðbólgumarkmiði sínu (Seðlabanki Íslands, 2006). Þurfi lánastofnanir á fé 
frá Seðlabankanum að halda setja þessir vextir lágmark á þá vexti sem 
lánastofnanir geta boðið fyrir skammtímalánsfé á markaðnum. Við þær 
aðstæður geta því þessir vextir dugað til að stýra skammtímavöxtum 
innanlands. Séu önnur efnahagsskilyrði eftir óskum, myndu síðan aðrir vextir 
í vaxtarófinu (frá skammtíma- til langtímavaxtavaxta) fylgja í kjölfarið. 

Gallinn er bara sá, að alls ekki er víst að þessar forsendur haldi. Það er í 
fyrsta lagi ekki unnt, eins og að framan er rakið, að færa vexti út fyrir þann 
ramma sem alþjóðlegir fjármagnsflutningar leyfa. Í öðru lagi er ekki víst að 
lánastofnanir þurfi yfirleitt á skammtímalánsfé Seðlabankans að halda. Það er 
að vísu líklegra í þensluástandi en ella, en fremur ólíklegt í efnahagskreppu 
(eins og Seðlabanki Japans hefur fengið að kenna á). Í þriðja lagi er alls ekki 
víst að hækkun skammtímavaxta muni fljóta út yfir allt vaxtarófið. Sé 
uppspretta langtímafjármagns greið, t.d. frá útlöndum eða vegna væntinga 
um tiltölulega lága framtíðarvexti, getur vel farið svo að langtímavextir, sem 
skipta meira máli fyrir fjárfestingar, haggist ekki þótt skammtímavextir hækki. 
Þetta er m.a. það sem gerst hefur á íslenskum peningamarkaði á yfirstandandi 
þensluskeiði.  
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Hið hagræna samhengi: Aðalatriði 

Vextir þeir sem Seðlabankinn setur í endurhverfum viðskiptum sínum við 
innlánsstofnanir hafa sæmilega bein áhrif á tvær lykilstærðir í efnahags-
kerfinu. Þessar stærðir eru: (i) innlend eftirspurn og (ii) gengi krónunnar. 
Fyrri áhrifin eru velþekkt í hefðbundinni hagfræði (Keynes, 1936; Friedman, 
1956). Síðari áhrifin eru ekki mikið til umræðu í hefbundnum hagfræði-
textum. Þau komu fyrst og fremst til skjalanna eftir að horfið var frá 
gengisstýringu — það gerðist á stærri vesturlöndum frá áttunda áratug 20. 
aldar og hér á Íslandi frá 2001 — og tiltölulega óheftur flutningur fjármagns 
landa á milli var leyfður. Síðari áhrifin skipta fyrst og fremst efnahagslegu 
máli fyrir lönd með tiltölulega stóran utanríkisgeira, eins og t.d. Ísland. Fyrir 
stærri lönd og ríkjaheildir eins og t.d. Bandaríkin og Evrópusambandið er 
þetta samhengi vaxta og gengis efnahagslega miklu afdrifaminna. Ugglaust er 
það ein af ástæðunum fyrir því að það hefur hlotið minni athygli í 
hagfræðitextum og í umræðunni um hlutverk seðlabanka.  

Íhugum nú þessi tvennskonar áhrif hvor fyrir sig. Til að auðvelda 
umræðuna skulum við gera ráð fyrir að um vaxtahækkun sé að ræða. Vaxta-
lækkun hefur gagnstæð áhrif. 

Áhrif á innlenda eftirspurn  
Hærri vextir hafa tilhneigingu til að draga úr innlendri eftirspurn miðað við 
það sem að öðrum kosti hefði orðið. Gera má greinarmun á tvenns konar 
áhrifum þeirra. Í fyrsta lagi hvetja hærri vextir til aukins sparnaðar og þar 
með minni eftirspurnar eftir neysluvörum. Í öðru lagi gera þeir fjárfestingarfé 
dýrara og hafa þannig tilhneigingu til að draga úr eftirspurn eftir 
fjárfestingarvörum. Þessi áhrif virka bæði á neytendur og fyrirtæki.  

Mikilvægt er að átta sig á því að þessi áhrif hærri vaxta eru þó ekki 
algeralega einhlýt. Hærri vextir geta gert lánadrottna ríkari. Meiri auðlegð 
leiðir að öðru jöfnu til aukinnar eftirspurnar. Við venjulegar efnahags-
aðstæður eru þessi áhrif tiltölulega veik. Hins vegar er unnt að hugsa sér 
aðstæður þar sem þau yfirgnæfa hin neikvæðu áhrif á eftirspurn. Annað atriði 
er að hærri vexir, sérstaklega ef þeir koma til vegna aðgerða Seðlabanka, 
kunna að hafa áhrif á væntingar. Ef þessi áhrif eru þannig að væntingar um 
yfirvofandi kreppu hverfa, getur vaxtahækkun leitt til meiri eftirspurnar en 
ekki minni. Við hagstjórn með vöxtum er brýnt að hafa þetta hvort tveggja í 
huga.  
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Áhrif á gengi krónunnar 
Hækkun innlendra vaxta hefur tilhneigingu til að hækka gengi krónunnnar 
(fleiri einingar erlendrar myntar fyrir innlenda), þ.e. lækka gengisvísitöluna 
eins og hún er reiknuð. Þessi áhrif stafa fyrst og fremst af fjármagns-
flutningum landa á milli og eru þeim mun sterkari sem vaxtamunurinn er 
meiri og fjármagnsflutningar eru auðveldari (ódýrari).  

Ímyndum okkur t.d. að hér hækki vextir miðað við erlenda. Þá munu 
innlendir lánatakendur í auknum mæli kjósa að taka lán sín erlendis. Þegar 
þeir breyta þeim lánum í íslenska mynt vex eftirspurnin eftir krónum sem og 
framboð erlends gjaldmiðils. Þar með hækkar krónan í verði miðað við 
erlendan gjaldmiðil. Gengi krónunnar hækkar, þ.e. gengisvísitalan lækkar. 
Auk þessa munu innlendir og erlendir eigendur fjármagns sem ávaxtað er á 
erlendum mörkuðum nú hafa tilhneigingu til flytja hluta þess yfir í íslenskar 
krónur þar sem ávöxtun er nú tiltölulega hærri. Þetta eykur einnig eftirspurn 
eftir krónum með sömu áhrifum á gengið.  

Eins og varðandi áhrif vaxta á innlenda eftirspurn eru þessi gengisáhrif þó 
ekki einhlýt. Áhrif vaxtahækkunar á væntingar um gengisbreytingar geta haft 
hér mikil áhrif og ýmist stórlega styrkt áhrifin eða hugsanlega snúið þeim við. 
Ef reiknað er með að hærri vextir leiði til hækkunar á gengi krónunnar er 
þeim mun vænlegra að taka erlend lán og/eða festa fé á Íslandi. Þessi áhrif 
ýta undir enn frekari gengishækkun. Þannig hafa þessar væntingar til-
hneigingu til að staðfesta sjálfar sig. Auðvelt er að sýna fram á að þetta ferli 
geti verið óstöðugt, a.m.k. á kafla, m.ö.o. það leiði tímabundið til sífelldrar og 
ósjálfbærrar hækkunar í gengi krónunnar. Ýmislegt bendir til að slík 
gengisbóla krónunnar hafi átt sér stað á liðnum misserum. Ef á hinn bóginn, 
vaxtahækkun framkallar eða ýtir undir þá trú að verulegt gengisfall krónunnar 
sé yfirvofandi (þ.e. að Seðlabankinn hafi gripið til vaxtahækkunar til að 
forðast það), gæti ferlið snúið með öllu við. Í stað aukinnar eftirspurnar eftir 
krónum gæti vaxtahækkun leitt til aukins framboðs er aðilar í ofboði 
freistuðu þess að losa sig við krónur. Ljóst er að við vaxtaákvarðanir 
Seðlabanka er nauðsynlegt að hafa þessi hugsanlegu áhrif á væntingar í huga.  

Mikilvægt er að átta sig á því að áhrif vaxtabreytinga, sem Seðlabanki 
stendur fyrir, á fjármagnsflutninga eru miklu sterkari á fé sem bundið er til 
skamms tíma en langs. Slíkar vaxtabreytingar eru að jafnaði ekki ýkja 
langvarandi og tilfærsla á fé sem bundið er til langs tíma (fjárfestingar, 
langtímalán o.þ.h.) er of dýr til þess að það borgi sig að eltast við tiltölulega 
skammvinnar vaxtasveiflur. Þetta þýðir þá jafnframt að fé það sem flyst til á 
milli landa vegna skammærra vaxtabreytinga er gjarnan það sem einkennist af 
svokallaðri spákaupmennsku. Fé af þessu tagi er mikið í heiminum og 
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gríðarlegt miðað við íslenskan þjóðarbúskap og peningamarkaði. Það þýðir 
að sé ekki fyllstu varúðar gætt við stjórn peningamála gæti gengi krónunnar 
orðið leiksoppur slíkra viðskipta. Þetta er sérstakt áhyggjuefni með tilliti til 
möguleikanna á gengisbólu sem að ofan er lýst. Þetta er sérstakt dæmi um 
sérstaka erfiðleika við sjálfstæða peningastjórn í smáríki eins og Íslandi (sjá 
nánar Tryggvi Herbertsson og Gylfi Zoega, 2006). 

Miðlun peningastefnunnar: Eftirspurnarbraut eða 
gengisbraut 

Við höfum séð að vaxtabreytingar Seðlabankans geta haft áhrif á efnahags-
lífið og þar með verðlag eftir tveimur miðlunarbrautum sem við getum til 
hægðarauka kallað eftirspurnarbraut og gengisbraut. Seðlabankinn ræður engu 
um hvor brautin er ríkjandi. Fyrir árangur peningastefnunnar skiptir það hins 
vegar mjög miklu máli. 

Eftirspurnarbraut 
Vaxtahækkun Seðlabankans hefur tilhneigingu til að draga úr heildareftir-
spurn. Minni eftirspurn leiðir að öðru jöfnu til lægra verðlags. Því er ljóst að 
vaxtahækkun Seðlabankans, að því marki sem hún hefur yfirleitt áhrif á 
eftirspurn, lækkar verðlag eða spornar a.m.k. gegn verðhækkunum. Það er 
galli að þessi áhrif koma fram á nokkuð löngum tíma. Ástæðan er sú að 
hækkun Seðlabanka á vöxtum í endurhverfum viðskiptum verður að vinna 
sig í gegnum vaxtarófið og síðan á eftirspurn til að virka á verðlag. Þessi 
tímatöf getur að áliti Seðlabankans numið einu til tveimur árum frá 
vaxtahækkun (Þórarinn Pétursson, 2000; Yngi Örn Kristinsson, 2000). 

Gengisbraut 
Vaxtahækkun Seðlabankans hefur tilhneigingu til að hækka gengi krónunnar. 
Áhrif gengis á verðlag eru tvíþætt. Í fyrsta lagi hefur gengisbreyting bein og 
afar skjót áhrif á verðlag innfluttra vara. Innfluttar vörur eru stór hluti af 
vörum á innanlandsmarkaði eða á milli 30-40%. Hlutdeild þeirra í almennu 
verðlagi eins og það mælist í verðlagsvísitölum er því svipað. Þetta þýðir að 
10% gengishækkun (10% lækkun gengisvísitölunnar) lækkar innlent verðlag 
fljótlega (á 1-3 mánuðum) um 3-4% og öfugt. 

Í öðru lagi hefur hærra gengi (og þar með lægra verð innflutts varnings) 
tilhneigingu til að færa eftirspurn frá innlendri framleiðslu og til innfluttrar. 
Þar með dregur úr innlendri eftirspurn. Það þrýstir einnig á verðlag niður á 
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við. Þessi eftirspurnaráhrif á verðlag eru hliðstæð þeim sem gerast eftir 
eftirspurnarbraut, en sennilega talsvert fljótvirkari. Miðað við bein verðlags-
áhrif gengisins eru þau þó sennilega fremur lítilvæg. 

Mikilvægt er að átta sig á að gengisbrautin liggur í rauninni ekki að rótum 
vandans, þ.e. of mikilli eftirspurn í hagkerfinu. Hún dregur í sjálfu sér ekki úr 
eftirspurn í hagkerfinu. Hún færir hana aðeins yfir til innfluttra vara. Með því 
að lækka verð þeirra og auka hlutdeild þeirra í vörunotkun tekst henni að 
halda verðlagi stöðugu. Á sama tíma hrúgar hún upp viðskiptahalla.  

Gengisbrautin tjaldar því að mörgu leyti til einnar nætur. Fyrr eða síðar 
verður að brúa viðskiptahallann. Snúist umframeftirspurnin ekki upp í 
andstæðu sína, þ.e. samdráttur útflutningsgreina verði slíkur að veruleg 
kreppa skapist í hagkerfinu, verður það ekki gert með öðru en því að gengi 
krónunnar lækki aftur. Þegar það gerist verður verðbólgugusa. Þegar áhrif 
vaxtahækkunar Seðlabanka fara fyrst og fremst eftir gengisbraut er að öðru 
jöfnu einungis um frestun verðbólgu að ræða.  

Það er umhugsunarvert að gengisbrautin, þegar hún er yfirgnæfandi, er í 
rauninni gamla handstýring gengisins með öfugu formerki. Áður var gengið 
fellt til að styrkja útflutningsatvinnuvegi. Nú er gengið hækkað til að ná 
verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Fylgdi Seðlabankinn enn gamla mark-
miðinu að styrkja útflutningsatvinnuvegi myndi hann lækka vexti til að fella 
gengið.  

Áhrif peningastefnunnar á aðrar mikilvægar 
efnahagsstærðir 

Vaxtabreytingar Seðlabankans hafa áhrif á fjölmargar efnahagsstærðir aðrar 
en verðlag. Seðlabankinn heldur því raunar fram að slík áhrif séu ekki til 
langframa (Seðlabanki Íslands, 2001). Þetta er e.t.v. rétt að gefnum tveimur 
forsendum: (i) aðgerðir eru tímabundnar og þeim hætt fljótlega (eða sveiflast 
samhverft um einhvern tiltekinn hlutleysispunkt) og (ii) horft er mjög langt 
fram á veginn (a.m.k. marga áratugi eða hundruða ára). Þegar til skemmri 
tíma er litið eru þessi áhrif þ.á.m. á raunstærðir hins vegar fjölmörg og 
hugsanlega mjög veruleg. 

Áhrif vaxtahækkunar Seðlabanka á efnahagsstærðir aðrar en verðlag eru 
mjög mismunandi eftir því hvort þau berast eftir eftirspurnarbraut eða 
gengisbraut. Í stórum dráttum virðist eftirspurnarbrautin í sæmilegu samræmi 
við þjóðarhag en gengisbrautin miklu síður.  
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Fari áhrif vaxtahækkunar eftir eftirspurnarbraut dregur úr heildareftir-
spurn í hagkerfinu og sparnaður vex. Stafi vandinn af almennri 
eftirspurnarþenslu má segja að eftirspurnarbrautin liggi sæmilega beint að 
rótum vandans. Hafi til hennar verið gripið í tíma eða hún nægilega fljótvirk 
skapar hún rúm fyrir mikilvægustu (eða ósveigjanlegustu) útgjaldaáformin án 
verðbólgu í hagkerfinu. Eftirspurnarleiðin er hins vegar kostnaðarlaus. Hún 
kemur ekki í veg fyrir tilfærslu vinnuafls og fjármagns frá greinum sem verða 
að draga saman seglin til greina sem ryðja sér til rúms. Slík aðlögun er ávallt 
kostnaðarsöm. Sá kostnaður er þó e.t.v. minni en sú að aðlögun sem fylgja 
myndi verðbólgu í stað vaxtahækkunar. Það er a.m.k. sú forsenda sem 
peningastjórn Seðlabankans gefur sér.  

Gengisbrautinni fylgja hins vegar víðtækari og sennilega miklu kostnaðar-
samari afleiðingar. Gengisbrautin freistar þess að skapa rúm fyrir útgjalda-
áform umfram framleiðslugetu með því að mæta þeim með innflutningi. 
Gengi krónunnar hækkar, verðlag á innflutningi lækkar. Verðlag getur því 
haldist stöðugt þótt verð innlendrar framleiðsluvöru hækki. Fylgikvillarnir 
eru hins vegar alvarlegir. Mikilvægast er að gengishækkun raskar hlutfallslegu 
vöruverði í hagkerfinu. Verðlag útfluttra og innfluttra vara lækkar miðað við 
verðlag vara á innanlandsmarkaði. Þetta brenglar lífsskilyrði hinna ýmsu 
atvinnugreina verulega umfram það sem gerist samkvæmt eftirspurnar-
brautinni. Útflutningsatvinnuvegir og samkeppnisgreinar innflutnings veikjast 
en innflutningsgreinar styrkjast. Séu útflutningsgreinar í harðri alþjóðlegri 
samkeppni eða á viðkvæmu þróunarstigi, geta langtíma skaðvænlegar 
afleiðingar af þessari brenglun orðið mjög verulegar. Þá skapar gengisbrautin 
viðskiptahalla sem endurspeglast í lakari stöðu þjóðarbúsins út á við og fyrr 
eða síðar verður að brúa. 

Svarar peningastefnan kostnaði 

Þegar ofþensla er til staðar er einfaldlega ekki unnt að mæta eftirspurn allra 
aðila hagkerfisins. Verðbólga er þá ein leið til að samræma eftirspurn að 
framboði. Henni fylgir viss efnahagslegur kostnaður. Sá kostnaður hefur 
verið rakinn í löngu máli og mörgum textum (sjá t.d. Þórarinn Pétursson, 
2000b). Önnur leið er peningastjórn Seðlabankans. Takist vel til, getur hún 
bægt verðbólgu frá garði. Peningastjórninni fylgir hins vegar einnig 
efnahagslegur kostnaður. Sá kostnaður felst einkum í margvíslegri brenglun 
efnhagsstærða eins og rakið er í síðasta kafla. Meginmarkmið peningastefnu 
Seðlabankans, verðbólgumarkmiðið, byggist augljóslega á þeirri forsendu að 
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samfélagslegur kostnaður við verðbólguna sé meiri en samfélagslegur 
kostnaður við peningastefnuna. Það liggur hins vegar alls ekki fyrir. Það 
hefur ekki einu sinni verið gerð tilraun til að mæla það.  

Stefna Seðlabankans er að hækka vexti á endurhverfum viðskiptum til að 
draga úr verðbólgu. Áhrif þessara aðgerða geta farið eftir eftirspurnarbraut 
eða gengisbraut eins og að framan er rakið.  

Þessar tvær miðlunarbrautir vaxtaákvarðana hafa hins vegar talsvert ólík 
áhrif á aðrar hagstærðir eins og að ofan er rakið. Eftirspurnarbrautin hefur 
sæmilega almenn áhrif á útgjaldaáform. Gengisbrautin veikir útflutings-
atvinnuvegi og samkeppnisgreinar innflutnings, ýtir undir almenna eftirspurn 
og skapar viðskiptahalla. Flest bendir því til að samfélagslegur kostnaður af 
peningastefnu Seðlabankans sé miklu meiri þegar áhrifin fara eftir gengis-
braut en þegar þau fara eftir eftirspurnarbraut.  

Seðlabankinn ræður engu um það hvor brautin er farin og í hvaða mæli, 
a.m.k. ekki á meðan stjórntæki hans er einungis vextir í endurhverfum 
viðskiptum. Hvort miðlunarbraut þess stjórntækis er eftirspurnar- eða 
gengisbraut ræðst af hagrænum aðstæðum hvers tíma. Nú getur Seðla-
bankinn náð verðbólgumarkmiði sínu, a.m.k. tímabundið, óháð því hvor 
miðlunarbrautin er virkari. Það kann því að vera að honum sé sama eftir 
hvorri brautinni peningastefnan berst.  

Hvað sem því líður er ljóst að þjóðinni stendur ekki á sama. Samfélags-
legur kostnaður við peningastefnu Seðlabankans virðist miklu meiri þegar 
hún berst eftir gengisbraut heldur en þegar hún berst eftir eftirspurnarbraut. 
Sé ástæða til að efast um að peningstefna Seðlabankans svari kostnaði 
almennt, er afar rík ástæða til að efast þegar hún berst aðallega eftir gengis-
braut eins og verið hefur undanfarin ár.  

Lokaorð 

Stjórn peningamála hefur afar óviss áhrif á raunstærðir í hagkerfinu. Hún er 
jafnframt ónákvæmt og vandasamt tól til að stýra peningalegum fyrirbærum 
eins og verðbólgu eða gengi. Djúpan skilning á eðli hagkerfisins auk mikils 
sveigjanleika og kænsku þarf til að ná þar settum markmiðum. Eftir að 
fjármagnsflutningar landa á milli urðu frjálsir og skilvirkni peningamarkaða 
jókst hefur þessi stjórnun orðið enn vandasamari. 

Vaxtabreytingum Seðlabankans fylgir ætíð kostnaður. Það liggur ekki fyrir 
að ávinningurinn sé umfram kostnaðinn, jafnvel þegar allt leikur í lyndi. 
Þettar hefur einfaldlega ekki verið mælt. Þegar skilyrði breytast og 
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hefðbundin stjórntæki eins og t.d. hækkanir vaxta í endurhverfum 
viðskiptum renna eftir óvæntum farvegum og hafa ótilætluð áhrif á hagkerfið 
getur þessi kostnaður margfaldast. Ýmislegt bendir til að þetta hafi einmitt 
gerst á yfirstandandi þensluskeiði. Í stað þess að innlendir vextir brygðust 
skjótt og vel við stjórntækjum Seðlabankans varð miðlunarbraut peninga-
stefnunnar í verulegum mæli í gegn um gengið. Á tæplega tveimur árum frá 
2004, er Seðlabankinn hóf vaxtahækkunarhrinu sína til ársloka 2005 hækkaði 
gengi krónunnar um yfir 20%. Á sama tíma hækkuðu vextir Seðlabankans í 
endurhverfum viðskiptum úr 5.3% í 10.5%. Frá áramótum 2005-6 hefur trú 
útlendinga og annarra á þessari gengisstefnu hrunið og gengið hefur fallið um 
næstum 25%. Á liðlega tveimur árum hefur gengið m.ö.o. farið heila sveiflu 
upp á 20-25%. Mánaðarlegt gengisflökt hefur á tímabilinu verið tæplega 8%. 
Þetta eru ytri rekstrarskilyrði sem fáir atvinnuvegir í utanríkisviðskiptum fá 
þolað. Er óeðlilegt að spyrja, hvort ávinningurinn af þessari lækningaraðferð 
hafi svarað kostnaði?  

Frá 2004 fram til ársloka 2005 mældist verðbólga lítil þrátt fyrir mikla 
eftirspurnarþenslu. Seðlabankinn náði í stórum dráttum verðbólgumarkmiði 
sínu. Ástæðan var hins vegar fyrst og fremst sú að hinni mældu verðbólgu 
var haldið í skefjum með ódýrari innflutningi. Á árinu 2006 hefur verðbólgan 
sem sópað var undir teppið frá 2004 ruðst fram. Verðbólga frá áramótum er 
nú um 6.3%. Það samsvarar ca. 13% á ársgrundvelli. Nærri lætur að þetta sé 
sú verðlagslækkun sem gengisrisið frá 2004 framkallaði. 

Aðferð Seðlabankans við að halda verðbólgunni í skefjum hefur því ekki 
reynst lækning heldur aðeins frestun. Verðbólgan æðir nú áfram og með 
þeim skaða sem Seðlabankinn hefur lýst (Seðlabanki Íslands, 2001; Þórarinn 
Pétursson, 2001b). Almenningur og fyrirtækin þurfa nú að glíma við hana 
rétt eins og Seðlabankinn hefði aldrei gripið til vaxtahækkana. Í millitíðinni 
hefur íslenskt efnahagslíf orðið fyrir verulegu tjóni. Fullvíst er að í þeim 
ólgusjó gengisbreytinga sem Seðlabankinn hefur skapað með peningastefnu 
sinni hafa fjölmörg tækifæri í útflutningsgeiranum og víðar glatast, sennilega 
varanlega.  

Að þessu öllu athuguðu er eðlileg að spurt sé, hvort peningastjórn 
Seðlabankans frá 2004 hafi svarað kostnaði. Seðlabankinn, þessi dýra og 
mikla stofnun, skuldar þjóðinni að svara þessari spurningu skilmerkilega.
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Fixed Costs, Foreign Direct Investment,  
and Gravity with Zeros 

Ronald B. Davies1 and Helga Kristjánsdóttir2 

 

In the theory of foreign direct investment (FDI), fixed costs have long held 
an important place. In Markusen’s (1984) seminal presentation of the 
horizontal multinational enterprise (MNE), one of the main benefits of the 
multinational firm structure is that a single firm that operates multiple plants 
reduces the average cost of covering firm-level fixed costs. Furthermore, in 
recent models of FDI, including the knowledge-capital model of Markusen 
(2002), fixed costs work to determine the equilibrium number of firms in 
these free-entry, imperfectly competitive models. In the empirical work, 
however, little attention has been given to fixed costs. In particular, in 
datasets where there are a large number of “no FDI” observations (as is 
common in disaggregated data), ignoring the decision of whether or not to 
undertake FDI can lead to a sample selection bias. In this paper, we explore 
the possibility of such problems using a unique dataset on Iceland that, 
although it mirrors that of the major FDI recipients in many ways, differs 
due to its large number of zeros. We find that controlling for this using the 
Heckman (1979) two-step method yields qualitatively different results for 
many variables, indicating that ignoring these “no FDI” observations is 
potentially problematic. 

Most studies ignore fixed costs because the vast bulk of FDI data 
represents aggregate, country level investment information, and then 
primarily for FDI coming from the large, developed nations. As such, there 
is almost always FDI, leaving the researcher at a loss to examine what 
aggregate conditions play into the decision of the first MNE to enter a given 
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market. Even when firm-level data exist, it is rather rare to observe the entry 
decision since in most cases, FDI has already begun before the sample starts 
or never occurs. More importantly, these firm level choices may well differ 
from the driving forces that the aggregate models study. In this paper, we 
use a proprietary dataset on country level FDI into Iceland. There are two 
useful features of these data.  First, up until 1989, there was very little FDI in 
Iceland. This allows us to observe the entry decision for countries as a 
whole, something other data sets do not permit. This first point makes our 
Heckman analysis particularly useful. Moreover, a majority of FDI in Iceland 
is greenfield, rather than mergers or acquisitions. While the latter dominates 
the data for FDI into developed countries, the theory tends to treat fixed 
costs as a facet of greenfield investment, making our data more suitable to 
the question at hand. Second, Iceland is a well-developed, highly-skilled 
nation. While developing countries may also have many zero observations, 
data shows that the bulk of FDI flows between the developed countries 
(Markusen, 2002). If, as many studies argue, FDI between developed 
countries takes place for different reasons than FDI between developed and 
developing countries, the Icelandic data give us the opportunity to examine 
fixed costs for FDI in a way that data from developing countries do not. 

The rest of the paper is laid out as follows. Section 2 describes our data 
and our empirical approach. Section 3 contains our results. Section 4 
concludes. 

Empirical Methodology and Data 

Turning to the data, our goals are twofold. First, we desire to test the above 
theoretical predictions, in particular what factors determine whether any FDI 
takes place at all (i.e. whether profits from FDI exceed those of exporting). 
Second, we wish to see to what extent estimates from a typical FDI 
regression may be affected by ignoring the two-stage decision process of 
whether to undertake FDI (the selection stage) and then, conditional on this, 
how much FDI to do (the treatment stage). Thus, we will compare the 
results from a Heckman (1979) two-stage estimation process with those 
from simple OLS. 

Since fixed costs govern the initial entry of FDI, a shortcoming of most 
country- or industry-level FDI datasets is that investment began long before 
the start of the sample. One possible way around this is to consider a 
positive flow of FDI as a signal that a new MNE is entering the market. This 
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is the technique used by Razin et al. (2004) and Razin et al. (2005). The 
downside of this approach is that once some FDI has occurred, a positive 
flow could be because of a new entrant or an expansion of an existing 
project. Thus it is unclear how to interpret such results. While firm-level data 
would allow the researcher to observe entry, these datasets suffer from their 
own difficulties. First, most firms undertake only one or two investment 
projects across the world, implying a predominance of “no activity” 
observations. Second, for firms to enter into such datasets, they either 
undertake some level of FDI or are notable along some other dimension 
(such as size). This therefore introduces sample selection issues that cast 
doubt on the estimates obtained from them.  

An exception to these rules is the data of Iceland. The Icelandic data is 
especially well suited to the current problem for several reasons. First, 
Iceland is a stable, highly skilled economy with high per-capita income. 
These are traits that mirror those of the other developed countries, countries 
that are the major recipients of FDI. Second, until fairly recently, Iceland 
received little inbound FDI. Thus, our dataset, which begins in 1989 and 
runs through 2001, allows us to observe the initial entry of firms from a 
particular parent country into the host. This avoids some of the problems 
found in using data from long-established hosts such as the U.S. or the 
European Union countries. Third, a great deal of Icelandic FDI is 
concentrated in power-intensive industries such as aluminum smelting. Using 
data on FDI in these industries is to our advantage since these are also high 
fixed cost industries. Furthermore, since these investments are all greenfield 
FDI, the issue of fixed costs directly applies. This is not true for mergers and 
acquisitions, investment methods that form the bulk of FDI in other 
datasets. 

We use two different dependent variables in our regressions, the flow and 
the stock of FDI from a parent country j into Iceland’s power-intensive 
industry in a year t. These data are measured in millions of real 1995 U.S. 
dollars and come from the Central Bank of Iceland. We use the flow variable 
in order to make our results comparable to those of Razin et al.(2004) and 
Razin et al. (2005). As suggested by Blonigen and Davies (2004), we use a 
log-linear specification to aid with the skewness typical in FDI data. This 
implies that our regression specification is similar to the gravity specification 
used by Eaton and Tamura (1994), Brainard (1997), Blonigen et. al. (2005), 
and others. Nevertheless, in unreported results we used levels instead of logs 
and found comparable results. These alternative regressions are available 
upon request. Note that when using logs in a dataset such as ours with a 
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large number of zeros that using the standard estimation procedures will 
drop these “no FDI” observations from the dataset, potentially biasing the 
estimates. One of our chief objectives is to explore the extent of this bias by 
comparing such results to those from a Heckman two-step procedure. Under 
this technique, we first use Probit to regress a dummy variable equal to one if 
there is positive FDI from country j in year t on a set of controls. Then, 
conditional on being selected, we regress the (log) size of this FDI on 
additional control variables. 

Our set of potential parent countries are the 23 countries that were 
OECD members during the entire sample period. This set of countries 
provided all of Iceland’s inbound FDI across all industries, however not all 
of them invested in Iceland and only some invested in Iceland’s power-
intensive industry. Furthermore, these countries provide the large majority of 
worldwide FDI outflows. They therefore provide a reasonable group of 
countries to use as potential sources for Icelandic FDI. An additional reason 
to utilize this sample is that it brings us closer to that of Razin et al. (2004) 
and Razin et al. (2005) who use data on FDI stocks from OECD countries.  

In line with the above theory and other work, our control variables 
include several specific to the parent country j. The first group of these are 
standard ones in FDI regressions: parent country GDP (GDPj,t), parent 
country GDP per capita (GDPcapj,t), parent country skill (Skillj,t), parent 
country trade openness (Openj,t), and the distance between the parent 
country and Iceland (Distancej). Typical results find positive effects from the 
first four of these variables and a negative effect for the last.  

For example, suppose a larger parent economy has both lower domestic 
costs due to economies of scale associated with firm fixed costs (a lower β) 
and more consumers (a higher α). Therefore we might expect this country’s 
firms to be less like to undertake FDI yet if they do, they might produce 
more output. Alternatively, a higher parent per-capita GDP would be 
associated with a higher β, making FDI more likely, and a higher α, meaning 
more FDI if any is undertaken. A high skill might imply higher parent labor 
costs (high β), but may not have any impact on demand conditions after 
controlling for income. A high openness may reduce the need for outbound 
FDI since parent exports are relatively easy, however if FDI occurs access to 
inputs imported into the parent might then increase the amount of FDI. 
Distance, on the other hand, could be positively correlated with β*, 
suggesting that countries distant from Iceland are both less likely to enter 
Iceland at all and that those that do will produce less. 
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In many FDI regressions, these parent country variables are matched 
with comparable host country variables. In our case, however, the host 
country does not vary. It is therefore not surprising that when variables such 
as Icelandic GDP, per-capita income, skill, openness, and investment costs 
were included, they were never significant. Because of this insignificance, 
they were excluded from the presented estimates. It is worth noting that 
when they were included, they impacted our reported estimates in only 
minor ways although due to the large decline in the degrees of freedom (our 
sample size is fairly small), many of our other coefficients became 
insignificant. These alternative results are available upon request. 

Although we did not include the Icelandic variables, we did include 
several variables that attempt to control for the costs in the power-intensive 
industry. One of the primary attractions of Iceland for this industry is its 
abundant and inexpensive hydroelectric power. As the name implies, one of 
the power-intensive industry’s primary inputs is electricity. As a result, when 
the price of electricity increases in the parent country or the rest of the 
world, this makes FDI in Iceland more attractive. Specifically, we utilize two 
such measures: the worldwide price of oil and the greenhouse gas emissions 
allowance of the host country. For the oil price, given the time it takes to get 
investment underway, we use the lagged price of oil (Oilt-1) when estimating 
whether any FDI occurs and the current price of oil (Oilt) in estimating the 
amount of FDI given that there is some amount. This is to account for the 
fact that oil prices at the time the entry decision is made are more likely to 
affect that decision. A rise in either of these is equivalent to a rise in β, 
making FDI more attractive. What can be predicted, however, is the 
permissible greenhouse emissions. The Kyoto Protocol established time 
tables for each country, outlining the level of carbon dioxide it can emit. 
With a higher home allowance (CO2j,t), this is might be equivalent to lower 
pollution standards and lower compliance costs, i.e. a lower β and less likely 
FDI. On the other hand, a high allowance in the parent country might be 
indicative of high pollution levels and high damages associated with 
pollution. Therefore, in such a country, the government might actually set 
more stringent standards making FDI more likely. Similarly, when firms have 
more exposure to hydro power in their home country, we predict that they 
will find it easier to use this technology in Iceland. Therefore parent 
countries with more past hydro power production (Hydroj,t-1) at home are 
more likely to undertake FDI. At the same time, greater current hydro power 
(Hydroj,t) would imply less need to shift energy-intensive production to 
Iceland meaning that, given a positive amount of FDI, the level of activity 
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should be lower. Despite the importance of these industry-specific cost 
variables, such items are typically not considered in FDI studies.  

Finally, in some specifications, we include information on whether firms 
from a parent country j have previously invested in Iceland outside of the 
power-intensive sector. We do this to investigate the possibility that when 
one firm invests in Iceland that this provides information to other firms 
from the same parent country or that this reduces uncertainty about 
Iceland’s economic environment. One method of doing this is to include 
Other FDI Dummyj,t-1 which is a dummy variable equal to one if there was 
positive FDI from country j in year t-1 in some other industry. The other is 
to include Other FDIj,t-1 where we use the magnitude of this other industry 
FDI (which is measured in the same way as our dependent variable). 

Results 

Table 1 presents our results when FDI is measured in log flows. Column 1 
contains the results from a typical OLS gravity regression. Column 2 reports 
the results from the selection stage of the Heckman two-step (whether FDI 
occurs) and Column 3 presents those for the treatment stage (the magnitude 
of FDI given that it occurs). In the OLS regression, only three control 
variables are significant, GDPj,t, Distancej, and Hydroj,t. Both GDPj,t and 
Distancej have estimated coefficients typical of FDI regressions. Specifically, 
a 1% rise in parent country GDP is linked to 2.4% increase in FDI to 
Iceland. A 1% rise in distance from Iceland, however, leads to a 9% fall in 
FDI. However, as the Heckman results indicate, such inferences need to be 
tempered by potentially misleading effects from OLS estimation that ignores 
the “no FDI” observations. 

Turning to the Heckman results, we find far more significance in our 
coefficients. In the selection stage, five of our eight explanatory variables are 
significant. As expected, higher parent country per capita GDP, higher 
parent skill, smaller parent openness, and smaller distance make FDI into 
Iceland more likely. The parent CO2 allowance is also positive, consistent 
with the increased damage and compliance cost story discussed above. In the 
treatment stage, however, we only find two significant coefficients: GDPj,t 
and Hydroj,t. Both of these coefficients are comparable to their OLS 
predictions. 
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Table 1. FDI Flows into Iceland 
 OLS Heckman Two-Step 
  Selection Treatment 
 (1) (2) (3) 
GDPj,t 2.410*** 

(3.54) 
-.304 

 (-0.81) 
2.457* 
(1.74) 

GDPcapj,t -5.625 
(-0.80) 

16.365*** 
(3.85) 

-36.327  
(-0.92) 

Skillj,t -1.858 
(-0.88) 

  2.396* 
(1.95) 

-5.658 
(-0.87) 

Opennessj,t -2.882 
(-0.54) 

-9.226*** 
(-3.32) 

14.027 
(0.62) 

Distancej -9.302** 
(-2.05) 

-8.775***  
(-3.52) 

7.917 
(0.36) 

Hydroj,t -3.920*** 
(-3.72) 

 -3.774*  
(-1.83) 

Oilt -.939 
(-0.68) 

 -.796   
(-0.28) 

CO2j,t+1 .788 
(0.36) 

3.470*** 
(2.79) 

-3.829 
(-0.54) 

Hydroj,t-1  .094 
 (1.03) 

 

Oilt-1  .999 
  (0.96) 

 

Constant 28.404 
(0.34) 

-206.797*** 
(-3.98) 

412.251 
(0.84) 

Observations 28 263 
Uncensored 
Observations 

 28 

Adjusted R2 0.5127  
Mills Ratio  -3.279 

(-0.84) 

 
The difference between the OLS and Heckman regressions are important 

when considering how one ought to interpret regression coefficients, 
especially for small economies and disaggregated datasets where there are a 
large number of “no FDI” observations. Most strikingly, the results for 
distance suggest that it may be an important determinant on whether FDI 
takes place, not on its magnitude. As such, it may be more closely related to 
variation in the fixed cost of FDI, not marginal costs. Furthermore, by 
ignoring the “no FDI” observations, important information provided by 
other variables such as GDPcapj,t and Skillj,t are lost.  

In particular, it is worth noting that the predicted signs of such variables 
differ between the OLS and Heckman results. In our data, the selection and 
treatment stages obtain different signs for all six variables included in both. 
More importantly, comparing the results from OLS to the treatment stage 
(both of which consider the magnitude of FDI), we find different signs on 
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three of these variables. As such, when comparing the estimates across data 
sets, some with many zero observations and some with few, this can cause 
misleading differences when only using OLS. For example, Blonigen and 
Davies (2004) use data on US FDI and find that parental Opennessj,t is 
positively correlated with FDI, a result they interpret as an FDI deterrent 
effect from trade costs. In contrast, our OLS results would tend to suggest 
that Opennessj,t either has no effect of a slight negative effect on FDI. 
However, after dealing with the sample selection created by zeros, the 
positive coefficient in the treatment stage is consistent with their result. Thus 
when comparing results from large countries with few zeros in the data to 
those from small countries, it is necessary to deal with the potentially greater 
sample selection in these latter data. 

Table 2. FDI Stock into Iceland 
 OLS Heckman Two-Step 
  Selection Treatment 
 (1) (2) (3) 
GDPj,t 2.462***  

(12.15) 
-.304 

(-0.81) 
2.360*** 

(3.60) 
GDPcapj,t -4.788** 

(-2.47) 
16.365*** 

(3.85) 
9.976 
(0.54) 

Skillj,t -1.750*** 
(-2.62) 

2.396* 
(1.95) 

.352 
(0.12) 

Opennessj,t 5.068*** 
(4.11) 

-9.226*** 
(-3.32) 

-2.328 
(-0.22) 

Distancej -1.917* 
(-1.87) 

-8.775*** 
(-3.52) 

-9.206 
(-0.89) 

Hydroj,t -1.342*** 
(-4.69)  -1.230 

(-1.29) 
Oilt -.392 

(-1.00)  -.425 
(-0.33) 

CO2j,t+1 .358 
(0.68) 

3.470*** 
(2.79) 

1.949 
(0.59) 

Hydroj,t-1  .094 
(1.03)  

Oilt-1  .999 
(0.96)  

Constant 25.101 
(1.12) 

-206.797*** 
(-3.98) 

-152.871 
(-0.67) 

Observations 44 263 
Uncensored 
Observations  44 

Adjusted R2 0.8969  
Mills Ratio  1.519 

(0.84) 

 
Table 2 repeats the above exercise using the logged FDI stock as the 

dependent variable. Overall, the results are similar to the flow results in 
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Table 1 with the exception that more variables are significant in the OLS 
regression.  

More importantly, however, is that the Heckman results indicate that 
most of this significance drives whether or not FDI happens, not the 
magnitude of FDI given that it occurs. Furthermore, we again find important 
sign differences between the OLS estimates and the Heckman estimates. In 
particular, Opennessj,t is positive and significant in the OLS results, but 
negative and significant in the Heckman selection stage. Thus, these results 
also indicate the potential dangers of using the standard gravity model 
approach when fixed costs and “no FDI” observations are important 
features of the economic environment. Table 3 repeats the Heckman 
estimation of FDI flows but includes either the Other FDI Dummyj,t-1 or the 
Other FDIj,t-1 variables.  

Table 3. The Effect of  Other FDI on FDI Flows 
 Other FDI Dummy Other FDI 
 Selection Treatment Selection Treatment 
 (1) (2) (3) (4) 
GDPj,t -.191 

(-0.49) 
2.509** 
(2.30) 

-.335 
(-0.87) 

2.369*** 
(3.88) 

GDPcapj,t 16.547*** 
(4.05) 

-29.763 
(-1.03) 

15.041*** 
(3.26) 

-15.871 
(-0.85) 

Skillj,t 2.441*** 
(2.12) 

-5.121 
(-1.03) 

2.249* 
(1.77) 

-3.083 
(-1.07) 

Opennessj,t -9.082*** 
(-3.39) 

10.209 
(0.62) 

-9.090*** 
(-3.20) 

2.687 
(0.25) 

Distancej -8.963*** 
(-3.62) 

3.826 
(0.24) 

-8.438*** 
(-3.31) 

-3.472 
(-0.32) 

Hydroj,t  -3.810** 
(-2.40)  -3.875*** 

(-4.31) 
Oilt  -.659 

(-0.30)  -.852 
(-0.70) 

CO2j,t+1 3.611*** 
(2.84) 

-2.564 
(-0.50) 

3.765*** 
(2.80) 

-.645 
(-0.21) 

Hydroj,t-1 .080 
(0.85)  .066 

(0.65)  

Oilt-1 .854 
(0.80)  1.090 

(1.02)  

Other FDI 
Dummyj,t-1 

-.354 
(-0.74)    

Other FDIj,t   .072 
(0.75)  

Constant -210.823*** 
(-4.13) 

326.338 
(0.92) 

-193.869*** 
(-3.52) 

156.657 
(0.67) 

Observations 263 263 
Uncensored 
Observations 28 28 

Mills Ratio -2.501 
(-0.90) 

-1.148 
(-0.58) 
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Table 4. The Effect of  Other FDI on FDI Stock 
 Other FDI Dummy Other FDI 
 Selection Treatment Selection Treatment 
 (1) (2) (3) (4) 
GDPj,t -.191 

(-0.49) 
2.322*** 

(3.47) 
-.335 

(-0.87) 
2.447***  

(3.10) 
GDPcapj,t 16.547*** 

(4.05) 
10.561 
(0.60) 

15.041*** 
(3.26) 

11.862 
(0.49) 

Skillj,t 2.441*** 
(2.12) 

.593 
(0.19) 

2.249* 
(1.77) 

.518 
(0.14) 

Opennessj,t -9.082*** 
(-3.39) 

-2.527 
(-0.25) 

-9.090*** 
(-3.20) 

-3.250836 
(-0.24) 

Distancej -8.963*** 
(-3.62) 

-9.283 
(-0.95) 

-8.438*** 
(-3.31) 

-10.394 
(-0.76) 

Hydroj,t  -1.229 
(-1.26)  -1.235 

(-1.09) 
Oilt  -.530 

(-0.39)  -.496 
(-0.32) 

CO2j,t+1 3.611*** 
(2.84) 

1.867 
(0.60) 

3.765*** 
(2.80) 

2.064 
(0.51) 

Hydroj,t-1 .080 
(0.85)  .066 

(0.65)  

Oilt-1 .854 
(0.80)  1.090 

(1.02)  

Other FDI 
Dummyj,t-1 

-.354 
(-0.74)    

Other FDIj,t   .072 
(0.75)  

Constant -210.823*** 
(-4.13) 

-157.836 
(-0.72) 

-193.869*** 
(-3.52) 

-176.687 
(-0.59) 

Observations 263 263 
Uncensored 
Observations 44 44 

Mills Ratio 1.534 
(0.90) 

1.805 
(0.72) 

 
Table 4 does the same for FDI flows. In no case is the other FDI variable 

significant. This suggests that other firms entering Iceland in other industries 
does not transmit information to power-intensive firms considering entering 
Iceland. Thus, in this case, we find no evidence for the agglomerative type 
effects found by Head et. al. (1995) or Blonigen et. al. (2005). Our other 
control variables, however, are similar in sign and significance as the earlier 
Heckman results.  
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Conclusions 

The goal of this paper has been to investigate the role of fixed costs in FDI 
data. Since the decision of whether or not to undertake FDI at all is central 
to the theoretic literature on multinational firms, it is important to ask to 
what degree failure to empirically model the two-stage decision process 
affects the inferences drawn from standard gravity-type regression analysis. 
To explore this, we use a unique data set on Iceland, a developed, skilled 
country that in many ways mirrors the primary recipients of FDI. It is 
differentiated, however, by the large number of “no FDI” observations, a 
facet which makes it an ideal candidate for exploring these issues with real 
world data. 

We find that the standard OLS regression approach does indeed lose 
information by failing to consider the selection stage of the FDI process. In 
particular, it can lead to misleading estimates on the role of items such as 
distance between the parent and host countries and parent country openness. 

While it is always difficult to take estimates from one country’s data and 
apply them to others, a potentially serious problem for an unusual economy 
such as Iceland, there are nevertheless lessons to be gained from our 
exercise. First, our results indicate that the fixed costs in the theory do 
indeed play a significant role in the data. Second, when there are a large 
number of zeros in the data, failing to account for this can bias the estimates. 
As more researchers begin to use data on developing countries, industries, or 
individual firms, this indicates that there is a particular need to be cognizant 
of these “no FDI” observations and to model them appropriately. It is our 
hope that apart from the information drawn from this particular dataset that 
this lesson is a useful one for future research. 
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Framlag Michaels E. Porters til 
viðskiptafræðanna                           

og viðskiptalífsins á Íslandi 

Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Prófessor Michael E. Porter hefur með áratuga löngu starfi sínu lagt framúr-
skarandi grundvöll að því hvernig hugsa má um stefnu og samkeppnishæfni 
fyrirtækja. Porter hefur einnig um langt skeið leitt rannsóknir og mat á 
samkeppnishæfni þjóða. Á síðustu árum hefur Porter beint sjónum að 
umhverfismálum, ábyrgri starfsemi fyrirtækja og stofnana og ekki síst að 
rannsóknum á því hvernig megi nýta kosti samkeppni í rekstri heilbrigðis-
stofnana. 

Á síðasta ári var Michael E. Porter valinn sem fremsti núlifandi hugsuður 
viðskiptalífsins í könnun sem nefnist The Thinkers 50 sem gerð var 2005 (sjá 
www.thinkers50.com). Könnunin er framkvæmd annað hvert ár af Suntop 
Media í samstarfi við European Foundation for Management Development. 
Fram kemur í umfjöllun um könnunina að Porter taki sæti Peters F. 
Druckers sem skipaði fyrsta sætið bæði 2001 og 2003. Árið 2001 var Porter í 
þriðja sæti og 2003 var hann í öðru sæti. 

Í kynningu á Porter í tilefni af valinu segir m.a.: 
 
He has an almost “living legend” status in the world of management thinking. … 
Above and before everything he is an educator, either by the spoken or by the 
written word. (www.thinkers50.com) 
 
Í þessari grein er að finna ágrip um Michael E. Porter, greint frá helstu 

ritverkum hans, vikið að fyrirlestrum hans í heimsókn til Íslands nú nýverið 
og sagt frá samstarfi sem hafið er á milli viðskipta- og hagfræðideildar 
Háskóla Íslands og stofnunar Porters í Harvard háskóla. 



294  Runólfur Smári Steinþórsson 

 

Ferill Michaels E. Porters 

Michael E. Porter er einn af virtustu prófessorum Harvard háskóla. Á 
heimasíðu Harvard háskóla er að finna ítarlegar upplýsingar um feril Porters 
og eru þær einkum lagðar til grundvallar við lýsinguna á ferli hans hér (sjá 
http://dor.hbs.edu/fi_redirect.jhtml?facInfo=bio&facEmId=mporter&loc=extn). 

Michael E. Porter gegnir stöðu „University Professors“ sem kennd er við 
„Bishop William Lawrence“. Þeir sem eru „University Professorar“ hafa 
hlotið frama sem fáum hlotnast og náð eins langt og hægt er að ná í 
starfsferlinum innan Harvard. Í því er fólgin mikil viðurkenning. 

Rætur Michaels E. Porters liggja víða. Hann fæddist árið 1947 í Ann 
Arbor, Michican. Faðir hans var háttsettur í bandaríska hernum og vegna 
starfa hans ferðaðist Michael mikið með foreldrum sínum og átti heimili víða 
um heim. Uppvaxtarárin hjá Porter voru lituð af áhuga hans á íþróttum, 
einkum amerískum fótbolta og hafnarbolta. Golfíþróttin átti einnig hug hans 
og 1968 var Porter útnefndur sem framúrskarandi golfspilari meðal háskóla-
nema á landsvísu.  

Michael E. Porter lauk BSE prófi með láði í flug- og vélaverkfræði frá 
Princeton háskóla árið 1969. Eftir fyrsta háskólaprófið sinnti Porter her-
þjónustu sem hann leysti með sóma. Að henni lokinni lá leiðin til Harvard 
Business School þar sem hann fékk inngöngu sem „George F. Baker“ 
fræðimaður. Porter lauk MBA prófi með ágætiseinkunn árið 1971 og svo 
doktorsprófi í rekstrarhagfræði frá Harvard háskóla 1973. Porter hlotnaðist 
margs konar heiður á námsárunum fyrir framúrskarandi árangur. 

Að loknu doktorsprófi hóf Porter störf sem fræðimaður og kennari við 
Harvard Business School. Stefnan var tekin og grunnurinn lagður að þeim 
rannsóknum og framlagi sem kennt er við Michael E. Porter. Áherslusvið 
Porters voru á sviði stefnumótunar fyrirtækja og samkeppnishæfni þeirra. Á 
þessu sviði hefur Porter öðlast alþjóðlega frægð og viðurkenningu. Þrjár 
bækur Porters hafa að geyma kenningarnar og greiningarlíkönin sem hann 
hefur fært bæði fræðasamfélaginu og viðskiptalífinu: Sú fyrsta er Competitive 
Strategy (Porter 1980). Þessi bók hefur verið endurprentuð 63 sinnum og 
verið þýdd á 19 tungumál. Önnur bókin er Competitive Advantage (Porter 1985) 
og hefur verið endurprentuð 38 sinnum. Þriðja bókin er The Competitive 
Advantage of Nations (Porter 1990). 

Michael E. Porter hefur skrifað 17 bækur og vel á annað hundrað greinar 
(http://dor.hbs.edu/fit/fi_redirect.jhtml?facInfo=pub&facEmId=mporter&loc=extn). 
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Í skrifum sínum er Porter trúr þeim kjarna og þeirri grundvallarafstöðu sem 
verk hans byggja á. Kjarninn er að benda á leiðir til að auka verðmæti í 
viðskiptalífinu og samfélaginu í hagkerfi sem grundvallast á markaðsbúskap 
og samkeppni. Aðalgerandinn er fyrirtækið sem leitast við að skapa sér 
vænlega og verjanlega stöðu í rekstrarumhverfinu og grípa tækifæri á 
markaðnum. Fyrirtækin eru bæði í samkeppni um getuna til að búa til 
verðmætar afurðir og í samkeppni um viðskiptavininn sem kaupir afurðirnar. 
Auk bókanna um samkeppnisstefnu, samkeppnisforskot og samkeppnis-
hæfni þjóða hefur Porter skrifað mikilvæg ritverk um stefnu fyrirtækja 
(Porter 1996), samkeppni (Porter 1998), fyrirtækjanet og klasa (Porter 1998), 
nýsköpun (Porter et al 2000, Porter 2001), samkeppnishæfni landssvæða 
(Porter 2003), umhverfismál (Porter & Linde 1995), mannúðarmál (Porter & 
Kramer 1999, 2002) og ekki síst þann hag sem hafa má af samkeppni í rekstri 
heilbrigðisþjónustu (Porter & Teisberg 2004, 2006). 

Samhliða fræðistörfunum hefur Porter verið virkur og vinsæll kennari við 
Harvard Business School. Bækur Porters hafa einnig verið notaðar í kennslu 
um allan heiminn og kenningar hans hafa ratað í velflestar kennslubækur sem 
skrifaðar hafa verið um stefnumótun og stefnumiðaða stjórnun fyrirtækja. 
Efni frá prófessor Porter hefur t.d. verið kennt í viðskipta- og hagfræðideild 
Háskóla Íslands í hartnær 25 ár. Til marks um úbreiðslu framlags Porters og 
hversu mikla áherslu það fær í kennslu við deildina í dag þá er fjallað ítarlega 
um framlag hans í kennslubókum um stefnumiðaða stjórnun sem meistara-
nemar í stjórnun og stefnumótun hafa sem skyldulesningu, t.d. Strategy: 
Analysis and Practice (McGee et al 2005) og Contemporary Strategy Analysis: 
Concepts, Techniques, Applications (Grant 1991). 

Til marks um þann sess sem prófessor Porter hefur áunnið sér var sett á 
laggirnar sérstök stofnun, „Institute for Strategy and Competitiveness“, um 
starf hans og rannsóknir árið 2001 af Harvard Business School og Harvard 
háskóla. Á heimasíðu stofnunarinnar gefur að líta yfirlit yfir starfsemi 
stofnunarinnar (http://www.isc.hbs.edu/index.html). Þar er m.a. líst námskeiði 
Porters um þann efnahagslega grundvöll sem fyrirtæki geta byggt stefnu sína 
og samkeppnisforskot á. Námskeiðið er í boði fyrir alla meistaranema í 
Harvard („university wide“) og einnig kennt í yfir 60 öðrum skólum víðs 
vegar um heiminn. Stofnun M.E. Porters hefur boðið þessum skólum til 
samstarfsins og í tilefni af heimsókn Porters til Íslands haustið 2006 hefur 
viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands verið boðið að vera þátttakandi í 
þessu samstarfi. 

Michael E. Porter er eftirsóttur ráðgjafi og hann þjónar bæði fyrirtækjum 
og stjórnvöldum víða um heim. Porter er einn af stofnendum 
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ráðgjafafyrirtækisins Monitor og á vefsetri fyrirtækisins má finna skýrslur eftir 
hann. Meðal þeirra fyrirtækja sem Porter hefur starfað fyrir eru Caterpillar, 
DuPont, Procter & Gamble og Royal Dutch Shell. Prófessor Porter hefur 
einnig starfað fyrir mörg fylki í Bandaríkjunum og einnig alríkisstjórnina. 
Jafnframt hefur hann leiðbeint stjórnendum margra ríkja og og verið í 
forystu fyrir stefnumótunarvinnu á sviði hagstjórnar og efnahagsmála í 
fjölmörgum ríkjum.  

M.E. Porter hefur fengið mikinn fjölda viðurkenninga fyrir störf sín og 
framlag. Hann hefur verið sæmdur heiðursdoktorsnafnbót við fjölmarga 
háskóla víða um heim. Í tilefni af framlagi Porters til fræðasamfélagsins og 
viðskiptalífsins og í tilefni af því vægi sem kenningar hans hafa haft í kennslu 
í viðskiptafræði hér á landi var Porter sæmdur heiðursdoktorsnafnbót frá 
viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands meðan á heimsókn hans til 
landsins stóð þ. 2. október 2006. 

Helstu ritverk Michaels E. Porters 

Michael E. Porter hefur verið afkastamikill fræðimaður, eins og fram hefur 
komið. Verk hans má flokka á ýmsan hátt, en það eru einkum þrjár bækur 
sem hafa að geyma grundvöllinn og kjarnann í framlagi hans: 

I. Að ná árangri í samkeppni 
Bókin Competitive Strategy (Porter 1980) markar upphafið að frægðarferli 
Porters. Í bókinni eru kynntar hugmyndir hans og verkfæri til að greina 
rekstrarumhverfi fyrirtækja, einkum samkeppniskraftalíkanið. Hann leggur 
jafnframt línurnar um það hvaða meginleiðir fyrirtæki geta farið til að treysta 
stöðu sína í samkeppninni og ná yfirburðum. Annars vegar er um að ræða 
leið lágmörkunar á kostnaði við verðmætasköpunina og hins vegar um leið til 
aðgreiningar vöru og þjónustu á markaðnum. Í grunnlíkani Porters gerir 
hann svo greinarmun á því hvort þessum leiðum er beitt á markaði í heild 
eða á markaðskima. Porter kynnir einnig til sögunar í bók sinni aðferðir til að 
greina samkeppnisaðila og mögulegar aðgerðir þeirra. Einnig hvernig flokka 
megi fyrirtæki sem keppt er við í stefnuhópa. Hann fjallar einnig um þróun 
innan atvinnugreina og að hverju þurfi að huga við stefnumarkandi 
ákvarðanir. 
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II. Að ná og halda viðvarandi samkeppnisforskoti 
Bókin Competitive Advantage (Porter 1985) hefur að geyma kjarnann í 
hugmyndum Porters um samkeppnisforskot og yfirburði fyrirtækja. Bókin er 
rökrétt framhald af fyrstu bókinni og þráðurinn sem er tekinn upp snertir 
meginleiðirnar sem fyrirtæki geta farið til að ná árangri. Meginskilaboðin lúta 
annars vegar að framleiðni í starfsemi fyrirtækjanna og hins vegar að þeirri 
sérstöðu sem fyrirtæki ná að skapa sér á markaði. Til að ná utan um nýtingu 
framleiðsluþáttanna kynnir Porter til sögunnar virðiskeðjuna, sem nú er 
ómissandi verkfæri í stefnumótunarvinnu fyrirtækja. Virðiskeðjan gefur til 
kynna hvað fyrirtækið gerir og í hvaða röð. Virðiskeðjan varpar ljósi á 
verðmætasköpunina og kostnaðinn við starfsemina. Skilningur á virðis-
keðjunni er grundvallaratriði ef fyrirtækið ætlar að keppa á grundvelli 
skilvirkni og skiptir sömuleiðis miklu máli ef ætlunin er að ná forskoti á 
grundvelli aðgreiningar. Í bókinni er einnig fjallað um þýðingu tækni við að 
ná samkeppnisforskoti og hvernig velja megi keppinauta og markhópa. Þá er 
fjallað um verðmætasköpun frá sjónarhóli virðiskerfis, samstarfs og 
samvirkni milli sjálfstæðra aðila. Að lokum er vikið að því hvað skipti máli í 
bæði sókn og vörn fyrirtækja. 

III. Samkeppnishæfni þjóða 
Með bókinni The Competitive Advantage of Nations (Porter 1990) lýkur þríleik 
Porters um lyklana að samkeppnishæfni. Hér er sviðið stækkað og horft á 
samkeppnishæfni þjóða. Í fyrstu er greint frá þeim hugtökum og forsendum 
sem lagðar voru til grundvallar þeim rannsóknum sem bókin byggir á. Saman 
myndar þessi grunnur „demant“ Porters sem varpar ljósi á samkeppnishæfni 
þjóða. Demanturinn gerir grein fyrir aðstæðum í framboðshlið og fram-
leiðsluþáttum hagkerfis þjóðarinnar og einnig aðstæðum í eftirspurnarhlið 
kerfisins. Litið er til atvinnugreinanna, skipulags þeirra og einkenna fyrir-
tækjanna í landinu, ekki síst með tilliti til þeirrar samkeppni sem er innan-
lands. Jafnframt er horft til stoðkerfis, atvinnugreina og fyrirtækja sem geta 
stutt við þá verðmætasköpun sem er í tiltekinni atvinnugrein. Hér er fjallað 
um klasana sem Porter bendir á að skipti miklu máli í samkeppnishæfni 
þjóða. Í bókinni er einnig vikið að hlutverki hins opinbera í að efla 
samkeppnishæfnina og skapa þær aðstæður sem ýta undir færni fyrirtækja til 
að ná árangri bæði heima fyrir og erlendis.  

Til að gefa nokkra mynd af afköstum Michaels E. Porters á ritvellinum og 
jafnframt því nýjasta sem hann hefur látið frá sér er hér listi yfir bækurnar 
sem hann hefur gefið út. Vert er að hafa í huga að hann hefur jafnframt verið 
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mikilvirkur greinarhöfundur og skrifað einn eða með öðrum um 125 greinar. 
Bækur Porters eru: 
 

1. Interbrand Choice, Strategy and Bilateral Market Power. 1976. 
2. Studies in Canadian Industrial Organization, (with Caves RE, Spence AM, Scott JT). 

1977. 
3. Competition in an Open Economy, (with Caves RE & AM Spence). 1980. 
4. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. 1980. 
5. Cases in Competitive Strategy. 1982. 
6. The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 1985. 
7. Business Policy: Text and Cases (6ed), (with Andrews K, Bower J, Christensen CR, 

Hamermesh R). 1986. 
8. Competition in Global Industries (Ed). 1986. 
9. The Competitive Advantage of Nations. 1990. 
10. Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage, (with Montgomery CA). 1991. 
11. Upgrading New Zealand’s Competitive Advantage, (with Crocombe GT & Enright 

MJ). 1991. 
12. International Competitive Advantage: A New Strategic Concept for Switzerland, (with 

Borner S, Weder R, Enright MJ). 1991. 
13. Advantage Sweden, (with Solvell O & I. Zander). 1991. 
14. Canada at the Crossroads: The Reality of a New Competitive Environment, (with The 

Monitor Company). 1992. 
15. On Competition. 1998. 
16. Can Japan Compete?, (with Hirotaka Takeuchi & M Sakakibara). 2000. 
17. Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results, (with 

Elisabeth O. Teisberg). 2006. 

 
Síðasta bók Porters Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition 

on Results fjallar um útfærslur í hagnýtingu samkeppni í rekstri heilbrigðis-
þjónustu. Fram kemur í umfjöllun um bókina að hún hafi að geyma fjórða 
meginframlag Porters. Í bókinni sem Porter skrifar ásamt Elisabet Olmsted 
Teisberg er heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum tekið til skoðunar og farið ofan 
í vandann sem nauðsynlegt er að taka á (sbr. http://www.hbs.edu/rhc/index. 
html). Í bókinni er einnig bent á leiðir til úrbóta sem varða alla hagsmunaaðila 
í málaflokknum. 

Einnig hefur komið fram opinberlega á heimasíðu stofnunar Porters að 
18. bók hans er í farvatninu. Bókin mun fjalla um stefnu fyrirtækja og er 
hennar beðið með eftirvæntingu. 
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Michael E. Porter á Íslandi 

Michael E. Porter kom til Íslands 2. október 2006 á vegum Capacent 
ráðgafafyrirtækisins. Megintilefni heimsóknarinnar var að kynna rannsókn 
sem unnin var af Michael E. Porter og aðstoðarmönnum hans um 
samkeppnishæfni Íslands. Porter flutti tvo fyrirlestra sem greinarhöfundur 
sótti. Fyrri fyrirlesturinn fjallaði um samkeppnishæfni Íslands og sá seinni um 
stefnu fyrirtækja. Hér verður gerð stutt grein fyrir fyrirlestrunum. Glærur af 
fyrirlestrum Porters voru gerðar opinberar að þeim loknum (sjá www. 
capacent.is/pages/556?NewsID=196) og voru þær hafðar til hliðsjónar við 
greinargerðina. Lýsingin er ekki tæmandi en gefur lesandanum góða vís-
bendingu um framlag Porters. 

Samkeppnishæfni Íslands 
Porter hóf fyrirlesturinn á því að ræða um verðmætasköpun og framleiðni í 
samfélaginu. Framleiðnin endurspeglar nýtingu framleiðsluþáttanna sem 
notaðir eru í framleiðslu á vörum og þjónustu. Framleiðnin ræður mestu um 
lífskjörin í landinu. Það sem þjóðir keppa um er að skapa bestu skilyrðin til 
að ná sem mestri framleiðni í atvinnulífinu. Þessi skilyrði eru nauðsynleg en 
þó ekki nægileg til að árangur sé tryggður. Til viðbótar veltur árangurinn á 
því hversu heilbrigð samkeppnin er milli fyrirtækja og hversu fær fyrirtækin 
eru í því að skapa sér stöðu og ná árangri hvert á sínu sviði. Til að útlista 
þetta fór Porter í gegnum „demantinn“ sinn og tók dæmi um atvinnugreinar 
og klasamyndun, m.a. í Noregi. 

Prófessor Porter lagði sérstaka áherslu á að þróun í efnahagslífi þjóðar 
verður að byggjast á samvirkni milli allra aðila í þjóðfélaginu á öllum stigum. 
Hið opinbera verður að taka þátt en það verða fyrirtæki, mennta- og 
rannsóknarstofnanir og félagasamtök að gera líka. 

Varðandi Ísland gerði Porter að umtalsefni staðsetningu landsins, auð-
lindir þess og mannfjölda. Hann sagði að samkeppnishæfni landsins væri góð 
en vissulega væru ýmis sérkenni sem hefðu áhrif á raunmyndina. Hann átti 
við atriði eins og kaupmátt tekna, framleiðni vinnuaflsins, þátttöku á 
vinnumarkaði og vinnutímann sem stæði að baki þjóðarframleiðslunni. Fram 
kom varðandi þessa þætti að hér á landi væri verk að vinna. Porter sýndi 
ráðstefnugestum áhugaverða mynd af klösum í atvinnulífinu og benti á að 
þróunin væri um margt jákvæð. Hann vék að takmörkuðum fjárfestingum 
erlendra aðila hér á landi og einnig mjög mikilli fjárfestingu innlendra aðila 



300  Runólfur Smári Steinþórsson 

 

hér á landi sem gæti haft neikvæð áhrif á framleiðnina. Hann gerði einnig 
grein fyrir stöðu landsins m.t.t. til fenginna einkaleyfa í Bandaríkjunum í 
samanburði við önnur lönd. Úttektin sýndi að þróunin er framávið í 
samanburðinum. Prófessor Porter dró fram vísbendingar um hita og þenslu í 
hagkerfinu og benti sérstaklega á að laun virtust hærri en ætla mætti m.v. 
framleiðni viðskiptalífsins. 

Porter lagði einnig út af könnuninni á samkeppnishæfni þjóðarinnar 
(Global Competitiveness Report 2006-2007), sem framkvæmd er af 
Iðntæknistofnun fyrir hönd World Economic Forum þar sem Porter er í 
forsæti. Hann benti sérstaklega á þá fjölmörgu þætti sem skýrslan sýnir að eru 
að draga samkeppnishæfni þjóðarinnar niður. Porter gerði einnig að umtals-
efni stórauknar fjárfestingar Íslendinga erlendis og benti á að ef Íslendingar 
hafi þekkingu fram að færa að heiman til að ná árangri í þessum 
fjárfestingum þá sé það dæmi um samkeppnishæfni þjóðarinnar. Jafnframt 
kom fram að sú reynsla sem fæst með starfseminni erlendis geti verið 
mikilvægur þáttur í þróun og uppbyggingu atvinnulífsins heima fyrir. 

Í lokaorðum sagði prófessor Porter að Íslendingar ættu að halda áfram að 
uppfæra og bæta grundvöllinn og skilyrðin sem atvinnulífið byggir á. Að 
Íslendingar ættu að efla sig á sviði nýsköpunar um leið og leitað er leiða til að 
auka samvirkni í efnahagslífinu á grunni heilbrigðra viðskiptahátta og 
samkeppni. Hann benti einnig á mikilvægi þess að ná tökum á hvers kyns 
sveiflum í hagkerfinu, m.a. í gengismálum í ljósi viðskiptakostnaðar og 
áhættu fyrir atvinnulífið. Að síðustu þá væri vert fyrir Ísland að huga að 
stefnumörkun fyrir landið með hliðsjón af því á hvaða sviðum það gæti 
skapað sér og atvinnulífinu hérlendis sérstöðu í samfélagi þjóðanna. 

Hvað er stefna 
Seinni fyrirlestur Porters um stefnu var fyrir margra hluta sakir mjög 
áhugaverður. Porter kom víða við í erindinu og hann byrjaði á því að vekja 
athygli viðstaddra á því að stjórnendur hugsa á mismunandi hátt um það 
hvað skipti máli þegar ætlunin er að ná árangri í samkeppni. Sumir hugsa um 
það að verða bestir meðan aðrir hugsi um það að skapa sér sérstöðu. Porter 
ítrekaði að hans mat er að seinni áherslan sé miklu vænlegri og undirstrikaði 
að verstu mistök stjórnenda og fyrirtækja væru að reyna að keppa við 
samkeppnisaðila á sömu þáttum og út frá sömu forsendum og þeir vinna. 

Porter gerði einnig í upphafi fyrirlestursins að umtalsefni hversu margar 
hugmyndir um stefnu fyrirtækja séu vanhugsaðar. Einnig að margir 
stjórnendur séu vart með á nótunum þegar kemur að því að henda reiður á 
stefnu fyrirtækja. Dæmi um þetta væri þegar stefna væri sett fram sem 



Framlag Michaels E. Porters til viðskiptafræðanna og … 301 

 

væntingar eingöngu, sem ákveðnar aðgerðir eða þegar stefnu er stillt upp 
sem framtíðarsýn án nánari útfærslu. 

Porter vék einnig að því að stefna væri ekki það sama og markmið. Á 
hinn bóginn væru markmið mjög mikilvæg, ekki síst það sem kalla má 
undirliggjandi meginmarkmið allra fyrirtækja að skila framúrskarandi ávöxtun 
á fjárfestingu í rekstrinum til lengri tíma litið. Porter sagði vöxt því aðeins 
jákvæðan fyrir fyrirtæki ef arðsemin væri vel viðunandi. Hann sagði jafnframt 
að óraunhæf markmið um hagnað og vöxt fyrirtækis gætu komið niður á 
stefnu þess. Hann undirstrikaði mikilvægi þess að hafa þann skilning að 
heilbrigður og arðsamur rekstur sé forsenda árangurs og þess verðmætis sem 
er í fyrirtæki.  

Lykillinn að því að ná góðum rekstrarárangri er, að mati Porters, að átta 
sig á atvinnugreininni sem fyrirtækið starfar í. Porter segir atvinnugreinina 
vera afar mikilvæga rannsóknareiningu í stefnumótunarvinnu. Atvinnugreinin 
þarf að vera áhugaverð og bjóða upp á tækifæri til verðmætasköpunar. 
Annars væri ekki skynsamlegt fyrir fyrirtæki að fjárfesta í starfsemi í við-
komandi atvinnugrein. Atvinnugreinin og samkeppnisaðstæðurnar almennt 
séð er þannig útgangspunkturinn. Næsta lykilatriðið er svo skapa fyrirtækinu 
góða stöðu og samkeppnisforskot innan atvinnugreinarinnar í samanburði 
við keppinauta. Góð stefna tekur mið af báðum þessu grundvallaratriðum. 

Að ná samkeppnisforskoti í atvinnugrein er ekki auðvelt. Í fyrsta lagi er 
nauðsynlegt að huga að þróun og skilgreiningu á atvinnugreininni. Er 
atvinnugreinin að breytast, t.d. með hliðsjón af samþjöppun eða tækniþróun 
svo eitthvað sé nefnt. Í öðru lagi þarf að velja meginleiðina sem fara skal til 
að ná forskotinu. Samkvæmt Porter er tvær meginleiðir: a) lægri kostnaður 
eða b) aðgreining (hærra verð). Sama hvor leiðin er farin þá veltur árangurinn 
á því sem fyrirtækið gerir í verðmætasköpunarferlinu sem það býr yfir. Þessu 
ferli lýsir Porter með virðiskeðjunni. Þannig er það lykilatriði í skilningi á 
stefnu fyrirtækis að átta sig á því að hvaða marki fyrirtækið getur náð 
sérstöðu með útfærslu sinni á virðiskeðjunni. 

Prófessor Porter undirstrikaði í þessu sambandi að þrátt fyrir að skilvirkni 
í rekstri væri af hinu góða þá dygði hún ekki ein og sér. Aðalatriðið væri að 
huga að sérstöðu fyrirtækisins og viðvarandi samkeppnisforskoti þess. Það 
mátti skilja á Porter að einna mikilvægast væri að bjóða viðskiptavininum 
upp á einstakan ávinning („a unique value proposition“) í samanburði við 
það sem önnur fyrirtæki hefðu upp á að bjóða. Sem sagt að ávinningurinn 
annars vegar og hvernig ávinningur er búinn til hins vegar er kjarni málsins í 
stefnu fyrirtækis. Til að ná fram hver ávinningurinn getur verið þarf 
fyrirtækið sem á í hlut að þekkja viðskiptavininn, þarfir hans og óskir sem og 
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þær samskiptaleiðir sem mögulegar eru við hann. Einnig þarf að þekkja 
samkeppnina. Þannig verða til þær vörur og sú þjónusta sem fyrirtækið býður 
upp á og þau verð sem leiða til viðskipta. 

Niðurstaða um þann ávinning sem bjóða á viðskiptavini og hvernig sá 
ávinningur verður til er jafnframt vegvísir um það sem fyrirtækinu ber að 
gera og ekki gera. Porter gerði þetta að umtalsefni og hann undirstrikaði að 
mikilvægur liður í stefnumiðari stjórnun væri að taka afstöðu um það sem 
ekki ætti að gera. Þetta væri ekkert síður mikilvægt en að hafa afstöðu um 
það sem rétt væri að gera í starfseminni. Porter dró einnig fram að 
samkeppnisforskot fyrirtækis byggir þannig ekki aðeins á sérstöðunni 
gagnvart viðskiptavininum heldur líka á kjarnafærni fyrirtækisins og 
mikilvægustu auðlindum þess. Lýsandi fyrir þessi atriði eru lykilárangurs-
þættir starfseminnar. 

Eitt mikilvægasta einkennið á góðri stefnu er jafnframt hversu vel 
fyrirtækið er tengt við umhverfi sitt og hversu mikil samlegðaráhrif nást fram 
í samskiptum við viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila. Þetta einkenni er 
jafnframt staðfesting á því að góð stefna gefur fyrirtæki hald. Stefnan er 
vegvísir að góðum árangri til lengri tíma vegna þeirra yfirburða í samkeppni 
sem hún skapar fyrirtækinu. Góð stefna er langvinn og til þess fallin að skapa 
fyrirtæki sterka sjálfsmynd og trausta ímynd í því umhverfi sem fyrirtækið 
starfar. Í þessu samhengi kom Porter einnig inn á þróun og uppfærslu 
starfseminnar með hliðsjón af þeim lærdómi sem reynslan gefur. 

Michael E. Porter kom ekki fram með eina afmarkaða og afdráttarlausa 
skilgreiningu á stefnu í fyrirlestrinum. Hann fór yfir það sem hann sagði 
einkenna góða stefnu og einnig fór hann yfir það sem kæmi í veg fyrir að 
fyrirtæki næðu að ná fram góðri stefnu. Það sem kemur í veg fyrir góða 
stefnu er m.a. misskilningur á því hvað stefna er og vöntun á því að skil-
greina nægilega vel í hvaða umhverfi fyrirtækið starfar. Hann fjallaði einnig 
um ytri þrýsing sem leitt getur fyrirtæki út af sporinu. Sömuleiðis væri oftar 
en ekki innri vandamál sem kæmu í veg fyrir bæði skýra og tæra sýn á stefnu 
viðkomandi fyrirtækis. 

Hann nefndi þar atriði eins og óviðeigandi markmið og mælikvarða, skort 
á skoðun og eftirfylgni við stefnu, of mikla stjórnendaveltu, vanhöld á 
upplýsingum um raunkostnað og vanmat á hvað væri skynsamlegt að úthýsa 
af starfsemi í fyrirtæki. Hann nefndi einnig þær hættur sem fylgja fjármála-
mörkuðum, eins og þrýsting á að vaxa, ekki síst með ytri vexti og tilheyrandi 
samningamálum („bias for doing deals“). Hann talaði einnig um hætturnar 
sem felast í því að herma eftir öðrum á markaði og vandann sem upp kemur 
þegar viðmið og mælikvarðar eru ekki í sambandi við raunverulega 
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verðmætasköpun í viðkomandi atvinnugreinum. Hann undirstrikaði í þessu 
sambandi sérstaklega þann þrýsting til aðgerða sem hefur skapast af 
umbunar- og launakerfum sem einkum taka mið af þróun á efnahag 
fyrirtækja.  

Varnaðarorð Porters eru eflaust ekki sett fram til að gagnrýna þróun og 
vöxt fyrirtækja. Miklu fremur er Porter að minna á mikilvægi þess að 
ákvarðanir séu teknar og aðgerðir séu unnar að vel athuguðu máli og í takti 
við stefnu sem stenst skoðun. Porter undirstrikar í lokin skilning sinn á 
stefnu í nokkrum liðum – samhljóða þeim sem gerð hefur verið grein fyrir 
hér að framan. Til samanburðar tekur Porter fram hvað stefna er ekki og það 
er afar áhugaverður listi. 

Þar sem Porter kom ekki fram með samstillta skilgreiningu á hvað stefna 
er í fyrirlestrinum vill höfundur þessarar greinar leyfa sér að draga 
umfjöllunina saman með eftirfarandi atlögu að því að skilgreina stefnu-
hugtakið: Stefna dregur fram þann – sérstaka – ávinning sem fyrirtæki hefur 
að bjóða viðskiptavininum í samkeppni við önnur fyrirtæki í atvinnugreininni 
og það hvernig ávinningurinn – á einstakan hátt – er búinn til af fyrirtækinu í 
samstarfi við viðskiptavininn og aðra hagsmunaaðila. 

Fyrirlestrar Michaels E. Porters voru vel sóttir og hann fór á kostum. Á 
þeim stutta tíma sem hann var á landinu tókst honum að miðla miklu efni og 
skilja eftir sig spor sem munu hafa áhrif á stjórnendur í atvinnulífinu sem og 
nemendur í viðskiptafræði við Háskóla Íslands á næstu mánuðum og 
misserum. 

Samstarf við stofnun Porters 

Við undirbúning á heimsókn Porters til Íslands kom í ljós gagnkvæmur áhugi 
á því milli Háskóla Íslands og fulltrúa frá Harvard háskóla að hefja formlegt 
samstarf á sviði stefnumótunar og samkeppnishæfni. Þetta samstarf er nú 
veruleiki og tveir kennarar frá viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands 
munu fara til Harvard í desember 2006 til að taka þátt í vinnustofu með 
Porter, aðstoðarmönnum hans og öðrum samstarfsaðilum víðs vegar að úr 
heiminum. 

Vegna þessa samstarfs mun viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands 
frá og með haustinu 2007 bjóða öllum meistaranemum í Háskóla Íslands upp 
á námskeið í rekstrarhagfræði með sérstaka áherslu á samkeppnishæfni 
(Microeconomics of Competitiveness). Námskeiðið, námsefnið og kennslu-
aðferðirnar eru þróaðar af Michael E. Porter og stofnun hans. Í námskeiðinu 
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er samkeppnishæfni fyrirtækja, stofnana og hagkerfa skoðuð með hugtökum 
og verkfærum bæði rekstrarhagfræði og stjórnunar.  

Tilgangur námskeiðsins er að þjálfa nemendur í að greina þá þætti sem 
ráða því hverjir skara fram úr í samkeppni. Samhliða verður fjallað um 
mikilvægi markaðsformsins til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Eins verður 
vikið að þeim þáttum sem hafa áhrif á samkeppnishæfni þjóða. Námskeiðið 
mun búa nemendur undir að móta stefnu fyrirtækja eða opinberra aðila með 
samkeppnishæfni að leiðarljósi. Námsefnið kemur að mestu leyti frá Harvard 
háskóla en liður í samstarfinu verður að þróa námsefnið frekar með hliðsjón 
af íslenskum aðstæðum og upplýsingum um íslensk fyrirtæki. 

Það var mikill fengur að fá Michael E. Porter til Íslands. Fyrirlestrar hans 
voru afar fjölsóttir og mjög gagnlegir fyrir þá sem hlýddu á. Capacent 
ráðgjafar- og rannsóknarfyrirtækið sem stóð að komu Porters til landsins á 
mikið lof skilið fyrir framtakið. Háskóli Íslands tók virkan þátt í undirbúningi 
heimsóknarinnar og samstarfið sem nú er hafið milli Háskóla Íslands og 
Harvard háskóla er eitt af því sem tekur við í framhaldi af heimsókninni. Til 
marks um það sem er í vændum er í undirbúningi ráðstefna í febrúar 2007 
þar sem ætlunin er að fjalla um „samkeppnishæfni og útrás íslenskra 
fyrirtækja“. Aðalfyrirlesari ráðstefnunnar verður Dr. Christian Ketels, sem er 
einn af samstarfsmönnum Porters í Harvard.  

Heimildir 

Grant, R.M. (1991). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, 
Applications. Oxford: Blackwell. 

McGee, J., H. Thomas, D. Wilson. (2005). Strategy: Analysis and Practice. 
London: McGraw-Hill. 

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techiniques for Analysing Industries and 
Competitors. New York: The Free Press. 

Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance. New York: The Free Press. 

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The 
Macmillan Press. 

Porter, M.E. and Claas van der Linde. (1995). Green and Competitive: 
Ending the Stalemate. Harvard Business Revie, September-October. 

Porter, M.E. (1996). What is Strategy. Harvard Business Review, November-
December. 

Porter, M.E. (1998). On Competition. Boston: Harvard Business School Press. 



Framlag Michaels E. Porters til viðskiptafræðanna og … 305 

 

Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economy. Harvard Business Review. 
November-December. 

Porter, M.E. and Mark R Kramer. (1999). Philantrophy’s New Agenda: 
Creating Value. Harvard Business Review, November-December. 

Porter, M.E., J.L. Furmann, S. Stern. (2000). The Drivers of National 
Innovative Capacity: Implications for Spain and Latin America. Harvard 
Business School Working Paper, No. 01-004. 

Porter, M.E. (2001). Innovation: Location Matters. Sloan Management Review, 
42(4). 

Porter, M.E. and Mark R Kramer. (2002). Competitive Advantage of 
Corporate Philantrophy. Harvard Business Revie, December. 

Porter, M.E. (2003). The Economic Performance of Regions. Regional Studies. 
37, nos 6-7 August-October. 

Porter, M.E. and Elisabeth O. Teisberg. (2004). Redefining Competition in 
Health Care. Harvard Business Review, June. 

Porter, M.E. and Elisabeth O. Teisberg. (2006). Redefining Health Care: Creating 
Value-Based Competition on Results. Boston: Harvard Business School Press. 

 



     



     

Árangur íslenskra leiguflugfélaga á 
erlendum markaði 

Sigfús Ólafsson 
Gunnar Óskarsson 

 

Greinin byggir á meistaraverkefni Sigfúsar Ólafssonar sem unnin var undir 
handleiðslu Gunnars Óskarssonar stundarkennara við Háskóla Íslands. 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna árangur íslenskra leiguflug-
félaga í þjónustutengdri flugstarfsemi með því að svara eftirfarandi rann-
sóknarspurningu: Hvað skýrir þann árangur sem Íslendingar hafa náð á sviði 
leiguflugs?  

Útrás Íslendinga eykst frá degi til dags og því eðlilegt að til séu svör við 
spurningum um ástæður fyrir árangri, velgengni eða þá áföllum Íslendinga í 
viðskiptum erlendis. Það er áhugavert fyrir aðila sem hyggja á útrás að kanna 
á hvaða sviði öðrum hefur vegnað vel og af hverju. Litla fræðilega umræðu er 
að finna um starfsemi leiguflugfélaga. Það þótti því aðkallandi verkefni á 
sínum tíma að nálgast umfjöllun um þessa umsvifamiklu starfsemi eftir fræði-
legum leiðum. 

Íslensk útflutningsfyrirtæki geta haft ávinning af því að kynna sér hvernig 
einkaaðilar og opinberi geirinn hafa í sameiningu stuðlað að samkeppnis-
forskoti íslenskra leiguflugfélaga. Eins á þessi rannsókn erindi til aðila sem 
hyggjast taka þátt í útboðum á alþjóðlegum markaði og keppa við aðra 
seljendur um að ná til sín þjónustu og starfsemi sem fyrirtæki úthýsa í við-
leitni til þess að auka á samkeppnisforskot sitt. 

Við upphaf rannsóknarvinnunnar í september 2004 var haft í huga hvort 
unnt reyndist að nálgast rannsóknina eftir hefðbundnum megindlegum 
leiðum. Höfundur ráðfærði sig við lykilstarfsfólk hjá íslenskum leiguflug-
félögum um hvort gerlegt væri að framkvæma slíka rannsókn. Viðbrögðin 
voru meðal annars þau að þátttaka/svörun í megindlegri rannsókn gæti orðið 
lítil eða engin. Í því ljósi var það metið svo að ekki væri gerlegt að notast við 
megindlegar rannsókaraðferðir í þessu tilfelli. 

Hér á landi gafst einstakt tækifæri til rannsóknar á leiguflugi. Hér var 
aðgangur að stjórnendum og lykilstarfsfólki allra helstu fyrirtækja sem starfa á 
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sviði leiguflugs. Undirbúningsvinnan beindi rannsókninni því fljótlega yfir í 
það að nálgunin yrði að vera eigindleg. Eigindleg nálgun býður upp á að kafa 
vel ofan í viðfangsefnið sem rannsakað er (Denzin og Lincoln, 1994). Það er 
því kostur að styðjast við slíkar aðferðir þegar aðgengi að stjórnendum er 
jafnt gott og var í þessu tilfelli og betra en að senda spurningalista á fá-
mennan hóp.  

Eigindleg rannsóknarhefð 

Við rannsóknir eftir eigindlegum leiðum þurfa rannsakendur að takast á við 
huglægt mat sitt á mikilvægi atriða og gæta hlutleysis gagnvart viðfangs-
efninu. Hættan er sú að fram geti komið kerfisbundin skekkja (e. bias) sökum 
hlutdrægni rannsakandans. Kristin G. Esterberg (2002) hvetur því rannsak-
endur til þess að hugsa um tengingu sína við viðfangsefnið og geri grein fyrir 
tengslum sínum við viðfangsefnið. Í samræmi við þetta skal tekið fram að 
höfundur hefur starfað á vettvangi leiguflugs. Frá og með 1. apríl 2005 hefur 
höfundur starfað sem verkefnisstjóri fyrir leiguflugfélagið Loftleiðir 
Icelandic. Viðtölin voru öll tekin fyrir þann tíma og úrvinnslu gagna og fram-
setningu niðurstaðna var lokið fyrir þann tíma. 

Athuga þarf hvort niðurstöður munu hafa eitthvert alhæfingargildi. 
Robert K. Yin (1994) hafnar því að ekki sé hægt að alhæfa út frá eigindlegum 
rannsóknum eins og tilviksathugunum. Hann segir að skoða megi tilviks-
athuganir út frá ákveðnum kenningum og sjá hvort endurtekning eigi sér 
stað. Esterberg (2002) segir að hægt sé að koma fram með ákveðnar yfir-
lýsingar um ákveðin atvik eða einstaklinga til þess að styðja almennar fræði-
legar staðhæfingar.   

Það má því segja að rétt sé að hafa varfærnisreglu í huga og allan fyrirvara 
á þegar nýta á niðurstöður eigindlegra rannsókna til þess að fullyrða og 
alhæfa um eitt eða annað. Styrkur þessarar rannsóknar er sá að talað var við 
aðila frá öllum fyrirtækjum á leiguflugsmarkaði. Einn aðili sem haft var 
samband við baðst undan því að taka þátt í rannsókninni. Það var hans mat 
að fyrirtæki hans ætti ekki heima í rannsókninni. Hann sagði eðli starfsemi 
síns fyrirtækis nokkuð annað en þeirra sem taka þátt í þessari rannsókn og 
það myndi ekki þjóna tilgangi rannsóknarinnar að hann tæki þátt. 

Valið á eigindlegri aðferð stóð milli fræðilegs sjónarhorns og tilviks-
athugunar. Tilviksathugun hentaði ekki í þessu tilfelli. Tilviksathugun hefði 
kallað á að gerð yrði ítarleg athugun á hverju fyrirtæki fyrir sig. Það er 
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útilokað að opið aðgengi hefði fengist að upplýsingum hjá þessum 
fyrirtækjum sem eiga í samkeppni sín á milli.  

Fræðilegt sjónarhorn er almenn aðferðafræði sem nýtist við að setja fram 
kenningu byggða á gögnum sem er safnað saman og unnið úr kerfisbundið. 
Með stöðugu samspili greiningar og söfnunar gagna verður til kenning við 
rannsóknarferlið. Það er viðleitni rannsakandans við að móta eða setja fram 
kenningu sem þykir aðskilja fræðilegt sjónarhorn frá öðrum eigindlegum 
leiðum samkvæmt Anselm Strauss og Juliet Corbin (1994). Stuðst var við 
hálfopin viðtöl og í trúnaðarskyni var ekki greint frá nöfnum, aldri, stöðu eða 
starfsaldri þátttakenda og niðurstöður því kynntar með vísun í dulnefni. 

Árangur Íslendinga á sviði leiguflugs  

Þegar leitað er skýringa á árangri Íslendinga á sviði leiguflugs standa nokkur 
atriði í íslensku umhverfi upp úr. Það má tala um stjórnvaldsþátt og sögu-
legar ástæður. Þetta virðist hafa skapað umhverfi í fluggeiranum sem markast 
af sveigjanleika, afgreiðsluhraða og aðlögunarhæfni. Einnig er horft til þátta 
eins og lykilhæfni, viðskiptakostnaðar, reynslu, orðspors, sveigjanleika, 
aðlögunarhæfni og samskipta á markaði. 

Stjórnvaldsþátturinn 

Við yfirferð á gögnum úr rannsókninni kemur fram að viðmælendur eru allir 
sammála um að þáttur flugmálastjórnar sé veigamikið og jafnvel þýðingar-
mesta atriðið þegar litið er til þess árangurs sem Íslendingar hafa náð á sviði 
leiguflugs. Taka skal fram að Snorri Ragnarsson taldi sögulegar ástæður vega 
þyngra þegar kæmi að því að útskýra árangur Íslendinga í leiguflugi en var 
samt sammála því að þáttur flugmálastjórnar væri mikilvægur. Að sama skapi 
tiltók Björn Þórðarson mikilvægi einstaklinga sem reyndust vera réttir aðilar á 
réttum stað og stund.  

Flugmálastjórn fær þá einkunn að vera þjónustusinnuð stofnun þar sem 
starfsemin einkennist af samstarfsvilja og jákvæðum viðhorfum í garð 
viðskiptavina sinna. Samskipti þykja mjög fagmannleg og aðgangur að starfs-
mönnum er góður. Það er sagt að flugmálastjórn og yfirvöld geri sér grein 
fyrir að hraðinn skipti miklu máli í þessum geira. Til þess að gera mönnum 
kleift að auka hraða er aðgengi gott og formfestan öðruvísi. Það tekur því 
mun skemmri tíma að afgreiða mál hér en víða í Evrópu. Nokkrir 
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viðmælendur fullyrða að víða erlendis standi þunglamaleg vinnubrögð 
flugmálastjórna leiguflugfélögum fyrir þrifum. Íslenskum leiguflugfélögum 
virðist takast vel að nýta óáþreifanlegar jaðarauðlindir sem samkvæmt 
Bernard Cova og félögum (2002) verða til í samskiptum fyrirtækisins við 
umhverfi sitt. Þetta er sambærilegt við það sem Jay Barney (1991) kallar 
auðlindir bundnar skipulagsheildinni sem eru meðal annars skipulag 
upplýsingaflæðis, formleg og óformleg áætlunargerð, stjórnunar- og 
samhæfingarkerfi sem og sambönd fyrirtækisins við umhverfi sitt.  

Ýmis dæmi eru nefnd í viðtölunum um atriði sem geta veitt forskot og 
koma fram í starfsvenjum og umhverfi flugmálastjórnar. Það þykir ekki dýrt 
að skrá vélar inn og út úr landinu. Eigendur véla geta heimtað afskráningu 
þeirra og það kann að verka sem ígildi aukatryggingar fyrir eigendur flugvéla 
og gera íslenska aðila að fýsilegum valkosti sem leigjanda flugvéla. Það er 
auðvelt að skrá ýmiss konar flugvélategundir inn í landið, til dæmis þarf ekki 
að koma með flugvélar sérstaklega til landsins við skráningu. Breytingar á 
sætaskipan taka skamman tíma hér miðað við nágrannalöndin. Flugmála-
stjórn er til í að senda sitt fólk „á staðinn“ til útekktar á málum. Þetta sýnir í 
stuttu máli að hægt er að nýta kosti góðs samstarfs við flugmálastjórn og 
íslensks flugrekstrarleyfis til þess að ná forskoti á leiguflugsmarkaði. 

Nálægð og gott samstarf við flugmálastjórn og önnur yfirvöld gerir 
íslenskum leiguflugfélögum kleift að fara hraðar í gegnum viss ferli sem 
nauðsynleg eru í starfsemi leiguflugfélaga. C.K. Prahalad og Gary Hamel 
(1990) benda á að það eigi að vera erfitt að herma eftir lykilhæfni. Afgreiðslu-
hraði og sveigjanleiki flugmálastjórnar virðist vera nokkuð sérstakt fyrirbæri 
hér á landi, í það minnsta hvað leiguflugfélög snertir. Spyrja má hvort önnur 
lönd gætu náð sama árangri eða Íslendingar tapað þeim sveigjanleika sem til 
staðar er.  

Það er athyglisvert að skoða árangur Íslendinga út frá því umhverfi sem 
hér er til staðar og þá sérstaklega þátt flugmálastjórnar. Barney (1991) nefnir 
að auðlindir sem bundnar eru skipulagsheildinni geti verið uppspretta við-
varandi samkeppnisforskots. James Brian Quinn og Frederick G. Hilmer 
(1994) segja að stjórnendur eigi að horfa á hæfileika og stjórnunarleiðir frekar 
en að einblína á vöruna sjálfa. Með því að huga að lykilhæfni sinni geti 
stjórnendur ákvarðað hvar fyrirtækið getur skarað fram úr við að skapa 
einstakt virði fyrir viðskiptavini. Byggja þarf upp yfirburðahæfileika innan 
þess ramma sem viðskiptavinir kunna að meta þegar fram í sækir. 
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Sögulegar ástæður og íslenski þátturinn 

Viðmælendur skírskotuðu gjarnan til sögulegra og landfræðilegra ástæðna 
fyrir því að Íslendingar væru fyrirferðarmiklir í fluggeiranum. Flug þykir 
einnig hafa aðdráttarafl og sumir viðmælendur bentu á útrásarþörf Íslendinga 
sem ástæðu fyrir því að sótt væri í þennan geira. Íslendingar hefðu einnig 
verið frumkvöðlar á vissum sviðum. Þar nefndu viðmælendur meðal annars 
hin lágu flugfargjöld Loftleiða, pílagrímaflug og uppbyggingu Cargolux. 
Snorri Ragnarsson telur að árangur Íslendinga skýrist einkum af grósku sem 
einkennt hafi flugstarfsemi á Íslandi, frumkvöðlaanda og sérhæfingu sem 
fylgt hafi í kjölfarið. 

Viðmælendur sögðu að Íslendingar hefðu áhuga á útrás og það vefðist 
ekki fyrir þeim að vinna í törnum. Má segja að hefðin fyrir því að færa björg í 
bú og bjarga verðmætum skili sér í hraða og snerpu þegar tækifæri gefast og 
ná þarf tilteknum markmiðum. Í þessu sambandi var skírskotað til vertíðar-
stemmningar og það leiðir hugann að sveigjanleika. Eins segja viðmælendur 
mínir að innan íslenskra leiguflugfélaga séu starfsmenn ekki fælnir þegar 
komi að ákvarðanatöku. Orðsporið sem fer af Íslendingum sé að þeir klári 
sín mál og séu heiðarlegir í viðskiptum.  

Spurt var sérstaklega um íslenska þáttinn svokallaða til að fiska eftir 
skoðunum á því hvort uppruni og aðsetur leiguflugfélags gæti skýrt árangur 
þess. Þegar hefur verið farið yfir það forskot sem Íslendingar hafa í gegnum 
starfshætti flugmálastjórnar. En eru aðrir þættir þar að verki? 

Sumir sögðu það kost að tengja leiguflugfélag landinu og nefndu sem 
dæmi að það aðgreindi þá til að mynda frá bandarískum keppinautum. Nefnt 
var að Ísland byggi yfir frekar jákvæðri ímynd og menn teldu ekki mikilli 
spillingu fyrir að fara hér. Einnig skipti máli að talið væri að viðhaldsmál, 
tækjakostur, þekking og menntastig væru á háu plani hér á landi. Jafnframt 
þykir Ísland hafa á sér ákveðinn hlutleysisstimpil þar sem ekki fer mikið fyrir 
því á alþjóðavettvangi. Árangurinn skýrist ekki af þessum þáttum þó svo að 
það virðist alls ekki vinna gegn leiguflugfélögum að vera íslensk.   

Það er athyglisvert hve mikil áherslan er á íslenska auðkenningarþáttinn 
hjá innlendum leiguflugfélögum. Nöfn eins og Air Atlanta Icelandic, 
Loftleidir Icelandic og Íslandsflug gefa þetta til kynna. Í rannsókn Masaaki 
Kotabe og Janet Murray (2001) þar sem kannað var hve mikið úthýsing er 
nýtt í viðbótarþjónustu, hvaða þættir eru mikilvægir við val á samstarfsaðila 
og hvaða afleiðingar úthýsing hefur á árangur fyrirtækja, voru 



312  Sigfús Ólafsson og Gunnar Óskarsson 

 

auðkenningarþættir neðstir á lista yfir þau atriði sem talin eru mikilvæg þegar 
kaupendur velja milli seljenda.  

Vissulega var verið að spyrja sérstaklega út í þessa þætti enda eru slíkar 
spurningar góðra gjalda verðar þegar haft er í huga hve umsvifamiklir Íslend-
ingar eru í leiguflugsgeiranum. Hins vegar kom það fram hjá viðmælendum 
að árangur og áreiðanleiki er það sem mestu máli skiptir. 

Viðmælendur voru ekki sammála um það hvort Íslendingar gætu orðið 
fyrir valinu vegna þess að lítil ógn stafaði af þeim í samanburði við aðra. 
Nefnd voru dæmi um slíkt og tilteknir samningar sem íslenskir aðilar hefðu 
náð vegna þess að ekki þótti stafa ógn af þeim á tilteknum markaði. Í 
rannsókninni komu fram dæmi um að Íslendingar hefðu verið teknir fram 
yfir aðra af ástæðum eins og vinnusiðferði og heiðarleika.  

Lykilhæfni, reynsla og orðspor 

Viðmælendur segja þjónustuna sem þeir veita stundum álitna illa nauðsyn 
eða að hún sé nýtt þegar vandræðaástand ríki hjá kaupanda. Þetta segir sitt 
um viðhorfið til leiguflugs. 

Dean Elmuti og Yunus Kathawala (2000) segja að fyrirtæki noti úthýsingu 
til þess að ná niður kostnaði, auka gæði, fá aðgang að tækni utan frá, auka og 
bæta dreifingu, áreiðanleika og fleira. Fyrirtækin geta litið á úthýsingu sem 
stefnumiðaða leið til að ná samkeppnisforskoti eða valið úthýsingu vegna 
aðgerða keppinauta. Quinn og Hilmer (1994) leggja áherslu á að úthýsing sé 
stefnumiðuð leið til þess að fyrirtæki beini kröftum sínum í starfsemi þar sem 
lykilhæfni þeirra liggur. 

Draga má þá ályktun að flugfélög sem skilgreina þjónustu leiguflugfélaga 
sem lakari valkost en að annast flugið sjálf, einblíni á neikvæðar hliðar út-
hýsingar. Sjálfsagt er þá einkum litið til kostnaðarþáttarins. Hugsanlega vega 
ókostirnir og áhætta sem fólgin er í því að hleypa öðrum nærri starfsemi sinni 
þyngra á metunum. 

Árangur í leiguflugi byggist mjög á því að menn komi sér upp persónu-
legum samböndum og rækti þau. Á fyrirtækjamarkaði eru bæði kaupendur og 
seljendur virkir í leit að hentugum aðila til viðskipta (IMP group, 1982). 
Þegar menn fá á sig orð fyrir að vera heiðarlegir eða sanngjarnir er líklegt að 
leitað sé til þeirra aftur. Af orðum viðmælenda minna er ljóst að misjafnt 
orðspor fer af fyrirtækjum í geiranum. Má þar vísa til atriða eins og 
vinnusiðferðis, sanngirni og heiðarleika. Einnig má höggva eftir ummælum 
um að Íslendingar klári sín verk og hlaupi ekki frá þeim. En gæti þetta ekki 
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allt eins átt við um flestar nágrannaþjóðir Íslendinga í Norðvestur-Evrópu? Í 
þessu samhengi gæti þó skipt máli það sem menn segja um viðhorf Íslend-
inga til þess að klára mál og ljúka verkum.  

Sveigjanleiki og aðlögunarhæfni 

Það kemur nokkuð skýrt fram að forskot Íslendinga þegar kemur að 
sveigjanleika sé getan og þar búi ekki allir við sömu möguleika. Að vissu leyti 
gæti þetta stafað af þeim hraða sem kringumstæður skapa hér á landi. Arnar 
Haraldsson sagðist geta farið með sína föstu vöru „hvert sem er hvenær sem 
er.“ Hann nefndi að það hefði skipt máli að starfsfólkið var til í að taka þátt í 
þessu. Snorri sagði sveigjanleikann vera mikilvægastan í markaðssetningu. 

Það kemur fram að aðlögunarhæfni er eitthvað sem reynt getur á þegar 
líður á samning. Lagt er upp með ákveðnar forsendur en iðulega eru að-
stæður aðrar þegar á hólminn er komið. Þá getur reynt á vilja til aðlögunar og 
vissa lipurð í samstarfi. Snorri taldi að íslenskir aðilar væru betri en aðrir 
þegar kæmi að aðlögun. Arnar vísaði til sérfræðiþekkingar á að finna fjöl-
breyttar lausnir. Vera má að íslenskir aðilar nálgist verkefnin með opnari 
huga en aðrir. Forskotið getur hugsanlega legið í því sem Guðmundur Jóns-
son nefnir að hjá Íslendingum séu slík viðhorf almenn hjá starfsfólki leigu-
flugfélaganna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að svara eftirfarandi spurningu: Hvað 
skýrir þann árangur sem Íslendingar hafa náð á sviði leiguflugs? 

Á grundvelli þess, sem niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós, er 
spurningunni svarað í fjórum liðum: 
 

1. Til staðar er sveigjanleiki, þjónustulipurð og afgreiðsluhraði innan Flugmálastjórnar 
Íslands. Þessir eiginleikar einkenna samskipti stofnunarinnar og íslenskra leiguflug-
félaga og þetta hefur skapað íslenskum leiguflugfélögum samkeppnisforskot. 

 

2. Sveigjanleiki, hraði og aðlögunarhæfni virðast einkenna starfshætti íslenskra leigu-
flugfélaga þegar kemur að samningum og samskiptum við viðskiptavini. Forskot, 
sem næst í samstarfi við Flugmálastjórn Íslands, heldur því áfram í starfsemi leigu-
flugfélaganna. 
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3. Orðspor, reynsla og áreiðanleiki íslenskra leiguflugfélaga hefur áunnið þeim traust á 
leiguflugsmarkaðinum. 

4. Með uppbyggingu tengslanets, sem rekja má aftur til áttunda áratugar 20. aldarinnar, 
hefur Íslendingum tekist að skapa sér grundvöll til rekstrar alþjóðlegra leiguflug-
félaga, sem skara fram úr í sveigjanleika, hraða og aðlögunarhæfni. 

 

Lykilhugtök sem varpa ljósi á árangur Íslendinga eru sveigjanleiki, hraði, 
aðlögunarhæfni og áreiðanleiki. Út frá skoðunum viðmælenda má álykta að 
þetta megi túlka sem lykilhæfni íslenskra leiguflugfélaga.  

Ljóst er að þáttur Flugmálastjórnar Íslands var mikilvægur eðli málsins 
samkvæmt. Flugstarfsemi er háð bæði landsbundnum og alþjóðlegum lögum 
og reglum og mikið eftirlit er viðhaft til þess að þeim sé framfylgt. Örugglega 
sitja leiguflugfélög ólíkra þjóða við sama borð hvað snertir það að framfylgja 
alþjóðlegum lögum og reglum, en líklega ekki þegar kemur að skrifræði 
stofnana. Þar kemur smæð landsins sér vel, stuttar boðleiðir til áhrifamanna, 
allt þetta ásamt þjónustulipurð Flugmálastjórnar Íslands veitir íslenskum 
leiguflugfélögum forskot á keppinauta úti í heimi. 

Á grundvelli góðs samstarfs við flugmálastjórn hafa íslensk leiguflugfélög 
möguleika á að bregðast skjótt við þegar kemur að samningum og samstarfi 
við kaupendur. Flugmálastjórn og yfirvöld eru sögð gera sér grein fyrir því að 
hraðinn skipti miklu máli í þessum geira. Til þess að nýta það forskot sem 
afgreiðsluhraði og sveigjanleiki flugmálastjórnar veitir reynir á hæfileika og 
færni stjórnenda. Ef forskotið, sem fæst frá Íslandi, á að nýtast til þess að 
skapa verðmæti þarf hraðinn að vera á öllum stigum. Annars getur forskotið 
gufað upp. Það er mat viðmælenda að þeir hafi nokkuð forskot þegar kemur 
að samningum. Þeir séu sneggri en margir aðrir og geti klárað málin á 
staðnum. 

Það má segja að sveigjanleiki og aðlögunarhæfni séu atriði sem útskýri 
bæði hvernig menn geti byggt upp hraða í starfi og einnig nýtt hann til lengri 
tíma. Til þess að sveigjanleiki, hraði og aðlögunarhæfni komi að notum þurfa 
leiguflugfélög jafnframt að hafa tengingu inn á markaðinn með persónu-
legum samböndum sem allt byggir á í fluggeiranum. 

Frekari rannsóknir 

Sú einkunn sem flugmálastjórn fær hjá stjórnendum íslenskra leiguflugfélaga 
hlýtur að vekja athygli. Getur verið að á Íslandi leynist tækifæri fyrir samstarf 
opinberra stofnana og útflutningsfyrirtækja á fleiri sviðum? Ef til vill má 
finna annan vettvang þar sem hægt er að nýta nálægðina og sveigjanleika á 
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Íslandi til þess að ná fram sambærilegum árangri. Í þessu samhengi mætti 
huga að hvers kyns starfsemi sem er háð lagaumhverfi og eftirliti hins 
opinbera. Það væri áhugavert rannsóknarefni að kanna hvað veldur þessum 
sveigjanleika og skilningi á þörfum starfseminnar sem heyrir undir 
stofnunina. Niðurstaða slíkrar rannsóknar gæti orðið leiðarvísir að úttekt og 
stefnumótun stofnana sem stutt gætu aðrar útflutningsgreinar, svo sem 
ferðaiðnaðinn, landbúnaðinn, sjávarútveginn, iðnaðinn eða aðrar greinar.  

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar og enn fremur árangurs í útrás 
íslenskra fyrirtækja á öðrum sviðum sem hefur verið áberandi á undan-
förnum árum væri áhugavert að rannsaka frekar hvað ræður þeim árangri 
sem íslensk fyrirtæki hafa náð. Það væri til dæmis áhugavert að kanna hvort 
hún eigi rætur að rekja í menningu okkar, umhverfis og atvinnulífs eða 
skipulags fyrirtækjanna. Slík rannsókn gæti leitt í ljós mikilvæg atriði varðandi 
stjórnun fyrirtækja og opinberra stofnana með því að markmiði að gera 
íslenskum fyrirtækjum betur kleift að nýta sér og viðhalda þeirri sérstöðu og 
sem við höfum. 

Umhverfið hér á landi virðist markast af getu og vilja til sveigjanleika og 
afgreiðsluhraða. Samskipti flugmálastjórnar og leiguflugsgeirans eru ein 
birtingarmynd þessa. Það er hægt að kveða fast að orði um mikilvægi þessa 
þáttar í árangri sem íslensk leiguflugfélög hafa náð og styðja niðurstöður 
rannsóknarinnar þetta eindregið. En hver er uppspretta þessa sveigjanleika, 
hraða og aðlögunarhæfni? Þetta eru einkenni sem rannsaka þyrfti frekar. Það 
er mikilvægt að þetta verði rannsakað og þá ekki síst í ljósi þess hvort 
hugsanlegt sé að við eigum á hættu að glata þessum eiginleikum úr íslensku 
samfélagi. Í rannsókninni er vísað til vertíðarstemmningar, verkmenningar og 
þess að bjarga verðmætum. Í dag gefast ungu fólk ekki sömu tækifæri og fyrr 
til þess að taka þátt í atvinnulífi og verðmætasköpun framleiðslu- og 
þjónustugreina landsins. Spyrja má hvort starfshættir og venjur, sem ungt 
fólk býr við í dag, þjálfi snerpu og  hæfni jafn vel og áður var. En það er 
einmitt þetta sem stuðlað hefur að árangri Íslendinga í alþjóðaviðskiptum á 
sviði leiguflugs. Spurningunni er vandsvarað, en hana þarf að leggja fram sem 
grundvöll skoðanaskipta um fyrirkomulag mennta-, menningar- og 
uppeldismála hjá Íslendingum framtíðarinnar. 
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Gildi, vægi og áhrif  
fyrirtækjamenningar við yfirtökur 

Sigríður Hrund Pétursdóttir 

 

Auknir tilburðir íslenskra fyrirtækja til ytri vaxtar með notkun yfirtakna hafa 
leitt hugann að hvernig og hvort fyrirtækjamenning sé markvisst notuð sem 
áhrifaþáttur á velgengni við yfirtöku- og innleiðingarferli. Í rannsókn sem 
unnin var í tengslum við meistararitgerð höfundar, voru framkvæmd 27 
eigindleg viðtöl við stjórnendur sex íslenskra yfirtökufyrirtækja og 14 
íslenskra sem erlendra yfirtekinna fyrirtækja. Leitast var við að svara hvaða 
gildi, vægi og áhrif fyrirtækjamenning hefur við yfirtökur, hvort og hvernig fyrirtækja-
menning sé notuð sem áhrifaþáttur við yfirtökuferli og hvernig viðkomandi 
fyrirtækjum tókst að meðhöndla fyrirtækjamenningu sína við yfirtökurnar, 
séð út frá gildandi fræðiskrifum. 

Fyrirtækjamenning við yfirtökur  

Þrátt fyrir að miklu sé til kostað er hlutfall þeirra yfirtakna sem ekki ná til-
ætluðum markmiðum eða misheppnast afar hátt (Morosini, 2004). Sýnt hefur 
verið fram á að mestur kostnaður eftir yfirtökur myndast í tengslum við 
mannauðsþætti (Haspeslagh og Jemison, 1991) og sé menning yfirtekna fyrir-
tækisins ekki metin fyrir kaup getur það leitt til lakari frammistöðu við yfir-
tökuna (Marks og Mirvis, 1998). Innleiðingarferlið er breytingum þrungið og 
í ljós koma oft neikvæðar tilfinningar sem auka á óvissu og óöryggi. Þetta 
kemur fram m.a. sem há starfsmannavelta, neikvæður mórall, miklar fjarvistir 
og aukið stress meðal starfsmanna (Cartwright, 1998). Cartwright og Cooper 
(1996) nefna helstu áhrifaþætti sem valda stressi í yfirtökum: tapað auð-
kenni/aukin stærð skipulagsheildar, skortur á upplýsingum/lítil eða ósam-
kvæm samskipti, ótti og óvissa með uppsagnir eða tilfæringar í starfi, tap eða 
minnkuð völd, staða eða virðing, breytingar á reglum, ferlum og kerfum, 
mannabreytingar og aukið vinnuálag. Starfsmenn tapa vinnuþreki og fara í 
niðurdrepandi ástand, missa trú og traust til fyrirtækisins og verða óttaslegnir 
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um eigin velferð. Niðurstaðan getur jafnvel orðið sú að óreiða ríkir þegar 
ferli, stjórnendur, völd og samskiptaleiðir breytast (Kleppestø, 1998). Komi 
breytingar endurtekið fram geta þær haft neikvæð áhrif eins og t.d. afneitun 
aðstæðna þar sem fólk neitar að trúa að eignarhald fyrirtækja geti farið kaupum 
og sölum og haft alvarleg áhrif á líf þess; ótta, því fólk er í sífellu hrætt um 
stöðu sína; tortryggni, eigingirni og vantrausti (Deal og Kennedy, 1999). Ástæður 
þessa hafa m.a. verið nefndar léleg stjórnun á sameiningarferli og neikvæð 
svörun starfsmanna við breyttum aðstæðum í starfi (Cartwright og Cooper, 
2001). Til að minnka líkur á stressi og neikvæði í yfirtöku er afar mikilvægt að 
hlutaðeigendur upplifi yfirtökuna sem jákvæða áskorun og tækifæri sem er þeim 
og skipulagsheildinni til framdráttar. Slík tilfinning næst ekki nema góð tengsl séu á 
milli starfsmanna og skipulagsheildar í gegnum heilsteypta menningu (Cartwright og 
Cooper, 1996).   

Gildi 

Menningaraðlögun er eitt af lykilhugtökum í menningarfræðum. Mismunandi er 
hversu mikil hún þarf að vera, en segja má að fyrirtæki sem eru í ótengdum 
rekstri þurfi að ganga í gegnum mun minni menningaraðlögun en fyrirtæki 
sem eru í tengdum rekstri (Nahavandi og Malekzadeh, 1988), en þeirra bíður 
annað hvort innleiðing eða samlögun. Schein (1999) leggur áherslu á að 
tvíhliða samskipti séu grunnur að því að koma í veg fyrir menningarárekstra 
við yfirtökur. Hann mælir með því að stjórnendur og starfsmenn geri sér 
góða grein fyrir hvernig menning eigin skipulagsheildar sé áður en þeir meta 
menningu hins fyrirtækisins. En þarf að vera til staðar almennt samkomulag 
hjá viðkomandi fyrirtækjum varðandi alla þætti sem lúta að menningu og 
framkvæmdum? Í margbreytilegum heimi alþjóðavæðingar er verið að leita 
að einsleitni eða fjölbreytileika í menningu? Mikill munur er á menningarsátt og 
menningareinsleika. Menningarsátt er til staðar innan menningar og á milli 
menninga en menningareinsleiki er tilraun til að skapa einhæfa menningu 
sem ekki leyfir fjölbreytileika. Slíkt mun alltaf leiða til andstöðu og betra er að 
reyna að ná menningarsátt við yfirtöku þar sem skilningur, þolinmæði og 
sveigjanleiki ríkir (Cartwright, 1999).  



Gildi, vægi og áhrif fyrirtækjamenningar við yfirtökur 319 

 

 
  Landsbundnir S&Y Millilanda S&Y  

Mikill Fyrirtækjaárekstrar Tvöfaldir árekstrar Auknir menningar-    
árekstrar 

M
un

ur
 á

 fy
rir

tæ
kj

a-
m

en
ni

ng
u 

Lítill Svipuð menning Landsbundnir         
árekstrar 

 

 
Mynd 1. Menningarárekstrar (Larsson og Risberg, 1998) 

Mikill munur á fyrirtækjamenningu getur þó aukið á hættu á menningar-
árekstrum (Larsson og Risberg, 1998) og telst áhættan mest þegar yfirtakan er 
framkvæmd á milli landa (sjá mynd 1). Þessu andmælir þó Morosini (2004) 
sem segir að mismunur á menningu þjóða sé ekki skaðlegur yfirtökum sem 
eiga sér stað á milli landa. Elsass og Veiga (1994) settu fram líkan sem segir 
að eftir því sem fyrirtæki eru meira sammála um hvers konar menningar-
aðlögun þau ætli að nota í samþættingu, því meiri líkur eru á velheppnuðu 
ferli. Ef þau eru ekki sammála leiðir það til streitu í menningaraðlögun og 
einstaklingar jafnt sem hópar tapa virkni og framlegð. Úrlausnir við hnökrum 
í menningaraðlögun eru einkum að beina þarf sjónum að heildarmyndinni, 
með þó einstaklinginn í huga (Thomas og Ben-Hur, 2004). Helstu erfiðleikar 
sem koma í ljós yfir heildina eru óánægja eða andstaða, en hjá einstaklingum 
getur það verið óöryggi eða óánægja. Ein leið til að öðlast heilsteypta 
menningu er að nota hópefli, eða teymisvinnu, sem þó getur reynst erfitt að 
framkvæma þegar hópar beggja fyrirtækja þekkja hvorki hvorn annan né bera 
traust til hvors annars (Larsson o.fl., 2004). Sérhver menning hefur sín sér-
einkenni sem nýst geta til myndun hópeflis (Cartwright, 1999). Einkennin eru 
m.a.: 
• auðkennandi – menningarhópurinn hefur ákveðið nafn, stað, eða annað sem 

auðkennir. Hann deilir einnig álitum, gildum og siðum sem skapa hópsamkennd 
og er stoltur af auðkenni sínu. 

• fullnægjandi – Meðlimir hópsins finnst þeim tilheyra honum og hafa ánægju af 
því. Þeir hafa einnig ánægju af vinnu sinni. 

• verndandi – Heilsa, öryggi og vernd einstaklinga kemur allri heildinni við. Innan 
hópsins er væntumþykja og umhyggja. 

• innifalinn/einangrandi – Hver einasti einstaklingur er virtur og metinn óháð 
stöðu sinni og hópurinn virkar sem heild í samkeppni. Meðlimir eru stoltir af 
því að vera hluti af hópnum. 
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• hlutlæg/huglæg – Einstaklingar innan hópsins „eiga“ markmið hópsins sem 
þeirra eigin og framfylgja gildum hópsins sem þau væru sín eigin. 

• hvetjandi – Meðlimir eru hvattir til að þróa eigin getu m.t.t. hæfni og 
frammistöðu. Þeir æfa saman sem teymi og nýir meðlimir innleiðast með því að 
læra gildi og siði teymisins.  

• samfellu – Það er góð samfella/samræmi stefnu og framkvæmda. Hollusta 
teymisins er góð og starfsmannavelta lítil. Sameiginleg reynsla teymisins leggur 
grunn að væntingum.  

 
Ofangreind einkenni geta haft ákveðið forskriftargildi þegar búa á til 

innleiðingarhópa eða hópa til að byggja fyrirtækjamenningu við yfirtökur. 
Almennt hafa þó fyrirtækjagildi verið notuð til að veita meiningu og tilgang til 
að styðja við framkvæmd svipaða breytingarferli yfirtöku  

Vægi 

Tvennt hefur sett menningu í sviðsljós rannsókna á sviði samruna og yfir-
takna; annars vegar yfirtökur á milli landamæra, viðskipta eða iðnaða og hins 
vegar aukið vægi mannauðs með meira vægi þjónustuiðnaðar (Hartog, 2004). 
Þegar litið er til yfirtakna sem breytingaferlis má sjá að menningarmátun á 
milli fyrirtækja er oft viðurkennd sem áhættuþáttur í yfirtökum en menning 
er engu að síður svo sjaldan/lítið greind eða metin að hægt sé að koma auga 
á hugsanlega samlegð eða ágreining henni tengdri (Cartwright og Cooper, 
2001). Vandkvæðum veldur að ekki sé til neinn almennur skilningur á því 
hvað menning inniheldur og hvernig sé best að mæla hana (Forstmann, 
1998). Forstmann (1998) bendir á að það sé óþarfi að vita hvernig menning 
sé skilgreind í sjálfu sér, aðeins þurfi að rannsaka í einstökum aðstæðum 
hvernig menning hafi neikvæð áhrif á velgengni yfirtöku og það sem telst til 
menningar í hverju tilviki fyrir sig. Eins telur hann nauðsynlegt að gera 
greiningu á menningarmismuni og menningarmátun fyrir innleiðingarhlutann 
til að koma í veg fyrir menningarstuð. Sackmann (2001) segir að styrkur þess 
að nota eigindlega aðferð í menningarrannsóknum sé m.a. að fram komi rík 
og innihaldsmikil lýsing á menningu viðkomandi viðfangs sem og innsýn í 
hugsanlegar flækjur eða mótsagnir. Aðferðin er einnig víxlverkandi, þ.e. 
spyrjandi getur strax leiðrétt/„próbað“ og aðlögunarhæfni og sveigjanleiki 
spurninga er fyrir hendi gagnvart viðfangi og/eða aðstæðum þess. Ókostir 
þess að nota eigindlega aðferð í er m.a. að erfitt er að bera saman niður-
stöður við aðrar svipaðar rannsóknir og að ekki er hægt að alhæfa umfram 
þær aðstæður sem rannsakaðar eru. Tillögur til úrbóta eða aðgerða eiga 
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einnig aðeins við rannsökuð viðföng og sjaldan er hægt að útskýra eða sjá 
fyrir rannsóknarefnin. Þar að auki geta komið fram réttmætar efasemdir um 
hvort náðst hafi innsýn í raunverulega menningu eða aðeins hafi komið fram 
persónuleg og fagleg hlutdrægni svarenda (Buono og Bowditch, 1989). 
Ennfremur er framkvæmd eigindlegra aðferða afar kostnaðarsöm og tíma-
frek hvað varðar gagnaöflun og greiningu (Sackmann, 2001). 

Áhrif 

Áhrif fyrirtækjamenningar við yfirtökur fjallar í raun um áhrif breytinga. 
Breytingastjórnun, sem snýst m.a. um að nota ferla til stuðnings við breytingar á 
skipulagsheildum (Kotter og Haskett, 1992), er einnig ætlað til að auka skilning 
og virka sem vogarstöng fyrir fyrirtækjamenningu. Hún byggir á skilningi, 
viðhorfum, hegðun og samböndum fólks og hefur m.a. að takmarki að hlúa 
að lykilfólki, og að búa til kerfi til að drífa skipulagsheildina að stefnu-
markmiði yfirtökunnar (Galpin og Herndon, 2000). Fyrirtækjamenning er 
talin mynda tilgang hjá starfsmönnum, leggja grunn að og auka skilning á 
samskiptaleiðum, leggja til almenna afstöðu til hegðunar, innri lærdóms og 
þróunarmöguleika. Hún hefur áhrif á „hvernig hlutir eru framkvæmdir“ í fyrir-
tækinu (Forstmann, 1998). Stjórnun á breytinga-/innleiðingarferlinu hefur 
því afgerandi áhrif á hvort yfirtakan teljist velheppnuð eður ei (Erez-Rein 
o.fl., 2004). Einnig hefur verið sýnt fram á fylgni á milli lélegrar frammistöðu 
í yfirtökum og mismunandi stjórnunarstíla (Datta, 1991) og síendurtekið 
kemur fram að leiðtogar hafa úrslitaáhrif hvað varðar framgöngu menningar 
(Malekzadeh og Nahavandi, 1998). Til að breyta menningunni þarf að m.a. 
breyta hegðun leiðtoga innan skipulagsheildarinnar, hvernig stjórnunarvenjur 
eru, grunnbyggingu fyrirtækisins, formlegum ferlum og kerfum og starfsemi 
helstu aðila (Nadler o.fl., 2001). Þegar eignarhald fyrirtækis tekur breytingum, 
gerir pólitíkin innanhúss það líka. Þá myndast ákjósanlegur grundvöllur fyrir 
pólitísk bolabrögð líkt og að finna fórnarlamb, mis/nota upplýsingar og/eða 
fólk (Sweiger og Very, 2003). Pólitísk hegðun getur leitt til þess að lykil-
starfsfólk, sem er nauðsynlegt til að ná fram virðisaukningu, viðhalda virði 
fyrirtækisins og/eða að ná fram samlegðaráhrifum (Schweiger og Very, 
2003), hverfur á braut og að aðrir starfsmenn sem eftir sitja tapa hvatningu til 
breytinga. Það er því afgerandi að tryggja veru þessara einstaklinga eftir yfir-
töku. Einnig má geta þess að pólitísk hegðun og valdabarátta hjá stjórn-
endum og starfsmönnum í kjölfar yfirtöku getur komið í veg fyrir að kröftum 
þeirra sé beint að ytri samkeppni fyrirtækisins og öðrum viðskiptatengdum 
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málefnum (Haspeslagh & Jemison, 1991). Samkeppnishæfileikar fyrirtækis 
felast ekki síst í sameiginlegum þekkingarverðmætum og félagslegri hæfni 
sem hægt er að virkja í yfirtökum því fylgni er á milli sterks „fyrirtækjalíms“, 
sem nær út fyrir mörk landafræði, menningar og skipulagsheilda, og sam-
keppnishæfni. (Morosini, 2004). Engar staðfestar niðurstöður eru um að 
ákveðnar tegundir menningar passi betur saman eða gangi betur að samþætta 
(Cartwright og Cooper, 1996). Fyrirtæki sem hafa afar jákvæða reynslu af 
samþættingu hafa mikla þolinmæði fyrir mismunandi menningu og opin gildi 
í viðskiptum (Morosini, 2004). Komið hefur í ljós að ástæða þess að 
menningu er kennt um þegar yfirtökur ganga illa er að í flestum tilvikum er 
menningu þröngvað á annað eða bæði fyrirtækin (Habeck o.fl, 2000). 
Menningarmismunur hefur þannig verið tengdur lægri samvinnu og sam-
starfshæfni starfsmanna (Sales og Mirvis, 1984) sem og lægri fjármála-
velgengni (Datta, 1991; Haspeslagh og Jemison, 1991).  

Samskipti geta einnig haft afar mikil áhrif á viðbrögð starfsmanna og ekki 
síst ef upplýsingar vantar, misskilningur verður, orð/hegðun eru túlkuð sem 
hótun og neikvæður orðrómur fer á stjá. Starfsmenn missa traust á fyrirtækið 
og árekstra verður vart. Lausnir á sviði samskipta fela m.a. í sér að gefa 
hnitmiðuð víðtæk skilaboð sem komið er á framfæri eins hratt og auðið er. 
Kleppestø (1998) telur að samskipti, samskiptaleiðir og samskiptaaðferðir séu 
afgerandi fyrir velgengni í yfirtökum. Hann telur ekki að mismunandi 
menningar séu orsök árekstra í sjálfu sér, heldur að innleiðing og víxlverkun 
geti leitt til árekstra vegna flækjustigs þeirra og erfiðleika í stjórnun. Hann 
viðurkennir tilvist mismunandi menningar, en segir að tilvist þeirra sé ekki 
næg ástæða til að leiða til árekstra. 

Uppsetning innleiðingarfasans hefur talsverð áhrif á menningaraðlögun 
og innleiðingu (Larsson, 1993) og vænlegast er að nota félagslega stjórnun 
(Larsson og Lubatkin, 2000). Gott er að greina og kunna skil á ákvörðunarstíl 
fyrirtækjanna til að skilja menninguna og hvernig starfsmenn upplifa 
umhverfi sitt (Larsson o.fl., 2004). Helstu atriði sem skoðuð eru í áreiðan-
leikakönnun eru hæfni starfsmanna, lykilmenn, umbunar- og hvatningarkerfi, 
stefnur, framkvæmd aðgerða sem og ýmis lagaleg atriði (Daniel og Metcalf, 
2001). Til að fylgja eftir eru notaðar vinnubúðir, viðhorfskannanir og 
breytingarteymi frá báðum aðilum (Buono og Bowditch, 1989). Menningar-
stjórnun veltur umfram allt á virkri handleiðslu stjórnenda því oft þarf að byggja 
menningu frá grunni, ná skriðþunga og tryggja framúrskarandi frammistöðu, 
en frammistaðan er ekki síst tryggð með því að ráða rétta fólkið, umbuna 
því/hækka í stöðu og búa til ferli sem laða það besta fram í fólki (Deal og 
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Kennedy, 1999). Ekki má heldur gleyma að því hærri sem væntingar eru til 
frammistöðu, því líklegra er að hún verði góð. 

Eigindleg rannsókn  

Eigindleg viðtöl voru notuð sem aðferðafræði við rannsóknina og fóru þau 
fram á skrifstofum viðkomandi fyrirtækja með tveimur undantekningum; tvö 
símaviðtöl voru tekin. Önnur viðtöl fóru fram á Íslandi, Englandi og í 
Danmörku og á fjórum tungumálum; íslensku, ensku, dönsku og frönsku. 
Eigindlegir spurningalistar voru þýddir á ofannefnd tungumál og færð við-
komandi viðmælanda eftir þjóðerni hans eða móðurmáli. Spurningalistinn 
innihélt 28 spurningar, fyrir utan sex grunnspurningar. Leitast var eftir að fá 
samþættingu þriggja áhrifaþátta með listanum, þ.e. fyrirtækjamenningu, 
yfirtöku og samtengjandi atriða s.s. áhrifa, gilda, vægis, samskipta, o.s.frv. 
Beint var sjónum að menningu viðkomandi fyrirtækja, yfirtökuferlum þeirra 
og það sem marktæk áhrif hafði á ofangreinda þætti. Valin voru af handahófi 
sex fyrirtæki, stór sem smá, í mismunandi atvinnugeirum, með nokkrar yfir-
tökur að baki Alls voru framkvæmd 27 viðtöl við helstu stjórnendur 20 
fyrirtækja, þ.e. sex yfirtökufyrirtækja og 14 yfirtekinna fyrirtækja. 

Þátttakendum var lofað nafnleynd, ekki síst þar sem fram komu við-
kvæmar upplýsingar sem tengjast samkeppnishæfi fyrirtækjanna. Slík fram-
ganga er í samræmi við að með því að fylgja eftir reglum um nafnleynd eru 
meiri líkur á að persónuleg reynsla viðmælanda af vinnunni, menningunni og 
öðrum þáttum komi fram (Cartwright, 1999). 

Niðurstöður 

Hvaða gildi, vægi og áhrif hefur fyrirtækjamenning við 
yfirtökur? 

Segja má að þrátt fyrir að gilding fyrirtækjamenningar hafi verið viðurkennd 
mikilvæg í viðtölum var um áberandi rof að ræða varðandi ábyrga meðhöndlun á 
menningu og viðhorf gagnvart henni. Mjög sjaldan var fyrir hendi markviss 
menningarstefna hjá fyrirtækjunum, en slík stefna getur haft afgerandi áhrif á 
jákvæða frammistöðu og velgengni fyrirtækis. Fyrirtæki þurfa að öðlast sam-
eiginlegan skilning og sátt um eigin menningu og birtingarmyndir hennar til 
að koma á tengslum milli ytra umhverfis og starfsmanna. Vitund um eigið 
„sjálf“ og auðkenni ætti þannig að veita styrk í að meta „aðra“, þegar þeim er 
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að mæta. Afar handahófskennt var hvernig forráðamenn lýstu menningu við-
komandi fyrirtækis og lítið um viðmið þar að lútandi. Fyrirtækin voru misgóð 
í að meta menningarmátun, því þrátt fyrir að yfirtökufyrirtæki og yfirtekið 
fyrirtæki væru í líkum rekstri með vörur og þjónustu, var ekki alltaf um 
menningarmátun að ræða þeirra á milli. Menningaraðlögun var lítið unnin 
skipulega sem og innleiðing fyrirtækjagilda, en framganga menningar-
aðlögunar hefur m.a. áhrif á velgengni og frammistöðu eftir yfirtöku og fyrir-
tækjagildi geta haft sameinandi áhrif hjá starfsmönnum. Stjórnendur virtust 
gera sér grein fyrir mikilvægi leiðtoga í yfirtöku, en engu að síður var lítið um 
að stjórnendur fengju stuðning varðandi breytingastjórnun, t.d. í formi 
kennslu og/eða ráðlegginga. Stjórnendum var ætlað, í ljósi stöðu sinnar, að 
henda sjálfkrafa reiður á meðhöndlun breytinga og að koma markmiðum 
þeirra og framkvæmdum til skila. Heillavænlegra væri að veita stjórnendum 
þekkingu varðandi menningarstjórnun sem og þjálfun í úrlausnum 
ágreinings. 

Vægi fyrirtækjamenningar er augljóslega vanmetið og ekki gert hátt undir 
höfði, því að engar greiningar varðandi fyrirtækjamenningu voru fram-
kvæmdar í forhluta yfirtöku hjá fyrirtækjunum, þrátt fyrir viðurkennda 
nauðsyn. Ástæður voru í öllum tilfellum skortur á úrræðum og/eða kunnáttu 
til slíkra greininga. Þessi niðurstaða er sláandi en skiljanleg þar sem bæði 
getur hraði í yfirtöku orðið stjórnendum þrándur í götu sem og að greiningar 
á menningu eru afar ungt fyrirbæri, margslungnar og flóknar líkt og menning 
er í eðli sínu. Forvarnargildi þess að beina sjónum að þeim þáttum sem vitað 
er að hafa reynst öðrum fyrirtækjum erfiðir skal þó ítrekað. Fyrirtækjagildi, 
sem oft eru notuð sem stjórn- og mælitæki fyrirtækjamenningar, voru ekki í 
notkun hjá öllum fyrirtækjunum og réttmætar efasemdir má setja fram um 
hversu alvarleg og ítarleg innleiðing þeirra er hjá fyrirtækjunum sem þau 
nota. Aðeins eitt fyrirtæki var með sterk gildi við lýði og mældi reglulega 
hvernig þau koma fram í starfsemi sinni. Einstaka starfsmannakannanir voru 
lagðar fram en óvíst hvort þær voru að meta andrúmsloft eða menningu. 
Vægi þeirra er því látið liggja á milli hluta hér. 

Hvað varðar áhrif fyrirtækjamenningar á yfirtökur má segja að þau hafi 
komið greinilega fram. Áberandi var t.d. að félagsleg samskipti innan og milli 
fyrirtækja eftir yfirtöku virtust í flestum tilfellum vera góð, sem gefur ágætan 
möguleika á umbótum í meðhöndlun menningar. Miðlun upplýsinga og sam-
skipti virtust einnig vera prýðileg, þrátt fyrir að ekki væri um að ræða tvíhliða 
samskipti á milli fyrirtækis eða stjórnenda annars vegar og starfsmanna hins 
vegar í öllum tilfellum, en slíkt er eindregið ráðlagt við samskipti í yfirtökum. 
Segja má að menningartengdum málefnum hafi í flestum tilfellum verið 
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ætluð úrlausn í innleiðingarhluta yfirtöku hjá fyrirtækjunum. Slíkt er algengt, 
en óþarfi, þar sem reynslan hefur sýnt áberandi vankanta þeirrar framgöngu. 
Nauðsynlegt er að fyrirtæki komi sér upp forvirkum aðferðum við mat, skipulag og 
uppbyggingu á fyrirtækjamenningu. Þar sem áberandi velgengni naut í menningar-
tengdum málum við yfirtöku reyndust þættir sem skipulagðir ferlar, 
mælingar, samheldni, gildi, kraftur, fordómaleysi, jákvæðni og traust vera við 
lýði. Það ber að taka til eftirbreytni og nýtast fyrirtækjum sem stefna á yfir-
tökur sem reynsla, þekking og færni í menningarstjórnun. 

Nota þau fyrirtæki sem hér eru tekin til skoðunar fyrirtækja-
menningu sem áhrifaþátt við yfirtöku, þ.e. beita þau 
fyrirtækjamenningu markvisst til að hafa einhver sérstök áhrif 
eða ná fram sérstökum áhrifum við yfirtöku? 

Afar sjaldgæft er að finna fyrirtæki með sífellda vitund um menningu sína 
sem vita hvernig hægt er að nýta menningu til að ná fram yfirlýstum mark-
miðum. Sú var einmitt raunin í þessari rannsókn og má segja að einungis tvö 
af yfirtökufyrirtækjunum hafi sýnt tilburði til að nota fyrirtækjamenningu 
markvisst við yfirtöku til að fá fram sérstök áhrif. Annars vegar var um að ræða 
fyrirtæki sem notar gæðakerfi og staðla til að auðvelda alla ferla, meðhöndlun 
á kerfum og aðra starfshætti. Mikið er lagt upp úr menningarlegum þáttum 
við yfirtöku hjá viðkomandi fyrirtæki. Þar má m.a. nefna að reynt er á mark-
vissan máta að fyrirbyggja óöryggi, bæði í gegnum gæðakerfi sem og með af-
skaplega jákvæðu viðhorfi til breytinga. Hins vegar var fyrirtæki með rekstur 
sinn á alþjóðavettvangi sem notar fyrirtækjagildi til að samræma starfsanda og 
frammistöðu á milli deilda, rekstareininga og dótturfélaga. Gildin eru innleidd 
í starfsaðferðir og leitast er eftir að „boðskapurinn“/„hugsunarhátturinn“ 
sem að baki gildunum liggja komist til skila til allra starfsmanna. Við yfirtöku 
eru reikningsskil fyrst samræmd á milli fyrirtækjanna, en síðan eru gildi yfir-
tökufyrirtækisins kynnt, þau iðkuð í rekstri og að lokum fylgt eftir með 
mælingum. Ofangreind framganga hefur leitt til ágætrar endurgjafar og vel-
gengni í rekstri. Yfirtökurnar hafa ekki verið hnökralausar, en færri vandamál 
birst en búist var við í upphafi. Fyrir utan þessi tvö fyrirtæki er ekki hægt að 
líta svo á að fyrirtækjamenning hafi verið meðhöndluð á markvissan máta við 
yfirtöku hjá fyrirtækjunum í rannsókninni, hvorki til að fá fram sérstök áhrif 
né til að ná ákveðnum markmiðum. 
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Hvernig tókst viðkomandi fyrirtækjum að meðhöndla 
fyrirtækjamenningu við yfirtöku miðað við þær 
fræðikenningar sem hér koma fram? 

Auðséð var að viðmælendur töldu fyrirtækjamenningu skipta miklu máli, 
bæði almennt og ekki síst við veigamiklar aðstæður sem yfirtökur. Þeir töldu 
einnig að áhrif menningar væru merkjanleg og kæmu víða fram innan fyrir-
tækisins. Álykta verður þó að þekkingu varðandi stjórnun menningar við 
yfirtökur sé talsvert ábótavant þar sem víða var möguleiki á betri og skil-
virkari stjórnun menningar í yfirtökuferlinu. Þó voru samskipti jafn skipuleg 
og tíð og mælt er með í fræðunum. Það er því einlægt mat höfundar að vilji 
sé fyrir verki hjá stjórnendum þrátt fyrir að úrlausna sé þörf við framkvæmd 
og framgang meðhöndlunar á fyrirtækjamenningu. Segja má að yfirtökurnar 
hafi í heild sinni gengið ágætlega að mati viðmælenda og höfundar. Þó voru 
tvær yfirtökur sem gengu frábærlega að mati höfundar og má tengja það 
góðri mátun reksturs og menningar hjá fyrirtækjunum, sem og reynslu 
yfirtökufyrirtækisins á yfirtökum. Þrjár yfirtökur voru talsvert erfiðar að því 
leytinu til að mikið umrót fylgdi í kjölfarið. Í tveimur tilvikum var verið að 
taka yfir fyrirtæki rekin með miklu tapi og starfsandi dapur. Í þriðju 
yfirtökunni var andstaða starfsmanna yfirtekna fyrirtækisins mikil þar sem 
þeim fannst bæði að sér vegið og að fyrirtækið væri betur sett án yfirtöku. 
Þegar stuðst var við gæðakerfi og markvisst unnið að ytri vexti fyrirtækjanna 
var áberandi að auðveldara var að ná árangri og yfirtökurnar voru betur 
heppnaðar. 

Áhrif rannsóknarinnar á núverandi fræði eru ekki síst sú staðfesting að 
fyrirtækjamenning skiptir gríðarlega miklu máli við yfirtökuferli og hefur 
marktæk áhrif á ferlið. Ennfremur lýsir rannsóknin áberandi skorti á mati og 
mælingum á fyrirtækjamenningu við yfirtökur og hvetur þannig til aukinnar 
umfjöllunar um þau mál. Til frekari rannsókna mætti taka fyrir samskipti í 
yfirtökum, miðlun upplýsinga og þá sér í lagi hvernig forvirk samskiptastefna 
gæti haft jákvæð áhrif á yfirtökuferlið. Ennfremur væri áhugavert að bera 
saman viðhorf stjórnenda og starfsmanna í yfirtökum og athuga hugsanlegt misræmi 
þar á milli, eðli þess og ástæður. Að lokum er alger nauðsyn að veita 
íslenskum fyrirtækjum innsýn í greiningar á fyrirtækjamenningu, forsendur 
þeirra og framkvæmd, sem hægt er að styðjast við í yfirtökuferlum. 

Fyrirtækjamenning er flókið og margbrotið hugtak. Þrátt fyrir að fræði-
mönnum greini á um nálganir til umfjöllunar um fyrirtækjamenningu, má 
halda því fram að einróma samþykki sé fyrir því að fyrirtækjamenningu beri 
að gera eins sýnilega og mögulegt er, svo hægt sé að stjórna henni. Slíkt er 
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iðulega gert með fyrirtækjagildum sem og öðrum þáttum sem einkenna 
sterka menningu. Ótvíræð eru áhrif og gilding fyrirtækjamenningar í yfirtöku-
ferli. Vægi hennar er þó ennþá á frumstigi þar sem lítil sem engin samstaða er 
í rannsóknaraðferðum eða stöðlun í aðferðafræði til rannsókna sem lúta að 
fyrirtækjamenningu. Slíkt hefur hamlandi áhrif og veldur erfiðleikum við 
meðhöndlun menningar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að fyrir-
tækjunum hafði almennt gengið ágætlega í sínum yfirtökum þrátt fyrir að 
menningartengdir þættir væru iðulega meðhöndlaðir afar óskipulega við 
yfirtöku. Fyrirtækjamenning hefur áberandi og umtalsverð áhrif við yfirtökur 
og ber að taka sem markvissan hluta af vinnuferli samruna og yfirtakna eins 
snemma og auðugt er. 

Lokaorð 

Það segir sig sjálft að ekki er til neitt einstakt líkan til að fylgja eftir við 
stjórnun menningar við yfirtöku, ekki síst þar sem allar yfirtökur eru 
einstakar. Sá þáttur sem er hvað hviklyndastur, erfiðastur að spá fyrir um og 
mæla er án efa menning fyrirtækjanna. Sjaldan eru markmið yfirtöku 
menningarlegs eðlis en menning hefur aftur á móti umtalsverð áhrif á yfir-
töku og skiptir gríðarlega miklu máli við slíkar aðstæður, því að fyrirtæki 
snúast um fólk og eru mynduð af fólki. Með ræktun sýnilegra menningar-
þátta fæst ákjósanleg og varanleg undirliggjandi menning sem setur hornstein 
að frammistöðu og velgengni fyrirtækisins. Að lokum skal vitnað í 
ráðleggingar stjórnanda sem ítrekaði að málefni tengd fyrirtækjamenningu 
skyldu ekki vanmetin við yfirtökur og huga bæri að þeim eins snemma í 
kaupferli og mögulegt er. Látum þau orð vera fyrirtækjum fararheill á áfram-
haldandi vaxtarþrepum. 
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Framkvæmd uppsagna –  
undirbúningur og aðferðir íslenskra 

stjórnenda við uppsagnir starfsmanna 

Sigrún H. Kristjánsdóttir 
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Á undanförnum árum hafa miklar breytingar orðið í íslensku fyrirtækja-
umhverfi. Samrunar og yfirtökur hafa leit til endurskipulagningar fyrirtækja 
sem aftur hefur kallað á uppsagnir starfsmanna. Slíkar breytingar reyna mikið 
á stjórnendur og eitt af erfiðustu verkefnum stjórnenda er að segja starfs-
mönnum sínum upp störfum. Það reynir mikið á stjórnendahæfni við slíkar 
kringumstæður. Uppsagnir vekja oft upp sterkar tilfinningar hjá starfs-
mönnum og sýnt hefur verið fram á að uppsagnir kalla fram mikla streitu og 
álag á þá sem fyrir þeim verða.  

Í þessari rannsókn er reynt að varpa ljósi á upplifun íslenskra stjórnenda á 
uppsagnarferlinu með 14 djúpviðtölum 7 karla og 7 kvenna sem starfa sem 
starfsmannastjórar í íslenskum fyrirtækjum. Reynt er að varpa ljósi á hvort 
íslenskir stjórnendur nota einhverjar sérstakar aðferðir við val á því 
starfsfólki sem segja þarf upp. Hvernig undirbúningi stjórnenda er háttað og 
hvort byggt sé á hlutlægum aðferðum. Könnuð er einnig afstaða stjórnenda 
til laga hér á landi um uppsagnir. Enn fremur hvort kyn og aldur starfsmanna 
hafi áhrif þegar um uppsagnir er að ræða og hvort smæð vinnumarkaðarins 
og fámenni hafi áhrif þegar segja þarf upp fólki. Í lokin eru settar fram 
tillögur um „bestu aðferðir” við uppsagnir. 

Starfslok frá sjónarhóli mannauðsstjórnunar 

Eitt af megin viðfangsefnum mannauðsstjórnunar er er að kynna til sögunnar 
sértæka nálgun á stjórnun starfsmanna sem hefur það meginmarkmið að 
hjálpa fyrirtækjum að öðlast samkeppnisforskot. Þessu markmiði er reynt að 
ná með stefnumiðuðum aðferðum hæfra starfsmanna sem falla að kröfum 
fyrirtækisins og sýna mikla hollustu (Beardwell, Holden og Claydon, 2005; 
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Torrington, Hall og Taylor, 2005). Ferli mannauðsstjórnunar er hægt að 
skipta upp í 9 þætti (sjá mynd 1) (Fombrun, Tichy og Devanna, 1984; Beer, 
Spector, Lawrence, Quin Mills og Walton, 1984; Hendry og Pettigrew, 1990; 
Storey, 1992).  
 

 

 

 
 

Mynd 1. 9 þættir mannauðsstjórnunar (byggt á Fombrun, et.al, 1984. Beer, et.al. 1984, 
Hendry og Pettigrew, 1990; Storey, 1992). 

Mannauðsferlið hefst með áætlunargerð (Milkovich og Boudreau, 1995; 
Schuler og Jackson, 2004) þar sem reynt er að hafa réttan fjölda starfsmanna 
og réttu starfmennina til að sinna réttu starfi á réttum tíma. Greina þarf 
þörfina á mannauð og framboðið sem er á vinnumarkaðnum hverju sinni. 
Samræma þarf misræmið á milli framboðs og eftirspurnar með því að 
viðhalda og breyta starfsemi fyrirtækisins. Þegar áætlun liggur fyrir um 
mannafla þarf að ráða starfsfólk. Mannauðsstjórnun leggur mikið kapp á að 
hæfustu eintaklingarnir séu ráðnir hverju sinni (Collins, 2001). Lykill að 
velgengni segir Collins (2001) vera þá að ef rétta starfsfólkið er haft innan-
borðs þá hverfa vandamál hvatningar og stjórnunar mannauðsins. Ef sam-
setningin er hins vegar röng þá skiptir ekki máli þó farið sé í rétta átt. Listin 
er að fá rétta fólkið um borð og ranga fólkið frá borði (Collins, 2001).  

Í ráðningarferlinu er mikilvægt að hafa í huga sálfræðilega samninginn 
(Lester og Kickul, 2001; Rousseau, 1995) en svo kallast sá huglægi gagn-
kvæmi samningur sem verður til í huga starfsmanna og vinnuveitenda í 
upphafi ráðningarferils og byggir á þeim væntingum sem gefnar eru varðandi 
starfið og þeim væntingum sem vinnuveitandi ber til nýs starfsmanns. Verði 
einhver brögð af því að þessar væntingar eru ekki uppfylltar aukast líkur á að 
ráðningarsambandið vari stutt (Lester og Kickul, 2001; Rousseau, 1995 og 
Branham, 2005).  
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Eftir að starfsmaður kemur til starfa tekur við starfsþróunarferlið, þar 
sem starfsmaður fær þjálfun, frammistaða hans er metin og hann getur átt 
von á umbun af ýmsu tagi.  

Hvers vegna lætur starfsfólk af störfum? 

Ráðningarferlinu lýkur með starfslokum og geta þau verið með ýmsum hætti 
(Milkovich og Boudreau, 1995; Armstrong, 2003). Starfsmaður kýs sjálfur að 
enda ráðningarsambandið, ástæður þess geta verið náttúrulegs eðlis t.d. 
starfsmaður fellur frá eða fer á eftirlaun, eða fær boð um betra starf. Þegar 
vinnuveitandi kýs að binda enda á ráðningarsamband þá eru ástæðurnar 
yfirleitt tvíþættar, vegna skipulagsbreytinga eða rekstraraðstæðna annars 
vegar og lélegrar frammistöðu starfsmanns hins vegar. Branham (2005) 
greinir frá í rannsókn sinni 7 helstu ástæður þess að starfsfólk hættir störfum. 
Niðurstöðurnar byggir hann á greiningu gagna úr 20000 viðtölum. Þessar 
ástæður geta líka leitt til þess að starfsmenn fái reisupassann frá vinnu-
veitendum því þær geta haft áhrif á frammistöðu starfsmannsins. 

Helsta ástæðan er sú að ólag hefur komist á sálfræðilega samninginn sem 
rekja má til þess að upplýsingar og loforð sem komu fram í ráðningarferlinu 
standast ekki þegar inn í fyrirtækið er komið. Í öðru lagi er ósamræmi milli 
starfskrafna og getu þess starfsmanns sem ráðin er. Hæfileikar eru ekki nýttir 
til fulls og starfsmaður sér sæng sína útbreidda. Í þriðja lagi veldur skortur á 
endurgjöf og leiðsögn til starfsmanna því að starfsmenn leita annað. Í fjórða 
lagi fá starfsmenn of fá tækifæri til að þroskast og þróast í starfi og 
starfsframleiðir eru þröngar. Í fimmta lagi finnst starfsmönnum þeir ekki 
vera metnir að verðleikum sem birtist í launaóánægju og störf lítils metin af 
yfirmönnum. Í sjötta lagi var lítið jafnvægi milli vinnu og einkalífs með þeim 
afleiðingum að streita og kulnun í starfi jókst. Í sjöunda lagi þá skorti 
stjórnendur traust sinna starfsmanna (Branham, 2005). 

Aðgát skal höfð í nærveru sálar 

Uppsagnir starfsmanna eru eitt af því erfiðasta sem fylgir starfi stjórnenda. 
Gildir einu hvort um fjöldauppsagnir eða einstaklingsuppsögn er að ræða. 
Það er skylda stjórnenda að taka ákvarðanir sem snúa að því að tryggja 
rekstrarafkomu fyrirtækisins og uppsagnir eru gjarnan liður í því. Þegar 
uppsagnir eru óumflýjanlegar þá er hægt að vanda til verka. Nokkur atriði 
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þarf að hafa í huga svo sem ákvæði kjarasamninga og vinnulöggjafar. 
(Milkovich og Boudreau, 1995; Armstrong, 2003). Armstrong (2003) bendir 
á að ef stjórnendur verða að grípa til uppsagna þá er hægt að vanda til verka 
með því að hafa vel skilgreint ferli. Það er einkum þrennt sem þarf að hafa í 
huga við framkvæmd uppsagna; (Armstrong, 2003) að koma fram við 
starfsmenn á eins sanngjarnan hátt og frekast er unnt, að draga úr hörku og 
óþægindum eins og kostur er og að vernda hæfileika stjórnenda til að stýra 
fyrirtækjum á sem árangursríkastan hátt þrátt fyrir erfiðleikatímabil.  

Milkovich og Boudreau (1995) og Armstrong (2003) hafa komið fram 
með leiðbeiningar þess efnis hvernig best sé að standa að uppsagnarferlinu 
(sjá töflu 1).  

Tafla 1. Atriði sem ber að hafa í huga í uppsagnarferlinu (Milkovich og Boudreau, 
1995; Armstrong, 2003).   
Kanna lagalegar hliðar málsins, ákvæði kjarasamninga o.fl. 
Huga að samskiptum við stéttarfélög og trúnaðarmann 
Næsti yfirmaður tilkynni um uppsögnina – sá yfirmaður sem þekkir best 
starfsmanninn 
Hafa fundinn stuttan og koma beint að efninu, uppsagnarbréf tilbúið 
Bjóða stuðning, sýna samúð - áfallahjálp 
Útskýra ákvörðunina, afstöðu fyrirtækisins 
Ekki vera með stóryrtar fullyrðingar 
Hafa stjórn á tilfinningum sínum 
Hafa starfslokasamning tilbúinn – bjóða starfslokagreiðslu 
Bjóða upp á ráðgjöf varðandi atvinnuleit 
Hvetja starfsmann til jákvæðra ákvarðana 
Tilkynna samstarfsfólki, viðskiptavinum og birgjum um uppsögnina. 

Rannsóknin 

Gerð var eigindleg rannsókn meðal 14 íslenskra stjórnenda, 7 karla og 7 
kvenna og voru tekin við þau djúpviðtöl. Rannsóknin var gerð í október og 
nóvember 2005 og var almenni vinnumarkaðurinn eingöngu skoðaður. 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvaða aðferðir stjórnendur viðhafa 
þegar um uppsagnir í fyrirtækjum er að ræða. Í rannsókninni var varpað ljósi 
á upplifun íslenskra stjórnenda á uppsögnum og kannaður var undirbúningur 
þeirra fyrir uppsagnir. Skoðað var hver afstaða stjórnendanna til laga hér á 
landi um uppsagnir væri og ennfremur hvort kyn og aldur starfsmanna hafi 
áhrif þegar um uppsagnir er að ræða. Þá var kannað hvort smæð 
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vinnumarkaðarins og fámenni landsins hafi áhrif þegar segja þarf upp fólki. 
Við val á viðmælendum var leitast við að hafa sem fjölbreyttastan 
starfsbakgrunn fyrirtækjanna, fyrirtækin voru með að meðaltali 400 
starfsmenn og í þeim störfuðu bæði faglært starfsfólk sem og ófaglært. Allir 
stjórnendurnir 14 höfðu háskólamenntun að baki. 

Upplifun íslenskra stjórnenda á uppsögnum 

Íslensku stjórnendurnir töldu uppsagnir í flestum tilfellum erfitt ferli sem 
væri þrátt fyrir allt óhjákvæmilegur hluti af starfi þeirra. Það væri þó ekki 
hvað síst óhjákvæmilegt ferli hjá fyrirtæki sem vildi ná árangri og starfa í 
samkeppnisumhverfi. Ekki væri gott fyrir fyrirtæki að „sofna á verðinum” og 
forðast uppsagnir algjörlega. Kvíði og streita voru tilfinningar sem hrjáðu 10 
af 14 viðmælendanna þegar uppsagnir eiga sér stað og fannst stjórnendunum 
þetta erfitt og slítandi ferli. Uppsagnarferlið er eitthvað sem aldrei venst að 
mati margra en reynslan hjálpar. Sex stjórnendanna héldu meðvitað fjarlægð 
frá starfsfólkinu vegna starfsmannamála sem væru viðkvæm og erfið eins og 
uppsagnir eru. Allir viðmælendanna töldu það lykilatriði að komið væri fram 
við starfsmenn af eins mikilli virðingu og nærgætni og frekast væri unnt og 
miklu máli skipti að fólk færi frá fyrirtækjum án þess að glata virðingu sinni. 
Þegar um hópuppsagnir er að ræða töldu stjórnendurnir að starfsandinn í 
fyrirtækjum versnaði til muna og að það tæki talsvert langan tíma að ná 
honum í samt lag aftur. Meira en helmingur stjórnendanna varð var við meiri 
starfsmannaveltu í kjölfar uppsagna og sömuleiðis kvaðst helmingur þeirra 
verða var við talsvert minni framleiðni þeirra sem eftir verða. Nær allir 
stjórnendurnir töldu að uppsagnir skiluðu sér fjárhagslega fyrir fyrirtæki eða 
að minnsta kosti til skamms tíma enda væru uppsagnir ein af auðveldustu 
leiðunum fyrir fyrirtæki til að sýna hagræðingu og jafnvel sá kostnaður sem 
væri hvað stýranlegastur. Örfáir höfðu upplifað það sem kalla má 
persónulega óvild starfsfólks eftir uppsagnir og nær allir höfðu upplifað það 
að segja upp starfsmönnum sem þeir þekktu vel persónulega og fannst það 
mun erfiðara heldur en segja upp fólki sem þeir þekktu minna.  

Sjaldnast eða aldrei er stjórnendum veitt aðstoð í uppsagnarferlinu þrátt 
fyrir að uppsagnir reyni talsvert andlega á þá. 
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Undirbúningur stjórnenda fyrir uppsagnir 

Miklu máli skiptir þegar um uppsagnir er að ræða að stjórnendur komi 
undirbúnir að ferlinu hvort sem þeir hafa lesið sér til, ráðfært sig við aðra 
aðila eða leitað sér aðstoðar sérfræðinga. Nær allir þátttakendur rannsóknar-
innar höfðu undirbúið sig á einn eða annan hátt fyrir uppsagnirnar en þeir 
töldu að ekki væri til nein ein „uppskrift” af því hvernig segja ætti upp fólki 
þó svo að máli skipti að vera vel undirbúinn. Mistök geta oft átt sér stað en 
reynslan hefur sitt að segja við að fækka mistökum. Um helmingur við-
mælendanna hafði lesið sér sérstaklega  til um þetta málefni og flestir reyndu 
að undirbúa sig andlega, t.d. með því að ræða við aðra stjórnendur sem 
höfðu verið í svipaðri aðstöðu eða með því að fara yfir ferlið í huganum. 
Aðeins einn stjórnandi hafði farið sérstaklega á námskeið um hvernig ætti að 
bera sig að við uppsagnir og einn hafði rætt við presta og fengið ráðleggingar 
hjá þeim hvernig best væri að færa slæm tíðindi. 

Flestir stjórnendanna kváðust ávallt hafa alla pappíra tilbúna þegar farið 
væri í uppsagnarviðtöl, þ.e. uppsagnarbréfið sjálft og starfslokasamninga ef 
við átti og tíu stjórnendur af fjórtán létu starfsmenn alltaf kvitta fyrir mót-
töku uppsagnarbréfs. Meirihluti stjórnendanna hafði notfært sér þjónustu 
ráðninga– og ráðgjafaskrifstofa til að aðstoða þá starfsmenn sem sagt var 
upp vegna niðurskurðar og skipulagsbreytinga. Flestir þeirra höfðu góða 
reynslu af þjónustu þeirra og töldu starf slíkra skrifstofa skila sér. Aðeins þrír 
stjórnendur höfðu notfært sér slíka aðstoð áður en uppsagnir áttu sér stað. 
Þegar um stærri uppsagnir var að ræða hafði helmingur stjórnendanna haft 
samband við stéttarfélög áður og sömuleiðis lét helmingur þeirra ávallt 
trúnaðarmanneskju í fyrirtækinu vita ef uppsagnir ættu sér stað. 

Eitt af því erfiðasta í uppsagnarferlinu töldu stjórnendurnir vera að mæla 
sér mót við viðkomandi starfsmann fyrir uppsagnarviðtalið og reyndust 
flestir þeirra nota þá aðferð að hringja í fólk og mæla sér þannig mót við það 
en fæstir sögðu frá efni fundarins í símtalinu.  

Helstu mistök sem stjórnendurnir vissu um að komið gætu fyrir í upp-
sagnarferlinu voru til að mynda:  

 þegar sagt væri upp röngum aðila, þ.e. að betra hefði verið að 
öðrum væri sagt upp í staðinn fyrir þann sem sagt var upp 

 að dregið væri að segja frá ástæðu uppsagnarinnar 
 að uppsögnin væri sögð þannig að misskilningur skapist 
 að slæmar ástæður séu gefnar fyrir uppsögninni 
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 að farið sé út í rökræður, t.d. af hverjum þessum væri sagt upp en 
ekki öðrum 

 og þegar fjöldauppsagnir eiga sér stað væri algengt að segja upp í 
mörgum „hollum“, þ.e. að klára ekki allar uppsagnir í einu heldur 
draga yfir nokkurn tíma, t.d. mánuði. 

Aðferðir íslenskra stjórnenda við uppsagnir 

Engin ein aðferð var notuð þegar stjórnendur velja þá starfsmenn sem segja 
þarf upp. Flestir stjórnendanna velja starfsmenn út frá frammistöðu þeirra 
sem þó er nær undantekningalaust byggð á tilfinningu yfirmanna en ekki á 
mælingum til dæmis. Ekkert af fyrirtækjum þessara stjórnenda var með 
kerfisbundnar frammistöðumælingar þótt einhver þeirra væru með starfs-
mannasamtöl þar sem frammistaða væri rædd. Stjórnendur fyrirtækja þurfa 
því ef til vill að huga frekar að skipulögðum frammistöðumatsfundum og 
mælingum á frammistöðu. Starfsmönnum kemur það oft á óvart þegar 
yfirmenn gefa það til kynna að uppsögn sé byggð á frammistöðu starfs-
mannsins og telja sig hafa starfað í góðri trú um að þeir séu að standa sig vel. 
Það getur þó verið erfitt að láta fólk vita hvernig það er að standa sig án þess 
að hótun um uppsögn fylgi og þarf að gera þetta með varkárni. Það er því 
alls ekki sama hvernig endurgjöf er veitt. Aðeins einn stjórnandi nefndi að 
sitt fyrirtæki hefði sagt upp eftir starfsaldri sem væri ekki gott fyrir fyrirtækið 
en gæti orðið til þess að starfsmenn sættu sig betur við uppsögnina.  

Margir stjórnendanna sem töldu sig segja fólki upp út frá frammistöðu 
þess höfðu komið sér upp ákveðnum „hit” lista þar sem starfsmenn voru 
listaðir niður út frá frammistöðu og þrír þeirra höfðu gert svokallaða 
„bókstafsgreiningu” þar sem fólki var raðað í A hóp, B hóp, C og D hóp 
eftir því hversu góðir starfsmennirnir væru og hversu mikilvægir þeir væru 
fyrirtækinu. Menn greindi þó á um mikilvægi þessara lista þegar til uppsagna 
kæmi. 

Uppsagnirnar fóru oftast fram á skrifstofu stjórnendanna eða fundar-
herbergi og þeir stjórnendur sem störfuðu í svokölluðu „opnu rými” nefndu 
að erfitt hefði verið að finna „hlutlausan vettvang”. 

Þegar um hópuppsagnir var að ræða var í flestum tilfellum byrjað á því að 
skera niður í neðstu starfsþrepunum en sjaldnast gengu þær þvert á allt 
fyrirtækið sem stjórnendunum fannst yfirleitt að hefði mátt skoða frekar. 

Allir stjórnendurnir voru sammála um það að miklu máli skipti að hafa 
uppsagnirnar hraðar ef segja ætti upp fjölda manns en alls ekki draga 
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uppsagnirnar í einhvern tíma og gera þær smátt og smátt. Langflestir 
stjórnendanna nefndu einnig að uppsagnirnar tengdust mánaðarmótum og 
oft síðasta degi mánaðarins en misjafnt var hvaða vikudag menn völdu til 
uppsagna.  

Helmingur stjórnendanna nefndi að ætíð væru tveir í uppsagnar-
viðtölunum við starfsmenn, þ.e. oft næsti yfirmaður og síðan starfsmanna-
stjóri og rök þeirra fyrir því að hafa tvo í viðtalinu var að tryggja það að 
faglega væri að uppsögnunum staðið. Misjafnt var hvenær starfsmenn sem 
búið var að segja upp luku störfum hjá fyrirtækjunum. Margir þeirra voru þó 
einhuga um það að best væri að fólk fengi að ljúka störfum strax eða fljótlega 
eftir að uppsögn á sér stað. Svokölluð starfslokaviðtöl (e. exit interviews) 
voru sjaldnast notuð af stjórnendunum sem flestir töldu slík viðtöl ekki skila 
miklu.  

Íslensku stjórnendurnir virðast því flestir nota sínar eigin „aðferðir” við 
uppsagnir og engar hlutlægar aðferðir virðast vera notaðar. Sammerkt með 
íslensku stjórnendunum var þó að reyna að standa heiðarlega og fagmannlega 
að uppsögnum. 

Afstaða stjórnenda til laga um uppsagnir 

Nánast allir stjórnendurnir kváðust vera sáttir við íslensk lög um uppsagnir. 
Þeir töldu þau lög vera mjög sveigjanleg og að rekstur á Íslandi byggi við gott 
lagalegt umhverfi og svigrúmið væri mikið. Einhverjir nefndu þó að vinnu-
löggjöfin hér á landi tæki ef til vill mun meira tillit til stjórnenda en til 
starfsmanna og að þrír mánuðir væru í raun ekki mikill uppsagnarfrestur. 

Þeir nefndu einnig að þó að íslensk lög heimiluðu stjórnendum að segja 
fólki upp án ástæðu  þá væru dómsmál vegna ólögmætra uppsagna fremur 
fátíð hér á landi og litlar bætur sem fengjust í raun vegna slíkra mála. Þeir 
töldu að stjórnendur væru ekki að misnota þetta ákvæði í lögum að segja upp 
án ástæðu. Einn viðmælandi rannsóknarinnar nefndi þó að hann vildi láta 
breyta lögum um uppsagnir þannig að þau tengdust starfsaldri.  

Stjórnendurnir nefndu margir að víða í Evrópu þar sem lög um uppsagnir 
eru strangari hefðu fyrirtæki gripið til þess ráðs að gera tímabundna samninga 
við starfsmenn til þess að þurfa ekki að fastráða þá. Sums staðar væru menn 
ráðnir í gegnum starfsmannaleigur og stjórnendurnir töldu einnig að svört 
vinna myndi aukast í slíku umhverfi. Tryggð myndi eflaust minnka og 
framlag starfsmanna sömuleiðis. Það gæti verið letjandi fyrir fólk að skipta 
um vinnu í slíku umhverfi og reyna ný tækifæri en jafnframt væri það letjandi 
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fyrir fyrirtæki að ráða fólk sökum þess hve erfiðlega gengi að losa sig við það 
ef á þyrfti að halda. 

Nokkrir stjórnendanna nefndu að fæðingarorlofslögin frá árinu 2000 
hefðu haft sín áhrif í tengslum við uppsagnir, til að mynda varðandi 
karlmenn því að frá því að búið er að tilkynna töku fæðingarorlofs geta liðið 
meira en 18 mánuðir sem er langur tími fyrir fyrirtæki í samkeppnisumhverfi 
og ekki má segja upp starfsmanni á meðan. 

Kyn og aldur starfsmanna 

Finna mátti merkjanlegan mun hjá stjórnendunum varðandi kyn þeirra 
starfsmanna sem sagt var upp. Um helmingur stjórnendanna kvaðst finna 
fyrir mun á því hvort sagt væri upp karli eða konu. Flestum fannst konur 
sýna meiri tilfinningar, yrðu sárari og væru lengur að ná sér og reyna jafn-
framt að grafa dýpra eftir ástæðum og skýringum uppsagnarinnar. Nánast 
allir nefndu að þeim þætti erfiðara að segja upp eldra fólki og fólki með 
langan starfsaldur í fyrirtækjum. Var sérstaklega nefnt að erfiðara væri að 
segja upp konu í þessu tilfelli því þær ættu erfiðara en karlar með að fá annað 
starf, ekki hvað síst ef þær væru komnar yfir miðjan aldur og auk þess 
ófaglærðar. 

Fámenni og smæð íslensks vinnumarkaðar 

Það kom skýrt fram að smæð landsins og fámenni hefur áhrif á það þegar 
fólki er sagt upp hér á landi. Hið íslenska „kunningjaþjóðfélag” hefur sín 
áhrif og það er mun líklegra en ekki að fólk hittist aftur á lífsleiðinni í 
gegnum starf eða einkalíf. Ekki hvað síst þess vegna fannst stjórnendunum 
öllum mikilvægt að koma vel fram við fólk þegar uppsagnir eiga sér stað og 
af virðingu. Stjórnendurnir töldu einnig að hér á landi væri oft beðið með 
uppsagnir í lengstu lög og flest fyrirtæki reyndu að koma til móts við óskir  
starfsmanna til að mynda með starfslok. Flestum finnst erfitt að uppskera 
„illt umtal” af því að landið væri lítið og af því að „allir þekkja alla”. Tíðni og 
aðferðir við uppsagnir bera þess því merki að þjóðin er fámenn og 
vinnumarkaðurinn lítill. 
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Lokaorð 

Rannsóknin gefur ákveðnar vísbendingar um það að ef til vill þurfi fyrirtæki 
að huga betur að starfs- og frammistöðumati starfsmanna sem þarf að vera á 
faglegum nótum og byggja á áreiðanlegum gögnum. Slíkt myndi gefa 
stjórnendum hlutlægt tæki þegar færa á rök fyrir því hvaða starfsmönnum á 
að segja upp og hverjum ekki. 

Uppsagnir eru og munu verða nauðsynlegar af og til. Það verður aldrei til 
sá vinnumarkaður þar sem ekki verður þörf fyrir uppsagnir reglulega. 
Fyrirtæki þurfa að stækka og minnka til skiptis eftir því sem kröfur 
markaðarins breytast og eftir því sem árangur næst. Stjórnendur þurfa því að 
vera vakandi fyrir frammistöðu starfsmanna og vanda vel til ráðninga. 
Uppsagnir eru jafnframt erfitt verkefni þar sem mannleg innsýn, þekking og 
reynsla skiptir öllu máli til að sem minnstur skaði hljótist af. Það að halda 
vinnu sinni er manninum gífurlega mikilvægt, starf er ekki eingöngu 
„brauðstrit” til að fullnægja frumþörfum heldur og einnig „tæki” til að 
viðhalda ákveðinni stöðu í samfélaginu.  
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Þróun árangursmats hjá Reykjavíkurborg 

Snjólfur Ólafsson 

 

Árið 1996 hóf Reykjavíkurborg að innleiða aðferðir árangursstjórnunar. Árið 
2001 þróaðist sú vinna út í innleiðingu á stefnumiðuðuð árangursmati (Balanced 
Scorecard, sjá t.d. Kaplan og Norton (2001)) og var litið á það sem eðlilegt 
skref í þróun árangursmats hjá Reykjavíkurborg. Algengast er að nota 
stefnumiðað árangursmat sem þýðingu á Balanced Scorecard og er það heiti notað í 
þessari grein. Hjá Reykjavíkurborg er aðferðafræðin oftast kölluð samhæft 
árangursmat. Um vorið 2005 var að mati stjórnenda hjá Reykjavíkurborg 
stefnumiðað árangursmat ekki orðið að virku stjórntæki, en ákveðið að gera 
lokatilraun til að gera það að virku stjórntæki. 

Innleiðing á árangursstjórnun hjá sveitarfélagi er í eðli sínu flókið, erfitt 
og seinlegt verkefni. Innleiðingin hjá Reykjavíkurborg var af ýmsum ástæðum 
hægari en hefði þurft að vera og árangur minni og í greininni eru nokkrar af 
helstu ástæðum þess útskýrðar. Nú virðast vera góðar forsendur til þess að 
ljúka innleiðingunni í megindráttum á tiltölulega stuttum tíma og er það 
rökstutt í greininni. 

Greinin fjallar eingöngu um innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats hjá 
Reykjavíkurborg og er lesandanum að mestu látið eftir að draga almennar 
ályktanir af þeirri reynslu. Ljóst má vera að innleiðing á stefnumiðuðu 
árangursmati er um margt áþekk í mörgum flóknum opinberum skipulags-
heildum, t.d. sveitarfélögum, sjúkrahúsum og háskólum, þótt í engum 
tveimur tilvikum séu aðstæður eins. Víða í greininni eru atriði sem fjallað er 
um sett í samhengi, m.a. við fræðin, og stundum dregnar almennar ályktanir. 

Ýmislegt hefur verið skrifað um innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats 
hjá sveitarfélögum, sjá t.d. Niven (2003) og Wisniewski og Ólafsson (2004) 
en ljóst er að slíkar innleiðingar eru ólíkar um margt vegna þess að forsendur 
geta verið mjög ólíkar. 

Í næsta kafla er drepið á helstu atburðum tengdum innleiðingunni í tíma-
röð. Þar á eftir er lagt mat á stöðuna árið 2006 og framtíðarhorfur. Nokkur 
atriði eru síðan tekin til nánari skoðunar í tveimur köflum og greinin endar á 
lokaorðum. 
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Innleiðingin hjá Reykjavíkurborg í hnotskurn 

Hér eru dregnir fram ýmsir atburðir tengdir innleiðingu á stefnumiðuðu 
árangursmati á hverju ári. Upptalning sem þessi hlýtur að vera takmörkuð og 
að einhverju leyti tilviljunarkennd. 

1994: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir varð borgarstjóri. 
1996-2000: Unnið að innleiðingu og notkun árangursstjórnunar. Þessi 

innleiðing var í takti við breytingar á stjórnun hjá Reykjavíkurborg, m.a. á 
þann veg að auka sjálfstæði og ábyrgð stofnana. Þessi innleiðing var í takt við 
nýskipan í ríkisrekstri (new public management). Notkun árangursmæli-
kvarða jókst á þessum árum en var mjög takmörkuð. 

2001: Innleiðing á stefnumiðuðu árangursmati hófst og litið var á hana 
sem eðlilegt skref í þróun árangursstjórnunar hjá borginni. Stofnaður var 
stýrihópur, upphaflega með 8 manns, sem síðar varð fjölmennari. Formaður 
stýrihópsins var starfsmaður fjármáladeildar og því hafði hann ekki jafn mikil 
áhrif (status) eins og mælt er með í fræðunum. Fjölmörg skorkort voru 
þróuð og keyptur var hugbúnaðurinn Oracle Balanced Scorecard. 

2002: Á þessum tíma var greinilega litið á stefnumiðað árangursmat meira 
sem aðferð til að meta árangur en stjórntæki, en síðar snérist það við. 
Mælingar í skorkortum voru birtar með fjárhagsáætlun fyrir Reykjavíkurborg. 
Þekking á stefnumiðuðu árangursmati jókst verulega á Íslandi árið 2002, en 
fram að því var hún mjög takmörkuð. Þetta ár var í fyrsta sinn kennt 
námskeið í meistaranámi um aðferðafræðina og David Norton, einn af 
höfundum aðferðafræðinnar, heimsótti Ísland og hélt fjölmennan fyrirlestur. 

2003: Þórólfur Árnason varð borgarstjóri í febrúar. Hann fór með 
fjölmörgum stjórnendum hjá Reykjavíkurborg á Nordic Balanced Scorecard 
Summit í Stokkhólmi þar sem Paul Niven, virtur ráðgjafi og bókahöfundur, 
var aðalfyrirlesari. Síðar sama ár fékk Reykjavíkurborg Niven til að koma og 
veita aðstoð við innleiðinguna. Þetta leiddi til þess að megináhersla var lögð á 
að gera stefnukort, en það hafði ekki verið gert áður. Eitt af markmiðunum 
með gerð stefnukorta var að gera skorkortin (söfn mælikvarða) hnitmiðaðri 
og þannig að þau endurspegluðu stefnuna betur. Í framhaldi voru gerðar 
umtalsverðar breytingar á ýmsum skorkortum og sum jafnvel tekin úr 
notkun. Skipulagsbreytingar áttu sér stað hjá Reykjavíkurborg. 

2004: Steinunn Valdís Ólafsdóttir varð borgarstjóri í desember. Fleiri 
skipulagsbreytingar voru gerðar. Ljóst er að skipulagsbreytingar hafa tafið og 
truflað innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats hjá Reykjavíkurborg. 

2005: Enn fleiri skipulagsbreytingar voru gerðar og segja má að nokkurra 
ára breytingaferli hafi lokið á þessu ári. Meðal breytinga er stofnun 
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þjónustumiðstöðva í hverfum borgarinnar með það að markmiði að íbúar 
geti sótt víðtæka þjónustu á einn stað. Eftir breytingarnar eru sjö fagsvið 
(menntasvið, velferðarsvið, íþrótta- og tómstundasvið, menningar- og 
ferðamálasvið, framkvæmdasvið, skipulags- og byggingarsvið og umhverfis-
svið) og þrjú stoðsvið (stjórnsýslu- og starfsmannasvið, fjármálasvið og 
þjónustu- og rekstrarsvið). Skrifstofa borgarstjóra, skrifstofa borgarstjórnar 
og innri endurskoðun eru að mörgu leyti ígildi sviða. Skipulagið var flóknara 
áður. 

Á árinu 2005 lagði Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar mat á inn-
leiðingu og notkun stefnumiðaðs árangursmats hjá borginni og komst að því 
að „Stefnumiðað árangursmat getur ekki enn talist virkt sjórntæki hjá 
Reykjavíkurborg“, sjá Ágúst Hrafnkelsson (2205). Jafnfram var á því ári 
ákveðið að gera lokatilraun til þess að gera það að slíku stjórntæki. Nýr 
stýrihópur var myndaður með formann staðsettan á skrifstofu borgarstjóra 
sem þar með með hafði meiri völd og áhrif en í fyrri hópnum. Auk þess voru 
einstaklingar í þessum nýja hópi áhrifameiri í heildina séð en í fyrri hópnum. 
Eitt af markmiðunum var að þróa mælikvarða sem gæfu nokkrar mælingar á 
hverju ári, en fram til þessa höfðu flestir mælikvarðar verið árlegir. 

2006: Heildarstefnukort Reykjvíkurborgar var endurskoðað og má segja 
að það hafi verið 2. útgáfa af því. Fyrsta útgáfan gilti fyrir árin 2004-2006 en 
sú nýja fyrir 2007. Nýr meirihluti tók við stjórn Reykjavíkurborgar vorið 
2006 og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson varð borgarstjóri. 

Staðan árið 2006 og framtíðarhorfur 

Svo virðist sem nýi meirihlutinn vilji halda áfram á sömu braut varðandi 
stefnumiðað árangursmat. 

Skoðanakönnun sem gerð var vorið 2006 meðal stjórnenda hjá Reykja-
víkurborg sýndi að 52% þeirra telja stefnumiðað árangursmat vera virkt 
stjórntæki en 48% ekki. Af þeim sem töldu það ekki vera virkt stjórntæki 
töldu 64% að það gæti orðið það. (Heimild: Anna Margrét Guðjónsdóttir, 
formaður stýrihópsins 2005-2006.) Þetta er sterk vísbending um að vinna við 
innleiðingu frá því 2005 hafi aukið notkun og trú á stefnumiðuðu 
árangursmati. Jafnframt er ljóst að mikil vinna er eftir áður en stefnumiðað 
árangursmat verður orðið að mjög virku stjórntæki hjá Reykjavíkurborg. 
Miðað við þá miklu reynslu sem nú er fengin og þann vilja sem er fyrir hendi 
þá má ætla að unnt sé að ljúka innleiðingarvinnunni í öllum meginatriðum á 
árinu 2008. 
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Árið 2001 var hugbúnaðurinn Oracle Balanced Scorecard keyptur og 
tekinn í notkun. Fjöldi manns fékk kennslu og þjálfun í að nota hugbúnaðinn 
en raunveruleg notkun hans hefur verið afar lítil. Hugbúnaðurinn tók tíma og 
orku frá þeim sem komu að innleiðingu stefnumiðaðs árangursmats og 
skemmdi töluvert fyrir í innleiðingarvinnunni. Á árinu 2006 má enn heyra á 
einstaka starfsmönnum hvernig þeir eru brenndir af þessari reynslu. 

Þessi hindrun er ekki til staðar lengur. Ákvörðun hefur verið tekin um að 
leggja niður Oracle Balanced Scorecard vegna lítillar notkunar og mikils 
kostnaðar. Líklegt er að hugbúnaðurinn QPR verði keyptur, en hann er mun 
þægilegri í notkun. Reyndar liggur lítið á vegna þess að enn sem komið er 
verða til fáar tölur árlega í skorkortum þeim sem eru í notkun. Líklegt er að 
fjöldi slíkra talna vaxi nokkuð hratt á þessu og næsta ári, meðal annars vegna 
þess að áhersla er á að taka í notkun fleiri mælikvarða sem gefa nokkrar tölur 
á ári. 

Nýi stýrihópurinn hefur mun meiri áhrif en sá gamli hafði, bæði vegna 
þess hvar hópstjórinn er staðsettur (á skrifstofu borgarstjóra) og vegna þess 
að einstaklingar í hópnum eru áhrifameiri. Þetta gerir það að verkum að 
búast má við markvissari og hraðari innleiðingu á þessu ári og því næsta en 
var á árunum 2001 til 2004. Aukin þekking og reynsla hjálpar líka til. 

Nýja heildarstefnukort Reykjavíkurborgar er traustur grunnur til þess að 
byggja önnur stefnukort á, fyrst fyrir sviðin og síðan aðrar starfseiningar. 
Stefnukortið er auðskiljanlegt og fjöldi manns tók þátt í að gera það og hefur 
því eignartilfinningu gagnvart því. Eldra heildarstefnukortið var ekki eins 
góður grunnur, meðal annars vegna þess að á því voru örvar sem fæstum 
fannst vera vit í. 

Samkvæmt áætlun eiga öll sviðin að þróa stefnukort á árinu 2006. Telja 
má líklegt að flest þeirra muni gera það, en eflaust verða örfáar undan-
tekningar, þar sem aðstæður eru misjafnar. Sum sviðin voru komin með 
ágætis stefnukort á árinu 2005 en önnur eru nánast á byrjunarreit. 

Öll sviðin eru með skorkort, það er safn af mælikvörðum, en þau eru 
ákaflega misjöfn að gæðum. Í sumum tilvikum má segja að um nánast tilbúin 
skorkort sé að ræða en í öðrum tilvikum fer því fjarri. Unnið er markvisst að 
því að bæta skorkortin og má líta á þá vinnu sem þrjú skref: 

 
1. Ákvörðun um hvaða markmið vilji er til að finna mælikvarða fyrir. Hér 

koma stefnukort að góðum notum, en það er reynsla margra að með því 
að lýsa stefnu með stefnukorti sé mun auðveldara að skilgreina mæli-
kvarða sem endurspegla stefnuna. 

2. Val á mælikvörðum. Það má t.d. skilgreina starfsmannaveltu á marga vegu 
og sömuleiðis afgreiðslutíma. 
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3. Að fá tölur fyrir mælikvarðana. Í sumum tilvikum er það mjög auðvelt, í 
öðrum allt að því ómögulegt og allt þar á milli. 

 
Unnið hefur verið að öllum þessum skrefum fyrir heildarskorkort Reykja-

víkurborgar (sem segja má að sé á byrjunarstigi) og fyrir flest sviðin. Ljóst má 
vera að þessi vinna er erfið og tímafrek og þarf í mörgum tilvikum að vinnast 
í áföngum í opinbera geiranum. Það er misjafnt hvert af þessum skrefum er 
erfiðast. 

Hríslun stefnu í sveitarfélaginu 

Eins og komið hefur fram áður eru 10 svið hjá Reykjavíkurborg og þau eru í 
eðli sínu ólík. Undir sumum sviðum eru nokkrar eða margar stofnanir, t.d. 
eru 44 grunnskólar og 80 leikskólar undir menntasviði, en hjá öðrum sviðum 
fer stærstur hluti starfseminnar fram á sviðinu, t.d. hjá skipulags- og 
byggingarsviði. Hríslun stefnu hlýtur því að vera með nokkuð ólíkum hætti 
eftir því hvert sviðið er, en fyrsta skrefið er að hrísla stefnunni á hvert svið. 

Á fyrstu árum innleiðingarinnar var hríslun stefnunnar gerð með skor-
kortum, þ.e. unnið var að því að þróa mælikvarða fyrir svið (þá málaflokk) 
sem tóku mið af mælikvörðum í heildarskorkorti Reykjavíkurborgar. Þetta 
var í samræmi við aðferðafræðina eins og henni var oftast beitt. Á árinu 2003 
þróaðist aðferðafræðin við hríslun hjá borginni út í það að byggja meira á 
stefnukortum. Þannig var unnið að stefnukorti fyrir nokkra málaflokka, t.d. 
leikskóla Reykjavíkur, sem byggði á heildarstefnukorti Reykjavíkurborgar. 
Skorkort málaflokks eða sviðs á síðan að byggja á viðkomandi stefnukorti.  

Fjölmörg stefnukort hafa verið þróuð hjá Reykjavíkurborg frá árinu 2003, 
fyrir svið, stofnanir og fleiri starfseiningar eða viðfangsefni. Þessi stefnukort 
eru mjög mismunandi að gerð og gæði þeirra misjöfn. Sumar starfseiningar 
hafa ekki þróað nein stefnukort. Í flókinni skipulagsheild eins og sveitarfélagi 
þar sem starfseiningar eru mjög ólíkar og einstaklingar með mismunandi 
viðhorf og bakgrunn, er eðlilegt að þróun stefnukorta sé afar mismunandi. 

Velta má því fyrir sér hvort ávallt sé æskilegt að gera bæði stefnukort og 
skorkort fyrir tiltekna starfseiningu, hvort sem það er fyrirtæki, deild, sveitar-
félag, stofnun eða önnur starfseining. Er stundum ástæða til að gera 
eingöngu stefnukort eða eingöngu skorkort? Það er algengt að gerð séu 
skorkort fyrir deildir í fyrirtækjum án þess að gerð séu stefnukort og að hluta 
til er spurningunni því auðsvarað. Hvort eðlilegt geti verið að gera stefnukort 
án þess að gera skorkort er ekki eins augljóst. Áhugavert dæmi er 



348  Snjólfur Ólafsson 

 

Reykjavíkurborg, en gagnsemi heildarstefnukorts Reykjavíkurborgar er 
augljós en ekki eins ljóst hvort skynsamlegt sé að gera skorkort. 

Önnur áhugaverð spurning varðandi hríslun, t.d. hjá Reykjavíkurborg, er 
hve mikið eigi að staðla. Þetta má greina niður í nokkra þætti: 

 
 Hvaða víddir eru notaðar. Hjá Reykjavíkurborg er ætlast til þess að allir 

noti sömu víddir og fyrir því eru augljós rök. Upphaflega var ætlast til 
þess að allir röðuðu víddunum eins niður á stefnukortið en þegar á reyndi 
var leyfi veitt til að víkja frá því. 

 Hvaða mælikvarðar eru notaðir. Í upphafi voru skilgreindir mælikvarðar 
sem allir áttu að nota en nú hefur verið horfið frá því. 

 Fjöldi markmiða og mælikvarða í hverri vídd. Í upphafi var sett sú regla 
að enginn málaflokkur ætti að hafa fleiri en 5 velgengnisþætti (objectives) 
í hverri vídd. Erfitt er að sjá góð rök fyrir slíku og þetta hafði í einhverju 
tilvikum þær afleiðingar að tveimur atriðum var slegið saman í einn 
velgengnisþátt og einverjir velgengnisþættir voru settir í vídd sem þeir áttu 
ekki best heima í. Nú hefur verið horfið frá þessari reglu. 

 Útlit stefnukortsins. Þetta snýst um hvar víddirnar eru staðsettar, litaval 
og fleira. 

Notkun stefnukorta 

Notkun stefnukorta er áhugaverð hjá Reykjavíkurborg. Þegar innleiðingin 
hófst árið 2001 var mjög takmörkuð þekking á stefnukortum á Íslandi, sem 
og í öðrum löndum. Innleiðingin hófst því án þess að gerð væru stefnukort. 
Umtalsverð breyting varð í vinnunni á árinu 2003 þegar fyrstu stefnukortin 
voru þróuð. Þá var í raun ákveðið að byggja hríslun stefnunnar á stefnu-
kortum frekar en skorkortum, þótt formleg ákvörðun um það hafi 
væntanlega aldrei verið tekin. Þetta er áhugavert í ljósi þess að þessa 
möguleika er vart getið í bókum og greinum um stefnumiðað árangursmat 
heldur gert ráð fyrir að hríslun byggi á skorkortum. 

Vorið 2003 var samþykkt í borgarráði stefnukort fyrir Reykjavíkurborg 
fyrir árið 2004. Með stefnukortinu var í fyrsta sinn mjög skýrt hvaða stefnu 
mælikvarðarnir á skorkortinu ættu að endurspegla. Það var einnig fyrst við 
gerð stefnukortsins sem stjórnmálamennirnir í meirihlutanum tóku virkan 
þátt í þessari vinnu, sérstaklega Dagur B. Eggertsson. Stefnukortið var gert 
fyrir árið 2004 en það var notað óbreytt fyrir árin 2005 og 2006. Á þessum 
árum var í raun ekkert heildarskorkort fyrir Reykjavíkurborg í notkun. Unnið 
var að því að draga fram mælikvarða en sú vinna gekk treglega. 
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Mörg svið (málaflokkar) og stofnanir unnu að gerð stefnukorta árið 2003 
og á næstu árum eftir það. Vinnan sem lögð var í þróunina var misjafnlega 
mikil sem og árangurinn (gæði stefnukortanna). Í sumum tilvikum lýsir 
stefnukortið greinilega stefnu einingarinnar en í öðrum tilvikum var um lítið 
breytt stefnukort borgarinnar að ræða. 

Borgarráð samþykkt stefnukort fyrir 2007 á fundi í apríl 2006, sjá mynd 1. 
Stefnukortið var unnið af stýrihópnum og byggir að sjálfsögðu á fyrra 
stefnukorti. Þótt nýja stefnukortið lýsi óbreyttri stefnu meirihlutans þá eru 
samt greinilegar breytingar gerðar og helstu gallar fyrra stefnukorts horfnir. 
Helstu breytingar sem gerðar voru eru þessar: 

 
 Á nýja stefnukortinu eru ekki örvar milli velgengnisþátta heldur aðeins 

milli vídda. Á fyrra stefnukortinu voru örvar milli atriða, sem er almennt 
af hinu góða, en ekki í þessu tilviki vegna þess að flestum fannst þær ekki 
rökréttar. Það má færa fyrir því rök að fyrir skipulagsheildir með mörgum 
frekar sjálfstæðum og í eðli sínu ólíkum undireiningum, eins og 
sveitarfélög eru, sé best að sleppa örvum milli velgengnisþátta. 

 Fjármálavíddin var færð til þannig að hún er við hliðina á verklags-
víddinni, undir þjónustuvídd og fyrir ofan mannauðsvídd. Þessi 
niðurstaða fékkst á fundi stýrihópsins þar sem í upphafi umræðunnar 
voru mjög skiptar skoðanir um hvar fjármálavíddin ætti heima. Eftir um 
30 mínútna umræður fékkst þessi niðurstaða og var mjög góð samstaða 
um hana. Þessi staðsetning á fjármálavídd byggir ekki á neinni fyrirmynd. 
Í stefnukortum fyrirtækja er fjármálavíddin nær ávallt efst. Í opinberum 
stefnukortum virðist tvennt vera algengast, annars vegar að fjármálavíddin 
sé neðst og hins vegar að hafa fjármálavídd og þjónustuvídd 
(viðskiptavinir) samhliða efst, sjá t.d. Niven (2003) og Wisniewski og 
Ólafsson (2004). 

 Örfáir velgengnisþættir voru fjarlægðir úr fyrra stefnukorti, án þess að í 
því fælist stefnubreyting. Dæmi: „Stuðla að verðmætasköpun“ og 
„Auðvelda samanburð milli rekstrareininga og ólíkra rekstrarleiða“. Fyrra 
atriðið þótti of almennt og síðara atriðið lenti af sögulegum ástæðum í 
kortinu en þótti ekki gagnlegt. 

 Margir velgengnisþættir voru umorðaðir, meðal annars til þess að orðalag 
lýsti markmiðum (það sem vilji er til að verði eða gerist) frekar en 
einhverju sem til stæði að gera. Dæmi: Í stað „efla menntun og 
menningu“ er komið „frjó menning og listir í alþjóðlegri höfuðborg“. 
Eins og sést af dæminu fólu orðalagsbreytingarnar sumar í sér einhverja 
áherslubreytingu, en þær breytingar voru ekki hugsaðar sem stefnu-
breyting heldur var verið að reyna að lýsa stefnunni betur með stuttum 
texta. 
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Mynd 1. Stefnukort Reykjavíkurborgar fyrir árið 2007 

Lokaorð 

Innleiðing stefnumiðaðs árangursmats hjá Reykjavíkurborg hófst árið 2001 
og er langt því frá lokið. Það er nokkuð ljóst hverjar helstu ástæður voru fyrir 
því að innleiðingin hefur gengið frekar hægt og árangur misjafn. Á árinu 
2005 urðu vatnaskil í vinnu við innleiðinguna og má ætla að það takist á 
stuttum tíma að gera stefnumiðað árangursmat að virku stjórntæki 
(performance management system). 

Greinarhöfundur hefur haft tækifæri til þess að fylgjast með innleiðingu 
stefnumiðaðs árangursmats hjá Reykjavíkurborg á margan hátt, meðal annars 
sem leiðbeinandi við meistararitgerðir, sjá t.d. Margrét Harðardóttir (2003), 
Hrefna Sigríður Briem (2004) og Jóhannes Ómar Sigurðsson (2005). Byggt á 
þessari þekkingu er hér fullyrt að mikilvægar ástæður fyrir því að innleiðing 
stefnumiðaðs árangursmats hjá Reykjavíkurborg hefur gengið hægt og að 
sumu leyti illa eru þessar: 

 

Heildarstefnukort 2007
Reykjavík er alþjóðleg borg þar sem lífsgæðum, óskum og þörfum borgarbúa er skipað í öndvegi

Kjörorð

Lýðræðislegir stjórnunarhættir og góð nýting fjármuna, menntun og menning, framsækið atvinnulíf og 
alþjóðlegur borgarbragur, samstaða og velferð, öruggt og heilnæmt umhverfi

Aðgengileg og
góð þjónusta

Góð menntun og
fjölbreytt námsval
fyrir alla

Frjó menning og 
listir í alþjóðlegri
höfuðborg

Kjöraðstæður
fyrir atvinnurekstur

Vel skipulögð
og heilnæm
borg

Skjót, vönduð
og sanngjörn
meðferð erinda 

Samráð og þátttaka 
hagsmunaaðila í 
stefnumótun og 
ákvarðanatöku Aðgengilegar og 

skýrar upplýsingar

Aðgengileg 
og gegnsæ 
stjórnsýsla

Hæfir og áhugasamir
starfsmenn

Árangursríkir
stjórnunarhættir

Hvetjandi og jákvætt
starfsumhverfi

Góð og hagkvæm
nýting og stýring
fjármuna

Þjónusta

Verklag

Mannauður

Fjármál

Jafnrétti og
félagslegt 
öryggi

Fjölbreytt
frístundastarf
fyrir alla
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 Það var of lítil þekking á aðferðafræðinni á Íslandi þegar Reykjavíkurborg 
hóf innleiðinguna. Sú þekking jókst til muna árið 2002 en var illa nýtt við 
innleiðinguna hjá Reykjavíkurborg. 

 Kaup á hugbúnaðinum Oracle Balance Scorecard voru mikil mistök. 
Afleiðingarnar voru þær að mikil orka og tími fór í hugbúnaðarmál og því 
minna aflögu fyrir það sem skipti meira máli. Það var flókið að læra á 
hugbúnaðinn og skapaði það óánægju. Vegna tímans sem fór í hug-
búnaðarmál átti fólk erfiðaðra með að skilja aðferðafræðina. 

 Þar til árið 2005 hafði stýrihópurinn ekki næg völd. Formaður hópsins var 
ekki í starfi nógu nálægt borgarstjóra og þeir sem voru í hópnum voru 
ekki nógu áhrifamiklir, svona almennt séð. 

 Á árununum 2003-2005 voru gerðar miklar skipulagsbreytingar hjá 
Reykjavíkurborg og olli það eðlilega margvíslegum töfum og truflunum á 
innleiðingunni. Sem dæmi má nefna þegar búið var að gera stefnukort eða 
skorkort fyrir einingu og einingin síðan lögð niður eða sameinuð annarri. 

 
Nú eru góðar forsendur fyrir því að ljúka innleiðingu á stefnumiðuðu 

árangursmati hjá Reykjavíkurborg með góðum árangri á árinu 2008. Helstu 
ástæður fyrir þessari fullyrðingu eru þessar: 

 
 Þekking á stefnumumiðuðu árangursmati er mikil hjá Reykjavíkurborg og 

víðtæk reynsla, bæði á því sem gengur vel og því sem gengur illa. 
 Mjög margir stjórnendur hjá Reykjavíkurborg telja að stefnumiðað 

árangursmat sé heppileg aðferðafræði og vilja gera hana að virku 
stjórntæki. 
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„Það er ótrúleg pressa þarna úti“       
Gráa svæðið í íslensku viðskiptalífi 
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Á síðustu öld höfum við orðið vitni að miklum vexti og útþenslu stórfyrir-
tækja í heiminum. Þessir risar sjá okkur fyrir vörum, þjónustu og störfum, 
hafa áhrif á neysluvenjur og tæknivæðingu samfélagsins í heild. Með auknu 
frelsi og ítökum stórfyrirtækja hefur jafnframt orðið valdatilfærsla frá stjórn-
völdum til stórfyrirtækja (Clinard og Yeager, 1980; Iðnaðar- og Viðskipta-
ráðuneyti, 2004; Little, 1995). 

Viðskiptalegum ítökum fylgir mikil ábyrgð og um leið hætta á verulegum 
samfélagslegum skaða sé þeim misbeitt. Afbrotafræðingar eru almennt 
sammála um að viðskiptabrot séu meðal alvarlegustu afbrota í samfélaginu, 
með hliðsjón af áhrifum þeirra og kostnaði fyrir samfélagið (Clinard og 
Yeager, 1980; Punch, 1996). 

Afbrot í viðskiptalífinu eru nánast óplægður akur innan íslenskra afbrota-
fræðirannsókna og er þessi rannsókn sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir geti leitt af sér ólög-
mæta hegðun stórfyrirtækja.  

Viðskiptabrot 

Það form viðskiptabrota sem sjónum er beint að hérna hefur verið kallað 
lagabrot skipulagsheilda eða organizational crime. Það tekur til lagabrota sem 
eru framin af eða eru afleiðing af ákvarðanatöku einstaklinga eða hópi 
einstaklinga í ábyrgðarstöðu innan fyrirtækisins. Þessar ákvarðanir eru teknar 
í trássi við lög en í samræmi við viðtekin markmið (fyrst og fremst hámörkun 
arðs), starfsvenjur og viðhorf fyrirtækisins og er þeim ætlað að auka hag fyrir-
tækisins sjálfs (Clinard, 1983; Pearce, 2001; Shover, 1978). Ein tegund brota 
af þessu tagi er verðsamráð sem af mörgum afbrotafræðingum er talið kosta 
samfélagið meiri fjármuni en nokkurt annað afbrot. Hér verður lögð sérstök 
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áhersla á að skoða ferlin á bak við verðsamráð, þar sem mál af þessu tagi 
endurspegla vel brot sem framin eru af hópi einstaklinga í þágu fyrirtækja-
hagsmuna.  

Íslenskur bakgrunnur 

Verulegar breytingar hafa orðið á rekstrarumhverfi ýmissa atvinnugreina á 
Íslandi síðustu 15-20 árin. Stærstu breytingarnar komu í kjölfar inngöngu 
Íslands í EES árið 1993. Ríkisafskipti af viðskiptum hafa verið á undanhaldi 
og múrar sem skiptu mörkuðum milli fyrirtækja hafa verið felldir. Markaðir 
sem fyrirtæki í eigu ríkisins sátu áður ein að, hafa verið opnaðir og bankarnir 
og fleiri ríkisfyrirtæki seld einkaaðilum. Hömlum hefur verið létt af milliríkja-
viðskiptum, ekki síst á fjármálamörkuðum, sem hefur haft í för með sér 
mikla útrás íslenskra fyrirtækja. Miklar umbætur urðu á fyrirtækjageiranum, 
m.a. á rekstri fyrirtækja og hluthafamenning skapaðist við skráningu 
fyrirtækja á Verðbréfaþing Íslands. Á sama tíma og stór skref hafa verið tekin 
til að auka frelsi í viðskiptum og fyrirtækjarekstri hefur verið innleidd ný 
löggjöf sem ætlað er að setja viðskiptalífinu ákveðnar skorður. Samkeppnis-
höft hafa verið afnumin og aukin samkeppni þrífst nú á flestum mörkuðum, 
en á sama tíma hefur löggjöf og eftirlit verið í stöðugri mótun (Iðnaðar- og 
Viðskiptaráðuneyti, 2004; Ólafur Hannibalsson o.fl., 2000). 

Fræðilegur bakgrunnur 

Kenning Durkheims (1964) um siðrof við tilkomu nútímasamfélagsins 
varpar ljósi á þær aðstæður sem sköpuðust hér á landi með byltingar-
kenndum og örum breytingum á sviði viðskipta. Siðrof vísar til þess þegar 
samstöðu vantar um hverskonar hegðun er viðurkennd, t.d. á breytinga-
tímum og við skyndilega hagsæld. Fylgni við siðferðisviðmið minnkar og 
hlýðni við lög sem félagslegt taumhald. Á sama tíma verður erfiðara að slá 
því föstu hvað telst vera frávikshegðun (Giddens, 1972, 1989; Schaefer, 
1986).  

Durkheim (1964) beindi sjónum sínum að hinu þráláta hættuástandi og 
siðrofi á vettvangi viðskiptanna og varaði við því að gefa sívaxandi fram-
leiðslugreinum algerlega lausan tauminn. Durkheim hélt því fram að upp-
spretta siðrofs í frönsku samfélagi við lok nítjándu aldar hafi verið ör vöxtur 
iðngreinanna, án þess að öflin sem gátu komið reglum yfir þær, efldust að 
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sama skapi. Hann taldi afleiðingar siðrofs birtast m.a. í græðgi, samkeppnis-
hvöt, metorðagirni, og áherslu á veraldleg gæði og sællífi sem fylgi í kjölfar 
siðrofsástandsins (Durkheim, 1964; Passas, 1995). 

Hugmyndir Mertons og sömuleiðis Passas vekja okkur til umhugsunar um 
það hvort grundvallarmarkmið fyrirtækjanna að hámarka arð eigenda sinna 
sé óendanlegt markmið og því óraunhæft og ýti undir hættuna á því ástandi 
sem kallast siðrof (Cohen, 1995; Passas, 2000; Slapper og Tombs, 1999). 
Kenningamódel Mertons mætti fella að dæmigerðum aðstæðum á sviði 
viðskipta á þennan hátt: Þar sem fjárhagsleg afkoma fyrirtækis er mælikvarði 
á velgengni, verða stjórnendur fyrir stöðugum þrýstingi frá hluthöfum um að 
auka hagnað. Ákvörðun er tekin um að skila arði með öllum mögulegum 
ráðum og þessi ákvörðun er síðan keyrð gegnum öll stjórnunarstig 
fyrirtækisins. Þrýstingurinn á að ná æskilegu stigi hagnaðar eykur líkurnar á 
að bæði stjórnendur og starfsmenn grípi til ólögmætra aðgerða (Cohen, 
1995). 

Kenning Sutherlands (1983) beinir sjónum okkar að samskiptum innan 
skipulagsheildanna sjálfra. Hann hélt því fram að afbrotahegðun sé afsprengi 
félagsmótunar, þ.e. hún lærist af samskiptum við þá sem skilgreina hegðunina 
með jákvæðum hætti og fjarri þeim sem líta hana neikvæðum augum. 
Einstaklingur í viðeigandi aðstæðum tekur þátt í slíkri afbrotahegðun, 
einungis ef hinar jákvæðu skilgreiningar vega þyngra en hinar neikvæðu. 
Þessar jákvæðu skilgreiningar koma m.a. fram í þeirri tækni sem Sykes og 
Matza bentu á að afbrotamenn notuðu til að hreinsa sig af sekt og benti 
Sutherland á að innan fyrirtækjamenningar geti skapast ákveðnir kimar þar 
sem ólögmæt hegðun er réttlætt (Hagan, 1987; Slapper og Tombs, 1999). 
Neikvæðar skilgreiningar á brotahegðun í samfélaginu eru fjarlægar og eiga 
minna erindi í þessum einangruðu menningarkimum viðskiptaheimsins. 
Sutherland (1983) taldi að einungis með skýrri samfélagslegri andstöðu gegn 
viðkomandi brotahegðun væri hægt að vekja þessa menningarkima til 
umhugsunar og jafnframt afstýra því siðrofsástandi sem leiðir af sér þessar 
jákvæðu skilgreiningar og réttlætingar á brotahegðun. Braithwaite (1989) 
tekur í sama streng og bendir jafnframt á mikilvægi þess að frumkvæðið að 
þessari andstöðu komi innan fyrirtækjanna sjálfra og sköpuð sé fyrirtækja-
menning sem aðhyllist hlýðni við lögin um leið og brot á lögum séu litin með 
vanþóknun (Liska og Messner, 1999).  

Marshall B. Clinard (1983) gerði tímamótarannsókn sem fólst í viðtölum 
við fyrrverandi millistjórnendur stórfyrirtækja. Hann komst að þeirri niður-
stöðu að meginuppsprettu brotahegðunar væri að finna í ferlum sem eiga sér 
stað innan fyrirtækjanna, fremur en í þáttum sem er að finna í umhverfi 
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þeirra. Fyrst og fremst væri skýringa að leita í stefnu æðstu stjórnenda fyrir-
tækisins og óhóflegs þrýstings á millistjórnendur. Millistjórnendurnir töldu að 
ytri þættir eins og fjárhagsstaða fyrirtækisins eða samkeppnisumhverfi hefðu 
mun minna vægi í því að skýra brotlega hegðun fyrirtækja (Clinard, 1983; 
Helgi Gunnlaugsson, 2000, 2006). Rannsókn Clinards var fyrirmyndin að 
nálguninni í þessari rannsókn og þeirri aðferðafræði sem beitt var. 

Markmið og rannsóknaraðferðir 

Megin markmið rannsóknarinnar er eftirfarandi; Hvaða þættir annarsvegar 
innan skipulagsheilda og hinsvegar hvaða þættir í umhverfi þeirra stuðli að 
ólöglegri hegðun stórfyrirtækja. Voru eftirfarandi rannsóknarspurningar 
meðal þeirra sem hafðar voru að leiðarljósi:  
 
• Hafa breytingar á lagalegu og pólitísku umhverfi viðskipta á Íslandi síðustu árin 

haft áhrif á viðskiptasiðferði?  
• Móta stjórnendur fyrirtækja þá stefnu sem leiðir annaðhvort til siðferðislegrar 

eða vafasamrar hegðunar, eða til hlýðni við lögin eða brota á þeim?  
• Getur óhóflegur þrýstingur fyrirtækisins eða stjórnenda þess á millistjórnendur 

leitt til þess að þeir taki þátt í ólöglegum eða vafasömum starfsháttum?  
 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (qualitative research methods) voru notaðar 
við gagnaöflun og úrvinnslu. Viðtöl voru tekin við 10 fyrrverandi eða nú-
verandi millistjórnendur stórfyrirtækja á Íslandi og komu þeir úr mörgum 
greinum samkeppnisrekstrar í viðskiptalífinu. Þátttakendur voru beðnir að 
lýsa skoðun sinni, upplifun og reynslu af þeim þáttum sem rannsóknin 
beindist að. Þátttakendur voru valdir með því að beita snjóboltaaðferð sem 
felst í því að fá fyrsta viðmælandann til að benda rannsakanda á fleiri við-
mælendur og svo koll af kolli. Viðtöl voru einnig tekin við tvo starfsmenn 
hins opinbera, þáverandi forstjóra Samkeppnisstofnunar, Georg Ólafsson og 
lögfræðing hjá stofnuninni, Ásgeir Einarsson. Þeir voru beðnir að varpa ljósi 
á viðfangsefnið út frá sjónarhorni yfirvalda. Í rannsókninni var jafnframt 
stuðst við opinber gögn, skoðanakannanir, fjölmiðlaumfjöllun og aðrar 
heimildir. Gagnasöfnun hófst í byrjun mars 2004 og lauk í lok júní 2005, en á 
þeim tíma voru viðtölin tekin. Beitt var aðleiðsluaðferðum við gagna-
greiningu, þar sem stuðst var við greiningaraðferð grundaðrar kenningar. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta rannsókn af þessari tegund sér-
staklega vel, ekki síst þar sem um er að ræða eins vandmeðfarið og viðkvæmt 
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viðfangsefni og hér er á ferðinni. Viðtalsaðferðin skapar persónuleg tengsl 
milli rannsakanda og þátttakenda og auðveldar að byggja upp gagnkvæmt 
trúnaðartraust. Þar sem einungis er byggt á viðtölum við tiltekinn hóp 
einstaklinga er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar. Engu að síður gefur 
hún nýja innsýn í íslenskan veruleika viðskipta sem hefur verið fremur 
lokaður augum almennings fram til þessa.  

Niðurstöður 

Ytri þættir 
Í svörum viðmælenda bar oft á góma hið svokallaða „gráa svæði“ í heimi 
viðskiptanna. Það vísar til þess að í viðskiptalífinu viðgangist hegðun sem er 
almennt álitin á mörkum þess að vera lögleg eða siðleg. Þetta gefur til kynna 
að viðskiptalífið lúti ekki einungis þeim lögum og reglum sem eru við lýði, 
heldur einnig þeim leikreglum sem það setur sér sjálft. Í grundvallaratriðum 
má skilja reglurnar þannig að í viðskiptum sé reynt að ganga eins langt og 
hægt er að komast upp með til að ná markmiðum sínum.  

Þessi þráður hefur margháttaða þýðingu fyrir rannsóknina. Í fyrsta lagi 
rennir þetta stoðum undir þá kenningu Sutherlands (1983), að í viðskipta-
lífinu eigi sér stað ákveðnar skilgreiningar á hegðun sem eru afmarkaðar frá 
hinum útbreiddari samfélagslegu skilgreiningum. Það gefur okkur ástæðu til 
að ætla að sú hegðun sem forvígismenn fyrirtækisins líta með velþóknun á 
hverju sinni, er skilgreind sem lög og reglur sem starfsmönnum er ætlað að 
fara eftir. Í öðru lagi er tíð umræða þátttakenda um „gráa svæðið“ mikilvæg 
niðurstöðum rannsóknarinnar því það bendir til þess að mörk viðurkenndrar 
hegðunar hafi verið nokkuð óskýr á undanförnum árum. Viðmælendurnir 
virðast flestir rekja skýringarnar á þessari óvissu til grundvallarbreytinga á 
lagaumhverfi íslenska viðskiptaheimsins á síðustu árum, sem höfðu í för með 
sér gjörbyltingu á íslenskum viðskiptaháttum. Með þeim breytingum, sem eru 
til komnar að mestu leyti með samþykkt EES-samningsins frá 1993, voru 
teknar úr gildi hömlur á margvíslegri hegðun um leið og settar voru skorður 
við annarskonar hegðun. Þátttakendur í rannsókninni héldu því fram að í 
kjölfar breytinganna hafi myndast óvissuástand, þar sem gamlar venjur urðu 
að víkja og viðskiptalífið tók að móta sér ný siðferðisviðmið.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má ráða að eftirlitsstofnanir eins og 
Samkeppnisstofnun hafi verið byggðar á veikum grunni, verið illa fjár-
magnaðar og því vanmáttugar í eftirlitsskyldum sínum. Stjórnvöld hafi verið 
hikandi og óskipulögð í stefnu sinni gagnvart viðskiptabrotum og 
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almenningur sömuleiðis verið lengi að átta sig á þeirri þróun sem var að eiga 
sér stað í viðskiptalífinu.  

Jafnframt kom fram að mun meiri harka hafi einkennt viðskiptahætti 
heldur en áður og aukin áhersla lögð á skjótfenginn gróða og fjárfestingar í 
þágu eigendanna í stað eldri hugmynda um langtímarekstur og stöðugleika í 
atvinnugreinum. Togstreita siðferðisviðmiða hafi gert vart við sig í kjölfar 
þess að ný sjónarmið í viðskiptaumhverfinu fóru að birtast almenningi með 
ljóslifandi hætti. Það sem við höfum orðið vitni að hér á landi síðustu árin 
líkist því á ýmsan hátt siðrofsástandi sem Durkheim lýsti í kenningum sínum. 
Á Íslandi virðist ekki hafa ríkt almenn samstaða um það hvað telst 
viðurkennd hegðun í viðskiptum og hvað telst til frávika frá þeirri hegðun. Á 
meðan viðmið stjórnvalda og almennings annarsvegar og viðskipta-
umhverfisins hinsvegar eru ósamrýmanleg er rík hætta fyrir hendi af fráviks-
hegðun á vettvangi viðskiptanna. 

Innri þættir 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þrýstingurinn á að ná markmiðum 
fyrirtækisins sé mikill. Á síðustu árum hafi gætt mun ríkari tilhneigingar hjá 
stjórnum íslenskra fyrirtækja að auka arðsemi og gæta hagsmuna hluthafa 
heldur en að móta skýrar siðareglur og leiðbeiningar í takt við ríkjandi 
lagasetningar. Þá virðast stjórnir í mörgum tilvikum hafa brugðist 
eftirlitsskyldum sínum eða því hlutverki að ganga úr skugga um að farið sé að 
lögum í starfsemi fyrirtækisins.  

Fram kemur að þeir sem starfa í viðurkenndu kerfi sem er ætlað að skila 
hagnaði og sem setur sér auk þess sínar eigin reglur og sín eigin siðferðis-
viðmið, finnist þeir ekki vera að brjóta lög þegar þeir vinna að því að ná 
markmiðum fyrirtækisins. Sterkt mótvægi gegn ólögmætri hegðun verði að 
vera til staðar fremur en þrýstingur á að ná þessum markmiðum með öllum 
ráðum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um það að stjórnin og 
forstjórinn móti stefnu fyrirtækisins og leggi línurnar í fyrirtækjunum. Mót-
vægi við arðsemiskröfur sem hvetur starfsmenn til að hafa lög og reglur að 
leiðarljósi ætti því að koma frá efsta stjórnunarlagi fyrirtækisins og stjórn 
þess. Í því umhverfi þar sem skortir eftirlit stjórnar, getur stjórnandinn leitt 
hjörðina inn á þær brautir sem hann kýs að fara, en að mati þátttakenda 
mótast verklag fyrirtækisins einmitt fyrst og fremst af forstjóranum. 
Þátttakendur sögðu engan vafa leika á því að stjórnendur væru þeir sem 
tækju allar mikilvægustu ákvarðanirnar og bæru mesta ábyrgð á rekstri fyrir-
tækjanna. Þau lög sem gilda innan fyrirtækisins eru sett af forstjóranum og 
með athöfnum sínum og orðum gefur hann tóninn fyrir aðra starfsmenn. 
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Þessar niðurstöður styðja kenningu Sutherlands (1983) um að jákvæðar skil-
greiningar á brotahegðun eru innrættar öðrum starfsmönnum sem þau lög 
sem fara beri eftir innan fyrirtækisins.  

Fæstir þátttakenda höfðu sjálfir fundið fyrir því sem gæti talist óhóflegur 
þrýstingur af hendi stjórnenda í störfum sínum sem millistjórnendur, og í 
rannsókninni kemur ekki fram einhliða framburður sem styður það að slíkur 
þrýstingur geti leitt til brotahegðunar millistjórnenda. Þó koma fram ýmsar 
vísbendingar sem benda til þess að brotahegðun sé afsprengi þess andrúms-
lofts sem þrífst innan fyrirtækisins og mótast af fordæmi forstjórans. Orð 
eins viðmælandans lýsa þessu með afar skýrum hætti: 
 

Þetta verður bara sér heimur og ef þú átt heima í þessum heimi þá ertu auðvitað 
svolítið innrættur inn í þennan veruleika. Það lýsir sér þannig að afstaða til allra 
mála er út frá sjónarhorni félagsins, að það eru allir raunverulega með samskonar 
skoðanir á því hvernig þessir hlutir eru og eiga að vera. Afstaða til annarra 
fyrirtækja, afstaða til jafnvel einstaklinga, þetta er bara sérstakt samfélag… Það 
verður til þarna heimur, eigið siðferðiskerfi, samfélag á ákveðnum sviðum 
mannlífsins…  

 
Þetta kemur einna best fram í lýsingum þeirra viðmælenda sem komu úr 

röðum olíufélaganna, en ólögmætt samstarf olíufélaganna var í þeirra augum 
hluti af „kúltúr“ sem þeir höfðu lítið annað val en að vera þátttakendur í. 
Þannig upplifðu þeir þrýsting til að leysa ákveðin óþægileg verk af hendi, en 
einnig lýstu þeir þögninni um hin viðkvæmu mál sem erfiðri og má því 
hugsanlega líta á hana sem eitt birtingarform af þrýstingi. Með þögninni hafi 
verið send þau skilaboð að svona gengu hlutirnir fyrir sig og því yrði ekki 
breytt. Eins og kom fram í máli eins þeirra fannst honum fyrst skrýtið að 
hitta samkeppnisaðila á fundi, en síðan hafi reglubundnir fundir með hinum 
olíufélögunum orðið ,way of life‛. Þrýstingur á millistjórnendur vegna arð-
semismarkmiða hafi átt þátt í að mynda kúltúr þar sem samkeppnisaðilum 
þótti ekki óeðlilegt að ræða saman um verðhækkanir.  

Sú afstaða sem kemur fram hjá millistjórnendum olíufélaganna í þessari 
rannsókn passar vel við tilviksrannsókn Geis (1978) á frægu máli sem varðar 
samráð um verð og snerti stærstu framleiðendur þyngri rafmagnstækja í 
Bandaríkjunum. Til að mæta kröfum yfirmanna sinna, náðu millistjórnendur 
hjá General Electric samkomulagi um verð við samkeppnisaðila sína hjá 
Westinghouse og fleiri framleiðendur tækjabúnaðar. Skýringar á brotahegðun 
millistjórnendanna var að finna í þrýstingi sem settur var á þá, en ekki virtist 
vera hægt að skrifa hana á það að brotavilji einstaklinganna væri ástæðan. 
Sakborningarnir kváðust nær einum rómi hafa komið nýir inn í starfið, þar 
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sem verðsamráð var viðurkenndur viðskiptaháttur og þannig varð það bara 
eins og hver annar hluti starfsins fyrir þá (Geis, 1978). 

Í hugmyndafræði fyrirtækjamenningarinnar leyndust jafnframt ýmsar rétt-
lætingar á þeirri iðju sem þar var innt af hendi. Skuldinni var ýmist skellt á 
yfirvöld eða það umhverfi sem fyrirtækin komu úr. Þannig má segja að þeir 
sem starfi innan þessarar menningar álíta sig ekki vera að brjóta lög þar sem 
þeir fara eftir þeim lögum sem gilda innan fyrirtækisins. Þetta er í takt við 
hugmyndir Sutherlands (1983) um að brotahegðun sé afsprengi félags-
mótunar í menningarkima fyrirtækisins.  

Helsti lærdómur rannsóknarinnar 
Ef marka má niðurstöður rannsóknarinnar hefur verið vaxandi þörf á að efla 
samkeppniseftirlitið síðustu árin. Olíumálið sendi ákveðin skilaboð inn í 
viðskiptalífið og hefur án efa haft mikil varnaðaráhrif. Þó er erfitt að segja 
hversu lengi slíkra varnaðaráhrifa gætir og því þurfa samkeppnisyfirvöld að 
halda vöku sinni. Nýafstaðnar lagabreytingar kunna einnig að marka þáttaskil 
og má hugsanlega líta á þær sem nýtt upphaf í starfsemi samkeppnisyfirvalda. 
Við slíkar breytingar getur skapast óvissa um hvaða stefnu samkeppniseftirlit 
tekur og því er brýnt að allri óvissu sé eytt um hlutverk og sjálfstæði sam-
keppnisyfirvalda. Fram kemur í máli viðmælenda að stefnan fram til þessa 
hafi einkennst af löggæslu fremur en forvarnarstarfi. Komu fram tillögur um 
að virkja viðskiptalífið af meiri mætti til samvinnu við yfirvöld í að móta 
eftirlitið og leikreglurnar. 

Í fræðunum er ýmislegt sem bendir til að samvinna viðskiptalífs og 
yfirvalda geti verið vænleg leið til að ná árangri við að stemma stigu við 
brotahegðun fyrirtækja. Braithwaite (1989) og Simpson (2002) eru meðal 
fræðimanna sem aðhyllast þá stefnu að ganga út frá því að flest fyrirtæki 
muni fara að lögum og framfylgja þeim sjálf með innra eftirliti og móta 
viðurlög út frá þessum byrjunarpunkti. Fisse og Braithwaite (1993) stinga 
upp á að viðurlög ættu að taka mið af þessu en fara harðnandi eftir því sem 
brotavilji fyrirtækisins er einbeittari. Þeir settu hugmyndina fram í pýramída-
lagaðri mynd þar sem mildustu viðbrögð væru að veita ráðgjöf, beita ávítum 
eða fortölum um innra eftirlit fyrirtækja og samvinnu við yfirvöld. Þyngstu 
viðurlög væru hinsvegar sakarábyrgð (fyrirtækis og einstaklinga), með því að 
dæma brotlega einstaklinga til óskilorðsbundinnar fangelsisvistar, og með 
lögbanni (e. punitive injunctions), neikvæðri umfjöllun, og með því að leggja 
niður brotleg fyrirtæki.  

Hugmyndafræðin sem liggur að baki þessu pýramídafyrirkomulagi er að 
aðilar, hvort sem er einstaklingar eða fyrirtæki séu líklegri til að fylgja lögum 
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ef þeir eru meðvitaðir um það að löggæslu fylgja viðurlög sem geta stig-
magnast í samræmi við óhlýðni, hvort sem hún er minniháttar eða sví-
virðileg. Leiðbeiningar og leikreglur gefa til kynna hvaða viðurlögum megi 
búast við undir hverjum kringumstæðum (Fisse og Braithwaite, 1993: 142).  

Mikil umræða vaknaði um góða stjórnarhætti í kjölfar skýrslu nefndar 
Viðskiptaráðuneytisins (2004) en sú umræða virðist að mestu hafa fjarað út. 
Rannsókn þessi vekur upp ýmsar spurningar um hvort kveðið sé nægilega 
skýrt á um ábyrgð stjórna sem eftirlitsaðila fyrirtækjanna eða hvort því 
hlutverki hafi verið nægilega vel framfylgt. Ljóst er að blása verður lífi í þá 
umræðu að nýju að koma á skilvirkara innra eftirliti í viðskiptalífinu, enda 
ákjósanlegast að viðskiptalífið sjálft hafi frumkvæði að því að gæta þess að 
farið sé að lögum. Ýmsar leiðir eru færar til að efla innra eftirlit, t.d. að hafa 
eftirlitsfulltrúa (e. Compliance officer) að störfum innan fyrirtækja sem skilar 
skýrslu til stjórnar, líkt og tíðkast í sumum nágrannalöndum.  

Loks er vert að leiða hugann að því hvort forvígismenn fyrirtækja geti 
haft sig meira í frammi við að halda á lofti siðareglum og hvetja til sam-
félagslegrar ábyrgðar fyrirtækja á opinberum vettvangi. Slíkt fordæmi hlýtur 
að virka hvetjandi fyrir hlýðni við lög og heiðarleg vinnubrögð í viðskiptum.  

Lokaorð 

Það er ljóst að viðskiptaumhverfið á Íslandi hefur gengið í gegnum miklar 
breytingar á skömmum tíma og sú þróun kann að hafa skapað aðstæður þar 
sem aukin hætta er á brotahegðun fyrirtækja. Ný tækifæri hafa aukið ásókn 
fyrirtækja í gróða og útþenslu og ný viðmið hafa leyst hin eldri af hólmi í 
heimi viðskiptanna. Hin nýju gildi einkennast af mikilli hörku, hraða og 
átökum um yfirráð og völd. Samstöðu virðist hafa skort um siðferðisviðmið í 
viðskiptalífinu og hefur sú óvissa um leikreglur aukið hættu á því að fyrirtæki 
fóru ólögmætar leiðir að markmiðum sínum. Við slíkar aðstæður kunna 
markmiðin jafnframt að verða óhóflegri en ella og skapa þrýsting sem knýr 
enn frekar á um óvandaðri aðferðir.  

Forstjórarnir leggja línurnar og þegar eftirlit stjórnar er lítið sem ekkert, 
en krafan um arðsemi því meiri, skapast hætta á því að líta á ólögmætar leiðir 
sem vænlegan kost. Þegar mikill þrýstingur vegna arðsemismarkmiða helst í 
hendur við óvissu um ríkjandi siðferðisviðmið getur orðið til menning í 
fyrirtækjum sem lýtur einungis þeim lögum og reglum sem þar ríkja. Þar 
kunna ungir millistjórnendur að vera innvígðir til brotahegðunar og læra að 
réttlæta og gera lítið úr skaða ólögmætra starfshátta. Því er mikilvægt að 
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sterkt mótvægi gegn brotahegðun komi í senn innan fyrirtækisins sjálfs og úr 
umhverfinu, þar sem skýr neikvæð samstaða yfirvalda og almennings helst í 
hendur við fordæmingu viðskiptalífsins á slíkri hegðun. Þá getur átak 
forvígismanna stórfyrirtækja til að hvetja til samfélagslegrar ábyrgðar vegið 
þungt á vogarskálinni. Samvinna yfirvalda og atvinnulífs um mótun skýrara 
regluverks er lykillinn að því að hindra og hafa taumhald á ólöglegum 
viðskiptaháttum. Ljóst er að skortur er á rannsóknum á brotahegðun 
fyrirtækja en sviðið býður upp ýmsa möguleika í þeim efnum. Meginástæðan 
fyrir þessum skorti er þó líklega sú að margvíslegar hindranir sem afbrota-
fræðingar verða að yfirstíga, verða á vegi rannsókna á viðskiptabrotum. Þessi 
rannsókn getur vonandi verið hvatning að frekari rannsóknum fyrir 
fræðimenn á þessu sviði (sjá nánar í Snorri Örn Árnason, 2006). 
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Viðskiptaregla á íslenskum 
hlutabréfamarkaði 

Stefán B. Gunnlaugsson  

 

Skilvirkur hlutabréfamarkaður er markaður þar sem allar upplýsingar eru 
fólgnar í verði hlutabréfa. Til að markaður sé svo skilvirkur þurfa allar upp-
lýsingar að liggja fyrir og vera ókeypis og viðskiptakostnaður verður að vera 
enginn. Veikari skilvirkni og eðlilegri útfrá hagrænum forsendum er skil-
greind 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 hluta-
bréfa allar upplýsingar sem tengjast fyrirtækjunum, jafnvel upplýsingar sem 
einungis eru kunnugar innherjum, og því geti engir, jafnvel ekki innherjar, 
hagnast óeðlilega á hlutabréfaviðskiptum. 

Tæknigreining er í rauninni leit að endurteknum og fyrirsjáalegum 
mynstrum á gengi hlutabréfa sem hægt er að nýta til að ná betri ávöxtun. Því 
brýtur það í bága við veika skilvirkni ef tæknigreining skilar einhverjum 
árangri. Viðskiptareglur (e. trading rules) er aðferðafræði þar sem tækni-
greiningu er beitt, búnar eru til einfaldar reglur varðandi hlutabréfaviðskipti, 
og reynt að ná betri ávöxtun með því að nýta viðskiptareglur við ákvarðana-
töku viðskipta.   
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Í þessari grein er kannað hvort íslenskur hlutabréfamarkaður hafi uppfyllt 
veika skilvirkni. Kannað var hvort einhverjar upplýsingar væru í verðþróun 
hlutabréfa og hvort einhver ávinningur hefði verið í fjárfestingum þar sem 
farið var eftir sögulegri verðþróun. Þessi rannsókn felst í könnun á því hvort 
einfaldasta form tæknigreiningar hafi skilað árangri á íslenskum hlutabréfa-
markaði. Nánar til tekið, þá var kannað hvort einhver ávinningur væri í að 
skoða þróun úrvalsvísitölunnar, en það er vísitala sem í eru 15 stærstu og 
veltumestu félögin á íslenskum hlutabréfamarkaði, og hvort einhverjum 
ávinningi hafi skilað að fjárfesta eftir svokölluðu fljótandi meðaltali (e. 
moving average). Ef svo einföld aðferðafræði hefur skilað árangri, og söguleg 
þróun úrvalsvísitölunnar hefur nýst fjárfestum við fjárfestingar, þá bendir 
það til þess að íslenski hlutabréfamarkaðurinn hafi ekki uppfyllt veika 
skilvirkni. Í framhaldi af því er þá hægt að búa til einfalda viðskiptareglu sem 
ætti að skila afburða árangri. Samhliða þessari könnun er athugað hvort 
eitthvað samhengi hafi verið á milli áhættulausra vaxta á íslandi og ávöxtunar 
íslenskra hlutabréfa. 

Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 

Segja má að skipulögð hlutabréfaviðskipti á Íslandi hafi fyrst hafist árið 1985 
en þá byrjaði Hlutabréfamarkaðurinn hf. að kaupa og selja hlutabréf fyrir 
eigin reikning. Nokkrar aðrar tilraunir höfðu áður verið gerðar sem runnu út 
í sandinn, t.d. rak Landsbanki Íslands kauphöll um nokkurt skeið um miðbik 
tuttugustu aldar. Árið 1986 hófst starfsemi Verðbréfaþings Íslands sem síðar 
varð Kauphöll Íslands. Verðbréfaþingið var fyrstu árin hjá Seðlabanka 
Íslands en allt til ársins 1990 voru viðskipti á þinginu aðallega með ríkis-
skuldabréf en ekki hlutabréf. 

Fjöldi skráðra félaga á Verðbréfaþingi Íslands sem síðan varð Kauphöll 
Íslands er sýnd á mynd eitt. Þar sést að stanslaus vöxtur var á fjölda skráðra 
félaga allt til áranna 1999 og 2000 en þá voru 75 félög skráð í Kauphöllinni. 
Síðan hefur skráðum félögum fækkað jafnt og þétt en þau voru einungis 21 í 
lok júní 2006. Ástæður þessarar miklu fækkunar eru margvíslegar en meðal 
annars hefur skráðum félögum fækkað vegna samruna. Auk þess hefur verið 
nokkuð um skuldsettar yfirtökur þar sem leiðandi hluthafar hafa keypt aðra 
hlutahafa út og í framhaldi tekið félögin af markaði. Að auki má nefna þá 
skoðun margra að íslenski hlutabréfamarkaðurinn hafi ekki staðið undir 
þessum mikla fjölda skráðra félaga, vegna fárra fjárfesta og smæðar efnahags-
lífsins, og því var fækkun í raun óumflýjanleg. 
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Mynd 1. Fjöldi skráðra félaga í Kauphöll Íslands 1991 til loka júní 2006. 
Heimild: Kauphöll Íslands 
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Mynd 2. Markaðsverð hlutabréfa skráðra félaga og árleg velta hlutabréfa í 
Kauphöll Íslands 1993-2005. Heimild: Kauphöll Íslands 

Á mynd tvö er sýnd þróun markaðsverðs skráðra félaga og árleg velta 
hlutabréfa frá 1993 til 2005. Þessi mynd sýnir allt aðra sögu en mynd eitt. Á 
henni sést vel hversu gríðarlegur vöxtur hefur verið á þessum tíma á 
íslenskum hlutabréfamarkaði. Í árslok 1993 var heildarmarkaðverð skráðra 
hlutabréfa 19 ma. kr. Því var íslenski hlutabréfamarkaðurinn í raun agnarsmár 
allt til ársins 1998 en þá var heildarmarkaðsverð hlutabréfa skráðra félaga 
orðið 232 ma. kr. Í árslok 2005 var heildarmarkaðsverð 1.816 ma. kr. og því 
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hefur markaðurinn tæplega 8 faldast á þessum 7 árum. Ef þróun á veltu 
hlutabréfa er skoðuð þá sýnir hún svipaða sögu. Velta var sáralítil á árdögum 
íslensk hlutabréfamarkaðar en árið 1993 var veltan aðeins tæplega 1 ma. kr. 
Árið á eftir var hún rétt rúmlega 1 ma. kr., en árið 1998 var veltan orðin 40 
ma. kr. Síðan hefur veltan aukist jafnt og þétt og á síðasta ári nam hún 1.202 
ma. kr. Því hefur velta hlutabréfa 30 faldast á síðustu 7 árum og hefur 
veltuaukningin verið mun meiri heldur en stækkun markaðsins þegar stærð 
markaðsins er mæld í markaðsvirði skráðra hlutabréfa. 
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Mynd 3. Árleg ávöxtun úrvalsvísitölunnar 1993 til 30. júní 2006, hreint 
meðaltal og staðalfrávik árlegrar ávöxtunar. Heimild: Kauphöll Íslands. 

Á mynd þrjú er sýnd árleg ávöxtun úrvalsvísitölunnar frá ársbyrjun 1993 
til loka júní 2006. Eins og myndin sýnir hefur ávöxtun íslenskra hlutabréfa 
verið afskaplega góð. Það er eftirtektarvert að fjögur ár, þ.e. 1996, 2003, 2004 
og 2005 hefur ávöxtun verið meiri en 50% en hún var hæst árið 2005 64,7%. 
Ávöxtun hefur einungis verið neikvæð 3 ár, þ.e. árin 1993, 2000 og 2001, en 
að auki var ávöxtun neikvæð fyrstu sex mánuði þessa árs. Góð ávöxtun sést 
vel á meðaltalinu en að meðaltali var árleg ávöxtun íslenskra hlutabréfa 
24,4% sem er mjög hátt í alþjóðlegum samanburði. Staðalfrávik árlegrar 
ávöxtunar er 29,4% sem einnig er nokkuð hátt í alþjóðlegum samanburði. 
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Mynd 4. Dagleg þróun úrvalsvísitölunnar og 70 daga fljótandi meðaltal 
hennar frá ársbyrjun 1993 til loka júlí 2006 eftir viðskipadögum. Heimild: 
Kauphöll Íslands. 

Á mynd fjögur er sýnd dagleg þróun úrvalsvísitölunnar og 70 daga 
fljótandi meðaltal frá ársbyrjun 1993 til loka júlí 2006. Þarna sést vel að 
komið hafa lögn tímabil þar sem úrvalsvísitalan hefur hækkað, en styttri 
tímabil þar sem hún hefur lækkað. Þessi mynd bendir til þess að einföld 
tæknigreining, og í framhaldi af henni viðskiptaregla, þar sem stöður eru 
teknar í hlutabréfamarkaðnum út frá því hvort úrvalsvísitalan hafi verið fyrir 
ofan eða neðan fljótandi meðaltal gæti hafa skilað árangri. 

Erlendar rannsóknir 

Flestar viðskiptareglur sem byggðar eru á tæknigreiningu eru einfaldar og 
auðveldar í framkvæmd. Því ættu fjárfestingar í hlutabréfum byggðar á ein-
földum viðskiptareglum ekki að skila umframávöxtun, þ.e. ávöxtun umfram 
meðaltal markaðsins, á skilvirkum hlutabréfamarkaði. Flestar rannsóknir á 
tæknigreiningu, þar á meðal rannsókn Fama og Blurne (1966) og Jensen og 
Benington (1970), sýndu að einfaldar viðskiptareglur byggðar á tækni-
greiningu skiluðu ekki umframávöxtun. Á síðustu árum hafa komið fram 
rannsóknir sem hafa sýnt hið gagnstæða, rannsókn (Brock et. al., 1992) á 
Dow Jones hlutabréfavísitölunni sýndi að einfaldar viðskiptareglur skiluðu 
betri ávöxtun en meðaltal markaðsins yfir langt tímabil. Bessembinder og 
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Chan (1995) komust að því að sömu einföldu viðskiptareglur skiluðu um-
framvöxtun á nokkrum asískum hlutabréfamörkuðum. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á samhengi vaxtastigs og ávöxtunar 
hlutabréf. Almennt hafa niðurstöður þeirra verið að neikvætt samband hefur 
verið á milli vaxta og ávöxtunar hlutabréfa, þ.e. háum vöxtum hefur fylgt lág 
ávöxtun (Stevenson, 2002). 

Aðferðafræði 

Könnuð var mánaðarleg ávöxtun íslensku úrvalsvísitölunnar frá ársbyrjun 
1993 til loka júlí 2006 samtals 162 mánuðir. Búið var til viðskiptaregla þar 
sem 70 daga fljótandi meðaltal (e. moving average) (MA) var notað. Fljótandi 
meðaltalið var reiknað úr á eftirfarandi hátt: 

70

1
1

1
70t t

i
MA P−

=

= ∑  (1) 

 
Þar sem P er daglegt gildi úrvalsvísitölunnarvísitölunnar. Til að kanna 

hvort samhangi hefði verið á milli fljótandi meðaltals, vaxtastigs og 
ávöxtunar var framkvæmd hefðbundin aðhvarfsgreining þar sem eftirfarandi 
jafna var notuð: 

1 2tRm Rf Dα β β= + +  (2) 
 
Þar sem tRm  er ávöxtun úrvalsvísitölunnar í mánuðinum, Rf  eru 

áhættulausir vextir í mánuðinum, en fyrir áhættulausa vexti var notuð 
ávöxtunarkrafa þriggja mánaða ríkisvíxla í mánuðinum, D er síðan 
leppbreytan sem sýnir hvort úrvalsvísitalan er fyrir ofan eða neðan 70 daga 
fljótandi meðaltal, ef vísitalan er fyrir ofan meðaltalið fær D gildið 1 annars 0. 
Stuðlarnir 1β  og 2β  eru mikilvægastir, en ef þeir eru marktækir þá gefur það 
til kynna hvort marktækt samhengi hafi verið á milli vaxtastigs og/eða 
fljótandi meðaltals á íslenskum hlutabréfamarkaði og ávöxtunar úrvalsvísi-
tölunnar. 
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Niðurstöður 

Í töflu eitt eru sýndar helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar. Þar kemur 
fram að neikvætt samband var á milli vaxtastigs og ávöxtunar úrvals-
vísitölunnar eins og sést á 1β  stuðlinum. Þetta þýðir að þegar vaxtastig var 
hátt var ávöxtun úrvalsvísitölunnar lág. Þetta samband er þó ekki tölfræðilega 
marktækt miðað við 5% marktektarkröfu.  

Mikilvægustu niðurstöðurnar eru að stuðullin 2β  er mjög marktækur. 
Það þýðir að verulegt samband var á milli fljótandi meðaltals og ávöxtunar. 
Ef úrvalsvísitalan var fyrir ofan 70 daga fljótandi meðaltal þá var ávöxtun 
hennar 4% meiri á mánuði en aðra mánuði. 

Tafla 1. Helstu niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

Í framhaldi af þessum niðurstöðum er æskilegt að greina þær frekar, og 
kanna hvort hægt sé að búa til einfalda viðskiptareglu sem gefur afburða-
árangur. Þær niðurstöður sem eru afgerandi eru að marktækt samhengi var á 
milli ávöxtunar og þess að úrvalsvísitalan var fyrir ofan 70 daga fljótandi 
meðaltal. Því er eðlilegt að búa til viðskiptareglu þar sem fjárfest er í úrvals-
vísitölunni í byrjun hvers mánaðar sem rannsóknin nær yfir þegar úrvals-
vísitalan var fyrir ofan 70 daga fljótandi meðaltal. Ef fljótandi meðaltalið var 
jafnt gildi vísitölunnar eða fyrir neðan var fjárfest í áhættulausri ávöxtun 
(ríkisvíxlum).   

Þegar viðskiptaregla er greind og kannað hvernig þróun fjármuna er ef 
henni er fylgt og hún borin saman við þá stefnu að vera alltaf að fullu 
fjárfestur í íslenska hlutabréfamarkaðnum, þ.e. fjárfesta í úrvalsvísitölunni þá 
eru niðurstöður afgerandi. Mynd fimm sýnir þróun fjármuna annars vegar ef 
viðskipareglunni er fylgt og hins vega ef fjárfest er allan tímann í úrvalsvísi-
tölunni. Ávöxtun er mjög góð ef fjárfest er í úrvalsvísitölunni en á þessu 
tímabili sem spannar rúmlega 14,5 ár þá 15 faldast þeir fjármunir, sem 
samsvarar 20,2% árlegri ávöxtun (faldmeðaltal) sem settir eru í 

  Stuðull t-gildi P  F P R2 

α  0,012 0,68 0,50  17,35 0,00000017 0,18 

1β  -3,62 -1,62 0,11     

2β  0,040 4,49** 0,000013        

**Marktæk miðað við 1% marktektarkröfu  
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úrvalsvísitöluna. Hins vegar er ávöxtun frábær ef viðskiptareglunni er beitt. 
Þá rúmlega 40 faldast þessir fjármunir, sem samsvarar 29,5% árlegri ávöxtun, 
og því er árangur viðskiptareglunnar miklu betri en hlutalausar stýringar sem 
felst í fjárfestingu í úrvalsvísitölunni. 

Ef athugað er hversu oft í byrjun hvers mánaðar úrvalsvísitalan var fyrir 
ofan fljótandi meðaltal þá kemur í ljós að það var í 114 skipti af 162 á þessu 
tímabili eða í 70,4% tilfella sem þýðir að ekki þarf oft að eiga viðskipti ef 
viðskiptareglunni er fylgt og því er viðskiptakostnaður fremur lítill. 
 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Þróun fjármuna er fjárfest er í úrvalsvísitölunni eða viðskiptareglu er 
beitt 

Lokaorð 

Í þessari grein er kannað hvort íslenskur hlutabréfamarkaður hafi uppfyllt 
veika skilvirkni. Kannað er hvort einhverjar upplýsingar væru í verðþróun 
hlutabréfa og hvort hægt hefði verið að ná ávinningi ef fjárfest hefði verið 
eftir sögulegri verðþróun. Nánar til tekið þá var kannað hvort einhver 
ávinningur væri í að skoða þróun úrvalsvísitölunnar, og hvort hægt hafi verið 
að ná einhverjum ávinningi með því að reikna út svokallað fljótandi meðaltali 
(e. moving average) og fjárfesta eftir því. Einnig var kannað hvort marktækt 
samband hefði verið á milli vaxtastigs (áhættulausra vaxta) og ávöxtunar. 
Niðurstöðurnar eru afgerandi. Verulegt samband var á milli þess hvort 
úrvalsvísitalan var fyrir ofan eða neðan 70 daga fljótandi meðaltal og 
ávöxtunar úrvalsvísitölunnar, en nokkuð, en þó ekki marktækt milli vaxtastigs 
og ávöxtunar hlutabréfa. Í framhaldi af því var búin til einföld viðskiptaregla 
þar sem þessar niðurstöður voru notaðar og hefði hún skilað afburðaávöxtun 
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á því tímabili sem rannsóknin nær yfir. Því benda þessar niðurstöður til þess 
að íslenski hlutabréfamarkaðurinn hafi ekki uppfyllt veika skilvirkni. 

Nú vaknar sú spurning hvernig íslenskir fjárfestar geti nýtt sér þessar 
niðurstöður. Þeir geta það með því að horfa á fljótandi meðaltal markaðsins 
og ættu þeir að beita viðskiptareglunni sem áðan var sagt frá. Söguleg gögn 
sýna að hún hefði gefið afburðaávöxtun en alls óvíst er að svo verði áfram. 
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Áhrif samkeppni á væntingar og skynjun 
nemenda Háskóla Íslands 

Þórhallur Guðlaugsson 

 

Vorið 2005 og 2006 voru framkvæmdar kannanir meðal nemenda á öðru ári 
við Háskóla Íslands. Með könnununum var verið að fylgja eftir könnunum 
sem gerðar voru haustið þegar þessir sömu nemendur voru að hefja nám, 
tæpum tveimur árum fyrr. Megin markmið rannsóknarinnar er að leggja mat 
á það hvort aukið val í formi samkeppni hafi áhrif á væntingar (e. 
expectation) nemenda við Háskóla Íslands til þjónustuþátta og skynjun (e. 
perception) þeirra á gæðum veittrar þjónustu. Byggt er á niðurstöðum tveggja 
kannana meðal annars árs nemenda við Háskóla Íslands. Önnur var gerð 
vorið 2005 (n=461) og hin vorið 2006 (n=538). Í báðum könnununum var 
stuðst við aðlagaða útgáfu af SERVQUAL, eða þjónustuvaka eins og 
höfundur kýs að nefna þá aðferð. Úr þessum tveimur könnunum er búinn til 
einn gagnagrunnur sem unnið er með í niðurstöðukaflanum. Heildarfjöldi 
svara er 999. 

Greininni er skipt upp í fjóra kafla. Í fyrsta kaflanum 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 niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar er fyrst fjallað 
um upplegg rannsóknarinnar og með hvaða hætti unnið er með gögnin. Loks 
eru niðurstöður settar fram á radarkorti sem gefur möguleika á því að sjá 
niðurstöður fyrir allar spurningar á einni mynd. Eru bæði birtar heildar-
niðurstöður sem og niðurstöður þar sem úrtakinu er skipt annars vegar í 
samkeppnisdeildir og hins vegar í aðrar deildir. Í fjórða kaflanum er umræða 
um þær niðurstöður sem fram koma í rannsókninni. 

Upplýsingar um gæði veittrar þjónustu sem og mikilvægis einstaka 
þjónustuþátta eru mikilvægar fyrir þjónustuveitendur. Þannig má fá glögga 
mynd af því hvaða þættir skipta mestu máli og hver frammistaðan er í þeim. 
Upplýsingarnar hjálpa til við að forgangsraða úrbótum þar sem gengið er út 
frá því að mikilvægt atriði þar sem frammistaðan er ekki góð eigi að hafa 
forgang. 
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Háskólar sem þjónustueiningar 

Umhverfi háskólamenntunar hefur breyst mikið undanfarin ár. Þróunin á 
Íslandi virðist ekki ósvipuð og gerist víða annars staðar hvað varðar 
fjármögnun skólastarfsins, hugsanlegt offramboð náms og aukna meðvitund 
notenda um rétt sinn til að fá góða þjónustu (Wright, 2003). Þá hefur Sevier 
(1996) bent á að það sem háskóli býður nemendum sínum er miklu víðtækara 
en aðeins 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 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 og Bitner (1996) 
skilgreina þjónustu sem óáþreifanlegt ferli sem gerist í rauntíma og veitir 
þeim sem hennar nýtur einhvers konar 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 þær 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 starfs-
fólks. Formlegt mat á gæðum veittrar þjónustu sem nær út fyrir mat á fram-
kvæmd einstaka námskeiða er því mikilvægt. 

Gæði þjónustu og mat á henni 

Segja má að formlegt mat á þjónustugæðum megi rekja til rannsókna Olivers 
(1977) annars vegar og Olshavski og Millers (1972) hins vegar. Báðar þessar 
rannsóknir urðu fyrir miklum áhrifum frá rannsóknum Carlsmith og 
Aronsons (sjá Kasper, 2006, bls. 183). Út frá þessu má sjá að þjónustugæði 
og mat á þeim er tiltölulega nýtilkomið í stjórnunarlegu samhengi. 
Ennfremur kemur vel fram í framangreindum heimildum að aðferðafræði 
þjónustugæða hefur þróast út frá öðrum greinum, s.s. framleiðslu. Mikilvægt 
er því fyrir þá sem ætla að leggja stund á þjónustugæði, að þekkja vel til 
gæðamála almennt. Garvin (1988) kynnti fimm mismunandi leiðir til að 
öðlast skilning á gæðum. Þessar fimm leiðir til að horfa á gæði eru: Gæði 
byggð á yfirburðarframmistöðu (e. Transcendent-based), gæði byggð á 
eiginleikum (e. Attribute-based), gæði byggð á afstöðu notandans (e. User-
based), gæði út frá framleiðslu (e. Manufacturing-based) og gæði byggð á 
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virði (e. Value-based). Ítarlegri umfjöllun um þessar nálganir eru fyrir utan 
ramma þessarar greinar og um þær fjallað síðar. 

Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) lögðu grunninn að svokölluðum 
SERVQUAL. Þessi aðferð var svo nánar útfærð í rannsókn Parasuraman, 
Zeithaml og Berry (1988) og margir hafa aðlagað aðferðina að sínum 
aðstæðum (Finn, 2004). Síðan 1985 hafa höfundar SERVQUAL þróað 
aðferðir sínar áfram í þeim tilgangi að betrumbæta aðferðina en upphaflega 
módelið gerði ráð fyrir 10 víddum: 

 
 Áþreifanleiki (e. Tangibles). Aðstaða, tæki, starfsfólk og 

umgjörð. 
 Áreiðanleiki (e. Reliability). Hæfnin til að veita þjónustuna 

með réttum hætti. 
 Svörun/viðbrögð (e. Responsiveness). Viljinn til að aðstoða 

viðskiptavininn. 
 Hæfni (e. Competence). Hvort til staðar sé rétt þekking og 

hæfni til að veita þjónustuna. 
 Kurteisi (e. Courtesy). Kurteisi, virðing, umhyggja og 

vingjarnlegt viðmót. 
 Trúverðugleiki (e. Credibility). Traust, trúverðugleiki og 

heiðarleiki. 
 Öryggi (e. Security). Laus við áhættu og ógn. 
 Aðgengi (e. Access). Möguleikinn á að hafa samband. 
 Samskipti (e. Communication). Halda viðskiptavininum 

upplýstum. 
 Skilningur (e. Understanding). Viðleitni til að skilja þarfir og 

óskir viðskiptavina. 
 

Þessum tíu víddum hefur verið fækkað í fimm (sjá Zeithaml, Bitner og 
Gemler, 2006) og hafa þær verið nokkuð leiðandi í rannsóknum á 
þjónustugæðum og ganga gjarnan undir nafninu RATER víddirnar. (sjá 
Kasper, Helsdingen og Gabbot, 2006). Víddirnar fimm eru: 

 
 Áreiðanleiki (e. Reliability). Hæfnin til að framkvæma þá 

þjónustu sem lofað var á traustan og réttan hátt. 
 Trúverðugleiki (e. Assurance). Þekking og framkoma starfs-

fólks ásamt getu fyrirtækisins og starfsfólks þess til að stuðla 
að trausti og trúverðugleika. 
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 Áþreifanleiki (e. Tangibles). Umgjörð þjónustunnar s.s. 
aðstaða, búnaður og útlit starfsfólks. 

 Hluttekning (e. Empathy). Sú umhyggja sem fyrirtækið sýnir 
viðskiptavinum sínum. 

 Svörun og viðbrögð (e. Responsiveness). Viljinn til að hjálpa 
viðskiptavininum og veita honum fullnægjandi þjónustu. 

 
Í sinni einföldustu mynd þá skilgreinir Þjónustuvakinn (e. SERVQUAL) 

gæði sem muninn á væntingum viðskiptavina annars vegar og skynjun á 
veittri þjónustu hins vegar. Aðferðin leggur áherslu á að mæla skynjun sem 
og væntingar eða mikilvægi. Fyrir hverja vídd er þá hægt að meta þjónustu-
gæðin samkvæmt eftirfarandi formúlu: 

 
Skynjun – Væntingar = Þjónustugæði 

S – V = Þ 
 

Nokkuð skiptar skoðanir eru á túlkun niðurstaðna (sjá Kasper, 
Helsdingen og Gabbot, 2006). Sé mælt á fimm stiga kvarða gæti ein túlkun 
verið sú að bestu gæðin séu þegar útkoman er 4, þ.e. 5 í frammistöðu 
mælingunni og 1 í væntinga/mikilvægis mælingunni. Með sömu skilgreiningu 
væru verstu gæðin -4, þ.e. 1 í frammistöðu mælingunni og 5 í mikilvægis 
mælingunni. Fyrra dæmið bendir til þess að um svo kallað yfirskot sé að ræða 
en þá er frammistaðan mjög góð í atriði sem skiptir litlu máli. Seinna dæmið 
ber með sér veikleika en þá er frammistaðan mjög slök í atriði sem skiptir 
miklu máli. Í þessari grein er fyrst og fremst horft á mismuninn, þ.e. bilið 
milli væntinga og skynjunar. Venjulega er hér um neikvætt gildi að ræða, þ.e. 
væntingarnar skora hærra en frammistaðan, en stundum er gildið jákvætt. Því 
meira sem bilið er, því meiri athygli á viðkomandi atriði að fá þegar kemur að 
forgangsröðun aðgerða. 

Margir aðrir hafa horft á þjónustugæði sem samspil nokkurra vídda eða 
aðgerða. Þannig tala Brady (2001) og Cronin um þrjár víddir, gæði 
útkomunnar, gæði þjónustuferilsins og gæði hlutlægra þátta. 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). Þá hafa Christensen (2004) og fleiri aðlagað SERVQUAL að 
starfsemi viðskiptaháskóla. Spurningalistinn sem hér er notaður, byggir að 
hluta til á þeirri vinnu.  

Margar aðrar aðferðir við að leggja mat á gæði þjónustu í háskólum hafa 
komið fram undanfarin ár. Þannig hefur Harvey (2001) notað og þróað 
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aðferð, SSA eða Student Satisfaction Approach þar sem m.a. er lögð áhersla 
á forgangsröðun úrbóta með mikilvægis- og frammistöðukorti. Fyrirtækið 
Noel-Levitz hefur þróað aðferð, SSI eða Student Satisfaction Inventory, þar 
sem lagt er mat á fjöldamörg atriði er tengjast heildarupplifun nemenda 
meðan á námi stendur. Báðar aðferðirnar, eins og SERVQUAL, leggja mat á 
skynjun annars vegar og mikilvægi hins vegar sem mat á væntingum. 

Áhrif samkeppni á væntingar og skynjun 

Í Háskóla Íslands eru það fyrst og fremst þrjár deildir sem búa við mikla 
samkeppni, en það eru lagadeild, viðskipta- og hagfræðideild og verkfræði-
deild. Þessi skilgreining byggir á samkeppnisgreiningu í tengslum við stefnu-
mótunarvinnu Háskóla Íslands en þar kemur fram að það séu einkum þessar 
deildir sem búa við samkeppni um nemendur hér á landi. Til að meta niður-
stöður eru þessar deildir teknar saman í einn hóp, kallaðar samkeppnisdeildir, 
og aðrar deildir eru settar saman í viðmiðunarhóp, kallaðar aðrar deildir.  

Aðferðir og upplegg rannsóknar 
Gögnin byggja á tveimur sjálfstæðum könnunum meðal annars árs nema árið 
2005 og 2006. Í báðum tilvikum fóru kannanirnar fram í febrúar og í báðum 
tilvikum var svörun ríflega 40%. Í fyrri könnuninni fékkst 461 svar en 538 
svör úr þeirri seinni. Heildarfjöldi svara er 999. Framkvæmd var eins í báðum 
tilvikum. 

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.  

 
1. Við skólann er öflugt félagslíf 
2. Í náminu fæ ég tækifæri til að vinna við rannsóknir 
3. Í náminu fæ ég tækifæri til að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og 

stofnanir 
4. Deildin er búin tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans 
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5. Húsnæði uppfyllir vel þarfir mínar 
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. Hér er mikilvægi notað sem 
mælikvarði á væntingar þar sem í ljós kemur að mjög sterk fylgni er á milli 
mikilvægis og væntinga.  

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 við-
komandi myndi aftur velja HÍ ef verið væri að hefja nám nú. Í þessari grein 
er ekki fjallað sérstaklega um niðurstöður úr þessum hluta. 

Fjórði hluti spurningalistans tengdist bakgrunni svarenda, s.s. aldri, kyni, 
deild og námshraða og er fyrst og fremst ætlaður til úrvinnslu gagnanna. 

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)
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voru notuð við tölfræðilega greiningu. Aðeins er talað um mun í niður-
stöðum þegar hann er tölfræðilega marktækur miðað við 5% marktektar-
mörk. Eru þá meðaltöl látin fylgja með í sviga til glöggvunar fyrir lesandann.  

Niðurstöður spurninga úr hluta eitt og tvö eru settar fram á radarkorti þar 
sem samtímis má sjá afstöðu til allra þjónustuspurninganna og mikilvægis 
þeirra. Skynjun er mæld á fimm stiga kvarða þar sem 1 stendur fyrir mjög 
ósammála og 5 fyrir mjög sammála. Mikilvægið er einnig mælt á fimm stiga 
kvarða en þar stendur 1 fyrir mikilvægi lítið en 5 fyrir mikilvægi mikið. Gapið 
á milli frammistöðu og mikilvægis er hið eiginlega þjónustugap. Mikið bil 
þýðir oftast að um er að ræða slaka frammistöðu í mikilvægu atriði og því 
stærra bil, því brýnni eru úrbætur. Sett er fram tvö kort, annars vegar fyrir 
heildarniðurstöður og hins vegar þar sem úrtakinu er skipt í tvo hópa, 
samkeppnisdeildir og aðrar deildir. 

Niðurstöður 
Á mynd 1 má sjá heildarniðurstöður fyrir bæði árin settar fram á radarkorti. 
Við tölfræðilega greiningu kemur í ljós að munur milli ára er óverulegur, 
hvort sem um væntingar eða skynjun er að ræða. Skynjunin er heila 
óreglulega línan og mikilvægið óreglulega punktalínan. Efri og neðri mörk 
eru til viðmiðunar. Frammistaða fyrir ofan efri mörk (4,12) er styrkur á 
meðan frammistaða fyrir neðan neðri mörk (3,64) er veikleiki. Í þeirri 
framsetningu sem hér er kynnt er litið svo á að lendi bæði skynjun og 
mikilvægi fyrir ofan efri mörk sé um styrk að ræða en lendi mikilvægið fyrir 
ofan efri mörk en frammistaðan (skynjunin) fyrir neðan neðri mörk, sé um 
veikleika að ræða. Þau atriði ættu að njóta forgangs hvað úrbætur varðar. 
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Mynd 1. Skynjun og mikilvægi þjónustuþátta, heildarniðurstöður 

Eins og sjá má á mynd 1 eru nokkur atriði sem teljast til veikleika sam-
kvæmt framangreindri skilgreiningu. Þetta eru atriði 4, 5, 8, 9 og 16. Styrkur 
kemur fram í einu atriði, þ.e. atriði 12 og má segja að fyrir háskóla sé það 
atriði mjög mikilvægt. Veikleikarnir tengjast umgjörð, s.s. húsnæði, tækja-
búnaði en einnig áreiðanleika og viðbrögðum. 

Samanburð á afstöðu nemenda í samkeppnisdeildum við afstöðu 
nemenda í öðrum deildum má sjá á mynd 2. Samkeppnisdeildirnar eru sýndar 
með heila línu, þar sem skynjun er með merki en mikilvægi er táknað með 
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Skynjun

Mikilvægi

Efri mörk

Neðri mörk

1. Öflugt félagslíf
2. Tækifæri til að vinna að rannsóknum
3. Tækifæri til að vinna verkefni fyrir fyrirtæki
4. Deildin búin tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans
5. Húsnæði uppfyllir vel þarfir mínar
6. Framkoma starfsfólks ber vott um fagmennsku
7. Gögn um þjónustu eru aðlaðandi í útliti
8. Ef kennari hefur lofað að gera eitthvað 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 geta svarað spurningum mínum um efnið af þekkingu
13. Ég finn að kennarar vilja veita mér persónulega þjónustu
14. Starfsfólk hefur þekkingu til að svara spurningum mínum
15. Starfsfólk deildarinnar er vingjarnlegt í viðmóti
16. Námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á þeim að halda
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grennri línu, án merkis. Aðrar deildir eru táknaðar með punktalínu, skynjun 
með merki en mikilvægi sem grennri lína án merkis. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 2. Skynjun og mikilvægi þjónustuþátta, skipt eftir samkeppnisstigi  

Niðurstöður benda til þess að væntingar nemenda séu í grundvallar-
atriðum svipaðar, óháð því hvort þeir tilheyra samkeppnisdeild eða öðrum 
deildum. Þó kemur fram marktækur munur í nokkrum atriðum. Þannig þykir 
nemendum samkeppnisdeilda (3,33) öflugt félagslíf mikilvægara en 
nemendum í öðrum deildum (3,03). Nemendum í öðrum deildum (3,98) 
finnst mikilvægara að fá tækifæri til að vinna að rannsóknum en nemendum 
samkeppnisdeildanna (3,8) þegar nemendum samkeppnisdeilda (4,04) finnst 

1. Öflugt félagslíf
2. Tækifæri til að vinna að rannsóknum
3. Tækifæri til að vinna verkefni fyrir fyrirtæki
4. Deildin búin tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans
5. Húsnæði uppfyllir vel þarfir mínar
6. Framkoma starfsfólks ber vott um fagmennsku
7. Gögn um þjónustu eru aðlaðandi í útliti
8. Ef kennari hefur lofað að gera eitthvað 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 geta svarað spurningum mínum um efnið af þekkingu
13. Ég finn að kennarar vilja veita mér persónulega þjónustu
14. Starfsfólk hefur þekkingu til að svara spurningum mínum
15. Starfsfólk deildarinnar er vingjarnlegt í viðmóti
16. Námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á þeim að halda
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mun mikilvægara að fá að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir en 
nemendum annarra deilda (3,73). Nemendur í samkeppnisdeildunum (4,52) 
leggja meira upp úr húsnæði en nemendur annarra deilda (4,37) á meðan 
nemendum annarra deilda (4,3) finnst kurteisi starfsfólks mikilvægari en 
nemendum annarra deilda (4,17). Með sama hætti finnst nemendum annarra 
deilda (4,22) vingjarnlegt viðmót mikilvægara en nemendum samkeppnis-
deildanna (4,09). Nemendum annarra deilda (4,45) finnst ennfremur þekking 
starfsmanna til að svara fyrirspurnum mikilvægari en nemendum sam-
keppnisdeildanna (4,33).  

Samantekið þá virðast nemendur samkeppnisdeilda leggja meira upp úr 
áþreifanleika og umgjörð en nemendur annarra deilda á meðan nemendur 
annarra deilda virðast leggja meira upp úr hluttekningu en nemendur 
samkeppnisdeildanna. Hér þarf þó að hafa í huga að þrátt fyrir að fram komi 
tölfræðilega marktækur munur á atriði, þá er það mikilvægt fyrir nemendur í 
öllum deildum. Þetta má sjá á mynd 2. Mesti afgerandi munurinn er í einu 
atriði en það er tækifæri til að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir þar 
sem nemendum samkeppnisdeilda finnst það mikilvægara en nemendum í 
öðrum deildum. Það þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart þar sem skil-
greindar samkeppnisdeildir eru í eðli sínu hagnýtar. 

Þegar afstaða til frammistöðu (skynjun) er skoðuð kemur fram að 
nemendur í samkeppnisdeildunum gefa almennt lægri einkunn en nemendur 
í öðrum deildum, þ.e. í þrettán af sextán atriðum eða í um 82% tilvika. Þetta 
bendir til þess að samkeppni, þ.e. aukið val, hafi áhrif á umburðarlyndi þeirra 
er þjónustunnar njóta. Í nokkrum tilvikum kemur fram tölfræðilega mark-
tækur munur. Þannig eru nemendur samkeppnisdeilda (3,82) frekar sammála 
því að við skólann sé öflugt félagslíf en nemendur annarra deilda (3,6). Hins 
vegar eru nemendur annarra deilda (3,23) frekar sammála því að þeir fái 
tækifæri til að stunda rannsóknir en nemendur samkeppnisdeildanna (2,8) og 
er munurinn afgerandi (p = 0,000). Nemendur samkeppnisdeildanna (2,54) 
eru hins vegar frekar sammála því að þeir fái tækifæri til að vinna verkefni 
fyrir fyrirtæki og stofnanir en nemendur annarra deilda (2,36). Lág einkunn 
fyrir þetta atriði gerir það verkum að réttara væri að segja að nemendur 
samkeppnisdeildanna séu minna ósammála fullyrðingunni en nemendur 
annarra deilda. Nemendur samkeppnisdeildanna (2,34) virðast einnig 
óánægðari með húsnæðismálin en nemendur annarra deilda (2,72). Lág 
einkunn hjá báðum hópum bendir til þess að almenn óánægja sem með 
húsnæðismál og ef marka má heildarniðurstöður (sjá mynd 1) virðist sem hér 
sé um mikinn veikleika að ræða hjá Háskóla Íslands. Nemendur 
samkeppnisdeildanna (3,73) eru einnig óánægðari með faglega framkomu 
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starfsfólks en nemendur annarra deilda. (3,91). Niðurstöður á mynd 2 benda 
hins vegar ekki til þess að hér sé um veikleika að ræða. Þegar kemur að því 
atriði hvort kennslugögn séu aðlaðandi í útliti eru nemendur annarra deilda 
(3,27) óánægðari með það atriði en nemendur samkeppnisdeilda (3,47). 
Skoðun heildarniðurstaðna á mynd 1 bendir hins vegar til þess að mikilvægi 
þessa atriðis sé mjög lítið og er þetta atriði annað af tveimur þar sem 
frammistaða skorar hærra en mikilvægið. Nemendur annarra deilda (4,25) eru 
meira sammála því að kennarar geti svarað spurningum nemenda um 
námsefnið af þekkingu en nemendur samkeppnisdeilda (4,11) en í báðum 
tilvikum er einkunn það há að um styrk fyrir báða hópa er að ræða. Varðandi 
atriðið sem snertir viljann til að veita persónulega þjónustu þá eru nemendur 
samkeppnisdeildanna (3,36) síður sammála því en nemendur annarra deilda 
(3,77) og er munurinn afgerandi (p=0,000). Nemendur samkeppnisdeildanna 
(3,54) eru einnig síður sammála því að starfsfólk deilda hafi þekkingu til að 
svara spurningum en nemendur annarra deilda (3,68). Nemendur 
samkeppnisdeildanna (3,97) eru ennfremur síður sammála þeirri fullyrðingu 
að starfsfólk deildarinnar sé vingjarnlegt í viðmóti en nemendur annarra 
deilda (3,97).  

Samantekið þá virðast nemendur samkeppnisdeilda gefa lægri einkunn 
fyrir atriði er tengjast trúverðugleika og hluttekningu á meðan nemendur 
annarra deilda gefa atriðum sem tengjast umgjörð lægri einkunn. Það á þó 
ekki við um húsnæði þar sem nemendur samkeppnisdeilda gefa mun lægri 
einkunn en nemendur annarra deilda. 

Umræða 

Niðurstöður benda til þess að væntingar nemenda sem eru í þeim deildum 
Háskóla Íslands sem búa við hvað mesta samkeppni séu ekki í stórum 
atriðum frábrugðnar væntingum nemenda annarra deilda skólans. Hins vegar 
er skynjun þeirra á frammistöðu þjónustu nokkuð frábrugðin og nánast alltaf 
á þann veg að sú einkunn sem samkeppnisdeildirnar fá er lægri en sú einkunn 
sem aðrar deildir fá. Þetta bendir til þess að aukið val, þ.e. samkeppni, hafi 
þau áhrif að umburðarlyndi verður minna þar sem ekkert bendir til þess að 
raunveruleg frammistaða sé lakari hjá samkeppnisdeildunum en hinum.  

Niðurstöður benda ennfremur til þess að markaðsstaða Háskóla Íslands 
sé að breytast mikið, frá því að vera á seljandamarkaði, þar sem 
samningskrafturinn liggur hjá skólanum, yfir í að vera á kaupendamarkaði, 
þar sem samningskrafturinn liggur hjá nemendunum. Þessi breyting kallar á 
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breytingar í starfi skólans, ekki síst því sem snýr að samskiptum og þjónustu 
við nemendur. 
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