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Abstract 
The aim of this thesis is to explore the main difference between non-profit-

organizations and the for-profit ones, especially considering the marketing 

side, and to pin point what is important when marketing a higher education 

organization. The results show that numerous things can be done to improve 

the marketing strategy for the University of Akureyri. The author proposes that 

professional marketing methods should be implemented in the marketing 

department and it will work in respect of how higher education marketing is 

different from traditional marketing. By stating professional marketing 

methods, author is citing ideas of working according to a marketing plan each 

year, taking advantage of the STP method and every aspect of the marketing 

plan is cared for. The evaluation process indicates an imperfection in internal 

marketing and it is the authors believe that the external marketing is too self-

centred and not targeted enough. The results of SWOT analysis indicate that 

the University of Akureyri has what it takes to thrive but some work is needed 

to be done if the goal is to withstand the competition which gets tougher by the 

day. The opportunities lay in positioning the university for different target 

audiences and build reputation with successful internal marketing. The author 

does not accept the lack of financial support as an excuse for little to no market 

research on the behalf of the marketing department of the University of 

Akureyri in the past few years and further offers the potential of utilizing 

students for this work. As far as the marketing strategy is concerned the author 

believes success can be achieved via increased public relations work. A crucial 

point for this matter is to get the right information to the right people at the 

correct time. Regarding negative deliberation about the University of Akureyri 

the author believes actions are needed and some crisis planning. The objective 

of reaching 2.000 students by enrolment in autumn 2016 is well achievable if 

the University of Akureyri holds its market share and the market continues 

growing at the same pace as it has for the past 10 years. This basis can not be 

considered stable and so the importance of increased success in marketing the 

University of Akureyri is not to be doubted. 

Keywords: Professional marketing, marketing of higher education, marketing 

plan, attitude, nonprofit organizations 
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Útdráttur  
Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um þann mun sem er á hefðbundnum og 

óhagnaðardrifnum skiplagsheildum hvað markaðsstarf varðar og draga 

sérstaklega fram hvað er mikilvægt í markaðsstarfi háskóla. Niðurstöður benda 

til þess að margt sé hægt að gera til þess að ná auknum árangri í markaðsstarfi 

Háskólans á Akureyri. Höfundur leggur til að faglega verði staðið að 

markaðssetningu Háskólans á Akureyri og tillit sé tekið til þeirra þátta sem 

gera markaðssetningu háskóla frábrugðna hefðbundinni markaðssetningu. Með 

faglegu markaðsstarfi er átt við að unnið sé eftir markaðsáætlun ár hvert, að 

form miðaðrar markaðssetningar sé heimfært á háskólann og öllum þáttum 

markaðssetningar sé sinnt. Greining á núverandi stöðu leiddi í ljós misbrest á 

innri markaðssetningu og telur höfundur einnig að ytri markaðssetning sé 

sjálfhverf og ekki nægilega markhópsmiðuð. Niðurstöður SVÓT greiningar 

benda til þess að Háskólinn á Akureyri hafi alla burði til þess að dafna en þó 

þurfi að inna af hendi nokkra vinnu innanhúss. Einnig þarf að koma innri 

markaðssetningu í lag sé ætlunin að standast samkeppnina sem fer harðnandi 

með hverjum deginum. Tækifærin liggja í uppbyggingu orðspors með innra 

markaðsstarfi og notkun nokkurra mismunandi staðfærslustefna. Höfundur 

tekur ekki mark á því að markaðsrannsóknum sé lítið sinnt vegna fjársveltis og 

bendir á að Háskólinn á Akureyri geti lagt þetta verkefni fyrir nemendur og 

markaðs- og kynningarsviðið myndi hagnast mikið á nánu samstarfi við 

viðskiptadeild. Hvað markaðssetningu varðar telur höfundur að megi ná árangri 

með aukinni fjölmiðlaumfjöllun í kring um viðburði en margar hugmyndir eru 

lagðar til í markaðsáætlun. Huga þarf að almannatengslum, réttar upplýsingar 

til réttra aðila á réttum tíma geta komið í veg fyrir neikvæða umfjöllun og 

höfundur telur að huga þurfi að áfallastjórnun. Markmiðið um að 

nemendafjöldi verði yfir 2.000 í Háskólanum á Akureyri við innritun haustið 

2016 mun nást ef háskólinn heldur sinni markaðshlutdeild og markaðurinn 

heldur áfram að stækka á sama hraða og hann hefur gert undanfarin 10 ár. 

Hinsvegar eru þessar forsendur ekki sjálfgefnar og því er mjög mikilvægt að 

upphefja markaðsmál Háskólans á Akureyri.  

Lykilorð: Faglegt markaðsstarf, markaðssetning háskóla, markaðsáætlun, 

viðhorf, óhagnaðardrifnar skipulagsheildir  
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Inngangur 
Í nútíma samfélagi eru líkurnar á því að verða fyrir áreiti markaðssetningar 

gríðarlega miklar dag hvern. Þetta er afleiðing þess að skipulagsheildir hafa í 

auknum mæli tekið mikilvægi markaðssetningar til greina í sínum rekstri. 

Markaðssetningar er þörf til þess að hjálpa skipulagsheildum að ná markmiðum 

sínum og þetta á við um allar skipulagsheildir. Heimur markaðssetningar hefur 

tekið stakkaskiptum hvað varðar viðhorf til markaðssetningar 

óhagnaðardrifinna skipulagsheilda en það var ekki fyrr seint á sjöunda 

áratugnum sem menn fóru að rannsaka þann möguleika að óhagnaðardrifnar 

skipulagsheildir notfærðu sér þær aðferðir markaðssetningar sem þá voru til 

(Andreasen og Kotler, 2008, bls. 8). 

Markmið þessarar ritgerðar er að kynna fyrir lesandanum þátt 

óhagnaðardrifinna skipulagsheilda í samfélaginu, kanna hvað aðgreinir þær frá 

hefðbundnum skipulagsheildum og benda á mikilvægi og sérstöðu þeirra innan 

samfélagsins. Farið verður í umfjöllun um hvað faglegt markaðsstarf er og 

uppbygging hefðbundinnar markaðsáætlunar skoðuð. Farið er yfir þær 

áskoranir sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir standa frammi fyrir í 

markaðssetningu og hvernig best er að takast á við þær samkvæmt fræðunum. 

Sérstaklega verður farið yfir þá þætti sem mikilvægt er að hafa í huga við 

markaðssetningu háskóla. 

Spurningin sem þessi ritgerð á að svara er eftirfarandi: 

 

„Hvaða leiðir má fara til þess að ná auknum árangri í markaðsstarfi 

Háskólans á Akureyri?“ 

 

Spurningunni verður svarað með nýrri markaðsáætlun fyrir Háskólann á 

Akureyri en markaðsstarf Háskólans á Akureyri hefur að mati höfundar orðið 

að líða fyrir tíðar mannabreytingar á undanförnum árum. En Rex Whisman 

(2009, bls. 368) bendir á það í rannsóknum sínum að þetta sé algengt vandamál 

við markaðssetningu háskóla. Verkefnið er brýnt og nauðsynlegt er að horfa til 

þeirra rannsókna sem liggja fyrir um markaðssetningu háskóla. Háskólinn á 

Akureyri er ungur háskóli í örum vexti en hefur að mati höfundar ekki náð að 
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staðsetja sig nægilega vel í hugum fólks sem háskóli sem veitir nemendum 

sínum samkeppnishæfa menntun og er í senn framsækinn og spennandi. 

Háskólinn á Akureyri hefur náð eftirtektarverðum árangri og árið 2008 hlaut 

hann viðurkenningu á öllum fræðasviðum sínum. Erlendir sérfræðingar sem 

önnuðust matið sögðu háskólann standa vel undir væntingum og í sumum 

tilfellum fara verulega fram úr þeim.  

Betur má ef duga skal segir orðatiltækið og mat höfundar er að brýnt sé að 

leggjast yfir markaðsstarfið í heild sinni. Það þarf að endurskipuleggja það, 

framkvæma nákvæma markaðsgreiningu, setja mælanleg markmið og síðast en 

ekki síst leita nýrra leiða í markaðssetningu Háskólans á Akureyri. 

Höfundur mun notast við ritrýndar fræðilegar heimildir í umfjöllun sinni um 

markaðsstarf óhagnaðardrifinna skipulagsheilda. Við gerð markaðsáætlunar 

verða viðtöl við stjórnendur Háskólans á Akureyri, Stefán B. Sigurðsson rektor 

og Dagmar Ýr Stefánsdóttur forstöðumann markaðs- og kynningarsviðs lögð til 

grundvallar ásamt niðurstöðum rýnihóps nemenda um núverandi stöðu 

Háskólans á Akureyri. Tölur frá Hagstofunni og upplýsingar um nýskráningar 

nemenda í Háskólann á Akureyri undanfarin 5 ár verða notaðar til 

markaðsgreiningar.  

Það má segja að ritgerðin sé tvískipt, fyrri hluti hennar fjallar á fræðilegan hátt 

um óhagnaðardrifnar skipulagsheildir og markaðsstarf þeirra, kaflar 1-4. Sá 

síðari hefst á kynningu þeirrar aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni. Sagt 

er frá viðtölum við stjórnendur og framkvæmd rýnihóps nemenda en síðan 

tekur við stutt kynning á Háskólanum á Akureyri og helstu samkeppnisaðilum 

hans. Að lokum verður lögð fram markaðsáætlun fyrir Háskólann á Akureyri 

sem mun svara rannsóknarspurningunni. Hún mun innihalda ítarlega greiningu 

á markhóp Háskólans á Akureyri og stöðu háskólans á markaði nú, og í 

sögulegu samhengi. 

Umræðukafli um tillögur markaðsáætlunarinnar og hvernig höfundur telur því 

betur farið, koma á undan niðurstöðum sem er síðasti kafli ritgerðarinnar.  
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1 Óhagnaðardrifnar skipulagsheildir 
Drifkraftur skipulagsheilda getur verið misjafn, hefðbundnar skipulagsheildir 

eða fyrirtæki eru drifin áfram af fjárhagslegri hagnaðarvon hagsmunaaðila 

sinna. Annað lögmál gildir um óhagnaðardrifnar skipulagsheildir, en eins og 

orðið gefur til kynna eru þær drifnar áfram af annarskonar öflum. Til þess að 

skilja betur hvað það er sem liggur að baki óhagnaðardrifnum 

skipulagsheildum er nærtækast að horfa á þau fjölmörgu dæmi þar sem 

einstaklingar hópa sig saman í þeim tilgangi að hjálpa þeim sem eru í neyð án 

þess að ætlast til nokkurs í staðinn. Óhagnaðardrifnar skipulagsheildir hafa því 

gjarnan æðri markmið heldur en hefðbundnar. Óhagnaðardrifnar 

skipulagsheildir geta verið almannaheillasamtök sem hafa hagsmuni allra að 

leiðarljósi, á meðan áhersla hinna hefðbundnu er á því að skila hagnaði til 

hluthafa. Dæmi um slík almannaheillasamtök eru Barnaheill, Hjálparstarf 

kirkjunnar, Rauði kross Íslands og SOS- barnaþorp (Jónas Guðmundsson, 

2004, bls. 6).  

Hið mikilvæga hlutverk óhagnaðardrifinna skipulagsheilda í samfélaginu fer 

heldur ekki fram hjá stjórnendum þess og algengt er að óhagnaðardrifnar 

skipulagsheildir njóti einhverskonar skattfríðinda sem hefðbundnar 

skipulagsheildir njóta ekki (Sargeant, 2005, bls.7). Á Íslandi njóta 

óhagnaðardrifnar skipulagsheildir ekki undanþágu frá greiðslu 

fjármagnstekjuskatts og erfðafjárskatts eins og algengt er, til dæmis í 

Bandaríkjunum, Bretlandi og Danmörku. Hér á landi er þó veitt almenn 

undanþága frá greiðslu tekju- og eignaskatts. Góðgerðarfélög njóta ákveðinna 

undanþága frá virðisaukaskatti í tengslum við fjáröflun. Þá nýtur hópur 

félagasamtaka góðs af ákvæðum í tekjuskattslögum sem heimila 

skipulagsheildum að draga allt að 0,5% frá skattskyldum tekjum vegna gjafa til 

félagasamtaka (Jónas Guðmundsson, 2004, bls. 1). 

Hagnaðardrifnar skipulagsheildir sem standa í samkeppni við óhagnaðardrifnar 

á markaði, hafa kvartað yfir því að standa ekki við sama borð vegna ólíkra 

skattareglna sem þær hlíta. Og hefur þessum umkvörtunum fjölgað í seinni tíð 

eftir að óhagnaðardrifnar skipulagsheildir fóru að sækja á ný mið til 

tekjuöflunar (Jónas Guðmundsson, 2004, bls. 8).  
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Kvartanirnar hafa verið gagnkvæmar og óhagnaðardrifnar skipulagsheildir hafa 

kvartað undan því að þær hagnaðarsæknu sæki í tekjulindir sem þær 

óhagnaðardrifnu hafa að jafnaði haft til umráða (Jónas Guðmundsson, 2004, 

bls. 9). Dæmi um slíkt er fjáröflunarleið björgunarsveita á Íslandi sem að selja 

skotelda um áramót, en björgunarsveitir láta óánægju sína síendurtekið í ljós 

með það að hagnaðarsæknum einkaaðilum sé leyft veita björgunarsveitunum 

samkeppni. 

Algeng skilgreining á óhagnaðardrifinni skipulagsheild er ,,lögaðili sem skilar 

ekki fjárhagslegum hagnaði til eigenda, yfirstjórnar, millistjórnenda og 

meðlima sinna og vinnur ekki að ólögmætri starfsemi“. Mismunandi er þó 

hvernig þetta er skilgreint í lögum og reglugerðum mismunandi ríkja (Pope, 

Isely og Asamoa-Tutu, 2009, bls.185).  

1.1 Hlutverk innan samfélagsins 
Þegar öllu er á botninn hvolft þá stjórnast samfélagið okkar mikið til af 

framboði og eftirspurn. Eftirspurnin myndast vegna mismunandi þarfa og 

langana fólks en þeim er í mörgum tilfellum mætt af hinu opinbera. Sem dæmi 

um slíkt er hægt að taka ríkisrekið menntakerfi, það mætir þörfinni fyrir aukna 

menntun í samfélaginu.Einkageirinn er annar aðili sem mætir eftirspurn 

samfélagsins en á öðrum forsendum. Drifkraftur einkarekinna fyrirtækja er 

hagnaðarvon hluthafa en sérhæfing er jafnan þörf til þess að reka fyrirtæki á 

samkeppnismarkaði með hagnaði. Sú eftirspurn sem hvorugur ofangreindra 

aðila getur mætt eða treystir sér til þess að mæta er sú eftirspurn sem 

óhagnaðardrifnar skipulagsheildir þrífast á. Eftirspurn eftir neyðaraðstoð á 

hamfarasvæði jarðskjálfta verður ekki mætt af einkageiranum því þar er engin 

hagnaðarvon. Hið opinbera gerir hvað það getur til þess að veita aðstoð en 

treystir á tilvist þriðja aðilans eins og óhagnaðardrifnar stofnanir eru oft 

kallaðar. Björgunaraðgerðir á hamfarasvæðum eru í eðli sínu gríðarlega 

mannaflsfrekar og væru því enn kostnaðarsamari fyrir hið opinbera ef þriðja 

aðilans nyti ekki við. Með öðrum orðum má segja að óhagnaðardrifnar 

skipulagsheildir glími við vandamál sem geta verið einstök sinnar tegundar. 

Mynd 1 sýnir að óhagnaðardrifnar skipulagsheildir eru hluti samfélagsins og 

gegna þar mikilvægu hlutverki. Hafa skal í huga að þessir þrír hlutar 

samfélagsins eru í samkeppni við hvorn annan og fólk hefur val á milli þess að 
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leggja mismunandi málefnum lið, 

hvort sem þau eru hagnaðardrifin 

eða ekki. Fólk hefur val um að 

fara að sjá áhugaleikhús sýna 

Góða dátann Sveijk eða að fara í 

kvikmyndahús og sjá þar nýjustu 

kvikmynd James Cameron sem 

skilar honum milljörðum í eigin 

vasa. Það er vegna þeirrar 

samkeppni sem ríkir, um viðskiptavini og aðföng sem markaðssetning hefur æ 

mikilvægara hlutverki að gegna hjá óhagnaðardrifnum skipulagsheildum. 

Samkeppnin hefur bæði harðnað milli óhagnaðardrifinna skipulagsheilda og á 

milli samfélagshlutanna þriggja (Pope o.fl., 2009, bls.185). 

Algengur misskilningur ríkir um að með nokkrum sjaldgæfum 

undantekningum séu óhagnaðardrifnar skipulagsheildir tiltölulega litlar, 

staðbundnar stofnanir sem sérhæfa sig á þröngu sviði (Andreasen og Kotler, 

2008, bls. 5). Þetta er ekki rétt heldur eru margar þessara skipulagsheilda gríðar 

stórar í sniðum en hér á landi eru skráð um 20 þúsund félagasamtök svo dæmi 

sé tekið. Þessi fjöldi endurspeglar þó ekki endilega fjölda óhagnaðardrifinna 

skipulagsheilda á Íslandi þar sem sum félagasamtök eru hagnaðarsækin (Eygló 

Harðardóttir, 2010). Dæmi um íslensk hagnaðarsækin félagasamtök geta verið 

einstaka íþróttafélög. 

1.2 Þriðji aðilinn 
Þriðji aðilinn, óhagnaðardrifnar skipulagsheildir sem þiggja aðstoð 

sjálfboðaliða vinna oft að lausn staðbundinna vandamála, vandamála sem ná 

ekki athygli stjórnvalda eða ráðamanna. Vandamál sem eru þess eðlis að til 

lítils er að vinna fyrir stjórnmálamenn sé þeim sinnt enda eru fá atkvæði í húfi. 

Samt sem áður geta þetta verið þungbær vandamál innan samfélagsins og 

eftirspurnin eftir úrlausn þeirra er því ekki endilega minni þrátt fyrir að hið 

opinbera og einkageirinn aðhafist ekkert (Sargeant, 2005, bls. 5). 

Óhagnaðardrifnar skipulagsheildir starfa á mjög víðum vettvangi, þær reka 

súpueldhús fyrir heimilislausa og fátæka, stuðla að barnavernd og standa fyrir 

óperum fyrir auðstéttina. Þær hvetja okkur til þess að hætta að reykja og fara í 

Mynd 1 Hlutverk óhagnaðardrifinna 
skipulagsheilda innan samfélagsins 
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megrun. Þær gerast talsmenn þeirra sem eru hunsaðir af öðrum. Þær styðja 

frambjóðendur og gefa okkur tækifæri til þess að iðka trú okkar. Á 

alþjóðlegum grundvelli berjast þær gegn útbreiðslu HIV og alnæmis í Asíu og 

Afríku og taka stöðu gegn þjóðarmorði í Darfur. Þær gefa einstaklingum 

tækifæri á því að leggja hönd á plóginn og sérfræðingum einkageirans tækifæri 

á því að spreyta sig á félagslegum vandamálum (Andreasen og Kotler, 2008, 

bls. 4). 

Íslenskt dæmi um óhagnaðardrifna skipulagsheild eru hjálparsveitir á Íslandi en 

þær eru settar á fót af sjálfboðaliðum með það að markmiði að koma öðrum til 

bjargar þegar fólk lendir í hremmingum, týnist í sérstaklega ófyrirsjáanlegu 

veðurfari Íslands eða lendir í slysum. Fyrst um sinn var samstarf milli 

sveitanna ekki mikið en í dag eru allar björgunarsveitir landsins aðilar að 

Landsbjörg sem sér um stjórnun aðgerða þegar meiriháttar leitir eru 

framkvæmdar. Algengur vandi innan þessa þriðja geira er sá að tveir aðilar 

vinni að sama markmiði án samráðs en með tilkomu Landsbjargar er samstarf 

tryggt og markvisst unnið að því að einstakir aðilar innan hreyfingarinnar lendi 

í hagsmunaárekstrum (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2011). 

1.3 Æðri menntastofnanir eru óhagnaðardrifnar skipulagsheildir 
Það viðskiptamódel sem opinberar menntastofnanir á Íslandi vinna eftir hefur 

fjárhagslega hagnaðarvon ekki sem drifkraft. Drifkraftur þeirra skipulagsheilda 

eru lög um háskóla frá árinu 2006 en þar segir í annarri grein laganna: 

Háskóli er sjálfstæð menntastofnun sem sinnir kennslu, 

rannsóknum, varðveislu þekkingar, þekkingarleit og 

sköpun á sviðum vísinda, fræða, tækniþróunar eða lista. 

Hlutverk háskóla er að stuðla að sköpun og miðlun 

þekkingar og færni til nemenda og samfélagsins alls. Starf 

háskóla miðar að því að styrkja innviði íslensks samfélags 

og stöðu þess í alþjóðlegu tilliti. Háskóli er miðstöð 

þekkingar og hluti af alþjóðlegu mennta- og 

vísindasamfélagi. 
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Þó svo að reka megi háskóla á Íslandi í fleiri rekstrarformum en sem 

ríkisstofnun þurfa allir háskólar að starfa eftir þessum lögum (Lög um háskóla, 

2006). 
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2 Óhagnaðardrifnar skipulagsheildir og 

markaðsstarf 
Á síðari hluta sjöunda áratugarins voru það þeir félagar Kotler og Levy (1969, 

bls. 10) sem fyrst bentu á mikilvægi markaðssetningar fyrir óhagnaðardrifnar 

skipulagsheildir. Þeirra sýn breytti fyrri hugsunarhætti frá því að 

markaðssetning væri eingöngu til þess fallin að auka sölu eða söluverðmæti, 

yfir í hvernig beita mætti markaðssetningu í víðara samhengi til að hafa áhrif á 

samfélagið og viðhorf þess í heild (Sargeant, 2005, bls. 25). 

Hefðbundnar markaðsaðgerðir virka ekki fyrir óhagnaðardrifnar 

skipulagsheildir (Pope o.fl., 2009, bls.184). Það er vegna þess að 

óhagnaðardrifnar skipulagsheildir þurfa að miða markaðssetningu sinni til 

þriggja mismunandi aðila: Skjólstæðinga eða viðskiptavina, sjálfboðaliða, en 

einnig styrktaraðila og velunnara. Þessir aðilar eru oft á tíðum mjög frábrugðnir 

hvor öðrum og bregðast við markaðssetningu á mismunandi hátt (Pope o.fl., 

2009, bls. 186). Hjá óhagnaðardrifnum skipulagsheildum er það því miður of 

algengt vandamál að þessir tveir síðarnefndu aðilar gleymast í markaðsstarfinu 

(Sargeant, 2005, bls. 62). 

Gagnrýnisraddir hafa þó verið uppi um að þetta sé algjör sérstaða 

óhagnaðardrifinna skipulagsheilda og hefur verið bent á það réttilega að ýmis 

fyrirtæki þurfi að treysta á fleiri tekjulindir en einungis söluhagnað. Sum 

einkarekin fyrirtæki sækjast eftir styrkjum frá hinu opinbera og önnur safna 

fjármunum með því að fjölga hlutabréfum. Þrátt fyrir þetta eru mörkin milli 

þess hver fjármagnar starfsemina og hver nýtur góðs af henni mun óskýrari hjá 

óhagnaðardrifnum skipulagsheildum (Sargeant, 2005, bls. 27). Sem dæmi um 

skýrari mörk hjá hinum hagnaðarsæknu þá hefur sælgætisverksmiðja tekjur 

sínar af sölu á framleiðslunni, sá sem neytir sælgætisins fjármagnar 

starfsemina. Hjá mörgum almannaheillastofnunum eins og til dæmis Unicef 

kemur fjármögnun frá öðrum en þeim sem njóta þjónustu eða góðs af starfsemi 

skipulagsheildarinnar.  

Sérstaða óhagnaðardrifinna skipulagsheilda í samfélaginu færir þeim fríðindi 

umfram aðrar skipulagsheildir, þær þiggja skattfríðindi, fjárframlög og aðstoð 

sjálfboðaliða og því er eðlilegt að strangari kröfur séu gerðar til þeirra og að 
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fyllsta siðferðis sé gætt í rekstri þeirra. Því þarf að velta upp hvort það sé 

siðferðislega rétt að markaðstæki óhagnaðardrifinna skipulagsheilda séu notuð 

í baráttu fyrir kynþáttahatri (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 2). Sem dæmi um 

svona siðferðilegt álitamál má nefna hvort það sé rétt að nota afrakstur 

rannsókna um markaðssetningu óhagnaðardrifinna skipulagsheilda til þess að 

markaðssetja nýnasistahreyfinguna, Ku Klux Klan eða sambærileg samtök. 

 

2.1 Ný sýn á markaðsaðgerðir 
Ameríska markaðssetningar sambandið (e. American marketing association) 

uppfærði skilgreiningu sína á markaðssetningu árið 2007 til þess að mæta nýrri 

sýn á markaðssetningu og til þess að skilgreiningin félli betur að 

markaðssetningu óhagnaðardrifinna skipulagsheilda. „Markaðssetning er 

starfsemi, hópur eininga, og það ferli að skapa, eiga samskipti, koma til skila 

og skiptast á boðum sem hafa gildi fyrir viðskiptavini, samstarfsaðila og 

þjóðfélagið í heild“. Þessi nýja skilgreining er talin skýra á betri hátt hvernig 

markaðssetning á líka erindi hjá óhagnaðardrifnum skipulagsheildum (Belch og 

Belch, 2007, bls. 8). 

Andreasen og Kotler (2008, bls. 35) lýsa markaðssetningu á annan hátt, en þeir 

segja: Markaðssetning er ekki kúgun eða þvingun. Ekki er um að ræða ágenga 

sölumennsku og blekkjandi auglýsingar. Markaðssetning er áreiðanleg, 

áhrifarík tækni notuð til þess að stuðla að viðskiptum og hafa áhrif á hegðun og 

þegar henni er rétt beitt er það til hagsbóta fyrir samfélagið af því að forsenda 

hennar er að svara eftirspurn markhóps. Í höndum rangra aðila, þeirra sem ekki 

hafa tileinkað sér rétta markaðshugsun, getur markaðssetning verið ráðskandi 

og uppáþrengjandi, og verið þeim til skammar sem nota markaðssetningu á 

réttan hátt(Andreasen og Kotler, 2008, bls. 35). 

2.2 Að tileinka sér markhópsmiðaða hugsun 
Alan R. Andreasen og Philip Kotler (2008, bls. 35) segja að til þess að ná 

árangri í markaðsstarfi þurfi skipulagsheildin að tileinka sér rétta 

markaðshugsun. Með öðrum orðum þarf markaðsfulltrúinn að skilja gildi þess 

sem markaðssetning getur gert fyrir skipulagsheildina en einnig að þróa með 
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sér viðhorf sem gengur út frá sérstökum markhóp í hverju því sem 

markaðsdeildin tekur sér fyrir hendur (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 35). 

Á sjötta áratugnum varð mönnum ljóst að þeir hefðu fram að þeim tíma snúið 

markaðssetningarformúlunni öfugt, þá áttuðu þeir sig á því að 

skipulagsheildirnar þyrftu að aðlaga sig að markaðnum (e. outside-inside 

marketing must replace inside-outside marketing) (Andreasen og Kotler, 2008, 

bls. 39). Í þá tíð snérist markaðssetningin um að sannfæra fólk um að sú vara 

sem fyrirtækið hefði að bjóða væri öðrum fremri. Í dag leita skipulagsheildirnar 

til fólksins og aðlaga vörur sínar að þeirra þörfum. Í stað þess að bjóða 

viðskiptavinum upp á „bestu“ vöruna er viðskiptavinum boðið að sérsníða 

vöruna. 

2.3 Að koma auga á sjálfhverfa hugsun skipulagsheilda 
Í rannsóknum Andreasen og Kotlers (2008, bls. 42) kemur fram að flestir 

markaðsfulltrúar óhagnaðardrifinna skipulagsheilda sem þeir töluðu við, stóðu 

í þeirri meiningu um að markaðssetningin hjá sér væri markhópsmiðuð en í 

mjög mörgum tilfellum kom í ljós að svo var ekki. Sem betur fer eru nokkrar 

vísbendingar sem hægt er að glöggva sig á ef grunur leikur um að ekki sé allt 

með felldu, þær eru eftirfarandi: 

• Það sem skipulagsheildin hefur upp á að bjóða er álitið eðlislega 

eftirsóknarvert. 

• Árangursleysi skipulagsheildarinnar er tileinkað fáfræði markhópsins, 

áhuginn sé ekki til staðar eða blanda af þessu tvennu. 

• Rannsóknum á markhópnum er lítið sinnt. 

• Markaðssetning felst aðallega í kynningu (e. promotion).  

• Einni „bestu“ aðferðinni er venjulega beitt til þess að ná til markhópsins. 

• Tilhneiging til að hunsa almenna samkeppni (Andreasen og Kotler, 2008, 

bls. 42). 
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3 Markaðsáætlanir 
Það að búa til markaðsáætlun felur í sér að leggjast ítarlega yfir það hvernig 

skipulagsheildin ætlar að miðla virði til viðskiptavina, skipulagsheildarinnar 

sjálfrar og hagsmunaaðila með rannsóknum og greiningu á núverandi stöðu 

hennar með tilliti til markaðarins og viðskiptavina: Þróa og skrásetja markmið, 

aðferðir og áætlanir; innleiða, meta og stjórna markaðsaðgerðum til þess að ná 

settum markmiðum markaðsáætlunarinnar. Skjalið sjálft heldur utan um þær 

upplýsingar sem rannsakandinn hefur öðlast um markaðsaðstæður 

skipulagsheildarinnar, hvað inna skal af hendi í markaðsstarfi og hvernig á að 

gera það (Wood, 2011, bls. 5). 

Markaðsáætlanir ná venjulega yfir árstímabil, þrátt fyrir að dæmi séu um að 

þær áformi viðburði og geri ráð fyrir ákveðnum árangri lengra fram í tímann 

(Wood, 2011, bls. 9).  

Markaðsáætlanir óhagnaðardrifinna skipulagsheilda og hagnaðarsækinna, eru í 

eðli sínu mjög líkar. Lýsing Marian Burk Wood (2008, bls. 8) á uppbyggingu 

hefðbundinnar markaðsáætlunar samanborin við tillögur Andreasen og Kotlers 

(2008, bls. 65) um markaðsáætlanir fyrir óhagnaðardrifnar skipulagsheildir 

sýnir þetta. Þó má greina að litið er framhjá fjárhags- og rekstraráætlun í 

markaðsáætlun óhagnaðardrifna skipulagsheilda og stöðugreining hjá 

hagnaðarsæknum skipulagsheildum er viðameiri. 

Þetta getur verið mjög misjafnt og fer allt eftir eðli og markmiðum þeirrar 

starfsemi sem markaðsáætlunin er gerð fyrir, hvar áherslan liggur. 

3.1 Miðuð markaðssetning 
Miðuð markaðssetning er forsenda nútíma markaðsstarfs sem gerir kröfur um 

skýr skilaboð til viðskiptavina og gerir kröfur um rétt skilaboð til réttra aðila. 

Kotler og Keller (2008, bls. 308) fjalla í sínum skrifum um miðaða 

markaðssetningu (e. segmentation, targeting, positioning –marketing). Miðuð 

markaðssetning er ferli sem skipta má í þrjá hluta og kemur að greiningu 

markaðarins. Þessir þrír hlutar eru nefndir, markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærsla. Markaðshlutun felst í því að hluta markaðinn niður í smærri 

einingar. Staðsetning, lýðfræðileg einkenni, félagshagfræðileg einkenni og 

lífshættir eru aðalvíddir markaðshlutunar en auðvelt er að þrengja víddirnar í 
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smærri einingar með mismunandi breytum (Belch og Belch, 2007, bls. 50) (sjá 

viðauka A). 

Markaðsmiðun er næsta skref þar sem markaðshlutar eru greindir og mat lagt á 

hvaða markaðshlutar eru vænlegastir til að skila árangri sé markaðsstarfinu 

beint að þeim (Kotler og Keller, 2008, bls. 267). Skilvirkni markaðssetningar 

byggir á því hve vel markaðsmiðunin tekst. Nútíma nálgun á markaðssetningu 

gengur út frá því að skilaboð þurfi að vera sérsniðinn fyrir mismunandi 

markaðshluta, rannsaka þarf kerfisbundið þarfir, langanir, skynjanir og hvað 

það er sem fólk tekur fram yfir annað til að uppfylla þessi atriði. Þetta er 

mögulegt með því að notast við kannanir, fókushópa og aðrar 

rannsóknaraðferðir. Skipulagsheildin notfærir sér síðan niðurstöðurnar til bætts 

árangurs og getur aðlagað sig að þörfum markaðarins, nú loks þegar hún veit 

betur hverjar þær eru. Óhagnaðardrifnar skipulagsheildir hafa í auknum mæli 

opnað augun fyrir þessum hugsunarhætti (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 39). 

Staðfærsla felur í sér aðgerðir til þess að breyta hugsunarhætti neytenda í garð 

skipulagsheildarinnar og eða þeirrar vöru sem verið er að markaðssetja. 

Viðskiptavinurinn þarf að sannfærast um að það sem skipulagsheildin hefur á 

boðstólnum sé þess virði að taka fram yfir samkeppnisvörur. Staðfærsla felur 

einnig í sér að viðskiptavininum er auðveldað að aðgreina vörur fyrirtækisins 

frá vörum annarra (Kotler o.fl., 2009, bls. 361). 

3.2 Uppbygging og innihald markaðsáætlana 
Meginþættir dæmigerðrar markaðsáætlunar eru eftirfarandi: Útdráttur, 

greining, markaðshlutun, markaðsmiðun, staðfærsla, markmið, 

markaðsherferð, markaðsaðgerðir, fjárhags- og stjórnunaráætlanir, mæling og 

innleiðing.  

Markaðsáætlun hefst á útdrætti sem er þó skrifaður síðastur, þar sem markmið 

eru dregin saman og markaðsaðgerðir útskýrðar í samhengi við hverju þær eiga 

að skila (Wood, 2011, bls. 7). 

Greining: Markaðsáætlunin byggir á niðurstöðum greiningarinnar. Greiningin 

er í grunnatriðum tvíþætt, í fyrsta lagi þarf að greina skipulagsheildina sjálfa; 

tilgang hennar, eðli, fyrri árangur og viðskiptatengsl. Í öðru lagi þarf að greina 

ytra umhverfið; lýðfræðilegt, efnahagslegt, vistfræðilegt, tæknilegt, pólitískt og 

félagslegt umhverfi. Einnig þarf að greina hverjir samkeppnisaðilarnir eru. 
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Frekari greiningar getur verið þörf og þá er hægt að horfa á hluti eins og 

markaðshlutdeild, stærð markaðarins og hvað það er sem viðskiptavinir sækjast 

eftir. SVÓT greining þar sem styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri 

skipulagsheildarinnar eru dregin saman er einnig mjög algeng (Wood, 2011, 

bls. 29). 

Að þessari greiningu lokinni er komið að því að velja sér markhóp, greina 

viðskiptavini og staðsetja sig á markaði en það er gert með miðaðri 

markaðssetningu sem oft er vísað til sem STP (e. segmentation, targeting, and 

positioning). En þar er væntanlegum viðskiptavinum skipt kerfisbundið niður í 

hópa sem auðveldar skipulagsheildinni að gera markaðsstarfið hnitmiðað og 

árangursríkt (Kotler og Keller, 2009, bls. 308). 

Eftir að réttur markhópur hefur verið skilgreindur er komið að því að setja 

markmið en þau geta verið fjárhagsleg, markaðstengd, og samfélagsleg svo 

dæmi séu nefnd. Þar á einnig að greina hvað gæti komið í veg fyrir að 

markmiðum markaðsáætlunarinnar verði náð (Wood, 2011, bls. 8). 

Mjög mikilvægt er að vanda til verks þegar markmið eru annars vegar enda eru 

þau eina tækið til þess að mæla árangur áætlunarinnar, ef markmiðum er náð er 

auðvelt að draga þá ályktun að markaðsáætlunin hafi skilað árangri. Ef illa er 

staðið að markmiðasetningu eða hún lendir ofan garðs og neðan af einhverjum 

ástæðum, þá þarf skipulagsheildin að grípa til þess að áætla einhvern árangur 

en ekki hægt að miða við neinn fastann punkt. Góð þumalputtaregla við 

markmiðasetningu er að leitast við að markmiðin séu SMART, markmið eiga 

að vera sértæk, mælanleg, aðgengileg, raunhæf og tímasett (e. Specific, 

measurable, achievable, relevant og timescaled) (Sargeant, 2005, bls. 97-98). 

Þegar markmiðin eru orðin skýr er komið að því að finna leiðir til þess að ná 

þeim og sá kafli markaðsáætlunarinnar sem fjallar um hvernig markmiðum 

skuli vera náð er kallaður markaðsherferð. Markaðsherferðin greinir frá 

aðferðum við það að skapa virði í augum viðskiptavina, miðla því og koma því 

til skila til markhópsins. Aðal áskorunin sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir 

standa frammi fyrir við að búa til markaðsherferð er sú að passa upp á að tekið 

sé tillit til allra þriggja aðilanna, þ.e.a.s. viðskiptavina, sjálfboðaliða og 

velunnara (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 64). 

Markaðsaðgerðir: Þar eru lagðar fram hugmyndir að sértækum aðgerðum til 

þess að styðja við markaðsherferðina, viðburðir eru t.d. settir á dagsskrá og 



Lokaverkefni 2106  ÞÓÓ 
 

14 
 

ákveðið hver á að bera ábyrgð á hverjum söluráða en þeir eru; vara, verð, 

kynning, dreifing, fólk, ferlar og áþreifanlegar vísbendingar. Einnig þarf að 

huga að þjónustuhlutanum og innri markaðssetningu í þessum kafla (Wood, 

2011, bls. 8). Innri markaðssetning felst í því að útskýra fyrir starfsfólki og 

stjórnendum hvað felst í markaðsáætluninni. Vel upplýst starfsfólk er líklegra 

til þess að taka þátt í markaðsaðgerðum með jákvæðu hugarfari, einnig er 

fréttabréf markaðsdeildar og vel útfærð heimasíða góður vettvangur fyrir innri 

markaðssetningu (Wood, 2011, bls. 91). 

Fjárhags- og stjórnunar áætlanir: Þar er farið yfir það hver væntur 

fjárhagslegur ávinningur markaðsaðgerða verði, búin er til fjárhagsáætlun fyrir 

innleiðingu markaðsáætlunarinnar og fleira sem kemur henni við. Minni 

áhersla er lögð á þennan kafla hjá óhagnaðardrifnum skipulagsheildum 

(Andreasen og Kotler, 2008, bls. 65). 

Mælingar og innleiðing er næsti kafli en þar kemur fram hvernig innleiða á 

markaðsáætlunina og hvernig árangur hennar skal metinn og með hvaða 

mælieiningum (Hefur markmiðum verið náð? Tókst að fara eftir 

fjárhagsáætlun? Rættist spá skipulagsheildarinnar?) Þarna er líka gott að gera 

ráð fyrir því að gera þurfi einhverjar breytingar í innleiðingarferlinu, vera búinn 

að hugsa örlítið út í það hvað sé nauðsynlegt að gera ef innleiðingarferlið fer 

útaf sporinu. Hér er líka gott að fjalla stuttlega um óvissuþætti og hvaða áhrif 

þeir gætu haft á markaðsáætlunina í heild sinni (Wood, 2011, bls. 186). 

3.3 Notagildi áætlanagerðar í markaðsstarfi óhagnaðardrifinna 

skipulagsheilda 
Allar óhagnaðardrifnar stofnanir burt séð frá stærð þeirra, mannauði og 

fjármunum ættu að móta markaðsáætlun til þess að ná til mismunandi 

markhópa sinna og reikna með því í fjárhagsáætlun að fjármunum sé veitt til 

markaðsstarfs (Pope o.fl., 2009, bls. 196). 

Til þess að markaðsáætlanir óhagnaðardrifinna skipulagsheilda geti skilað 

árangri er nauðsynlegt að þær séu afdráttarlausar, auðveldar í framkvæmd og 

auðmælanlegar (Pope o.fl., 2009, bls. 195). Þetta er hægara sagt en gert að 

sjálfsögðu, en gott er að hafa þessi markmið að leiðarljósi við gerð nýrra 

markaðsherferða fyrir óhagnaðardrifnar skipulagsheildir. 
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Óhagnaðardrifnar skipulagsheildir notast við markaðsáætlanir til þess að 

kortleggja hvernig markmiðum skal náð, markaðsáætlun er ein nokkurra 

áætlana sem skipulagsheildir búa til en einnig má nefna stefnumótun, 

viðskiptaáætlun og fjárhagsáætlun. Markaðsáætlun greinir frá því í frekari 

smáatriðum hvað á að gera í markaðsmálum og hvernig á að framkvæma það 

heldur en gert er í viðskiptaáætlun skipulagsheilda. Markaðsáætlanir eiga að 

vera jarðbundnar og gerðar til skemmri tíma heldur en stefnur og 

viðskiptaáætlanir. Þær eiga að innihalda aðgerðaráætlanir um hvernig 

skipulagsheildin ætlar að notfæra sér markaðssetningu til þess að ná settum 

markmiðum. Markaðsáætlanir geta verið gerðar í mismunandi stærðargráðum, 

þeim stærri fylgja þá ævinlega minni áætlanir sem einblína á sérstaka 

vörutegund eða sérstakt landssvæði o.s.frv (Wood, 2011, bls. 7). 

3.4 Áskoranir sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir glíma við 
Það eru mörg atriði sem aðgreina starfsemi óhagnaðardrifinna skipulagsheilda 

frá þeim hagnaðardrifnu og til þess að auðveldara sé að fjalla um sértækar 

markaðsaðgerðir fyrir óhagnaðardrifnar skipulagsheildir er nauðsynlegt að rýna 

í hvaða atriði þetta eru. Aðaltilgangur markaðssetningar hjá óhagnaðardrifnum 

skipulagsheildum er jafnan að hafa áhrif á hegðun (Sargeant, 2005, bls. 62). 

Eðli þeirra markhópa sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir þurfa að ná til er 

þýðingarmesti þátturinn sem skilur að. Í einkageiranum er markhópurinn nær 

eingöngu viðskiptavinirnir og það eru þeir sem ráða úrslitum um hvort 

fyrirtæki vegnar vel eður ei. Þar er starf markaðsstjórans að sjá til þess að 

fyrirtækið sé aðlaðandi fyrir viðskiptavini og salan haldist stöðug og góð. 

Óhagnaðardrifnar skipulagsheildir eru mismunandi, sumar hafa ekkert til sölu 

og því myndast engar tekjur á þann hátt. Og þær sem geta boðið eitthvað til 

sölu þrífast ekki á þeirri tekjulind eingöngu. Til viðbótar þurfa 

óhagnaðardrifnar skipulagsheildir að ganga í augun á þeim sem eru viljugir til 

að leggja skipulagsheildinni lið með fjárframlagi og má segja að þessi hópur sé 

sér markhópur. Þriðji markhópurinn sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir 

þurfa sumar hverjar að ná til eru sjálfboðaliðarnir. Margar þessara 

skipulagsheilda treysta mjög á framlag sjálfboðaliða og þær markaðsaðgerðir 

sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir ráðast í hverju sinni til þess að ganga í 

augun á hinum tveimur aðalmarkhópunum geta lagst misvel í þann þriðja. Í 
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ljósi tilvistar mismunandi markhópa þá er mun flóknara að útbúa 

markaðsherferð sem allir geta sætt sig við (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 22). 

Eðli þeirrar hegðunar sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir reyna að hafa 

áhrif á er annar aðgreinandi þáttur milli þessara mismunandi tegunda 

skipulagsheilda. Óhagnaðardrifnar skipulagsheildir eru oft að berjast fyrir 

málstað sem hefur mikla tilfinningalega og jafnvel líkamlega þýðingu fyrir 

þann sem skipulagsheildin er að reyna að hafa áhrif á. Þessi málefni eru oft á 

tíðum þrætugjörn forboð gegn hlutum sem hafa skaðleg áhrif á viðkomandi en 

þar má nefna herferð gegn tóbaksnotkun sem dæmi.  

Áhrif þess sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir tala fyrir geta verið ósýnileg. 

Dæmi um þetta er umræða um hvort bólusetja eigi börn vegna hættu á 

aukaverkunum. Ákveði foreldrar að bólusetja börnin sín sjá þær í raun ekki 

hvað hefði gerst hefðu þær ákveðið að bólusetja barnið ekki. Því er árangurinn 

ekki eins skýr (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 23). 

Neytendur eru oft á tíðum beðnir um að taka þátt í einhverju sem þeir hafa ekki 

skýran ávinning af eða eru áhugalausir um. Í áraraðir gat fólki ekki staðið 

meira á sama um vernd vatnsuppsprettna eða hvaða áhrif það hefði á 

þjóðarbúið að stunda hraðaakstur (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 23). Dæmi 

um þetta er ákall heilbrigðisstéttarinnar til fólks um að gefa blóð. Sumir hafa 

einfaldlega ekki áhuga á þessu en aðra er hægt að hvetja áfram með 

mismunandi aðferðum. Til dæmis hefur fólki verið veitt viðurkenning eftir 10 

skipti í blóðbankanum og 20 skipti í blóðbankanum. Annað nærtækt dæmi um 

svona vandamál er áhugaleysi og mótþrói sumra íbúa Akureyrarbæjar þegar 

hann tók sorphirðumál bæjarbúa í gegn og innleiddi endurvinnslu í auknu 

mæli. Íbúar urðu því að hefja flokkun á sorpi og sáu ekki eigin ávinning 

umfram óþægindi. Gremjan sem myndaðist þegar íbúarnir sáu að 

ávinningurinn væri annarra en þeir yrðu fyrir óþægindum er einkennandi fyrir 

mörg vandamál óhagnaðardrifinna skipulagsheilda (N4, 2011). 

Sumar óhagnaðardrifnar skipulagsheildir eru að biðja fólk um að skipta 

algjörlega um skoðun á meðan vandamálið er ekki jafn stórt hjá þeim 

hefðbundnu sem einungis vilja að fólki líki betur við sína vöru heldur en þeirra 

sem aðrir eru að bjóða. Þetta er vandi sem markaðsfulltrúar óhagnaðardrifinna 

skipulagsheilda standa frammi fyrir á hverjum degi. Sem dæmi má nefna 

herferð sem hvetur til aukinnar bílbeltanotkunar en karlrembur þráuðust við 
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gríðar lengi áður en þeim þótti þetta sjálfsagt mál (Andreasen og Kotler, 2008, 

bls. 23). 

Hefðbundnar skipulagsheildir geta gert breytingar á vörum sínum til þess að 

koma til móts við viðskiptavini sína á meðan þetta er erfiðara fyrir 

óhagnaðardrifnar skipulagsheildir. Það er bara ein leið til þess að útvega blóð 

og þeir sem þjást af of háum blóðþrýstingi þurfa að taka lyfin sín reglulega, 

aðrar leiðir eru ekki færar. Til þess að geta leikið fimmtu sinfóníu Beethovens 

þá þarf að flytja allt tónverkið óskert af vel skipulögðum hópi tónlistarmanna. 

Þetta eykur mikilvægi þess að vera skapandi á öðrum sviðum 

markaðssetningarinnar (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 23). 

Markhópar óhagnaðardrifinna skipulagsheilda, sérstaklega í þriðja heims 

ríkjum eru oft á tíðum ólæsir og þekkja ekki hvað ber að varast til að verjast 

sjúkdómum og hvaða afleiðingar það hefur að drekka mengað vatn. Þetta þýðir 

að leggja þarf meiri vinnu í að koma réttum upplýsingum til viðkomandi og 

jafnvel þarf að breyta grundvallarafstöðu þeirra svo hægt sé að koma þeim til 

hjálpar. Þetta er ekkert í líkingu við það að markaðssetja nýtt súkkulaðistykki 

eða einhverja tækninýjung (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 24). 

Í ljósi þess hvað þær breytingar sem óhagnaðardrifnar skipulagsheildir vinna að 

eru óáþreifanlegar getur verið erfitt að draga fram mynd af því hver 

ávinningurinn er. Erfitt getur verið að sýna fram á ávinning þeirra sem fara og 

sjá sinfóníuhljómsveit spila, það er hægt að nota hljómsveitina sem 

eitthverskonar merki en það fangar ekki hinn raunverulega ávinning. Þetta 

getur valdið ruglingi og það að sýna mynd af prúðbúinni sinfóníuhljómsveit 

getur gefið þau skilaboð að fólk þurfi að vera gríðarlega formlegt til þess að fá 

inngöngu inn á tónverkið (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 24). 
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4 Háskólar 
Eins og aðrar óhagnaðardrifnar skipulagsheildir eru háskólar hluti af 

samkeppnismarkaði þar sem barátta ríkir um fjármagn og viðskiptavini. 

Háskólar nú til dags þurfa að leggja mikinn metnað í að laða til sín hæfa 

nemendur og standa straum af útgjöldum með ýmsum úrræðum (Sargeant, 

2005, bls. 293). Samkeppni um nemendur er líkleg til þess að harðna enn frekar 

á næstu árum eða áratugum. Búist er við því að þeim sem sækja muni í æðri 

menntun muni fækka og þegar hafa stjórnvöld víðsvegar um heiminn dregið úr 

fjárframlögum til æðri menntastofnanna (Whisman, 2009, bls. 367). Hinsvegar 

er athyglisverð sú þróun sem á sér stað í doktorsnámi í Háskóla Íslands, þar 

fjórfaldaðist fjöldi doktorsnema á árunum 2003-2009 (Háskóli Íslands, á.á.) 

4.1 Markaðssetning háskóla 
Til þess að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum í hugum nemenda, kennaraliðs, 

starfsliðs, velunnara og brautskráðra nemenda hafa háskólar hafið að byggja 

upp vörumerki sín. Máttur vörumerkisins eykur virkni markaðsaðgerða, 

vörumerkið er loforð um ákveðna frammistöðu og er eitt það verðmætasta sem 

fyrirtæki getur átt. Innri markaðssetning er lykillinn að varanlegri upphefð 

vörumerkis hjá háskólum og séu innanbúðarmenn hvattir til að vera virkir 

talsmenn fyrir vörumerkið mun það skila sér í betra orðspori (Whisman, 2009, 

bls. 368-369).  

Í grein Rex Whisman segir Steve Benfield sem er yfirmaður hjá alþjóðlega 

hugbúnaðarfyrirtækinu SAS að: „Rödd skipulagsheildarinnar, hvernig 

starfsfólk hennar á samskipti við aðra, um og fyrir skipulagsheildina, er annar 

lykilþáttur vörumerkis. Hvernig starfsmaður svarar í síma og fer eftir gildum 

fyrirtækisins er algjörlega jafn mikilvægt, ef ekki mikilvægara heldur en 

hvernig fréttabréfið er á litinn eða hvort kynningarbæklingurinn sé svona eða 

hinsegin. Þetta snýst allt um viðleitni starfsmanna til markhópsins. Þegar allir 

starfsmenn skilja hvert verkefnið er, sýn, gildi og menning 

skipulagsheildarinnar, myndast bragur sem hægt er að endurspegla í 

veraldlegum þáttum skipulagsheildarinnar.“ 

Síðan heldur hann áfram og segir: „Hvers vegna skipta vörumerki máli? Þetta 

snýst um tryggð. Til dæmis, ef nemendur hafa góða reynslu úr einhverjum 



Lokaverkefni 2106  ÞÓÓ 

19 
 

háskóla, þá halda þeir nemendur tryggð við skólann eftir útskrift og launa 

skólanum með því að mæla með honum og hvetja aðra til þess að stunda nám 

við skólann. Skoðanir fólks og hvernig þeim finnast ákveðin vörumerki skapa 

tilfinningaleg tengsl sem standa framar framsetningu vörumerkja.“ (Whisman, 

2009, bls. 369). 

4.2 Innri markaðssetning 
Margt bendir til þess að stærstu mistökin sem háskólar gera þegar 

markaðssetning er annars vegar séu þau að þeim mistekst að ýta úr vör herferð 

sem inniheldur innri markaðssetningu til uppbyggingar vörumerkjavirðisins. 

Með öðrum orðum hafa háskólar ekki notast við réttar aðferðir við 

markaðssetningu og notast við markaðssetningaraðferðir afurða frekar en 

skipulagsheilda. Munurinn liggur í því að aðferðir við markaðssetningu afurða 

eru oftast hugsaðar til skamms tíma og einkennast að miklu leiti af 

auglýsingaherferðum sem eru þróaðar af markaðsfólki. Aðferðir við 

markaðssetningu skipulagsheilda leggja uppúr því að hún sé varanleg og byggji 

á lykilgildum sem tengja saman alla skipulagsheildina (Whisman, 2009, bls. 

368). Innri markaðssetning er það markaðstæki sem algjör nauðsyn er að nýta. 

Sé innra markaðsstarfi ekki sinnt getur það haft alvarlegar afleiðingar í för með 

sér og haft skaðleg áhrif á háskólann. Ef almannatenglar og markaðsfulltrúar 

standa fyrir markaðsaðgerðum sem njóta ekki innri stuðnings mun nemendum 

finnast þeir sviknir og verða gramir í garð skólans. Að endingu mun orðspor 

háskólans líða fyrir þessi mistök og álitið falla. Þetta getur verið orsök þess að 

markaðsfólkið hefur verið þjálfað til þess að beina þunga 

markaðssetningarinnar að ytri markhópum, einkum og sérstaklega tilvonandi 

nemendum. Einblínt er á nýskráningar og fjárhagslegar hliðar 

markaðssetningarinnar en markaðsfulltrúar eru ómeðvitaðir um mikilvægi 

samstarfs við kennaralið, starfslið og nemendur í því að byggja upp vörumerki 

skólans. Innri kerfi til þess að auðvelda samskipti á milli stjórnenda og 

kennslusviða vantar sárlega í flestum tilfellum (Whisman, 2009, bls. 368). 

4.3 Ytri markaðssetning 
Háskólar eiga að notast við miðaða markaðssetningu í sínum 

markaðsáætlunum. Þetta er lykilatriði í öllu markaðsstarfi ef rétt skilaboð eiga 
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að berast til réttra aðila. Háskólar eru þess eðlis að viðskiptavinahópurinn, sá 

sem sækir menntunina er mjög breiður. Það hjálpar til að hluta markaðinn 

niður og beina sértækum markaðsaðgerðum að hverjum og einum 

markaðshluta, það hámarkar árangur.  

Eftir að háskólar byrjuðu að tileinka sér hugsunarhátt markaðssetningar fóru 

þeir að starfa með öðrum hætti. Áður var einblínt á þá menntun sem háskólar 

gátu boðið nemendum sínum og sá þáttur talinn ráða úrslitum um val 

nemandans á háskóla. Í dag hefur þetta breyst, ekki þó þannig að gengið sé á 

hlut menntunarinnar og hún sé aukaatriði heldur þarf að markaðssetja 

lífreynsluna sem nemandinn öðlast við að afla sér æðri menntunar. Það þarf að 

markaðssetja aðbúnaðinn við skólann og þægindin sem fylgja þessu 

háskólanámi. Það þarf að fanga skólaandann, koma honum í umbúðir og setja 

hann loks fram sem eftirsóknarverða söluvöru (Alessandri, Yang og Kinsey, 

2007, bls. 258). 

4.4 Áhrif á ákvarðanatökuferli við val á háskóla 
Mikilvægt er að átta sig á því að þegar fólk velur sér skóla til þess að stunda 

háskólanám þá er það ekki aðeins að velja sér menntun heldur einnig umhverfi.  

Ákvarðanatökuferlið sem nemandi gengur í gegnum við val á háskólanámi 

hefur verið rannsakað og viðurkennt þykir að foreldrar, jafningjar, kennarar í 

framhaldsskólum og heimsóknir í háskólaþyrpinguna séu stórir áhrifavaldar í 

ferlinu. Einnig hefur verið bent á að telji fólk að atvinnumöguleikar sínir eftir 

útskrift séu meiri ef það velur eitt nám fram yfir annað þá hafi það mikil áhrif á 

valið (Sargeant, 2005, bls. 314). 

Íslensk rannsókn sem gerð var við Háskólann á Akureyri vorið 2009 um áhrif á 

val til skólasetu hjá Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík, Háskólanum á 

Bifröst og Háskólanum á Akureyri kom fram að 40,1% svarenda 

könnunarinnar sagði að staðsetning skólans sem hafði orðið fyrir valinu hefði 

haft frekar eða mjög mikil áhrif. Mjög misjafnt var milli skóla hvort stærð og 

nemendafjöldi hefði áhrif á val en í Háskóla Íslands voru einungis 7% sem 

svöruðu því til að það hefði haft frekar eða mjög mikil áhrif á meðan 78,6% 

nemenda Háskólans í Reykjavík taldi það hafa verið. Einnig var spurt út í 

orðspor og ímynd og kom þar fram að meðaltali töldu 76,8% þátttakenda 
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orðspor og ímynd hafa skipt frekar eða mjög miklu mál þegar háskólanám var 

valið (Fjóla Þorsteinsdóttir og Sigríður Sigfúsdóttir, 2009, bls. 58-60).1

Dr. Ingi Rúnar Eðvarðsson prófessor og Guðmundur Kristján Óskarsson lektor, 

báðir við Háskólann á Akureyri (2010) hafa birt niðurstöður rannsókna sinna 

um hvað ræður vali á námssviði og háskóla, en viðhorf útskrifaðra nemenda frá 

Háskólanum á Akureyri var þá kannað. Þar kemur fram að við val á námssviði 

voru áhrifaþættirnir í eftirfarandi forgangsröð: Áhugi á námsgrein; 

atvinnumöguleikar í greininni; kynni af starfsgrein; fjölbreytni náms; hvort 

boðið var upp á fjarnám í greininni og tekjumöguleikar. Þar kemur einnig fram 

að þeir þættir sem skiptu mestu máli í vali þátttakenda þegar þeir ákváðu að 

hefja nám við Háskólann á Akureyri var í eftirfarandi röð: Háskólinn bauð upp 

á áhugavert nám;gæði náms; ímynd háskólans/áhersla skólans; Boðið var upp 

á fjarnám, mælt var með skólanum og svo búseta og stuðningur fjölskyldu (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010, bls. 153). 

 

Samkvæmt rannsóknum Grabowski (1981) þá hafa öll eftirtalin atriði áhrif á 

val nemenda, athugið að upptalning er eftir stafrófsröð: 

Aðbúnaður skólans og húsakostur, akademískt orðspor, 

álit kennara og leiðbeinenda úr framhaldsskóla, árangur 

háskólans við að útvega útskriftarnemendum vinnu, eldri 

systkini sem gengu í skólann, félagslíf, fjárhagsleg staða 

fjölskyldunnar, gæði kennaraliðs, heimsóknir í 

háskólaþyrpinguna, íþróttaaðstaða, landfræðileg 

staðsetning, möguleiki á fjárhagslegri aðstoð, samkeppni 

háskólans, samtöl við fyrrum nemendur, sérstök námsskrá, 

stærð skólans, viðtöl, þrýstingur frá foreldrum og 

fjölskyldu. 

Þrátt fyrir að upplýsingar sem þessar séu gagnlegar þá gefa þær ekki til kynna á 

hvað eigi að leggja áherslu í markaðsmálum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

                                                 
1 Hafa þarf þó í huga að þessi rannsókn náði eingöngu til þeirra nemenda 

skólanna sem að voru að læra lögfræði og viðskiptafræði en þetta gefur samt 

sem áður einhverja mynd af því hvað það er sem hefur áhrif í 

ákvarðanatökuferlinu þegar valið stendur á milli háskóla. 
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kynningarbæklingar séu þýðingarmesta markaðstækið en vert er að átta sig á 

því að þeir hjálpa fólki yfirleitt bara til að staðfesta ákvörðun sem hefur þegar 

verið tekin (Sargeant, 2005, bls. 314). 
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5 Aðferðafræði 
Til eru tvær megingerðir rannsóknaraðferða, megindlegar (e. quantitative) og 

eigindlegar (qualitative). Tafla 1 sýnir í grófum dráttum hvað skilur þessar 

rannsóknaraðferðir að. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru óstaðlaðar 

rannsóknaraðferðir sem styðjast við lítil úrtök sem gefa innsýn og skilning á 

vandanum. Þannig er vandinn rannsakaður með tilliti til nokkurra fyrirfram 

ákveðinna hugmynda um niðurstöður og loks unnið úr gögnum á huglægan 

máta (e. nonstatistical way). Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel til þess 

að skilgreina vandann, finna á honum réttan flöt og einnig þegar að óvissa 

myndast um aðrar rannsóknir, t.d. þegar að sannfærandi niðurstöður þeirra 

stinga í stúf við væntar niðurstöður (Malhotra, 2009, bls. 180). Eigindlegar 

rannsóknir byggja á aðleiðslu þar sem söfnun gagna er fyrsta skrefið, úrvinnsla 

kemur þar á eftir og tilgáta eða kenning sett fram í lokin. Við úrvinnsluna horfa 

rannsakendur á vandamálið í heildstæðri mynd og leggja huglægt mat á þær 

skoðanir og upplýsingar sem komið hafa fram. Rannsakandinn gefur 

rannsóknargögnunum merkingu. Áherslan er á réttmæti frekar en áreiðanleika 

og að samræmi sé á milli rannsóknargagna og þess sem þátttakendur segja og 

gera. Ókostir eigindlegra rannsóknaraðferða eru helst þeir að framkvæmd 

þeirra er tímafrek og erfitt er að rannsaka stóra hópa. Erfitt er að alhæfa út frá 

niðurstöðum og þátttakendur geta orðið fyrir áhrifum rannsakandans, til dæmis 

í viðtölum og vettvangsrannsóknum. Í viðtölum styðst rannsakandinn við 

spurningalista en hann er þó ólíkur formlegum listum í megindlegum 

rannsóknum. Spurningarnar eru oftast opnar og viðtölin eru hljóðrituð. 
Tafla 1 Munur á eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum 

 

Markmið Að öðlast eigindlegan 
skilning á undirliggjandi 
ástæðum og hvötum

Að mæla gögnin og alhæfa 
niðurstöðurnar út frá úrtaki 
yfir á þýði 

Úrtak Fáir sérvaldir málsvarar Margir dæmigerðir málsvarar

Gagnasöfnun Óstöðluð Stöðluð

Gagnagreining Huglæg Tölfræðileg

Niðurstaða Ríkari skilningur á 
viðfangsefninu

Leiðbeinandi fyrir þarfar 
aðgerðir

Eigindlegar 
rannsóknaraðferðir

Megindlegar 
rannsóknaraðferðir
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Aðferðafræði megindlegra rannsókna byggir á því að mæla gögn og oftar en 

ekki framkvæma tölfræðilega greiningu á þeim. Úrtakið er stærra heldur en í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum og auðveldara er að alhæfa út frá 

niðurstöðum megindlegra rannsókna. Niðurstöður megindlegra rannsókna eru 

áreiðanlegri vegna stærra úrtaks. Þægilegra og fljótlegra getur verið að senda út 

spurningalista heldur en að framkvæma viðtöl eða þátttökuathugun. 

Aðferðir við gagnaöflun geta verið allt frá því að vera mjög staðlaðar og yfir í 

að vera algjörlega óstaðlaðar. Gagnaöflun megindlegra rannsóknaraðferða er 

stöðluð og hægt er að taka dæmi um spurningalista sem sendur er út og 

þátttakandinn getur eingöngu hakað við fyrirfram ákveðna valmöguleika. 

Stöðluð gagnaöflun krefst þess að rannsakandinn geti útbúið svarmöguleikana 

þannig að þeir séu fullnægjandi. Það er ókostur að þátttakendur geti ekki 

svarað að vild, pláss fyrir hið óvænta vantar. Stundum er gripið til eigindlegra 

rannsóknaraðferða til þess að finna orsök niðurstaðna úr megindlegri rannsókn. 

Þannig byggja margar rannsóknir á báðum rannsóknaraðferðum sem eru þá 

notaðar til þess að styðja niðurstöður hvors annars. Megindlegar rannsóknir 

byggja á afleiðslu en þá er tilgáta sett fram í upphafi og rannsókn framkvæmd 

til þess að sanna eða afsanna tilgátuna. Í vali á úrtaki í megindlegum 

rannsóknum er mikilvægt að allir sem eru í þýðinu hafi jafna möguleika á því 

að lenda í úrtaki. Þannig á úrtakið endurspegla þýðið hvað snertir kynjahlutfall, 

aldur, búsetu og fleiri breytur (Malhotra, 2009, bls. 181). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar við gagnaöflun innri greiningar 

fyrir markaðsáætlun Háskólans á Akureyri. Viðtöl voru tekin við Stefán B. 

Sigurðsson rektor og Dagmar Ýr Stefánsdóttur forstöðumann markaðs- og 

kynningarsviðs. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 1. apríl til 27. apríl 2011. 

Markmið viðtalanna var að öðlast frekari skilning á því hvernig markaðsmálum 

Háskólans á Akureyri hefur verið háttað, hvernig þau standa í dag og hver 

framtíðarstefna Háskólans á Akureyri er. Höfundur notaðist við hálfstöðluð 

viðtöl en það form hentaði best í þessu tilfelli vegna þess að það gaf 

viðmælanda höfundar færi á að segja sínar skoðanir og svara spurningum mjög 

opið. Spurningar voru opnar og leiddu oft til umræðna um málefnið umfram 

það sem komið hefði fram með því að nota lokaðann spurningalista. Viðtölin 

voru hljóðrituð og er að finna í viðaukum C og D. Spurningalista sem notaðir 

voru til stuðnings í viðtölunum má finna í viðauka F.  
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Vinsældir vefrýnihópa hafa aukist mikið vegna þess hagræðis og sparnaðar 

sem af þeim hlýst. Einnig er fljótlegra að vinna úr gögnum vefrýnihópa heldur 

en hefðbundinna rýnihópa. Yfirleitt samanstanda vefrýnihópar af fjórum til sex 

einstaklingum en misjafnt er hvernig þeir eru valdir, sem dæmi þá hafa 

markaðsrannsóknarfyrirtæki ýmist notað hefðbundnar leiðir eins og með því að 

hafa samband við fólk í gegnum síma eða með bréfi, eða notast við 

tölvupóstlista og auglýsingar á netinu. Áður en rýnihópurinn hefur störf er 

þátttakendum látið í té notendanafn og lykilorð í spjallherbergi, upplýsingar um 

tilgang rýnihópsins og leiðbeiningar um hvernig hægt er að tjá tilfinningar með 

ritmáli. Til dæmis má tjá gleði og vanlíðan með :-) og :-( (Malhotra, 2009, bls. 

188). 

Framkvæmd vefrýnihópa getur verið mismunandi, algengt er rýnihópurinn 

starfi í spjallherbergi vefsíðu sem þátttakendur einir hafa aðgang að. Með 

notendanafni og lykilorði er tryggt að réttur aðili sé þátttakandi í rýnihópnum. 

Þessi gerð vefrýnihóps er rauntímaspjall þar sem samskipti eru virk allan 

tímann sem rýnihópurinn starfar en algengt er að hópurinn starfi í 60-90 

mínútur í senn. Venjan er að umræðustjórinn skrifi í hástöfum eða aðgreini 

letrið frá letri þátttakenda með öðrum hætti. Þátttakendur merkja svör sín með 

númeri spurningarinnar sem þeir eru að svara til þess að einfalda úrvinnslu.  

Önnur framkvæmd vefrýnihópa er að notast við spjallborð sem gefa 

rýnihópnum aukið svigrúm en þá eru umræður opnar í lengri tíma og 

þátttakendur svara þegar þeim hentar. Tímarammi er fyrirfram ákveðinn og 

umræður geta verið opnar í allt að nokkrar vikur. Því lengur sem umræður eru 

opnar í þessu formi vefrýnihópa, því betur geta þátttakendur byggt sín svör og 

skoðanir á umræðum annarra. Lengri umræðutími gerir það að verkum að 

hugmyndir geta skapast sem þarfnast lengri umhugsunar heldur en 

hefðbundinn tímarammi vefrýnihópa býður upp á.  

Internetið býður upp á víðari notkun við eigindlegar rannsóknir heldur en 

þessar tvær aðferðir vefrýnihópa. Notast má við bloggvefi, spjallvefi, vefsíður 

og samfélagsvefi til þess að öðlast frekari skilning á viðfangsefninu (Malhotra, 

2009, bls. 189).  

Ókostir þess að notast við vefrýnihópa frekar en hefðbundna eru margvíslegir. 

Þátttakandinn þarf að búa yfir tölvukunnáttu og vera nettengdur, séu 

þátttakendur valdir í gegnum internetið getur myndast þörf til þess að staðfesta 
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það með hefðbundnum leiðum að sá sem var valinn og fékk notendanafn sé í 

raun sá sem hann segist vera. Erfiðara er að sýna svipbrigði, líkamstjáningu og 

tjá sig með ákveðnum tón nema fjarfundarbúnaður sé notaður. Stjórnandinn 

hefur heldur ekki jafn mikil völd yfir því né vissu hvort þátttakendur séu að 

einbeita sér að verkefninu eða hvort þeir verði fyrir áreiti á meðan (Malhotra, 

2009, bls. 190). 

Í tengslum við rannsóknina var settur saman rýnihópur nemenda með það að 

markmiði að fá þeirra sjónarhorn á hvernig Háskólinn á Akureyri hefur staðið 

sig í kynningarmálum. Þar var líka spurt út í viðhorf nemenda gagnvart 

Háskólanum á Akureyri og ímynd hans. Þá voru þeir spurðir að því hvernig 

þeir upplifðu innra markaðsstarf í Háskólanum á Akureyri.  

Höfundur valdi þátttakendur í vefrýnihópinn sérstaklega með tilliti til þess 

hvaða nám þeir stunduðu og á hvaða námsári þeir voru. Úrtakið samanstóð af 2 

körlum og 3 konum sem endurspeglar kynjaskiptingu nemenda við Háskólann 

á Akureyri vel. Áður en þátttakendur hófu að svara spurningum og taka þátt á 

umræðuborðinu höfðu þeir fengið upplýsingar um málefnið og tilgang hópsins. 

Tímarammi til svörunar var gefinn og fengu þátttakendur sólarhring til þess að 

taka þátt í umræðum. Umræðurnar fóru fram á spjallborði sem sett var 

sérstaklega upp með hjálp samfélagsvefjarins Facebook og sérstakri 

umræðuviðbót hans. Þannig var hægt að vita með nokkuð mikilli vissu að 

réttur aðili væri að svara spurningum í rýnihópnum. Framkvæmdin hafði þann 

annmarka að þeir nemendur sem tóku þátt gátu ekki gefið sér mikinn tíma til að 

svara sökum anna í eigin námi. Þátttakendur sögðu sínar skoðanir og þeir sem 

riðu á vaðið mótuðu ekki skoðanir sínar út frá svörum annarra. 

Við ytri greiningu Háskólans á Akureyri var stuðst við megindlega 

aðferðafræði. Tölfræðigagna var aflað hjá Hagstofu Íslands og hjá Háskólanum 

á Akureyri. Stefán Jóhannsson sérfræðingur í upplýsingatækni við Háskólann á 

Akureyri útbjó pivot töflu sem innihélt margvíslegar upplýsingar um 

nýskráningar nemenda á árunum 2005-2010. Með hjálp töflunnar var hægt að 

afmarka breytur eins og til dæmis kyn, fræðasvið, námsbraut, framhaldsskóla, 

námsform og á hvaða misseri þeir voru teknir inn og þannig hægt að greina 

leitni og aðrar upplýsingar um samsetningu nemendahópsins. 

Við ytri greiningu var einnig stuðst við nemendaskýrslu um viðhorf 

stúdentsefna á Akureyri til háskólanáms sem unnin hafði verið undir 
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handleiðslu Þóroddds Bjarnasonar prófessors á hug- og félagsvísindasviði í 

Háskólanum á Akureyri. Upplýsinga um brautskráningar framhaldskóla og 

fleira var aflað með tölvupóstssamskiptum við viðkomandi skóla en til þeirra er 

vitnað þegar það á við. Kaflar eitt til fjögur í þessari ritgerð innihalda fræðilega 

umfjöllun um óhagnaðardrifnar skipulagsheildir og voru þeir notaðir til 

hliðsjónar við gerð markaðsáætlunarinnar í heild. 
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6 Úrvinnsla gagna 
Höfundur lagði upp með að fá innsýn í núverandi markaðsstarf Háskólans á 

Akureyri og þann hugsunarhátt sem ríkjandi væri. Einnig var lagt upp með að 

komast að því hvort núverandi markaðsstarf væri unnið út frá faglegum 

kenningum og aðferðum. Í þessum kafla greinir höfundur frá megin inntaki 

þeirra viðtala sem framkvæmd voru. Til þess að kynnast viðhorfi nemenda í 

garð markaðsmála háskólans og gagnvart Háskólanum á Akureyri almennt setti 

höfundur saman rýnihóp fimm nemenda og í kafla 6.3 er greint frá umræðum 

hans. Kafli 6.4 inniheldur greiningu höfundar á innihaldi viðtalanna og 

rýnihópsins. 

6.1 Viðtal við Stefán B. Sigurðsson rektor  
Í máli Stefáns kom fram að markaðsstarfið í Háskólanum á Akureyri væri 

fáliðað og þegar Dagmar forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs hafi farið 

í fæðingarorlof hafi verið ráðin afleysingamanneskja og hún hafi ekki hætt fyrr 

en mesta álagið á markaðs- og kynningarstarfið hafði gengið yfir þó Dagmar 

væri komin úr orlofi. Aðspurður út í hvort staðan hafi verið auglýst segist 

Stefán gruna að hún hafi ekki verið auglýst í þessu tilfelli, enda sé ekki 

auglýsingakrafa á afleysingar. Hann segist þó vera mikill auglýsingamaður og 

sjái bara kosti við að auglýsa eftir fólki í lausar stöður. Höfundur lét þá í ljós 

skoðun sína um að honum fyndist þetta í meira lagi undarleg ráðning og Stefán 

mótmælti því ekki en benti á að læknar hefðu sinnt borgarstjóraembætti og fólk 

væri ekki alltaf menntað fyrir þau störf sem það sinnti. 

Aðspurður út í fjölgun nemenda sagði Stefán: „Við stefnum að því að fjölga 

nemendum jafnt og þétt, ekki í stórum stökkum heldur að reyna að fá jafnt og 

þétt núna, næstu fimm sex árin myndi ég vilja sjá allt að svona 70 – 100 

nemenda fjölgun á ári. Þannig að við stefndum að því að eftir fimm til sex, sjö 

ár að vera búin að ná 2.000 nemendum“  

Hann segir að skólinn muni halda sig við svipað námsframboð en því verði 

leyft að þróast og hann sjái tækifæri í samstarfi við aðra háskóla innanlands.  

Stefán segir að ákvörðun um hve miklum fjármunum sé veitt í markaðsstarf ár 

hvert sé að mestu leiti byggð á þörf fyrri ára en hans sjónarmið sé, að veita eigi 

meiri fjármunum til markaðsstarfs þegar erfiðlega árar en síðan megi draga 
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saman þegar betur gengur, þetta eigi að vera í öfugum takti. Hann segir að 

reynt sé að búa til svigrúm fyrir markaðsdeildina þessa dagana með 

hagræðingu innan hennar og nú síðast hafi verið ákveðið að sameina alla 

kynningarbæklinga í einn bækling og það hafi sparað umtalsverðar fjárhæðir.  

Stefán telur of lítið gert af því að reyna að kynna kvenmiðað nám fyrir körlum 

og reyna að fá þá til þess að læra kennara og hjúkrunarfræði svo dæmi séu 

nefnd. Hann nefnir dæmi um að í verkfræði hefði þetta tekist vel að koma 

konum í karlagrein. Hann segir rannsóknir skorta á því hvað fær þá karla sem 

þó skrá sig í kvenmiðað nám til þess að skrá sig, það þurfi að komast að því 

hvað hindri aðra í því að sækja um.  

Stefán tekur undir með höfundi að það sé undirliggjandi viðhorf í þjóðfélaginu 

að fjarnám sé einhverskonar annars flokks nám og aðgerða sé þörf til þess að 

leiðrétta þetta viðhorf. Hann vill auka vægi fjarnáms og á þar við vægi þess í 

virðingu og áherslum í vinnunni. Hann telur óheppilegt að fjarnemar þurfi að 

sitja fyrirlestra þar sem kennari er að kenna staðarnemum. Hann segir það vera  

vegna hættu á því að fjarneminn verði bara einhver áhangandi á hliðarlínunni. 

Stefán viðrar þá skoðun sína að það ætti að krefja kennara við skólann um að 

hafa setið fjartíma í einhverju fagi skólans til þess að þeir eigi auðveldara með 

að setja sig í spor nemenda sinna og viti uppá hvaða aðstæður skólinn er að 

bjóða nemendum sínum.  

Stefán segist þeirrar skoðunar að sú nálgun að hafa beint samband við 

nemendahópa í auglýsingum sé rétt hugsun, það sé úrelt að áherslan sé á að 

vinna hug foreldranna og auglýsingar á Rás1 og Rás2 séu fyrir þann hóp, 

auglýsingar í sjónvarpi og internetinu séu líklegri til árangurs hjá ungum 

stúdentsefnum. Hinsvegar vill hann að sá hópur sem ekki er nemendur sé látinn 

vita af skólanum og það eigi að gera með rannsóknarvirkni skólans og 

umfjöllun í fjölmiðlum. Þannig eigi almenningur að kynnast skólanum og hans 

gildum og gjörðum. 

Stefán segist hlynntur því að nemendur taki virkari þátt í því að vekja athygli á 

skólanum og talar síðan um að hann vilji að stúdentar láti vel í sér heyra og líka 

þegar þeir séu ósáttir, en biður þá um að gera það á uppbyggilegan hátt.  

Stefán leggur áherslu á að samstarfið verði að vera gott á milli markaðs- og 

kynningarsviðsins og markaðsfræðinganna í viðskiptadeildinni og telur allt 
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ósætti meðal starfsfólks slæma þróun. Hann segir að hann vilji að deildirnar 

verði duglegri að koma inn á markaðssviðið og leggja hönd á plóginn.  

Hann telur góðar líkur á því að markaðs- og kynningarsviðið verði stækkað og 

nýr mannauðsstjóri fái þar eitthvað hlutverk yfirmanns. Hugsast má að  

Háskólinn á Akureyri breyti þá nafni sviðsins í markaðs- og samskiptasvið líkt 

og hefur verið gert í Háskólanum í Reykjavík.  

Stefán tekur undir það með höfundi að auka þurfi vægi nemenda í 

kynningarstarfi skólans, nokkurskonar jafningjafræðsla virki trúverðuglegri 

heldur en predikun markaðs- og kynningarfulltrúa. Verkefnum nemenda þarf 

að gera skil og þau geta virkilega nýst sem markaðsstæki. Þannig virkar þetta 

innra markaðsstarf svo vel segir Stefán.  

Stefán segir að lokum að illa hafi gengið fyrir Háskólann á Akureyri að vekja 

athygli á norðurslóðaáherslum sínum en vinna við það sé komin í hendur nýrra 

aðila. Varðandi staðfærslu, þá telur Stefán markmiðið um að verða einn af 

fimm bestu „Artic Universities“ í anda draumsýnar Háskóla Íslands um að 

verða einn af 100 bestu háskólum í heimi, vera raunhæft og slíkt markmið geti 

haft góð áhrif á ímyndaruppbyggingu skólans.  

6.2 Viðtal við Dagmar Ýr Stefánsdóttur forstöðumann markaðs- 

og kynningarsviðs 
Innt eftir því hvort markaðs- og kynningarsviðið starfaði eftir faglegri 

markaðsáætlun ár hvert spurði Dagmar hvort höfundur væri ekki að tala um 

fjárhagsáætlun en sagði loks svo ekki vera. Eftir að hún hafi tekið við 

markaðsstarfinu 1. júní 2008 hafi hún markað þá stefnu að kynna skólann í 

auknu mæli sem heild frekar en leggja áherslu á námsleiðirnar sem í boði væru. 

Sú stefna er þó ekki til á blaði né nokkur niðurstaða stefnumótunar í 

markaðsmálum. Dagmar er með B.A próf í fjölmiðlafræði frá Háskólanum á 

Akureyri og segir að hún hafi þurft að kynna sér markaðssetningu eftir að hún 

hóf störf sem forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs Háskólans á 

Akureyri en hafi samt sem áður ekki kynnt sér þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar um markaðssetningu óhagnaðardrifinna skipulagsheilda. Fram kom í 

máli hennar að hún teldi háskólanám vera í eðli sínu eftirsóknarvert í hugum 

almennings og umræðan í þjóðfélaginu bæri vitni um það.  
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Markaðsstarfið hefur undanfarin ár verið unnið að mörgu leiti út frá 

markaðsstarfi fyrri ára en alltaf reynt að brydda upp á nýjungum samhliða því 

sem venjulega er gert. Dagmar telur ferðir í framhaldsskóla vera bestu leiðina 

til þess að ná til markhópsins, vegna þeirra beinu tengsla sem nást í þeim 

ferðum. Ytri markaðsgreining hefur ekki verið framkvæmd formlega en 

Dagmar tjáði höfundi að fylgst væri með því hvaðan nemendur kæmu. Engin 

skýrsla er þó til um það hvaða breytur sameina nýnema Háskólans á Akureyri 

og Dagmar segir að lítið hafi verið unnið út frá markaðsgreiningunni beint. 

Dagmar segir stærsta hóp nýnema í skólanum koma úr Verkmenntaskólanum á 

Akureyri en segir síðan að fáir komi úr Menntaskólanum á Akureyri. Hið 

síðara er rangt, þaðan hafa komið næst flestir nýnemar síðan innritað var 

haustið 2005 (Stefán Jóhannsson, 2011). Nemendur úr Menntaskólanum á 

Akureyri eru þó vel að merkja mun færri heldur en nemendur úr 

Verkmenntaskólanum á Akureyri og Dagmar gæti því hafa verið að vísa til 

þess.  

Aðspurð út í hvort mælingum á árangri markaðsaðgerða hafi verið sinnt svarar 

hún því til að það hafi ekki verið gert nægilega mikið og kennir fjársvelti um. 

Þá nefnir hún sérstaklega að dýrt sé að fá greiningarfyrirtæki til þess að gera 

skýrslur um þetta. Dagmar telur landsbyggðarfólk vera meira meðvitað um 

Háskólann á Akureyri heldur en fólk af höfuðborgarsvæðinu. Tækifærin liggi í 

því að ná nemendum norður sem vilja slíta sig frá heimahögum en fyrir 

efnahagshrun hafi þessi hópur farið erlendis í nám. Nú sé sá hópur sem ekki 

hefur efni á því að flytja erlendis kannski búinn að stækka í kjölfar 

efnahagshrunsins og því gæti verið að nám á Akureyri sé spennandi valkostur. 

Hinsvegar telur Dagmar að erfitt sé að hafa áhrif á það hvaða námsleiðir fólk 

velur sér og tískubylgjur ráði miklu í þessu eins og öðru.  

Aðspurð út í viðbrögð við neikvæðri umfjöllun um Háskólann á Akureyri segir 

Dagmar þau mál vera í ólestri, ekki hafi verið staðið vel að því hingað til. Hún 

nefnir að óljóst sé hver beri ábyrgðina á því að svara slíkri umfjöllun. Dagmar 

segir háskólastofnanir vera þunglamalegar og á þá sennilega við mikla 

yfirbyggingu og lítið frelsi í fjármálum. En fjármálasvið Háskólans á Akureyri 

útbýr fjárhagsáætlun ár hvert þar sem sundurliðað er hvaða fjármunir eigi að 

fara í ákveðna þætti markaðssetningarinnar. Hún viðurkennir að 

markaðssetningin hér hafi verið frekar flöt en kennir fjársvelti um það. Dagmar 
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segir að hér hafi gleymst að byggja upp vörumerki (e. brand) fyrir Háskólann á 

Akureyri en hún telur að það hafi verið skref í rétta átt til uppbyggingar að 

byrja að auglýsa í sjónvarpi þar sem talað er um hvað Háskólinn á Akureyri er 

og fyrir hverju hann standi.  

Hvað innra markaðsstarf varðar þá segir Dagmar það ekki vera gott en það 

væri hægt að rekja að einhverju leyti til þess að enginn væri að starfa við það 

beint. Hennar starfslýsing innihaldi ekki neitt um innra markaðsstarf en þrátt 

fyrir það fari mikill tími í að sinna því. Dagmar segist sammála höfundi í því að 

ráða þurfi aðra manneskju í markaðs- og kynningardeild Háskólans á Akureyri 

í 100% stöðu en telur þó að álagið á hana muni minnka ef starfsmannastjóri 

verði ráðinn, þá sérstaklega hvað varðar innra markaðsstarf.  

Dagmar sér um heimasíðu Háskólans á Akureyri og er formaður vefstjórnar. 

Hún vill sjá breytingar á heimasíðu skólans og segir síðuna líða fyrir hvað hún 

er flókin. Það megi rekja til þess að síðan sé að sinna bæði hlutverki 

markaðstækis annars vegar og þjónustutækis fyrir nemendur og starfsfólk hins 

vegar. Veftréð sé stórt og flókið og Dagmar vonast til þess að fá fjármuni til 

greiningar á því hvernig skipta megi heimasíðunni í innri og ytri síðu. 

Vefstjórn hittist ekki reglulega en Dagmar segir fundi haldna eftir þörfum.  

Hvað hönnunarmál varðar þá sjá Stíll og Ásprent um hönnun og útgáfu alls 

kynningarefnis fyrir Háskólann á Akureyri. Aðspurð um hvort þessi 

kostnaðarsami liður væri boðinn út reglulega svarar Dagmar því neitandi en 

segir þetta málefni vera í „í þeim fasa“ að Háskólinn á Akureyri hafi bara 

„alltaf fengið tilboð frá þeim sem séu mjög hagstæð og að þetta fáist ekki 

ódýrara annarsstaðar“.  

6.3 Rýnihópur nemenda 
Aðspurð út í sýnileika Háskólans á Akureyri burtséð frá beinum auglýsingum 

eru nemendurnir sammála um að hann sé þokkalega sýnilegur eða tiltölulega 

sýnilegur í fjölmiðlum og í samfélaginu. Þó nefna nemendur sérstaklega að þeir 

fræðimenn Háskólans á Akureyri sem sjást í fjölmiðlum séu fáir og sýnileikinn 

mætti vera meiri. 

Nemendurnir sammældust um að auglýsingar Háskólans á Akureyri væru í 

heildina vel heppnaðar, skemmtilegar og nokkuð áberandi. En strákarnir 

nefndu sérstaklega að þær höfðuðu ekki sérstaklega vel til sín. Það kom fram í 
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máli tveggja að þeim þætti markaðsstarfið hafa tekið framförum á síðustu árum 

og sérstaklega á nýliðnu ári. Hvað framhaldsskólakynningarnar varðar stóðu 

þær ekki eftir í minningum þeirra og tveir nemendanna töluðu um að þær hefðu 

ekki skipt máli vegna þess að ákvörðunin hafi legið fyrir áður en kynningarnar 

fóru fram. Einn nemandinn talaði um að því hafi verið slegið fram að 

nemendum frá Akureyri þætti skólinn hér óspennandi vegna þess að þeir vildu 

flytja héðan og bendir þá réttilega á að samkvæmt þeirri röksemdafærslu ættu 

nemendum úr öðrum bæjum norðurlands að vilja flytja til Akureyrar. Hann 

segir að það þurfi fá fleiri framhaldsskóla í heimsókn hingað. 

Það kemur fram í máli nemendanna að þau telja ímynd Háskólans á Akureyri 

vera nokkuð sterka í nærsamfélaginu en á landsvísu sé hún ekki nægilega 

jákvæð. Samanburðurinn við Háskóla Íslands sé erfiður, enda sé Háskóli 

Íslands skóli af annarri stærðargráðu. Nemendurnir skynja neikvæða umræðu 

um að námið við Háskólann á Akureyri sé ekki eins gott og í Háskóla Íslands. 

Einn nemendanna hafði þetta að segja um málið:  

„Háskólinn á Akureyri stendur í mínum augum fyrir 

persónulegu námi, einstaklingsmiðaðri kennslu, nánd við 

kennara, og mikla félagslega nærveru við samnemendur 

en einnig námi sem stenst samanburð við aðra skóla og 

nám sem ekki er hægt að finna annars staðar eins og 

sjávarútvegsfræði og iðjuþjálfun. Ég tel að styrkja mætti 

ímynd háskólans með að efla sýnileika hans sem 

fræðistofnun með krefjandi námi en ekki alltaf sem 

heimilislegan skóla þar sem allir eru vinir að dúlla sér á 

litlu sætu Akureyrinni eins og reynt er í dag.“ 

Annar nemandi greip þetta á lofti og sagði: 

„Kröfur í náminu mættu vera meiri og með því styrkja 

ímyndina um gæði námsins í skólanum. Það er slæmt að fá 

það orð á sig að kröfur í náminu séu ekki nægjanlega 

miklar.“ 
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Hvað innri markaðssetningu varðar þá töldu allir nemendurnir nema einn, 

upplýsingaflæði milli kennara og nemenda vera gott, en sá taldi bóta þörf. 

Nemendurnir báru skólanum allir góða söguna og töldu viðmót kennara og 

starfsfólks hafa verið gott í flestum tilfellum. Einn hafði þó þetta að segja um 

Háskólann á Akureyri 

„Hins vegar mættu skólayfirvöld vera sveigjanlegri, mér 

finnst í gegnum þessi þrjú ár sem ég hef verið hér að það 

sé alltaf verið að þrengja meira og meira að nemendum. 

Bílastæðum fer fækkandi og skammir dynja yfir nemendur 

ef bílum er illa lagt, búið er að minnka aðgengi að 

skólanum utan vinnutíma, en núna er ekki hægt að læra 

inn í kennslustofum eins og áður var hægt.“ 

Nemandinn heldur svo áfram og talar um að bækur á bókasafninu séu af 

skornum skammti og honum líki ekki við að kaffiteríunni sé lokað fyrr heldur 

en áður. Nemendurnir kalla eftir aðgerðum, komi námskeiðsmat endurtekið illa 

út hjá einstaka kennurum. 

Að lokum voru nemendur spurðir um hvers vegna þeir völdu Háskólann á 

Akureyri. Einn valdi skólann einungis vegna þess að hann gat ekki flutt frá 

Akureyri og valdi sér síðan áhugaverðustu námsbrautina. Staðsetningin hafði 

greinilega skipt miklu máli hjá öllum en einn þeirra nefndi að lotunámið hefði 

hentað mjög vel með þeirri vinnu sem hann hefði. Áhugi á náminu var líka stór 

áhrifavaldur hjá nemendunum. 

6.4 Greining 
Það er sameiginlegt viðhorf allra þeirra sem höfundur talaði við að 

markaðsstarf Háskólans á Akureyri sé á réttri leið og hafi batnað undanfarin ár. 

Dagmar nefndi það að markaðsstarfið væri of fáliðað og Stefán rektor tók undir 

það. Hvað innra markaðsstarf varðar þá talar Stefán um ósætti milli starfsfólks 

og fleira sem tengist samskiptavandamálum og nefnir að þörf sé á að ráða 

starfsmannastjóra. Hann talar einnig um þá hugmynd um að gefa út fréttabréf 

rektors til þess að bæta upplýsingaflæði til kennara og liðka fyrir auknum 

samskiptum. Dagmar segir innra markaðsstarf ekki vera gott en það kemur 

fram að nemendur eru almennt sáttir við samskipti sín við kennara þó 
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undantekningar séu. Nokkur óánægja var innan rýnihópsins vegna 

bílastæðamála og annarra atriða sem lyktuðu af lélegu innra markaðsstarfi. 

Rýnihópurinn var nokkuð samhljóma um að nauðsynlegt sé að auka 

námskröfurnar og það sé rétt leið til þess að styrkja ímynd Háskólans á 

Akureyri út á við. Rýnihópurinn nefndi sérstaklega að kennaramatið þyrfti að 

skila árangri.  

Athyglivert er að Dagmar telur að framhaldsskólakynningarnar séu besta leiðin 

til þess að höfða til nemendanna en enginn þátttakandi í rýnihópnum segir 

kynninguna hafa haft áhrif eða hún standi sérstaklega í minni þeirra sem 

áhrifavaldur.  

Efla þarf almannatengsl í Háskólanum á Akureyri en fram kemur í máli Stefáns 

og Dagmarar að ekki hafi verið tekið nægilega vel á neikvæðri umfjöllun um 

Háskólann á Akureyri í fjölmiðlum. Þá er nefnt í rýnihópnum að sýnileiki 

háskólans í fjölmiðlum mætti vera meiri.  

Tækifæri liggja í því að fá nemendur til að flytjast til Akureyrar og stunda nám 

en Dagmar nefnir að Háskólinn á Akureyri ætti að vera spennandi kostur fyrir 

þá sem búa annars staðar en hér og vilja prófa eitthvað nýtt. Þetta viðhorf 

kemur líka fram hjá rýnihópnum.  

Í rýnihópnum var nefnt að erfitt væri að fá nám milli íslenskra háskóla metið, 

þetta verður að teljast veikleikamerki og kallar á aukið samstarf háskólanna en 

Stefán sagði Háskólann á Akureyri stefna að betra samstarfi sem myndi hafa 

einhverja samræmingu í för með sér.  
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7 Markaðsáætlun fyrir Háskólann á Akureyri 

skólaárið 2011-2012 
Háskólinn á Akureyri er ríkisháskóli og hefur starfað frá árinu 1987, hann 

hefur á undanförnum árum vaxið ört inn í hlutverk hornsteins þess samfélags 

sem byggði hann upp. Í byrjun fór kennslan fram í tveimur kennslustofum í 

Íþróttahöllinni og þá var boðið upp á nám í tveimur deildum, heilbrigðisdeild 

og rekstrardeild. Nú er öll starfsemi skólans komin á sama stað með tilkomu 

nýbyggingar á Sólborg við Norðurslóð sem var vígð þann 28. ágúst 2010. Með 

sanni má segja að Sólborgarsvæðið sé í hjarta Akureyrarbæjar en þar er 

Háskólinn á Akureyri ásamt fleiri stofnunum að mynda þekkingarþorp og 

meðal íbúa í þorpinu eru Matís, Rannís, RÚV, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 

Jafnréttisstofa, Orkusetur og Umhverfisstofnun (Háskólinn á Akureyri, 2011, 

bls. 6). 

Námsframboð í Háskólanum á Akureyri hefur mótast mikið á þessum rúmum 

tveimur áratugum sem skólinn hefur starfað og í dag eru starfræktar við 

skólann þrjár deildir en undir þeim eru hin ýmsu fræðasvið. Fjöldi nemenda í 

Háskólanum á Akureyri er nú í kringum 1500 og þar af eru 45% í staðarnámi. 

Starfslið skólans telur um 180 manns og eru akademískir starfsmenn um það 

bil 100 þar af (Háskólinn á Akureyri, 2011, bls. 6) Skólinn hefur margvíslega 

þjónustu að bjóða nemendum sínum en nefna má öflugt bókasafn, þreksal, 

tölvuver og mötuneyti. Eingöngu þarf að greiða skráningargjöld í Háskólann á 

Akureyri en þau voru 45.000 krónur fyrir skólaárið 2010-2011. Til þess að 

Háskólinn á Akureyri nái framtíðarmarkmiðum sínum um fjölgun nemenda og 

upphafningu skólans í hugum almennings er þarft að útbúa árlega 

markaðsáætlun og fara eftir henni. Nauðsynlegt er að markaðssetja Háskólann 

á Akureyri inn á við og út á við og hafa um leið í huga hvers konar 

skipulagsheild háskólinn er. 

7.1 Greining innri þátta 
Greining innri þátta er nauðsynlegur hluti markaðsáætlunarinnar en innri 

markaðssetning mun byggja á niðurstöðum þessarar greiningar. 
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7.1.1 Tilgangur og eðli Háskólans á Akureyri  

„Kjarninn í starfsemi Háskólans á Akureyri er kennsla og rannsóknir þar sem 

ávinningur nemandans situr í öndvegi“. Þarna hefur Þorsteinn Gunnarsson 

fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri fullkomlega rétt fyrir sér. Nemendur 

eru forsenda starfseminnar í skólanum og því þarf öll starfsemin að vera miðuð 

út frá því hverjir hagsmunir nemenda eru. Háskólinn á Akureyri er ekki rekinn 

með það að markmiði að skila hagnaði frá rekstri heldur er markmið hans að 

hækka menntunarstig þjóðarinnar en um leið styrkja stoðir þess samfélags sem 

hann tilheyrir en þjónusta hans er fólkinu á norðurlandi eystra gríðarlega 

mikilvæg (Háskólinn á Akureyri, 2007). 

7.1.2 Fyrri árangur markaðsstarfs 

Í stefnu Háskólans á Akureyri sem gefin var út árið 2007 voru sett fram fimm 

markmið sem áttu að varða leiðina að þeirri sýn sem háskólinn setti fram í 

stefnunni. Markmiðin voru eftirfarandi:  

- Krefjandi og persónulegt námsumhverfi 

- Öflugt rannsóknastarf 

- Virk tengsl við samfélagi 

- Alþjóðlegt samstarf 

- Skilvirk skipulagsheild 

Nauðsynlegt er að öll markmið séu SMART. Til þess að reyna að meta árangur 

markaðsstarfs undanfarinna ára er hægt að skoða hvort markaðshlutdeild 

Háskólans á Akureyri hafi eitthvað breyst. Einnig er hægt að mæla viðhorf til 

háskólans og bera saman við viðhorf til samkeppnisaðilanna. Ímynd og orðspor 

er hægt að mæla með spurningalistum til stúdentsefna eða annarra hópa og gott 

er að endurtaka rannsóknir sem hafa þegar verið gerðar til þess að fá sögulegt 

samhengi.  

Kafli 7.3.1, markaðshlutdeildargreining fjallar um hvernig þróun 

markaðshlutdeildar Háskólans á Akureyri hefur verið.  

Í skýrslunni Viðhorf og væntingar stúdentsefna á Akureyri 2010-2011 kemur 

fram að viðhorf til gæða Háskólans á Akureyri hefur dalað frá því árið 2004 og 

telja nú um 10% færri stúdentsefni á Akureyri gæði Háskólans á Akureyri vera 

mjög eða frekar mikil. Í sömu skýrslu kemur einnig fram að einungis 13% 

þátttakenda í rannsókninni svöruðu því til að þeir teldu gæði í Háskólanum á 
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Akureyri vera mjög mikil en í Háskóla Íslands var svarhlutfallið við sömu 

spurningu 39,6% (Ómar Örn Karlsson, Rut Pétursdóttir og Sunna Hrafnsdóttir, 

2011, bls. 10).  

7.1.3 Tengsl við hagsmunahópa/samfélagshópa 

Mikilvægt er að hafa það í huga þegar að kemur að markaðssetningu Háskólans 

á Akureyri að hann býr ekki við sömu aðstæður og hagnaðarsæknar 

skipulagsheildir. Háskólinn á Akureyri er óhagnaðardrifinn og nauðsynlegt að 

líta til þess þegar markaðsáætlun hans er sett upp ár hvert.  

Hægt er að skilgreina eftirfarandi hópa sem lykilhópa fyrir Háskólann á 

Akureyri.  

- Nemendur 

- Útskrifaðir nemendur 

- Vinnumarkaðurinn 

- Þeir aðilar sem fjármagna rannsóknir 

- Nærsamfélagið 

- Hið opinbera og bæjaryfirvöld 

Háskólinn á Akureyri þarf að njóta trausts nemenda sinna hvarvetna, hvort sem 

það er persónulegt samband milli nemenda og kennara eða vissa nemandans 

um að það sé hlustað á þær athugasemdir sem hann hefur uppi varðandi ýmis 

málefni.  

Góðvinir eru samtök nemenda sem brautskráðir eru frá Háskólanum á Akureyri 

og annarra velunnara hans. Slík samtök geta verið Háskólanum á Akureyri 

dýrmæt og nauðsynlegt fyrir hann að hugsa vel um þennan hóp og ekki taka 

honum sem sjálfsögðum hlut. Góðvinir hafa það að markmiði að styðja við 

uppbyggingu skólans og stuðla að endurfundum fyrrum nemenda. Stjórn 

Góðvina er skipuð fimm aðilum en starfsemi félagsins hefur ekki verið mjög 

áberandi fyrir utan skipulagningu endurfunda í kring um brautskráningar í 

júnímánuði. Á heimasíðu Góðvina kemur fram að Dagmar Ýr Stefánsdóttir 

forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs Háskólans á Akureyri sé 

starfsmaður félagsins en ekkert er tiltekið hvað felst í starfinu og hvort það sé 

launað starf (Góðvinir, á.á.)  

Það er dýrmætt fyrir nemendur að geta komist í kynni við atvinnulífið með því 

að vinna verkefni í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir en um leið aukið gæði 
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námsins í Háskólanum á Akureyri. Atvinnulífið hagnast einnig á þessu 

samstarfi en oft nýtast rannsóknarniðurstöður nemenda í rekstrinum sem og 

Háskólinn á Akureyri útskrifar fært fólk sem örvar vöxt fyrirtækja á 

norðurlandi eystra. Háskólinn á Akureyri opnaði formlega fyrir innritanir í 

skólann á vorönn 2009 í kjölfar efnahagshrunsins og var þónokkur fjöldi fólks 

sem innritaðist eða 82 einstaklingar. Háskólinn kom með þessum hætti til móts 

við þá einstaklinga sem höfðu misst vinnuna og vildu mennta sig í stað þess að 

hanga á atvinnuleysisbótum. Háskólinn á Akureyri er öllu nærsamfélaginu 

mjög mikilvægur en tenging hans við atvinnulífið skilar báðum aðilum 

ávinningi. Nemendur fá nasasjón af því hvernig mismunandi atvinnuvegir 

starfa og námið verður áhugaverðara í augum nemandans. Séu nemendur látnir 

vinna verkefni í samstarfi við fyrirtæki getur það leyst verkefni á ódýrari máta 

en annars hefði verið. Nemendur brydda oft upp á skapandi lausnum á 

vandamálum sem lögð eru fyrir þá.  

7.2 Greining ytri þátta 
Ytri þættir eru yfirleitt þættir sem að skipulagsheildin hefur frekar litla eða 

jafnvel enga stjórn á en með því að framkvæma greiningu á þessum þáttum er 

hægt að átta sig betur á því hvar skipulagsheildin stendur. Greining tækifæra og 

ógnana fer fram með SVÓT greiningu en slík greining dregur einnig fram 

styrkleika og veikleika Háskólans á Akureyri.  

7.2.1 PEEST greining 

PEEST greining eins og Adrian Sargeant (2005) lýsir henni er notuð til þess að 

draga saman þá þætti sem geta haft áhrif á skipulagsheildina utan frá. PEEST 

greining dregur ekki eingöngu saman þættina heldur reynir að sjá fyrir hvort 

þættirnir muni taka breytingum á tímabilinu sem markaðsáætlunin nær yfir. 

7.2.1.1 Pólitískt umhverfi 

Viðhorf hins opinbera ræðst af því hvaða stjórnmálaflokkar mynda ríkisstjórn 

hverju sinni. Séu stefnumál íslenskra stjórnmálaflokka skoðuð má sjá að þeir 

stefna allir að því að standa vörð um menntakerfið þó svo að áherslur séu 

eitthvað mismunandi. Hér mun ríkja stöðugleiki í menntakerfinu allt þar til 

markaðurinn fer að dragast saman eins og byrjað er að gerast í öðrum löndum.  
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Ásókn í æðri menntun hefur minnkað erlendis og því hafa skólar fengið minni 

opinbera fjármuni til umráða, þetta er þróun sem gæti hafist á Íslandi á næsta 

áratugnum. 

Háskólar á Íslandi starfa eftir lögum um háskóla en samkvæmt þeim þá veitir 

menntamálaráðherra háskólum viðurkenningu að uppfylltum skilyrðum laga 

um háskóla. Sé skilyrðum ekki fylgt eftir hjá háskólum sem þegar hafa fengið 

viðurkenninguna getur menntamálaráðherra afturkallað viðurkenningu á 

einstökum fræðasviðum eða að fullu (Lög um háskóla, 2006). 

Sem ríkisstofnun hefur Háskólinn á Akureyri ekki alveg sömu stöðu og 

samkeppnisaðilarnir Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Bifröst hvað varðar 

endurgreiðslu virðisaukaskatts. Háskólinn á Akureyri fær t.d. ekki 

virðisaukaskatt endurgreiddan af framleiðslu kynningarefnis.  

7.2.1.2 Efnahagslegir þættir 

Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands á fyrsta ársfjórðungi 2011 

var 7,8% atvinnuleysi í landinu en það þýðir að 13.700 manns voru án atvinnu. 

Atvinnuþátttaka var 79,2% en það gerir 176.000 á vinnumarkaði og 46.200 

manns utan vinnumarkaðar. Þeir sem höfðu verið atvinnulausir í 12 mánuði eða 

lengur fjölgaði umtalsvert, eða um 1.300 frá því árinu áður. (Lárus Blöndal og 

Ólafur Már Sigurðsson, 2011, bls. 1) 

Stýrivextir Seðlabanka Íslands eru 5,25% þegar þetta er skrifað (Seðlabanki 

Íslands, 2011b) og verðbólga í landinu með minnsta móti en tólf mánaða 

verðbólga er 2,8% en hafði mest farið í rúm 18% í byrjun árs 2009 (Seðlabanki 

Íslands, 2011a). Ljóst er að þjóðarbúið er að ná sér á strik eftir efnahagshrunið 

2008 og er líklegt að það geti haft áhrif á eftirspurn menntunar hvenær hjól 

atvinnulífsins fara að snúast aftur af alvöru hér á landi.  

7.2.1.3 Umhverfisþættir 

Í Háskólanum á Akureyri er starfrækt umhverfisráð en núverandi ráð er skipað 

til 5. Febrúar 2012. Með formennsku í ráðinu fer Edward H. Huijbens en ráðið 

hefur þann tilgang móta umhverfisstefnu fyrir háskólann. (Háskólinn á 

Akureyri, á.á.) Í henni segir meðal annars að leiðarljós fyrir alla starfsemi 

Háskólans á Akureyri séu 27 meginreglur Sameinuðu þjóðanna um umhverfi 

og þróun sem samþykktar voru í Rio de Janero 1992. Þar er lögð áhersla á að 

umhverfisfræðsla sé samofin öllum greinum sem kenndar séu við skólann og 
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þannig verði umhverfisvernd hluti af fagvitund útskrifaðra nemenda 

(Háskólinn á Akureyri, 2005) 

Í umhverfisstefnu Háskólans á Akureyri stendur ennfremur að hann mun í allri 

starfsemi sinni leitast við að sýna vistvernd í verki. Valda umhverfinu sem 

minnstu tjóni og stefna sífellt að betri árangri í umhverfisvernd í daglegum 

rekstri skólans (Háskólinn á Akureyri, 2005). 

7.2.1.4 Félagsmenningarlegir þættir 

Lífstíll háskólanema er misjafn og Háskólinn á Akureyri verður að taka tillit til 

þess í sínu starfi. Hinn týpíski háskólanemi er ungur að árum og félagslyndur. 

Félagslíf háskóla getur því virkað sem aðdráttarafl ef það er virkt út á við og 

sýnilegt í því umhverfi sem það þrífst í að mati höfundar.  

Almennt séð er algengt að fólk hefji háskólanám á aldrinum 20-22 ára og mun 

fleiri konur sem leggja stund á háskólanám heldur en karlar. (Hagstofa Íslands, 

á.á.a) 

Til þess að fá að innritast í Háskólann á Akureyri þurfa nýnemar alla jafna að 

hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. Hægt er að víkja frá þessari 

reglu en mismunandi verklagsreglur gilda á milli fræðasviða um hvaða skilyrði 

umsækjendur þurfa að uppfylla til þess að fá undanþágu (Háskólinn á 

Akureyri, á.á.b). Fyrir þá sem ekki hafa lokið stúdentsprófi hafa 

samkeppnisháskólar boðið upp á undirbúningsnám fyrir háskóla. Dæmi um 

þetta er Opni Háskólinn í Reykjavík, Frumgreinanám í Háskólanum á Bifröst 

og Háskólabrú á Keili.  

7.2.1.5 Tæknilegt umhverfi 

Í stefnu Háskólans á Akureyri 2007-2011 kemur fram að skólinn ætli að bæta 

aðstöðu og þjónustu við nám og kennslu og beita ávallt bestu fáanlegu 

upplýsinga- og samskiptatækni. Þetta er mikilvægt viðhorf sem þarf að hlúa vel 

að eigi fjarkennsla við Háskólann á Akureyri að halda áfram að vera í 

fararbroddi.  

Þar segir enn fremur að Háskólinn á Akureyri ætli að standast samanburði við 

virta háskóla hvað varðar námsframboð, kennsluhætti, rannsóknarvirkni, 

yfirfærslu þekkingar og rekstur. Einnig var stefnt að því að auknu fjármagni 

yrði varið til rannsókna og fjöldi árlegra birtinga í alþjóðlegum og innlendum 

fræðiritum myndi fjölga upp í 50 árið 2011 (Háskólinn á Akureyri, 2007). 
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7.2.2 Markaðsgreining 

Fjöldi þeirra sem sækir háskólamenntun á Íslandi hefur aukist mjög hratt á 

undanförnum áratug og hefur nemendum í háskólanámi á Íslandi fjölgað úr 

12.094 nemendum árið 2001 í 19.505 árið 2010 og er það 61,3% fjölgun 

nemenda. Ætla má að þessi þróun geti haldið áfram í einhvern tíma til viðbótar 

en þessa aukningu undanfarin ár má skýra að einhverju leyti með uppsafnaðri 

eftirspurn eftir menntun, þ.e. þjóðin hefur hingað til verið frekar illa menntuð 

og sækir sér æðri menntun nú (Hagstofa Íslands, á.á.b). 
Tafla 2 Vöxtur háskólanna frá ári til árs 

 
Ef litið er á töflu 1 hér fyrir ofan sést að Háskóli Íslands hefur verið í stöðugum 

vexti undanfarinn tæpan áratug, nemendum hans hefur fjölgað að meðaltali um 

7,47% á ári hverju en honum munar mikið um það þegar Kennaraháskólinn var 

tekinn inn. Fjöldi nemenda í Háskólanum á Akureyri hefur að meðaltali aukist 

um 6,25% á ári.  

• Ef reiknað er með því að nemendafjöldinn haldi áfram að aukast á sama 

hraða þá verður Háskólinn á Akureyri kominn með 2000 nemendur 

skólaárið 2015-2016. Það er í samræmi við markmið hans og vel innan 

þeirra.  

• Ef markmiðið er að fjölga nemendum um 70-100 manns á ári, næstu árin 

nær Háskólinn á Akureyri þessu 2000 nemenda markmiði sínu skólaárið 

2016-2017.  

• Ef Háskólanum á Akureyri tekst að halda þeirri 7,6% markaðshlutdeild 

sem hann hafði árið 2010 og nemendum á Háskólastigi fjölgar áfram um 

5,5% ár hvert þá nær Háskólinn á Akureyri 2000 nemenda markmiði sínu 

skólaárið 2016-2017 (Hagstofa Íslands, á.á.b). 

Tafla 2 sýnir einnig að árin 2006 og 2007 fækkaði nemendum við Háskólann á 

Akureyri milli ára, þetta gæti hafa verið út af því góðæri sem ríkti í 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Meðaltal
Háskóli Íslands 12,15% 10,58% -0,71% 3,84% -0,01% 3,36% 23,59% 7,92% 6,52% 7,47%
Háskólinn á Akureyri 14,38% 35,41% 7,16% 0,73% -4,60% -10,19% 3,60% 10,65% -0,87% 6,25%
Háskólinn á Bifröst 24,80% 19,87% 11,58% 61,56% -3,07% 12,05% -2,28% -13,76% -11,64% 11,01%
Háskólinn í Reykjavík 19,00% 9,48% 6,16% 87,88% 8,60% 4,68% 2,30% -2,82% -1,94% 14,82%
Aðrir skólar á háskólastigi 37,46% 10,27% 10,65% 31,62% 4,96% -17,16% 25,83% 3,46% 17,07% 13,79%
Kennaraháskóli Íslands 31,98% -0,41% 5,89% -11,21% -6,51% 17,27% 6,17%
Tækniháskóli Íslands -4,06% 20,39% 14,93% 10,42%
Alls nemendur á Háskólastigi 15,65% 11,29% 2,97% 5,12% 0,20% 3,35% 1,66% 5,23% 4,50% 5,55%
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þjóðfélaginu en þó er fækkun í hinum háskólunum ekki sú sama. Mögulegt er 

að markaðsstarf hafi ekki verið nægilega gott eða aðrar ástæður liggi á bak við.  

Tafla 2 sýnir jafnframt að Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Bifröst eru í 

einhverri krísu núna. Nemendum við skólana hefur fækkað undanfarin tvö ár, 

ástæða fækkunarinnar er líklegt að sé tilvist skólagjalda í þessum skólum, fólk 

hefur bæði minni pening milli handa og er ragar við að skuldsetja sig nú heldur 

en áður. Fjölgunin var mest hjá Háskóla Íslands og öðrum skólum á 

háskólastigi.  
Tafla 3 Fjöldi útskrifaðra með stúdentspróf eftir landshlutum árin 2001-2009 

 
Markaður stúdenta hefur stækkað mjög mikið á undanförnum árum eins tafla 3 

sýnir. Alls útskrifuðust 41,6% fleiri með stúdentspróf árið 2009 heldur en árið 

2001. Þessi fjölgun er ekki jafn mikil á norðurlandi en nemendum 

brautskráðum með stúdentspróf hafði aðeins fjölgað um 3,7% á sama tímabili. 

Sé eingöngu horft á norðurland eystra þá fjölgaði stúdentum um 11,25%. Þetta 

gæti þýtt að Háskólinn á Akureyri þurfi að sækja nemendur sína í meira mæli 

út fyrir norðurland en fjölgun útskrifaðra nemenda með stúdentspróf er töluvert 

hægari heldur en á landsvísu (Hagsstofa Íslands, á.á.d). 

7.2.3 Þarfir markaðarins 

Í markaðssetningu Háskólans á Akureyri er mikilvægt að leggja áherslu á 

hvaða þörfum hann mætir með tilveru sinni og hvaða virði skólinn færir þeim 

sem í hann sækja.  

Þeir sem hefja háskólanám hafa misjafnar ástæður að baki en sennilega er 

algengasta skýringin sú að fólk vill sækja sér meiri menntun í von um að fá 

betri atvinnu. Þannig er líka hægt að álykta að fólk hefji háskólanám til þess að 

auka lífsgæði sín á endanum þó svo að leiðin að prófgráðunni geti reynst grýtt 

og torfarinn á köflum.  

Háskólanám getur líka verið nokkurskonar athafnasvæði þeirra sem eru haldnir 

ævintýraþrá, það er viðurkennt í nútímasamfélagi að fólk leyti sér þekkingar út 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Höfuðborgarsvæðið 1268 1386 1612 1607 1527 1503 1670 1755 1891
Suðurnes 98 103 112 103 109 112 118 200 232
Vesturland 130 111 114 99 104 152 123 158 147
Vestfirðir 57 53 66 65 85 68 72 57 63
Norðurland vestra 84 62 74 75 87 74 65 58 69
Norðurland eystra 240 204 208 258 223 246 227 258 267
Austurland 94 97 136 106 105 99 86 122 113
Suðurland 151 169 200 193 169 174 185 187 211
Alls 2122 2185 2522 2506 2409 2428 2546 2795 2993
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fyrir heimahaga og því ekki ósennilegt að það auðveldi einhverjum að rjúfa 

átthagafjötrana og freista gæfunnar á nýjum stað og slá þannig tvær flugur í 

einu höggi.  

Háskólinn á Akureyri þarf ekki eingöngu að mæta þörfum þeirra einstaklinga 

sem námsfúsir eru heldur mætir hann einnig þörfum nærsamfélagsins sem eru 

kannski ekki svo augljós. Ein ástæða fyrir því að einstaklingar ákveða að hefja 

háskólanám getur verið sú að vinnumarkaður samfélagsins sé mettaður og því 

sé það óvenjulega spennandi valkostur að hefja nám. Á þeim tímum sem 

atvinnuframboð er lítið, er bæjarfélaginu á Akureyri mjög dýrmætt að hafa 

þann hornstein sem Háskólinn á Akureyri er. Möguleikinn er þá til staðar fyrir 

þá sem vilja grípa tækifærið og mennta sig í stað þess að sitja heima og þiggja 

bætur frá ríkinu eða flytja annað til þess að fara í nám.  

7.3 Samkeppnisaðilar 
Aðrir íslenskir háskólar eru óneitanlega helstu samkeppnisaðilar Háskólans á 

Akureyri en þrátt fyrir það má ekki gleyma óbeinu samkeppninni sem 

vinnumarkaðurinn veitir háskólanum. Höfundur skilgreinir þrjá íslenska 

háskóla sem helstu samkeppnisaðila Háskólans á Akureyri en það eru: Háskóli 

Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Bifröst. Hinir háskólarnir, 

Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri, Hólaskóla og Listaháskólann höfða til 

annars markhóps heldur en Háskólinn á Akureyri þar sem námsframboð þeirra 

er mjög frábrugðið því sem Háskólinn á Akureyri býður upp á. 
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7.3.1 Markaðshlutdeildargreining  

 
Mynd 2 Breytt markaðshlutdeild háskóla milli ára2

Í dag er markaðshlutdeild Háskólans á Akureyri 7,6% og hefur aukist lítillega 

frá árinu 2001 en þá var hún 7,5% og er því sem næst sú sama og hún var árið 

2001. Þó Háskóli Íslands sé með meiri hærri markaðshlutdeild árið 2010 heldur 

en 2001 þá er hún lægri heldur en samanlögð markaðshlutdeild Háskóla Íslands 

og Kennaraháskólans árið 2001. Háskóli Reykjavíkur hefur þó stækkað miðað 

við samanlagða markaðshlutdeild hans og Tækniháskólans árið 2001 sem 

nemur 0,7 prósentustigi (Hagstofa Íslands, á.á.b) 

 

7.3.2 Bein samkeppni – Háskóli Íslands 

Háskóli Íslands var stofnaður árið 1911 og fagnar því 100 ára afmæli sínu um 

þessar mundir, Háskóli Íslands er ríkisháskóli. Aðalbygging skólans stendur 

við Suðurgötu en skólinn starfar ekki ennþá allur á sama stað enda eru 

nemendur hans um 16.000 að tölu. Við Háskóla Íslands eru starfræktar 25 

deildir og býður hann upp á mesta námsframboðið af háskólum landsins. Sem 

dæmi um nám sem Háskóli Íslands býður upp á er; sagnfræði, þjóðfræði, 

stjórnmálafræði, lögfræði, jarðvísindi, landafræði, kennarafræði og margt 

fleira. Eingöngu þarf að greiða skráningargjöld í Háskóla Íslands en þau voru 

45.000 krónur fyrir skólaárið 2010-2011 (Háskóli Íslands, 2010). 

                                                 
2 Tölur um Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík 2001 eru samanlagðar við tölur úr þeim 
háskólum sem þeir hafa sameinast þ.e. Kennaraháskólanum og Tækniháskólanum. 
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Háskóli Íslands hagar markaðsmálum sínum þannig að markaðs- og 

samskiptasvið hefur heildarumsjón með öllu markaðsstarfi og samhæfir starfið 

innan eininga skólans. Sviðstjóri er Jón Örn Guðbjartsson en þar starfa einnig 

kynningarstjóri, verkefnisstjóri styrktarsjóða og verkefnastjóri viðburða, 

markaðsstarfið er því stórt í sniðum og ekki sambærilegt því sem fer fram í 

Háskólanum á Akureyri (Háskóli Íslands, á.á.b). 

7.3.3 Bein samkeppni – Háskólinn í Reykjavík 

Háskólinn í Reykjavík er ungur að árum en saga hans hefst með því að 

Viðskiptaskólinn í Reykjavík var stofnaður út frá því sem áður hafði verið 

Tölvuskóli Íslands. Nafnið breyttist úr Viðskiptaháskólanum í Reykjavík í 

Viðskiptaháskóla Reykjavíkur en síðar var því breytt í Háskólinn í Reykjavík. 

Tækniháskólinn sameinaðist Háskólanum í Reykjavík árið 2005 og stunda nú 

um 2.500 nemendur nám við skólann í 5 deildum (Háskólinn í Reykjavík, 

á.á.a) (Hagstofa Íslands, á.á.c). 

Háskólinn í Reykjavík er hlutafélag og er rekinn af Sjálfseignarstofnun 

Viðskiptaráðs Íslands um viðskiptamenntun sem er stærsti hluthafinn en aðrir 

hluthafar eru Bakhjarlar HR, Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins. 

Fram kemur á heimasíðu Háskólans í Reykjavík að eigendur hafi ekki 

fjárhagslegan ávinning af rekstri Háskólans í Reykjavík og ekki sé heimilt að 

greiða arð til hluthafa. Því er hér um að ræða óhagnaðardrifna skipulagsheild 

svipaða ríkisháskólunum (Háskólinn í Reykjavík, á.á.c). Háskólinn í Reykjavík 

inniheimtir skólagjöld og voru þau 154.000 krónur á önn fyrir grunnnám á 

háskólastigi (Háskólinn í Reykjavík, á.á.b).  

Við skoðun á því hvernig markaðsstarfi Háskólans í Reykjavík er háttað er lítið 

að finna á heimasíðunni annað en hverjir starfa við markaðs- og kynningarsvið 

og hvaða starfsheiti þeir bera. En úr þeim upplýsingum sem eru þar má sjá að 

12 manns starfa við sviðið og er þar að finna m.a. vefstjóra, grafískan hönnuð, 

forstöðumann almannatengsla, forstöðumann markaðsdeildar og verkefnastjóra 

(Háskólinn í Reykjavík, á.á.d). Markaðsstarf Háskólans í Reykjavík lítur því út 

fyrir að vera nokkuð stórt í sniðum.  

7.3.4 Bein samkeppni – Háskólinn á Bifröst 

Háskólinn á Bifröst varð til árið 2006 en áður hét hann Viðskiptaháskólinn á 

Bifröst og þar áður Samvinnuháskólinn. Háskólinn á Bifröst er 
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sjálfseignarstofnun en yfirstjórn hennar er í höndum Samtaka atvinnulífsins, 

hollvinasamtaka háskólans og háskólaráðs. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni 

eru nemendur þar nú tæplega 500 og hefur fækkað undanfarin ár, hinsvegar 

starfrækir skólinn frumgreinadeild sem kannski fellur ekki inn í fjöldatölur 

Hagstofunnar. Starfsemi skólans fer öll fram á Bifröst og þar er margskyns 

þjónusta í boði fyrir þá sem þar kjósa að dvelja. (Háskólinn á Bifröst, á.á.a) 

(Hagstofa Íslands, á.á.c). Skólagjöld eru innheimt í Háskólanum á Bifröst og 

skólaárið 2010-2011 námu þau 514.000 krónum (Háskólinn á Bifröst, á.á.b). 

Hvað markaðs- og kynningarmál varðar er einn markaðs- og vefritsstjóri í 

Háskólanum á Bifröst og markaðsstarfið virðist smærra í sniðum en í 

Háskólanum í Reykjavík til dæmis (Háskólinn á Bifröst, á.á.c). 

7.3.5 Óbein samkeppni – Vinnumarkaðurinn 

Óbeinu samkeppnina getur oft verið erfitt að meta. Atvinnumarkaðurinn 

breytist ár hvert og misjafnlega margir kjósa atvinnu fram yfir framhaldsnám. 

Sá tekjumissir sem fólk verður fyrir við það að hefja háskólanám gæti reynst 

einhverjum erfiður ljár í þúfu og því verði vinnumarkaðurinn fyrir falinu þegar 

á hólminn er komið. Fórnarkostnaður þess að fara í nám getur því oft verið 

ástæða þess að því er frestað. Ætla má að atvinnumarkaðurinn sé meira 

freistandi á tímum uppgangs og þenslu en á tímum samdráttar sé algengara að 

lágmarkslaun séu aðeins í boði og fólk sæki frekar í nám á þeim tímum. 

Kynbundin munur virðist líka vera á því hvort að vinnumarkaðurinn heilli 

nemendur og skýrsla sem Kristjana S. Blöndal og Jón Torfi Jónsson unnu árið 

2002 kemur m.a. fram að mikilvægasta ástæða þess að karlar hætta námi á 

framhaldsskólastigi sé gott atvinnutilboð, en hvað konur varðar eru það 

barneignir sem setja strik í reikning skólagöngunnar (Félag um 

foreldrajafnrætti, á.á.). 

7.3.6 Óbein samkeppni – Nám erlendis 

Þeir nemendur sem velja sér að stunda nám erlendis tilheyra örlítið öðrum 

markhópi heldur en þeim sem Háskólinn á Akureyri hefur verið að einbeita sér 

að undanfarið. Þetta fólk er e.t.v. drifið áfram af ævintýraþrá. Hinsvegar gefur 

það augaleið að dýrara er að stunda nám erlendis nú heldur en fyrir 

efnahagshrun og því ætti að vera hópur fólks sem ekki hefur efni á því að 

flytjast erlendis. Þessi hópur gæti þá e.t.v. haft áhuga á skiptinámi og veltir 
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höfundur því fyrir sér hvort skiptinám við Háskólann á Akureyri hljóti 

verðskuldaða athygli. 

7.4 SVÓT greining 
Með því að gaumgæfa og leggja faglegt mat á umhverfi Háskólans á Akureyri 

má ná betri árangri. Með því að skoða atriði í umhverfinu eykst skilningurinn á 

hvar styrkleikar og veikleikar skipulagsheildarinnar liggja og auðveldara 

verður að koma auga á ógnanir og tækifæri.  

7.4.1 Styrkleikar 

Styrkleikar Háskólans á Akureyri eru ýmsir, höfundur telur að háskólasvæðið 

sjálft og sú staðreynd að allt nám fari fram á sama stað sé styrkur skólans, öll 

aðstaða til námsins hér er til fyrirmyndar og umhverfið einkar fallegt. Það er 

styrkur Háskólans á Akureyri að hann spili jafn stórt hlutverk í samfélagi sínu 

og raunin er, aðgengi að samstarfi við fyrirtæki er gott og nemendur skólans 

hafa tækifæri til þess að fetta fingur sína út í atvinnulífið áður en skólagöngu 

lýkur. Mikill styrkur býr í kennaraliði skólans, en það má sjá af þeirri 

rannsóknarvinnu sem það hefur skilað og framlagi þeirra í því að gera námið 

persónulegt og sveigjanlegt. Stoðþjónustan við nemendur, bókasafn, 

námsráðgjöf og tækniaðstoð eru fyrsta flokks og auðvelt að flokka það sem 

styrk Háskólans á Akureyri. Félagslíf í Háskólanum á Akureyri er nokkuð 

öflugt þrátt fyrir að það sé mismunandi milli deilda. 

7.4.2 Veikleikar 

Lítið sem ekkert innra markaðsstarf og rangar aðferðir við að skapa skólanum 

góðan orðstír eru stærsti veikleiki Háskólans á Akureyri. Einnig er hægt að 

nefna fjársvelti í markaðsstarfi og tiltölulega einsleita markaðssetningu. 

Markaðssetningin er alltof sjálfhverf og flöt og markaðsaðgerðir síðari ára of 

lítið breyst frá ári til árs, mögulega sökum fjársveltis. Megin þunginn í 

markaðsaðgerðum liggur í kynningarferðum í framhaldsskólana þar sem 

skólinn er kynntur í heild sinni burt séð frá því um hvaða framhaldsskóla er að 

ræða. Þessi aðferð virðist vera talin „rétta aðferðin“ og ekki er hugsað nægilega 

vel út fyrir kassann. Rannsóknum á markhópi Háskólans á Akureyri er lítið 

sinnt og kynningarefni þess vegna ekki aðlagað nóg hverjum og einum.  
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Ef innra markaðsstarfi verður ekki kippt í liðinn og eitthvað innra 

mörkunarferli (e. internal branding process) hafið á næstunni, mun Háskólinn á 

Akureyri staðna og jafnvel tapa trúverðugleika sínum enn frekar.  

Háskólinn á Akureyri þarf að vera lifandi skipulagsheild í stöðugri þróun og 

hættan á því að hann staðni og námsframboðið steinrenni á einhvern hátt er til 

staðar, nema fjárhagslegt öryggi hans sé tryggt. 

Ekki er hægt að sleppa því að tala um andvaraleysi að hálfu Háskólans á 

Akureyri þegar neikvæð umræða um hann hefur verið í þjóðfélaginu, þetta þarf 

að laga. Til veikleika má einnig telja að hátt brottfall er úr sumum deildum 

skólans og litlar rannsóknir á ástæðum þess. 

Erfiðlegt getur verið að nálgast námsefni eins og aðalkennsluefni, bækur sem 

eru kenndar hafa oft á tíðum verið ófáanlegar á Akureyri. Nemendur þurfa 

annaðhvort að versla á netinu eða panta bækur frá Reykjavík. Skortur á 

námsframboði sem vekur áhuga karlmanna er veikleiki en hlutfall kvenkyns 

nemenda í Háskólanum á Akureyri hefur verið á bilinu 20-30% hærra að 

meðaltali heldur en í Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum 

á Bifröst frá því árið 2005.  

Þó svo að æviráðning starfsmanna heyri sögunni til þá virðist mjög erfitt að 

segja fólki upp, kvartanir undan ákveðnum kennurum og slæmur árangur í 

kennaramatinu hafa ekki leitt til uppsagna þó rekja megi sögu þeirra mörg ár 

aftur í tímann. Háskólinn á Akureyri er aðili að FÉSTA sem er félagsstofnun 

stúdenta við Háskólann á Akureyri og sér um stúdentagarðana. Þessi stofnun 

hefur staðið höllum fæti frá efnahagshruni og hefur átt erfitt með að bjóða 

nemendum samkeppnishæf verð á leigumarkaði. Tenging Háskólans á 

Akureyri við FÉSTA er veikleiki á meðan rekstur þess gengur ekki betur en 

raunin er.  

Niðurskurður leiddi til þess að ekki er lengur prófdómari yfir lokaritgerðum 

nemenda heldur var það lagt alfarið á herðar leiðbeinenda að gefa einkunn fyrir 

lokaverkefni en þetta er stór veikleiki og grefur undan trúverðugleika einkunna. 

7.4.3 Ógnanir 

Sú efnahagskreppa sem íslenskt þjóðfélag siglir í gegnum hefur haft neikvæð 

áhrif á framtíðarmarkmið Háskólans á Akureyri sem þurfti að draga saman, 

hagræða og halda að sér höndum í þróun á námsframboði sínu. Líklegt er að 
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Háskólanum á Akureyri stafi ennþá ógn af þeim óstöðugleika sem 

efnahagshrunið kom á, í íslensku menntakerfi. Umræður um sameiningu 

Háskólans á Akureyri við Háskóla Íslands eru háværar og nauðsynlegt er fyrir 

Háskólann á Akureyri að berjast gegn þessari þróun og sýna þjóðfélaginu að 

hann sé meira virði sem sjálfstæð eining heldur en partur af háskóla 

þjóðarinnar.  

Háskólinn á Akureyri þarf að gæta uppruna síns og rækta staðarnámið en 

hlutfall fjarnemenda hér við skólann má að mati höfundar ekki verða of hátt. 

Pólitískar stefnubreytingar í menntamálum gætu ógnað stöðu Háskólans á 

Akureyri en sterk staða hans í nærumhverfi sínu myndi líklega koma í veg fyrir 

yfirgripsmiklar breytingar á rekstri hans eða rekstrarformi. 

7.4.4 Tækifæri 

Tækifæri Háskólans á Akureyri eru mörg og margvísleg. Fyrst vill höfundur 

nefna það svæði sem Háskólinn á Akureyri starfar á og möguleikana sem fylgja 

því. Háskólinn á Akureyri ætti að setja það sem markmið að færa 

stúdentagarðana nær skólanum og berjast fyrir því að skipulagðar verði 

stúdentaíbúðir á háskólalóðinni, en kostir þess eru fjölmargir.  

Með styrkingu auðlindadeildar og uppbyggingu tæknifræði má laða að fleiri 

karlkyns nemendur en nú er gert. Námsframboðið sem Háskólinn á Akureyri 

býður upp á er kvenmiðað og tækifæri til stækkunar eru því meiri í karlmiðuðu 

námi. 

Háskólinn á Akureyri hefur verið að skoða möguleikann á því að gera námið 

sveigjanlegra þannig að nemandinn geti í auknu mæli ráðið því hvort hann situr 

fyrirlesturinn í skólanum eða heima eða hvort hann horfir á upptökur. Slík 

hugsun opnar heim tækifæra fyrir skólann og vissulega væri það frábært ef 

skólinn gæti státað sig af því að vera eini háskólinn á landinu sem gæti boðið 

nemendum sínum þjónustu á þessu stigi.  

Aukin nemenda og kennaraskipti myndu gefa Háskólanum á Akureyri 

alþjóðlegri blæ og um leið auka trúverðugleika hans út á við. Tækifæri liggja í 

því að standa betur að þessu atriði.  

Háskólinn á Akureyri á að reyna í meira mæli að láta nemendur vinna saman 

þverfagleg verkefni, þar sem nemendur úr mismunandi greinum kæmu saman 
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til þess að leysa eitthvað vandamál eða fjalla um mál út frá mismunandi 

vinklum. Þetta myndi gera námið meira spennandi í hugum margra. 

7.5 Samantekt SVÓT greiningar 
Tafla 4 Sýnir meginpunkta SVÓT greiningar 

  Styrkleikar   Veikleikar 

- Háskólasvæðið sjálft     - Dapurt innra markaðsstarf     
- Aðstaða í skólanum     - Flöt markaðssetning       
- Kennaralið     - Slæmt aðgengi að námsbókum     
- Sterk tengsl við atvinnulíf   - Staða FÉSTA       
- Öflugt félagslíf     - Kvenmiðað námsframboð     
- Nemendagarðar í göngufæri   - Andvaraleysi við neikvæðri umfjöllun um HA 

  Tækifæri   Ógnanir 

- Möguleikar háskólasvæðisins   - Óstöðugleiki í kjölfar efnahagshruns   
- Efling námsframboðs á áhugasviði karla - Umræða um sameiningu við Háskóla Íslands   
- Sveigjanlegra nám     - Stöðnun sökum lélegs innra markaðsstarfs   
- Þverfagleg verkefni     - Harðnandi samkeppni     
- Aukin nemenda og kennaraskipti - Pólitískar stefnubreytingar í menntamálum   

7.6 Miðuð markaðssetning Háskólans á Akureyri 
Markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla eru þrjú meginatriði miðaðrar 

markaðssetningar.  

7.6.1 Markaðshlutun Háskólans á Akureyri 

Hægt er að hluta markaðinn niður eftir því hvernig námi fólk sækist eftir, hér er 

hægt að tala um fólk sem sækist eftir grunnnámi, staðarnámi, fjarnámi og 

framhaldsnámi. Einnig er hægt að hluta markhópinn niður eftir aldri en yngri 

kynslóðin er líklegri til þess að velja staðarnám og grunn-nám á meðan þeir 

eldri eru líklegri til þess að velja fjarnám eða framhaldsnám. Hægt er að flokka 

markaðinn niður eftir því hvar fólk er búsett en þeir sem eru búsettir úti á landi 

hljóta að skoða fjarnámið sem möguleika á meðan þeir sem búsettir eru á 

Akureyri eða í nágrenni eiga auðveldara með að hafa staðarnámið sem 

möguleika. Einnig er hægt að hluta markaðinn niður eftir því hvaða menntun 

fólk hefur, þeir sem eru eingöngu með stúdentspróf eru þá líklegri til þess að 

sækja í grunnám á háskólastigi en þeir sem hafa B.Sc eða B.A próf eru líklegri 

til að leggja stund á nám á meistarastigi. Einnig er hægt að hluta markaðinn 
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niður eftir lífstíl, fólk sem hefur sest að á Akureyri er líklegra til þess að hefja 

nám í heimabyggð heldur en fólk sem telur sig laust úr átthagafjötrum og er 

tilbúið að flytjast búferlum til þess að hefja nám.  

Dæmi um markaðshluta Háskólans á Akureyri 

• Fjarnemar á framhaldsskólastigi 

• Stúdentsefni á stór-Eyjafjarðarsvæðinu 

• Stúdentsefni úr fjölbrautarskólum á suðurlandi 

• Foreldar stúdentsefna 

• Núverandi nemendur 

Í viðauka A er að finna töflu sem sýnir möguleika til markaðshlutunar en eftir 

að markaðurinn hefur verið hlutaður niður er auðveldara að spyrja sig að 

spurningum eins og „hverjir eru líklegir til þess að horfa á fjarnám sem 

raunhæfan valkost til náms á háskólastigi?“ og „hverjir eru líklegir til að hefja 

grunnnám í hjúkrunarfræðum?“ o.s.frv (Belch og Belch, 2007, bls. 50).  

7.6.2 Markaðsmiðun Háskólans á Akureyri 

Gríðarleg sóknartækifæri felast í markaðshlutanum „fjarnemar á 

framhaldsskólastigi“. Höfundur hafði samband við tvo framhaldsskóla sem að 

bjóða upp á fjarnám og innti eftir því hvort möguleiki væri á því að auglýsa 

fjarnám við Háskólann á Akureyri í kennslukerfum skólanna. 

Fjölbrautarskólinn við Ármúla var annar þessara skóla og svaraði fyrirspurn 

höfundar játandi (sjá viðauka B). Þarna er tækifæri til þess á ná til yfir 1.500 

nemenda sem hafa þegar reynslu af því að stunda fjarnám. Þetta er ný og 

spennandi nálgun til þess að kynna og markaðssetja fjarnámið í Háskólanum á 

Akureyri (Hagstofa Íslands, á.á.e).  

Markaðshlutinn „stúdentsefni á stór-Eyjafjarðarsvæðinu“ er mjög mikilvægur 

en eins og staðan er í dag koma 51% nemenda Háskólans á Akureyri frá 

norðurlandi eystra (Háskólinn á Akureyri, 2011, bls. 7). Séu tölur um nýnema 

fimm ár aftur í tímann skoðaðar hafa tæp 30% nýnema komið úr þeim 

framhaldsskólum sem staðsettir eru á norðurlandi eystra en það eru; 

Framhaldsskólinn á Húsavík; Framhaldsskólinn á Laugum; Menntaskólinn á 

Akureyri og Verkmenntaskólinn á Akureyri.  
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Nýnematölurnar sýna líka að nemendur úr fjölbrautarskólum á suðurlandi hafa 

verið duglegir að skrá sig í fjarnám 

hjá okkur en það er eitthvað sem 

hægt er að hafa í huga þegar 

markaðssetja skal Háskólann á 

Akureyri fyrir þessum hóp. Sé hópur 

þeirra kvenna sem skrá sig í nám í 

Háskólann á Akureyri með 

stúdentspróf frá 

Verkmenntaskólanum á Akureyri 

skoðaður þá er hjúkrunarfræðin lang 

vinsælust en fast á hæla henni koma viðskiptafræði, grunnskólakennarafræði 

og sálfræði. 

Tafla 5 sýnir hvernig karlkyns stúdentar frá Menntaskólanum á Akureyri og 

Verkmenntaskólanum á Akureyri dreifast niður á þær námsleiðir sem í boði 

vori í Háskólanum á Akureyri síðastliðin á árunum 2005-2010. 

Neðst í töflunni sést að 76,09% karla úr Verkmenntaskólanum á Akureyri 

völdu þessar greinar en 80,26% karla úr Menntaskólanum á Akureyri gerðu 

það.  

7.6.3 Staðfærsla Háskólans á Akureyri 

Markhópurinn hefur val. Háskólinn á Akureyri verður að gera sér grein fyrir 

því hvar hann stendur í augum þeirra sem hann skilgreinir sem hugsanlega 

verðandi nemendur. Varðandi þetta ætti markaðs- og kynningarsvið Háskólans 

á Akureyri að gera rannsóknir á viðhorfi mismunandi hópa í garð Háskólans á 

Akureyri. Það liggja fyrir nokkrar rannsóknir sem markaðs- og kynningarsviðið 

gæti nýtt í sínu starfi. 

• Hvað ræður vali á námssviði og háskóla? Viðhorf útskrifaðra nemenda frá 

Háskólanum á Akureyri (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján 

Óskarsson, 2010). 

• Hvert er viðhorf útskriftarnema við Menntaskólann á Akureyri til 

Háskólans á Akureyri? (Haukur Snær Baldursson, Jóhann Gunnar 

Kristjánsson, Kristján Gestsson og Þórólfur Ómar Óskarsson, 2009). 

Tafla 5 Karlkyns nemendur völdu sér eftirfarandi 
námsgreinar 
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• Viðhorf og væntingar stúdentsefna á Akureyri 2010-2011 (Ómar Örn 

Karlsson o.fl., 2011). 

Rannsóknir sem þessar gefa hugmyndir um hvað Háskólinn á Akureyri ætti að 

gera til þess að ná til fleiri viðskiptavina. Með reglubundnum rannsóknum 

getur Háskólinn á Akureyri endurstaðfært sig eftir þörfum til þess að mæta 

væntingum viðskiptavina sinna.  

Belch og Belch leggja fram eftirfarandi spurningar sem hafa skal í huga við 

staðfærslu skipulagsheilda. 

- Hvaða stöðu hefur þjónusta skipulagsheildarinnar í augum markhópsins, ef 

hún er til staðar? 

- Hvaða ímynd vill skipulagsheildin hafa? 

- Hverjir eru samkeppnisaðilar skipulagsheildarinnar? 

- Hefur skipulagsheildin næg fjárráð til að skapa ímynd og viðhalda henni? 

- Er skipulagsheildinni fært að halda sig við eina staðfærslustefnu? 

- Haldast stefnumótun skipulagsheildarinnar og staðfærslustefnan í hendur? 

(Belch og Belch, 2007, bls. 53). 

Mörg tækifæri liggja í mismunandi staðfærslustefnum, ætli Háskólinn á 

Akureyri sér að taka upp sveigjanlegra námsform (Stefán .B Sigurðsson, 

munnleg heimild, 1. apríl 2011) þarf hann að staðfæra sig þannig í hugum 

neytenda og um leið og hann gerir það skapar hann sér sérstöðu á markaðinum. 

Sérstaða er einn þeirra þátta sem geta hjálpað til við markaðssetningu 

óhagnaðardrifinna skipulagsheilda (Andreasen og Kotler, 2008, bls. 158).  

Þessi staðfærslustefna myndi að sjálfsögðu bara virka fyrir þann hluta námsins 

sem hefði þennan eiginleika, aðrar staðfærslustefnur þyrftu að vera til staðar 

fyrir meistaranámið t.d. gæti þar þurft að leggja áherslu á aðra hluti eins og að 

meistaranámið sé mikið til rannsóknatengt en nemandanum sé leiðbeint vel í 

gegnum rannsóknarferlið.  

Staðfærslustefnan þarf að haldast í hendur við innra markaðsstarf, en hún er 

hluti af mörkunarferlinu. Hlúa þarf að staðfærslunni með innra markaðsstarfi, 

annars fellur hún um sjálfa sig. 
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7.7 Markmið  
Þau markmið sem sett eru fram í þessum kafla eru unnin út frá hugmyndum 

höfundar en tekið er mið af þeim markmiðum sem komu fram í viðtölum við 

rektor og forstöðumann markaðs- og kynningarsviðs. Einnig er horft til fyrri 

rannsókna á viðhorfi til Háskólans á Akureyri við markmiðasetningu.  

• Nemendafjöldi við innritun að hausti 2016 sé yfir 2.000 og fjölgi jafnt á 

tímabilinu um 80 nemendur á ári með 10 nemenda fráviksmörkum. 

• Verði rannsóknin Viðhorf og væntingar stúdentsefna á Akureyri endurtekin 

eftir 3 ár muni hlutfall þeirra sem svara því til að þeir telji gæði Háskólans 

á Akureyri vera mjög eða frekar mikil vera 75% og þar af svarhlutfall 

„mjög mikil“ vera 25%. 

• Fjöldi nýnema með stúdentspróf úr Menntaskólanum á Akureyri verði yfir 

50 við innritun að hausti 2012. 

• Fjöldi nýnema með stúdentspróf úr Verkmenntaskólanum á Akureyri verði 

yfir 75 við innritun að hausti 2012. 

• Nýnemar í staðarnámi í sjávarútvegsfræði verði fleiri en 10 og nýnemar í 

staðarnámi í líftækni verði fleiri en 15 við innritun að hausti 2012. 

• Karlkyns nýnemar í fjarnámi í viðskiptafræði verði fleiri en 35 við innritun 

að hausti 2012. 

• Nýnemar á meistarastigi verði fleiri en 10 við innritun að hausti 2012. 

• Markaðs- og kynningarsvið gefi út fréttabréf í hverjum mánuði á næsta 

starfsári þar sem innra markaðsstarfi er sinnt. 

• Kennarar allra deilda sitji málstofur um mikilvægi þeirra hlutverks við 

uppbyggingu orðspors háskóla áður en næsta starfsári er lokið. 

• Markaðssetning Háskólans á Akureyri sé fagleg og vel miðuð, hópar eins 

og framhaldsskólakennarar og foreldar stúdentsefna fái einnig athygli 

markaðs- og kynningarsviðs Háskólans á Akureyri. 

• Aukið vægi almannatengsla í markaðsaðgerðum á komandi starfsári 

• Virkja starfslið Háskólans á Akureyri í markaðssetningu hans.  

• Virkja nemendur Háskólans á Akureyri í markaðssetningu hans. 

• Samskipti nemendafélaga við félagsmenn verði gerð auðveldari. 

• Upphefja vörumerki skólans. 
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7.7.1 Fjárhagsleg markmið  

Fjárhagsleg markmið í markaðsmálum eru þau að auka ekki kostnaðinn við 

markaðssetningu en reyna frekar að ná hagræðingu innan markaðssviðsins og 

geta þannig fært út kvíarnar. Stefnt er að því að ráða nemendur til starfa við 

markaðs- og kynningarsvið skólans á komandi skólaári til þess að sjá um 

kynningarstarf í framhaldsskólunum og losna þannig við að ráða manneskju í 

fullt starf tímabundið til þess að aðstoða forstöðumann markaðs- og 

kynningarsviðs þegar hvað mest er að gera hjá sviðinu (Stefán .B Sigurðsson, 

munnleg heimild, 1. apríl 2011). 

7.8 Markaðsherferð 
Til þess að fjölga nemendum Háskólans á Akureyri í samræmi við þau 

markmið sem sett hafa verið fram er nauðsynlegt að nota markaðshlutun og 

sérsníða markaðsaðgerðir að áheyrandanum. Sem dæmi má nefna að þegar 

Háskólinn á Akureyri fer kynningarferð í Verkmenntaskólann á Akureyri er 

algjör óþarfi að fara yfir kaflann sem fjallar um það hve gott sé að búa á 

Akureyri og hér sé frítt í strætó o.s.frv. Til þess að fjölga nemendum í 

einstökum greinum þarf að miða markaðssetningu þeirra greina betur að þeim 

sem líklegastir eru til að hefja slíkt nám.  

Gaman væri að vita hvort stúdentar gerðu sér einhverjar grein fyrir því hvað sé 

kennt í sjávarútvegsfræði, í kynningu á námsframboði er nauðsynlegt að fjalla 

um inntak námsins og því komið til skila hvað sé kennt, það er ekki sjálfsagt að 

stúdentsefni viti nákvæmlega hvað sjávarútvegsfræði er þverfaglegt nám og 

nær til margra þátta.  

Róm var ekki byggð á einum degi og sömu hugsun má heimfæra upp á 

uppbyggingu orðspors og ímyndar Háskólans á Akureyri. Þessi uppbygging 

þarf að eiga sér rætur innan frá og því mikilvægt að vekja kennara háskólans til 

umhugsunar um þeirra ábyrgð í uppbyggingarferlinu. Kennararnir og 

starfsfólkið eru andlit skólans gagnvart nemendum og nemendur eru svo einnig 

hluti af andliti skólans út á við. Til þess að virkja kennara í sínu hlutverki væri 

sniðugt að markaðs- og kynningarsviðið stæði að útgáfu mánaðarlegs 

fréttabréfs þar sem atburðir á döfinni væru kynntir og þar væri einnig 

vettvangur fyrir orðræður um mikilvægi þátttöku kennaranna. Það á að leyfa 

kennurum að koma með hugmyndir inn í markaðsstarfið. Það er hægt að gera 
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það með því að koma upp einhverskonar rafrænum hugmyndabanka á Stefaníu. 

Gott væri að kennararnir fengu meira út úr þátttöku sinni heldur en hrós, þó 

það væri góð byrjun, hugmyndasamkeppnir að lausn ákveðinna vandamála 

með veglegum verðlaunum, lokahóf fyrir þá sem stóðu sig vel og fleira í þeim 

dúr gætu slegið í gegn. Hvað nemendur varðar þá er rétta leiðin sú að nota 

samfélagsmiðla eins og Facebook og Twitter, það gæti verið sniðugt að inna 

nýnema eftir því að láta af hendi notendanöfn þeirra á þessum samfélagsvefjum 

svo auðveldara sé að hafa samband við þá. 

Innra markaðsstarf gagnvart nemendum þarf að vera unnið í samstarfi við 

stjórnir nemendafélaga skólans. Skynsamlegt væri að koma á reglulegum 

fundum milli markaðs- og kynningarsviðs og stjórn Félags stúdenta við 

Háskólann á Akureyri þar sem kynningarmál eru rædd og samstarf eflt. 

Höfundi þætti eðlilegt að skólinn kæmi að því að útbúa póstlista fyrir 

nemendafélög. 

Hægt væri að upphefja vörumerki Háskólans á Akureyri og gera það sýnilegra 

með því að opna vefverslun þar sem hægt væri að versla ýmislegan varning 

merktan Háskólanum á Akureyri eða nemendafélaginu FSHA. Dæmi um 

varning sem hægt væri að hafa til sölu í slíkri vefverslun er; kaffikönnur, 

pennar, barmmerki, möppur, merkispjöld, bolir, peysur, töskur, pokar, usb 

lyklar, bindisnælur og ermahnappar. Einnig mætti hafa þennan varning til sölu 

á þjónustuborði en mikilvægt er að nemendur geti skoðað hlutina á netinu og 

þeir séu jafnfram auglýstir þar og gerðir sýnilegir, til dæmis með 

auglýsingaborða á forsíðu vefs nemendafélagsins.  

7.9 Markaðsaðgerðir 
Nemendur eru mjög hugmyndafrjóir um markaðsaðgerðir og sniðugt væri að 

efla til hugmyndasamkeppni með veglegum verðlaunum. Tillögur höfundar að 

markaðsaðgerðum og aðgerðum í almannatengslavinnu eru eftirfarandi. 

Bjóða kennurum úr Verkmenntaskólanum og Menntaskólanum í „vísindaferð“ 

í Háskólann á Akureyri þar sem farið er yfir námsframboðið og sérstaklega 

nýjar námsleiðir. Byggingar og aðstaða kynnt og boðið upp á veitingar. 

Tilgangur þess að bjóða framhaldsskólakennurum í heimsókn í Háskólann á 

Akureyri er sá að þá er hægt að sýna þeim frá fyrstu hendi hvað Háskólinn á 
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Akureyri stendur fyrir og þá aðstöðu sem hann býður nemendum sínum. 

Væntur árangur milliliðalausra samskipta við framhaldsskólakennara eru þær 

að þeir tali um Háskólann á Akureyri á jákvæðari hátt og hafi þannig jákvæð 

áhrif á stúdentsefnin. Þetta er hópur sem þarf að hugsa vel um. 

Efla til mottumarskeppni innan skólans þar sem að skólinn myndi sjálfur veita 

viðurkenningu til sigurvegara. 

Hvetja starfsmenn til þess að taka þátt í hjólað í vinnuna átakinu sem er að 

jafnaði haldið á vorin. 

Þessi atriði auka umfjöllun um Háskólann á Akureyri, keppnirnar mynda 

stemmningu og léttir starfsandann.  

Lýsa byggingar skólans bleikar til að vekja þjóðina til umhugsunar um 

brjóstakrabbamein í tengslum við bleiku nælurnar.  

Byggingarnar skera sig úr þegar þær eru lýstar á öðruvísi hátt, þetta vekur 

athygli þeirra sem fara hjá og getur jafnvel fangað athygli fjölmiðla. 

Gera „lipdub“ eða „flashmob“ myndskeið til þess að vekja athygli á skólanum 

og nota í kynningarstarfi.  

Gefur skemmtilega nálgun á málefni og vekur athygli. Hluti af 

internetmarkaðssetningu, en skemmtileg og hnyttin myndbönd fara hratt á milli 

fólks með hjálp samfélagsvefja.  

Hafa samband við framhaldsskóla og athuga hvort þeir séu opnir fyrir því að 

leyfa auglýsingar frá Háskólanum á Akureyri á upplýsingaskjám sínum. 

Nokkuð augljóst að þarna er gott tækifæri til þess að ná til nemenda, 

mikilvægar upplýsingar eru oft birtar á skjám sem þessum og þar af leiðandi 

lesa nemendur á skjáina nokkuð oft. 

Senda systkinum útskrifaðra nemenda sérstaklega veglega kynningarpakka um 

Háskólann á Akureyri þegar þau eru á tvítugsaldri eða á skrá yfir nemendur 

sem stefna að brautskráningu úr framhaldsskóla það árið. Næla með merki 

skólans mætti jafnvel fylgja með. 

Rannsóknir hafa sýnt að hafi systkini stúdentsefnis gengið í einhvern ákveðinn 

háskóla er það líklegra til þess að velja þann skóla fram yfir aðra og því er 

mikilvægt að reyna að ná til þeirra sem hafa fjölskyldutengsl við Háskólann á 

Akureyri (Sargeant, 2005, bls. 314). 
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Senda yngri systkinum nýnema gjafir sem hæfa aldri þeirra og höfða til þeirra, 

merktar Háskólanum á Akureyri. 

Háskólinn á Akureyri verður að líta svo á að þessi hópur séu viðskiptavinir 

framtíðarinnar og því má ekki gleyma því að hugsa til þeirra. Gjafirnar þurfa 

ekki að vera merkilegar til þess að hafa áhrif. 

Útbúa merktan varning sem líklegt er að þeir myndu nota við námið og selja á 

kostnaðarverði til nemenda (bókamerki, penna, yfirstrikunarpenna, blýanta, 

teygjumöppur, töskur, poka, umslög). 

Tilgangur þess að selja nemendum merktan varning á kostnaðarverði eða 

jafnvel niðurgreiddu verði er sá að þá er merki skólans oftar fyrir augunum á 

þeim og það er hluti af mörkunarferlinu. Eigi nemandi mikið af merktum 

varningi er líklegt að fólk utan skólans taki eftir því líka og það er líka mjög 

mikilvægt. Rannsókn um stuðningsvörur leiddi í ljós að 71% þátttakenda höfðu 

fengið einhverjar stuðningsvöru í hendurnar á síðastliðnum tólf mánuðum, þá 

gengu 33,7% þeirra með hana á sér og rúmlega helmingur þátttakenda sagði 

viðhorf sitt til vörumerkisins hafa batnað frá því að þeir fengu vöruna í hendur 

(Belch og Belch, 2007, bls. 439). 

Vera með viðburði í kringum eftirfarandi daga: Dag íslenskrar tungu þann 16. 

Nóvember; dag umhverfisins þann 25. apríl; dag upplýsingatækninnar þann 

10. maí; dag rauða nefsins þann 3. desember; dag stærðfræðinnar sem er 

haldinn fyrsta föstudag í febrúar ár hvert; kvenréttindadaginn 19. júní; 

verkalýðsdaginn 1. maí. 

Rökstuðningurinn á bak við það að vera með viðburði í kring um sérstaka daga 

í almanaksárinu er sá að auðveldara er að fá fjölmiðlaumfjöllun á sérstökum 

dögum. Í fréttatímum er oft farið yfir það sem gert var á landinu í tilefni 

dagsins og það er þá líka hlutverk markaðs- og kynningarsviðsins að auðvelda 

fjölmiðlinum að vinna vinnuna sína með því að veita réttar upplýsingar. Með 

RÚV á háskólasvæðinu sjálfu ætti þetta ekki að vera mjög flókið ferli.  
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8 Umræður 
Það er tilfinning höfundar að ekki sé unnið nægilega markvisst að 

markaðsstarfi í Háskólanum á Akureyri og það gæti verið sökum þess að 

markaðs- og kynningarsviðið er fáliðað. Hinsvegar er það ekki afsökun fyrir 

því að vinna ekki eftir markaðsáætlun ár hvert. Það er í huga markaðsfræðings 

jafn fráleitt eins og að engin fjárhagsáætlun væri til hjá fjármálastjóra. Það að 

útbúa faglega markaðsáætlun fyrir hvert einasta starfsár sem tekur til allra þátta 

markaðsstarfsins væri fyrsta skrefið í rétta átt. Innleiðing markaðsmiðaðrar 

hugsunar í markaðsstarf Háskólans á Akureyri er forgangsatriði fyrir 

framkvæmdarstjórn og velta má því fyrir sér hvort ekki væri hægt að fá 

sérfræðing til liðs við háskólann í innleiðingarferlinu. Reynslubolta sem kann 

sitt fag 110% og kemur Háskólanum á Akureyri á kortið.  

Höfundur telur að sú vinna sem þurfi að fara fram sé ekki síst hvað varðar 

stefnumótun í markaðsstarfinu. Að skapa rétta ímynd fyrir skipulagsheildir eins 

og Háskólann á Akureyri getur verið afar vandasamt verk. Til að mynda geta 

ljósmyndir í kynningarefni sent röng skilaboð til þeirra sem málið varða. 

Hugsanlegt má telja að of mikið magn mynda af skælbrosandi fólki í 

háskólanámi sendi þau skilaboð að námið sé of létt. Fólk sem leggur í 

háksólanám sækist alla jafna eftir því að fá góða menntun þar sem að námið er 

krefjandi og hagnýtt fyrir viðkomandi. Þetta er eitt dæmi um hvernig 

ímyndarsköpun getur krafist mikillar nærfærni.  

Höfundur trúir því að sannfæring fólks um ágæti námsins við þann háskóla sem 

það stundar námið sé mikilvægasti þátturinn í mörkunarferli háskóla. 

Markaðsstarfið þarf því að vera öflugt innanhúss, það þarf að minna nemendur 

á að hæfir kennarar og fyrirlesarar séu að leiða það í gegnum námið og allir 

starfsmenn skólans séu tilbúnir að leggja sig fram við að nemandanum takist að 

ná þeim námsmarkmiðum sem hann setur sér. 

Háskólinn á Akureyri þarf að endurskoða aðferðir sínar í markaðssetningu þrátt 

fyrir að núverandi markaðsstarf sé ágætt að mörgu leiti. Höfundur er sammála 

núverandi forstöðumanni markaðs- og kynningarsviðs um að ýmislegt hafi 

áunnist undanfarin ár en telur þó að það verði að gera betur. Háskólinn á 

Akureyri þarf að tileinka sér markhópsmiðaða hugsun sem fjallað er um og er 
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útskýrð í kafla 2.2. Það má ekki horfa fram hjá þeim rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á markaðssetningu óhagnaðardrifinna skipulagsheilda. Eins og talað 

er um í kafla 2.3 héldu flestir markaðsfulltrúar sem Andreasen og Kotler ræddu 

við að markaðssetningin væri markhópsmiðuð en í mjög mörgum tilfellum 

kom í ljós að svo var ekki. Háskólinn á Akureyri má ekki gera ráð fyrir því að 

námið hér sé eftirsótt þó svo að umræðan í þjóðfélaginu eftir efnahagshrun hafi 

verið á þá leið að háskólamenntun væri eftirsóknarverð í eðli sínu.  

Rannsóknum á markhópi Háskólans á Akureyri er ekki gerð nægilega góð skil 

og felast aðallega í athugunum sem leiða ekkert af sér, enga skýrslu né 

minnisblað. Sú staðreynd að árangur markaðsaðgerða við Háskólann á 

Akureyri er lítið rannsakaður er mjög slæm fyrir markaðs- og kynningarsviðið, 

það eru ekki góð vísindi að þurfa að draga ályktanir og áætla að einhver 

árangur hafi náðst eins og fjallað er um í kafla 3.2. Þegar forstöðumaður 

markaðs- og kynningarsviðs var inntur eftir tíðni árangursmælinga og ástæðum 

fyrir því hvers vegna þeim hafi ekki verið sinnt, var því svarað til að fjársvelti 

hefði komið í veg fyrir það. Sérstaklega var tekið fram að dýrt væri að fá 

greiningarfyrirtæki til þess að gera svona skýrslur. Höfundi þykir þessi afsökun 

léleg og bera slæmt vitni um þá útsjónarsemi sem markaðs- og kynningarsvið 

Háskólans á Akureyri þarf að sýna. Höfundur telur að með góðu samstarfi við 

viðskiptadeild og kennara hennar væri auðvelt að fá nemendur sem eru að læra 

markaðsfræði og aðferðafræði til þess að sjá um þessar rannsóknir.  

Markaðssetning Háskólans á Akureyri hefur í meginatriðum lítið breyst milli 

ára þó nú sé byrjað að auglýsa í nýjum miðlum. Framhaldsskólakynningarnar 

eru staðlaðar og virka ef til vill þurrar í augum þeirra stúdentsefna sem þær 

sækja og fram kom í rýnihópi rannsóknarinnar að enginn þátttakandi hans 

sagði framhaldsskólakynningar hafa haft áhrif á ákvörðun þeirra um val á 

háskólanum. Samt telur forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs 

framhaldsskólakynningar vera bestu leiðina til þess að ná til fólks. Þessi 

staðreynd rennir stoðum undir það að ekki sé nægilega vel staðið að 

markaðsrannsóknum og það sé tekið tillit til þess hvað það er sem að hefur 

virkilega áhrif á val stúdentsefna á háskóla. Höfundur telur að sníða þurfi 

framhaldskólakynningar betur að áheyrendum þannig að þeir sem sitja 

kynningu hér á Akureyri þurfi ekki að eyða helmingnum af tímanum í að 

fræðast um Akureyri og kosti þess að búa hérna. Í kafla 2.2 er talað um hvernig 
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„utanfrá–inn markaðssetning“ (e. outside-in marketing) verði að koma í staðinn 

fyrir „innanfrá-út markaðssetningu“ (e. inside-out marketing). Þegar farið er í 

kynningar fyrir fólk á höfuðborgarsvæðinu þarf að leggja frekari áherslu á að 

ekki sé þörf á því að flytjast búferlum til þess að hefja ná við Háskólann á 

Akureyri enda séu gæði fjarnámsins í Háskólanum á Akureyri fyllilega 

sambærileg hefðbundnu háskólanámi. Það þarf að ganga úr skugga um að fólk 

viti af fjarnámsmöguleikum í hverju fagi fyrir sig og það sé kynnt sem hluti af 

námsúrvalinu. 

Það er tilfinning höfundar að markaðssetning Háskólans á Akureyri felist 

aðallega í kynningu (e.promotion) þ.e. hugsunin nær ekki lengra heldur en að 

skólanum vanti nýjan bækling, nýja ímynd, fleiri veggspjöld, meiri 

fjölmiðlaumfjöllun, betri samskipti við þessa og hina. Á meðan hugsar 

markaðsdeildin lítið um hina söluráðanna eins og t.d. fólk, ferla og 

áþreifanlegar vísbendingar. Markaðsstarf Háskólans á Akureyri ber því vott af 

sjálfhverfri hugsun að mati höfundar eins og hún er skilgreind í kafla 2.3. 

Höfundur telur þó að ekki sé endilega við markaðs- og kynningarsviðið að 

sakast nema upp að vissu marki, þar sem þjálfun markaðsfólks hefur verið á 

þann veg að því er kennt að beina þunga markaðssetningarinnar að ytri 

markhópum og hjá háskólum, einkum og sérstaklega tilvonandi nemendum 

eins og bent er á í kafla 4.2. 

Sú þróun sem getið er til í kafla 7.1.2 um fyrri árangur markaðsstarfs 

Háskólans á Akureyri telur höfundur að megi rekja til þess að innra 

markaðsstarfi við Háskólann á Akureyri hafi ekki verið sinnt nægilega vel og 

því hafi uppbygging á orðspori skólans mistekist. Í kafla 4.1 er fjallað um að 

innri markaðssetning sé lykillinn að varanlegri upphefð vörumerkis hjá 

háskólum og liggur viðamikil rannsókn Rex Whisman að baki þessari 

fullyrðingu. Í kaflanum er vitnað í Steve Benfield þar sem hann segir að hjá 

háskólum snúist vörumerki um tryggð. Sé innri markaðssetningu vel sinnt og 

nemendur kunni skólanum góða söguna, þá halda þeir tryggð við skólann eftir 

útskrift og launa honum með meðmælum og hvatningu. 

Höfundur telur að nauðsynlegt sé að setja markmið ár hvert á markaðs- og 

kynningarsviðinu til þess að auðvelda mælingar á árangri markaðsstarfs. 

Öll vörumerki hafa einhverja þýðingu fyrir viðskiptavinum. Í rannsókn Ómars, 

Rutar og Sunnu og vitnað er í, í kafla 7.6.3 sem rannsókn sem Háskólinn á 
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Akureyri ætti að nýta sér við staðfærslu, segir að Háskóli Íslands standi fyrir 

gæðum í hugum 82,2% þátttakenda. Þannig má draga þá ályktun að draumsýn 

Háskóla Íslands um að ná því markmiði að verða einn af 100 bestu háskólum í 

heimi sé að skila sér í bættu viðhorfi. Háskólinn á Akureyri gæti reynt að 

staðfæra sig í hugum neytenda eftir gildum sínum; frelsi, traust, framsækni og 

jafnrétti þannig að þegar fólk heyri Háskólann á Akureyri nefndan á nafn komi 

þessi gildi hans upp í huga þess. Höfundur veltir því hinsvegar fyrir sér hvaða 

þýðingu þessi gildi hafi í hugum mögulegra verðandi nýnema og hvort viðhorf 

stúdenta hafi verið rannsökuð þegar þessi gildi  voru ákveðin. Höfundur telur 

líklegra að ímynd gæðamála innan Háskólans á Akureyri geti batnað ef 

markmiðinu um að vera einn af fimm bestu norðurslóðaháskóla (e. artic 

universities) í heimi er haldið á lofti.  

Í kafla 4.4 er vitnað í rannsókn sem útskrifaðir nemendur úr Háskólanum á 

Akureyri tóku þátt í og fjallaði sú rannsókn meðal annars um hvað hefði skipt 

mestu máli þegar þau ákváðu að hefja nám við Háskólann á Akureyri. 

Áhugavert námsframboð var númer eitt og þar á eftir var litið til gæða námsins 

en það þriðja sem var nefnt var ímynd háskólans/áhersla skólans. Þetta er 

mikilvægt að hafa í huga við markaðssetninguna ekki síst í ljósi þess að þessi 

rannsókn fjallar um Háskólann á Akureyri. Það er umhugsunarefni fyrir 

háskólann hve hátt hlutfall kvenna stunda hér nám eins og fram kemur í kafla 

7.4.2. Höfundur telur að þessa þróun megi rekja beint til námsframboðsins í 

Háskólanum á Akureyri og hann ætti að skoða að fullri alvöru að auka úrval 

spennandi námsleiða fyrir karlmenn eins og t.d. verkfræði eða tæknifræði. Í 

kafla 4.4 er einnig vitnað í aðrar rannsóknir á áhrifavöldum í 

ákvarðanatökuferlinu þegar nemendur velja sér háskóla og þar er minnst á 

kennara af öðrum skólastigum. 

Útlit er fyrir að hægja muni á vexti markaðarins og samkeppni um nemendur 

harðni í kjölfarið þó ekki sé útséð hvenær þetta gerist. Markaðsgreining leiddi í 

ljós að útskrifuðum stúdentum á norðurlandi eystra hefur einungis fjölgað um 

11,25% frá árinu 2001 á meðan þeim hefur fjölgað nærri fjórum sinnum meira 

sé meðaltal á landsvísu skoðað. Þetta gæti þýtt að nú þurfi Háskólinn á 

Akureyri að sækja nemendur sína í auknu mæli út fyrir norðurland. Samkeppni 

milli samfélagshlutanna þriggja sem talað er um í kafla 1.1; þriðja aðilans, 

einkageirans og hins opinbera um vinnuafl (nemendur) er líkleg til þess að 
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harðna með bættu efnahagsástandi þannig að það er spurning um hvort 

Háskólinn á Akureyri geti undirbúið sig eitthvað fram í tímann fyrir harðnandi 

samkeppni. Einnig er útlit fyrir að þeim aðilum fækki sem hyggja á 

háskólanám á næstu árum, en þessa ályktun dregur höfundur út frá þeirri 

staðreynd að fjölgun háskólanema undanfarin 10 ár hefur verið hraðari heldur 

en fjölgun þeirra sem klára stúdentspróf og einnig er fólksfjölgun ekki það hröð 

að ólíklegt verður að teljast að háskólasamfélag á Íslandi geti haldið áfram að 

stækka á sama hraða og það hefur gert undan farin 10 ár. Það er örlítið rætt um 

þessa þróun á alþjóðavísu í kafla 4. 

Höfundur telur að þær þreifingar sem hafa verið um sveigjanlegt nám í 

Háskólanum á Akureyri sé spennandi upp á framtíð skólans að gera. Ef þetta 

gefst vel og ánægja ríkir gefur þetta Háskólanum á Akureyri tækifæri til að 

staðfæra sig á nýjan hátt þar sem að hugsunin um að þægindi nemandans séu 

höfði í fyrirrúm væri hífð upp á hærra plan og það er í samræmi við 

markshópsmiðaða hugsun eins og hún er skilgreind í kafla 2.2.  

Höfundur telur að augljóst sé að aðgerða sé þörf til að bæta samskipti og 

viðhorf kennara til skólans og kjarnastarfseminnar, hætta getur myndast á því 

að þetta muni á endanum hafa neikvæð áhrif á ímynd skólans. 

Höfundur telur að hugsa þurfi betur um aðra hópa heldur en bara stúdentsefni. 

Það þarf að hugsa vel um framhaldsskólakennara og það ætti að vera 

forgangsmál að ganga úr skugga um það að þeir byggji skoðanir sínar á 

Háskólanum á Akureyri á réttum grunni og fái að upplifa það frá fyrstu hendi 

hvernig Háskólinn á Akureyri tekur á móti nemendum sínum. 

Höfundur telur að leggja þurfi aukna áherslu á öflug almannatengsl en Stefán 

B. Sigurðsson rektor Háskólans á Akureyri segir einmitt í kafla 6.1 að hann 

telji þá leið vera best til þess fallna að láta almenning vita af skólanum. 

Almenningur á að kynnast Háskólanum á Akureyri í gegnum gjörðir hans og 

umfjöllum um þær í fjölmiðlum, líta þarf sérstaklega til rannsóknarvirkni 

kennara og gera meira úr því að þeir taki virkan þátt í þjóðfélagsumræðum í 

fjölmiðlum að mati höfundar. Höfundur telur gerð almannatengsla áætlunar í 

markaðsstarfi Háskólans á Akureyri vera þarft verkefni. Tækifæri liggja í 

staðsetningu Ríkissjónvarpsins og útvarps hér innan háskólaþyrpingarinnar 

eins og bent er á í kafla 7.4.4 og mikilvægt að hlúa vel að sambandi milli 

starfsmanna RÚV og markaðs- og kynningarsviðs Háskólans á Akureyri. 
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Aukið vægi almannatengsla gæti dregið úr kostnaði við auglýsingar, ekki þyrfti 

að auglýsa eins mikið til þess að ná sömu athygli fólks, eða það mætti 

einfaldlega ná aukinni athygli með tiltölulega litlum tilkostnaði og þá skiptir 

útsjónarsemi markaðs- og kynningarsviðsins máli við að vekja athygli 

fjölmiðla á gjörðum skólans. Háskólinn á Akureyri þarf að huga að 

áfallastjórnun og er það hluti af innra markaðsstarfi að eitthvað hafi verið gert 

til þess að undirbúa óvænt áföll. Það er gott til afspurnar ef Háskólinn á 

Akureyri væri tilbúinn með viðbragðsáætlun við því að nemendur kæmust ekki 

í próf vegna ófærðar á Akureyri og það gæti jafnvel vakið athygli fjölmiðla.  

Úrbætur á vefsíðu Háskólans á Akureyri og aukun virkni á internetinu er að 

mati höfundar forgangsatriði við markaðssetningu hans. Markhópurinn eyðir 

miklum tíma á internetinu og auðvelt getur verið að hluta markaðinn niður og 

beina auglýsingum eingöngu að markhópnum. Samfélagsvefurinn Facebook 

býður auglýsendum til dæmis upp á að birta auglýsingar einungis hjá þröngt 

skilgreindum hópi og því auðvelt að vera með mjög miðaða markaðssetningu 

þar. Sem dæmi um þröngt skilgreindan markhóp væri hægt að birta þar 

auglýsingu fyrir heilbrigðisdeild sem birtist aðeins á síðum kvenna á aldrinum 

20-28 ára sem staðsettar eru á Íslandi og birtast sérstaklega oft hjá þeim sem 

hafa sjónvarpsþætti sem fjalla um heilbrigðismál eins og t.d. Scrubs, Gray‘s 

Anatomy og ER.  

Einstaklingar sem hefja háskólanám eru í leiðangri sem eykur möguleika þeirra 

í framtíðinni og mun efla sjálfstraust og auka sjálfsvirði þeirra. Háskólanám 

uppfyllir einmitt þessar þarfir og kannski liggur sóknartækifæri í því að vekja 

athygli fólks á þessum ávinningi. Í markaðssetningu Háskólans á Akureyri 

gagnvart nærumhverfi sínu á hann að leggja áherslu á þægindin sem fylgja því 

að mennta sig í heimahögum, tímasparnaðinn sem hlýst af því og einnig þann 

sparnað sem fylgir fjárhagslegu hliðinni. 

Hvað fyrirkomulag hönnunarmála varðar þykir höfundi alveg fráleitt og 

ófaglega staðið að verki með því að bjóða þau ekki út, í það minnsta á þriggja 

ára fresti.  

Ein leið væri að ráða grafískan hönnuð inn á markaðs- og kynningarsviðið sem 

gæti þá séð um hönnun fyrir Háskólann á Akureyri og sömuleiðis séð um 

vefsíðu háskólans en það hefði einhverja hagræðingu í för með sér að hætta að 

kaupa hönnun utan frá. Önnur leið væri að víkka sviðið og búa til markaðs- og 
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samskiptasvið sem innihéldi, forstöðumann, mannauðsstjóra skólans, 

alþjóðafulltrúa og grafískan hönnuð.  

Sé ekkert svigrúm til þess að fara í mannaráðningar telur höfundur að brýnast 

sé fyrir núverandi forstöðumann markaðs- og kynningarsviðs að koma innri 

markaðssetningu í betra horf. Að halda áfram með þungann á ytri 

markaðssetningu án breytinga á innra markaðsstarfi telur höfundur vera eins og 

að byggja hús á sandgrunni. Háskólinn á Akureyri þarf að endurskoða 

starfslýsingar sínar en forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs ber því fyrir 

sig að samkvæmt starfslýsingu sé innra markaðsstarf ekki á hennar ábyrgð né 

heldur umsjá yfir því að neikvæðri umfjöllun sé svarað rétt. 

 Að endingu vill höfundur benda á að það er réttmæt krafa nemenda að faglega 

sé ráðið í allar stöður og að allar lausar stöður séu auglýstar til umsókna, 

vinaráðningar eru með öllu ólíðandi í stofnun eins og Háskólanum á Akureyri.   
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9 Niðurstaða 
Sú rannsóknarspurning sem lögð var fram í inngangi ritgerðarinnar var þessi: 

„Hvaða leiðir má fara til þess að ná auknum árangri í markaðsstarfi 

Háskólans á Akureyri?“ 

Það sem þarf að gera til þess að ná betri árangri í markaðsstarfi Háskólans á 

Akureyri er að innleiða markaðsmiðaða hugsun. Það á að útbúa markaðsáætlun 

fyrir hvert starfsár fyrir sig en þannig er hægt að halda betur utan um alla þætti 

markaðssetningarinnar. Markaðs- og kynningarsviðið á að setja markmið, það 

á að mæla árangur markaðsstarfsins og notfæra sér rannsóknir sem gerðar hafa 

verið um markaðssetningu æðri menntunar. Markaðs- og kynningarsviðið þarf 

að endurskoða markaðsaðgerðir sínar og sníða þær betur að hverjum og einum 

áheyranda. Markaðs- og kynningarsviðið á að leita nýrra leiða til kynninga 

innan framhaldsskóla. Markaðs- og kynningarsviðið þarf að átta sig á því að 

mörkunarferlið hefst innan frá, sé ætlunin að upphefja ímynd Háskólans á 

Akureyri í augum almennings þarf að byrja á því að sannfæra kennara og 

nemendur. Markaðs- og kynningarsviðið á að víkka sjóndeildarhring sinn og 

beina þunga sínum að fleiri hópum heldur en bara stúdentsefnunum sjálfum. 

Markaðs- og kynningarsviðið á að kynna Háskólann á Akureyri fyrir 

framhaldsskólakennurum af fyrstu hendi með því að bjóða þeim í heimsókn. 

Háskólinn á Akureyri þarf nauðsynlega að koma innra markaðsstarfi í betra 

horf og passa að því sé vel sinnt. Það þarf að vera ljóst hver ber ábyrgð á innra 

markaðsstarfi. Markaðs- og kynningarsviðið þarf að móta sér stefnu hvað 

almannatengsl varðar og útbúa almannatengslaáætlun, slík áætlun ætti líka að 

ná til áfallastjórnunar. Háskólinn á Akureyri þarf að sjá til þess að það sé skýrt 

hver ber ábyrgð því að neikvæðri umfjöllun sé svarað, andvaraleysi í þessum 

efnum er ólíðandi. Háskólinn á Akureyri þarf að bæta samskipti við nemendur 

með auknu upplýsingaflæði. Fulltrúi markaðs- og kynningarsviðs á að koma á 

fundi FSHA með samstarfstillögur og hjálparbeiðnir. Markaðs- og 

kynningarsviðið á að virkja nemendur í meira mæli til þátttöku í 

markaðsstarfinu. Markaðs- og kynningarsviðið á að notfæra sér nálægðina við 

RÚV og reyna að fá umfjallanir um skemmtilega viðburði í skólanum. 

Markaðs- og kynningarsviðið þarf að sýna útsjónasemi við að ná athygli 
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fjölmiðla og getur þá horft til þess að vera með viðburði á dögum sem hafa 

sérstöðu í almannaksárinu. Markaðs- og kynningarsviðið á að vera í öflugu 

samstarfi við þá kennara sem kenna markaðsfræði í viðskiptadeild háskólans 

og þá kennara sem kenna aðferðafræði innan hans. Markaðs- og 

kynningarsviðið þarf fyrst og fremst að markaðssetja námið sjálft, segja frá því 

hverskonar verkefni eru unnin og hvaða aðilar atvinnulífsins hafi verið að fá 

nemendur Háskólans á Akureyri í lið með sér við lausn vandamála. Það þarf að 

sannfæra áheyrendur um að nám við Háskólann á Akureyri muni skila þeim 

góðu veganesti út í lífið. Háskólinn á Akureyri á að hefja sölu á 

stuðningsvarningi, endurskoða heimasíðu sína og auka umsvif sín á 

samfélagsvefjum. Háskólinn á Akureyri á að auglýsa allar lausar stöður til 

umsókna, þannig er hægt að fá hæfasta fólkið og eykur traust nemenda til 

starfsfólks. Háskólinn á Akureyri á að auka umsvif markaðs- og 

kynningarsviðsins. 

Þetta allt er hægt að gera til þess að bæta árangur markaðsstarfsins við 

Háskólann á Akureyri. 
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Viðaukar 

Viðauki A – Tafla yfir markaðshlutun 
Markaðshlutun 

Aðal 
vídd 

    Breytur markaðshlutans Dæmigerð skipting   

Staðsetning Svæði Norðausturland; Norðvesturland; Vestfirðir 
o.s.frv 

  Stærð þéttbýliskjarna Minni en 1.500; 1.500 -3.499; 3.500 - 9.999; 
10.000 - 24.999; 25.000 - 49.999; 50.000 - 
99.999; 100.000 - 249.999; 250.000 - 499.999; 
500.000 - 999.999; 1.000.000 eða fleiri 

    
    

  Stórborgarsvæði Metropolitan Statistical area (MSAs) 
  Þéttleiki byggðar Þéttbýli; úthverfi; smábær; dreifbýli 
Lýðfræðiskipting Kyn Karlkyn; Kvenkyn 
  Aldur Yngri en 6 ára; 6-11 ára; 12-17 ára; 18-24 ára; 25-

34 ára; 35-44 ára; 45-54 ára; 55-64 ára; 65-74 
ára; 75 ára og eldri 

    

  Kynþáttur Af afrískum uppruna; af asískum uppruna; frá 
rómönsku ameríku; af hvíta kynstofninum o.s.frv     

  Lífsskeið Hvítvoðungur; leikskólaaldur; grunnskólaaldur; 
unglingsár; háskólaaldur; fullorðinsár; efri ár     

  Fæðingartímabil Eftirstríðsár(1946-1964); kynslóð X (1965-1976); 
kynslóð Y (1977-dagsins í dag)     

  Stærð heimilis 1; 2; 3-4; 5 eða fleiri 
  Tegund húsnæðis Leiguhúsnæði; eigið húsnæði; foreldrahús 
  Hjúskaparstaða Í sambúð; einhleypur; giftur; fráskilinn; ekkill 

o.s.frv 
Félagshagfræðiskipting Tekjur á ársgrundvelli Lægri en 1.000.000 ISK; 1.000.000-1.700.000 ISK; 

1.700.001-2.500.000 ISK; 2.500.001-3.500.000 
ISK; 3.500.001 ISK og hærri 

    
    

      Menntun Grunnskólamenntun; framhaldsskólapróf; 
Háskólamenntun o.s. Frv         

      Starfssvið Stjórnunar eða sérfræðistaða; sjómennska; 
landbúnaður; skógrækt; söluaðili; þjónusta; 
o.s.fvr 

        

Lífsháttaskipting Persónuleiki Hópsækinn; áráttukenndur; innhverfur; 
árásargjarn; metnaðargjarn     

  Gildi Raunsæisfólk; fullkomnunaráráttufólk; afreksfólk; 
kunnáttufólk; trúaðir; dugnaðarfólk; skaparar; 
latir 

    

  Lifnaðarhættir Sestir að; gjaldþrota; heimilislausir 
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Viðauki B – Tölvupóstsamskipti við FÁ 
Sent til Steinunnar H. Hafstað þann 18. mars á póstfangið 
steinunn@fa.is 
 
Sæl Steinunn 
 
Þórólfur Ómar Óskarsson heiti ég og er nemandi á lokaári í Háskólanum á 
Akureyri, ég er að vinna að lokaverkefni mínu þessa daganna sem snýr að 
faglegu markaðsstarfi og er um leið að útbúa nýja markaðsáætlun fyrir 
Háskólann á Akureyri. 
Fyrirspurn mín til þín snýr að því hvort að það sé einhver möguleiki á því 
að Háskólinn á Akureyri fengi að auglýsa námsframboð sitt í Blackboard 
umhverfi FÁ, gegn greiðslu að sjálfsögðu. FÁ er sá skóli á landinu sem er 
með flesta nemendur skráða í fjarnám og ég tel að þetta sé frábær markhópur 
fyrir HA og gæti skilað árangri að auglýsa fjarnám HA þarna inni. Til 
gamans má geta að 65% þeirra nemenda sem hafa byrjað nám við Háskólann á 
Akureyri og komið frá FÁ hafa valið fjarnámsleiðina ef við horfum 5 ár 
aftur í tímann. 
 
Sú hugmynd sem ég hef að auglýsingu er bara einfaldlega einhver lítill 
borði sem hefði tengil á bak við sig sem myndi vísa viðkomandi inn á vef 
Háskólans á Akureyri. Þetta yrði ný nálgun á námskynningu Háskólans á 
Akureyri en ég tel persónulega að þær kynningar sem markaðs- og 
kynningarsviðið er að standa í með því að heimsækja framhaldsskólana skili 
ekki nægilega góðum árangri. 
 
Yrði þetta samþykkt út frá siðferðissjónarmiðum eða er eitthvað sem kæmi 
veg fyrir að HA fengi að auglýsa á þennan hátt hjá ykkur? 
 
Kær kveðja 
Þórólfur Ómar Óskarsson 
S - 8484672 

 
Svar Steinunnar H. Hafstað, barst 21. mars á póstfangið 
ha080134@unak.is 
 
Sæl Þórólfur, afsakaðu hve seint ég svara en ég var erlendis þar til í 
gærkvöldi. 
 
Þetta er athyglisverð hugmynd sem ég mun bera undir mína samstarfsmenn og 
verð í sambandi við ig innan fárra daga. 
 
 
Með kveðju, 
Steinunn 
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Sent til Steinunnar H. Hafstað þann 28. mars á póstfangið 
steinunn@fa.is 
 
Sæl 
 
Ég vona að ég heyri frá þér aftur :) 
 
Kveðja  
 
Þórólfur Ómar Óskarsson 
 

Svar Steinunnar H. Hafstað, barst 28. mars á póstfangið 
ha080134@unak.is 
 
Sæll Þórólfur 
 
Við höfum rætt þetta og höfum áhuga á þessu samstarfi en þurfum kanna hjá 
SKÝRR sem hýsir Blackboard fyrir okkur hvort þeir sjái nokkra meinbugi á 
þessu og hvernig við getum sett inn slíka auglýsingu. 
 Hvað hefur HA hugsað sér að væri sanngjarnt að greiða fyrir svona 
auglýsingu? 
 
 
Með kveðju,  
Steinunn 
 
Afrit sent til þróunarstjóra FÁ Helmut Hinrichsen. 
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Viðauki C - Viðtal við Stefán B. Sigurðsson 
Viðtal tekið við Stefán B. Sigurðsson rektor Háskólans á Akureyri á 

skrifstofu hans, Akureyri þann 1. apríl 2011. 
 

Spyrill: Hvernig er samstarfs yfirstjórnar Háskólans á Akureyri við forstöðumann 

markaðs- og kynningarmála? Eru fundir haldnir reglulega eða? Hvernig er 

þessum málum háttað? 

Stefán:  Óformleg, dagleg samskipti eru mikil, það er lykillinn í þessu, óformleg dagleg 

samskipti vegna þess að hún, eða markaðs- og kynningarsviðið er með 

skrifstofu beint á móti skrifstofu rektors og það skiptir miklu máli, ég er oft 

með opna hurð, þau eru með opna hurð og ég segi það alveg hiklaust að ég 

vildi ekki vilja missa þær héðan, ef þær færu fremst á ganginn þá yrði ég að 

fara að halda fundi, það eru semsagt færri fundir, við erum með fundi en enga 

skipulega fundi. Heldur fundi eftir þörfum og mikil dagleg samskipti. 

Spyrill: Og þú telur að þessu sé bara best háttað þannig?  

Stefán:  Miðað við aðstæður sko, miðað við að markaðs- og kynningarsviðið annar ekki 

því sem að það þyrfti að anna, það er fáliðað. Það er einn markaðs- og 

kynningarstjóri, svo fer hún í fæðingarorlof og þá ráðum við annan á meðan og 

svo ákváðum við að láta þetta skarast á meðan kynningarstarf háskólans færi 

fram en sú sem að var ráðin á meðan hún hættir núna í apríl þegar þetta mesta 

álag í markaðs- og kynningarstarfinu er gengið yfir.  

Spyrill:  Hvernig fór þessi ráðning fram á afleysingarmanneskjunni? Var auglýst? 

Stefán: Þar rekur þú mig á gat vegna þess að það er framkvæmdastjóri sem að hélt utan 

um það, þannig að ég þori ekki að svara því. Þannig að það þarf að spyrja hann 

hvernig það var gert, ég held að það hafi ekki verið auglýst, það er ekki 

auglýsingarkrafa sko á afleysingar, en þannig að ég hef grun um að það hafi 

ekki verið auglýst en þori þó ekki að segja um það. Ég er mikill 

auglýsingamaður og vil láta auglýsa, ég sé alltaf kosti við það, ég sé enga galla.  

Spyrill:  Nú er ég að spyrja að þessu vegna þess að sú sem að tók við þessu er með 

lýðfræðimenntun, lýðheilsu... og í meira lagi undarleg ráðning. 

Stefán:  Já það er, þess vegna vil ég oft láta auglýsa og svo gerir maður einhverjar 

ákveðnar kröfur í auglýsingunni sko, alveg eins og læknir var borgarstjóri, 
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getur orðið borgarstjóri sko, þó hann sé læknir en menn segja að „það passar 

ekki sko“. 

Spyrill: Upp á markmiðasetningu, hver eru langtímamarkmið Háskólans á Akureyri? Er 

stefnt að mikilli fjölgun nemenda? Á hvaða sviðum þá helst og hvað getur 

kannski Háskólinn á Akureyri stækkað mikið miðað við húsakost og svona? 

Hvert stefnir háskólinn? 

Stefán:  Sko ég held við séum með í dag á milli þrettán og fjórtánhundruð ársnemendur, 

við erum með eitthvað um 1500 einstaklinga og bara strax það, segir okkur að 

ársnemendahlutfallið hér er tiltölulega hátt miðaða við einstaklingsfjöldann. Til 

dæmis miðað við HÍ þar er miklu meiri munur á einstaklingum og 

ársnemendum, það eru miklu fleiri þar í svona hlutastarfi sko, ef við berum það 

saman og við stefnum að því að fjölga nemendum jafnt og þétt, ekki í stórum 

stökkum heldur að reyna að fá jafnt og þétt núna næstu fimm sex árin myndi ég 

vilja sjá allt að svona 70 – 100 nemenda fjölgun á ári. Þannig að við stefndum 

að því að eftir sex sjö ár að vera búin að ná 2.000 nemendum og húsnæðið í 

dag leyfir alveg 2.000 nemendur. 

Spyrill:  Og þá ertu að hugsa um sko jafna skiptingu á fjarnemum og staðarnemum? 

Stefán:  Nei þar.. það sem er að koma inn í núna, við erum með staðarnema og 

fjarnema, við stefnum alltaf að því að hafa ákveðinn grunn staðarnema, 

undirstöðuhóp sem eru staðarnemar, það er alveg krafa. Síðan með fjarnemana 

versus lotunemana, því ég hef grun um að lotunemahópurinn eigi eftir að 

stækka stöðugt. Á kostnað fjarnema, hreinir fjarnemar eiga eftir að fara 

minnkandi og fjarnemar eiga eftir að dragast meira inn í lotunámið og það 

verði svissað yfir í það. Og þegar að ég er að tala um lotunám þá er ég ekki að 

tala um sko samanþjappað staðarnám, það er rangt. Þú tekur ekkert við á 

fjórum dögum 40 fyrirlestrum, það er ekki hægt heldur verður þú að breyta 

náminu, mjög mikilvægt að þú komir og hittir. Og fyrirlestrarnir sem þú færð 

eiga að vera allt öðruvísi þeir eiga að vera yfirlitsfyrirlestrar, þeir eiga að vera 

samantektarfyrirlestrar og þarna á að byggja upp kerfi þannig að nemandinn 

geti farið heim aftur fullur af hugmyndum um hvernig hann ætlar að vinna í 

tímabilinu á milli lota, þannig að það verður svona öðruvísi. Ég sé þróunina 

fara í þá áttina, fastur staðarnemakjarni sem vex hægar. En ég hugsa að hinn 

kjarninn lotu/fjarnemar vaxi hraðar. 

Spyrill:  En semsagt þá er stefnt að fjölgun nemenda? 
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Stefán:  Hugsunin er sú að við gerum... Við ætlum ekkert að breikka sviðið mikið hjá 

okkur heldur gera betur það sem við erum að gera. 

Spyrill:  Semsagt ekki auka námsframboðið? 

Stefán:  Nei, með svipað námsframboð en leyfa því að þróast og eflast. Það 

námsframboð sem við erum með, en aukningin eða breikkunin eigi sér stað 

gegnum samstarf við aðra háskóla þannig að nemendur Háskólans á Akureyri 

fái í framtíðinni aukna valmöguleika vegna samstarfs Háskólans á Akureyri við 

aðra háskóla. 

Spyrill: Innanlands? 

Stefán: Bæði innanlands og utan, innanlands kannski undirstrikað en við reynum 

utanlands líka, þá sérstaklega ríkisháskóla til að byrja með en vonandi þá líka 

ef hinir lifa áfram þá bara samstarf við alla háskóla, valmöguleikar nemenda, 

það er sko stefna númer eitt tvö og þrjú núna að sko byggja skólann áfram upp 

með nemendurna í huga sko. 

Spyrill:  Það sem að ég er líka búinn að vera hugsa um og búinn að hafa nokkrar spurnir 

af er að það var víst gerð skýrsla um sveigjanlegt nám og er búið að vera 

eitthvað test í gangi og þetta ræddi ég við Sigrúnu í gær, er það kannski 

eitthvað það sem þú ert að meina með þessu lotunámi líka?  

Stefán:  Já, svarið er já og svo kemur inn í það að ef að þetta tekst vel þá kemur inn í 

það líka að þá geta staðarnemar nýtt sér það. Þá ertu alveg kominn með 

sveigjanlega námið ef staðarnemar geta farið að nýta sér það líka, að einhverju 

leyti, að þá er þessi, „sveigjanlegt nám“ hugmynd komin í framkvæmd.  

Spyrill:  Er þetta gert erlendis svona sveigjanlegt nám eða er þetta kannski eitthvað sem 

verið er að reyna að þróa? Eru fordæmi? 

Stefán:  Já, það eru fordæmi jájájá það eru fordæmi, en við erum ekki, við ætlum ekki 

að kópíera það alveg en við ætlum að nýta okkur t.d. það er háskóli, ég veit 

ekki hvort að Sigrún nefndi það við þig, í Skotlandi sem heitir University of 

highlands in Islands sem við höfum haft svolítið svona sem fyrirmynd. 

Spyrill:  Er það skólinn sem hún lærði við? 

Stefán:  Nei, nei en við höfum haft bara samstarf við þann skóla og þar sem að menn 

bjuggu til svona regnhlífarháskóla yfir marga litla þætti og þá urðu þeir að taka 

upp svona stefnu með sveigjanlegt nám og slíkt.  

Spyrill:  Mér þykir þetta mjög spennandi hugmynd með þetta sveigjanlega nám en þá 

þarf kannski að breyta áherslum í markaðssetningu og svona ein spurningin 
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hvað það varðar er „hvernig er fjármunum í markaðstarf úthlutað, hvernig er 

það ákveðið? Er bara skotið eitthvað útí loftið? Eða er miðað við síðustu ár eða 

hvernig er þetta gert? 

Stefán:  Ég myndi segja að það væri miðað við síðustu ár, það væri besta svarið held 

ég, það bara myndast frá ári til árs og semsagt hefur þá aukist og minnkað 

svolítið í takt við fjárveitingar til skólans. En mín hugsun er að þegar erfiðlega 

árar þá eigum við að reyna að auka fjármagnið til markaðssetningar en þegar 

vel árar þá getum við frekar dregið úr því. Það eigi að vera svona svolítið í 

öfugum takti, hlutfallslega, þó við skerum það niður þá eigum við ekki að skera 

það eins mikið niður og við skerum niður annars staðar. 

Spyrill:  Þannig að þetta er þá byggt á fyrri reynslu? 

Stefán:  Já þetta er að mestu leyti byggt á fyrri reynslu. 

Spyrill:  Er eitthvað svigrúm þá til þess að veita auknum fjármunum í markaðsstarfið? 

Stefán:  Já við gerum það líka með hagræðingu innan þess, eins og til dæmis við 

hagræddum í ár sennilega um eina og hálfa, kannski tvær milljónir með því að 

búa til einn kynningarbækling fyrir Háskólann á Akureyri og auka áhersluna á 

netið. Og þá var þessi milljón, eina og hálfa milljón ekki tekin af 

markaðssviðinu heldur þeir gátu nýtt það í annað og aukið þá áherslu annars 

staðar. Og ég hef lagt áherslu á þetta frelsi sviðanna að ef þau spara eitthvað þá 

er það ekki tekið af þeim og ef þau hagræða innbyrðis þá geta þau minnkað á 

einum stað og aukið á öðrum stað í staðinn. Og ég held að þetta sé mjög 

mikilvægt fyrir markaðssviðið sérstaklega og bara öll svið til að auka 

flexibilitetið. 

Spyrill:  ...og kannski hvetur fólk til þess að fara í hagræðingu þar sem það er hægt. 

Stefán:  Já og ég hef svo verið að leggja mikla áherslu á að auka vægi nemenda í 

kynningunni.  

Spyrill:  Ég er alveg sammála því. 

Stefán:  En það er svolítið erfitt þó að viðkomandi sé hættur að vera nemandi og allt í 

einu starfsmaður þá er það svo fljótt að fara í eitthvað starfsmannaferli. 

Spyrill:  Nú er ég búinn að vera að skoða tölur um nýnema enda er það svona það sem 

ég hef áhuga á aðallega, hver er þessi týbíski nýnemi í Háskólanum á Akureyri 

og verið að bera þetta svolítið saman við tölur sem að ég fæ úr skólunum 

hinum. En semsagt þegar að ég skoða kynjaskiptingu innan skólans, þá samt er 

ég ekki að skoða nýnemana heldur alla nemendurna, þá er hlutfall kvenna alltaf 
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20-30% hærra heldur en meðaltalið í HÍ HA HR og Bifröst undanfarin 6 ár og 

þetta náttúrulega kannski kemur aðallega útaf því að við erum með tvær stórar 

deildir sem eru svona kvennadeildir, heilbrigðissviðið og kennaradeildina, en 

er eitthvað verið að skoða það að auka hlutfall karla? Þetta er sko 20-30 prósent 

hærra heldur en í hinum skólunum og svo er náttúrulega hlutfall kvenna í öllum 

skólunum mikið hærra, það er sérstaklega hátt hér.  

Stefán:  Ég held að það sem að skýringin liggur í að kennaradeildin og hjúkrunarfræðin 

eru kvennagreinar og mín skoðun er að það sé alltof lítið gert af því að koma 

karlmönnum í kvennagreinar, það hefur verið mikið unnið í því að koma 

kvenmönnum í karlagreinar og hefur tekist vel. Sumstaðar verið unnið 

markvisst að því eins og í verkfræðinni, ég held að það sé ágætis dæmi um þar 

sem hefur verið unnið markvisst að því að hvetja konur til að fara í verkfræði 

og verkfræðitengdar greinar. Þetta gerðist í læknisfræðinni án þess að nokkuð 

hefði verið unnið að því. Læknisfræðin var algjör karlagrein, konur sem fóru í 

læknisfræði voru álitnar skrýtnar, þær áttu yfirleitt ekki börn, ef þú skoðaðir 

þessa kvenlækna eða konulækna þá voru þær alltaf barnlausar, hörkukonur, vel 

metnir læknar sko en svona sérstakar. En þetta breyttist án þess að væri nokkuð 

gert og það veit enginn af hverju og það hefur enginn rannsakað og í dag er 

60% af læknanemum konur. Og svolítið skrítið að horfa á kynjakúrfuna og sjá 

hvernig hún breyttist og enginn vinna unnin. Það hefur verið markvisst unnið 

að þessu í verkfræði og fleiri raunvísindagreinum en að mínu mati ekkert í 

hjúkrunarfræði eða kennaradeildinni og það er ekki að gera sig og við erum 

ekki að vinna slíka vinnu. Ég hugsa oft út í þetta og hvað er hægt að gera og 

maður hvetur, en við erum ekki að vinna neina vinnu markvisst skulum við 

segja.  

Spyrill:  Nú er ég búinn að skoða líka sko hvað eru margir búnir að útskrifast úr 

framhaldsskólum á norðurlandi eystra og þar náttúrulega er kynjaskipting líka 

60-40 sirka svipað og í háskólunum almennt og þarna, þá hlýtur maður að 

hugsa, í Háskólanum á Akureyri er þetta mikið framboð fyrir konur en svo er 

kannski svolítið gengið á hlut karla. Svo er verið að leggja niður umhverfis og 

orkufræðina sem er kannski búin að vera svona strákagrein hér. 

Stefán:  Ja ég veit ekki, ég er ekki búinn að vera að skoða kynjaskiptinguna í umhverfis 

og orkufræðinni. 
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Spyrill:  Það er verið að minnka þennan raunvísindapart allavega og svona kannski eina 

karlagreinin hérna er þá viðskiptafræði. 

Stefán:  Ég veit ekki með auðlindafræðina sko en ég held að karlar hafi verið í 

meirihluta í sjávarútvegsfræðinni líka. Og þetta var rætt á sínum tíma en það 

var ekki tekið tillit til þessa að ef orkufræðin hefði verið algjör kvennagrein eða 

algjör strákagrein, það kom ekki inn sem áhrifaþáttur. Það var rætt en það hafði 

ekki áhrif á ákvörðunina, ákvörðunin byggðist á því að pr. útskrifaðan 

nemenda þá var orkufræðin svo dýr og það var mikið brottfall í henni og bara á 

síðustu 5 árum hafa innritast eitthvað í kringum 70-75 nemar á umhverfis og 

orkufræði en það hafa um 20 útskrifast. Kostnaður, þetta er dýrt nám en ef þú 

reiknar pr. útskrifaðan nemenda þá er það mjög dýrt. Þannig að það var 

eðlilegast, svo þegar RES orkuskólinn fór á hausinn þá var tekin lokaákvörðun 

og við förum í samstarf við hina háskólana varðandi orkufræði, ætlum ekki að 

sleppa henni sko. 

Spyrill: Þá erum við sammála um það þá að þarf að reyna að markaðssetja þessar 

kvennagreinar, hjúkrun og iðjuþjálfun, þarf þá ekki að færa áhersluna yfir á það 

allavega til þess að reyna að stemma stigu við þessu trendi? 

Stefán:  Einn möguleikinn er, þarna kemur sko samstarf við nemendur og þá kannski 

sérstaklega strákana sem eru þá í þessum greinum, hvað fékk þá til að sækja? 

Það þarf að gera þessar grunn kannanir, af hverju sækja strákarnir þetta ekki og 

hver er þröskuldurinn? Ég held að þröskuldurinn sé bara þessi gamla mýta að 

þetta sé kvennagrein og það sé veikleiki fyrir stráka að fara í kvennagrein. Og 

ég held að launamunurinn sé ekki svo mikill, hjúkrunarfræðingar eru oft á 

ágætis launum og geta haft fín laun. Oft verið kennt um að strákar leiti ekki í 

svona störf að því að þeir fái ekki nægilega góð laun en það er held ég rangt. 

Þetta er meira umhverfismýtan og ég held að það væri tækifæri núna þegar. 

Það voru alltaf læknar sem að stjórnuðu hjúkrunarfræðingum, og það voru 

karlar sem að stjórnuðu konum og þá. Nú er þetta að breytast, konur eru meira 

og meira ríkjandi í læknastétt og þá held ég að væri tækifæri fyrir karla að 

koma í hjúkrunarfræðistétt. En það vantar ennþá lausnina hvernig eigum við að 

lokka þá án þess að hrekja burtu konurnar.  

Spyrill:  Ég er ekki að segja það að það sé slæmt að hér sé hærra hlutfall kvenna, ekki 

misskilja mig, en möguleikinn á því að fá stráka, af því að ég hugsa þetta 

þannig að það hlýtur að vera auðveldara að ná fólki af svæðinu hér heldur en 
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að sækja það suður. Það bara og sérstaklega eins og þetta er núna að reyna að 

halda þeim nemendum sem útskrifast hér á norðurlandi, bara halda þeim hér og 

fá þá í háskólann hérna það er bara þjóðhagslega hagkvæmt, bara hagkvæmt 

fyrir þjóðina og ætti náttúrulega að vera ódýrara fyrir alla. 

Stefán:  En það sem við þurfum að kanna er, hvar eru strákarnir? Fara þeir bara ekki í 

nám? Þessir strákar sem ættu að vera hér. Fara þeir suður í nám eða fara þeir 

ekki í nám? Ég, tölurnar segja, þeir fara ekki í nám, og þá þurfum við að kanna 

af hverju fara þeir ekki í nám, vegna þess að þeir hugsa oft meira, ég held það 

sé ennþá ríkjandi að ná sér í pening strax. Þeir hafa meiri hugmyndir um hluti 

sem þeir vilja eignast tiltölulega fljótt, skemmtilegan bíl, snjósleða þú veist. 

Þessa hluti og þeir mega ekki vera að því að fara í háskólanám til viðbótar 

vegna þess að það býðst góð vinna sem er vel launuð og þá stökkva þeir frekar 

á það heldur en stelpurnar. Og svo geta þeir dagað upp þeir ætla kannski í nám 

seinna og þetta finnst mér svolítið alvarleg þróun. 

Spyrill:  Mig langar að spyrja útí FÉSTA, hvernig standa þau mál, er FÉSTA ennþá á 

hausnum og allt í volli eða stendur til að bjóða þetta einhvernvegin þannig að 

það sé hægt að markaðssetja háskólann út á þetta. Eins og staðan er í dag þá tel 

ég að það sé bara ekki hægt, há leiga og óánægja hjá þeim sem eru í þessum 

íbúðum. 

Stefán:  Svarið er að á meðan að þetta er í þessu kerfi þá getum við ekki niðurgreitt 

FÉSTA. FÉSTA er rekið sem sjálfstæður aðili þó að við eigum fulltrúa í stjórn, 

og á að bera sig til þess að þeir séu hæfir inná markaðnum, og ef við förum að 

niðurgreiða þá, þá værum við farin að keppa á markaðnum. Kannski of 

launahátt og ég sé það, það er ekki tendens, það var nú alls ekki í síðustu 

ríkisstjórn, það væri þá frekar í þessari ríkisstjórn að eitthvað svoleiðis yrði gert 

en maður heyrir ekki talað um það, ég held að það sé aðalatriði að 

rekstrargrundvöllur FÉSTA verði bættur, lánabyrði, lánaafborganir þannig að 

það sé hægt að reka FÉSTA batteríið á hagkvæmari hátt. Ég held til dæmis eins 

og bygging síðustu blokkana hjá FÉSTA hafi náttúrulega verið algjör misstök 

sem þeir sitja svo uppi með í dag og er inn í rekstrar pakkanum, sem voru 

eiginlega byggðar fyrir RES.  

Spyrill:  Já það hefur verið gert. 
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Stefán:  Já það var drifkrafturinn held ég á bak við það að byggja þessar flottu íbúðir 

vegna þess að RES ætlaði sér að leigja þær í framtíðinni. Nú er RES farið en 

ekki íbúðirnar og húsin. 

Spyrill:  En hver eru þá, hvers vegna er þetta þá ekki bara selt? 

Stefán:  Þeir aðilar sem koma að þessu er náttúrulega Akureyrarbær líka, þeir eru með 

fulltrúa í stjórn, ef við skoðum hverjir það eru sem að sitja í stjórn FÉSTA og 

það er í raun og veru bara þeirra að ákveða þetta. 

Spyrill:  En ég meina, þetta náttúrlega er gríðarlegt hagsmunamál fyrir skólana að geta 

boðið nemendum upp á húsnæði og það er náttúrulega hvað sem það kostar þá 

upp á það að þetta sé í boði þá er þetta náttúrulega mikilvægt og ætti að vera 

mikilvægt að sem flestir nýttu sér þetta og sé sköpuð einhver ánægja með þetta, 

sem hefur klárlega ekki verið undanfarið. 

Stefán:  Já þetta er vegna þess að þeir eru með þetta verðtryggt og allt saman sko. Já 

háskólinn semsagt hefur haft áhrif, það átti að fara miklu harðar fram í 

fyrravetur. FÉSTA ætlaði sér og stefndi í að fara mikið harðar fram gagnvart 

nemendum en Háskólinn reyndi að hafa áhrif á FÉSTA og varð að gera það 

óbeint af því hann gat ekki stillt FÉSTA upp við vegg en reyndi allt sem hann 

gat til þess að reyna að leiða FÉSTA fyrir sjónir að þetta væri ekki rétt leið. 

Þegar samningar tókust við nemendur þarna í fyrravetur þá var það myndi ég 

segja töluvert af tilstilli háskólans að þessi leið var farin og lögð mikil áhersla á 

að ná samningum við nemendur og draga úr hækkuninni og fleira í þessum dúr 

en svo hefur náttúrulega bara stefnt hægt og rólega í annan farveg. 

Spyrill:  Eins og þetta er núna tel ég að það sé engin leið að reyna að selja þá hugmynd 

að koma og búa hérna í FÉSTA, þú færð ódýrara útí bæ og það eru meiri líkur 

á því að þú sért ánægður þar, því miður vegna þess að eins og þetta er núna þá 

veit ég að það eru einhverjir útlendingar sem eru í Tröllagili og það er bara 

hávaði og partý og fleira. Ég held þetta séu ekki nemendur.  

Stefán:  Mín skoðun er að við eigum ekki að blanda saman slíkum leigjendum og 

nemendum, við eigum þá að taka eina blokk úr umferð og leigja hana en ekki í 

hina áttina sko. Og þetta er náttúrulega rekstraraðilinn FÉSTA sem þarf að 

halda utan um þetta og þeir eiga að skila rekstri en við höfum náttúrulega ekki 

gripið fram fyrir hendurnar á þeim þannig að þetta gengur. 

Spyrill:  Þarf ekki bara hreinlega meira aðhald til FÉSTA? Og bara meiri gagnrýni og 

meiri pressu, það er eitthvað svona sem ég velti fyrir mér. 
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Stefán:  Þar geta stúdentar og fulltrúar HA verið svolítið samtaka, ég man ekki hvort 

þeir eru þrír eða fjórir samanlagt í stjórn FÉSTA, tveir stúdentar og einn frá 

HA, þetta þriggja manna teymi gæti haft heilmikil áhrif, ég er ekki í vafa um 

það. Það var þetta teymi sem hafði þessi áhrif síðast. 

Spyrill:  Núna þegar að þetta var þarna í fyrra að nemendur fóru í greiðsluverkfall, þá 

kom náttúrulega hellings neikvæð umfjöllun um háskólann. Háskólinn án vafa 

bar skaða af þessu myndi ég segja og hvaða áhrif heldur þú að þetta hafi haft? 

Heldur þú að þetta sitji ennþá í fólki eða heldur þú að þetta sé grafið og gleymt 

og öllum sama.  

Stefán:  Já þess vegna lagði ég svona mikla áherslu á að ná þessu og fór að skipta mér 

af þessu, óbeint, ég gat ekki gert það beint, gegnum minn fulltrúa og síðan bara 

með því að tala við FÉSTA menn og tala við stúdenta og fundaði hér með 

fulltrúum stúdenta í stjórninni til að finna leiðir vegna þess að ég sá að þetta 

var að fara. Þetta var búið að spora úr og það voru orðin átök í fjölmiðlum, 

mjög neikvætt fyrir háskólann og háskólinn hafði ekki, gat ekki farið beint í 

þetta og þá fórum við út í þetta að funda með þeim til þess að reyna að koma á 

sáttum og finna leiðir sem að, svo var þessi lending. Og það dró svolítið úr 

gagnrýni að þeir nemendur sem komu í viðtöl sögðu að það er mjög gott að búa 

hérna en leigan er svo há að við ráðum ekki við hana. Og svo kom smá í 

blöðunum á eftir, samningar hafa náðst og það var það eina sem eitthvað gat 

lagfært þetta, en öll svona neikvæð umræða hún situr alltaf áfram mikið lengur 

heldur en þessi jákvæða og þess vegna þarf að reyna að koma í veg fyrir að 

þetta komist á þetta stig. 

Spyrill:  Mitt mat á þessu eftir að hafa lært ýmislegt í markaðsmálum og svona er bara 

það að háskólinn hafi ekki tekið nógu fast á málinu bara um leið. Það hefði 

þurft að koma kannski tilkynning og eitthvað, 

Stefán: En já þá ertu að segja, sko við eigum bara þennan eina fulltrúa. Þetta er ...þetta 

er alveg eins og með RES, hendur okkar voru gjörsamlega bundnar. Allir 

sögðu af hverju takið þið ekki á þessu og komið í veg fyrir gjaldþrotið. Þá ertu 

kominn inn á þetta að menn kúpluðu þessu út úr ríkinu til þess að fá frið svo 

var ætlast til þess að við skiptum okkur af því og það gengur ekki upp. Og þetta 

er svolítið FÉSTA dæmi líka að um leið og þú ferð að skipta þér að því þá ertu 

orðin ábyrgur. Og þá þarf ábyrgðin að flytjast yfir á þig.  
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Spyrill:  Já þetta FÉSTA mál var mjög leiðinlegt mál og kom illa út og kannski gat 

ekkert komið betur út fyrst að þetta þurfti að gerast. 

Stefán: Ég hugsaði náttúrulega eftir á að þetta sem ég gerði hefði ég getað gert aðeins 

fyrr, en þú veist að þegar hlutirnir eru að berast upp í fangið á þér og þú ert að 

spegúlera, þá bregst maður stundum of seint við, ef ég hefði brugðist mánuði 

fyrr við þá hefði ég getað komið í veg fyrir fullt af þessum hlutum. Þó ég hefði 

bara brugðist við á sama hátt.  

Spyrill:  Og átti þetta kannski heldur ekki endilega að vera þín ábyrgð sko. 

Stefán:  Nei það var ekki, það átti ekki að vera þannig, heldur var komin upp kergja 

sem að á ekki að eiga sér stað í svona hlutum sko. 

Spyrill:  Mitt mat er það að þetta hefði átt að vera á ábyrgð markaðs- og 

kynningarfulltrúa eða einhvers sem að sér um almannatengsl hjá skólanum að 

passa það að það sé brugðist við á réttum tíma. Og ég nefndi það í gær við 

Sigrúnu að það var forsíðufrétt í Fréttablaðinu 8. nóvember síðastliðinn þar 

sem fyrirsögninni „útskrifa lögfræðinga án grunnþekkingar“ var slegið upp. 

Stefán:  Já... 

Spyrill: Manstu eftir þessu? 

Stefán:  Já já já, við unnum í þessu mikið og ræddum við blaðið og allt saman. 

Spyrill: En það komu enginn viðbrögð frá ykkur? 

Stefán:  Sko við fórum ekki... það komu viðbrögð sko, við töluðum við blaðið og fórum 

í þetta allt saman og sögðum frá því hvernig málin væru en þeir vildu ekki birta 

það. Þá hefðum við orðið að skrifa varnargrein og ég talaði við 

lögfræðinganna, eða semsagt fólkið í lagadeildinni og það er stundum tvíeggja 

þegar þú ferð að bera, þú ferð að réttlæta og bera hönd fyrir höfuð þér. Og þeir 

sögðust alveg skilja það að við erum ekkert að framleiða málaflutningsfólk 

hérna. 

Spyrill: Nei... 

Stefán: Og það er ekkert endilega hlutverk lögfræði að útskrifa málaflutningsmenn og 

við sögðum það bara, í fyrsta lagi er svo stutt síðan við byrjuðum á því að 

útskrifa lögfræðinganna. Og þeir lögfræðingar sem við útskrifum, þeir fara í 

annað, þeir reyna ekki einu sinni við þetta próf og það var ekkert verið sýna 

hlutfallið við þá sem reyndu og náðu heldur bara hversu margir náðu. Það kom 

út eins og allir lögfræðingar sem útskrifuðust, eins og gerist í HÍ fari í 

málflutningsmanninn. En það gerist ekki hér, því við erum að mennta fólk í 
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lögfræði og það er að fara í allskonar hluti og er ekkert að fara að verða 

málaflutningsmenn. Margir læknaskólar sko eru að útskrifa lækna sem verða 

ekki læknar á spítölum, þeir fara í vísindi, kennslu, lyfjaiðnaðinn og allskonar 

svona hluti. 

Spyrill:  Ég fylgdist náttúrulega bara með þessu í fjölmiðlum og háskólinn kom að mínu 

mati mjög illa út og einu viðbrögðin komu í rauninni frá Gunnþóru sem er 

formaður Þemis, hún sendi inn grein sem var birt á Vísi og ég held að hún hafi 

ekki verið birt í Fréttablaðinu. 

Stefán:  Jájá... ég hvatti mína menn þarna úti, en gallinn er... sko að lögfræðin hjá okkur 

er ekki nógu sterk. Sko við erum með fína erlenda kennara Rachel og Tim og 

alla þessa aðila sem eru bara frábærir. Tim er bara á heimsmælikvarða og kom 

út bók eftir hann um daginn og haldið þing fyrir hana fyrir sunnan og Robert 

Span sem hefur bæði verið umboðsmaður Alþingis í afleysingum og forseti 

lagadeildar og hann sagði bara að þetta er sú besta bók sem hefur komið út í 

lögfræði á Íslandi. Gefin út af University of Oxford press sko reyndar en það 

var haldið bara málþing hérna á Íslandi um þetta og Háskólanum á Akureyri 

var hrósað í bak og fyrir. En við höfum verið í vandræðum með það að sá sem 

heldur utan um deildina hér, Ágúst Þór Árnason hann er ekki lögfræðingur. Við 

vildum ekki heldur lyfta upp þeim veikleika og nú vinnum við að því hörðum 

höndum, en það er nú ekki besti tíminn til þess núna í niðurskurðinum. 

Spyrill: ...Að koma einhverjum inní þetta starf? 

Stefán: Já það verður auglýst bara núna í apríl, heil staða í íslenskri lögfræði, það hafa 

verið stundakennarar og hlutakennarar sem hafa séð um að halda utan um þetta 

og þess vegna hef ég ekki getað notað þá, en sá sem verður ráðinn hann heldur 

jafnframt utan um lagadeildina.  

Spyrill:  Þannig að ástæðan fyrir því að þið brugðust ekki við var kannski, vulnerability 

á ýmsum stöðum? 

Stefán:  Já og vildum semsagt ekki lenda inní miðri hringiðunni, en þetta var mjög 

ósanngjarn samanburður og hann var bara búinn til fyrir HR og HÍ til þess að 

gera lítið úr lögfræði Bifrastar og Háskóla Akureyrar. Það var meiningin í 

þessari frétt og blaðamaðurinn í mínum huga bara vann fréttina með það í huga 

sko. Þess vegna vildi hann ekkert hafa það sem sannara reyndist og vildi ekki 

koma með aðra frétt sem að tók á þessu eins og oft gerist og menn fara í. 

Þannig að eina leiðin var að fara að skrifa varnargreinar og ég hvatti mína 
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menn til þess en þeir töldu að í þessu tilfelli væri betra að kippa hlutunum inní 

þennan farveg hér við HA og sýna bara. Það var til dæmis úttekt núna hérna á 

lagadeildinni en niðurstöðurnar eru ekki komnar ennþá en við erum að gera 

okkur vonir um að hún komi vel út og þá förum við inn og... 

Spyrill:  ...Snúum bara vörn í sókn? 

Stefán: Já. 

Spyrill: Það kemur fram í fræðunum að það þurfi að velja spokesperson sem er í sama 

kaliberi og vandamálið og þarna var náttúrulega Gunnþóra bara svona eins og 

peð. 

Stefán: Já, samt sterkt að þetta kemur frá nemendum. 

Spyrill: Já en það var því miður ekkert hlustað á hana. 

Stefán:  ... Neinei. 

Spyrill:  Mig langar að vita, eru ekki sömu greiðslur frá ráðuneytinu fyrir fjarnema og 

staðarnema? 

Stefán:  Jú, þannig að það eru bara allir nemendur jafnir í augum ráðaneytisins, þannig 

að í rauninni er það ekkert sem bannar það að taka inn fjöldann allan af 

fjarnemum hér ef það væri hægt, en fjarnámið kemur ekkert ódýrara út hjá 

okkur sko, menn halda að fjarnámið sé ódýrara en ef þú ætlar að skila frá þér 

þokkalega góðu fjarnámi þá er utanumhaldið svo miklu miklu miklu meira að 

kostnaðurinn liggur miklu meira í utanumhaldi utanum þetta allt saman. 

Spyrill: Nú er ég bara að hugsa um að með því að vera með fjarnám þá náttúrulega er 

minni, kannski það má fara út fyrir kassann, það þarf ekki að vera til hús fyrir 

allt þetta fólk. 

Stefán:  Við byggjum náttúrulega á því hér að ef að allir okkar nemar væru staðarnemar 

þá værum við í miklu meiri vandræðum en í staðinn þá erum við í samskiptum 

við 25 fjarnámsstöðvar og þar gerum við samninga við hverja og eina stöð um 

afnot af þeirra húsnæði.  

Spyrill:  Það kostnar náttúrulega haug af peningum líka. 

Stefán:  Já, svo þurfum við sko að hafa tækin hjá okkur og miklir fjármunir sem liggja í 

öllu kerfinu hjá okkur, við erum best útbúni fjárnámsskóli landsins það er 

ekkert vafa mál. En við þurfum líka að hafa tækjabúnað á öllu 

fjarnámsstöðvunum. Og hafa umsjónaraðila þar og gera samning varðandi það 

til að tryggja að allt funkeri þegar að nemendur mæta á staðinn og svo að þetta 

skili sér allt saman og að þessi aðstaða, og síðan eru náttúrlega fjarnámsprófin 
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mun dýrari en staðarnámsprófin, umsjón og öll ábyrgð og allt í kringum það og 

öll þessi vinna. 

Spyrill: Þannig að þetta kemur kannski niður á svipuðu. 

Stefán:  Já, það gerir það sko. 

Spyrill:  Það væri semsagt ekkert verra að hlutfall fjarnema hér myndi hækka? 

Stefán:  Nei það væri í sjálfu sér ekki verra en við teljum að það sé mikilvægt fyrir 

Háskólann á Akureyri að hafa þennan staðarnemakjarna, þó að það væri nú 

ekki nema bara til þess að réttlæta tilvist hans. Því að ef að þetta væri allt orðið 

fjarnemar þá gæti hann náttúrulega bara verið staðsettur hvar sem er.  

Spyrill: Nú sko eru innritaðir síðustu 5 ár eru sko rúmlega þúsund fjarnemar. Ég held 

þeir séu meira að segja rétt rúmlega ellefuhundruð og restin er þá lotu og 

staðarnemar.  

Stefán:  Nei, ég held það séu um 500 staðarnemar sko.  

Spyrill: Á ári? Nei ég er bara að tala um innritaða. 

Stefán:  Já semsagt bara nýnemar... upphafstalan í fyrra var uppundir ellefuhundruð en 

það sem skilaði sér var níuhundruð og eitthvað. 

Spyrill:  Nei þetta er heildartalan, þetta eru eitthvað í kringum 500 á ári sem að koma 

nýjir inn í háskólann á hverju ári. Ég er sko bara að tala um nýja nema.  

Stefán:  Og þeir sem eru í fjarnámi hér fyrir... 

Spyrill:  Við erum svosem búnir að ræða það hvernig á að fjölga nýnemum hérna, það á 

að reyna að selja þær brautir sem eru til og efla þær. 

Stefán:  Efla það sem við gerum vel. 

Spyrill:  Til hverra er Háskólinn á Akureyri að reyna að höfða, er til einhver sérstök 

stefna eða bara hver sem er, á hann ekki bara að reyna að höfða meira til þeirra 

sem að eru á norðurlandi. 

Stefán:  Jú, hann gerir það og þegar að við skoðum samsetningu nemendahópsins að þá 

eru um 75% ef ég man rétt, sem koma af, ég skal meira að segja gefa þér þessar 

tölur þær eru nú ekki alveg nýjar... 

Spyrill:  Ég er nú reyndar með einhverjar tölur frá Stefáni... 

Stefán:  Já sko, þessar sýna skiptinguna og hvaðan nemendur eru að koma... [Stefán 

leitar í tölvunni sinni] ...já tölur sem að ég er með hérna segja að úr 

norðvesturhlutanum eru 12% úr norðausturhlutanum eru 55% prósent og 

suðurhlutanum 13% suðvesturhorninu 10% og Reykjavík 10%  
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Spyrill:  Já ég er með einhverjar svipaðar tölur sko, skólinn hér, þú telur að hann geti 

hýst 2.000 nemendur með þessum byggingum sem að hann hefur til umráða. 

Stefán:  Já, þá með blöndu af fjarnemum og staðarnemum. 

Spyrill:  Hvenær er von á nýjum byggingum? Er það eitthvað nálægt? 

Stefán:  Já, næsti áfangi er vonandi að fara í hönnun núna í sumar, og það er 

skrifstofubygging. Það er mjög þröngt sko eftir að við lokuðum 

Þingvallastrætinu og fluttum alla kennaradeildina og alla starfsemina sem var 

þar hingað uppeftir þá var þrengt að þeim sem að voru hérna. Menn urðu að 

fara hérna og tvímenna í skrifstofur og fleira í þeim dúr.  

Spyrill: Og hvar á þessi bygging að koma? 

Stefán: Hún kemur bara áfram í áttina að borgum sko og svo var meira að segja hugsað 

einn áfangi í viðbót sko, það var búið að frumhanna þennan. Til frumteikningar 

af honum og alltsaman, það er til fjármagn í hönnunina af þessum fimmta 

áfanga og það á semsagt að vera skrifstofubygging og aðeins að rýmka um 

kennarana við þurfum ekki í augnablikinu fleiri kennslustofur en við þurfum 

betra skrifstofurými fyrir kennara. Og svo vil ég, og það næsta sem ég hef verið 

að vinna að en er ekki á teikningu það er að fá gagn á milli Borga og þetta og 

finna lausn ég er búinn að setja þetta af stað og ræða um þetta við 

fjármálaráðherra og fleiri, og meira að segja bara hugmynd um yfirbyggða 

gangstétt, svipa eins og þegar þú ferð útá bílastæði á Keflavíkurflugvelli. Það 

myndi strax breyta heilmiklu, vandamálið er göngustígurinn, við rjúfum hann 

og við megum það ekki og stoppa. Þá kom upp hugmynd að hafa einhvern 

gang inn á aðra hæðina sem að göngustígurinn lægi undir, það er ansi dýrt og 

við erum bara að reyna að leita leiða og þó það væri bara opið þar sem að 

göngustígurinn lægi í gegn þá væri það strax skárra, bara að komast á 

inniskónum án þess að verða veðurbarinn á leiðinni.  

Spyrill:  Stendur samt ekki til að tengja við Borgir? 

Stefán: Jú það stendur til en það er lengra burtu en ég hélt og ég er að reyna að koma 

því fyrr inn.  

Spyrill: Það er eitt sem að ég ræddi við Sigrúnu í gær og það var að ég spurði hana 

hvort að hún teldi heppilegra að markaðssetja námið sem eina heild eða svona 

dag-, fjar-, lotu- nám eins og það er gert núna og klárlega eins og ef maður 

horfir á markaðssetninguna undanfarið og það sem ég hef kynnst af því að ég 

hef farið í svona ferðir. Þá er dagnámið aðallega kynnt fyrir dagnemum og svo 
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er tekið kannski en tvær glærur um að það sé í boði fjarnám og mér finnst 

kannski vera gert svolítið lítið úr fjarnáminu og ég held að það sé kannski 

svona undirliggjandi í þjóðfélaginu að fólk líti öðrum augum á fjarnámið og að 

það sé einhverskonar annars flokks nám. 

Stefán:  Ég bara tek undir þetta, þetta er bara undirtekið og hvorutveggja sem þú varst 

að segja. Ég hef verið að reyna að hamra á því hér að reyna að auka vægi 

fjarnáms og þá á ég ekki bara við fjölda nemenda heldur vægi þess í virðingu 

og áherslum í vinnunni að sko. Ég hef meira að segja gengið það langt að segja 

að kennarar eiga ekki að fá að kenna staðarnemum og fjarnemum samtímis. Því 

þá miðast allt við staðarnemana og þá er kennarinn alltaf að tala við þennan 

hóp og fjarnemarnir verða bara áhangendur og fá bara að fylgjast með úr 

fjarlægð og það er ekki fjarkennsla.  

Spyrill:  Ég hef prófað líka að sitja í fjarkennslutímum, sem staðarnemi að sitja fjartíma 

er ekki spennandi. 

Stefán:  Ég hef nefnilega prófað það líka og þegar ég upplifði þetta, þess vegna ætlaði 

ég eiginlega að segja að það á enginn kennari að fá að kenna í fjarkennslu án 

þess að hafa upplifað þetta. Hann á þá bara að fara í eitthvað námsskeið og sitja 

einhverstaðar og vita hvaða aðstæður hann er að bjóða sínum nemendum uppá. 

Mér finnst að þetta eigi bara að vera krafa.  

Spyrill:  Núna, sko held ég reyndar að þurfi einhver að koma hér inn í skólann og vera 

svolítið leiðinlegur. 

Stefán: Jájá, oft þarf þess til þess að fá hlutina, ég vil nú samt helst geta breytt þeim 

áður en einhver verður að koma inn í skólann og vera leiðinlegur en stundum 

bara gengur það ekki fyrr. 

Spyrill:  Hver er afstaða þín gagnvart því að Háskólinn á Akureyri fari að vekja meiri 

athygli á sér í gegnum starf nemendafélagsins? Til dæmis með uppkomum. 

Stefán: Ég er mjög hlynntur því, mér finnst nemendur vera of lítið áberandi og 

nemendur eiga að vera virkari og bæði. Auðvitað vil ég að það sé mest á 

jákvæðan hátt en nemendur eiga líka að láta í sér heyra þegar þeir eru óánægðir 

með einhverja hluti. En gera það þá á þann hátt að án þess að skaða skólann. 

Heldur að þeir láti í sér heyra þegar þeir eru óánægðir með hluti á 

uppbyggjandi hátt, ekki niðurbrjótandi, þeir geta komið með hugmyndir um 

hvernig þeir vilja sjá hlutina en ekki að básúna hér um að allt sé ómögulegt og 
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fleira í þeim dúr og segja frekar. „Það væri mikið betra að gera þetta svona, við 

ætlum að ýta undir að hlutunum verði breytt“. Skilurðu hvað ég er að fara? 

Spyrill:  Ég held reyndar að nemendafélagið sé að fara að taka nýja stefnu núna, það er 

verið að vinn að þessu. 

Stefán: Það er bara frábært þó það væri miklu meiri vinna fyrir mig þá fyndist mér það 

frábært. 

Spyrill:  Á dögunum hafði ég samband við FÁ og Versló, tvo stærstu fjarnámsskóla 

landsins á framhaldsskólastigi. FÁ er með 2.000 fjarnema og Versló einhverja 

tæpa 700. Ég spurði hvort að Háskólinn á Akureyri gæti fengið að kaupa 

auglýsingar inn í fjarnámskerfið af því að þar tel ég vera stórt tækifæri og ég 

fékk jákvætt frá Fjölbrautarskólanum í Ármúla en nei frá Versló. Er þetta ekki 

eitthvað sem á að gera? 

Stefán:  Fyrsta svarið mitt er auðvita bara Jú, það á að skoða þetta og þetta er hlutverk 

markaðs- og kynningarsviðsins ég fer oft yfir og er að „pikka“ svona. Þau 

stjórna þessu eða þær en auðvitað er maður að senda svona hint og vona að það 

spíri og fleira í þessum dúr og reyna að sko. Það kemur stundum upp á 

markaðs- og kynningarsviðinu, „er ég að sjá um þetta eða þú?“ Auðvitað gerist 

það, það gerist bara allstaðar en þá segir maður bara, þú ert að sjá um þetta en 

auðvitað hef ég sem rektor leyfi til þess að koma, ég ætla ekkert að fara að 

handstýra þessu. Ég gagnrýni það þá líka þegar það fer í hina áttina eins og 

þetta það fór mikið í taugarnar á mér þegar Dagmar var að lenda upp á kannt 

við markaðsfræðingana á viðskiptasviðinu. Það á ekkert að gerast, það á ekki 

að fara að gogga hver í aðra fólk á bara að setjast niður og leysa þessi mál.  

Spyrill:  Eru engir fundir á milli deilda og markaðssviðs? 

Stefán: Nei það sem að ég vil og er að reyna að koma því á, ekki að markaðs- og 

kynningarsviðið fari út í allar deildir heldur að deildirnar komi inn á markaðs- 

og kynningarsviðið. Ég reifst nú aðeins við einn sviðsforsetann og hann sagði 

að „hún er ekkert að gera fyrir okkur“ og þá sagði ég að hann eigi ekki að 

hugsa þetta þannig. Og notaði þá bara orð Kennedys: Þú átt ekki að spyrja hvað 

landið getur gert fyrir þig heldur hvað þú getur gert fyrir landið. Og ég sagði, 

það á að vera hin hugsunin, farið inn á markaðs- og kynningarsviðið og segið; 

ég vil að svona og svona sé unnið fyrir okkur. Það er allt annað mál.  

Spyrill:  Sérðu fram á einhverjar mannaráðningar í nánustu framtíð í markaðs- og 

samskiptamálum skólans? 
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Stefán: Það sem okkur vantar hérna er mannauðsstjóri, það vantar starfsmanna og 

mannauðsstjóra Háskólans á Akureyri, það er það fyrsta sem ég myndi vilja 

ráða hingað. 

Spyrill:  Og er svigrúm til þess? 

Stefán:  Nei ekki ennþá, það er svo margt annað sem þarf að hafa forgang, ef ég hefði 

pening og fengi pening þá myndi ég ráð hann einn tveir og þrír. Og hann gæti 

verið af þessu kaliberi og orðið yfirmaður og haldið utan um hluti á markaðs- 

og kynningarsviðinu.   

Spyrill:  Hvað telur þú vera sérstaklega vel gert í markaðsmálum núna? 

Stefán:  Uuuu það, sko ég held að það hafi verið góður gjörningur að fara úr mörgum 

bæklingum yfir í einn. Þannig að ég legg áherslu á það að ég held það hafi 

verið nútímalegur og góður bæklingur. Hugsunin á bak við heimasíðuna og að 

efla hana er góð en hún gengur ekki nægilega vel.  

Spyrill:  Ertu þá að tala um unak? 

Stefán: Ég er að tala um unak, heima síðu háskólans. Það eru þættir á heimasíðunni 

sem að ennþá eru ekki nógu góðir og þyrftu að vera betri en fullt af góðum 

hlutum. Áherslan á að hafa beint samband við nemendahópanna er rétt hugsun. 

Við eigum frekar að hafa samband við nemendurna sjálfa heldur en pabban og 

mömmurnar og ömmurnar. Auglýsingar á RÁS1 og RÁS2 eru fyrir ömmur og 

afa og pabba og mömmur. Auðvitað þurfum við að láta þann hóp vita af 

skólanum. Við eigum frekar að láta þau vita í gegnum virkni skólans, þ.e.a.s 

rannsóknarvirkni og umfjöllum í fjölmiðlum og þeir eiga að kynnast skólanum 

í kringum gjörðir skólans.  

Spyrill:  Ég held að það sé hluti af því að auka trúverðugleika skólans það er það að 

gera þessum verkefnum skil. Nú veit ég bara að það eru unnin mjög mörg mjög 

flott verkefni innan skólans og þau fara bara ofan í skúffu hjá kennaranum og 

það þyrfti eitthvað svona publicity stunt. Ég nefndi þetta við Sigrúnu og ræddi 

þetta heillengi við hana í gær að það þyrfti að vera til einhver vefur, ekki 

endilega með sömu hugmynd og vísindavefurinn en eitthvað sem að sko getur 

birt þá bara allar þær flottu og öll þau flottu verkefni sem má birta. RHA er 

náttúrulega í þessu eitthvað að vera með rannsóknir en það eru kannski 

kostaðar rannsóknir sem að má ekkert segja frá. 

Stefán: Þarna þarf að gera meira, við þyrftum að stækka markaðs- og kynningarsviðið, 

bara eins og norðurslóðaáherslur Háskólans á Akureyri eru alls ekki nógu vel 
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kynntar og ég er búinn að virkja aðila í það núna að taka saman 

kynningarpakka til þess að markaðssetja að þetta er norðurslóða háskóli. Og 

svo þarf að reyna að koma því frá sér. En þau eru að vinna að þetta hérna útá á 

stofnun og fleiri sem að ég setti í þetta og þetta er bara það sem við þurfum að 

gera og það eru fleiri svona þættir sem þarf að markaðssetja mun betur. Því að 

markaðs- og kynningarsviðið hjá okkur hefur verið með aðaláherslu á 

nemendur og ná í nemendur og fá nemendur en of lítið kannski á að kynna 

þetta. En það sem að ég tel að eigi að gera núna varðandi nemendur er að snúa 

sér inn á það svið. Þar sem nemendur eru, og finna það, ég þekki það ekki og 

það er mikilvægt fyrir mig að gera mér grein fyrir því að ég þekki það ekki. Og 

þess vegna vil ég virkja nemendur svo miklu miklu meira í kynningarmálunum. 

Það eru uppi hugmyndir um það núna. Ég veit ekki hvort þú hefur heyrt þær en 

það er semsagt einir fjórir mánuðir á vorinu sem við þurfum hjálp við 

markaðssetningu. En það er að ráða nemendur í staðinn fyrir aukamanneskju 

eins og Brynju. Næst verði búið til kerfi þannig að það verði vinnandi 

nemendur hérna við námið með Dagmar í þessu verkefni á launum. Til þess að 

finna þennan flöt, af því að nemendur vita hvers vegna þeir komu hingað. 

Spyrill:  Þegar nemendur fara, sérstaklega þegar þetta eru sterkir nemendur þá geta þeir 

kynnt og sagt frá mun betur, til dæmis þegar ég fór í Borgó um daginn þá sagði 

ég frá því að ég vann þarna verkefni í alþjóðaviðskiptum, sem að snerist um 

það að kanna markaðsaðstæður fyrir smákafbáta í Víetnam. Og allir voru bara 

mjög hrifnir. Áður en ég kom í skólann hér fyrst vissi ég ekki að það væru 

svona umfangsmikil verkefni sem ég myndi þurfa að takast á við. 

Stefán: Svona dæmi er frábær auglýsing. 

Spyrill:  Þessu fylgdi síðan heljarinnar skýrslugerð og hún var öll á ensku og þetta var 

án efa erfiðasta verkefni sem ég hef gert hérna.  

Stefán: Já, það er frábært og þetta er það sem við eigum að markaðssetja.  

Spyrill:  Það eru svona verkefni sem ég hugsa að geti vakið heilmikla athygli, það þarf 

að standa vel að þessu. 

Stefán: Svo hef ég oft hugsað, getur ekki einn kúrs í viðskiptafræðinni verið, „ 

markaðssetjum Háskólann á Akureyri“. Þá kæmu nýjir nemendur á hverju ári í 

þennan kúrs með nýjar hugmyndir um markaðssetningu Háskólans á Akureyri. 
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Spyrill:  Ég held að þetta hafi nú verið gert eitthvað, og þessir markaðsfræðikúrsar sem 

að ég hef farið í hérna þá hefur alltaf verið eitt verkefni í hverjum kúrs þar sem 

maður á að gera eitthvað um Háskólann á Akureyri. Og það er rosalega gott. 

Stefán: En hvert fara þessi verkefni? 

Spyrill:  Sennilega ofan í skúffu. 

Stefán: Já það má ekki, það á að fara beint inn á markaðssviðið.  

Spyrill:  Ég hef verið með pælingar um staðfærslu Háskólans á Akureyri, hverjar eru 

þínar hugmyndir? 

Stefán: Þetta er alltaf spurning um norðurslóðaháskóli, landsbyggðarháskóli, háskóli 

norðursins, hversu jákvætt er þetta? Erum við að þrengja okkur með því, segja 

stúdentar þá „ aahh... norðurháskóli eitthvað? ég vil nú bara fara í skóla sem er 

bara alheimsháskóli“ og einn kom með þetta slagorð við ætlum að verða..., sko 

HÍ kom með þetta að verða einn af 100 bestu háskólum í heimi og það hafði 

heilmikil áhrif innan HÍ. Þetta sennilega tekst aldrei og er bara draumsýn en 

draumsýnir geta stundum átt rétt á sér þó þær séu kannski fáránlegar. Og þá var 

einn sem sagði að við ætlum að verða einn af fimm bestu Artic Universities. 

Og það ættum við að geta gert miklu frekar en að HÍ verði einn af hundrað 

bestu í heimi.  
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Viðauki D - Viðtöl við Dagmar Ýr Stefánsdóttur 
Viðtal tekið við Dagmar Ýr Stefánsdóttur forstöðumanns markaðs- 

og kynningasviðs Háskólans á Akureyri á heimili hennar , Akureyri 

þann 20. apríl 2011. 
 

Spyrill: Hvenær hófst þú störf? Og hver er þín menntun og bakgrunnur? 

Dagmar:  Sko ég byrjaði fyrsta júní 2008. 

Spyrill: Og hver gegndi starfinu á undan þér? 

Dagmar:  Jóna Jónsdóttir, hún er núna starfsmannastjóri hjá Norðlenska,  

Spyrill: Hafði hún gegnt starfinu lengi? 

Dagmar:  Hún hafði verið hér í sjö eða átta ár og það var hún sem í raun bjó þetta starf 

svolítið mikið til. Þetta var svolítið ekki alveg eins markvisst og það er núna í 

rauninni. 

Spyrill: Hvaða menntun hafði hún? 

Dagmar:  Hún er viðskiptafræðingur frá háskólanum hjá okkur, en svo fór hún í rauninni 

inn á aðra braut því hún tók í meistaranámi sko mannauðsstjórnun, og það var 

þessvegna sem að hún ákvaða að skipta vegna þess að hún vildi starfa meira á 

þeim vettvangi. En ég aftur á móti er sko náttúrulega líka menntuð uppí 

háskóla en ég er fjölmiðlafræðingur. Þannig að ég kem kannski svolítið með 

hinn vinkilinn inn í markaðsstarfið, sko öfugt við það sem Jóna var með, hún 

var náttúrulega kannski miklu meira markaðssfræðimiðuð á meðan ég er 

kannski meira almannatengsla tengd. Ég þurfti kannski að byrja á því að læra 

aðeins í sambandi við svona „pjúra“ markaðssetningar. En við erum bara svo 

vel stödd að þetta hefur alltaf verið gert þannig að sko hvað varðar svona ytri 

markaðssetningu þá er það ekkert sem að ein manneskja vinnur ein. Ég starfa 

bara með auglýsingastofum sem að vinna fyrir mig efni út frá náttúrulega 

einhverjum hugmyndum og markmiðum sem ég set fram hver eru og svo starfa 

ég með Birtingahúsinu sem að skipuleggja fyrir mig herferðinar. Þeir setja þá 

niður fyrir mig hvernig er best að birta miðað við þau skilaboð sem við erum 

að reyna að koma áleiðis. 

Spyrill: Hvað er Birtingahúsið? 

Dagmar:  Það er bara stofnun í Reykjavík, sem að sjá bara um svona birtingamál fyrir 

stærri fyrirtæki. 
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Spyrill: Hyggur þú á frekari menntun?  

Dagmar:  Það er allt voðalega óljóst með það, ég mennta mig allavega ekki með þessu 

starfi, þetta er alveg ofboðslega mikil vinna, þetta er það umfangsmikið sko. 

Þetta er þess eðlis þetta starf eins og ég segi þá læri ég ekki á meðan að ég er í 

því ég þyrfti þá að taka mér leyfi ef ég færi að læra meira, en auðvitað langar 

manni að fara og læra meira og sérstaklega eftir að hafa verið í þessu starfi 

núna í þrjú ár þá væri ég alveg til í að læra meira um sko svona 

markaðsfræðina og svoleiðis, mér finnst það mjög skemmtilegt. 

Spyrill: Er búin til markaðsáætlun fyrir HA á hverju ári eða er um endurnýtt efni frá 

fyrra ári, hvernig er þetta gert? 

Dagmar:  Það þarf alltaf einhvernveginn að smíða upp á nýtt en það er samt nýtt frá ári til 

árs, skilurðu það er ekki bara öllu sópað útaf borðinu og byrjað uppá nýtt. 

Maður reynir náttúrulega að byggja svolítið á nýjum hugmyndum en hérna 

með nýju fólki koma kannski breyttar áherslur. Þannig að þegar að ég tók við 

þá kannski breytti ég hlutum sem ég vildi hafa öðruvísi. Ég til dæmis fór að 

láta auglýsa í sjónvarpi sem hafði ekki verið gert áður. Háskólastofnanir eru 

þess eðlis að þær eru svona svolítið þunglamalegar bara þannig að en mér 

fannst samt mikilvægt að sko við erum samt alltaf að reyna að ná til ungs fólks 

sem er náttúrulega okkar markhópur, það er náttúrulega yngra fólkið þannig að 

maður þarf að tala við það þar sem að það er sko.  

Spyrill: Ert það þú þá sem að sérð um að búa til þess áætlun eða? Er hún lögð fyrir 

einhverstaðar?  

Dagmar:  Uhh nei ég bý ekki til, þú ert þá að meina fjárhagsáætlun er það ekki?  

Spyrill: Nei bara markaðsáæltun, hvað það er sem stendur til að gera, hún inniheldur þá 

líka hvað peningarnir fara í. 

Dagmar:  Já þetta er eiginlega dálítið tvíþætt vegna þess að fjárhagsáætlun sviðsins er 

gerð af framkvæmdastjórn og fjármálastjóra þannig að ég fæ bara X mikinn 

pening sem er búið að skipta niður, þú getur eytt svona miklu í þetta og svona 

miklu í þetta og þá þarf ég bara svolítið að spila úr því en ég útbý svona 

ákveðna áætlun, þú veist við ætlum að byrja að auglýsa þarna og við ætlum að 

fara í framhaldsskóla þarna, við ætlum að halda kynningar þarna og hér og 

eitthvað svoleiðis. Annarsvegar er þetta birtingarplan sem Birtingarhúsið gerir 

og hinsvegar svo kannski svona annað markaðsstarf, þetta við erum að fara í 

kynningarferðirnar í framhaldsskólana og taka þátt í háskóladeginum og halda 
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okkar háskóla dag og svoleiðis. Þetta er allt kynnt fyrir framkvæmdarstjórn, 

sem eru semsagt rektor, framkvæmdarstjóri, fjármálastjóri og sviðsforsetar 

fræðasviðsforsetar. 

Spyrill: Þannig að þetta er búið til svona í einhverri mynd og það er kynnt fyrir 

framkvæmdarstjórninni? 

Dagmar:  Já, alltaf á hverju ári kynnt svona það sem er framundan í starfinu.  

Spyrill: Það hljóta þá að liggja fyrir einhver markmið, ár hvert? Eða hvernig er þetta? 

Er markmiðið kannski aðallega að halda einhvernveginn á lofti einhverjum 

bolta sem er byrjaður að rúlla eða eru einhver önnur markmið? Einhver 

langtímamarkmið? 

Dagmar:  Sko markmiðið á hverju ári er náttúrulega að fjölga nemendum, það er 

náttúrúlega er hið eiginlega markmið, háskólinn er ekkert án nemenda og það 

er náttúrulega yfirmarkmiðið að fá nemendur í skólann til þess að það sé 

rekstrargrundvöllur fyrir honum. 

Spyrill: Er til eitthvað skrifað plagg sem segir um hvað þarf að fjölga nemendum 

mikið, fljótt og er einhverjum vísað frá og svona? 

Dagmar:  Jájájá, það eru náttúrulega heilmiklar reglur til um alla svoleiðis hluti, það er 

náttúrulega kennslusviðið sem sér um allt innritunarferlið og ég kem ekkert að 

því sko. En hérna á kennslusviðinu er unnið eftir ákveðnum reglum til þess að 

komast inn í háskólann þá þarftu að hafa stúdentspróf, það er svona 

grunnviðmiðið. Síðan er hægt að víkja frá því, það er hægt að veita undanþágur 

í einhverjum til fellum ef þú ert orðinn 25 ára og búin með 90 einingar úr 

framhaldsskóla og eitthvað, það eru einhverjar spes reglur fyrir það. Í 

hjúkrunarfræðinni eru líka einhverjar spes reglur, þeir sem eru búnir að vinna 

lengi sem sjúkraliðar þá komast þeir inn á einhverjum svona undanþágum. Það 

eru mismunandi reglur eftir hverri deild. 

Spyrill: Það er semsagt ekki til neitt eitthvað X að fjölga nemendum um þetta mikið á 

hverju ári eða halda einhverri prósentu?  

Dagmar:  Jú ég man þetta nú ekki alveg utan að en Úlfar er örugglega með þetta, ég veit 

að það var allavega til eitthvað svona plan en svo veit ég ekki alveg hvernig 

fór, það breyttist svo ofboðslega mikið, það var náttúrulega til stefna skólans 

sem er einmitt að renna út núna 2011 og ég geri ráð fyrir því að í henni hafi 

þetta verið það sé gert ráð fyrir því að árið þetta verði nemendur orðnir þetta 

margir og eitthvað svoleiðis. En þar voru allskonar forsendur kannski inni sem 
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að brugðust svolítið með hruninu og svona þannig að ég veit ekki alveg 

hvernig þessi mál standa. 

Spyrill: Er þá verið að vinna að nýrri stefnu núna? 

Dagmar:  Já það er í gangi núna eða er að fara í gang núna vinna við að smíða stefnu fyrir 

2012-2015. 

Spyrill: Er þá verið að miða við að fjölga nemendum jafnt bæði dag og fjarnemar eða 

er eitthvað...? 

Dagmar:  Já það er ekki sérstök stefna til um að það eigi að vera svona margir 

staðarnemar og svona margir fjarnemar. Það hefur aldrei verið sett sem 

eitthvað, en menn vilja náttúrulega nýta þessi hús eins og hægt er og því finnst 

okkur mikilvægt að hafa hér mikið af staðarnemum. En eins og þetta hefur 

verið núna þá hefur skiptingin verið dálítið „fifty fifty“ og menn eru bara 

almennt svolítið sáttir með það og við viljum náttúrulega vera mjög öflug í 

fjarnámsdeildinni það er svolítið okkar virki, sérstaklega í ákveðnum deildum 

eins og til dæmis í viðskiptadeildinni. Þar er til dæmis fleiri fjarnemar heldur 

en staðarnemar.  

Spyrill: Þetta markaðsstarf sem er farið í út á land og svona þar sem að verið er að 

kynna í framhaldsskólum, er þetta eitthvað, einhvervegin svona sérhæft eða 

niðurskipt þannig að hug- og félagsvísindadeildum í einhverjum skólum sé 

sérstaklega kynnt sú deild. Svona svolítið fyrirfram sniðið áður. 

Dagmar:  Sko markaðs- og kynningar sviðið hefur haft þá stefnu að kynna allann 

skólann. Reyna að af því að, það er svo lítill mannauður þarna ég er náttúrulega 

bara mestan part af árinu bara ein og mesta lagi aldrei fleiri en tveir og þá ekki 

einu sinni í 200% stöðu, sem gerir það að verkum að það er ekki hægt að gera 

allt. Þess vegna þarf að ákveða hvar ætlum við að setja áherslurnar, og ég hef 

alltaf haft það þannig að ég reyni að auglýsa og kynna allan skólann sem heild. 

En þar innifalið er að kynna hverja og eina deild og það nám sem er í boði en 

svo höfum við verið að hvetja sviðin og deildirnar til þess að vera svolítið 

opnar fyrir því að gera, af því að það er svo mikilvægt að þær taki þátt í 

markaðssetningu, deildirnar. Við getur til dæmis ekki farið og haldið kynningu 

bara um hjúkrunarfræðina, það er eitthvað sem hjúkrunarfræðin þarf þá að gera 

sjálf, þetta hafa sumir verið að gera og aðrir ekki. Ég get nefnt til dæmis 

sjávarútvegsfræðina þau hafa verið alveg ofboðslega öflug, fara í svona hluti, 

þessi pláss sem að er skilurðu, skilurðu svona sjávarútvegsstaðir þar sem er 
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líklegt að fólk, Ísafjörður og Vestmanneyjar og Neskaupsstaður og svona. Og 

eins hafa þau í félagsvísindadeildinni gert þetta svolítið líka. Þau hafa verið að 

fara inn í tíma, kennarar þar og það er eiginlega svolítið sniðugt. Það er ekki 

alltaf málið að fara og vera með einhverja auglýsingaræðu, það getur nefnilega 

vikrað miklu betur það sem við getum kallað svona óbeina markaðssetningu. 

Prófessor úr félagsvísindadeildinni hjá okkur fari, sem er með eitthvað flott 

rannsóknarverkefni í gangi, að hann fer kannski í félagsfræðitíma í 

menntaskólanum og er að kynna verkefnið sitt. Og það er að skila svo miklu. 

Spyrill: Og þetta hefur þá verið gert? 

Dagmar:  Já en eins og ég segi þá er þetta rosalega misjafnt eftir deildum, þetta heyrir 

svolítið uppá deildirnar sjálfar. 

Spyrill: Hvernig er með eins og markaðsgreininguna, hefur einhver greining verið gerð 

á því hvaðan nemendurnir eru að koma og er unnið eitthvað sérstaklega út frá 

því þegar farið er í markaðssetningu til dæmis hvað koma kannski hlutfallslega 

margir úr einum framhaldsskóla? Er þá farið og reynt að ná fleirum þaðan eða 

er unnið út frá þessu eitthvað þannig? 

Dagmar:  Við skoðum þetta náttúrulega alltaf, en hérna við það er kannski ekkert 

brjálæðislega mikið unnið út frá því, við vitum að stærsti hópurinn okkar 

kemur. Ef við tökum hvern og einn fram fyrir sig, þá kemur lang stærsti 

hópurinn okkar úr verkmenntaskólanum á meðan aftur á móti við fáum ekki 

marga úr menntaskólanum. Og menn hafa mikið verið að skoða þetta hvers 

vegna þetta sé og hvað sé hægt að gera til að laga þetta og til þess að fá einmitt 

fleiri úr menntaskólanum.  

Spyrill: Þannig að það liggur ekki fyrir nein skýrsla um það hvaðan allir koma og 

hvaðan hlutfallslega flestir fjarnemar koma og svona? 

Dagmar:  Nei ekki nein skýrsla, þetta er bara eitthvað sem er tekið útúr Stefaníunni þegar 

maður vill fá að skoða þetta þá bara óska ég eftir þessum upplýsingum. Stefán 

getur alltaf sótt þetta fyrir mig sko. En við auðvitað skoðum alla svona hluti en 

við höfum svolítið reynt sko að höfða bara til, við erum að fá fullt af fólki af 

höfuðborgarsvæðinu líka og okkur finnst mikilvægt að herja á það svæði líka 

og segja ekki að við séum bara svona fyrir landsbyggðina. Þó að náttúrulega 

flestir komi af landsbyggðinni og það er náttúrulega bara eðlilegt og þau eru 

náttúrulega eru kannski meira meðvituð um okkur heldur en höfðuborgarfólk. 

En við erum mjög, okkur finnst mjög mikilvægt að vera valkostur fyrir krakka 
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á höfuðborgarsvæðinu líka, af því að sérstaklega núna á þessum tímum þá eru 

kannski margir á höfðuborgarsvæðinu sem að vilja komast í burtu og prófa 

eitthvað nýtt eins og allir aðrir og hafa þá kannski verið að fara til útlanda en 

það er kannski ekki auðvelt núna og þá höfum við verið að setja okkur svolítið 

fram sem einmitt annan valkost til þess að prófa eitthvað nýtt. 

Spyrill: Er þá kannski ekki heldur til greining á hverjir nýnemarnir eru með tilliti til 

aldurs og kyns? 

Dagmar:  Uuuu.... jú það eru alltaf gerðar annað slagið og var gert núna síðasta haust 

nýnema könnun og þar fáum við einmitt allskonar svona mikilvægar 

upplýsingar um aldurinn og um kynið og hvaðan þau koma og líka það sem er 

mjög mikilvægt. Hvernig þau hafi frétt af skólanum og af hverju þau hafi 

ákveðið að velja þennan skóla og það eru upplýsingar sem að við notum mjög 

mikið og í öllum þessum könnunum sem hafa verið gerðar kemur alltaf í ljós 

að það eru allir bara og þetta er ég búin að vera að predika síðan að ég kom 

hingað að heimasíðan er mikilvægasta markaðstækið okkar. Og nú segja allir 

bara sko ég skoðaði bara heimasíðuna, það er annarsvegar heimasíðan og 

hinsvegar orðspor. Þegar spurt er hvernig þú fréttir af skólanum þá er það oft í 

gegnum einhvern vin eða systkini eða eitthvað sem að var í skólanum þannig 

að við þurfum líka að passa uppá það að skila nemendunum vel frá okkur 

þannig að þeir tali vel um okkur eftir námið.  

Spyrill: Hvað með eins og mælingar á árangri markaðsstarfsins? 

Dagmar:  Það hefur alltof lítið verið gert. Það er aðallega bara útaf peningum, ég væri 

sko alveg til í að fá eitthvað svona greiningarfyrirtæki til þess að taka þessa 

hluti í gegn og fá svona skýrslu um þetta á blaði en það bara kostar ógeðslega 

mikið. 

Spyrill: Þannig að það er kannski í rauninni ekkert mælt nema bara fylgst með? 

Dagmar:  Í rauninni ekki nema bara í svona könnunum sem eru gerða meðal nemenda, 

þar náttúrulega sjáum við hvernig og hvar fólk er að fá upplýsingar um okkkur 

og svona.  

Spyrill: Langtímamarkimið er þá bara að fjölga nemendum burtséð frá því hvernig 

nemendur eða? 

Dagmar:  Sko, langtímamarkmiðið er náttúrulega að fjölga nemendum og fjölga þeim í 

öllum deildum og það verði ekki bara fjölgun. Eins og núna hefur þróunin 

verið þannig að það hefur verið gífurleg fjölgun í hjúkrunarfræði en kannski 
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engin fjölgun í sjávarútvegsfræði eða auðlindadeildinni. En hérna það má ekki 

núllast út, við erum alltaf að reyna að passa uppá, það þarf að vera 

rekstrargrundvöllur fyrir hverri deild til þess að þetta gangi upp en markmiðið 

er að auka nemendafjölda heilt yfir skólann. 

Spyrill: Hvar sérð þú tækifæri til sóknar? Er það eitthvað sem þú ert búin að pæla í? Er 

einhver sérstök deild innan skólans sem þú telur að eigi frekar erindi núna 

heldur en aðrar? 

Dagmar:  Það sýnir sig bara að þetta er eitthvað sem að við stýrum voðalega lítið sjálf, 

sko hjúkrunarfræðin til dæmis var að dala alveg rosalega. Það var farið að vera 

alltof fáir nemendur þar, það náði ekki uppí klásus einu sinni, og svo kom 

hrunið og allt í einu ruku upp og þær hafa kannski verið að fá allt uppí hundrað 

nemendur sem eru að byrja á fyrsta árinu sem helmingurinn dettur út um 

áramót. Þetta var ekki gert útaf einhverri sérstakri markaðsherferð, þetta gerðist 

bara að sjálfu sér. Þannig að þjóðfélagsaðstæður hverju sinni og svoleiðiis og 

tískubylgjur, við getum tekið viðskiptafræðina líka, það var brjáluð sókn í 

viðskiptafræði en svo með hruninu dalaði það. Þannig að við getum ekki ráðið 

við ytri aðstæður og þetta fer svolítið eftir tíðarandanum hverju sinni hvað er 

vinsælast. En það sem við reynum að gera er náttúrulega að halda á loft öllu 

því sem við bjóðum uppá og eins og ég segi þá ræður maður bara voðalega lítið 

við það hvað á erindi inn á pallborðið og hvað ekki. 

Spyrill: Það sem þú ert kannski að segja er að markaðssetningin er kannski frekar flöt 

eins og hún er? 

Dagmar:  Já hún er það en það hefur líka bara með til dæmis peninga og svona að gera, 

við þurfum í Háskólanum á Akureyri að byggja upp, það gleymdist kannski 

pínu lítið að byggja upp brandið. Að hérna, það var einhvernvegin alltaf bara 

verið að auglýsa einhverjar einstakar greinar og hvað væri í boðið en gleymdist 

kannski svolítið að byggja upp brand fyrir Háskólann á Akureyri. En það er 

kannski eins og ég hef pínulítið verið að gera með eins og 

sjónvarpsauglýsingum sem við höfum verið með, þar erum við að búa til 

eitthvað brand við erum að segja eitthvað hvað Háskólinn á Akureyri er og 

fyrir hvað hann stendur. Við auglýsum sérstaklega fjarnámið, við stöndum fyrir 

það og persónulegt námsumhverfi og þetta hafa kannski verið okkar punktar í 

eða stóru póstar í markaðssetningunni. Svo þegar að það er kannski orðið meira 

markvisst þó að stofnunin sé orðin 25 ára gömul þá er samt fullt af fólki, og 
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það lærir maður kannski í gegnum framhaldsskólakynningarnar. Og þar finnur 

maður hvað fólk veit og ekki veit um þennan háskóla og það kom okkur til 

dæmis eða mér að minnsta kosti á óvart þegar að ég byrjaði á þessu að það var 

alltaf verið að spyrja mig hvort að það væru skólagjöld. Og fólk vissi ekki einu 

sinni að þetta væri ríkisrekinn háskóli og það sagði mér svolítið mikið og hérna 

og svo náttúrulega koma dæmi þar sem við erum að auglýsa eitthvað sérstakt 

eins og til dæmis núna í ár þá komum við til með auglýsa sérstaklega nýtt 

námsframboð. Af því að það var verið að breyta bæði í auðlindadeildinni og 

félagsvísindadeildinni að þá þarf að leggja sérstaka áherlsu á, það þarf alltaf að 

leggja sérstaka áherslu á einhverja hluti. 

Spyrill: Þannig að það verður auglýst svona sérstaklega? 

Dagmar:  Já það verður gert, það þarf að auglýsa þetta náttúrulega af því að annars veit 

enginn af því og það sama má segja um framhaldssnámið hjá okkur að það er 

eitthvað sem er auglýst svona sérstaklega hjá okkur í blöðum, hvaða 

framhaldsnám er í boði og það er einmitt vegna þess að það er allt annar hópur 

sko, við skiptum þessu svolítið niður í hópa eftir því hverja við erum að tala 

við. Við erum með svona almennar auglýsingar þar sem að í raun allt námið 

okkar er talið upp svo erum við með fjarnámsauglýsingar af því að þar er annar 

hópur sem er bara að hugsa um fjarnámið. Og svo erum við með 

framhaldssnámsauglýsingar sérstakar vegna þess að það er einhvernveginn 

orðinn allt annar hópur. En um leið er það líka hópur sem maður hefur ekkert 

miklar áhyggjur af sko hvað auglýsingar varðar, af því að fólk sem er að hugsa 

um framhaldssnám það kann þetta alveg. Það kann alveg að leita sér að 

upplýsingum ef það er að hugsa um framhaldsnám þá skoðar það, það sem er í 

boði og þau vita alveg hvar það er kennt það sem þau eru að hugsa um. Maður 

finnur það alveg að það eru allt öðruvísi spurningar sem maður fær frá þeim 

sem eru að hugsa um framhaldsnám heldur en grunnnám þannig að það er nú 

bara svona aðallega auglýst til þess að minna á og vekja athygli og svona. En 

eins og ég segi þá hef ég alltaf lagt áherslu á að auglýsa háskólann svolítið í 

heild og maður veit alveg að allt ungt fólk er á netinu og ef þú ert að hugsa um 

að fara að skrá þig í háskóla þá googlaru bara og þú kíkir inn á þessar 

háskólasíður og þess vegna er það þannig á okkar síðu að um leið og þú kemur 

inná forsíðuna þá sérðu allt námsframboðið.  

Spyrill: Finnst þér þá síðan vera góð eins og hún er eða? 
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Dagmar:  Nei, ég vil sjá breytingar á henni, hún er náttúrulega bara ekki góð. Það sem 

hrjáir hana er það að hún er svolítið að gera allt í einu. Hún er annarsvegar 

markaðstæki og hinsvegar einhverskonar þjónustutæki fyrir núverandi 

nemendur og starfsfólk sem að hún ætti ekki að þurfa að vera því við erum með 

innra kerfi. Og ég er búin að tala svolítið mikið um það sko að nú þurfum við 

bara að fara í það að greina og erum að fara í það að greina með vorinu og ég 

fæ vonandi pening fyrir því að láta greina heimasíðuna þannig að það verði 

ljóst hvað á að vera á innri síðu og hvað á að vera á ytri síðu. Skilurðu, veftréð 

á þessari síðu ef þú skoðar það, þá er það rugl, það er „huge“ og það er 

auðvitað ákveðið vandamál og við reynum að vinna þannig á móti því að það 

sé mjög einfalt fyrir væntanlega nemendur sem eru að hugsa um að skoða 

námið að það sé strax mjög einfalt fyrir þá að komast á réttan stað. Við listum 

bara strax á forsíðunni allt þetta nám og síðan er bara heil síða sem heitir námið 

og sú síða á bara að vera fyrir þennan hóp.  

Spyrill: Samstarfið við yfirstjórnina, eru reglulegir fundir eða eru þetta kannski bara 

árlegir fundir sem þú kemur inná, þetta eru ekki einhverjir sér fundir? 

Dagmar:  Nei ég fer bara inná fund framkvæmdarstjórnar þegar við á sko, þegar eitthvað 

er um að vera hjá mér eða eitthvað sem ég þarf að kynna fyrir þeim eða 

eitthvað happening eða ég er að kynna fyrir þeim einhverjar hugmyndir eða 

láta vita af einhverju kynningarstarfi sem er að fara í gang útaf bæklingum. Við 

þurfum að kynna útaf stóra háskóladeginum og fleiri svona hlutum. En 

samstarfið við yfirstjórn er mjög gott. 

Spyrill: Hvað varðar neikvæða umfjöllun um skólann...? 

Dagmar:  Ertu þá að meina í fjölmiðlum? 

Spyrill: Já og þá tek ég sem dæmi, gagnrýni á lögfræðinámið og neikvæð áhrif 

umfjöllunar um greiðsluverkfall íbúa hjá FÉSTA, eftir athugun á 

fjölmiðlaumfjöllun um þessi mál, þá var voðalega lítið brugðist við og eina 

sem var gert hvað varðar gagnrýnina á lögfræðinámið, var semsagt einhver 

pistill frá formanni Þemis og mig langar bara vita, er þetta ekkert skilgreint 

hver ber ábyrgð á því að tækla þessa umfjöllun? 

Dagmar:  Nei, þetta er ekki í nægilega góðum farvegi og ég náttúrulega sem 

fjölmiðlamanneskja veit alveg hvað þetta er mikilvægt og hef mikið talað um 

þetta og að þetta er eitthvað sem við þurfum að passa og að hafa í rauninni 

einhverja aðgerðaráætlun til þess að takast á við þetta. En málið strandar 
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kannski svolítið á því að skilningurinn getur verið mjög misjafn hjá öðrum 

innan, hvernig á ég að útskýra þetta, eins og þetta með lögfræðina þá er þetta 

eitthvað sem að deildin hefði kannski átt að svara. 

Spyrill: Þetta var náttúrulega kannski svolítið sérstakt mál þar sem að það var enginn 

lögfræðingur yfir lögfræðideildinni hérna.  

Dagmar:  Þetta er náttúrulega eitthvað sem sviðið eða deildin hefði náttúrulega átt að 

svara. En kannski var það ekki gert af því að þau bara gátu það ekki, skilurðu? 

Ég var ekki við störf á þessum tíma, ég var í fæðingarorlofi þegar þetta gekk 

allt yfir þannig að ég þekki þetta mál kannski ekki nógu vel sko. Brynja talaði 

allavega aldrei um þetta við mig þannig að ég held að þetta hafi bara ekkert 

komið inn á hennar borð, ég frétti þetta bara þegar að ég kom aftur. 

Spyrill: Stefán rektor talaði um að það hafi verið hlaupið til handa og fóta í 

yfirstjórninni þegar þetta mál kom fram, en Sigrún vissi samt ekki af þessu.  

Dagmar:  Ég held að það hafi enginn verið involveraður í þetta sem að hefði átt að 

involvera, Stefán fór held ég í eitthvað viðtal í sjónvarpi. 

Spyrill: Það var þegar greiðsluverkfallið var. 

Dagmar:  Almennt séð, er náttúrulega stefnan sú að við og ég sérstaklega gerum okkur 

fyllilega grein fyrir því að við stjórnum ekki fjölmiðlum og við ráðum ekki 

hvað þeir segja eða hvernig, og ef menn ætla að vera svo „naívir“ að ímynda 

sér að við getum bara sent einhverja fréttatilkynningu og ætlast til þess að hún 

sé bara einhverstaðar lesin upp eins og við viljum þá geta menn bara gleymt 

því. En það sem við getum gert er náttúrulega bara að reyna að koma réttum 

skilaboðum á framfæri og reyna að líta vel út og það gerum við með því að 

tefla fram okkar fólki. Og fá okkar fólk til þess að vera aktívt í því að vera í 

fjölmiðlum og vera áberandi. Og þetta hefur stórbatnað síðustu ár og síðan að 

ég byrjaði. Það var bara sárasjaldan að maður sæi að væri leitað til einhvers í 

Háskólanum á Akureyri en það hefur stórbatnað. Núna erum við komin með til 

dæmis sérfræðinga á sviði stjórnmála sem að er leitað til nánast í hverri viku, 

bæði Birgi Guðmundsson og Grétar þannig að það hefur allavega batnað og 

það neflilega hjálpar og það segir fólki að þú veist „ókei þarna er greinilega 

eitthvað alvöru í gangi þarna fyrir norðan af því að það er verið að leita til fólks 

sem er að kenna þarna og svona álitsgjafar og svona“ Það skiptir okkur 

ofboðslega miklu máli. 

Spyrill: Já mér hefur þótt Grétar verið mjög áberandi. 
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Dagmar:  Já bæði Grétar og Biggi ég hef séð þá mjög mikið og einstaka en þeir bera þetta 

svolítið upp og Jón Þorvaldur hefur verið svolítið líka en hérna. Þóroddur á 

ákveðnum stundum með sín verkefni og svoleiðis. Þetta mætti vera miklu 

meira af þessu og ég sakna þess svolítið við erum með sko öflugustu 

hjúkrunarfræðideild á landinu leyfi ég mér að segja og hún er mjög mikils virt 

innan fræðasamfélagsins. Og maður hefur oft heyrt talað um það að námið hér 

fyrir norðan í hjúkrunarfræðinni sé betra heldur en það sem er fyrir sunnan og 

eitthvað svona sem er bara æðislegt þó ég sé ekki að segja að það sé eitthvað 

slæmt þarna hjá þeim. Þetta er það sem er talað um sem er náttúrulega frábært 

fyrir okkur, en við sjáum samt aldrei neinn frá okkar hjúkrunardeild 

einhverstaðar í fjölmiðlum að tala um eitthvað mál þannig að þetta er eitthvað 

sem þarf að efla. En það getur alltaf komið neikvæð umfjöllun það er bara 

eðlilegt, ég meina HÍ og HR og hinir skólarnir hafa allir fengið sinn skerf af því 

líka skilurðu. Menn geta ekkert verið fullkomnir alltaf, en málið er að á móti 

einni svona neikvæðri frétt þá þarftu kannski 10 jákvæðar til þess að það núllist 

út því það er svo miklu auðveldara að grípa þetta neikvæða og fjölmiðlum 

finnst það líka miklu áhugaverðara.  

Spyrill: Það sem gera þarf við neikvæðar umfjallanir er að reyna að kæfa þær strax. 

Dagmar:  Nákvæmnlega, og það hefði náttúrulega verið hægt miklu betur til dæmis með 

þetta lögfræðimál ef að fólkið þarna í deildinni hefði bara tekið sig saman og 

bara nýtt sín sambönd og gert eitthvað. En ef við hefðum bara skrifað til dæmis 

eins og eina frétta tilkynningu sem ég veit svosem ekki hvort að hafi verið gert. 

Í HR var fólk sem að skrifaði bara greinar og svaraði þessu bara fullum hálsi. 

Það sagði enginn neitt hjá okkur. 

Spyrill: Háskólinn á sér ekkert slagorð er það? 

Dagmar:  Hann á sér einkunnar orð sem eru frelsi traust jafnrétti og framsækni. 

Spyrill: Hvað myndi þér finnast um það að Háskólinn á Akureyri myndi hafa slagorð, 

það er svona hluti af branding dótinu líka. Er það eitthvað sem skólinn ætti að 

skoða ? 

Dagmar:  Það hefur verið gert í ákveðnum auglýsingaherferðum. Fyrir tveimur árum 

vorum við með herferð sem gekk undir nafninu „rataðu rétta leið“. Mér fannst 

það vera pínu „lame“ hjá háskóla að vera með eitthvað svona Coca Cola dæmi, 

skilurðu. Maður þarf að gera svolítin greinarmun á því hvað þú ert að 
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markaðssetja í hvert og eitt skipti, það er svoldi öðruvísi að markaðssetja 

háskóla heldur en símafyrirtæki til dæmis. 

Spyrill: Hefur þú eitthvað kynnt þér þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á „non-

profit“ markaðssetningu?  

Dagmar:  Ekkert eitthvað að einhverju ráði, maður spjallar náttúrulega eitthvað við 

kollega sína og svona. Við erum í miklu samstarfi allir háskólarnir og við 

markaðsstjórarnir tölum oft helling saman um allskonar hluti. Þannig að það er 

meira bara í gegnum svoleiðis leiðir. En það er síðan bara þannig að þegar 

maður er svona „non-profit“ stofnun þá getur maður ekkert gert hvað sem er. 

Spyrill: Er markaðsstarfið fjarsvelt? Finnst þér það? 

Dagmar:  Ég myndi nú ekki segja að það væri fjársvelt, en hérna ég meina ef ég hefði 

endalaust af peningum þá væri ég með þú veist, þá myndu hlutirnar pottþétt 

ganga miklur hraðar fyrir sig. Og þú veist þá væri ég kannski búinn að gera 

hluti við heimasíðuna sem ég hef ekki gert hingað til útaf peningum og ég 

myndi kannski auglýsa meira. Ég væri með lengri, maður sér alveg muninn á 

auglýsingaherferðinni hjá okkur og HR. Þeir byrja miklu fyrr og eru miklu 

lengur en ég veit bara að ég get ekki gert svoleiðis og maður sníðir sér bara 

stakk eftir vexti og auglýsir þá bara á mikilvægasta tímanum. Stærsti hópurinn 

okkar er náttúrulega krakkar úr framhaldsskólum og þau byrja mest að hugsa 

um þetta eftir miðjan maí þegar þau eru búin í prófum. 

Spyrill: En svona innra markaðsstarf? Samskipti við nemendur og starfsmenn? 

Dagmar: Það verður eiginlega að segjast alveg eins og er að í Háskólanum á Akureyri 

eins yndisleg og frábær stofnun og þetta er þá er innra markaðsstarf algjörlega í 

molum. Ekki segja í molum það má ekki hafa þetta eftir mér. Nei en það er 

ekki nógu gott vegna þess að það er enginn sem vinnur við það. Mitt starf, það 

er til svona skilgreining á því þá er hvergi minnst á innra markaðsstarf. En aftur 

á móti þá fer mikill hluti af mínum vinnutíma samt sem áður í innra 

markaðsstarf, því að ef það er eitthvað á annað borð verið að gera þarna þá er 

það ævinlega ég sem er að gera það.  

Spyrill: Ef við drögum þetta aðeins saman, þarf ekki bara hreinlega aðra manneskju í 

þetta starf? 

Dagmar: Jújú það þarf auðvitað þyrfti að vera 100% manneskja í þessu starfi líka 

allavega það á þess sviði. Við vitum bara á meðan að árferðið er svona þá er 

það ekki gert, fyrsta manneskjan sem verður ábyggilega ráðin inn þegar 
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ráðningabannið og það verður tekið af að það finnst mér mjög líklegt að verði 

starfsmannastjóri. Og það er þá aðili sem að myndi taka helling af dóti sem að 

ég er svona að gera með annarri hendi skilurðu núna eins og bara að senda 

skilaboð og fjölpóst á starfsfólk og láta vita af einhverjum hlutum og hafa 

kannski eitthvað happening í gangi uppá móral og svoleiðis að gera. Og ég hef 

verið dálítið að standa fyrir svoleiðis hlutum sem er náttúrulega enganvegin 

hluti af mínu starfi. En hérna það væri eitthvað sem að væri ábyggilega mjög 

gott en ég, jújú ég væri alveg til í manneskju sem að sæi alveg um 

heimasíðuna. Það væri svolítið alveg fullt starf bara að sjá um heimasíðuna, 

núna er ég bara að gera það svolítið bara meðfram öllu öðru. Ég set inn allar 

fréttir og þarf að halda utan um það og stundum er maður á þvælingi og það 

gerðist bara til dæmis núna af því að ég er að reyna að vera í fríi en svo til 

dæmis get ég það aldrei. Ég er alltaf að vinna hérna heima ef ég er ekki uppfrá 

sko. Það gerðist til dæmis núna af því að ég var ekki alveg með alla athygli í 

vinnunni, þá var einhver atburður sem að átti að vera á forsíðunni sem fór 

þangað of seint og þetta heyrir bara allt upp á eina manneskju og það er 

náttúruleg bara svolítið hættulegt. Með heimasíðuna er þetta þannig að 

skrifstofustjórarnir hugsa um síður sviðanna og deildanna en svo er bara málið, 

að þær eru að gera helling af öðrum hlutum og það er enginn svona yfir sem 

fylgist með gangi mála. Þær gleyma alveg líka að setja inn. Það vantar svolítið 

svona aðila sem hefur yfirsýn yfir þessa heimasíðu. Það er starfrækt vefstjórn 

sem að hittist og ég er formaður hennar en það er eiginlega bara ekki nóg, það 

er fólk sem að er í fullri vinnu það er ég og Stebbi Jóhanns og Astrid á 

bókasafninu og Rúnar alþjóðafulltrúi og síðan vorum við til dæmis að bæta í 

vefstjórnina skrifstofuaðila. En skrifstofustjórarnir skiptast á um að vera. Það er 

rosalega gott.  

Spyrill: Eru þá haldnir reglulegir vefstjórnarfundir? 

Dagmar: Nei þeir eru nefnilega ekkert reglulega það hefur bara enginn tíma til þess. Það 

er alltaf svo mikið að gera hjá öllum og þetta er náttúrulega þéttar þegar það er 

eitthvað að gerast á heimasíðunni eins og núna þegar við vorum í smá 

breytingum. Bara það að gera einhverjar pínu litlar breyingar á heimasíðu það 

er alveg major, það fatta það ekkert allir. Það halda margir að þetta sé ekkert 

mál og fólk heldur alltaf bara, og sama má segja um bæklinginn að hérna það 

er líka bara eitthvað sem að fólk heldur að sé ekkert mál og þurfi engann tíma í. 
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Menn hafa einhverntíma prófað að búa til einhverja auglýsingu í einhverju 

forriti heima hjá sér fyrir þú veist fótboltaleik hjá syni sínum sem var hengd 

upp í skólanum eða eitthvað og þar af leiðandi halda menn bara að menn séu 

útlærðir í svona grafíks... grafísk hönnun það er nú ekkert mál.... Síðan er þetta 

bara process sem tekur margar vikur oft. Einn bæklingur er rosalega mikil 

vinna 

Spyrill:  Hver hannar bæklingana fyrir Háskólann á Akureyri. 

Dagmar: Stíll, er semsagt okkar hönnuðir, ég vil bara hafa það þannig að ég á bara minn 

hönnuð þar og hann heitir Siggi og hann bara hannar allt fyrir okkur.... 

Spyrill: Þannig að þetta er ekki boðið út á hverju ári eða eitthvað þannig? 

Dagmar: Nei við höfum ekki verið að gera það, ég er komin með þetta í þann fasa hjá 

þeim að við höfum bara alltaf fengið tilboð frá þeim sem eru mjög hagstæð og 

eru þannig að við fáum það ekki ódýrara annarstaðar og hluti af því er líka að 

við viljum styrkja norðlenskt og vera hérna í heimabyggð og þeir hanna allt 

fyrir okkur og svo er þetta allt prentað hérna í ásprent. En með því að vera þetta 

alltaf á einum stað þá nærðu að byggja upp ákveðið samband þannig að 

hönnuðurinn fer að þekkja það sem þú ert að reyna að gera og Siggi veit að 

þetta er háskóli og það eru ákveðnar kröfur sem þar eru gerðar og þetta þarf að 

vera svona og hinseginn og það er bara rosalega gott. Og það sem ég gerði, af 

því að við erum að láta hanna ofboðslega mikið fyrir okkur og ég er búin að 

vera að reyna núna að koma því í þann fasa að fólk skilji að allt sem er gert í 

nafni háskólans þarf að vera hannað og það hefur farið alveg rosalega í 

taugarnar á mér þegar að ég sé fólk vera að klína saman einhverjum 

auglýsingum um eitthvað og birta kannski á einhverjum opinberum stöðum og 

þetta er skilurðu... lógóinu er troðið inn á þetta og þú veist þetta er eitthvað sem 

að engann veginn uppfyllir neinar gæðakröfur.  

Spyrill: Já svona varðandi ímynd? 

Dagmar: Já og það skiptir náttúrlega miklu máli sko og þess vegna hef ég komið því 

þannig fyrir að við erum bara með ákveðinn taxta sem enginn annar er með hjá 

hönnuðinum af því að það er svo mikið sem við erum að gera á árs basís. Þetta 

er ekkert smá sem við erum að framleiða það eru náttúrulega þessir bæklingar 

og allar auglýsingar og það þarf náttúrulega að gera bæði íslenskan og enskan 

bækling, þannig að þetta er svolítið meira en að segja það. En eins og ég segi 

auðvitað snýst þetta alltaf á endanum um peninga og að maður vildi hafa meira 
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af þeim og allt það en mér finnst ég mæta miklum skilningi þegar að ég kem 

með eitthvað sem að þarf að gera og þarf aukinn pening í það. Það er 

náttúrulega ekki hægt að gera allt skilurðu en ég meina eins og til dæmis núna í 

vetur þurfti ég að uppfæra kynningarvefinna og nýju myndböndin á netinu.  

Spyrill: Og kom sér framlag í það eða? 

Dagmar: Í rauninni ekki en því verður pottþétt mætt ef ég lendi í einhverjum ógöngum 

þannig að ég mun alveg fá einhverja dekkun á þetta, ég fékk alveg vilyrði fyrir 

því að gera þetta og menn skilja þörfina á svona hlutum.  

Spyrill: Mannstu sirka kostnaðinn við þetta? 

Dagmar: Það hleypur alveg á milli þrem og fjórum milljónum, þetta er nefnilega og það 

er náttúrulega það sem fólk veit ekki að upphæðir í markaðsmálum eru 

gríðarlega háar og bara það að keyra eina auglýsingu í Fréttablaðinu er hátt í 

þrjúhundruð þúsund kall. Og bara það að auglýsa í sjónvarpi á vinsælum tíma 

eins og í kring um Útsvarið sem ég ákvað að gera af því að Akureyri var að 

keppa og svona af því að target hópurinn væri kannski að horfa Akureyri - 

Húsavík en sá auglýsingatími er náttúrulega bara rándýr og það var bara 200 

kall eða eitthvað. Svo er svo leiðinlegt að við fáum engann virðisaukaskatt og 

svoleiðis endurgreitt af auglýsingum og svoleiðis menn halda það alltaf. Við 

fáum það einhverra hluta vegna ekki.  

 

Viðtal tekið við Dagmar Ýr Stefánsdóttur forstöðumanns markaðs- 

og kynningasviðs Háskólans á Akureyri á skrifstofu hennar, 

Akureyri þann 27. apríl 2011. 
 

Spyrill: Hvaða aðferð telur þú best til þess fallna til þess að ná til markhópsins? 

Dagmar: Það er það sem ég spái í með Birtingahúsinu, þeir sjá í rauninni svolítið um það 

að þeir hérna, raða niður auglýsingum miðað við það því þeir eru með allar 

rannsóknir um hvernig best sé að ná til markhópsins. 

Spyrill: Þá ertu að tala um með auglýsingar og svoleiðis? 

Dagmar:  Já, en síðan utan við það? Þess utan erum við í þessum ferðum í 

framhaldsskólana okkur finnst þær vera mjög mikilvægar, þar erum við 

náttúrulega að ná beinum tengslum við þennan markhóp okkar. Svona stærsta 

hóp sem eru framhaldsskólanemar sem eru að útskrifast. Þannig að þær eru 
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mjög mikilvægar. Svo sendum við alltaf markpóst á vorin, þá fá allir sem eru 

að útskrifast úr framhaldsskóla svona póst af því að það eru náttúrulega alltaf 

einhverjir staðir sem við komumst ekki á og svoleiðis en þá sendum við öllu 

framhaldsskólanemendum sem eru að útskrifast markpóst þar sem við minnum 

svona á skólann.  

Spyrill: Helstu samkeppnisaðilar, hverjir eru þeir að þínu mati? 

Dagmar: Okkar helstu samkeppnisaðilar eru náttúrulega bara hinir háskólarnir, þeir eru 

náttúrulega bara mis miklir samkeppnisaðilar okkar. Ég myndi segja að HÍ og 

HR væru kannski okkar helstu og svo náttúrulega Bifröst að einhverju marki en 

hann er náttúrulega bara það lítill skóli að hann er ekki eins mikill.  

Spyrill: Þú leggur þá þessa skóla að jöfnu? 

Dagmar:  Já maður gerir það í rauninni, við erum að keppa um sama fólkið. Þessir fjórir 

skólar, síðan eru náttúrulega Hólar, Hvanneyri og Listaháskólinn aðeins sér á 

báti af því þeir eru náttúrulega með meiri sérhæfingu þú veist, það er kannski 

annar hópur sem fer þangað, sérstaklega Listaháskólinn. Ég held engin hinna 

háskólanna líti á Listaháskólann sem aðalsamkeppnisaðila. Þetta er allt annar 

hópur sem er að fara þangað sem að er fólk sem hefur ekkert hingað að sækja.  

Spyrill: Hvað varðar háskólanám í eðli sínu, telur þú að það sé eftirsóknarvert í hugum 

almennings? 

Dagmar:  Já og það er alveg greinilegt, maður heyrir það bara á allri umræðu að, hvaðan 

sem hún kemur þá er alltaf verið að tala um mikilvægi náms. Og sérstaklega 

núna þegar kreppan skall á þá heyrði maður bara hvernig fréttirnar voru, þá var 

fólk nánast bara beðið um að fara í háskólanám og mennta sig, til þess að búa í 

haginn og svona. Ég held að á Íslandi sé sko kannski, ég vil ekki kalla það 

menntasnobb en við erum mjög meðvituð um mikilvægi náms og háskólanáms 

og menntunarstig þessarar þjóðar er náttúrulega sífellt að aukast, alltaf fleiri og 

fleiri sem að halda áfram í skóla þannig að ég held að Íslendingar séu almennt 

mjög meðvitaðir um það.  

Spyrill: Rannsóknir á þessum markhópi háskólans, hafa þær verið með einhverjum 

formlegum hætti eða að frumkvæði háskólans þannig að skýrsla verði til að 

lokinni rannsókn eða með þeim hætti. 

Dagmar:  Nei kannski ekki með svo formlegum hætti en við erum nokkuð meðvituð um 

hver markhópurinn okkar er bara miðað við hvaða fólk við höfum verið að 

þjónusta þessi 25 ár sem að skólinn hefur verið að starfa, við vitum alveg 
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hvaðan stærstu hóparnir eru að koma, úr hvaða framhaldsskólum það er að 

koma og í hvaða nám fólk er helst að sækja. Við getum greint niður 

landsbyggðina „versus“ Reykjavík og ennþá meira alveg landshlutana. Við 

sjáum mjög vel, við vitum að stærsti hópurinn okkar er að koma af 

landsbyggðinni við erum að mennta landsbyggðarfólk. Við vitum líka að 

stærsti hópurinn heldur áfram að starfa á landsbyggðinni eftir nám þannig að 

við lítum svo á að okkar hlutverk sem landsbyggðarháskóli sé mjög stórt og 

mikilvægt. Við erum að mennta fólk til starfa á landsbyggðinni, þannig að ef 

þú ert að hugsa um meira sko aldurs skiptingu þá sjáum við það bara allt út frá 

innritunartölunum okkar. 
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Viðauki E - Rýnihópur 

Sýnileiki Háskólans á Akureyri 

Spyrill 

Nú er ég að tala um sýnileika HA í samfélaginum, ekki auglýsingar. Finnst 

ykkur hann alla jafna vera sýnilegur og vekja athygli? Finnst ykkur þið oft sjá 

fræðimenn úr HA í fjölmiðlum að tala um málefni líðandi stundar? 

Líftækninemi - Kona 

Já, mér finnst hann tiltölulega sýnilegur og maður sér reglulega fræðimenn í 

fjölmiðlum. 

Viðskiptafræðinemi - Karl 

Já fræðimenn við skólann eru þokkalega sýnilegir sem fjalla um málefni 

líðandi stundar. Hins vegar mætti sjá fleiri því oftast eru þetta bara tveir menn 

þeir Birgir og Grétar og þá oftast nær í tengslum við kosningar. Það væri hægt 

að auka sýnileika fræðimanna frá öðrum deildum. 

Sýnileiki skólans mætti vera meiri samt. 

Kennaranemi - Karl 

Mér finnst sýnileikinn vera mikill í auglýsingum en hins vegar finnst mér ekki 

vera neitt gríðarlega mikill sýnileiki fræðamanna frá skólanum, mér finnst ekki 

mikið af prófessorum sem ég veit um að eru frá HA, get tekið undir að það er 

helst Birgir í tengslum við kosningar og pólitísk málefni og Jón Þ. Heiðarsson 

hagfræðingur einnig búinn að vera talsvert sýnilegur í tengslum við 

samgöngumál og þá ekki síst Vaðlaheiðargöng. 

Hjúkrunarfræðinemi - Kona 

Ég get ekki sagt að mér finnist fræðimenn við skólann vera neitt sýnilegir í 

heildina, það eru þó einhverjir 2-3 sömu sem eru þónokkuð sýnilegur, en ég hef 

samt ekki séð þá vera að tala um neitt í tengslum við skólann. 

Lögfræðinemi - Kona 

Mér finnst fræðimenn háskólans vera þokkalega sýnilegir í fjölmiðlum, þá 

helst Birgir og Ágúst Þór. Annars verð ég að viðurkenna að ég þekki lítið 

fræðimanna háskólans annarra en þeirra sem kenna við lagadeildina. 
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Hvers vegna HA? 

Spyrill 

Nú vil ég að þið talið um hvað það var sem fékk ykkur til að velja Háskólann á 

Akureyri, takið til alla þá þætti sem höfðu áhrif og forgangsraðið þeim ef þið 

getið. 

Líftækninemi - Kona 

Ég valdi skólann fyrst og fremst vegna námsins enda er það bara kennt við 

Háskólann á Akureyri. Mér fannst þó staðsetning skólans líka vera kostur. 

Hjúkrunarfræðinemi - Kona 

Ég valdi HA einungis því það var ekkert annað í boði því ég gat ekki flutt frá 

Akureyri. Og ég valdi svo brautina sem mér leist best á, en eins og ég segi þá 

var þetta eiginlega minn eini kostur 

Viðskiptafræðinemi - Karl 

Ástæðan fyrir vali mínu á Háskólanum á Akureyri var tvíþætt, annars vegar 

vegna þess að þar er kennt viðskiptafræði sem ég hafði lært í framhaldsskóla 

og hins vegar vegna þess að staðsetningin hentar mér vel þar sem ég bjó á 

Akureyri áður en ég hóf skólagöngu. Staðsetningin var aðalþátturinn í vali 

mínu. 

Lögfræðinemi - Kona 

Ég valdi Háskólann á Akureyri vegna staðsetningar því mig langaði ekki suður 

og námið sem ég valdi er bæði kennt á Akureyri og í Reykjavík. 

Kennaranemi - Karl 

Ég valdi HA vegna þess að það nám sem ég tók í vetur var kennt í lotunámi og 

það hentaði mér ákaflega vel með vinnu minni. 
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Innra markaðsstarf 

Spyrill 

Ég vil að þið segið mér frá því hvernig þið upplifið innra markaðsstarf skólans? 

Finnst ykkur upplýsingaflæði milli starfsfólks og nemenda vera gott? Mætið 

þið velvild hjá kennurum ef þið þurfið að fá frest með verkefni eða sérstaka 

hjálp við eitthvað? Er viðmót starfsfólks gott? Tala kennarar í einhverjum 

tilfellum niður til nemenda?  

Svona í grunninn.. Hvernig berið þið skólanum söguna? 

Líftækninemi - Kona 

Mér finnst upplýsingaflæði milli kennara og nemenda mjög gott og maður 

þekkir flesta kennarana sína vel og þeir eru allir tilbúnir til þess að hjálpa og 

eru sveigjanlegir með skil á verkefnum og annað slíkt. Þetta er mjög 

persónulegt og þægilegt og ég er mjög ánægð með þennan kost Háskólans og 

hef í raun ekki mikið út á skólann að setja. 

Hjúkrunarfræðinemi - Kona 

Mér finnst að upplýsingaflæði milli kennara og nemenda mætti vera betra, allt 

frekar ópersónulegt og seint að komast til skila, eins og með verkefnaskil og 

svona. Mér finnst að þetta tölvuform vera það sem gerir samskiptin milli 

kennara og nemenda leiðinleg og jafnvel veldur það líka misskilningi.  

En auðvitað er það mismunandi milli kennara. Starsfólk í skólanum finnst mér 

mjög viðkunnalegt og fínt. Ég hef ekki lent í því að kennarar tali niður til 

nemenda en þeir verða samt verulega pirraðir út af lítilli þekkingu nemenda. 

en í heildina hef ég ekkert að setja út á skólann þannig lagað, mjög góður skóli. 

Viðskiptafræðinemi - Karl 

Mér finnst það eitt af aðal styrkleikum Háskólans á Akureyri að nánd nemenda 

og kennara er mikið. Ég hef oftast mætt góðu viðmóti kennara þegar þess þarf 

þó alltaf séu til undantekningar á því. Það virðist samt vera svo að þegar 

einhverjir vankantar eru á kennsluhæfni kennara eða slæmu viðhorfi þeirra þá 

virðist það ekki breytast mikið milli ára og allir nemendur bæði fyrrverandi og 

núverandi nemendur bera allir sömu söguna við „slæma" kennara. Það er 

skólanum mikið mál að fá nemendur til að meta áfanga og kennara við 

annarlok en það hlýtur að slökkva á hvata nemenda til þess ef engan árangur 

það ber. Annars er starfsfólk heilt yfir sveigjanlegt og hjálpsamt en það eru 
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vissulega slæm epli eins og allsstaðar. Hins vegar mættu skólayfirvöld vera 

sveigjanlegri mér finnst í gegnum þessi þrjú ár sem ég hef verið hér að það sé 

alltaf verið að þrengja meira og meira að nemendum. Bílastæðum fer fækkandi 

og skammir dynja yfir nemendur ef bílum er illa lagt, búið er að minnka 

aðgengi að skólanum utan vinnutíma, en núna er ekki hægt að læra inn í 

kennslustofum eins og áður var hægt. Bækur á bókasafninu eru af skornum 

skammti og virðist sem reynt sé að spara þar eins og hægt er með að endurnýja 

ekki bækur, sem er svo sem alveg skiljanlegt miðað við árferði en það er samt 

slæmt upp á gæði náms. Síðan lokar kaffiterían mun fyrr heldur en gerði þegar 

ég byrjaði í skólanum, þrátt fyrir það að nemendum hafi fjölgað mikið við 

skólann, þá sérstakleg með tilkomu kennaradeildarinnar. Þannig að það er af 

nógu að taka en heilt yfir er ég samt sáttur. 

Kennaranemi - Karl 

Í mínu tilfelli hefur ekki reynt svo mikið á samskipti við kennara utan 

venjulegs skóladags. 

Í þeim tilfellum sem á það hefur reynt hafa samskiptin verið mjög góð. Í mínu 

námi er formið með þeim hætti að nándin milli nemenda og kennara eru ekkert 

gríðarlega mikil. 

Það er mjög gott form að mínu mati að skila verkefnunum rafrænt og fá 

endurgjöf á þau með sama hætti.  

Hins vegar tek ég undir með síðasta ræðumanni að það eru ýmis svona smærri 

atriði sem mætti bæta t.d. að fjölga bílastæðum og fleira. 

Lögfræðinemi - Kona 

Mér finnst upplýsingaflæði milli nemenda og kennara yfirleitt mjög gott í HA. 

Sökum smæðar eru þessi samskipti persónulegri sem er oftast mikill kostur. 

Það eykur aftur á móti líkurnar á því að kennarar velji sér "uppáhalds 

nemendur", en það virðist stundum vera raunin í mjög litlum deildum líkt og 

lagadeild HA. En yfirleitt er ekki vandamál að leita til kennara þegar vantar 

hjálp eða frest og þar er að sjálfsögðu kostur hvað það er mikil nánd á milli 

nemenda og kennara.  

Í heildina litið er ég mjög ánægð með skólann en ég er sammála því sem 

Trausti segir að maður vildi sjá árangur úr námskeiðsmatinu, sérstaklega úr 

áföngum þar sem hefur verið óánægja með kennara. 
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Ímynd HA 

Spyrill 

Segið mér ykkar skoðun á Háskólanum á Akureyri, teljið þið hann hafa sterka 

og jákvæða ímynd út á við? Fyrir hvað stendur HA í ykkar augum? Eru gæði 

námsins hér samkeppnishæf við aðra háskóla? 

Líftækninemi - Kona 

Mér finnst Háskólinn á Akureyri frábær skóli en tel að hann þurfi að berjast 

fyrir ímynd sinni út á við. Maður heyrir reglulega sögur af því að fólki finnist 

meira til námsins í öðrum skólum koma og þá sérstaklega ef verið er að ræða 

nám sem er kennt í HA annars vegar og HÍ hins vegar. Ég trúi því þó að gæði 

námsins hér séu samkeppnishæf við aðra háskóla þó að alltaf megi bæta 

eitthvað. 

Hjúkrunarfræðinemi - Kona 

Já mér finnst hann hafa sterka ímynd, en maður heyrir þó að HA sé ekki með 

jafn gott og krefjandi nám og HÍ t.d. Ég held það megi bæti við námið hér og 

gera það meira krefjandi en það er í dag og gera þá HA samkeppnishæfara við 

aðra skóla. En ég er mjög ánægð með HA og allt sem hann hefur uppá að 

bjóða. Ég held að jákvæð ímynd skólans sé ríkjandi og ekkert hægt að setja út á 

nema þá kannski gæði náms. En maður heyrir alveg tvennar sögur af þessu 

hvor skólinn kennir betur.  

HA finnst mér svona félagslegur skóli, þetta er lítill skóli og gerir það að 

verkum að fólk kynnist betur og hópurinn verður þéttari. Mér finnst stærðin 

skipta máli hvað félagsleg tengsl varðar. 

Viðskiptafræðinemi - Karl 

Mín skoðun á Háskólanum á Akureyri er jákvæð. Ég tel HA vera 

samkeppnishæfan við aðra háskóla á landinu þó tel ég HÍ ávallt hafa vinningin 

þegar talað er um gæði skólanna, enda mikið stærri og ekki alveg hægt að bera 

þá saman. Ég tel þó að námið sem boðið sé upp á hér við HA standist 

samanburð við aðra skóla, ég til dæmis tel mig ekki fá lakara nám hér við 

skólann heldur en annars staðar. Ég held að ímynd skólans sé af tvennum toga, 

fyrrverandi nemendur eru allajafna ánægðir með sitt nám og jákvæð ímynd er 

að háskólanum í nærumhverfi skólans. Hins vegar er mín tilfinning að ímynd 

skólans sé ekki nægilega sterk á landsvísu. Virðist sem menn telja að námið hér 
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standist ekki samanburð við aðra skóla. Ég tel það stafa af þeirri staðreynd að 

skólinn sé lítill og út á landi sem hefur ekki svo langa sögu bakvið sig sem 

fræðistofnun. Það er í senn bæði kostur og galli að Háskólinn sé lítill og út á 

landi, því námið verður persónulegra, þægilegra með aðrar áherslur en stórir 

skólar í borginni. Háskólinn á Akureyri stendur í mínum augum fyrir 

persónulegu námi, einstaklings miðaðri kennslu, nánd við kennara, og mikla 

félagslega nærveru við samnemendur en einnig námi sem stenst samanburð við 

aðra skóla og nám sem ekki er hægt að finna annars staðar eins og 

sjávarútvegsfræði og iðjuþjálfun. Ég tel að styrkja mætti ímynd háskólans með 

að efla sýnileika hans sem fræðistofnun með krefjandi námi en ekki alltaf sem 

heimilslegan skóla þar sem allir eru vinir að dúlla sér á litlu sætu Akureyrinni 

eins og reynt er í dag. 

Kennaranemi - Karl 

Ég er sammála fyrri ræðumönnum að kröfur í náminu mættu vera meiri og með 

því styrkja ímyndina um gæði námsins í skólanum. Það er slæmt að fá það orð 

á sig að kröfur í náminu séu ekki nægjanlega miklar.  

Ég hef sjálfur sótt nám í bæði HÍ og HA en þó í mjög ólíkum fræðasviðum og 

því í raun ekki réttmætt að bera saman kröfur í náminu á milli þessara skóla.  

Hins vegar finnst mér mjög alvarlegt mál hversu erfitt virðist vera að meta nám 

frá HA í HÍ og kannski er það öfugt. Það eru nú ekki nema 4-5 háskólar á 

Íslandi og því finnst mér fáránlegt að ekki sé hægt að láta meta nám milli 

þessar fáu skóla hér á landi, hér finnst mér samræminga þörf. 

Hins vegar finnst mér HA e.t.v. ætti að skapa sér á sterkari hátt fyrir hvað 

skólinn stendur. Með því móti held ég að það sé auðveldara að skerpa ímynd 

hans út á við.  

Hvað nánd milli kennara og nemenda varðar þá finnst mér tvennt til í því, 

sjálfur sótti ég nám í HÍ sem byrjaði mjög ópersónulega þar sem við vorum svo 

mörg en t.d. á öðru og þriðja ári var það orðið mjög persónulegt. Hins vegar 

var ég með um 100+ nemendum í hverjum einasta tíma í HA og það var ekkert 

sérstaklega persónulegt.  

Hins vegar verður að taka tillit til þess að skólinn er mjög ungur og er að miklu 

leyti enn að mótast þannig að það verður að taka tillit til þess í samanburði við 

t.d. HÍ sem er rótgróinn og með mikla sögu. 

Lögfræðinemi - Kona 
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Mér finnst mjög nauðsynlegt að halda áfram að byggja upp sterka ímynd 

Háskólans á Akureyri. Hingað til hefur ímynd lagadeildarinnar verið slæm og 

fræðimönnum við bæði HÍ og HR finnst deildin við HA ekki samræmast þeirra 

kröfum. Að mínu mati er þetta algjörlega sambærilegt nám og finnst mér 

þessar umræður mjög neikvæðar og leiðinlegar, auk þess sem þær draga úr 

trúverðugleika úrskrifaðra lögfræðinga frá HA, þar sem viðhorfið er oft frekar 

neikvætt og lögfræðingar frá HR og HÍ taldir betur menntaðir og þessvegna 

teknir fram fyrir nemendur frá HA.  

Ég tek þó fram að námið hér er algjörlega samkeppnishæft þótt takmarkið hjá 

kennurum HA sé að mennta góða lögfræðinga, en ekki fella fleiri en í fyrra líkt 

og virðist vera takmarkið fyrir sunnan.  

Ímynd háskólans þegar kemur að öðrum deildum háskólans er mun betri en 

ímynd lagadeildarinnar. Ég tel að gæði alls náms við Háskólann á Akureyri séu 

mjög góð og námið algjörlega samkeppnishæft við samskonar nám í öðrum 

háskólum. 
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Auglýsingar 

Spyrill 

Ég vil að þið segjið mér hvað ykkur finnst um markaðs- og kynningarmál 

Háskólans á Akureyri, finnst ykkur auglýsingar Háskólans á Akureyri vera 

áberandi? Höfða þær til ykkar sérstaklega og hvað finnst ykkur vanta? 

Líftækninemi - Kona 

Mér finnst þessar auglýsingar bara í heildina vera vel heppnaðar og 

skemmtilegar. 

Spyrill 

En hvað með eins og þær kynningar sem þú fékkst í framhaldsskóla? ef þú 

fékkst einhverjar svoleiðis? 

Hjúkrunarfræðinemi - Kona 

Þessar auglýsingar finnst mér vera mjög áberandi, allavegna sé ég þær útum 

allt, allstaðar. Líka litríkar og skemmtilegar, ég held að það hjálpi.  

Mér fannst kynningin sem ég fékk í framhaldskóla ekki alveg nógu spennandi, 

allavega man ég ekki eftir henni nógu vel, en ég man mjög vel eftir 

kynningunni sem ég fékk hjá HÍ. Þannig það þyrfti kannski að styrkja það 

eitthvaðþ 

Viðskiptafræðinemi - Karl 

Ég óvart snerti aðeins á þessu í annarri umræðu, þú kannski skoðar það Þói. En 

mér finnst auglýsingarnar í raun ágætlega vel heppnaðar en finnst að það mætti 

auka frekar á að sýna að þetta er alvöru gefið nám en ekki bara alltaf að sýna 

fram á hversu gaman er í skólanum. Því það er námið sem fólk er að sækjast 

eftir og að hafa gaman er kostur en það er ekki aðal hvati fólks til að sækja sér 

náms. Að nota litina finnst mér góð hugmynd og passar vel inn í það concept 

að hver deild er með sína eigin einkennisliti. Þessar auglýsingar höfða samt 

ekkert sérstaklega til mín persónulega. Ég held að ég hafi misst af öllum 

kynningum sem haldnar voru í framhaldsskóla svo ég get ekki tjáð mig um 

þær. Hins vegar hefur mér í gegnum tíðina fundið þessar kynningar hálf 

skrítnar svona í ljósi þess að ég hef verið viðvarandi þær fyrir Háskólann á 

Akureyri, þær voru þannig gerðar að nemendum úr framhaldsskólunum á 

Akureyr voru leiddir í gegnum skólann, ég held að öllum sé nokk sama hvernig 

skólinn lítur út það er námið sem skiptir máli. Hins vegar virðist sem breyting 
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sé á því krökkunum var gefin betri kynning þetta árið þar sem námið var kynnt 

betur og verður að hrósa fyrir að það sé allavegana verið að breyta þessu og 

vonandi að sú þróun haldi áfram. Hins vegar mætti líka koma með fleiri skóla í 

heimsókn eins og frá öðrum bæjum á norðurlandi, því það er haldið því fram 

að nemendum við framhaldsskóla hér á Akureyri hafi ekki áhuga á HA því þau 

vilja flytja í burtu og prófa eitthvað nýtt. Með þeirri röksemdarfærslu ættu 

nemendum úr öðrum bæjum norðurlands að vilja flytja til Akureyrar. 

Kennaranemi - Karl 

Persónulega finnst mér skólinn talsvert sýnilegur, ég hef a.m.k. tekið eftir 

auglýsingum frá skólanum víða. Hins vegar hefur mér ekki þótt þær höfða neitt 

sérstaklega vel til mín og e.t.v. ekki kynnt mér þær nægjanlega vel. Ég skoðaði 

skólann lítið á sínum tíma og man ekkert sérstaklega eftir kynningunni í 

framhaldsskólanum þar sem það nám sem ég stefndi á var ekki kennt við 

skólann. 

Lögfræðinemi - Kona 

Mér finnst kynningarmál háskólans hafa batnað mikið á síðustu árum og 

sérstaklega á síðasta ári. Mikill sýnileiki og auglýsingarnar áberandi og góðar. 

HA er með öflugt kynningarstarf í framhaldsskólum landsins og tekur þátt af 

fullum krafti í háskóladeginum í Reykjavík sem gerir HA mjög sýnilegan fyrir 

verðandi háskólanema allstaðar af landinu. Það var ekkert sérstakt sem höfðaði 

til mín í markaðsstarfi HA þegar ég var í framhaldsskóla, líklegast vegna þess 

að ég var löngu búin að velja HA. 
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Viðauki F - Spurningalistar 
Spurningalisti fyrir Stefán B. Sigurðsson rektor 

• Hvernig er samstarf yfirstjórnar Háskólans á Akureyri við forstöðumann markaðs- og 
kynningarmála? 

• Reglulegir fundir? 
• Hver eru langtímamarkmið HA? 
• Eru til markmið sem lúta að kynjaskiptingu nemenda í Háskólanum á Akureyri, í 

Háskólanum á Akureyri er hlutfall kvenna búið að vera 20-30% hærra heldur en í 
meðaltalið í HÍ, HA, Bifröst og HR undanfarin 6 ár 

• Hver er þín framtíðarsýn fyrir Háskólann á Akureyri, er stefnt að því að auka 
námsframboð, hvenær er von á nýjum byggingum? 

• Hvernig standa málin með FÉSTA? 
• Sú neikvæða umfjöllun sem fésta fékk í kringum greiðsluverkfall íbúa, hafði hún áhrif 

á ímynd skólans? 
• Hvað á að gera til þess að fjölga nýnemum? 
• Eru fjarnema lagðir til jafns við staðarnema hvað greiðslur frá ráðuneytinu varðar? 
• Til hverra er Háskólinn á Akureyri að reyna að höfða? 
• Hvað getur Háskólinn orðið stór með þeim byggingum sem hann hefur nú til umráða? 
• Hver er stefna skólans í markaðssetingu námisns, er heppilegt að kynna námið sem 

Dag/Fjar/lotunám eða á að kynna námið sem eina heild? 
• Hver er afstaða þín gagnvart því að Háskólinn á Akureyri fari að vekja meiri athygli á 

sér í gegnum starf nemendafélagsins? Hugmyndir að slíku? 
• Hver er afstaða þín gagnvart því að kaupa auglýsingar í fjarnámskerfum 

framhaldsskólanna? 
• Finnst þér að skólinn ætti að hafa slagorð? 
• Hvað telur þú vera sérstaklega vel gert í markaðsmálum núna? 

o Getur þú nefnt 3 dæmi? 
o Hvað mætti helst bæta? 

• Hvaða breytingar myndir þú vilja sjá á markaðsstarfinu hér, ef einhverjar? 
• Verða peningum ráðstafað til markaðsmála á svipaðann hátt áfram og undanfarin ár? 

Hvernig er sú fjárhæði ákveðin sem varið er í markaðsmál? Er það byggt á þörf síðari 
ára eða situr þetta kannski á hakanum? 

Spurningalisti fyrir Dagmar Ýr Stefánsdóttur forstöðumann markaðs- og 

kynningarsviðs – fyrri hluti. 

• Hvenær hófst þú störf? 
• Hver er menntun þín og starfsreynsla? 
• Er búin til markaðsáætlun fyrir Háskólann á Akureyri fyrir hvert skólaár?  

o Hver sér um að útbúa hana? 
o Ef ekki, hvers vegna? 
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• Hvert er markmið markaðsstarfsins hjá Háskólanum á Akureyri? Er þörf á því að auka 
nemendum í dagskóla? 

• Er markaðsstarf Háskólans á Akureyri gagnvart stúdentum eitthvað sérhæft? 
o T.d er hug- og félagsvísindadeildin sérstaklega kynnt þeim sem koma af 

félagsfræðibraut með stúdentspróf? 
• Hefur verið gerð ítarleg greining á því hvaðan stúdentar koma? 

o  Hvers vegna ekki? 
• Hefur verið gerð greining á því hverjir nýnema Háskólans á Akureyri eru, með tilliti til 

aldurs, kyns, hvaðan þeir koma, og í hvaða nám þeir eru að fara? 
• Hvernig er árangur markaðsstarfsins hér mældur? 

o Hver sér um þessar mælingar og hversu oft er mælt? 
• Hvert er langtímamarkmið markaðsstarfsins? 
• Hvernig er samstarf forstöðumanns markaðs- og kynningarmála við yfirstjórn skólans? 

Eru reglulegir fundir haldnir? 
• Hver ber ábyrgð á því að tækla neikvæða umfjöllun í garð skólans? 

o Dæmi: Gagnrýni á Lögfræðinámið, neikvæð áhrif umfjöllunar um 
greiðsluverkfall íbúa hjá FÉSTA 

• Til hverra er Háskólinn á Akureyri að reyna að höfða og af hverju ættu stúdentar að 
velja HA? 

• Á skólinn eitthvað slagorð? 
• Er markaðsstarfið fjársvelt? 
• Hvernig er innra markaðsstarfinu háttað t.d. samskipti við nemendur og starfsmenn? 

Spurningalisti fyrir Dagmar Ýr Stefánsdóttur forstöðumann markaðs- og 

kynningarsviðs – seinni hluti. 

• Telur þú háskólanám í sjálfu sér vera eftirsóknarvert í hugum almennings? 
• Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar Háskólans á Akureyri að þínu mati? 
• Hvaða aðferð telur þú best til þess fallna við að ná til markhópsins? 
• Hefur markhópurinn verið rannsakaður eitthvað með formlegum hætti, að frumkvæði 

háskólans? 
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