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„Við förum á mis við svo
margt þegar konurnar
vantar í þetta fag“
Alexandra Geirsdóttir er formaður /sys/tra, félags nemenda í tölvunarfræði við Háskólann
í Reykjavík sem hefur það að markmiði að auka hlut kvenna í upplýsingatækni.
„Mér hefur alltaf þótt stærðfræði skemmtileg en

óþolinmóðar! Við fórum með HR með viðburðinn

með hádegisfyrirlestra, TED-fyrirlestra og aðrar uppá-

það var tilviljun sem réði því að ég kynntist forritun.

Stelpur og tækni um allt land fyrr á árinu og þar voru

komur. Við erum ekki mikið partýfélag en ætlum samt

Vinir mínir héldu matarboð og meðan við biðum

margar stelpur sem sýndu forritun áhuga. Þetta

að halda partý til að hrista

eftir matnum nýtti einn vinur minn tímann til að ljúka

gengur hægt, en þetta gengur. Við erum í þessu af

hópinn saman, sérstaklega

við verkefni fyrir skólann, en hann er í tölvunarfræði

hugsjón og leggjum á okkur talsverða aukavinnu með

fyrir þá nemendur sem eru

í HR. Ég sá hann búa til tölvuleik, bara þarna við

námi til að fjölga stelpum í náminu. Til dæmis keyrði

nýbyrjaðir, til að halda þeim

matarborðið. Mér fannst þetta spennandi, að búa

ein okkar frá Grundarfirði í HR og aftur til baka um

við efnið. Við hvetjum alla

eitthvað til.“

daginn til að geta kynnt /sys/tur á nýnemadeginum.“

til að fylgjast með okkur á

„Við förum á mis við svo margt þegar konurnar vant-

„Nú er búið að breyta lögum félagsins þannig að

ar í þetta fag. Viðhorf stelpna til tölvunarfræði hefur

félagið er líka opið strákum sem vilja jafna hlutfall

breyst en ekki nógu hratt. Við erum kannski frekar

kynjanna í upplýsingatækni. Í vetur ætlum við að vera

Stjórn /sys/tra. Alexandra er önnur frá hægri.

Snapchat (rusystur), og að
velta fyrir sér tölvunarfræði!“

/sys/tur HR
rusystur | 223
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Samstarf við MIT um
nýsköpunardrifinn
vöxt til framtíðar
Ari Kristinn Jónsson
rektor
Ísland nýtur dýrmætra náttúruauðlinda sem drifið hafa áfram hagvöxt á Íslandi síðustu áratugi. Gjöful
fiskimið, græn orka og einstök náttúra hafa fært Ísland í fremstu röð þjóða þegar kemur að lífsgæðum.
Náttúruauðlindir eru hins vegar takmarkaðar og geta ekki staðið undir vexti um alla framtíð.
Í skýrslu ráðgjafafyrirtækisins McKinsey frá 2012 kemur

legt líf á Íslandi. Samkeppnishæfni í þessu nýja um-

ára til að standa undir lífsgæðum og skuldbindingum.

Samkeppnishæfni mun byggja
á nýsköpun og hugviti

Sjálfbær sókn í auðlindir getur ekki staðið undir þeim

Miklar breytingar eru að verða í heiminum vegna

hefur mikla möguleika á sköpun verðmæta á grunni

vexti nema að mjög litlu leyti. Það er því nauðsynlegt að

hnattvæðingar og tæknibyltingar sem byggir á sjálf-

hugvits og nýsköpunar en þrátt fyrir það er afrakstur-

auka verulega verðmætasköpun sem byggir á hugviti

virkni og gervigreind. Þessar breytingar munu hafa

inn í dag takmarkaður, sem meðal annars sést á því

fremur en aukinni sókn í náttúruauðlindir.

gríðarleg áhrif á efnahagslíf, störf, samfélag og dag-

að mjög lítill hluti útflutningsverðmæta kemur frá

skýrt fram hversu mikinn hagvöxt Ísland þarf til næstu

hverfi mun byggjast fyrst og fremst á getu til að skapa
verðmæti sem byggja á nýsköpun og hugviti. Ísland
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„

„Afrakstur þessa verkefnis verða
raunverulegar breytingar til
batnaðar í umhverfi nýsköpunar
og frumkvöðlastarfs á Íslandi, ekki
skýrsla sem hverfur ofan í skúffu.
Samkeppnishæfni og lífsgæði á
Íslandi eru nefnilega að veði.“
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Styrkleikar og veikleikar Íslands
Ísland hefur góðan efnivið í sköpun mikilla verðmæta á grunni hugvits. Íslendingar
eru skapandi að eðlisfari og standa mjög vel þegar kemur að sköpun nýrrar þekkingar og því er til staðar verulegur efniviður til nýsköpunar. Íslendingar eru líka
duglegir og viljugir til að láta slag standa, svo hér er nóg af frumkvöðlum og öflugu
fólki til að þróa og framkvæma hugmyndir. Ísland hefur trausta innviði og er vel
staðsett og tengt fyrir alþjóðleg viðskipti. Þetta er öfundsverð staða. En þrátt fyrir
þetta byggist allt of lítill hluti verðmætasköpunar til útflutnings á hugviti og best
þekktu dæmin um slík fyrirtæki eru að verða áratuga gömul.
Reynsla og rannsóknir í MIT hafa sýnt að lykillinn að verðmætasköpun fyrir alþjóðlegan markað er að tvinna vel saman nýsköpun og frumkvöðlahugsun, í umhverfi
sem styður við þróun nýsköpunarhugmynda í sprota sem geta vaxið og sótt á
alþjóðlegan markað. Umhverfið á Íslandi hefur því greinilega veikleika sem standa
í vegi fyrir að góður grunnur nýtist eins vel og ætti að vera. Í samstarfinu við MIT
hefur komið í ljós að fjórir veikleikar eru sérstaklega áberandi:
Menntun og mannauður: Ef horft er til svæðisins kringum MIT, nú eða til Kísildals,
þá kemur þar saman mikið af vel menntuðu fólki og mikil reynsla af þróun sprota
yfir í alþjóðleg fyrirtæki. Þetta hvort tveggja vantar í miklu meira mæli á Íslandi.
Tenging nýsköpunar og frumkvöðlastarfs: Öflugustu fyrirtæki dagsins í dag
byggja á blöndu af þekkingarsköpun og kröftugu frumkvöðlastarfi. Þau dæmi sem
við þekkjum best á Íslandi sameina einmitt sterka nýsköpun og öfluga frumkvöðla.
Það þarf að tengja saman og virkja betur þá krafta sem þegar eru til staðar í nýsköpun og frumkvöðlahugsun á Íslandi.
Fjármögnunarumhverfi sprota og vaxtarfyrirtæka: Fjármögnun nýrra fyrirtækja
er aldrei auðveld, ekki einu sinni í kringum MIT eða í Kísildal. Það skiptir samt öllu

öðrum geirum en sjávarútvegi, orkugeiranum eða ferðamennsku. Til að Ísland
verði samkeppnishæft til framtíðar er nauðsynlegt að virkja miklu betur tækifærin
til að nýta hugvit okkar og sköpunargetu. En hvernig gerum við það?

Einstakt tækifæri fyrir Ísland
Háskólinn í Reykjavík og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hafa ráðist í samstarf við MIT-háskólann í Boston til að svara því hvaða breytingar er best að gera á
Íslandi til að efla verðmætasköpun á grunni hugvits og nýsköpunar. MIT er þekktur
sem einn af bestu háskólum heims, en MIT er líka kjarni hátækniiðnaðar í kringum
háskólann sem ekki aðeins skapar mikil verðmæti heldur hefur laðað til sín aðra
aðila og fleiri störf. Það er einstakt tækifæri fyrir Íslendinga að geta unnið að þróun
síns umhverfis í samstarfi við jafn öflugan aðila og MIT.
Markmiðin með samstarfinu eru þríþætt.
– Greina stöðu nýsköpunar, frumkvöðlastarfs og uppbyggingar
alþjóðlegra hugvitsfyrirtækja á Íslandi.
– Skilgreina skýrar aðgerðir sem ráðast þarf í til að bæta umhverfið
verulega og gera áætlun um framkvæmd þeirra.
– Hrinda áætlun í framkvæmd.
Til að tryggt sé að horft sé til allra lykilþátta, koma fulltrúar fyrirtækja, háskóla,
frumkvöðla, fjárfesta og stjórnvalda að verkefninu. Enn fremur er áhersla lögð á
virka aðkomu fulltrúa vísinda- og tækniráðs sem bera ábyrgð á mótun stefnu í vísindum, nýsköpun og tækniþróun fyrir hönd stjórnvalda. Loks er stöðugt leitast eftir
að fá sjónarhorn sem flestra inn í vinnuna, meðal annars með opnum viðburðum
og skoðanakönnunum.

máli fyrir þessi svæði að hafa þroskað fjármögnunarumhverfi þar sem tækifæri eru
til staðar, jafnt fyrir sprota á byrjunarreit, til ört vaxandi fyrirtækja á alþjóðlegum
markaði. Fjármögnun á Íslandi er til staðar, en hún er óstöðug og það stendur
þróun fyrir þrifum.
Vöxtur og alþjóðleg markaðssetning: Veruleg verðmætasköpun á grunni hugvits mun alltaf verða útflutningsvara, því íslenski markaðurinn er agnarsmár. Það
er hins vegar verulegur skortur á þekkingu og reynslu á Íslandi af uppbyggingu
vaxandi fyrirtækja og markaðsstarfi á erlendum mörkuðum

Hlutverk HR í framtíðarþróun
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er skýrt, að skapa og miðla þekkingu til að efla lífsgæði og samkeppnishæfni á Íslandi. Samstarfsverkefnið með MIT er liður í því, en
HR vinnur fyrst og fremst að því að bæta menntun, efla mannauð á Íslandi, drífa
áfram nýsköpun, styðja við frumkvöðlahugsun og skapa alþjóðlegar tengingar.
Þannig vinnum við að því að efla styrkleika landsins og bæta úr veikleikum.
Háskólinn í Reykjavík þróast í takt við þarfir Íslands og MIT-samstarfið mun hafa
veruleg áhrif á þróun HR og annarra háskóla landsins, enda gegna háskólar lykilhlutverki í bæði þróun verðmætasköpunar á grunni hugvits og samkeppnishæfni
í heimi tæknibyltinga. Það skiptir því öllu að HR og aðrir háskólar hafi bolmagn og
svigrúm til að þróast hratt og vel. Án þess er útilokað að Ísland verði samkeppnis
hæft í tækniþekkingu, viðskiptaháttum og öðru sem til þarf í gerbreyttum heimi.
Háskólarnir eru þó ekki það eina sem þarf að þróast fram á við á næstu árum.
Stofnanir, fyrirtæki og samfélagið allt þurfa að horfa til þeirra breytinga sem eru
að verða og þeirra miklu tækifæra sem Ísland hefur. Með því að vinna samstíga
að þessum markmiðum, verður hægt að tryggja Íslandi sess í framtíðinni sem
samkeppnishæfu landi sem skapar verðmæti bæði úr auðlindum og hugviti og

Afrakstur þessa verkefnis verða raunverulegar breytingar til batnaðar í umhverfi

landi sem er vettvangur áhugaverðra og verðmætra starfa fyrir komandi kynslóðir.

nýsköpunar og frumkvöðlastarfs á Íslandi, ekki skýrsla sem hverfur ofan í skúffu.

MIT-verkefnið hjálpar til við að varða þessa leið en það er undir okkur komið að

Samkeppnishæfni og lífsgæði á Íslandi eru nefnilega að veði.

ná á áfangastað.
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Ef Geirfugladrangur sekkur
í sæ...
Hvað gerist ef Íslendingar þurfa að skilgreina
grunnlínur við strendur landsins upp á nýtt?
Grunnlínur eru gríðarlega mikilvægar Íslendingum en með þeim eru hafsvæði,
þ.á.m. landhelgi og efnahagslögsaga skilgreind. Það gæti svo farið að íslenska
ríkið þyrfti að endurskilgreina þær í framtíðinni.
Hafsvæði ríkja eru yfirleitt ekki mæld út frá strand-

önnur ríki, notar slíkar beinar grunnlínur og hefur gert

lengjunni sjálfri heldur grunnlínum. Út frá þess-

lengi. Erlendir fræðimenn hafa fjallað um grunnlínur

um grunnlínum eru landhelgi og efnahagslögsaga

við Ísland og virðast telja skilgreiningu okkar á þeim á

ákvarðaðar. Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóð-

gráu svæði, en sú aðferð að draga beinar grunnlínur

anna, sem Ísland er aðili að, gerir ráð fyrir fleiri en

er stundum misnotuð til að ríki öðlist meira hafsvæði

einni mögulegri aðferð við að ákvarða grunn
línur

en það á rétt á. Þar hefur suðurströnd landsins verið

strandríkja. Almennt eiga grunnlínurnar að fylgja stór-

til umræðu en strandlengjan þar er jú ekki jafn vog-

straumsfjöruborði strandlengjunnar en þegar hún er

skorin og óregluleg og annars staðar. Sérfræðingar í

mjög vogskorin og óregluleg, eða ef röð strandeyja

hafrétti í Bandaríkjunum hafa til að mynda bent á að

er í næsta nágrenni, getur ríki dregið beina línu á milli

íslensku grunnlínurnar séu ekki fyllilega í samræmi

viðeigandi grunnlínupunkta. Ísland, eins og mörg

við lög og reglur.

„Tapi Geirfugladrangur gildi
sínu sem grunnlínupunktur
minnkar íslensk lögsaga um
10.000-15.000 ferkílómetra.“
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Aðalheiður
Hreinsdóttir
Hvar: Helsinki, Finnlandi

Gráða: BSc í heilbrigðisverkfræði frá HR
2013 og BSc í tölvunarfræði frá HR 2015
Starf: Framkvæmdastjóri hjá Costner

Ekkert ríki hefur mótmælt

„Geirfugladrangur

Svava Pétursdóttir útskrifaðist með ML-próf frá laga-

Reykjanesi sem var 10 metra hár en er núna aðeins

deild HR í fyrra og starfar nú sem lögfræðingur hjá

flæðisker. Hann heldur enn gildi sínu sem grunnlínu-

Umhverfisstofnun. Hún rannsakaði í lokaverkefni

punktur en það er ekki hægt að segja hversu lengi.

sínu hvort grunnlínur við Ísland standist hafréttar

Tapi Geirfugladrangur gildi sínu sem grunnlínu-

samning Sameinuðu þjóðanna. Svava fékk styrk frá

punktur minnkar íslensk lögsaga um 10.000-15.000

Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi til að vinna að rit-

ferkílómetra.“

gerðinni undir handleiðslu Bjarna Más Magnússonar,

er

grunnlínupunktur

út

frá

vinna að rannsókninni við eitt besta þjóðréttarbóka-

Snertir fiskimið og
siglingaréttindi

safn heims í Lundúnum. „Ég komst að því að þær

Svava segir flesta sem þekkja til málaflokksins vera

standast samninginn, svona í grófum dráttum,“ seg-

á þeirri skoðun að ríki eigi ekki að bregðast við með

ir Svava. „Ekkert ríki hefur mótmælt því hvernig við

því að byggja mannvirki ofan á hverfandi grunnlínu-

ákveðum grunnlínurnar og þannig hafa þau óbeint

punkta til að halda í þá. „Ég get skilið það sjónarmið.

viðurkennt fyrirkomulagið á þeim.“

Helst er horft til þess að hægt sé að „frysta“ þessa

dósents við lagadeild. Styrkinn nýtti Svava m.a. til að

grunnlínupunkta.“ Ekki er að finna skýrar reglur í

Blikur á lofti

þjóðarétti um hvernig bregðast skuli við þessari þró-

Loftslagsbreytingar hafa í för með sér hækkun sjávar

un. „Við þurfum að vera vakandi og fylgjast með þróun

máls og grunnlínupunktar gætu því horfið í sæ á

mála og sjá hvað hægt er að gera til að tryggja ákveðna

næstu áratugum. Hafréttarsamningur Sameinuðu

grunnlínupunkta. Svava segir hagsmuni Íslendinga af

þjóðanna fjallar ekki um það hvernig bregðast skuli

því að halda í fyrirkomulag grunnlínanna mikla. „Það

við því en nú á sér stað umræða í háskólasamfélaginu

eru ákveðin svæði sem eru auðug af fiski sem gætu

um mögulegar leiðir til að leysa þetta. Íslenska rík-

verið til umræðu hvað þetta varðar. Þetta snýst líka

ið gæti þurft að breyta grunnlínupunktum sínum.

um siglingaréttindi erlendra skipa um þessi svæði.“

Stórstraumsfjöruborð
Land

Beinar grunnlínur

Costner er íslenskt sprotafyrirtæki sem
vinnur að hugbúnaði sem einfaldar utanum
hald um námsframvindu grunnskólanemenda.
Meðal hugbúnaðarlausna fyrirtækisins eru
Kafteinninn, sem heldur utan um framvindu
nemenda í ólíkum námstengdum forritum og
námsforritin Prím, Fróði og Málfarinn. Prím
og Málfarinn einfalda kennurum að útfæra og
leggja fyrir verkefni í málfræði og stærðfræði
á meðan Fróði gerir þeim kleift að útfæra
fjölbreytta spurningalista. Unnið er að því að
tengja inn fleiri áhugaverð námstengd forrit
frá öðrum fyrirtækjum.
„Sem framkvæmdastjóri sprotafyrirtækis
hefur hlutverk mitt verið fjölbreytt. Til að
byrja með vorum við tvö í fullu starfi og þá
tók maður þátt í öllu; þróun hugbúnaðar,
umsóknarskrifum og samskiptum við skóla,
svo eitthvað sé nefnt. Á síðustu tveimur árum
hefur fyrirtækið vaxið og mitt hlutverk hefur
þróast í takt við það, ég leiðbeini starfsteym
inu og sé um tengsl og kynningar fyrirtækisins
og viðræður við fjárfesta. Þessa önnina erum
við að selja aðgang að hugbúnaðinum til skóla
og ég hef meðal annars staðið bak við kynn
ingar og viðræður við skóla og sveitafélög.
Þar að auki var fyrirtækið okkar valið inn í
finnskan tæknihraðal í haust, xEdu. Ég er því
í Helsinki í þrjá mánuði þar sem ýmsir hlutar
fyrirtækisins eru teknir í gegn, vörurnar
prófaðar á finnskum markaði og okkur komið
í samband við erlenda fjárfesta. Bakgrunnur
minn í HR auk starfsreynslu gerði það að verk
um að ég gat séð um hugbúnaðarþróun frá
upphafi. Í framhaldinu hef ég haft góðan skiln
ing á vöruþróuninni sem einfaldar samskiptin
út á við. Fyrir utan góðan fræðilegan grunn
myndi ég segja að hópavinnan og að tækla
vinnuálag hafi nýst mér einna best í starfi.”
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„PAPESH rannsóknasetrið
hefur það að markmiði að verða
framúrskarandi á heimsvísu í
rannsóknum á handknattleik
innan fárra ára.“
útskýrir Jose. „Markmiðið með mælingunum er að
bæta frammistöðu íþróttamanna og að niðurstöðurnar nýtist strax í íþróttastarfinu.“ Hann segir gott
flæði þurfa að einkenna samstarf vísindamanna og
þjálfara. „Að því leyti erum við hæstánægð með samstarfið við þessi sambönd. Til dæmis höfum við í ár
sent skýrslur um einstaka íþróttamenn til þeirra og
fundað nokkrum sinnum með aðalþjálfurum landsliðanna. Í fyrra unnum við með Geir Sveinssyni, þjálfara
landsliðs karla í handknattleik, Frey Alexanderssyni,
landsliðsþjálfara kvennalandsliðsins í knattspyrnu,
Axel Stefánssyni, þjálfara landsliðs kvenna í handknattleik og með þjálfurum yngri landsliða.“ Þjálfarar handknattleiksliða hafa getað fengið niðurstöður
úr prófunum hjá Jose og rannsóknarteyminu varðandi kasthraða, svo dæmi sé nefnt, og jafnframt

Rannsakar
afreksíþróttafólk
Jose M. Saavedra er prófessor við íþróttafræðisvið tækni- og verkfræðideildar

ábendingar um aðferðir til að prófa kasthraðann sem
krefjast ekki dýrra tækja. „Niðurstöðurnar leiða líka
ávallt eitthvað nýtt í ljós sem gefur okkur aukinn skilning á íþróttinni.“ Hann segir einnig mikinn hag í því
fyrir íþróttaþjálfara að fá stuðning í störfum sínum á
hlutlausan hátt með niðurstöðum vísindarannsókna.

Vísindagreinar og
rannsóknarstyrkur
Rannsóknirnar fara fram innan PAPESH rannsóknasetursins (Physical Activity, Physical Education,
Sports and Health Research Centre). Auk Jose vinna
þau Hafrún Kristjánsdóttir, Ingi Einarsson, Kristján
Halldórsson, Magnús K. Gíslason, Margrét Guðmundsdóttir, Milan Chang og Sveinn Þorgeirsson að
rannsóknunum. „Okkur finnst við vera að vinna þarft

HR. Hann hefur stundað rannsóknir á íslensku íþróttafólki undanfarin misseri

starf því, handknattleikur til dæmis, er á háu stigi hér

innan rannsóknarseturs í íþróttafræði. Þetta rannsóknarstarf hefur nú þegar

á landi en rannsóknir á íþróttinni eru fátæklegar.“

skilað aukinni þekkingu inn í íþróttastarf á Íslandi og gefið nemendum HR
einstakt tækifæri til að vinna með og læra af besta íþróttafólki landsins.

Á einu ári hafa tvær greinar verið gefnar út í nafni
PAPESH í ritrýndum tímaritum, eitt verkefni hefur
hlotið rannsóknarstyrk, setrið hélt fjórar kynningar
á alþjóðlegri íþróttafræðiráðstefnu sem haldin er ár-

knattleikssamband Íslands (HSÍ), Knattspyrnusam-

Markmiðið að bæta
frammistöðu

band Íslands (KSÍ), Körfuknattleikssamband Íslands

„Þessi verkefni hafa bæði rannsóknarhluta og þjálf-

ir PAPESH í handbolta. „PAPESH rannsókna
setrið

(KKÍ) og Golfsamband Íslands (GSÍ). Íþróttafræðisvið

unarhluta. Í rannsóknarhlutanum gerum við líkam-

hefur það að markmiði að verða framúrskarandi á

HR er jafnframt í sambandi við fleiri landssamtök

legar og tæknilegar mælingar og framkvæmum sál-

heimsvísu í rannsóknum á handknattleik innan fárra

varðandi svipað rannsóknarsamstarf.

fræðilegt mat til að geta ráðlagt landsliðsþjálfurum,“

ára,“ segir Jose að lokum.

Rannsóknir Jose eru gerðar í samstarfi við Hand-

lega, þetta árið í Grikklandi, og ritið Journal of Human
Kinetics mun innan skamms birta grein um rannsókn-
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Ofurhetjur
í HR
Það var einna líkast því að ofurhetjur væru
mættar á ganga HR í sumar þegar íþróttafræðisvið gerði ýmsar mælingar á þeim
Gunnari Nelson bardagakappa og Ragnheiði
Söru Sigmundsdóttur crossfit-meistara.
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Meistaranemi í rafmagnsverkfræði
með áherslu á hátækni
—
Starfsnám hjá EFLU verkfræðistofu
„Verkefni mitt í starfsnáminu í haust er að endur
nýja stýribúnað fyrir listaverk sem heitir Fyssa
og er í grasagarðinum í Laugardal. Í verkinu eru
tíu hraðastýrðar vatnsdælur sem keyrðar eru á
breytilegum hraða. Þetta er gert til þess að kalla
fram margbreytilegar samsetningar af vatnsflæði
úr listaverkinu. Listaverkið breytir flæði sínu til
dæmis með tilliti til útihita, birtu og vinds. Einnig
er titringsnemi í jörðu sem gangsetur drykkjar
brunn þegar gengið er að honum. Eldri stýribúnað
ur varð fyrir tjóni og nánast öll gögn um fyrra kerfi
eru glötuð. Mitt verkefni felst í því að endurnýja
og endurforrita stýritölvu fyrir listaverkið og svo
mun ég hanna notendaviðmót til þess að einfalda
almenna notkun og umsjón með kerfinu.
Ég hef mikinn og góðan grunn úr náminu. Í
skólanum er maður svo upptekinn af áföngum
annarinnar og hversu mikið maður á eftir að læra.
Starfsnámið fær mann til að taka skref afturábak,

rifja upp og reyna allt sem maður er búinn að læra.
Að vera í umhverfi þar sem fræðunum er beitt í
daglegum verkefnum er mikill skóli. Ég hef lært
gríðarlega mikið á stuttum tíma.“

RANNSÓKN Í FÓKUS:

Mikilvægt að
sýna þolendum
skilning
Hvað ert þú að rannsaka?
„Ég hef stundað rannsóknir á dómum Hæstaréttar, sem
fallið hafa í málum vegna kynferðisbrota gegn börnum,

Svala Ísfeld
Ólafsdóttir
Af hverju?
„Greining dómanna að þessu leyti, sem og saman
burður við niðurstöður annarra rannsókna, er framlag til aukins skilnings og þekkingar á eðli þessara
brota og þeim aðstæðum sem þau eru framin við.
Hún getur þannig gagnast til að bæta meðferð
þessara mála frá sjónarhóli þolandans, hvort heldur
er innan refsivörslukerfisins eða heilbrigðiskerfisins.“

um árabil. Að undanförnu hef ég skoðað sérstaklega

Hverju munu rannsóknir þínar breyta?

dóma í málum, þar sem sakfellt hefur verið fyrir full-

„Rannsóknir sýna að kynferðisbrot eru þau brot sem

framda nauðgun eða tilraun til nauðgunar og þolandi

sjaldnast eru kærð til lögreglu og að skömmin er

brots er yngri en 18 ára, án þess að brot falli jafnframt

helsta hindrunin þegar kemur að því að kæra meint

undir sérákvæði almennra hegningarlaga um kynferðis

kynferðisofbeldi. Með rannsókn á dómum Hæstarétt-

brot gegn börnum. Í öllum tilvikum eru þolendurnir

ar, sem varða nauðgun unglingsstúlkna, er skyggnst

stúlkur á aldrinum 13-17 ára og því nefni ég rannsóknina

inn í þann veruleika sem er uppi í þessum málum, í

nauðgun unglingsstúlkna. Ég er nýbúin að ganga frá

þeim tilgangi að skilja eðli og einkenni þessara brota

grein þar sem ég greini frá upplýsingum, sem er að finna

og leggja þannig lóð á vogarskálarnar, til að mæta

í dómunum, um kæru málanna, aðstæðum sem kæra

þolendum brotanna af skilningi og fordómaleysi.

er sprottin úr og sálræn viðbrögð stúlknanna. Greinin

Þannig megi auðvelda þeim að stíga fram og stuðla

birtist í afmælisriti til heiðurs Jóni Steinari Gunnlaugs-

að því að málin fá framgang í refsivörslukerfinu, en

syni, fyrrverandi hæstaréttardómara og prófessor við

ekki síður til að þolendur leiti sér hjálpar til að draga

lagadeild HR, sjötugum.“

úr alvarlegum afleiðingum brotanna.“

dósent við
lagadeild
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Tölvunarfræðingar
skrifa handrit að
framtíðinni
Gísli Hjálmtýsson
forseti tölvunarfræðideildar

Í gegnum árin hefur staðalímynd tölvunarfræða verið gráar suðandi vélar með græn blikkljós,
óvingjarnleg járnbox, sem þarf að endurræsa þegar á reynir. Við þekkjum öll frasa á borð við
„computer says NO“. Að sama skapi sjá margir tölvunarfræðinga fyrir sér sem sveitta gutta með
galdrastafi, súpergáfaða, sérvitra og einmana. Faðir tölvunarfræðinnar, Alan Turing, sem fjallað
var um í Óskarsverðlaunamyndinni „Imitation game“, fellur einmitt vel að þessari staðalímynd.
Núna, um 80 árum síðar, er öldin önnur. Áhrif tölvunarfræðinnar eru alls staðar,

Fyrirtæki sem ekki kunna að nýta samfélagsmiðla og gagnagreiningu eru þegar í

sums staðar sýnileg, en í vaxandi mæli er tölvutæknin svo samofin því sem við ger-

vanda. Því er haldið fram að tölvur muni leysa af hólmi stóran hluta sérfræðistarfa

um að við verðum þess varla vör. Smábörn geta notað iPad og næstum allir ráða

á næsta áratug og þegar í dag greina tölvur sjúkdóma fyrr og með meiri nákvæmni

við snjallsíma. Afar og ömmur hamast á Fésbókinni. Google og Facebook sníða

en læknar.

efnisval og framsetningu að áhuga okkar. Það sem einu sinni þótti vera sérfræðigrein nörda af karlkyni er núna hluti af daglegum veruleika fyrir alla. Þegar við lít-

Tölvugúrúar rokkstjörnur nútímans

um til baka, sumir segja aðeins örfá ár, þá hefur greinin umbreyst frá því að vera að

Á sama tíma höfum við farið úr því á skömmum tíma að tölvunarfræðingar voru

„láta eitthvað virka“, prufa sig áfram, yfir í að tölvutæknin er alls staðar, alltumlykj-

sjaldséðir í fyrirtækjum, yfir í að þeir séu nær alls staðar. Rokkstjörnur nútímans

andi og í öllu, og í vaxandi mæli sniðin að hverjum og einum. Í dag eru tölvutækni

eru tölvugúrúar sem búa í Silicon Valley, forstjórar, framkvæmdastjórar, leiðtogar,

og tölvunarfræði orðin forsenda framfara á flestum sviðum samfélagsins.

sem eru milljarðamæringar, og dunda sér við að búa til betri heim. Það þykir flott

Gagnagreining breytir leiknum

að eiga nýsköpunarfyrirtæki sem verður milljarða virði á svipstundu. Þeim mun
flottara að nýta auðinn eða afsala sér honum til að gera heiminn grænni, lækna

Framfarir í heilbrigðisverkfræði og rannsóknir á hnattrænni hlýnun yfir í sjálf-

sjúkdóma og eyða fátækt. Áhrif Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg og Elon

keyrandi bifreiðar – allt byggir þetta að stórum hluta á úrvinnslu gagna, þar sem

Musk á líf almennings eru að sumra mati jafnvel meiri en áhrif helstu mikilmenna

tölvur finna mynstur og klasa í gagnamengjum sem mönnum eru hulin. Leigubíl-

síðustu hundruða ára, s.s. Napóleons, John F. Kennedy eða Justin Bieber. Nú síðast

stjórar gærdagsins keppa á morgun við róbótaökumann sem mætir til vinnu með

var í fréttum að íslenska ríkið hyggist opna nýtt sendiráð í Silicon Valley.

sem svarar 50 ára akstursreynslu, strax á fyrsta degi. Engin grein er undanskilin.

„
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„Tölvunarfræði hefur á einni mannsævi umbylt
samfélaginu að því marki að nemendur geta ekki
ímyndað sér það samfélag sem foreldrar þeirra
bjuggu við. Þessi umbylting heldur áfram, og
tölvunarfræði mun áfram knýja stærstan hluta
þeirra breytinga sem eru framundan.“
meira en nokkuð annað á næstu árum, þarf greinin nemendur og sérfræðinga
frá öllum sviðum samfélagsins til að móta hana. Á síðustu árum hefur tölvunar
fræði þróast frá því að vera þröng vísindagrein – strjál stærðfræði, forritunarmál
og reiknanleiki – yfir í að vera verkfræðigrein, lausnamiðuð, með áherslu á hagnýtingu þekktra lögmála í samhengi síbreytilegs „trade-offs“ (kostnaðar, minnis,
reiknigetu). Í vaxandi mæli skipta áreiðanleiki, sérsnið og upplifun notenda meira
máli en bestun og tillögur meira máli en rétta svarið.
Í dag er nám í tölvunarfræði grein fyrir toppnemendur á öllum áhugasviðum, allt
frá félagsfræði, lýðheilsu, heilbrigðisgreinum, yfir í viðskiptafræði, lögfræði, auk
stærðfræði, verkfræði, og raunvísindum. Nánast allir nemendur á háskólastigi
hagnast á aukinni tölvufærni. Að sama skapi þarf tölvunarfræðin fjölbreyttara
mynstur nemenda til að geta hámarkað áhrif greinarinnar á sem flest svið samfélagsins, sem byggist m.a. á misjöfnum bakgrunni, ólíkum reynsluheimi og jafnara
kynjahlutfalli.

Geta ekki ímyndað sér samfélag foreldranna
Tölvunarfræði hefur á einni mannsævi umbylt samfélaginu að því marki að nemendur geta ekki ímyndað sér það samfélag sem foreldrar þeirra bjuggu við. Þessi
umbylting heldur áfram, og tölvunarfræði mun áfram knýja stærstan hluta þeirra
breytinga sem eru framundan. Tölvunarfræði hefur knúið dyra alls staðar – öll
áhugasvið hafa snertiflöt við tölvunarfræði. Framundan eru spennandi tímar mikilla breytinga. Breytinga þar sem okkur tölvunarfræðingum er boðið aðalhlut
verkið. Og við skrifum handritið.

Þar sem tölvunotkun er skilyrði á flestum vinnustöðum og tölvun lykilhluti af
verðmætasköpun á hverjum einasta vinnustað eru tölvunarfræðingar ekki lengur forritarar sem faldir eru í gluggalausum kompum, starfsmenn sem enginn sér.
Tölvugúrúar eiga og stjórna flestum stærstu og áhugaverðustu fyrirtækjum heimsins. Tölvunarfræðingar byrja margir sem forritarar, en búa sér til lífsstarf sem
hönnuðir, ráðgjafar, stefnumótendur og stjórnendur. Stærstur hluti nýfyrirtækja
byggja á tölvutækni, og langflestir „einhyrningar“ eru tölvutæknifyrirtæki. Síðasta
bylgja nýfyrirtækja byggðist á byltingu á netkerfum og netþjónustu – internetið,
streymiþjónustur (Netflix, Spotify) og samfélagsmiðlar.

Netræn þjónusta í stað yfirþyrmandi regluverks
Nýjasta bylgjan er bylgja „gagnagreindar“ – þar sem gríðarleg gagnasöfnun, ómæld
reiknigeta og „deep learning“ munu breyta flestum þáttum samfélagsins – enn
og aftur. Önnur meginstefna byggist á svokallaðri „blockchain“-tækni og „crypto
currencies“, en með hinu fyrrnefnda geta samkeppnisaðilar sannreynt aðgerðir
hvers annars (e. global consensus). Þannig opnast möguleikar á nýjum hnatt-

Hvernig er þetta með Blockchain?
Blockchain byggir á tækni sem gerir okkur kleift að ná hópsátt í dreifðu kerfi
(e. distributed consensus) þar sem leikendur í kerfinu eru samkeppnisaðilar sem
treysta ekki hver öðrum. Lykilávinningurinn er að ekki er gert ráð fyrir að neinum
þátttakanda sé treystandi. Þetta er gagnstætt því sem tíðkast hefur, þar sem flest
dreifð kerfi byggjast á að traustur aðili vottar þátttakendur og jafnvel aðgerðir
þeirra. Dæmi er bankakerfið sem byggist á seðlabönkum, þar sem seðlabanki
hvers lands útdeilir réttinum til að taka þátt í kerfinu til banka í sínu landi.
Blockchain nýtir þessa tækni til þess að skrifa sögu (e. log/ledger) aðgerða þar
sem hver aðgerð er skráð með eingildum hætti á sannanlegan og opinn
hátt. Þó þátttakendur treysti ekki hver öðrum, og geti í raun unnið
markvisst gegn hópsátt, eru hvatar kerfisins þannig að kostnaðurinn við andstöðu vex veldisvexti. Niðurstaðan er að
allir geta treyst því að sagan er eins skráð í öllu kerfinu,
og þar með rétt.

rænum þjónustum sem geta komið í stað yfirþyrmandi regluverks og flókinna

Dulmynt (e. cryptocurrencies), s.s. Bitcoin, er ná-

vinnuferla á ýmsum sviðum s.s. í bankaþjónustu, höfundarétti og lögfræði. Loks

tengd Blockchain-tækninni, og í sumra huga hluti

má nefna, að eftir tvo áratugi af útbreiðslu Internetsins, skývæðingu á vinnslu og

þar af. Annars vegar opnar tæknin möguleikann

gagnasöfun, auk milljarða snjalltækja í höndum jafnt barna sem forstjóra, hefur

á að afhenda rafrænan hlut, s.s. rafmynt, með

mikilvægi tölvuöryggis vaxið verulega.

sannanlegum hætti frá greiðanda til viðtakanda.

Tölvunarfræðin þarf fjölbreytta nemendur

Bitcoin, og þannig er hvatinn til að taka þátt í

En um leið og tölvutæknin og tölvunotkun heldur áfram að breytast eftir kúrfum

Hins vegar er greitt fyrir að skrá í söguna með
þeirri vinnu greiðsla í Bitcoin.

Moore's law, verður nám að breytast. Að sama skapi er tölvunarfræði ekki lengur

Heildarverðmæti Bitcoin í dag er um 75 milljarðar

verndarsvæði sérviturra karlmanna. Ef tölvutækni mun móta framtíð samfélagsins

Bandaríkjadala, eða um 11 sinnum íslensku fjárlögin.
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Rannsóknir
Háskólans í
Reykjavík
Við HR er lögð áhersla á alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir sem efla
kennsluna og orðstír skólans á alþjóðavettvangi, ásamt því að veita nýrri
þekkingu inn í íslenskt atvinnulíf og samfélag.
HR hefur mótað skýra og framsækna rannsóknastefnu og markviss skref
hafa verið stigin til að efla rannsóknir á öllum fræðasviðum háskólans.

Heildarfjöldi birtinga í nafni
HR á ritrýndum vettvangi
árin 2007-2016
Ritrýndar greinar í vísindatímaritum
Ritrýndar greinar, útdrættir og
veggspjöld á ráðstefnum / í
ráðstefnuritum
Ritrýndar bækur
Ritrýndir bókarkaflar
Annað ritrýnt efni

Fjöldi birtinga í nafni HR
á ritrýndum vettvangi á
ári á hvern akademískan
starfsmann árin 2007-2016
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Richard Taehtinen
Hvar: Liverpool, Englandi

Gráða: MSc í klínískri sálfræði frá HR 2017
Starf: Doktorsnemi í íþróttasálfræði

Sjáðu jökulinn loga
Á fyrsta námsári takast nemendur í verkfræði, tæknifræði og íþróttafræði á við hamfaradaga; raunhæft
verkefni sem þarf að skoða frá mörgum hliðum.
Í ár þurftu nemendurnir að glíma við eldgos í Snæfells
jökli, setja fram áætlanir um hvernig væri best að
bregðast við alvarlegu ástandi í Ólafsvík, mögulegri
flóðbylgju og öskufalli í Reykjavík. Nemendur unnu í
hópum og lögðu á ráðin um rýmingar, skipulag umferðar, flutning á sjó, sjúkraskýli og margt fleira. Hóparnir kynntu síðan tillögur sínar fyrir leiðbeinendum
og öðrum nemendum.

Eldgos í Snæfellsjökli setti þessa
nemendur ekki úr jafnvægi.

„Ég var að hefja doktorsnám við Liverpool
John Moores University og viðfangsefnið mitt
er að rannsaka andlega heilsu íþróttafólks.
Fyrstu mánuðirnir fara í að gera áætlanir fyrir
rannsóknina ásamt leiðbeinendum og öðrum
vísindamönnum í hópnum og ég hlakka til að
takast á við verkefnið. Mér þóttu það forréttindi
að fá að koma að þeim rannsóknum sem verið
var að vinna innan sálfræðisviðsins í HR og
voru á heimsmælikvarða. Ég tók þátt í nokkrum
rannsóknaverkefnum meðan á náminu stóð og
vann með Rannsóknum og greiningu sem aftur
vinna með vísindamönnum hér á landi og út um
allan heim að því að afla þekkingar um líðan ungs
fólks. Grunnnámið og meistaranámið í sálfræði
við HR hefur reynst vera góður grunnur fyrir
mig sem rannsakanda, þess vegna kem ég vel
undirbúinn fyrir einstaklingsvinnu í rannsóknum
en hef líka náð að byggja upp tengslanet í
rannsóknasamfélaginu sem kemur sér gríðarlega
vel þegar maður byrjar í doktorsnámi.“
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Stelpur og
tækni gera
víðreist
Háskólinn í Reykjavík hvetur konur til náms í tæknigreinum.
Mikilvægur liður í þeirri viðleitni HR að fjölga konum sem sækja
sér tæknimenntun er verkefnið Stelpur og tækni sem háskólinn
hefur staðið að frá árinu 2014, í samstarfi við SKÝ og Samtök
iðnaðarins. Yfir 400 stelpum úr 9. bekkjum grunnskóla er boðið
í heimsókn í háskólann og fjölbreytt tæknifyrirtæki.

Í Stelpum og tækni kynnast stelpur allskonar tækni-

Þá heimsóttu stelpurnar rannsóknarstofur auð-

sem opnaði dyrnar fyrir sendinefnd HR. Stúlkurnar

störfum og kvenkyns fyrirmyndum úr tæknigeiran-

lindadeildar HA, kynntu sér Dash & Dot vélmenni og

kynntu sér forritun í vinnusmiðju í umsjá /sys/tra

um. Markmiðið er að vekja áhuga þeirra á skapandi

þrautir, fóru í sýndarveruleikaver, lærðu að forrita hjá

áður en þær fóru í heimsókn í tæknifyrirtækið Skag-

tækninámi og störfum, brjóta niður staðalímyndir

Skema og /sys/tur, félagi kvenna í tölvunarfræði við

ann 3X þar sem þeim var veitt innsýn í starfsemina.

og sýna þeim fjölbreytileikann sem einkennir tækni-

HR, kenndi þeim að taka vélbúnað tölvu í sundur og

iðnaðinn á lifandi og skemmtilegan hátt.

skrúfa allt aftur saman. Að því loknu heimsóttu þær

Ál og matur í Fjarðabyggð

fjölbreytt tæknifyrirtæki sem tóku vel á móti hópun-

Stúlkum í 9. bekk í Fjarðabyggð var boðið í Verk-

um og kynntu starfsemina en þar unnu stelpurnar

menntaskóla Austurlands þar sem þær lærðu grund-

líka fjölbreytt verkefni.

vallaratriðin í vefsíðugerð hjá Höllu Kolbeinsdóttur,

Verkefnið hefur vaxið jafnt og þétt frá því að það
hófst árið 2014. Í ár komu um 400 stelpur úr 17
grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu í heimsókn í
HR og í 16 tæknifyrirtæki í Reykjavík í lok apríl. Nú
var einnig í fyrsta skipti farið með verkefnið út fyrir
höfuðborgarsvæðið og stelpum úr 9. bekk á Ísafirði,
Akureyri og Fjarðabyggð boðið að kynna sér tæknigreinar í heimabyggð.

Sérfræðingum að sunnan vel
tekið á Akureyri
Eftir vel heppnaðan dag í Reykjavík var HR í góðu
samstarfi við Háskólann á Akureyri um verkefnið fyrir
norðan og sérfræðingunum að sunnan var tekið opnum örmum. Um 170 stúlkur úr 9. bekk á Akureyri og
af Eyjafjarðarsvæðinu mættu að morgni 17. maí í HA.
Sandra María Jessen, landsliðskona í knattspyrnu,
talaði um mikilvægi þess að hafa trú á eigin ágæti.

/sys/tur og Skaginn á Ísafirði

vefstjóra HR. Að því loknu fóru þær í álverið í Reyðarfirði þar sem konur kynntu hin ýmsu störf sem þær

Um 30 stelpur úr 9. bekk í grunnskólum á Ísafirði, í Bol-

sinna í álverinu. Þær heimsóttu líka Matís og kynntu

ungarvík og Súðavík mættu í Háskólasetur Vestfjarða

sér nýsköpun í matvælaiðnaði.

„Fólk er farið að vita núna að það eru ekkert endilega til karlaog kvennastörf. Það er einhver ímynd ennþá en hún er hægt og
rólega að brotna niður. Það er frábært að vita til þess að ef ég
ætla að vinna við eitthvað tæknistarf er ég ekkert endilega sú
fyrsta og það er ekkert að fara að vera sérstakt, af því að þetta á
bara að vera eðlilegt.“
– Hekla Sólbjörg Gunnarsdóttir, nemandi í 9. bekk Glerárskóla

„Sem betur fer er greinileg þróun
í þá átt að stelpur sæki meira í
tæknigreinar. Árið 2011 voru t.d.
11% nýnema í tölvunarfræði við HR
stelpur. Haustið 2016 var hlutfallið
komið upp í 28%. Þannig að okkur
miðar í rétta átt, þó enn sé langt í land
að ná fullkomnu jafnvægi. Þetta skiptir
miklu máli í atvinnulífinu því það er
margsannað mál að teymi sem skipuð
eru bæði körlum og konum skila betri
vinnu en einsleit teymi og það er mjög
mikilvægt að fá sjónarhorn kvenna í
tæknigeirann, eins og aðra geira.“

UNNIÐ MEÐ ATVINNULÍFINU
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– Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri tengsla hjá HR:

Ívar Örn Ragnarsson og
Sverrir Magnússon
Verkefni styrkt af CCP

„Girls in ICT Day“ er haldinn víða um Evrópu í apríl á
hverju ári í tengslum við Digital Agenda-áætlunina.
HR hafði frumkvæði að því að dagurinn væri haldinn
á Íslandi, í samvinnu við Ský og Samtök iðnaðarins,
og var fyrsti Stelpur og tækni dagurinn haldinn í HR
árið 2014. Stelpur og tækni dagurinn 2017 hlaut,
í samstarfi við aðgerðahóp stjórnvalda og sam-

Nýjar stjörnur
uppgötvaðar
með tölvuleik

taka aðila vinnumarkaðarins gegn kynbundnum

Háskólinn í Reykjavík og CCP hafa átt í farsælu samstarfi undanfarin ár. Nemendur

launamun, styrk úr Jafnréttissjóði Íslands árið 2016.

tölvunarfræðideildar geta sótt um starfsnám hjá leikjaframleiðandanum og CCP

Einnig hlaut verkefnið styrk frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu og velferðarráðuneytinu úr
Framkvæmdasjóði jafnréttismála. Samstarf við ráðuneytin og aðgerðahóp stjórnvalda og samtök aðila
vinnumarkaðarins gerði verkefninu kleift að ná til
stelpna á landsbyggðinni árið 2017. Verkefnið fellur
að þeim markmiðum stjórnvalda sem fram koma
í framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016-2019
um að fjölga konum í verk-, tækni- og raunvísindum
til að draga megi úr kynjaskiptingu starfa á vinnumarkaði og kynbundnu námsvali.

vinnur að rannsóknum með gervigreindarsetri HR, CADIA, auk þess að styrkja
rannsóknarstöðu við tölvunarfræðideild.
Þeir Sverrir Magnússon, nemandi í grunnnámi í tölv-

fær í að greina óregluleg mynstur,“ útskýrir hann

unarfræðideild og Ívar Örn Ragnarsson, meistara-

frekar. „Spilarar í leiknum fara í gegnum gögn sem

nemi, vinna þessi misserin að einkar athyglisverðu

stjörnufræðingar og aðrir vísindamenn hafa safnað. Í

verkefni fyrir CCP sem hefur hlotið verðskuldaða

þessu gagnasetti sem við erum með eru 168 þúsund

athygli erlendra fjölmiðla. Þeir Ívar Örn og Sverrir

stjörnur en það ætti samt ekki að taka langan tíma

hafa forritað leik inni í hinum ofurvinsæla EVE Online-

að fara í gegnum það. Fjöldi spilara er lykilatriði hér,

leik CCP sem gengur út á að nýta fjölda spilara til að

þeir greina gögn sem tæki einstakling langan tíma að

aðstoða vísindamenn að finna nýjar plánetur, svokall-

komast í gegnum.“

aðar útplánetur (e. exoplanets), reikistjörnur sem eru
á braut um aðrar stjörnur en sólina.

Fjöldi spilara er lykilatriði

Áður nýst við Human
Protein Atlas
Dr. Michael Mayor, prófessor við Háskólann í Genf,

„Við erum enn að forrita leikinn og hanna og tengja

stýrir verkefninu en hann uppgötvaði fyrstu út-

við EVE Online. Við fáum mikinn og góðan stuðning

plánetuna. Áður hafa nemendur tölvunarfræðideild-

frá kennurum í HR og
starfsfólki CCP en þetta
er mikil vinna. En líka
ómetanleg reynsla,“ segir Ívar. Spilarar geta séð
leikinn hvenær sem er á
aðalvalmynd í EVE Online

ar forritað leiki inni í EVE

„Í þessu gagnasetti eru 168
þúsund stjörnur en það ætti
samt ekki að taka langan
tíma að fara í gegnum það“

og opnað hann þaðan.

Online sem aðstoða vísindamenn við uppgötvanir, en þeir Hjalti Leifsson
og Jóhann Örn Bjarkason
gerðu leik sem var hluti
af stóru alþjóðlegu rannsóknarverkefni:

Human

„Oft eru gögnin ekki nógu regluleg til þess að greina

Protein Atlas. Þar greindu spilarar prótein í manns-

með hefðbundnum forritum, svo að við verðum að

líkamanum en niðurstöðurnar nýtast m.a. til að finna

nýta okkur mannsaugað. Við mannfólkið erum mjög

orsakir sjúkdóma.
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Hljóð sem
vörumerki
Það eru ekki einungis myndmerki sem eru skráð vörumerki
heldur geta hljóð verið talin í þeim flokki líka. Hver kannast

Af hverju að skrá?
Það er eftirsóknarvert að geta skráð þessi óhefðbundnu merki sem vörumerki þar

ekki við öskur ljónsins í byrjun kvikmynda frá MGM eða

sem vörumerkjavernd er víðtækari en almenn höfundarréttarvernd, til dæmis fyrir

Nokia hringitóninn?

stef. „Merki geta verið mjög einkennandi fyrir ákveðnar vörur og það er framleið-

Hans Friðrik H. Guðmundsson lauk meistaranámi frá lagadeild Háskólans í Reykja-

ákveðinn uppruna eða gæði. Hljóðmerki eru notuð á ýmsan máta eins og í auglýs-

vík í vor. „Ég sat áfanga um vörumerkjarétt og áhuginn kviknaði á þessu efni en ég

ingum eða í vörunni sjálfri og þau geta þannig verið jafn auðkennandi og ef um

hef lengi haft áhuga á höfundaréttarmálum og hugverkarétti.“

myndmerki eða lógó væri að ræða.“

Ekki hægt að skrá lykt eða bragð

Símhringing og ljónsöskur

„Ég hugsaði sem svo að það væri gaman að kafa dýpra og skoða hliðar á hugverka-

Hans Friðrik er sjálfur tónlistarmaður og langaði að skoða skráningu hljóðs sér-

rétti sem eru ekki alltaf mjög áberandi eins og hvort hægt væri að skrá lykt, bragð

staklega. „Það er hægt að skrá hljóð sem vörumerki ef ströng skilyrði eru uppfyllt.

og hljóð sem vörumerki í Evrópurétti. Ég komst að því að það hefur hvorki tekist að

Upphaflega virtist reglan vera sú að hljóð sem er ekki hægt að nótnasetja gæti ekki

skrá lykt né bragð sem vörumerki í Evrópusambandinu. Aftur á móti geta ákveðin

orðið vörumerki. Evrópudómstóllinn hefur dæmt þannig að hljóðgervingur, einföld

litamerki, snertimerki og heil- og hreyfimyndir hlotið skráningu sem vörumerki

nótnaskrift eða lýsing á hljóðmerki í orðum dugi ekki til þess að uppfylla skilyrði til

undir ákveðnum kringumstæðum.“

skráningar en hins vegar sé hægt að samþykkja fullkomna, taktsetta, hljómasetta

anda í mun að tryggja að enginn annar geti misnotað merkið til þess að gefa í skyn
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og lykilsetta nótnasetningu á stefi til skráningar sem
vörumerki.“ Dæmi um þetta er Nokia tónninn, sem er
skráð vörumerki. „Svo var úrskurðað í hag MGM kvikmyndaverinu fyrir úrskurðarnefnd OHIM, stofnun
Evrópusambandsins sem sér um að halda utan um
vörumerki, þannig að hægt væri að skrá hljóðmerki
sem ekki er hægt að nótnasetja með því að setja fram
nákvæmt og skalasett sónógram. Í þeirra tilfelli var
það öskur ljónsins í byrjun mynda frá kvikmyndaverinu sem er skráð vörumerki.“

Meiri fjölbreytni
Nú liggur fyrir ný löggjöf Evrópusambandsins um höfundarétt sem Hans segir opna fyrir frekari möguleika
á skráningu slíkra óhefðbundinna vörumerkja. „Þessi
nýja Evrópulöggjöf um vörumerki snertir íslensk
fyrirtæki í gegnum EES-samninginn.“ Íslenska vörumerkjaskráin hefur þegar byrjað undirbúning fyrir
gildistökuna síðar í ár með því að endurskoða sína
ferla. „Almennt séð held ég að fyrirtæki séu nokkuð
meðvituð um hvað felst í vörumerki og hvaða rétt
slík skráning gefur. Hins vegar hafa engin af hinum
„óhefðbundnu“ merkjum ratað inn í íslensku skrána
en Einkaleyfastofa, sem sér um hina íslensku vörumerkjaskrá, hefur hingað til viðhaldið mjög þröngri

Hafa ekki undan að
útskrifa byggingartæknifræðinga
Hera Grímsdóttir er sviðsstjóri byggingasviðs tækni- og

túlkun á lögunum sem er hæpið að standist EES

verkfræðideildar HR. Hún segir mikla eftirspurn eftir fólki

skuldbindingar okkar. Ég held að það sé langt í að

með þessa þekkingu í atvinnulífinu, reyndar það mikla að allir

við sjáum bragðmerki og lyktarmerki í vörumerkjaskrám. Ekki nema til komi einhver tæknibylting sem
geri okkur kleift að skrá þau og flokka.“

nemendur séu komnir með vinnu við útskrift.
„Það er ótal margt sem byggingartækni-

fyrir um nemendur, útskrifaða og einnig þá sem

fræðingar fást við. Til dæmis að búa til vegi, brýr,

eru enn í námi. Nemendafjöldinn er því miður

byggingar og önnur mannvirki sem og að stýra

ekki næstum því nægur til að manna þær lausu

framkvæmdum eða koma að umhverfismálum.

stöður sem þarf í atvinnulífinu.“ Nemendur í

Sem byggingartæknifræðingur getur
þú haft áhrif á allt nærumhverfi þitt,
hvernig hlutirnir eru gerðir frá upphafi til enda, þar sem fagið nær yfir
svo mikið meira en aðeins hús eða

„Það verður alltaf eftirspurn
eftir tæknifræðingum“

mannvirki. Þú getur sinnt undirbúningi þar sem

byggingartæknifræði eru allir sem einn komnir

athugað er hvort verkefni sé fýsilegt, komið að

með vinnu við útskrift og geta valið úr tilboð-

hönnun eða séð um að stýra framkvæmdum

um. Nemendur á öðru námsári af þremur eru

eða eftirliti.“

flestir einnig komnir með vinnu. Svo mikil er

Viðtal við Heru í fréttaskýringaþættinum Speglinum á RÚV vakti athygli í vor þar sem hún sagðist finna fyrir skorti á útskrifuðum byggingar-

„Hljóðmerki eru notuð
á ýmsan máta, eins og í
auglýsingum eða í vörunni
sjálfri og þau geta þannig
verið jafn auðkennandi og
ef um myndmerki eða lógó
væri að ræða.“

tæknifræðingum. „Já, ég sagði eitthvað á þá
leið að mér liði stundum eins og vinnumiðlun.
Það eru engar ýkjur því staðan er einfaldlega
þannig að ég fæ ótal símtöl þar sem spurst er

Háskólagarðar
HR rísa innan
skamms
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og Ari Kristinn
Jónsson, rektor HR, skrifuðu undir samkomulag
í vor um byggingu 112 stúdentaíbúða í fyrsta
áfanga Háskólagarða HR. Gert er ráð fyrir
byggingu 390 íbúða í það heila og eru jarðvegsframkvæmdir þegar hafnar. Íbúðirnar eiga að
vera tilbúnar sumarið 2019.

eftirspurnin. ,,Við erum einfaldlega að horfa
á skort á tæknimenntuðu fólki aftur í tímann
sem er svo enn meiri nú þegar framkvæmdir
eru komnar aftur rækilega í gang eftir hrunið.“
Það hefur þó verið aukning undanfarið og fleiri
konur hafa einnig sótt um. „Það er gleðiefni, en
við þurfum að gera mun betur.“
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HNAKKAÞON 2017

Sous-vide þorskur
í umhverfisvænum
umbúðum

pældum mikið í því hvernig væri hægt að bæta þetta
og settum því QR kóða á umbúðirnar sem hægt er
að skanna og sjá nákvæmlega hvenær fiskurinn var
veiddur og hvar, við hvaða hitastig sjórinn var og
hvaða skip veiddi hann. Vísir er með mjög nákvæmt
kerfi þar sem hægt er að sjá þetta og við vildum bæta
því við umbúðirnar,“ segir Jóhannes. Umsagnirnar
sem verkefnið fékk voru afar jákvæðar og var sér í
lagi talað um hversu heildstætt og fullmótað það var.

Sigurtillaga Hnakkaþons 2017 var „Wild Icelandic Cod“, hugarsmíð nemenda

Portland heillandi

í viðskiptafræði og fjármálaverkfræði. Vinningsliðið var skipað Sigurði

Öll þessi vinna, frá glænýrri til fullmótaðrar hug-

Guðmundssyni, Jóhannesi Hilmarssyni, Bjarka Þór Friðleifssyni, Ómari Sindra

myndar, fer fram á einungis tveimur dögum. Þessir

Jóhannssyni og Fannari Erni Arnarssyni. Markmiðið var að hanna og útfæra leið

dagar reyna á en verðlaunin sem vinningsliðið hlýtur
gera vinnuna þess virði; heimsókn á Seafood Expo

til þess að pakka fiski, veiddum við Íslandsstrendur, í neytendavænar pakkningar

North America, stærstu sjávarútvegssýningu Norður-

fyrir sjávarútvegsfyrirtækið Vísi í Grindavík. Einnig áttu keppendur að hafa

Ameríku í Boston. Um það bil mánuði eftir Hnakka-

umhverfisvænar leiðir að sjónarmiði.
„Lausnin okkar á þessu var að finna leið til þess að
pakka þorskflökum í lofttæmdar umbúðir þannig að
hægt sé að setja þau beint í vatn við ákveðið hitastig,
og nota svokallaða Sous-Vide eldamennsku. Svo er
bara klippt á plastið eftir ákveðinn tíma og fiskurinn
er tilbúinn til neyslu,“ segir Jóhannes Hilmarsson sem
settist niður með okkur ásamt félaga sínum Sigurði
Guðmundssyni. „Við vorum síðan með aukafítusa
eins og til dæmis hvernig við pökkum flökunum inn
og hvernig við sendum þau út. Við sendum þau til
dæmis út í pappakassa í stað frauðplastkassa. Vanalega er fiskur sendur út í frauðplastkössum en af
því að við vorum búnir að pakka flökunum inn þá
fundum við aðra leið sem er umhverfisvænni,“ segir
Sigurður og Jóhannes bætir við að geymslutíminn í
verslunum um það bil tvöfaldist þegar þessi aðferð
er notuð.

Enginn snertir fiskinn
Annað sem Vísir og flest önnur sjávarútvegsfyrirtæki horfa mikið til er að fiskurinn sé ekki snertur af
mannshendinni. „Fiskurinn er veiddur og fer strax

þonið lagði hópurinn af stað ásamt fríðu föruneyti frá
HR og bandaríska sendiráðinu.

í vélar þar sem hann er flakaður, skorinn og bein-

Ferðalagið hófst í Portland Maine. „Við heimsóttum

hreinsaður og við bættum við ferlið skrefi sem vélar

University of Southern Maine þar sem við vorum

sjá einnig um. Það er því enginn sem snertir fiskinn

einskonar sendiherrar nemenda í HR og hittum til

frá því hann er veiddur og þar til hann er kominn á

dæmis nemendur sem eru á leiðinni hingað í skipti-

diskinn,“ segir Jóhannes.

nám. Brian hjá bandaríska sendiráðinu var búinn að

Rekjanlegur
kóði á
pakkningum
Félagarnir lögðu áherslu
á umhverfisvænar pakkningar í tillögum sínum, en
ekki síður rekjanleikann.
„Verkefnið var að koma
fisknum

á

Bandaríkja-

markað en þar er rekjanleiki fisks stórt mál. Því er
til dæmis ekki að treysta á
veitingastöðum að þú fáir
ekki einhverja allt aðra
fisktegund en þú pantaðir af matseðlinum. Við

Sigurliðið í Hnakkaþoni árið 2017.
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Nýsköpun í
útrunnum
blóðflögum
Ólafur Eysteinn Sigurjónsson og Sandra Mjöll Jónsdóttir-Buch stofnuðu
fyrirtækið Platome líftækni árið 2016. Þau höfðu unnið saman að rannsóknarverkefnum í nokkur ár þar sem þau sáu möguleika á að nýta útrunnar blóðflögu
einingar frá blóðbönkum í rannsóknum. Slíkum birgðum af blóðflögueiningum
er annars fargað þar sem ekki er hægt að nota þær við lækningar.
„Platome líftækni er í grunninn rannsóknar- og

prófessors í heilbrigðisverkfræði við tækni- og verk-

þróunarfyrirtæki sem hefur það að markmiði að þróa

fræðideild HR, hann er forstöðumaður rannsókna og

plana ferðina frá A-Ö og hún var ótrúlega vel skipu-

líftæknivörur úr útrunnum blóðflögueiningum, sem

nýsköpunar og stofnfrumuvinnslu í Blóðbankanum,

lögð. Við fórum á fjölmarga fundi bæði hjá fyrirtækj-

ekki er lengur hægt að nota við lækningar. Þó svo að

klínískur prófessor við læknadeild Háskóla Íslands og

um og stjórnmálamönnum,“ segir Jóhannes. Þeir

ekki sé hægt að nota þessar blóðflögur til lækninga

rannsóknastjóri Platome. Sandra er lífeindafræðing-

voru heillaðir af Portland þrátt fyrir smæð bæjarins,

þá höfum við þróað úr þeim afurð sem getur komið í

ur, aðjúnkt við læknadeild Háskóla Íslands, doktors

en þar búa helmingi færri en í Reykjavík. „Þetta er

staðinn fyrir kálfasermi við ræktun fruma og frumu-

nemi í líf- og læknavísindum og framkvæmdastjóri

bara ótrúlega skemmtilegur bær og þarna voru til

lína,“ segir Ólafur. Einnig vinnur fyrirtækið að þróun

fyrirtækisins. Í dag starfa tveir starfsmenn hjá

dæmis einhverjir bestu veitingastaðir sem við höfum

afurða úr útrunnu blóðflögueiningunum með mögu-

Platome auk þess sem fjórir nemendur vinna að

farið á. Ég væri alveg til í að fara þangað aftur,“ segir

lega notkun við frumumeðferðir og sáraviðgerðir í

rannsóknaverkefnum innan þess.

Sigurður.

huga. Platome býður einnig upp á þjónustu í lífvirkni-

Stanslaust á fundum
Þegar heimsókninni til Portland lauk fór hópurinn á
sýninguna í Boston þar sem þeir gengu milli bása og
kynntu sig auk þess sem þeir fóru á fundi með helstu
sjávarútvegskóngum bransans. Þeir fengu þó stund
milli stríða og náðu að njóta alls hins besta í Portland,
enda voru dagpeningar innifaldir í vinningnum og
gátu þeir því gert vel við sig í mat og drykk. „Ég er
ekkert viss um að ferðin hefði verið mikið skemmtilegri þó við hefðum farið á eigin vegum og haft allt
frjálst. Við vorum á fundum stanslaust frá níu til sex
og svo áttum við frjálsa stund. Það er skemmtileg
upplifun að fara í svona ferð og þurfa ekki að hugsa
fyrir neinu,“ segir Sigurður.

Hvað er Hnakkaþon?
Hnakkaþon er samkeppni fyrir upprennandi
sérfræðinga í markaðsmálum, hugbúnaði,
tækni og vörustjórnun til að sanna hæfni
sína og hæfileika í að þróa og útfæra lausnir
fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi. Keppnin er
samstarfsverkefni Háskólans í Reykjavík og
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og er opin
öllum nemendum HR.

prófunum á lífstoðefnum.
Platome er leiðandi í heiminum í rannsóknum á
þessu sviði og hefur hlotið styrki m.a. frá rannsóknasjóði og tækniþróunarsjóði Rannís, Vísindasjóði Landspítalans og atvinnumálasjóði kvenna.
Fyrr

á

árinu

hlaut

Platome

viðurkenninguna

Sproti ársins sem veitt er af Viðskiptablaðinu.
Ólafur er sérfræðingur í stofnfrumulíffræði og
ónæmisfræði. Hann fékk nýlega framgang í stöðu

Hyggja á landvinninga
Að sögn Ólafs horfa þau til erlendra markaða við
stefnumótun fyrirtækisins. „Íslenski markaðurinn er
takmarkaður og ef við ætlum að gera þetta að lífvænlegu fyrirtæki til lengri tíma er nauðsynlegt fyrir okkur að líta yfir hafið, bæði til austurs og vesturs með
mögulega landvinninga í huga. Næstu skref eru að
halda áfram þróun á vörulínum og tryggja fjármagn
þannig að hægt sé að fara með fyrirtækið upp á
næsta stig.“
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Orkan í útlöndum
og áhrifin á Ísland
Guðrún Sævarsdóttir
forseti tækni- og verkfræðideildar

TÍMARIT HR 2017-2018

21

Það er ekki auðvelt að spá fyrir um framtíðina, og alþjóðleg þróun orkuverðs
er þar engin undantekning. Þeir sem fyrir áratug sáu fyrir sér stöðuga hækkun
orkuverðs langt fram á 21. öldina hafa ekki reynst sannspáir. Þetta hefur áhrif
á Íslendinga á margan hátt, ekki bara þegar við fyllum á tankinn, heldur líka á
almenna þróun orkumála hér á landi.

„

Miklar breytingar hafa orðið á alþjóðlegum orkumörkuðum á undanförnum árum.

verðstefnu að langtímaorkuverð verði 43 USD á MWh. Miðað við gengi dagsins í

Nýjar tæknilausnir í vinnslu jarðefnaeldsneytis, svokölluð bergbrotstækni (e. frack-

dag eru það 36 evrur á MWh sem er töluvert yfir evrópska meðalverðinu í dag og

ing) og leirsteinsgas (e. shalegas) hafa aukið framboð á slíku eldsneyti verulega og

hefur augljóslega áhrif á samkeppnishæfni beggja aðila.

minnkað möguleika OPEC-ríkja til að stjórna orkuverðinu. Losun viðskiptahindrana
á Íran og almenn þróun stjórnmálaástands í Miðausturlöndum hafa á sama tíma
ýtt enn frekar undir lækkun olíuverðs. Þessu hafa stærstu olíuframleiðsluríkin
sannarlega fundið fyrir, ekki síst Venesúela, en t.d. Noregur, Rússland og Miðausturlöndin hafa einnig horft á lækkandi gjaldmiðla, efnahagssamdrátt og erfið ríkisfjármál.

Svo er það spurningin um hugsanlega sæstrengstengingu við Evrópu, sem

mikið hefur verið rædd. Aðalhvati slíkrar fjárfestingar hefur verið hærra orkuverð

sem fengist frá evrópskum kaupendum. Reyndar sést á myndinni að orkuverð

á Bretlandseyjum er hærra en annars staðar í Evrópu, en varla nógu hátt til að
verðmunurinn borgi upp slíka fjárfestingu. Mikil óvissa er um framtíð sérstakrar

premíu á endurnýjanlega orku, sem Bretar hafa haft síðustu ár í ljósi stjórnmála-

Aukin hlutdeild endurnýjanlegra
orkugjafa lækkar verð

þróunar þar.

Á sama tíma hefur aukin hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa haft þau óvæntu áhrif

„Meðal heildsöluverð raforku í Evrópu
árið 2016 var nálægt 30 evrum á MWh.
Það er nánast 70% lækkun frá árinu
2008 og um 55% lækkun frá 2011.“

að verð á raforku hefur verið að lækka. Þar kemur til að fjárfestingarkostnaður við
vinnslu á sólar- og vindorku hefur lækkað með aukinni hagkvæmni, aukinni reynslu
þjónustuaðila og bættum framleiðsluaðferðum. Jafnframt er það eðli endurnýjanlegrar orku að ekki þarf að kaupa eldsneyti og þegar nokkuð er liðið frá upphaflegu
fjárfestingunni og búið er að greiða hana niður að miklu leyti, er rekstrarkostnaður
tiltölulega lítill. Þarna eru þau lönd sem fjárfest hafa í endurnýjanlegri orku nú að
uppskera árangur erfiðisins. Einnig hefur lítill hagvöxtur samhliða uppbyggingu

Möguleikar á sveiflujöfnun um sæstreng

orkuframleiðslu haft áhrif, sem og sú staðreynd að samdráttur í losun koltvísýr-

Áhugavert er að skoða möguleika á að nýta eiginleika íslenska raforkukerfisins,

ings í Evrópu hefur haldið verði á kolefniskvótum lágu, en kostnaður við þá leggst

sem byggir á vatnsafli fyrst og fremst, til sveiflujöfnunar í evrópska kerfinu. Stærsta

ofan á orkuverð frá kola- og gasorkuverum. Á meðfylgjandi mynd má sjá þróun

áskorunin við mikla hlutdeild vindorku og sólarorku í evrópska kerfinu er sveiflu-

heildsöluverðs raforku í Evrópu frá 2008.

kennd framleiðsla. Sól og vindur eru ekkert endilega í boði þegar kaupendur þurfa

Áhrif á raforkuverð hér á landi og
hugmyndir um sæstreng

á raforku að halda. Jafnframt er alls ekki gefið að kaupendur séu fyrir hendi þegar
sólin skín og vindur blæs. Þetta veldur miklum skammtímasveiflum á markaði og
töluverðum tæknilegum örðugleikum þar sem umframorka fer til spillis. Því er það

En hvaða áhrif hefur þetta á eyju eins og Ísland? Geta orkukaupendur á Íslandi

eitt stærsta viðfangsefni í endurnýjanlegum orkukerfum að geyma raforku þegar

keypt orku af evrópskum framleiðendum og notið þessa lága orkuverðs? Stutta

framleitt er umframmagn, til að geta gripið til hennar þegar framleiðslan fullnægir

svarið er nei, ekki nema flytja starfsemi sína, en væntanlega draga þeir fram þessi

ekki þörf. Eftir því sem hlutdeild endurnýjanlegrar orku er meiri, þeim mun meiri

gögn í samningum við orkufyrirtæki hér. Landsvirkjun hefur frá árinu 2011 haft þá

áskorun er þetta fyrir rekstraraðila og kerfið í heild. Þetta hafa Þjóðverjar til að
mynda rekið sig rækilega á í sínum metnaðarfullu
orkuumskiptum, við lítinn fögnuð nágrannaþjóða
sem verða fyrir áhrifum af sveiflunum. Rafhlöður eru

Þróun heildsöluverðs raforku í Evrópu frá 2008 til 2016*

dýrar en eitthvað þarf til að koma. Vatnsaflsvirkjanir
eru þeirrar náttúru að mjög einfalt er að laga fram-

European
Average
- Platts PEP

leiðslu þeirra að eftirspurn, vatnið sem safnast í uppistöðulónunum geymir orkuna þangað til þörf er fyrir
hana. Jafnvel hafa verið settar upp virkjanir þar sem

Nordic
System

vatni er hreinlega dælt upp í lón þegar offramboð er á

Central
Western
Europe

þannig líkt og rafhlöður. Þetta hafa Norðmenn og

raforku og geymt þar til þörf er fyrir orkuna, og virka
Svisslendingar nýtt sér í áratugi, fyrst og fremst fyrir

United
Kingdom

hefðbundnar vatnsaflsvirkjanir en einnig komið upp

Central
Eastern
Europe

tækifærið fyrir íslenska orkuframleiðendur sem skap-

uppdælingarlónum. Vel má vera að þarna sé stærsta
ast gæti með sæstrengstengingu, þ.e. að nýta íslensk
vatnsorkuver til sveiflujöfnunar í evrópska kerfinu.
Sveiflujöfnunin sem hér um ræðir er stærsta tæknilega atriðið sem þarf að leysa til að endurnýjanlegir orkugjafar geti leyst kola- og gasorkuver af

Þykka rauða línan sýnir evrópskt meðalheildsöluverð á raforku, sem árið 2016 var nálægt 30 evrum
á MWh. Það er nánast 70% lækkun frá árinu 2008 og um 55% lækkun frá 2011. Fyrir Íslendinga er líka
áhugavert að skoða verðið á norræna raforkumarkaðnum, en það hefur legið töluvert undir evrópska
meðaltalinu, oftast milli 20 og 30 evrur, en farið alveg niður í 10 evrur. Heildsöluverðið segir þó ekki
alla söguna, þar sem almennir kaupendur greiða umhverfisskatta og flutningsgjöld sem leggjast ofan
á orkuverðið, en stór iðnfyrirtæki eru víða í Evrópu undanþegin þessum sköttum og borga minna fyrir
flutninginn en minni kaupendur þar sem þau fá afhent mikið magn. Þeir sem reyna að spá fyrir um
orkuverð fram í tímann búast ekki við að verðið muni hækka á næstu árum.

*Graf úr skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til Evrópuþingsins, Evrópuráðsins, og efnahags- og
félagsmálanefndar og svæðanefndar Evrópusambandsins: Energy prices and costs in Europe. Brussel, 30.11.2016.

hólmi. Hvort sem það er gert með rafhlöðum eða
uppistöðulónum þarf margt tæknimenntað fólk til að
koma með lausnirnar sem duga.
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Við spurðum mannauðsstjóra nokkurra íslenskra fyrirtækja til hvers
þeir horfa helst við ráðningar á nýútskrifuðu háskólafólki.

Skiptinám, starfsnám,
félagsstarf og fjölbreytt
reynsla mikilvæg
Ingunn Ólafsdóttir

Hafsteinn
Bragason

mannauðsstjóri EFLU

Hátt í 400 manns starfa hjá EFLU og er menntunarstig starfsmanna hátt, en yfir 80% starfsmanna EFLU eru með B.Sc, M.Sc

mannauðsstjóri
Íslandsbanka

eða Ph.D gráður. EFLA er ávallt að leita að hæfileikaríkum og
efnilegum starfsmönnum. Metnaður, frumkvæði, dugnaður,

„Við sækjumst eftir metnaðarfullu fólki með fjölbreyttan

áhugi og forvitni eru mikilvægir eiginleikar góðra starfsmanna. Þá er horft til einkunna og

bakgrunn, fólki sem sýnir frumkvæði, vill taka ábyrgð og

framkomu í ráðningarsamtali og ávallt er leitað til umsagnaraðila. Góð reynsla á grundvelli

lætur sig hlutina varða. Flest störf krefjast ákveðinnar

starfsnáms hefur einnig mikla þýðingu, sem og reynsla í félagsstarfi. Tungumálakunnátta

menntunar og þegar búið er að uppfylla það skilyrði er

er einnig mjög mikilvægur eiginleiki starfsmanna EFLU, þar sem markaðssvæðin utan

farið að horfa til eiginleika og reynslu starfsmanna.

Íslands fara stækkandi.

Nýútskrifaður einstaklingur hefur yfirleitt ekki mikla
starfsreynslu á vinnumarkaði og því horfum við á skiptinám, starfsnám, þátttöku í félagsstarfi, aðstoðarkennslu,
einkunnir og meðmæli. Allir þessir þættir segja eitthvað

Svali Hrannar Björgvinsson

þáttur sem hefur meira vægi en annar, það sem máli

framkvæmdastjóri
starfsmannasviðs Icelandair

skiptir er heildarmyndin. Sá sem hefur farið í skiptinám

Við horfum til ýmissa þátta þegar við ráðum fólk til starfa. Heildar-

erlendis hefur staðið á eigin fótum, einkunnir og að-

myndin skiptir máli; að viðkomandi gefi heilsteypta mynd, hvort sem

stoðarkennsla gefa til kynna fagþekkingu o.s.frv. Til við-

horft er til fyrri starfa, menntunar eða annarrar reynslu. Það er vissu-

bótar þurfa allir starfsmenn að hafa áhuga á því að veita

lega breytilegt eftir störfum hvaða eiginleikar vega þyngst en við horf-

framúrskarandi þjónustu og vera jákvæðir, faglegir og

um alltaf til þess hvort viðkomandi falli að menningu, gildum og stefnu félagsins. Drifkraftur skiptir

framsýnir.

miklu máli, að viðkomandi hafi sýnt að hann er fær um að láta hluti gerast, sýni frumkvæði og klári

um viðkomandi einstakling. Það er í raun enginn einn

verkefni. Þegar við ráðum nýútskrifaða einstaklinga horfum við einnig til þess hvernig viðkomandi
geti vaxið í starfi innan félagsins og axlað aukna ábyrgð samhliða aukinni reynslu.

Velkomin
í HR
Hjá Háskólanum í Reykjavík er lögð áhersla á fjölbreyttar
og nútímalegar kennsluaðferðir, verkefnamiðað nám, góða
aðstöðu undir einu þaki og öflugar, alþjóðlegar rannsóknir.
HR er í sterkum tengslum við atvinnulífið og nemendur
vinna fjölbreytt verkefni í starfsnámi og lokaverkefnum
innan fyrirtækja og stofnana. Möguleikar á skiptinámi eru
einnig fjölmargir í samstarfsskólum um allan heim.

Yfirlit yfir grunnám:
Byggingafræði, BSc

Rafmagnstæknifræði, BSc

Byggingariðnfræði, diplóma

Rekstrariðnfræði, diplóma

Byggingartæknifræði, BSc

Rekstrarverkfræði, BSc

Fjármálaverkfræði, BSc

Sálfræði, BSc

Haftengd nýsköpun, diplóma

Tölvunarfræði, diplóma og BSc

Hagfræði og stjórnun, BSc

Tölvunarfræði með
rannsóknaráherslu, BSc

Hagfræði og fjármál, BSc
Hátækniverkfræði, BSc
Heilbrigðisverkfræði, BSc
Hugbúnaðarverkfræði, BSc
Íþróttafræði, BSc
Lögfræði, BA
Lögfræði með viðskiptafræði sem
aukagrein, BA
Rafiðnfræði, diplóma

Tölvunarstærðfræði, BSc
Vélaverkfræði, BSc
Véliðnfræði, diplóma
Vél- og orkutæknifræði, BSc
Viðskiptafræði, BSc
Viðskiptafræði með lögfræði
sem aukagrein, BSc
Viðskiptafræði með tölvunarfræði
sem aukagrein, BSc
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Dröfn Guðmundsdóttir
mannauðsstjóri Nýherja

Þegar við ráðum nýútskrifað fólk horfum við ekki aðeins til
þess hvaða menntunar einstaklingur hefur aflað sér, heldur
einnig til persónueinkenna og reynslu. Það eru oft margir um
hverja stöðu og hlutfallslega fáir komast í viðtal. Öll reynsla
sem hefur ýtt fólki út fyrir þægindarammann eins og skiptinám eða sjálfboðavinna getur
komið sér vel. Einnig getur reynsla af sumarstörfum, starfsnámi eða af kennslu haft sitt
að segja. Í ráðningum er jú alltaf leitast við að ráða hæfasta einstaklinginn hverju sinni og
þá telur slík viðbótarreynsla.
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Erna Arnardóttir

mannauðsstjóri Novomatic
Lottery Solutions
NLS er alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki
sem væri ekkert án starfsmannanna.
Flest

starfsfólk

er

með

háskóla-

menntun, aðallega í tölvunarfræði. Allnokkrir starfsmenn hafa
lokið námi í verkfræði, viðskiptafræði, félags- eða hugvísindum
og öðrum raungreinum. Þegar við ráðum inn nýútskrifað háskólafólk hugum við helst að því hvort tækifærin hjá okkur mæti
áhugasviði starfsmannsins, auk þess sem við erum mjög vel
meðvituð um að einstaklingurinn passi inn í okkar vinnustaðamenningu og það teymi sem hann mun tilheyra. Þegar við erum
að meta umsóknir til að velja í viðtöl skoðum við að sjálfsögðu
þætti eins og félagslega og faglega virkni, árangur í háskólanámi,

Ragna Margrét Norðdahl

mannauðsstjóri Símans

vinnureynslu, starfsnám og enskukunnáttu sem stundum fæst
í skiptinámi. Það er dýrt spaug að ráða rangan einstakling sem
ekki hefur áhuga á þeirri tækni sem við vinnum með, eða þeim

Við ráðningar nýrra starfsmanna er horft til ýmissa þátta, eins og

vörum sem við búum til, hefur ekki réttu einstaklingsfærnina til að

menntunar, starfsreynslu, umsagna og ekki síst persónueinkenna þar

aðlagast teymi, vinnustað og okkar alþjóðlega starfsumhverfi.

sem miklu máli skiptir að nýir starfsmenn falli vel að menningu fyrirtækisins til þess að þeir nái árangri í starfi og þeim líði vel á vinnustaðnum.
Þegar umsækjendur eru nýútskrifaðir úr háskólanámi og starfsreynsla er ekki orðin mikil þá getur
annarskonar reynsla verið mikill kostur. Reynsla úr starfsnámi, af kennslu eða félagsstörfum getur
nýst vel í starfi með því að auka hæfni fólks til að starfa í teymum, miðla og nema upplýsingar og
í faglegum vinnubrögðum. Ég myndi því mæla með að nemendur nýttu tímann vel á meðan þeir
eru í námi og nýti þau tækifæri sem þeim standa til boða til að stækka reynslubankann því það

Sophie
Forment

mun alltaf vinna með þeim þegar haldið er út á vinnumarkaðinn.

mannauðsstjóri CCP

Ásta Bjarnadóttir

Þegar við hjá CCP ráðum fólk nýútskrifað úr háskóla

framkvæmdastjóri mannauðssviðs
Landspítala - háskólasjúkrahúss

leitum við að eftirfarandi eiginleikum:

Mér finnst einna mikilvægast að ungt fólk viti hvað það vilji og

Forvitni – vilja til að halda áfram að læra og

geti strax í kynningarbréfi útskýrt af hverju það hefur áhuga á

þróast í starfi

þessum vinnustað og þessu starfi. Alltof margir skrifa langloku

Metnaði – vilja til að gera sitt besta og ná árangri

um sjálfan sig en ekkert um vinnustaðinn eða starfið. Einnig er
jákvætt ef fyrri atvinnusaga virðist vera góður undirbúningur fyrir þetta starf, til dæmis
starfsnám eða sumarstörf sem tengjast því. Aðstoðarkennsla er alltaf plús, því hún segir
mér að kennarinn hafi talið viðkomandi verðugan samstarfsmann. Á ferilskránni skiptir
máli hvaða nöfn eru á meðmælendalistanum, en ég vil síður sjá skrifleg meðmæli.

Áhuga – brennandi áhuga á starfinu og starfssviðinu

Færni í samvinnu – getu til að vinna í hópum og deila
þekkingu
Heiðarleika – getu og vilja til að tjá skoðanir sínar og
leita lausna

Yfirlit yfir meistaranám:
Byggingarverkfræði, MSc
Fjármálaverkfræði, MSc
Fjármál fyrirtækja, MSc / MCF
Heilbrigðisverkfræði, MSc
Heilsuþjálfun og kennsla, MEd
Hugbúnaðarverkfræði, MSc

Orkuverkfræði - Íslenski
orkuháskólinn, MSc
Rafmagnsverkfræði, MSc
Rekstrarverkfræði, MSc
Reikningshald og endurskoðun,
MACC

Íþróttavísindi og þjálfun, MSc

Sjálfbær orkuvísindi - Íslenski
orkuháskólinn, MSc

Íþróttavísindi og stjórnun, MSc

Tölvunarfræði, MSc

Klínísk sálfræði, MSc

Upplýsingastjórnun, MIM

Lögfræði, ML

Vélaverkfræði, MSc

Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði, MSc / MHRM

Viðskiptafræði, MSc

Markaðsfræði, MSc
MBA (Master of Business Administration), MBA
MPM (Master of Project Management), MPM

Doktorsnám
Hægt er að ljúka doktorsnámi (PhD) frá öllum fjórum akademískum deildum HR;
lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild.

Undirbúningur fyrir háskólanám
Frumgreinanám er eins árs staðarnám sem lýkur með frumgreinaprófi. Þegar
nemendur sækja um námið velja þeir háskólagrunn miðað við það háskólanám
sem stefnt er að í framhaldinu. Jafnframt er hægt að bæta við sig einingum með
viðbótarnámi við stúdentspróf í stærðfræði og raungreinum.

Opni háskólinn og Skema
Endurmenntun fyrir sérfræðinga og stjórnendur er í boði hjá Opna háskólanum
í HR með fjölbreyttu framboði lengri og styttri námskeiða. Yngri kynslóðin getur
lokið skemmtilegum og skapandi tækninámskeiðum í t.d. forritun og vefhönnun
hjá Skema í HR.
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Frá vinstri: Friðrik A. Friðriksson, Magnús Friðrik Guðrúnarson,
Halldór S. Kristjánsson og Daníel A. Sigurðsson. Magnús slóst í
hópinn hjá Myrkur Software fyrir stuttu sem rithöfundur.

Ákváðu að
fylgja hjartanu

Óbeisluð sköpun
Á skrifstofunni blasir við fjöldi af tölvuskjám og öðrum tæknilegum búnaði ásamt setustofu fyrir gesti.
Inni í rýminu er einnig að finna rammgerða hvelfingu með þungri hurð. Halldór bendir brosandi á
hurðina og segir þá ætla að breyta hvelfingunni, sem
sennilega hefur verið geymsla fyrir verðmæti, í rými
fyrir hljóðupptökur. „Leikir eru svo miklu meira en
bara forritun, það er ekki nema 20-30% af ferlinu,“
útskýrir Daníel. „Restin er óbeisluð sköpun: heimar,
umhverfi, saga og hljóð.“ Sögusvið leiksins er heimur

Fyrirtækið Myrkur var stofnað fyrir um ári síðan. Á bak við það standa þrír

sem minnir á Narníu eða Hringadróttinssögu, jafn-

ungir menn sem kynntust þegar þeir voru skipaðir saman í hóp í áfanga um

vel Game of Thrones. „Þetta er galdraheimur. Eins

hönnun og þróun tölvuleikja í námi við HR. Núna eru þeir að þróa nýjan

og með öll ævintýri eru persónurnar og samræður
þeirra og sagan sjálf í fyrirrúmi, það er fyrir öllu að

tölvuleik og nýta sér til þess aðgengi að tækni sem hefur hingað til aðeins

hún grípi fólk strax.“ Þeir Halldór, Friðrik og Daníel

staðið stórum leikjaframleiðendum til boða.

verða ekki lengi einir á skrifstofunni heldur eru þeir

Fyrir einu og hálfu ári síðan voru þeir Daníel A. Sig-

í Bandaríkjunum á síðasta ári en hafa í kjölfarið gefið

um á næstu vikum. „Við erum að fá til okkar frábæran

urðsson, Friðrik A. Friðriksson og Halldór S. Kristjáns-

HR tæknina. „Okkur finnst mikilvægt að nemendur fái

handritshöfund sem kemur að sköpun leikjaheims-

son í BSc-námi við tölvunarfræðideild HR. Nú reka

tækifæri til að nýta sér þessa tækni, bæði til gagns og

ins og sögu leiksins og það kemur til okkar mjög

þeir sitt eigið fyrirtæki, Myrkur. „Þegar við vorum

gamans,“ segir Friðrik. „Við teljum háskólaumhverfið

hæfileikarík listakona sem sérhæfir sig í þrívíðri list,“

settir í sama hóp í leikjagerðarkúrsinum varð það

vera kjörið fyrir áframhaldandi þróun á tækni sem

segir Daníel. „Á næstu mánuðum kemur svo til okkar

strax ljóst. Við erum allir mjög vinnusamir og metn-

þessari.“

sterkur leikjaforritari með reynslu úr bransanum, og

aðarfullir og vorum með háleitar hugmyndir fyrir

að stækka við sig og taka á móti nýjum starfsmönn-

þetta þriggja vikna námskeið!“ segja þeir félagar, sitj-

Ástríðan fyrir tölvuleikjum

andi á skrifstofu fyrirtækisins á Suðurlandsbraut.

Þeir sneru sér aftur að því sem þeir hafa ástríðu fyrir,

snemma á næsta ári munum við taka á móti okkar
fyrstu starfsnemum frá HR,“ bætir hann við.

smíði nýs fantasíu-hlutverkaleiks. „Til að byrja með

Margur er knár...

unnum við talsverða rannsóknarvinnu. Við kortlögð-

Á veggnum hangir furðulegur galli sem vekur athygli

Þeir sátu ekki auðum höndum eftir að samstarfið

um markaðinn, könnuðum hvar áhugi spilara liggur

blaðamanns. „Þetta er fyrir hreyfirakningu, eða

byrjaði

fyrir

og veltum því fyrir okkur hvað

sýndarveruleika. Tæknin færir líkama spilara inn í

okkur þótti spennandi og lang-

sýndarheim og gerir honum mögulegt að beita öll-

aði mest að gera,“ segir Daníel.

um líkama sínum innan sýndarheimsins, til dæmis

Leikurinn verður gefinn út fyrir

að sparka í bolta. Þetta er gert með aðstoð einfalds

PC-tölvur, X-Box og Playstation

hreyfiskynjara. Hugbúnaður túlkar hreyfingar spilara

árið 2020. „Alla ævi höfum við

í rauntíma og smíðar sýndarlíkama sem þeir geta

stefnt að leikjagerð. Tveimur áratugum og einni há-

motion capture,“ segir Daníel, en sú tækni hefur

séð og beitt innan sýndarheimsins. Þremenning

skólagráðu síðar stofnum við svo Myrkur,“ bætir Hall-

verið notuð í auknum mæli í kvikmyndagerð á síð-

arnir kynntu nýjungina á alþjóðlegri tækniráðstefnu

dór við brosandi.

ari árum. Þá klæðast leikarar göllunum og tekin eru

Gáfu HR nýja tækni
heldur

þróuðu

nýstárlega

tækni

„Alla ævi höfum við stefnt að leikjagerð.
Tveimur áratugum og einni háskólagráðu
síðar stofnum við svo Myrkur“
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Fræddu framhaldsskólanema um tölvuleikjagerð
Þeir Halldór, Friðrik og Daníel komu að námsgagnasmíði fyrir áfanga í tölvuleikjagerð og sýndarveruleika í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra (FNV) fyrir stuttu. Námsefnið fjallaði almennt um
leiki og gerð þeirra, en einnig um sýndarveruleika og notagildi hans. „Af eigin reynslu vissum við
að það sárvantaði kennslu í framhaldsskólum á sviði leikjagerðar og við vildum breyta því. Leikjaiðnaðurinn er risavaxinn og mikið af tækifærum í boði. Það var augljóst að áhugann vantaði
ekki þar sem áfanginn fylltist og varð vinsælasti valáfangi skólans.“ Háskólinn í Reykjavík styrkti
kennsluna með aðkomu að námsefni ásamt því að bjóða nemendum FNV í heimsókn í HR.

upp gögn um hreyfingar þeirra sem hægt er að vinna

ur góðs af gríðarlega hraðri tækniþróun sem er orðin

með í tölvu. Dæmi um þetta er túlkun á Gollri í kvik-

aðgengileg og þar með geta lítil fyrirtæki gert stóra

myndunum um Hringadróttinssögu. „Þó slík tækni

leiki. Heimurinn getur verið stór, leikurinn fallegur og

þekkist vel í heimi kvikmynda og leikjarisa, er það að-

skemmtilegur en um leið er framleiðslan hagkvæm

eins nýlega sem búnaður eins og gallinn okkar varð

og við getum selt hann á lægra verði. Þarna fundum

aðgengilegur fyrir smærri leikjafyrirtæki. Við tökum

við okkar sérstöðu.“

upp hreyfingar með hjálp leikara og nýtum þær til
að búa til hreyfingar persóna innan heimsins.“ Með

Styrkir úr ýmsum áttum

því að nota hreyfirakningu er hægt að skapa raun-

Þeir félagar tóku þátt í 10 vikna viðskiptahraðlinum

verulegri upplifun fyrir spilendur leiksins. „Við beitum

Startup Reykjavík fyrir stuttu en einnig hafa þeir
fengið styrk frá Nýsköpunarmiðstöð og

„Þetta er galdraheimur. Eins og
með öll ævintýri eru persónurnar
og samræður þeirra og sagan sjálf
í fyrirrúmi, það er fyrir öllu að
hún grípi fólk strax.“

Tækniþróunarsjóði. „Að taka þátt í Startup
Reykjavík er ómetanleg reynsla þar sem við
fengum að kynnast ótalmörgu fólki, meðal
annars fjárfestum og sérfræðingum frá ýmsum sviðum atvinnulífsins. Þetta er einstakt
tækifæri sem ég mæli hiklaust með fyrir alla
frumkvöðla.“ Háskólinn í Reykjavík hefur
jafnframt stutt Myrkur með ráðum og dáðum. „Að stofna fyrirtæki krefst þess að hver

einnig tækni sem nefnist photogrammetry, þar sem

og einn sinni margvíslegum hlutverkum. Bókhald,

við tökum myndir úr náttúrunni til að skapa eðlilegt

fundir og fjármál taka upp meiri tíma en margir gætu

umhverfi á hagkvæman hátt. Einnig nýtum við tækn-

haldið,“ segir Halldór. „En við vinnum einstaklega

ina til að skapa nákvæm afrit af andlitum leikara og

vel saman og viljum byggja upp farsælt leikjafyrir-

gefa persónum í leiknum alvöru svipbrigði,“ segir

tæki sem samanstendur af einstaklingum sem deila

Halldór. Hann segir miklar breytingar við sjóndeildar-

ástríðu okkar og metnaði,“ segja þeir félagar í Myrkri

hringinn í leikjaiðnaðinum. „Leikur eins og okkar nýt-

að lokum.

Ingi Þór
Einarsson
aðjúnkt við
íþróttafræðisvið

RANNSÓKN Í FÓKUS:

Þolþjálfun
í vatni
Hvað ert þú að rannsaka?
„Ég er þessa stundina ásamt félögum mínum við
Háskólann í Jyväskylä, Finnlandi, að undirbúa stóra
íhlutunarrannsókn. Markmiðið er að kanna hvort
hægt sé að þjálfa þol íþróttamanna sem að öllu
jöfnu stunda íþrótt sína á þurru landi með því að
láta þá hlaupa í vatni. Það er löngu vitað að svona
djúpvatnshlaup virka vel fyrir íþróttafólk sem er
meitt eða er að ná sér af meiðslum til að komast fyrr
af stað til venjubundna æfinga. En núna tökum við
heilt íþróttalið á miðju undirbúningstímabili þar sem
enginn er meiddur. Í byrjun mælum við alla í liðinu
í fjölmörgum afkastamælingum, skiptum liðinu svo
í tvo jafna hópa. Annar hópurinn heldur sínu hefðbundna æfingaferli en íhlutunarhópurinn sleppir
þolæfingum á landi en æfir þessi í stað markvisst
djúpvatnshlaup.“

Af hverju?
„Síðastliðinn vetur sýndum við fyrst fram á að vel
þjálfaðir íþróttamenn geti náð sömu hámarks
súrefnisupptöku í djúpvatnshlaupi og við hlaup á
landi. Hlaup á landi skapar nokkuð mikið álag á
stoðkerfi líkamans, sem getur leitt til álagsmeiðsla
og óæskilegrar þreytu hjá íþróttamönnum. Þegar
hlaupið er í vatni er nánast ekkert álag á stoðkerfi
líkamans, en álag á hjarta og lungu er hinsvegar
jafnmikið og við hefðbundið hlaup. Ef niðurstöður
verða þær að djúpvatnshlaupið er ekki síðra fyrir
heilbrigða íþróttamenn en hlaup á landi hvað þolið
varðar, þá verður það ný vitneskja sem nýtist vísindasamfélaginu, þjálfurum og íþróttafólki.“

Hverju munu rannsóknir
ykkar breyta?
„Þjálfarar og íþróttafólk fær mun betri vitneskju um
hvort og hvernig hægt er að byggja upp þol einstaklinga jafn vel, eða betur en áður, en með mun minna
álagi á stoðkerfi líkamans. Þetta getur stuðlað að því
Hreyfirakning er notuð til að skapa
raunverulega upplifun í leiknum.

að minnka meiðsli og lengja feril íþróttamanna.“
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Lyfjagjöf við svefn- og
hegðunarvanda barna
algeng á Íslandi
Í nýlegri rannsókn sem unnin var við sálfræðisvið Háskólans í
Reykjavík kemur fram að foreldrum barna með þroskahamlanir
og þroskaraskanir, sem leituðu meðferðar vegna svefnvanda
barnanna, var í flestum tilvikum ráðlögð lyfjameðferð. Algengast
var að börnunum væri ávísað lyfið Circadin sem er melatónín
svefnlyf og einungis skráð sem skammtímameðferð við
svefnvanda 55 ára og eldri. Mjög takmarkaðar rannsóknir eru
til um langtímaáhrif þess. Stór hluti barnanna sem voru greind
með hegðunarvandamál reyndist einnig vera ávísað geðlyfjum,
en rannsakendum ber ekki saman um árangur þeirra.
Að rannsókninni stóð Berglind Sveinbjörnsdóttir, atferlisfræðingur og aðjúnkt í sálfræði ásamt
meistaranemunum Huldu Jónsdóttur Tölgyes og Þórarni Frey Grettissyni. „Við fundum ekki rannsóknir hér á landi þar sem þessi atriði voru skoðuð meðal barna með greindar þroskahamlanir
og þroskaraskanir. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að svefnvandi er mjög algengur meðal barna
með einhverskonar greiningu sem og hegðunarvandi. Mér fannst þörf á að kortleggja hvernig
málum væri háttað hér á landi til að öðlast vitneskju sem væri hægt að byggja á til framtíðar.
Þessi rannsókn hefur leitt margt í ljós sem okkur grunaði en höfum núna sterkari vísbendingar
um,“ segir Berglind.

Lyfjagjöf ráðlögð í 58% tilfella
Rannsóknarteymið setti sig í samband við hagsmunasamtök, foreldrafélög, ADHD-félagið og
fleiri slík félög. Þau fengu netföng hjá foreldrum barna með svokallaðar sérþarfir og sendu þeim
spurningalista. Einungis svör foreldra sem áttu börn með sérþarfir voru tekin til greina. „Við
vildum komast að því til hverra foreldrarnir leita, hvað þau séu að reyna og hvaða ráð þau fái.“
Svarhlutfallið var gott og niðurstöðurnar gefa því ágæta mynd af meðferð þessa hóps. Í rannsókninni kom m.a. í ljós að lyfjagjöf var oftast ráðlögð sem meðferð við svefnvanda, eða í 58%
tilfella. Breyting á venjum fyrir svefninn var næstalgengust og var ráðlögð í 26% tilfella. Í um 30%
tilvika var börnum ávísað geðlyfjum vegna hegðunarvanda.

Notkun geðlyfja umdeild
Berglind lærði í Bandaríkjunum og var búsett þar um árabil. Hún
segir umræðuna vestanhafs mikið snúast um hvort gefa eigi lyf við
hegðunar- og svefnvanda barna. Lítið sé vitað um áhrif lyfjanna á
líkamsstarfsemi ungra barna, til dæmis um áhrif lyfsins Circadin á

Ráðleggingar um meðferð við svefnvanda

hormónabúskap barna, en hvergi í heiminum er melatónín, og/eða

Hægt var að merkja við fleiri en einn möguleika.

Circadin, skráð til notkunar fyrir börn. Notkun geðlyfja við hegðunar
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vanda barna er einnig mjög umdeild. Rannsakendum ber ekki saman
um árangur þessara geðlyfja í meðferð við hegðunarvanda og aukaverkanir þessara lyfja eru mikið áhyggjuefni. „Þetta hefur svo lítið
verið rannsakað. Mig langar einfaldlega að vita hvernig ástandið er
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Lyf

„Sum lyfjanna á til dæmis ekki að
gefa einstaklingum undir 55 ára aldri.
Börn með einhverfu og ADHD eru
jafnvel að fá sömu lyfin, lyf sem hafa
aukaverkanir og sum þeirra á ekki að
nota lengur en í 4-6 vikur í senn, en
vísbendingar eru um að það sé ekki
farið eftir þeim reglum á Íslandi.“

UNNIÐ MEÐ ATVINNULÍFINU
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Hjalti Rúnar Oddsson
Verkefni styrkt af KSÍ

Fór á EM í sumar sem
styrktarþjálfari
Hjalti Rúnar Oddsson er á öðru ári í meistaranámi í íþróttavísindum og þjálfun
við Háskólann í Reykjavík, í kostaðri stöðu af KSÍ, Knattspyrnusambandi Íslands.
„Það þýðir að öll verkefni mín fjalla um fótbolta með beinum eða óbeinum hætti
sem veitir mér aukna sérhæfingu.“
Hjalti Rúnar fór á EM kvenna í knattspyrnu í Hollandi

Fólk veit allt sem þú ert að gera og hefur jafnvel

í sumar sem styrktarþjálfari landsliðsins en í náminu

skoðun á því, og margir sem núna fyrst eru að hafa

hefur hann séð um mælingar á landsliðinu. „Hlutverk

skoðun á kvennaboltanum sem er jákvætt.“ Í teymi

mitt var að stjórna upphitun og skipuleggja æfingar

KSÍ úti í Hollandi voru auk Hjalta landsliðsþjálfarinn,

með tilliti til álags og ákefðar, ásamt því að mæta mis-

aðstoðarþjálfari, markmannsþjálfari, þrír sjúkraþjálf-

munandi þörfum leikmanna. Þá fylgdist ég einnig með

arar, læknir, tveir liðsstjórar og þrír leikgreinendur.

líðan leikmanna á meðan á mótinu stóð til að tryggja
að allir væru í eins góðu standi og mögulegt var.“
Hjalti Rúnar er sjúkraþjálfari og hefur aðstoðað nokkra
leikmenn kvennalandsliðsins. „Það var ákveðið í samvinnu við Frey Alexandersson landsliðsþjálfara að
það væri draumastaðan að ég fylgdi liðinu. Það gekk
upp og ég varð sannarlega reynslunni ríkari.“ Hjalti
segir þátttöku landsliðsins hafa verið heilmikið batterí. „Allt í einu, tveimur vikum fyrir mót, stóð ég að
máta jakkaföt í Herragarðinum! Umgjörðin var stór
og það var mikil athygli á íslenska liðinu þarna úti.
hér og jafnvel koma af stað einhverri umræðu. Við

Það kom mér líka á óvart að sjá áhrifamátt fjölmiðla.

erum með rannsókninni ekki að gagnrýna neinn og
ég er alls ekki á móti lyfjagjöf almennt. Fyrsta skrefið
er alltaf að komast að því hvernig málum er í raun
háttað, áður en næstu skref eru tekin.“ Eitt af því sem
þarf að rannsaka betur að sögn Berglindar er hvaða
reglum er fylgt þegar börnum er ávísað lyfjum. „Sum
lyfjanna á til dæmis ekki að gefa einstaklingum undir
55 ára aldri. Börn með einhverfu og ADHD eru jafnvel
að fá sömu lyfin, lyf sem hafa aukaverkanir og sum
þeirra á ekki að nota lengur en í 4-6 vikur í senn, en
það eru vísbendingar um að ekki sé farið eftir þeim
reglum á Íslandi.“

Margt hægt að gera
Sem atferlisfræðingur hefur Berglind unnið með

Linda Sif Leifsdóttir

Meistaranemi í lögfræði
—
Starfsnám hjá Lögreglustjóranum
á höfuðborgarsvæðinu

börnum með alvarlegan hegðunar- og svefn-

„Í starfsnáminu fór ég yfir öll þau gögn sem tilheyrðu meintu broti og eftir atvikum

vanda. Hún segir hægt að gera mikið til að kenna

útbjó ákæru. Auk þess fékk ég að fylgja aðstoðarsaksóknurum í aðalmeðferðir. Ég hef

börnum að takast á við vandann, sérstaklega ef

gríðarlegan áhuga á öllu því sem viðkemur sakamálum og hjá ákæruvaldinu fékk ég að

gripið er inn í þegar þau eru mjög ung. „Það eru til

sjá hvernig ferlið virkar frá upphafi til enda. Það sem kom mér einna helst á óvart var

góðar, sannreyndar aðferðir, sérstaklega við svefn-

hversu mörg hegningarlagabrot eiga sér stað hér á landi og þ.a.l. hversu margar ákærur

vanda barna þar sem ekki þarf að grípa til lyfja.

eru gefnar út. Samhliða starfsnáminu var ég meðal annars í áfanganum Sókn og vörn

Þessar aðferðir virka en það virðist vera að kerfið

í sakamálum en þar lærðum við m.a. að útbúa ákærur, skoða lögregluskýrslur, spyrja

okkar bjóði ekki upp á þær.”

ákærðu og vitni fyrir dómi og fleira sem ég hafði margoft séð gert eða spreytt mig á í
starfsnáminu þannig að það var gott að tvinna þetta svona saman.“
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Stöndum og föllum
með ákvörðununum
Ávanabindandi að taka þátt í félagsstarfi

Margir kunna að spyrja sig að því hvort meðlimir stjórnar Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík hafi fleiri klukkutíma
í sólarhringnum en aðrir nemendur, eða bara annað fólk. Við hittum stjórnina og byrjuðum að spyrja að því hvað ýti
fólki út í að taka að sér slík ábyrgðarstörf án launa.
Erna Leifsdóttir er hagsmunafulltrúi SFHR og meistaranemi í lögfræði. „Ég þarf alltaf
að segja hvað mér finnst og koma því á framfæri,“ segir hún og uppsker dálítið fliss
meðal hinna stjórnarmeðlimanna sem staðfestir mögulega þessi orð hennar. „Ég
var formaður Lögréttu í fyrra og þó ég hefði ekki endilega átt að sinna hagsmunamálum þá fannst mér þau mál miklu skemmtilegri en til dæmis að plana partý. Ég vil
hafa eitthvað að segja um það sem er að gerast í háskólanum. Mér finnst mikilvægt
að það sé einhver sem þorir að segja hvað honum finnst.“
Verkfræðineminn Emil Robert Smith var virkur í nemendafélaginu í verkfræðinni
og var atkvæðamikill þegar kom að því að skipuleggja partý og viðburði fyrst um
sinn. Þegar hann tók við sem formaður jókst áhuginn á hagsmunamálum stúdenta. „Ég komst að því að SFHR hefur mikið vægi þegar kemur að ýmsum málum,
yfirstjórn háskólans hlustar á SFHR. Það veldur því að mann langar enn meira að
taka þátt.“ Sálfræðineminn Salka Sigurðardóttir tekur undir og bendir á að þegar
hún hóf nám hafi hún ekki vitað um tilvist eða tilgang Stúdentafélagins. „Sem upplýsingafulltrúi langar mig að miðla til nemenda að við séum til staðar og það sé tekið mark á ábendingum frá nemendum. Við getum virkilega gert eitthvað í málum
stúdenta,“ segir Salka.
Sonja Björg Jóhannsdóttir er formaður SFHR. „Það er svo margt gott sem fylgir
því að vera formaður SFHR eins og það að fá að sitja á framkvæmdastjórnarfundum með Ara rektor og öllum deildarforsetunum. Ég fæ að segja mína skoðun á
málum sem eru tekin fyrir sem er ótrúlega mikilvægt. Mér finnst líka skemmtilegt
að það sé sálfræðinemi í þessari stöðu, það hefur ekki gerst áður. Kannski sé ég
hlutina í öðru ljósi en forverar mínir. Við fórum til dæmis strax að ræða að fá skóla
sálfræðing hingað,“ segir Sonja.

Opnar á mörg tækifæri
En stóra spurningin er vissulega hvernig gengur með tímastjórnunina. Salka segir
það erfitt að hætta þegar á annað borð er farið af stað í hvers kyns félagsstarf.

Sonja Björg Jóhannsdóttir
Formaður SFHR

„Þegar maður byrjar, hættir maður ekki. Á fyrsta ári var ég í skemmtinefnd og formaður í sálfræðinni í fyrra. Ég ætlaði svo mikið ekki að taka þátt í SFHR – hugsaði
hingað og ekki lengra – ætlaði að sinna náminu 100% og reyna að vinna meira

gera, því meiri orka sé til staðar. „En það eru samt ákveðin þolmörk og svo getur

en svo bara...“ „Svo kemur bara svona gat þegar maður hugsar um að vera ekki í

maður brunnið út,“ segir Emil. Aðspurð segjast öll nema Auður og Erna hafa verið

neinu,“ segir Emil og hin öll taka undir. „Bara tilvistarkreppa,“ segir Salka.

mikil félagsmálatröll í menntaskóla og því sé sagan í raun að endurtaka sig. „Mig

„Við erum öll vön að vera í einhverju mörgu, við erum öll í vinnu og í skólanum,
við skipuleggjum okkur bara vel og látum þetta ganga. Það er alltaf til tími,“ segir
Auður og þau samsinna fullyrðingu blaðamanns um að eftir því sem meira er að

langaði alltaf ótrúlega mikið en ég þorði ekki að taka þátt. Ég byrjaði síðan sem
hagsmunafulltrúi nýnema á fyrsta árinu í HR og þá kviknaði áhuginn og þá var ekki
aftur snúið,“ segir Erna og Sonja bætir við: „Þetta er svo gott tækifæri til að víkka
tengslanetið. Það eru ótrúlega mörg tækifæri sem koma til manns þegar maður
leyfir því að gerast. Sumir hugsa kannski bara um peninga og vilja frekar vinna en
ég held að þetta sé mikið betra upp á framtíðina. Það er alveg sama hvað við fáum
útborgað, maður eyðir því alltaf hvort sem er,“ segir Sonja og af svipnum af hinum
stjórnarmeðlimum að dæma er þetta bitur sannleikur hins fátæka námsmanns.
Hvað sem því líður eru þau öll í launaðri vinnu meðfram stjórnarstörfum og námi
og aftur kviknar spurningin um klukkutímana í sólarhringnum.

Verða meðvituð um umhverfi sitt
Stjórnin er sammála um að seta í Stúdentafélaginu opni augu þeirra fyrir umhverfinu, þau sjái betur og skynji umhverfi sitt. „Emil kom einmitt hérna áðan og
var að spá í einhverjum diskum og drasli sem átti eftir að taka frammi og var að
spá hvort hann ætti að láta einhvern vita. Við líka höfum svo mikinn áhuga á því
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Salka og Emil

sem við erum að skipuleggja, eins og þegar Emil var

Eins og sést er mikið að gera hjá Stúdentafélaginu en

kannski hjálpað til að við unnum HR Musical þarna

til dæmis að skipuleggja umhverfisvikuna í fyrra og

þá vaknar spurningin: sjá þau eftir því að hafa boð-

rétt áður. Ég var 100% viss um að ég væri aldrei að

síðan þá hef ég bara ekki hætt að flokka,“ segir Erna.

ið sig fram í embætti? „Þegar ég var að fara að tala

fara að ná kjöri og var bara búin að sætta mig við

„Núna erum við bara „heyrðu Emil, halló, halló, af

við erlendu nýnemana, um 200 manns, á ensku, þá

það,“ segir Sonja og Erna grípur orðið, „mér finnst

hverju ertu ekki með fjölnota poka?“ „Þetta er mjög

hugsaði ég með mér „Sonja af hverju þarftu alltaf að

þú nú kannski dálítið hógvær! Margir þekktu hana úr

skemmtilegt og við peppum vonandi fólkið í kringum

lenda í þessum aðstæðum,“ þar sem ég var sveitt og

sálfræðinni og myndu ekki kjósa hana ef þeir treystu

okkur,“ segir Sonja.

skjálfandi af kvíða. En

Stúdentafélagið er með góða skrifstofuaðstöðu á
2. hæð í Mars þar sem það hefur afdrep til þess að
funda, ræða málin og hitta nemendur sem eiga við
það erindi. „Við notum þessa aðstöðu mjög mikið,“
segir Auður og Sonja heldur áfram: „Hér er næði og
við höfum lítinn ísskáp fyrir nestið okkar,“ segir hún,
og vissulega gefur að líta í suðausturhorni skrifstofunnar forláta kæli í smækkaðri mynd sem lætur þó í
sér heyra eins og mannhæðarhár frystiklefi. Nægjusemin lifir hér góðu lífi.

Allskonar mál
Málin sem koma á borð SFHR eru ýmiskonar. „Þetta
eru allskonar mál, stundum getum við klárað þau eða
farið með þau lengra og stundum finnum við þeim
farveg. Það er alltaf leiðinlegt þegar einhver er mjög
ósáttur og við getum ekkert gert, það er erfiðast,“
segir Sonja. „Á nýnemadaginn kynntum við okkur
rosalega vel fyrir nýnemunum og sögðum þeim að
við værum hérna fyrir alla, ef það væri bara eitthvað
þá gætu þeir sent okkur fyrirspurn eða línu á Facebook. Við höfum fengið svolítið skemmtilegar fyrirspurnir eftir þetta, ég fékk til dæmis um daginn póst
frá nýnema sem hann nefndi „nýnemaklúður“, þá

þetta byggir mann
upp og maður lærir
á þessu. Það þarf líka
að gera erfiða hluti.
Ég held að þetta muni
kenna mér meira á
lífið en námið sjálft.
Við þurfum að hitta
allskonar fólk og taka

„Þetta er svo gott tækifæri til þess að víkka
tengslanetið. Það eru ótrúlega mörg tækifæri
sem koma til manns þegar maður leyfir því að
gerast. Sumir hugsa kannski bara um peninga
og vilja frekar vinna en ég held að þetta sé
mikið betra upp á framtíðina.“

erfiðar ákvarðanir –
og standa og falla með þeim ákvörðunum sem við

henni ekki. Svo er þetta orðsporið, við vorum öll búin

tökum. Stundum tökum við vondar ákvarðanir og við

að vinna í félagsstörfum og ég var búin að hitta hana

lærum á því en það getur verið erfitt.“

í fyrra. Ég treysti Sonju og mælti með henni við vini

Skiptir máli að vera þekkt andlit
Emil, Auður og Erna voru ekki með mótframbjóðanda
og voru því sjálfkjörin í embætti en Salka og Sonja
háðu kosningabaráttu í nokkrar vikur fyrir kjördag.
„Við vorum fimm sem buðum okkur fram í formanninn og ég veit ekki ennþá hvers vegna ég tók slaginn.
Ég kem úr lítilli deild og þetta er pínu þannig að þú
verður að þekkja marga. Fólk sem þekkir engan í
framboði nennir kannski ekki einu sinni að kjósa. Ég
var ekkert rosalega vongóð en ég held að það hafi

hafði hann sett verkefni í hólf hjá röngum kennara
og leitaði aðstoðar hjá okkur niðurbrotinn. Þannig að
starfið er mjög fjölbreytt,“ segir Salka.

Þarf líka að gera erfiða hluti
Þau eru öll sammála um að styrkleiki stjórnarinnar
sé hvað þau séu ólík og komi með ólík sjónarhorn
að málunum. Málin eru borin undir alla og þau taka
ákvarðanir í sameiningu. Aðspurð hvort það sé stundum eins og Davíð hitti Golíat þegar þarf að koma á
framfæri kvörtunum vegna kennara eða námskeiða
segir Erna að gott sé að geta skýlt sér bakvið embætti
sitt. „Þetta er ekkert persónulegt, ég er að tala fyrir
hönd margra. Það hjálpar mér mikið að hugsa þetta
þannig.“

Stjórn SFHR 2017-2018
Formaður: Sonja Björg Jóhannsdóttir
Varaformaður: Emil Robert Smith
Gjaldkeri: Auður Erna Pétursdóttir
Hagsmunafulltrúi: Erna Leifsdóttir
Upplýsingafulltrúi: Salka Sigurðardóttir

Auður og Erna

mína,“ segir Erna.
Með því minnistæðasta úr kosningabaráttunni segir
Sonja vera þegar haldnir voru frambjóðendafundir
þar sem nemendur gátu spurt frambjóðendur að
hverju sem þeir vildu.
„Þarna voru nokkrir kauðar sem voru bara með það
að markmiði að skjóta okkur niður! Ég hafði gott af
því en ég veit ekkert hvað ég sagði þarna, það þarf
bara að treysta á eitthvað innsæi. En það er gott að
geta komið sér vel frá aðstæðum sem eru ókunnar.“
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Er slys þá ekki
alltaf slys?
Guðmundur Sigurðsson
forseti lagadeildar
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Allir launþegar á Íslandi eiga að vera slysatryggðir við störf
sín. Tilhögun slysatrygginga launþega er nánar tiltekið
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Ný skilgreining í Danmörku 2001
Lengi vel var almenna slysahugtakið í Danmörku nánast efnislega það sama og

með þeim hætti að samið er um það í kjarasamningum að

gildandi slysahugtak í íslenskum vátryggingarétti. Sambærilegir erfiðleikar við túlk-

vinnuveitanda beri skylda til að kaupa slysatryggingu fyrir

un hugtaksins og að framan greinir leiddu þar til breytinga á hugtakinu, fyrst 1999

starfsmenn sína hjá almennum vátryggingafélögum.
Með slysatryggingu er átt við tryggingu þar sem greidd er fyrirfram ákveðin fjárhæð eða tímabundnar bætur vegna slyss sem leitt hefur til dauða, tímabundinnar
óvinnufærni eða varanlegrar örorku. Auk þess kunna að vera greiddar bætur úr
slíkri tryggingu vegna nánar tilgreinds tjóns eða útlagðs kostnaðar.
Sem dæmi um líkamstjón við vinnu má nefna eftirfarandi:
– Starfsmaður verður fyrir bakmeiðslum við að lyfta þungum hlut.
– Annar tognar illa á vöðva vegna ofáreynslu við vinnu.
– Sá þriðji fær svimakast, fellur í gólfið og verður fyrir meiðslum.
– Sá fjórði verður fyrir því að slíta hásin við vinnu sína.
– Sá fimmti misstígur sig illa eða fær hnykk á hné og slítur liðbönd í ökkla
eða krossbönd í hné.

og síðan 2001. Árið 2001 kom þannig nýtt slysahugtak fram á sjónarsviðið í Danmörku, þar sem segir að: „Með slysatilviki er átt við skyndilegan atburð sem veldur líkamstjóni.“ Markmiðið með breytingunni var að sjá til þess að slysatryggingin
gilti um flest öll skyndileg líkamstjón önnur en sjúkdómstilvik eða þau sem rekja
má til undirliggjandi veikleika vátryggðs. Þá var einnig ætlunin að færa merkingu
slysahugtaksins nær því sem leiðir af almennri málvitund. Auk þess er hugtakið
líkamstjón í hinu nýja slysahugtaki vátryggingaréttarins túlkað með sama hætti og
í skaðabótarétti, þ.e. nær bæði til líkamlegs og andlegs tjóns. Hér er þó rétt að hafa

„

í huga að í Danmörku, ólíkt því sem gildir á Íslandi, eru í gildi sérstök lög um vinnu-

slys þar sem hugtakið slys er skilgreint með eftirfarandi hætti: „Með hugtakinu slys

í lögum þessum er átt við líkamstjón af völdum skyndilegs atviks eða áhrifa sem

koma fram innan fimm daga.“ Þó danska breytingin frá 2001 eigi því ekki beint við
um vinnuslys, heldur aðeins um slys í frítíma, er hugtakið slys skilgreint þar með
svipuðum hætti bæði í lögum um vinnuslys og almennt í vátryggingarétti.

Ástæða til breytingar á Íslandi

– Sá sjötti rennur á hálu gólfi, dettur og handleggsbrotnar.

Segja má að sömu sjónarmið og lágu til grundvallar dönsku breytingunni 2001

– Sá sjöundi verður fyrir andlegu áfalli þegar kviknar í á vinnustað hans.

eigi einnig við á Íslandi og því ætti að vera full ástæða fyrir íslensk tryggingafélög

Dæmin gætu verið mun fleiri.

að hugleiða breytingar. Hér er einnig ástæða til að benda á að óbreytt slysahugtak á Íslandi leiðir t.d. til þess að slysatryggingar launþega taka ekki til allrar

Slysahugtakið skilgreint með þrengri hætti
Nú má spyrja: Hafa framangreindir tjónþolar allir orðið fyrir slysi í skilningi slysatrygginga? Telst atburður sem veldur líkamstjóni á vinnustað þá alltaf slys í skilningi slysatrygginga? Í vefútgáfu íslenskrar orðabókar er orðið slys skilgreint sem
„óhapp, áfall eða atvik sem veldur (stór) meiðslum eða dauða.“ Í almennu máli
virðist því orðið slys geta átt við um flesta þá atburði sem valda líkamstjóni. Sú
er hins vegar ekki raunin þegar kemur að slysatryggingum. Þessu veldur að í íslenskum vátryggingarétti hefur slysahugtakið almennt verið skilgreint með þrengri
hætti, nokkuð sem vissulega getur leitt til þess að tilvik sem í almennu tali yrði álitið
vera slys, er það ekki í skilningi slysatrygginga. Þessi munur hefur valdið erfiðleikum í framkvæmd.

Ágreiningur í réttarframkvæmd
Slysahugtakið er ekki skilgreint í lögum nr. 30/2004 um vátryggingasamninga. Í
vátryggingarskilmálum íslenskra tryggingafélaga hefur hugtakið hins vegar lengi
verið skilgreint með eftirfarandi hætti: „Með orðinu slys er hér átt við skyndilegan
utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama þess sem tryggður er og
gerist án vilja hans.“ Sömu skilgreiningu er að finna í lögum nr. 45/2015 um slysatryggingar almannatrygginga. Hugtakið slys í skilmálum íslensku tryggingafélaganna á sér norræna fyrirmynd. Svipað hugtak var t.d. lengi vel almennt notað í
dönskum vátryggingarétti. Framangreint slysahugtak vátryggingaréttarins hefur
oft valdið ágreiningi í réttarframkvæmd. Hefur margsinnis verið á það bent að
orðalag skilgreiningarinnar sé þess eðlis að hæglega geti komið upp tilvik sem falli
utan gildissviðs hugtaksins þó þau falli innan hugtaksins slys samkvæmt almennri
málvenju. Þetta hefur sætt gagnrýni. Hvort heldur sem það er vegna framan
greinds eða ekki, virðast dómstólar og úrskurðaraðilar oftar en áður fallast á að
viðkomandi tilvik uppfylli skilyrði slysahugtaksins. Dómstólar virðast því vera tilbúnir til að víkka gildissvið slysahugtaksins þó orðlagi þess hafi ekki verið breytt.

„Það er ástæða til að benda á að
óbreytt slysahugtak á Íslandi leiðir t.d.
til þess að slysatryggingar launþega
taka ekki til allrar þeirrar slysaáhættu
sem tengist atvinnu vátryggðra. Þar
sem megintilgangur atvinnutengdra
slysatrygginga er að tryggja að sá sem
slasast við vinnu sína fái fjártjón sitt bætt
án þess að hægt sé að kenna einhverjum
um líkamstjónið, er mjög bagalegt ef á
þeirri vátryggingavernd eru stór göt.“

þeirrar slysaáhættu sem tengist atvinnu vátryggðra. Þar sem megintilgangur
atvinnutengdra slysatrygginga er að tryggja að sá sem slasast við vinnu sína fái
fjártjón sitt bætt án þess að hægt sé að kenna einhverjum um líkamstjónið, er
mjög bagalegt ef á þeirri vátryggingavernd eru stór göt. Nýtt slysahugtak í anda
þess danska myndi væntanlega loka mörgum af þessum götum. Það má því færa
haldgóð rök fyrir því að ástæða sé til að endurskoða slysahugtak vátryggingaréttarins og almannatryggingaréttarins á Íslandi. Þar gæti hið danska slysahugtak frá
2001 verið áhugaverð fyrirmynd. Ef horft er til þess gegn hvaða áhættu íslensk
tryggingafélög eru að bjóða vátryggingavernd í dag, virðist nokkuð ljóst að vel er

Þau skilyrði slysahugtaksins sem hafa valdið hvað mestum ágreiningi í réttarfram-

framkvæmanlegt að breyta slysahugtakinu með þeim hætti sem hér hefur verið

kvæmd eru þau að atburður sá sem veldur líkamstjóni feli í sér frávik frá því sem

nefnt. Þannig mætti t.d. nálgast það markmið enn frekar að launþegar séu tryggðir

vænta mátti og að um utanaðkomandi atburð sé að ræða sem valdi tjóni á líkama

gegn allri þeirri áhættu sem fylgir starfi þeirra og þar af leiðandi nær því að geta

vátryggðs.

svarað spurningunum tveimur að framan játandi.
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Góður stjórnandi
þekkir styrkleika sína
og veikleika
Sigrún Gunnarsdóttir er einn leiðbeinenda í nýrri námslínu Opna háskólans í HR og Almannaheilla,
Stjórnendur í þriðja geiranum. Sigrún er aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra, hjúkrunarfræðingur,
sérfræðingur í þjónandi forystu og dósent við Háskóla Íslands og Háskólann á Bifröst.
Hugtakið „þriðji geirinn“ er ekki öllum kunnugt en það nær
yfir starfsemi frjálsra félagasamtaka og sjálfseignastofnana. Dæmi um slík samtök eru Hjartavernd, Blindrafélagið,
Umhyggja, Landvernd, Ungmennafélag Íslands, Geðhjálp,
Skógræktarfélag Íslands, Rauði krossinn, SÁÁ, Landsbjörg
og Krabbameinsfélagið. „Samfélagið væri aðeins svipur
hjá sjón ef þriðja geirans nyti ekki við,“ segir Sigrún. „Innan hans fer fram mikilvæg og merkileg starfsemi sem er
fjármögnuð meðal annars með framlagi einstaklinga sem
bjóða fram starfskrafta sína í sjálfboðavinnu. Barnaspítali
Hringsins er gott dæmi um framlag kvenna og þrotlausa
vinnu sem hefur borið svona góðan ávöxt og án þeirra
verka væri Barnaspítalinn ekki til.“

Hvað skapar áhuga á
sjálfboðaliðastarfi?
Það er að öllu jöfnu ekki mikil launaleg umbun í starfsemi
félagasamtaka og Sigrún segir athyglisvert í því ljósi að
skoða starfsemi eins og Frú Ragnheiði, sem er heilbrigðis
þjónusta á hjólum ef svo má segja – bíll sem er móttaka
fyrir fólk á jaðri samfélagsins. „Þar vinna menntaðir heilbrigðisstarfsmenn í sjálfboðavinnu og nú undanfarið hefur
verið biðlisti að komast að til að starfa fyrir Frú Ragnheiði en á sama tíma hefur

kring, matnum á borð og öllum í sparifötin, þó verkefnið virðist óyfirstíganlegt og

til dæmis verið erfitt að ráða starfsfólk á Landspítalann.“ Hver er ástæðan? Sigrún

að allir hafi miklu meira en nóg að gera? Það er af því að sameiginlegt markmið er

segir að það sé mikilvægt fyrir stjórnendur í þriðja geiranum að átta sig á hvað geti

svo skýrt, spennandi og mikilvægt.“ Sama má segja um að finna týnda manneskju,

búið þarna að baki, hvað það er sem skapi þennan áhuga á sjálfboðaliðastarfi og

koma skepnum í skjól eða aðstoða fólk sem þarf á heilbrigðisþjónustu að halda

þessa sterku hvöt.

en er ófært um að sækja sér hana. Skýr tilgangur er lykilstef þjónandi forystu og

Mikilvægt að allir sjái hinn sameiginlega tilgang

annað megininntak er óhefðbundinn valdastrúktúr að sögn Sigrúnar. Hugmyndin
er að allir starfsmenn séu þjónandi leiðtogar. „Þeir sem eru í dæmigerðu þjón-

Sigrún segir þjónandi forystu geta bent á skýringu í þessu sambandi. „Þegar mað-

ustuhlutverki sýna frumkvæði og ábyrgð í ákveðnum aðstæðum, taka mikilvægar

ur vinnur að einhverju sem hefur tilgang, sem er ofar okkur sjálfum og daglegu

ákvarðanir og eru þannig í forystu í aðstæðunum, eru þjónandi leiðtogar.“

amstri, verður skýrara að maður hefur mikilvægu hlutverki að gegna og framlag
manns hefur áhrif á það hvort árangur náist. Til dæmis þegar einstaklingur eða

Auðmýkt á kostnað hrokans

hópur bjargar fólki í vanda í óbyggðum sést árangurinn strax og þakklætið í augum

Hugmyndirnar að baki þjónandi forystu eru ekki nýjar af nálinni. Til grundvallar

fólksins. Þetta er hin raunverulega umbun og hún veitir fólki ánægju og jafnvel

hugmyndafræðinni liggur mikilvægi sjálfsþekkingar og þess að einstaklingar horf-

hamingju.“ Hlutverk þjónandi leiðtoga er að skapa aðstæður þar sem fólk hefur

ist í augu við eigin styrkleika og veikleika, nokkuð sem hefur verið tileinkað leiðtog-

áhuga á því sem það er að gera og vill vinna saman að sameiginlegu markmiði,

um og hugsuðum í gegnum tíðina. Sigrún segir þetta líka snúast um að rækta auð-

með sameiginlegan tilgang í huga. „Ef þú hjálpar starfsmönnum að hafa skýra sýn

mýkt á kostnað hrokans. „Auðmýkt gagnvart öðru fólki og ákveðnum aðstæðum er

á tilganginn getur þú gert mikið til að koma í veg fyrir þreytu og kulnun í starfi.

ekki merki um veikleika. Leiðtogar verða að þekkja sig, veikleika sína og styrkleika,
og vera óhræddir við að vita ekki allt. Spekin er í sjálfu sér ævaforn þó að

„Auðmýkt gagnvart öðru fólki og ákveðnum
aðstæðum er ekki merki um veikleika. Leiðtogar
verða að þekkja sig, veikleika sína og styrkleika,
og vera óhræddir við að vita ekki allt.“

skrif um þjónandi forystu hafi fyrst birst í kringum 1970,“ segir Sigrún.
„Sumir vilja eigna hana Lao Tse, aðrir Jesú Kristi og svo mætti áfram telja.“
Hún nefnir Guðna Th. Jóhannesson, forseta Íslands, sem dæmi um þjónandi leiðtoga. Nelson Mandela sé oft tekinn sem dæmi og aðrir nefna
Díönu prinessu af Wales. „Ætli andstæðan sé svo ekki Donald Trump.“ Á
síðustu árum hefur rannsóknum á þjónandi forystu fjölgað mikið að sögn
Sigrúnar. Í dag stýri margir ungir stjórnendur, til dæmis í nýsköpunar

Ein leið er til dæmis að skerpa sýn á tilganginn í daglegu samtali. Það er mikil-

fyrirtækjum, út frá gildum þjónandi forystu og samfélagslegrar ábyrgðar. „Þetta

vægt að allir sjái hinn sameiginlega tilgang.“ Sigrún nefnir sem dæmi stemninguna

er þó ekki hugmyndafræði sem hentar öllum. Það þýðir ekki að pranga þjónandi

og samstöðu á heimili á aðfangadag. „Af hverju gengur það upp að koma öllu í

forystu upp á fólk, þetta verður að koma frá hjartanu.“
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Tækifæri til að láta
gott af sér leiða

Hannes Högni
Vilhjálmsson

Þau Marina Candi, dósent við viðskiptadeild og forstöðumaður rannsóknarmiðstöðvar HR í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum og Hallur Þór Sigurðarson,

dósent við
tölvunarfræðideild

aðjúnkt við deildina, eru þátttakendur í alþjóðlegu rannsóknar- og nýsköpunarverkefni sem ber heitið Common Good First. Auk HR koma að verkefninu sex
háskólar í Suður-Afríku og sex háskólar og stofnanir í Evrópu undir stjórn
Glasgow Caledonian University.
„Tilgangur með Common Good First er að skapa vett-

sem sannarlega þarf á henni að halda.“ Verkefnið fór

vang til þess að búa til og miðla sögum af nýsköp-

mjög vel af stað og hefur þegar unnið til verðlauna,

unarverkefnum í Suður-Afríku sem hafa samfélags-

Cordes Innovation Award for Community Partner

legt gildi. Vettvangurinn verður rafrænn og sögurnar

ships í mars á þessu ári.

RANNSÓKN Í FÓKUS:

viðskiptadeild HR. „Þetta verða litlar heimildamyndir

Kynntust nýjum
menningarheimi

um nýsköpun, um hvað fólk er að gera. Tilgangurinn

Hegðun
sýndarvera

Marina og Hallur fóru bæði til Suður-Afríku í upphafi

er að laða að fjármagn og liðsauka fyrir verkefnin og

þessa árs og það var í fyrsta sinn sem þau komu

Hvað ert þú að rannsaka?

veita öðrum innblástur.“

til landsins. „Það er mikið af áskorunum þarna, og

verða stafrænar,“ segir Marina en hún og Hallur Þór
fást bæði við nýsköpun í rannsóknum sínum við

Samfélagsleg nýsköpun

jafnvel meiri en ég hafði gert mér grein fyrir,“ segir Marina. „En þarna eru líka möguleikar til að hafa

„Ég er með margt í gangi þessa dagana, en eitt af
mínum uppáhalds viðfangsefnum er líkamstjáning
sjálfvirkra persóna og stafrænna holdgervinga (e.
avatars) í sýndarumhverfum. Ég er til dæmis núna

Hallur Þór segir nýsköpunarverkefnin öll snúast á

áhrif til góðs sem er sérstakt tækifæri fyrir okkur í

einn eða annan hátt um samfélagslega nýsköpun (e.

rannsóknarsamfélaginu.“ Hallur tekur undir það. „Ég

social innovation). Með því að skapa vettvang til að

held að verkefni sem þetta, sem byggir á jákvæð-

sýna verkefnin geta þau orðið fyrirmyndir og stuðlað

um fyrirmyndum, geti komið með eitthvað nýtt og

þannig að aukinni samfélagslegri nýsköpun í Suður

markmiðið að gera hegðun sjálfvirkra persóna, til

ferskt inn í atvinnulífið í Suður-Afríku. Ef maður tal-

Afríku og víðar. „Hugtakið samfélagsleg nýsköpun er

dæmis í tölvuleik eða kennsluforriti, meira sannfær-

ar út frá persónulegri reynslu er líka lærdómsríkt að

notað þegar verkefni hafa jákvæð áhrif á samfélagið

andi með því að bæta skynjun þeirra á félagslegu

kynnast nýjum menningarheimi og vísindamönnum

og þegar árangur er ekki aðeins mældur í peningum.

umhverfi, túlkun þeirra á því sem þær sjá og hvernig

hvaðanæva að.“ Þau sjá fyrir sér mörg tækifæri til

þær bregðast við. Í verkefninu leggjum við áherslu á

Þessi jákvæðu áhrif geta verið aukið öryggi, meira

spennandi rannsókna í tengslum við verkefnið. „Við

að félagsleg hegðun, eins og til dæmis öll líkamstján-

jafnrétti og fleiri störf.“ Hann segir Suður-Afríku glíma

erum meðal annars með hugmyndir um að gera

ing persónu sem hittir óvænt góðan vin, sé sem rétt-

við alvarleg vandamál eins og fátækt, atvinnuleysi og

etnógrafískar rannsóknir með því að greina rafrænar

ust og auðskilin af þeim sem verða vitni að atburðin-

kynja- og kynþáttamisrétti. „Nálgunin hér er þó að í

sögur. Niðurstöður úr slíkri rannsókn myndu nýtast

um. Það er ekkert sjálfgefið að sjálfvirkir stafrænir

stað þess að koma og kenna Suður-Afríkubúum sam-

samfélagslegum nýsköpunarverkefnum í hvaða landi

leikarar kunni að tjá sig með skýrum hætti.“

félagslega nýsköpun gengur verkefnið út á að gera

sem er.“

þeim kleift að kenna og læra af hver öðrum. Það er

Af hverju?

„Hugtakið samfélagsleg
nýsköpun er notað þegar
verkefni hafa jákvæð áhrif á
samfélagið og þegar árangur
er ekki aðeins mældur í
peningum. Þessi jákvæðu áhrif
geta verið aukið öryggi, meira
jafnrétti og fleiri störf.“

„Það má nefna þrjú atriði sem hvetja okkur til að

mjög góð nálgun.“

Styrkt af Evrópusambandinu
Common Good First hefur hefur fengið einnar milljónar evru styrk frá Evrópusambandinu og stendur
yfir í þrjú ár. „Þetta er tækifæri til að láta gott af sér
leiða. Evrópusambandið er farið að styrkja þróunarverkefni í löndum í vexti en það er nokkuð sem er
nýtt af nálinni og er hluti af samfélagslegri ábyrgð
sambandsins. Eins er þetta gott tækifæri fyrir HR að
leggja sitt á vogarskálarnar til að efla nýsköpun í landi

með styrk frá Rannsóknasjóði sem heitir „Svæðisvitund persóna: Stafrænum leikurum gert kleift að
skilja og nýta félagslegt rými“. Í þessu verkefni er

rannsaka og þróa þessa hegðun hjá sjálfvirkum
persónum: (1) Eftir því sem hegðun þeirra verður
meira sannfærandi, því áhrifaríkari verða sögur
þeirra sem leikara, kennsla þeirra sem kennara
og leiðbeiningar þeirra sem leiðbeinenda. (2) Eftir
því sem tjáskiptin verða eðlilegri, flæða samskipti
okkar við persónurnar betur, og við komum meiru í
verk, til dæmis þegar svona persónur eru í hlutverki
aðstoðarfólks. (3) Það að smíða þessi hermilíkön
af mannlegri hegðun á fræðilegum grunni, dýpkar
skilning okkar á okkur sjálfum og því hvernig samskipti okkar við aðra ganga fyrir sig.“

Marina Candi og Hallur Þór Sigurðarson í Suður-Afríku ásamt öðrum
þátttakendum í verkefninu Common Good First. Marina er þriðja frá
vinstri og Hallur Már aftast, til vinstri.

Hverju munu rannsóknir ykkar breyta?
„Það segir sig nánast sjálft að betri stafrænir
leikarar í tölvuleikjum og kvikmyndum munu bylta
afþreyingariðnaðnum, meðal annars vegna þess
að slíkir leikarar þiggja engin laun. Í dag er verið að
ráða mennska leikara til að ljá grafískum persónum
hreyfingar sínar, en með aukinni sjálfvirkni verður
slíkt óþarft. Sjálfvirkar persónur eru samt ekki bara
gagnlegir skemmtikraftar, heldur erum við í HR
meðal annars að nýta þær sem sjálfvirka nemendur
í sýndarumhverfi til að þjálfa sérkennara og sem
félagslegt áreiti í mögulegri sýndarveruleikameðferð
á félagskvíða. Það má því segja að möguleikarnir
sem opnast þegar sýndarmanneskjan verður eins og
ein af okkur séu óendanlegir.“
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„Mér fannst athyglisvert
að leggja vísindalega
mælikvarða á eitthvað
sem er svona huglægt
eins og tónlist.“

Sýndarverur
semja djass
Bot Dylan er tölvuforrit sem breskir vísindamenn bjuggu til nýlega og býr til írsk

tónlist einkennist af samvinnu,“ segir Oscar. Hann

þjóðlög með aðstoð gervigreindar. Listsköpun hefur löngum verið talin einn af

segir það ekki vera einfalt mál að forrita samskipti.

merkilegustu hæfileikum mannsins en tilkoma Bot Dylan og svipaðra forrita hefur

„Samt eiga tölvur í stanslausum samskiptum. Þegar
maður er að gúgla er tölvan að eiga samskipti. Þessi

vakið upp áhugaverðar spurningar um tónlistarsköpun. Heyrum við muninn á

samskipti eru bara allt öðruvísi en samskipti fólks.

tónlist sem er búin til með gervigreind og þeirri sem er búin til af manneskju?

Tölva tjáir sig til dæmis ekki með því að kinka kolli.“

Hvernig verður list sköpuð í framtíðinni? Geta okkar til að skapa tónlist, allt frá

Því þarf að nota ákveðnar samskiptareglur sem segja
fyrir um hegðun tónlistarmannanna eins og þegar

trumbuslætti til óperu og rapps, er greinilega ekki lengur aðeins á okkar færi

saxófónleikarinn sendir skilaboð til píanóleikarans.

heldur getum við búið til forrit sem semja tónlist.

„Þetta hefur verið rannsakað frá mörgum ólíkum
hliðum, til dæmis byggjum við á rannsóknum félags-

Í HR hefur meistaranemi stofnað djasshljómsveit

efni sitt og mögulega tengingu þess við tónlist kom

sem er eingöngu skipuð sýndarverum. Oscar Alfonso

á daginn að David Thue, leiðbeinanda hans, langaði

Puerto Melendez fæddist í Hondúras en er í dag ís-

líka að skoða tengsl tónlistar og gervigreindar betur,

Uppsprettan alltaf mennsk

lenskur ríkisborgari. Hann lauk grunnnámi í tölvunar-

en David er mikill djassáhugamaður. Meistararitgerð

Möguleikinn á því að láta tölvu semja tónlist var það

fræði í fæðingarlandinu en ákvað eftir nokkurra ára

Oscars, A Model of Inter-Musician Communication

sem heillaði Oscar þegar hann valdi sér rannsóknar-

hlé frá námi að ljúka framhaldsnámi frá HR. Rann-

for Artificial Musical Intelligence, hefur nú þegar vak-

efnið. „Mig langaði að skoða hvernig tölva getur flutt

sóknarefni hans í meistaranáminu var gerð tónlistar

ið töluverða athygli og hefur verið kynnt á ráðstefn-

tónlist eins og tónlistarmaður, og hvort hún geti það

með gervigreind.

um, meðal annars í Atlanta í Bandaríkjunum í sumar.

á annað borð. Hversu frumleg nær tónlistin að verða?

Til að rannsaka eitthvað í heilt
ár þarf áhuga

Tölvur kinka ekki kolli
Umfjöllunarefni rannsóknar Oscars er svokallað

kvarða á eitthvað sem er svona huglægt eins og

„Í MSc-náminu getur maður valið á milli þess að taka

fjölvitveru (e. multi-agent) kerfi, sem er vel þekkt hug-

tónlist.“ Og komst hann að niðurstöðu? „Sama hvað

námskeið á seinna ári samhliða því að vinna að rann-

tak innan gervigreindar, en eitt stærsta viðfangsefni

við forritum tölvur til að gera þá er uppsprettan

sókn eða ljúka stærra lokaverkefni og eyða þá öllu

rannsókna á því sviði er hegðun, samvinna og sam-

alltaf mennsk. Tölvur munu ekki leysa tónlistarfólk

síðara árinu í rannsóknina.“ Oscar valdi síðari kost-

skipti sýndarvera. Í ritgerðinni er sett fram líkan sem

af hólmi því fólk mun einfaldlega ekki tengja tilfinn-

inn. „Til að rannsaka eitthvað í heilt ár þarf maður

notast við fyrirmynd af djasskvartett að spila þar sem

ingalega við róbot sem spilar.“ Haganlega smíðuð

að hafa áhuga á því. Ég spila á gítar, er reyndar sjálf-

notast er við bæði töluð og ótöluð skilaboð. Í kerf-

tölvuforrit og lög byggð á reikniritum eru því senni-

lærður og kann ekki mikið fyrir mér í tónfræði, en fer

inu semja nokkrar sýndarverur tónlist og spila hana

lega ekki að fara að taka á móti tónlistarverðlaunum

á allar tónlistarhátíðir sem ég kemst á og fylgist vel

saman í eins konar flæði, nokkuð sem er oft kallað

í náinni framtíð.

með tónlist.“ Þegar Oscar var að ákveða rannsóknar-

„jam session“. „Mér fannst djass eiga vel við því sú

fræðinga.“

Hvernig getur tölva átt í samskiptum við áheyrendur?
Mér fannst athyglisvert að leggja vísindalega mæli-
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Boxið
Það var lið Menntaskólans við Hamrahlíð sem vann Boxið – framkvæmdakeppni framhaldsskólanna
árið 2016. Í keppninni leysa lið fjölbreyttar þrautir sem reyna á verklega og bóklega þekkingu, hugvit
og verklag þátttakenda. Liðin fara í gegnum þrautabraut með átta þrautum sem eru sérhannaðar af
sérfræðingum fyrirtækja úr ólíkum greinum iðnaðarins með aðstoð fræðimanna HR.

Jóhannes E. Valberg
Hvar: Mosfellsbæ

Gráða: MSc í vélaverkfræði frá HR 2016
Starf: Sérfræðingur á rannsókna- og
þróunarsviði hjá Bláa Lóninu hf.

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, og
Ari Kristinn Jónsson, rektor HR, ásamt sigurvegurunum.

„Verkefnin sem ég sinni eru nokkuð fjölbreytt og
það má skipta þeim í framleiðslutengd verkefni
annars vegar og rannsókna- og þróunarverkefni
hins vegar. Bláa Lónið framleiðir hráefni úr
jarðsjó lónsins; kísil, sölt og þörunga sem eru
virku efnin í húðvörulínu fyrirtækisins. Dæmi
um verkefni sem ég er að vinna að eru bestun
framleiðsluferla, uppfærslur á tækjabúnaði
og þjálfun starfsfólks. Þá er ég hluti af öflugu
rannsóknateymi fyrirtækisins sem unnið hefur
að rannsóknum á nýtingu afgass frá orkuverinu
í Svartsengi við ræktun blágrænna þörunga. Við
fengum nýverið birta grein sem byggir á þessum
rannsóknum í vísindaritinu Environmental
Technology. Greinin heitir Carbon dioxide
from geothermal gas converted to biomass by
cultivating coccoid cyanobacteria. Ég vinn mikið
á þverfaglegum grundvelli, þar nýtist mér sú
þjálfun sem ég öðlaðist í HR við að afla mér og
nýta þekkingu úr mismunandi fræðigreinum,
og við að gera rannsóknarverkefni bæði í
sjálfstæðum áfanga og svo lokaverkefnum.“

RANNSÓKN Í FÓKUS:

Markmiðið að bæta
lífsgæði í kjölfar geðrofs
Hvað er þú að rannsaka?

sóknir á meðferðar- og endurhæfingarúrræðum

„Ég vinn með Ólínu G. Viðarsdóttur, sálfræðingi og

hérlendis enda reynist erfitt að fá styrki til slíkra

doktorsnema, Engilbert Sigurðssyni prófessor við

rannsókna. Fólk sem leggur á sig krefjandi endur-

HÍ, Berglindi Guðmundsdóttur, dósent við HÍ, ásamt

hæfingu við sínum vanda á að geta treyst því að

fleirum, að árangursrannsókn á vitrænni endurhæf-

líkur á árangri séu góðar.“

ingu og félagsskilningsþjálfun fyrir ungt fólk með
geðrofssjúkdóma. Algengt er að geðrofssjúkdómar
hafi áhrif á minni og aðra vitræna getu og í mörgum
tilfellum á fólk erfiðara með að átta sig á félagslegum aðstæðum. Þessi vandi getur hamlað fólki töluvert í daglegu lífi og markmið endurhæfingarinnar er
að bæta vitræna ferla sem talið er geta aukið færni í
daglegu lífi og þar með lífsgæði fólks.“

Af hverju?

Hverju munu rannsóknir ykkar breyta?
„Ef niðurstöðurnar sýna góðan árangur er stefnt
á að innleiða endurhæfinguna fyrir breiðari
hóp fólks með geðrofssjúkdóma, annars verður
leitast við að finna áhrifaríka endurhæfingu með
áframhaldandi rannsóknum. Bætt dagleg færni
eykur lífsgæði fólks, og hefur því mikla þýðingu
fyrir einstaklinginn sjálfan og fjölskyldu hans. Talið
er að skert færni í daglegu lífi meðal sjúklinga með

„Við alla meðferð og endurhæfingu fólks er mikil

geðrofssjúkdóma sé kostnaðarsamari en kostn-

vægt að notast við gagnreyndar aðferðir, þ.e.

aður við alla aðra meðferð þeirra. Því er verulegur

aðferðir sem sýnt hefur verið fram á að gagnist við

samfélagslegur ávinningur af því að bæta daglega

tilteknum vanda, í því umhverfi og við þær aðstæður

færni ungs fólks með geðrofssjúkdóma, þótt aukin

sem fólk býr við. Verulega skortir á árangursrann-

lífsgæði vegi þyngst.“

Brynja Björk
Magnúsdóttir
lektor við
sálfræðisvið
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Fjárfest á
samfélagsmiðlum
Samfélagsmiðlar gera okkur kleift að fylgjast með vinum og fjölskyldu, tengjast

„Það sem við gerðum var að greina eignamöppur

fólki út um allan heim með sömu áhugamál, sækja um vinnu og fylgjast með

miðlaranna, og svo greindum við líka frammistöðu

fréttum. Það er líka hægt að stunda verðbréfaviðskipti á samfélagsmiðlum með
svokölluðum samfélagsviðskiptum eða „social trading“.
Stefan Wendt er lektor og forstöðumaður meistara-

til að sækja innblástur til þeirra og læra af þeim. Með

náms við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Ásamt

því að skrá sig inn á slíkan miðil og stofna reikning

tveimur samstarfsfélögum frá Bamberg háskóla í

er hægt að fá upplýsingar um ákvarðanir annarra

Þýskalandi hefur hann skoðað samfélagsviðskipti

notenda og herma eftir þeim, jafnvel alsjálfvirkt. Það

og reynt að meta hvort viðskipti sem fara fram með

sem er kannski ólíkt því sem gerist í íþróttaheimin-

þessum hætti séu líklegri til betri ávöxtunar en hefð-

um eða tónlistarheiminum er að það virðist erfiðara

bundnari leiðir.

að finna einstaklinga sem skara fram úr í fjárfestingum.“ Þegar miðlari hefur tekið ákvörðun berast upp-

Ekkert nýtt að fjárfestar
tali saman

lýsingar um hana til fylgjenda viðkomandi. „Þannig
eru þetta tveir hópar: Sá sem tekur ákvörðunina og

„Það að fjárfestar tali sín á milli um ákvarðanir er ekk-

miðlar henni og svo fylgjendur. Það er hægt að tengja

ert nýtt. Áður fyrr voru til klúbbar þar sem skrafað var

samfélagsmiðilinn beint við eignamöppu og fjárfesta

um markaðinn, upplýsingum deilt og samstarf haft

eins og þessi einstaklingur, alveg sjálfkrafa.“ Miðlar-

um fjárfestingar. Það að nota samfélagsmiðla hins

inn fær svo greiðslu fyrir að gefa út ákvörðunina.

vegar veitir aðgang að mun meiri upplýsingum sem
sjálfvirku viðskipti sem koma til með samfélagsvið-

Verðlaun fyrir nýstárlegar
rannsóknir

skiptunum.“

Niðurstöður Stefans, sem voru afrakstur rannsókna

er svo deilt manna á milli. Í öðru lagi eru það þessi

Miðlarar og fylgjendur

„

sem hann gerði ásamt samstarfsfélögum í Þýskalandi, voru gefnar út í ritinu International Review

Hvernig virka þessi viðskipti? Stefan útskýrir. „Not-

of Financial Analysis*. Fyrir ritgerðina hlutu þeir

endur samfélagsmiðilsins fylgja ákveðnum einstak-

Finanzkompass-verðlaunin í Þýskalandi sem veitt

lingum sem kallaðir eru miðlarar (e. signal providers)

eru fyrir nýstárlegar rannsóknir á sviði fjármála. Þeir

og þykja vera hæfileikaríkir þegar kemur að fjár-

voru jafnframt tilnefndir til rannsóknarverðlaunanna

festingum. Eins og á mörgum öðrum samfélagsmiðl-

Swiss Derivatives Awards á þessu ári þar sem þeir

um vill fólk fylgja þeim sem skara fram úr á sínu sviði

hlutu annað sætið.

„Við vildum komast að því hvort þessi
fjárfesting væri vænlegri til árangurs
en hefðbundnari fjárfestingar innan
vel áhættudreifðrar markaðsvísitölu.“

fylgjendanna. Við vildum komast að því hvort þessi
fjárfesting væri vænlegri til árangurs en hefðbundnari
fjárfestingar innan vel áhættudreifðrar markaðsvísitölu. Rannsóknirnar sýndu að miðlararnir voru
ekki að skila betri niðurstöðum og í sumum tilfellum
verri. Það vekur þó athygli að það mátti finna nokkra
miðlara sem skiluðu betri niðurstöðum.“

Áhugaverð viðbót
Stefan setur vissan fyrirvara við niðurstöðurnar.
„Gögnin okkar eru frá tímabilinu 2012 og 2013 til
2014 þannig að við gátum ekki greint frammistöðu
yfir mjög langan tíma, heldur bara tvö til þrjú ár hið
mesta. Taka þyrfti tillit til langtímaárangurs en við gátum það ekki sökum þess hve ný samfélagsviðskipti
eru. Það sem við höfum komist að er að einhverjir
fjárfestar á samfélagsmiðlum ná góðum árangri en
við getum ekki fullyrt að það sé til lengri tíma. Það er
því varla hægt að mæla sérstaklega með því að fjárfesta með samfélagsmiðlum, byggt á þessari rannsókn. Það á við um þetta eins og marga fjárfestingarkosti, hættan á tapi er alltaf til staðar. Þrátt fyrir það
eru samfélagsviðskipti áhugaverð viðbót við það
sem er fyrir í heimi fjárfestinga.“ Fyrir áhugasama
eru dæmi um slíka samfélagsmiðla eToro, Zulutrade,
Ayondo og Wikifolio.
*Oehler, A., Horn, M., Wendt, S., 2016, Benefits from social
trading? Empirical evidence for certificates on wikifolios.
International Review of Financial Analysis 46, 202-210.
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Þröstur Olaf
Sigurjónsson
Dósent við
viðskiptadeild

RANNSÓKN Í FÓKUS:

Ekki hægt að
segja vindinum
að blása meira
Felix Rolf Michel lauk meistaranámi í orkuvísindum við Íslenska orkuháskólann
í HR í janúar síðastliðnum. Hann rannsakaði vindorkugarð við Búrfell sem

vindhraða og því er erfitt að stilla framleiðslu vindmylla af, í samræmi við notkun. „Ef einhver vill t.d.
hlaða bílinn sinn og það er ekki nægt rafmagn í flutningskerfinu er ekki beint hægt að segja vindinum að
blása aðeins meira.“

Veðurspár aldrei nákvæmar

Hvað ert þú að rannsaka?
„Stjórnarhættir fyrirtækja (e. Corporate Governance) eru fyrirferðarmiklir í mínum rannsóknum
þessi misserin. Þar er ég að rannsaka ýmsar breytur
stjórnarhátta, meðal annars hvernig ákvarðanatöku
innan stjórna fyrirtækja er háttað og hverju kynjakvóti í íslenskum stjórnum hefur skilað. Margar
rannsóknanna er hægt að nota til samanburðar
við hvað tíðkast í öðrum löndum. Ég hef nýlokið
rannsókn með norrænum kollegum þar sem leitast
er við að svara spurningunni hvort til séu norrænir

hefur verið til athugunar hjá Landsvirkjun undanfarin ár.
Framleiðsla raforku úr vindorku er mismunandi eftir

Áhrif
kynjakvóta
á stjórnir

stjórnarhættir, það er, hvort það séu til skýr sameig-

Greinir fjárhagslegan ávinning

inleg einkenni á stjórnarháttum á Norðurlöndum. Í

Felix starfar í Sviss hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig

ferðast ég enn lengra í samanburði. Ég er að vinna

í fjárfestingum í endurnýjanlegri orku. „Starf mitt

sumum rannsóknunum sem ég er að vinna að núna
með kollegum í Kína á samanburði á viðskiptasið-

felst í því að greina verkefni eins og vindorkugarða

ferði á Íslandi og í Kína. Margt annað spennandi er í

og vatnsaflsvirkjanir og hugsanlegan fjárhagslegan

gangi, eins og hverju eignarhald starfsmanna í fyrir-

ávinning af þeim. Þegar þau eru metin arðbær fjár-

tæki breytir fyrir ákvarðanatöku og fyrirtækjabrag og

festum við í þeim.“

hvernig endurheimta má traust í samfélagi sem farið
hefur í gegnum stórkostlegt efnahagshrun.“

„Það er sem betur fer hægt að spá
fyrir um vindhraða að einhverju

Af hverju?

leyti. Veðurspár eru þó aldrei ná-

„Meginmarkmið hjá mér er að skilja hvers vegna

kvæmar og því er alltaf skekkja í

hlutirnir eru eins og þeir eru, og hvort sé hægt að

spám um orkuframleiðslu vindmylla. Því þarf að vera til staðar
varaafl sem grípa má til um leið
og frávik verða í framleiðslu. Vindorkugarður af þeirri stærð sem
gæti risið á Búrfelli getur orsakað
mikinn mun á milli áætlaðrar og
raunverulegrar framleiðslu.“

Auka þyrfti
varaaflið
„Það sem ég gerði var að greina
þessar villuspár með R-hugbúnaðinum, en með honum getur maður búið til tölfræðilíkön. Gögnin sem
ég notaði komu frá Veðurstofu Íslands. Niðurstaðan
var í raun tillaga um hvernig auka þyrfti varaaflið til
að íslenska flutningskerfið geti skilað 99,9% öruggum
afköstum með vindorkugarðinn sem hluta af kerfinu.
Ég skoðaði líka það tilfelli að Búrfellsorkugarðinum
yrði skipt niður á tvo staði og sýndi fram á að þá þyrfti
minni aukningu á varaafli til sveiflujöfnunar í kerfinu.“

„

Felix Rolf Michel er kominn aftur til heimalandsins
Sviss eftir nám við Íslenska orkuháskólann í HR.

„Vindorkugarður af þeirri
stærð sem gæti risið á
Búrfelli getur orsakað mikinn
mun á milli áætlaðrar og
raunverulegrar framleiðslu.“

finna leiðir til að ná betri árangri, hvort sem það
hefur að gera með rekstur fyrirtækis eða velferð í
samfélagi. Það skiptir mig líka máli að ég geti nýtt
niðurstöður rannsókna í kennslu, að hafa komist
að nýrri þekkingu sem miðla má til sérfræðinga og
stjórnenda framtíðarinnar.“

Hverju munu rannsóknir þínar breyta?
„Ég er að vonast til þess að sumar niðurstöður rannsóknanna, eins og hvað viðskiptasiðferði varðar, geti
nýst beint í kennslu fyrir stjórnendur framtíðarinnar
og það muni síðan bæta siðferði í viðskiptum. Hvað
varðar kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja, þá verðum
við að þekkja með hvaða hætti fyrirtæki stóðu að
innleiðingu laganna, svo hægt sé að meta árangur
þeirra. Slík þekking mun mögulega breyta því hvernig
staðið er að innleiðingu laga sem þessara. Niðurstöður rannsóknanna um ákvörðunartöku við stjórnarborðið eiga að skila aukinni skilvirkni í vinnu stjórna.“
Áhugasamir geta fylgst með mörgum af rannsóknum
Þrastar Olaf á vefsíðu rannsóknarmiðstöðvar um
stjórnarhætti: en.ru.is/corporate-governance-center
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Tækniskólinn og Flensborg
sigruðu í Forritunarkeppni
framhaldsskólanna
120 keppendur í 48 liðum tóku þátt í keppninni í HR í ár.
Á hverju ári heldur tölvunarfræðideild HR Forritunar

sitja einbeitt við að leysa erfiðar þrautir. Sigurvegarar

Í Beta-deild voru lögð fyrir dæmi fyrir lengra komna

keppni framhaldsskólanna. Keppnin stendur yfir

hljóta verðlaun og fyrsta sætið fría fyrstu önn við tölv-

en í Deltadeild voru byrjendur sem höfðu áhuga á að

einn laugardag og lið sem skipuð eru framhalds-

unarfræðideild HR.

öðlast reynslu. Liðin gátu einnig valið hvaða

skólanemum, allt að þremur í hverju liði, leysa
margvíslegar forritunarþrautir. Undanfarin ár hafa
nemendur í grunnnámi í tölvunarfræði, tölvunarstærðfræði og hugbúnaðarverkfræði komið að
skipulagningu keppninnar og gerð þrautanna. Það er
alltaf skemmtileg stemning í keppninni þar sem liðin

Þetta árið kepptu 120 keppendur í 48 liðum, og þar
af voru fjögur lið sem kepptu á Akureyri, en þetta
var í annað skipti sem keppnin var haldin samtímis

forritunarmál þau vildu nota. Það var lið frá Tækniskólanum sem sigraði í Beta-deild og lið frá Flensborg
sem sigraði í Delta-deild.

í Reykjavík og á Akureyri. Liðin völdu sér eina deild

Á vef keppninnar, forritun.is, er hægt að spreyta sig

af tveimur til að keppa í, Beta eða Delta, eftir því

á forritunardæmum og sjá myndbönd frá keppninni.

hversu mikla reynslu keppendur höfðu af forritun.

Úrslit
Beta-deild
1. sæti: Augu og byssa,
Tækniskólinn
2. sæti: $ sudo apt-get best_team_name_award,
Menntaskólinn á Akureyri
3. sæti: Friðrik Njálsson,
Tækniskólinn

Delta-deild
1. sæti: Brogrammers,
Flensborg
2. sæti: Enigma, my nigga,
Menntaskólinn í Reykjavík
3. sæti: Peppers without borders,
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
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Stjórnar þáttum
um tölvuleiki og
kvikmyndir
Daniel Bonilla er annar umsjónarmanna Boxins, þátta um tölvuleiki og
kvikmyndir. Þættirnir, sem eru aðgengilegir á Youtube og Facebook, eru
framleiddir af Daniel og Ragnari Clausen sem hafa þekkst í áraraðir.
Af hverju ætli tveir æskuvinir fari út í sjálfstæða
sjónvarpsþáttagerð? „Þetta hefur verið áhugamál
hjá okkur og við erum einfaldlega að spjalla um
það sem við spjöllum um hvort sem er, nema fyrir
framan myndavél,“ útskýrir Daniel. Hann lauk undirbúningsnámi fyrir háskólanám við frumgreinadeild
HR síðastliðið vor og stundar nú BSc-nám í tölvunarfræði. Hann er með meistararéttindi í bílamálun og

Gaman að láta reyna á hausinn

en maður er vanur. Við vorum látin vinna í hópum

Hvernig ætli það hafi verið að kveðja starfsvett-

strax í náminu þannig að við kynntumst fljótt. Það

vanginn sem þú þekktir svo vel til að hefja nám á

voru langflestir í þeim hópi að fara á sömu braut og

nýjan leik? Daniel segir það hafa verið súrrealískt. „Já,

ég. Það er heilmikill stuðningur í því og við ætlum

að vera kominn í háskóla og inn í þessa byggingu, en

að hjálpast að í tölvunarfræðináminu.“ Þess verður

maður er fljótur að venjast. Það er gaman að koma

því sennilega ekki langt að bíða að Daniel búi til sína

aftur í skóla og láta reyna á hausinn á annan hátt

eigin tölvuleiki.

hafði unnið við fagið í áratug en segist hafa byrjað
að hugsa til þess að skipta um starfsvettvang eftir að
dóttir hans fæddist.

Tjáningarkennsla nýtist vel
Daniel skráði sig í frumgreinanámið til að bæta við
sig einingum í stærðfræði og fór strax í tölvunarfræðigrunn. „Í tölvunarfræðigrunni kynnumst við
fögum tengdum tölvunarfræðinni eins og til dæmis
forritun.“ Hann segir frumgreinanámið einnig hafa
undirbúið sig fyrir þáttagerðina á óvæntan hátt. „Sú
þjálfun sem við fengum í íslenskunáminu í frumgreinunum þar sem við þurftum að tjá okkur fyrir
framan hóp og halda fyrirlestra hefur hjálpað mér
mikið við gerð Boxins. Ég sé það núna að slík þjálfun kemur sér greinilega vel í allskonar aðstæðum!“
Þegar fylgst er með Boxinu er greinilegt að þeir hafa
lagt metnað í framleiðsluna. „Já, við reynum að vinna
þetta af fagmennsku, við klippum inn stiklur og erum
með „green screen“. Við byrjuðum síðasta vor og
erum strax komnir með styrktaraðila, sem er mjög
gaman.“ Daniel segist hafa komist að raun um hversu
mikil vinna liggur á bak við framleiðslu á sjónvarpsefni. „Að taka upp er í raun ekki mesta vinnan heldur
klippingin,“ en hver þáttur er um 15-20 mínútur.

Æskuvinirnir Ragnar Clausen og Daniel Bonilla (til hægri).

Guðrún Elsa Tryggvadóttir
Hvar: Reykjavík, Íslandi

Gráða: ML í lögfræði frá HR 2017
Starf: Ég er í þann mund að taka við starfi lögfræðings hjá Rauða krossinum
á Íslandi, en fyrstu mánuðina eftir að ég lauk náminu vann ég sem „trainee“
á lögmannsstofunni Demolin-Brulard-Barthélemy í Brussel í Belgíu.
„Starfið hjá DBB fólst í aðkomu að ýmsum málum, aðallega á sviði fjármuna og fyrirtækjaréttar,
félagaréttar og á sviði verðbréfaviðskipta. Ég tók einnig þátt í að safna saman upplýsingum um
og undirbúa kynningu á nýju evrópsku persónuverndarlöggjöfinni sem mun taka gildi í maí
2018. Starfið var mjög krefjandi og skemmtilegt, en nú mun ég hins vegar breyta um stefnu
og koma að réttargæslu við hælisleitendur hjá Rauða krossinum á Íslandi.
Ég fann strax hvað ég hef grætt mikið á því að öðlast æfingu í að beita lögfræðilegri aðferðafræði
við að leysa raunhæf verkefni. Það var þjálfun sem að ég gat strax yfirfært á þau mál sem ég
vann með hjá DBB. Kennslan í HR var líka mjög persónuleg og það var alltaf pláss fyrir umræður
milli nemenda og kennara í tímum. Þessar aðferðir hvöttu mann alltaf til þess að hugsa
sjálfstætt og velta fyrir sér hlutnum í nýju ljósi. Auk þess bauð meistaranámið upp á fjölbreytt
úrval áfanga á sviði Evrópu- og þjóðaréttar sem hafa aukið starfsmöguleika mína erlendis.“
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Um
lækkun
launa í
kreppu
Katrín Ólafsdóttir, lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, vinnur nú
að rannsókn um launaþróun kynjanna frá 2008 til 2013 eða á kreppuárunum
svokölluðu. Niðurstöður hafa leitt í ljós að laun hér lækkuðu þrátt fyrir að
stjórnendur hafi sagt fyrir hrun að þeir myndu bregða á önnur ráð ef til
rekstrarörðugleika kæmi. Laun karla lækkuðu meira í kreppunni og laun
lækkuðu meira hér á landi en í öðrum OECD-löndum.
„Þegar efnahagskreppan skall á kom mörgum í opna

greiðslna á borð við vaktaálag, álagsgreiðslur, kostn-

skjöldu hve algengt það var að nafnlaun starfsfólks

aðargreiðslur og bónusgreiðslur. Fáir hlutu launa-

væru lækkuð,” segir Katrín. Fræðimenn hafi almennt

hækkun á þessu tímabili, eða einn af hverjum fimm

talið að það væri næstum ómögulegt að lækka laun

starfsmönnum. Flestir fengu hækkun á bilinu 1-5%.

starfsfólks jafnvel þótt fyrirtæki ættu við alvarlega
rekstrarerfiðleika að etja. „Því hefur almennt verið

Ekki séríslenskt fyrirbæri

haldið fram að atvinnurekendur myndu ekki lækka

Launalækkanir voru ekki séríslenskt fyrirbæri held-

föst laun starfsfólks í slíkum aðstæðum heldur frekar

ur mátti sjá þessa þróun víða um heim. „Meðal

afnema ýmis hlunnindi, fækka yfirvinnutímum eða

þeirra ríkja sem þátt tóku í rannsókn Efnahags- og

banna yfirvinnu, færa starfsfólk úr fullu starfi í hluta-

framfarastofnunarinnar (OECD) árið 2014 lækkuðu

starf eða jafnvel segja starfsfólki upp störfum.“ Hún

nafnlaun þriðjungs starfsmanna að meðaltali.2“

segir rannsókn þeirra Gylfa Zöega og Þorláks Karls-

Launalækkunin í Finnlandi og Danmörku náði til um

sonar frá árinu 2006 einmitt sýna að yfir 90% stjórn-

fjórðungs starfsmanna. „Reyndar er í þessari rann-

enda íslenskra fyrirtækja sögðust ekki myndu lækka

sókn ekki hægt að gera greinarmun á því hvort um er

laun í efnahagslægð.1

að ræða beina launalækkun eða launalækkun vegna

Laun lækkuðu hjá
fjórum af fimm

styttri vinnutíma eða lækkunar bónusgreiðslna. Við
sjáum samt að þótt umfang launalækkana sem fram

„Svo skellur á kreppa og þá sýna tölurnar okkur svart
á hvítu að fjórir af hverjum fimm starfsmönnum
stóðu frammi fyrir því að nafnlaun þeirra voru lækkuð. Hjá meirihluta starfsmanna, eða um 60%, lækk-

Dreifing launabreytinga frá 2008 til 2009
Hlutfall starfsfólks með launabreytingu á viðkomandi bili

uðu launin á bilinu 1-10%. Þetta gerist á sama tíma og

Alls

Karlar

Konur

19%

15%

22%

0-5%

28%

22%

32%

6-10%

35%

39%

32%

11-15%

12%

16%

10%

Meira en 15%

6%

8%

4%

verðbólga mældist 12%.“ Hérna er miðað við reglulegt
tímakaup, þ.e. grunndagvinnulaun auk reglulegra

„Hjá meirihluta
starfsmanna, eða
um 60%, lækkuðu
launin á bilinu
1-10%“

Launahækkun
Launalækkun

Heimild: Hagstofa Íslands.
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Elín Helga Jónsdóttir
Verkefni styrkt af SFS

Líkan sem aðstoðar
við ákvarðanatöku
í fiskvinnslu
„Markmiðið með verkefninu mínu var að sýna fram á hvernig er hægt að nota
verkfræðilega bestun við ákvarðanatöku í framleiðslu í fiskvinnslu,“ segir Elín
Helga Jónsdóttir um lokaverkefni sitt í meistaranámi í rekstrarverkfræði við
tækni- og verkfræðideild.
„Ég útbjó bestunarlíkan fyrir daglega áætlanagerð

„Í dag geta viðskiptavinir sjávarútvegsfyrirtækja lagt

í fiskvinnslu. Til að gera líkanið notaði ég raungögn

inn pöntun og fengið vöruna afhenta í lok dags.

frá dæmigerðum vinnsludegi og prófaði það í sjávar

Til að halda í við hraðann og dragast ekki aftur úr í

útvegsfyrirtæki.“ Hún segir líkanið nýtast sem hjálp-

samkeppni er gott að hafa hjálp við ákvarðanatök-

artæki fyrir framleiðslustjóra til að ákvarða afurða-

una. Að nota líkan sem þetta virkar vel í þeim tilgangi

samsetningu dagsins, þ.e. val á vinnsluleiðum.

og mun virka enn betur í framtíðinni þar sem sífellt

Aukinn hraði er kominn í framleiðslu í nútíma sjávar
útvegi. Háþróuð tæki og hugbúnaður eru notuð til
að stýra framleiðslunni, frá því að flokka hráefnið
að pökkun og þar til varan er tilbúin til afhendingar.

er verið að afla gagna sem þýðir að líkönin verða enn
betri.“ Til mikils er að vinna með því að nýta hráefnið
betur en afurðir í sjávarútvegi eru meira en 42% alls
útflutnings á Íslandi.

kemur í erlendum rannsóknum sé töluvert voru
launalækkanir enn algengari hér á landi.“

Laun karla lækkuðu meira
Laun karla lækkuðu meira en laun kvenna. „Það má
velta því fyrir sér hvort konum hafi verið hlíft í kreppunni en hlutfallslega fleiri konur en karlar fengu
launahækkun frá 2008 til 2009. Ástæðan getur líka
verið sú augljósa, að laun karla hafi verið hærri að
jafnaði en laun kvenna.“

María Guðnadóttir

Meistaranemi í klínískri sálfræði
—
Starfsnám hjá Muskie School of Public Policy,
Maine, Bandaríkjunum
„Ég var í sumarvinnu sem aðstoðarmaður við rannsóknir í Portland í Maine-fylki í
Bandaríkjunum, við Muskie School of Public Policy við University of Southern Maine.
Háskólinn í Maine hóf nýlega samstarf við HR og vinnan mín var hluti af því samstarfi.
Muskie sér um verkefni og rannsóknir tengdar lýðheilsu og forvörnum. Verkefni mín
voru að aðstoða sérfræðinga við rannsóknir og vinna verkefni sem snúa meðal annars að
því hvernig megi draga úr slysatíðni á meðal eldra fólks á hjúkrunarheimilum, hámarka

Gylfi Zoega og Þorlákur Karlsson (2006). Does wage compression

1

explain rigid money wages? Economics Letters, 93, 111-115.
OECD (2014), Employment outlook 2014. Paris: Organization for

2

Economic Co-operation and Development.

árangur meðferðar við misnotkun ópíóða og hvernig best megi nýta fjarheilbrigðis
þjónustu. Tíminn í Maine var ákaflega lærdómsríkur og það var gagnlegt að fá að kynnast
starfsemi stofnunarinnar. Það var dýrmætt að komast í annað samfélag og skapa tengsl
við allt það frábæra fólk sem ég kynntist. Ég fékk hlýjar móttökur hvar sem ég kom og
fann fyrir miklum áhuga Bandaríkjamanna á Íslandi.“
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(i, j) ∈ Gf (L) ⇔ dij dji ≤ c · li lj f (max(li , lj )/ min(li , lj ))

Hin fullkomna
stærðfræðijafna
Þráðlaus net eru fyrirbæri sem fáir þekktu fyrir um áratug síðan en leika stórt hlutverk í lífi
okkar í dag. Það er augljóslega mikilvægt að þau séu áreiðanleg og afkastamikil. Til að margir
geti nýtt slík net samtímis er nauðsynlegt að tryggja að sendingarnar trufli ekki hver aðra.
Það er jú eins og þegar margir reyna að tala hátt samtímis, þá heyrir enginn neitt.
Magnús Már Halldórsson, prófessor í fræðilegri tölvunarfræði við HR, hefur rann-

alla helstu eiginleika sem vitað er að slíkar skeytasendingar uppfylla, eða gefa sér

sakað bestun á þráðlausum netum um árabil. Magnús, ásamt þeim Eyjólfi Inga

fyrirfram einhverjar forsendur, til dæmis varðandi staðsetningu notenda.“ Lausn

Ásgeirssyni, dósent við tækni- og verkfræðideild, og Tigran Tonoyan, nýdoktor,

þeirra Magnúsar, Eyjólfs og Tigrans virkar hins vegar á almennasta líkan sem sett

fékk í vor viðurkenningu fyrir bestu greinina á alþjóðlegu ráðstefnunni ICALP, sem

hefur verið fram.

er ein elsta og virtasta ráðstefnan í fræðilegri tölvunarfræði.

Reiknirit úthluta notendum tíðni

Margar flugur í einu höggi
Aðalhugmyndin í grein þeirra er sú að jafnvel þó almenna líkanið sé flókið og erfitt

Við fengum Magnús til að útskýra fyrir okkur innihald greinarinnar. „Þráðlaus net-

að greina, þá má umbreyta því yfir í miklu þjálla líkan án þess að tapa of miklu af

kerfi nýta á bak við tjöldin aðferðir til að skilja að mismunandi notendur þannig að

eiginleikunum. „Á þjála líkanið má síðan beita þekktum aðferðum á sviði netafræði

þeir nái allir að tengjast. Það má úthluta notendum mismunandi tíðni, en meira

og síðan varpa lausninni aftur yfir í almenna líkanið,“ segir Magnús. Fyrir vikið var

þarf til þar sem tíðnirnar sem má nota eru takmarkaðar. Því er mörgum aðilum

hægt að leysa í einni kippu nær allar skyldar spurningar sem snúa að bestun þráð-

veitt sama tíðni, en þá reynt að passa upp á að þeir séu nægilega langt frá hver

lausra samskipta: hversu margir geta talað á sama tíma, hversu hratt má klára

öðrum til að þeir trufli ekki hver annan.“ Einnig megi nota mismikinn sendistyrk

allar skeytasendingar, hvaða þjónustustig er hægt að veita og fleira. „Þeir Tigran

til að vega upp á móti áhrifum ýmiskonar truflana. „Til að nýta þessi takmörkuðu

og Magnús unnu stærðfræðivinnuna að mestu og svo kom ég inn á lokasprettin-

gæði á sem bestan hátt og tryggja að hver notandi fái ásættanlega tengingu, þarf

um,“ segir Eyjólfur. Rannsóknin er því samstarf tveggja deilda innan HR, tækni- og

að vera til staðar reiknirit (e. algorithm) til að úthluta notendum tíðni.“

verkfræðideildar og tölvunarfræðideildar en Eyjólfur og Magnús hafa unnið saman

Viðfangsefni Magnúsar, Eyjólfs og Tigran var að leiða út reiknirit sem sýna mætti
fram á að næði bestu mögulegu nýtingu við allar mögulegar aðstæður. Slík útleiðsla
byggir á líkani á því hvenær þráðlaus samskipti heppnast almennt talað. „Hingað til
hafa slíkar útleiðslur byggt á einfölduðum líkönum sem ekki taka með í reikninginn

„Jafnframt getum við sannað að
það sé ekki hægt að finna betri
stærðfræðilegri nálgun. Þetta er því
góð niðurstaða og verður ekki betri.“

áður að stærðfræðilíkönum. „Í greininni er sýnd ákveðin aðferð sem gefur mjög
góða nálgun og þar af leiðandi góðar niðurstöður. Jafnframt getum við sannað að
það sé ekki hægt að finna betri stærðfræðilegri nálgun. Þetta er því góð niðurstaða
og verður ekki betri.“
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Einar Falur Zoega Sigurðsson
Verkefni styrkt af Landsneti

AC eða DC?
Einar Falur Zoega Sigurðsson skoðaði í lokaverkefni sínu í MSc-námi í raforkuverkfræði
kosti þess að nota jafnstraumsflutning á hárri spennu (HVDC) yfir hálendi Íslands.
„Það er mikil raforkuframleiðsla á Þjórsár- og

sem er jafnstraumur. Endastöðvar DC-hlekks sem

milli norðurs og suðurs er mikilvæg í því augnamiði að

Tungnaársvæðinu annars vegar og austur á Fljóts-

byggjast í grunninn á straumbreytum, sem þjóna

minnka sveiflur og bæta flutningsgetu rafmagns milli

dal hins vegar. Truflanir í raforkukerfinu geta kom-

þeim tilgangi að tengja AC-kerfi við DC-kerfi, geta

landshluta. Frá sjónarmiði hagsýni og áreiðanleika er

ið af stað aflsveiflum á milli þessara tveggja svæða

gefið okkur betri möguleika á að „róa“ raforkukerfið.

AC-flutningur yfir hálendið vænlegri kostur þar sem

sem geta valdið óstöðugleika í kerfinu og í versta falli

Einar gerði hermun og greiningu á flutningskerfinu

DC er ekki eins áreiðanleg leið auk þess að vera dýr-

kerfishruni.“ Einar segir að ein leið til að róa þessar

með báðum möguleikunum (þ.e. AC og DC). Til þess

ari.“ Hann segir að lokum að ef horft sé fram hjá fjár-

aflsveiflur milli landshluta sé að styrkja tengingu milli

notaði hann hugbúnaðinn PSS/E sem er sérstaklega

hagshliðinni og strengir settir í jörðu sé jafnstraums

þeirra, til dæmis með því að leggja línu yfir hálendið.

hannaður fyrir hermun á raforkukerfum.

strengur eini möguleikinn vegna vegalengdarinnar,

„Hvort sem það er svo gert með streng í jörðu eða
með hefðbundnari háspennumöstrum tek ég ekki
afstöðu til.“ Þá þyrfti að nota annað hvort AC-straum
sem er riðstraumur og notaður í dag, eða DC-straum

„Greiningin sýndi afdráttarlaust að það þarf að þróa
og styrkja flutningskerfi raforku hér á landi enda hefur áraun á það aukist mjög hin síðari ár. Tengingin

þar sem lengd AC-strengja í kerfinu er takmörkuð
vegna eiginleika þeirra. Auk þess sé auðveldara að
stýra aflflæðinu í jafnstraumssambandi.

Fjóla Dögg Sverrisdóttir
Hvar: Reykjavík

Gráða: BSc í viðskiptafræði frá HR 2007 og MPM frá HR 2016
Starf: Framkvæmdastjóri Listahátíðar í Reykjavík
„Verkefni mín eru daglegur rekstur Listahátíðar í Reykjavík, fjármálastjórnun, gerð hinna ýmsu
áætlana, samningagerð við birgja og listafólk, stefnumótun, fjáröflun, ráðningar og starfsmannamál.
Meistaranámið í verkefnastjórnun er alhliða og praktískt stjórnendanám sem býr til stjórnendur
verkefnadrifinna fyrirtækja, en Listahátíð er einmitt þannig. Listahátíð er einn stór verkefnastofn
þar sem öll verkefni hafa snertiflöt við hvert annað og í HR lærði ég aðferðir til að halda utan um mörg
misflókin verkefni af misjöfnum stærðum. Ég fékk einnig tækifæri og rými til að nýta þekkingu mína
úr listageiranum í skólaverkefnin til að styðja mig í sérhæfingu minni. Fyrir utan þá verkfræðilegu
tækni sem við hlutum æfingu í þá fengum við einnig þjálfun og tól til að vinna í mismunandi aðstæðum
og með mismunandi fólki. Þó að tíma- og kostnaðaráætlanir geti verið flóknar og erfiðar þá eru það oft
samskipti sem flækjast mest fyrir fólki og þá sérstaklega þar sem verið er að vinna með hópi fólks með
mismunandi bakgrunn og af mismunandi uppruna, eins og er gjarnan raunin hjá alþjóðlegri listahátíð.“
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Krossinn tákn
umburðarlyndis
en höfuðklúturinn
ógnandi
Í lokaritgerð sinni við lagadeild HR fór Bjarki Þórsson í gegnum ótal
dóma Mannréttindadómstóls Evrópu og Hæstaréttar Bandaríkjanna.

Svokölluð krossmál eru ekki jafn mörg en ég fjallaði
mest um hið þekkta Lautsi-mál frá Ítalíu sem snerist
um krossa sem hanga uppi á veggjum í almennings
skólum í Padua-héraði á Ítalíu. Í málinu krafðist
móðir tveggja nemenda við skóla í héraðinu þess að
krossarnir yrðu teknir niður þar sem tilvist þeirra í
skólastofunni færi gegn skoðunar- og trúfrelsi barna
hennar, en yfirvöld neituðu umleitunum hennar.
Í bæði höfuðklúta- og krossmálunum reynir á rétt
aðila til samvisku- trúar- og skoðunarfrelsis samkvæmt 9. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.“

Í ritgerðinni rannsakaðir þú dómaframkvæmd í málum er varða
íslamska höfuðklútinn og krossinn. Hvernig mál voru þetta?

Hverjar voru niðurstöðurnar?

„Ég skoðaði dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) í málum sem varða annars vegar íslamska

stóllinn lítur svo á að krossinn geti verið hlutlaust

höfuðklútinn og hins vegar kristinn kross til að kanna hvort þessi trúartákn og þau trúarbrögð sem þau tilheyra

veraldlegt tákn án trúboðunaráhrifa og var hann

njóti jafnræðis í meðförum dómstólsins. Það var úr ágætis fjölda dóma að moða og þá sérstaklega er varða höf-

því leyfður á veggjum í opinberum skólum, á meðan

uðklútinn. Þetta voru mál þar sem kennarar eða nemendur báru höfuðklút við nám og störf í skólum á vegum

höfuðklúturinn var talinn geta haft trúboðunaráhrif

hins opinbera en var bannað það af yfirvöldum í heimaríkjum þeirra Frakklandi, Sviss og Tyrklandi.

og var því bannaður í opinberum skólum. Það að

„Rannsókn mín leiddi í ljós að Mannréttindadóm-

krossinn fengi að hanga uppi á vegg í grunnskólum
var af dómstólnum álitið tákn um fjölbreytileika og
umburðarlyndi, á meðan að höfuðklúturinn var sagður hafa trúboðunaráhrif sem færi gegn réttindum
annarra og gæti því ógnað lýðræðislegu samfélagi og
allsherjarreglu.
Umfjöllun Mannréttindadómstólsins í Lautsi-málinu um hvers vegna niðurstaðan er á aðra leið en í
hinum eldri höfuðklútamálum er nokkuð snubbótt
og því er ekki fyllilega ljóst í hverju hún liggur. Í raun
var krossinn leyfður til þess að tryggja fjölbreytileika
og umburðarlyndi og er mikilvægi fjölbreytileika og
umburðalyndis ítrekað á fjölmörgum stöðum í niðurstöðunni. Á meðan er klúturinn bannaður og því
hömlur í raun settar á fjölbreytileika og umburðarlyndi í samfélaginu. Niðurstaðan í þeim málum er því
þvert á niðurstöðuna í Lautsi-málinu. Í öðru tilvikinu
eru fjölbreytileiki og umburðarlyndi boðuð á meðan
þau er skert í hinu án þessa að almennilega sé rökstutt af hverju og því er um að ræða ákveðna tvöfeldni

Tæknin
lifnar við
Það verður úr mörgum skemmtilegum og fræðandi
námskeiðum að velja í vetrardagskrá Skema frá og
með haustinu 2017. Tíu vikna námskeið eru haldin á
haustönn og vorönn í HR, Hofsstaðaskóla í Garðabæ
og Kópavogsskóla. Kennt er einu sinni í viku, í rúma
klukkustund í senn. Einnig eru haldin helgarnámskeið í
HR eins og t.d. hönnun og hreyfimyndagerð fyrir 11-16
ára og lestrarnámskeið í Minecraft fyrir 6-10 ára. Hægt
er að nýta frístundastyrki fyrir tíu vikna námskeiðin og
flestir grunnskólar landsins meta nám hjá Skema til valeininga til jafns við íþróttir, tónlistarnám eða listnám.

„
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„Það að krossinn fengi að hanga
uppi á vegg í grunnskólum var
af dómstólnum álitið tákn um
fjölbreytileika og umburðarlyndi,
á meðan að höfuðklúturinn var
sagður hafa trúboðunaráhrif sem
færi gegn réttindum annarra...“

og ójafnræði. Það verður þó að líta til þess að höfuð

trúartákn og þann boðskap sem þau kunna að bera

klút ber manneskja sem hefur skoðanir sem hún

og aðhyllast því frekar svokallaða veraldarhyggju (e.

getur miðlað og það er ekki sambærilegt við kross

secularism).“

á köldum vegg. En engu að síður er það niðurstaða
sama hátt og því hafi átt sér stað ákveðin mismunun

Getur þú sagt að niðurstaðan
hafi komið þér á óvart?

á kostnað höfuðklútsins og þar með íslam.“

„Ekki beint, kristin trú er rótgróin trú meirihlutans í

mín í ritgerðinni að þessi tvö tákn séu ekki metin á

Var mikill munur á dómum
MDE og þeim bandarísku?

Evrópu og dómarar Mannréttindadómstólsins hafa
almennt meiri skilning á kristinni trú og táknum heldur en á íslam sem hefur tiltölulega nýlega borist um
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Benedikt
Helgason
lektor og
forstöðumaður
framhaldsnáms við
tækni- og
verkfræðideild

RANNSÓKN Í FÓKUS:

Vilja koma
í veg fyrir
lærleggsbrot

„Í sambærilegum málum sem dæmt hefur verið í,

alla Evrópu, enda flestir aldir upp við kristna trú og

í Hæstarétti Bandaríkjanna, hefur fyrst og fremst

gildi. Slíkt er þó engin afsökun fyrir því að dómstóll-

reynt á kristin tákn í opinberum byggingum eða á

inn komist að mismunandi niðurstöðum í þessum

opinberu landi. Rökstuðningur Hæstaréttar Banda-

málum, enda hlýtur eitt að þurfa að ganga yfir alla.

Hvað ert þú að rannsaka?
„Ég stýri alþjóðlegu rannsóknarverkefni sem er

krossinn geti verið veraldlegur og þar með laus við

Af hverju langaði þig að fjalla
um þetta efni?

trúarlegan boðskap og því um nokkuð sambærilegar

„Þegar ég var í skiptinámi í Árósum í Danmörku tók ég

pælingar að ræða. Hins vegar er ljóst að niðurstöður

to Fracture?). Aðkomu að verkefninu hafa fyrir

áfanga í evrópskum mannréttindum þar sem var far-

Hæstaréttar Bandaríkjanna í þessum málum, eins og

utan Háskólann í Reykjavík, ETH-Zurich, University

ið mjög vel yfir þessi mál Mannréttindadómstólsins

svo mörgum öðrum, litast af því hverjir eru dómarar

of British Columbia, Vancouver í Kanada, Hjarta-

og því velt upp hvort kristin trú og íslam fengju jafna

við dómstólinn hverju sinni. Í dómunum kemur í ljós

vernd og Háskóli Íslands. Við notum tölvulíkön og

meðferð í meðförum dómstólsins. Þetta kveikti hjá

tilraunir við að þróa nýjar aðferðir til að finna þá

að íhaldssamari dómarar vilja almennt leyfa kristin

mér áhuga á málinu, enda mjög mikilvægt að dóm-

fullorðnu einstaklinga sem eiga lærleggsbrot á

tákn á opinberum vettvangi og réttlæta það með því

stóll eins og Mannréttindadómstóllinn, sem stendur

hættu við fall. Samhliða þessu erum við að þróa

að kristin trú sé mikilvægur grunnþáttur í sögu og

vörð um mannréttindi í Evrópu, komi jafnt fram við

meðferðarúrræði fyrir þá sem eru í áhættuflokki

samfélagi Bandaríkjanna. Frjálslyndari dómarar vilja

öll trúarbrögð og að minnihlutinn upplifi að þeirra

með Háskólanum í Uppsala og University of

hins vegar almennt að opinber svæði séu laus við öll

trúarbrögð séu jöfn trúarbrögðum meirihlutans.“

British Columbia.“

ríkjanna svipar að mörgu leyti til niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu í Lautsi-málinu, þ.e. að

að reyna að svara spurningunni: Hvað ákvarðar
brothættu lærleggja? (e. What Predisposes a Hip

Af hverju?
„Lærleggsbrot í fullorðnu fólki, sem afleiðing beinþynningar, eru lífshættuleg í sumum tilvikum og
margir þeirra sem fyrir verða ná ekki fyrri heilsu.
Beinþynning er í dag greind með svokallaðri
beinþéttnimælingu en hún er ekkert sérstaklega
næm þegar kemur að því að finna þá einstaklinga
sem eru í hættu á að lærleggsbrotna. Meirihluti
þeirra sem brotna eru t.d. ekki með skilgreinda
beinþynningu samkvæmt beinþéttnimælingu.
Það er því áríðandi að þróa næmari aðferðir til
að finna þá sem eru í hættu svo bregðast megi
við í tíma. Það er okkar skoðun að þessi skortur á
næmni í greiningu haldi líka aftur af þróun nýrra
meðferðarúrræða.“

Hverju munu rannsóknir ykkar breyta?
„Okkar langtímamarkmið er að umbylta greiningu
og meðferð á þessu klíníska vandamáli og koma
í veg fyrir mörg af þessum lærleggsbrotum.“
Áhugasamir geta fylgst með þessum rannsóknum
á http://www.orthotech.ethz.ch/research/bone-pathologies-and-treatment.html.
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Gagnavæðing
og endalok hins
frjálsa vilja
Páll Ríkharðsson
forseti viðskiptadeildar

Árið 1957 kom út bók í Bandaríkjunum eftir Vance Packard sem hét „The Hidden
Persuaders“. Þar var fjallað um hvernig auglýsendur, fyrirtæki, stjórnmálamenn og
aðrir reyna að hafa áhrif á ákvarðanir okkar. Það olli töluverðu fjaðrafoki að bókin
benti á að þessir aðilar beittu aðferðum sem voru ekki alltaf sýnilegar; til dæmis að
láta nokkra ramma í kvikmynd sýna kókflösku rétt fyrir hlé. Við skynjum það ekki en
undirmeðvitundin, sagði Packard, skynjar það og í hléinu langar okkur allt í einu í kók.
Þótt maður kannski brosi út í annað í dag að þeirri ímynd sem bókin dregur upp af

að ákveðnum trúarsöfnuði, hreyfa okkur meira, hætta að reykja og styðja góð mál-

okkur sem hálfgerðum vélmennum sem stjórnast af undirmeðvitundinni sýnir hún

efni. Munurinn á árum áður og hinu gagnavædda þjóðfélagi nútímans er þrenns-

þó að margar af aðferðum auglýsinga og almannatengsla, sem voru frekar ungar

konar. Í fyrsta lagi hefur aldrei verið til eins mikið af gögnum um hegðun okkar og

atvinnugreinar þá, virka. Í dag er tæknibylting í gangi sem opnar fyrir alveg nýjar

skoðanir sem eru aðgengilegar öðrum. Í öðru lagi hefur aldrei verið til eins mikið

leiðir til að hafa áhrif á ákvarðanir okkar á mun árangursríkari hátt en hægt var árið

af tólum og tækjum til að greina og skilja þessi gögn. Í þriðja lagi hefur aldrei verið

1957. Þessi bylting nefnist gagnavæðing.

auðveldara að nota þennan skilning til að hafa áhrif á hegðun og skoðanir, jafnvel

Æ fleiri þættir lífs okkar verða að gögnum

án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Tökum nokkur dæmi.

Gagnavæðing (e. datafication eða digitalization) er samheiti yfir þá þróun sem

Fylgst með í búðinni

nú á sér stað þar sem æ fleiri þættir lífs okkar verða að gögnum í hinum ýmsu

Viðskiptavinur gengur inn í fatabúð til að kaupa hvíta skyrtu. Í fatabúðinni er

gagnagrunnum sem svo eru notaðir til að mynda nýjar virðiskeðjur, nýjar og sér-

myndavélakerfi sem er tengt við algrím og andlitskennslahugbúnað. Þessi hug-

tækar vörur og þjónustu, nákvæmara eftirlit og skapa ný störf. Umræðan um þessa

búnaður safnar meðal annars gögnum um andlit, göngulag, gang viðskiptavina

þróun einkennist oft af mikilli bjartsýni og áherslu á þá nýju möguleika sem gagna-

um búðina, tímasetur hvar viðskiptavinur stoppar og skoðar og mælir líkamleg

væðing ber með sér. Í þessari björtu framtíð getum við stýrt lífi okkar mun betur en

viðbrögð svo sem stækkun sjáaldurs, breytingar á roða í andliti og hreyfingum.

áður þar sem vörur, þjónusta og upplýsingar eru sniðnar að okkar þörfum. Milli

Algrímið leitar að viðskiptavininum í gagnagrunni búðarinnar og á netinu og ber

liðir og túlkanir annarra minnka að mikilvægi þar sem við tengjumst og semjum

kennsl á hann á sekúndubroti. Samhliða sér kerfið opinberar færslur viðskipta-

beint við höfunda, framleiðendur og upplýsingaveitur. Gagnavæðing beri með sér

vinarins á öllum samfélagsmiðlum. Kerfið tengir viðskiptavininn við sölugögn

gegnsæi þar sem við munum með hjálp algríma skilja betur orsakasamhengi hluta

búðarinnar og hvenær hann var síðast í búðinni, hvað hann keypti fyrir mikið og

og ástæður fyrir hegðun. Þetta er auðvitað jákvætt á margan hátt. Við þurfum þó

hvað. Algrímið kemur þessu til skila til afgreiðslumanns sem opnar söluferlið með

að hafa í huga að enn hefur ekki orðið sú tæknibylting í mannkynssögunni sem

setningu sem forritið hefur ráðlagt honum. Til dæmis að jakkinn sem viðskipta-

ekki hefur haft einhverjar skuggahliðar. Í dag eru sumar skuggahliðar gagnavæð-

vinurinn er að skoða sé sá hinn sami og frægur leikari klæddist í mynd sem við-

ingar umtalaðar eins og til að mynda gagnalekar, sala persónuupplýsinga og aukin

skiptavinurinn sá nýlega og mælti með á IMDb. Algrímið og afgreiðslumaðurinn

tíðni og flækjustig tölvuglæpa.

vita að hann keypti svört jakkaföt fyrir nokkrum vikum í búðinni og geta því boðið

Meiri gögn og betri tæki og tól

honum bæði bláa og hvíta skyrtu og bindi sem passa við jakkafötin, og boðið honum tvo miða á nýjustu mynd leikarans sem notaði jakkann ef hann kaupir hann

Eins og áður var nefnt er reynt að hafa áhrif á hegðun og skoðanir okkar á degi

núna. Þetta gerir viðskiptavinurinn og gengur út með mun fleiri vörur en hann

hverjum: við eigum að kaupa ákveðna vöru og þjónustu, kjósa ákveðinn stjórn-

eiginlega hafði ætlað sér að kaupa, en mjög ánægður með þjónustu búðarinnar.

málamann eða flokk, minnka matarsóun, ekki svíkja undan skatti, gerast meðlimir

Þessi lýsing er ekki fjarlæg framtíð heldur lýsing á búnaði sem er til í dag.
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„

„Við aðlögum okkur að forskriftum annarra
og gefum í raun hinn frjálsa vilja upp á
bátinn. Við gerum þetta að vissu leyti nú
þegar, enda vaka algrím yfir hegðun okkar
í rauntíma til að tryggja að hegðunin sé í
samræmi við forskriftir fyrirtækja.“

Tryggingafélög fylgjast með
lífsstíl og hegðun

hegðunarlíkön. Þannig mun vera hægt að greina

um. Á árum áður, t.d. árið 1957, voru markhópar skil-

hvaða málefni eru efst á baugi á ákveðnum svæðum

greindir út frá aldri, póstnúmeri, menntun eða kyni.

og hanna auglýsingar, blogg, tíst og fréttir til að leggja

Annað dæmi eru tryggingafélög sem nú bjóða

Í dag er hægt að flokka okkur eftir því hvað okkur

áherslu á ákveðna hlið mála með staðbundnu orðavali

hegðunar
eftirlit gegn lækkun iðgjalda. Til dæmis

líkar, hvað okkur langar í, hvernig við hegðum okkur

og öðrum tengingum við viðkomandi kjósendur. Þegar

tækni sem nemur aksturshegðun. Ef viðskiptavinur

og hvað fjölskylda okkar gerir, út frá þeim gögnum

að því kemur að frambjóðandinn haldi kosningafund á

fellst á að hlaða niður „appi“ og veita upplýsingar úr

sem við skiljum eftir okkur á netinu. Mörkin milli aug-

svæðinu er búið að greina hvað á að leggja áherslu á,

farsíma sínum um aksturshegðun og skuldbindur sig

lýsinga, frétta, skemmtiefnis, áróðurs og fræðslu sem

hvaða orð og líkingar á að nota og við hvaða atburði á

til þess að fylgja umferðarreglum þá lækka iðgjöldin.

við nálgumst á netinu verða óskýr.

að tengja til að sýna kjósendum að frambjóðandinn sé

Algrím tryggingafélagsins fylgjast með þessari hegð-

sá rétti fyrir þá.

un og skrá ef viðskiptavinurinn keyrir of hratt eða
stoppar ekki á stöðvunarskyldu og hækka þá iðgjöldin
í rauntíma. Ennfremur býður tryggingafélagið viðskiptavinum að veita því aðgang að upplýsingum úr
snjallúrum sem nema hreyfingu, svefn, blóðþrýsting,
hjartslátt, rakastig húðar o.fl. Ef viðskiptavinurinn
skuldbindur sig til að fylgja forskriftum félagsins um
heilbrigt líferni í formi nægs svefns, nægrar hreyfingar, ekki reykja o.s.frv. þá lækka iðgjöldin. Íslensku
tryggingafélögin hafa lýst yfir áhuga á að taka upp
slíkt eftirlit.

Áhrif á kosningar
Eftir bæði sigur Trumps í forsetakosningunum í Banda-

Erum við til í að gefa frjálsan
vilja upp á bátinn?
Það er m.a. þrennt sem er áhyggjuefni við þessa þróun. Í fyrsta lagi að þetta leiði til þess að við föllumst á
að lifa lífi okkar eftir forskriftum annarra, þá aðallega
fyrirtækja, til þess að fá lægra verð, minnka áhættu
eða fá sérsniðna þjónustu. Það er að segja að við
gefum í raun hinn frjálsa vilja upp á bátinn. Við gerum
þetta að vissu leyti nú þegar, enda vaka algrím yfir
hegðun okkar í rauntíma – til dæmis á netinu þegar
við verslum og leikum okkur – til að tryggja að hegðunin sé í samræmi við forskriftir fyrirtækja.

Í þriðja lagi eru það oftast fjársterkir hagsmunaaðilar
sem hafa efni á því að fjárfesta í þeirri þekkingu og
tækni sem þarf til að safna, greina og nota gögn um
hegðun okkar og skoðanir. Ef til dæmis hægrisinnaðir
milljarðamæringar vilja koma ákveðnum frambjóðanda að, kaupa þeir greiningar á kjósendum og búa
til aðgerðir til að breyta upplýsingabólu þeirra kjósenda sem þarf að ná til, án þess að þeir endilega geti
séð að þetta sé tilfellið og tekið afstöðu til þess.

Framtíðin
Fyrir suma eru þetta ekki skuggahliðar heldur aðeins
betri þjónusta og eðlileg afleiðing tækniframfara.
Fyrir aðra þýðir þessi þróun að hinn frjálsi vilji okkar
sem einstaklinga er allur. Þetta eru sömu áhyggjur og

ríkjunum og í tengslum við Brexit í Bretlandi var fyrir-

Í öðru lagi að nú er hægt að hafa áhrif á hvernig við

höfundur „The Hidden Persuaders“ hafði árið 1957.

tækið Cambridge Analytica til umræðu en það sérhæfir

hegðum okkur og hvaða skoðanir við aðhyllumst

En nú byggjast þær á mun háþróaðri tæknilegum

sig í því sem hefur verið nefnt „political microtargeting“.

með því að móta „upplýsingabóluna“ sem við lifum í.

möguleikum og samfélagsþróun. Spurningin er hvort

Cambridge Analytica segist ráða yfir gríðarlegu magni

Það er að segja sérsníða viðmót, samskipti og eftirlit

að ekki sé komin tími til að ræða þessar mögulegu

gagna um hegðun kjósenda og geta smíðað nákvæm

að okkur sem viðskiptavinum, kjósendum og borgur-

afleiðingar gagnavæðingar á samfélag okkar.
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Tók þátt í gerð
nýs gæðakerfis
Erna Sigurðardóttir er 25 ára meistaranemi í lögfræði við
HR og fráfarandi hagsmunafulltrúi í stjórn Stúdentafélags HR
(SFHR). Frá því hún hóf nám við HR fyrir fjórum árum hefur
hún öðlast umtalsverða þekkingu á gæðamálum háskóla og
meðal annars tekið þátt í smíði nýs gæðakerfis fyrir HR.

Erna flutti erindið „Með gæðum við græðum – Um

Það er samt gríðarlega mikilvægt að það sé hægt

nemendur svari spurningalistum sem eru aðgengi-

mikilvægi þátttöku stúdenta í gæðastarfi háskólanna“

að treysta gæðum menntunarinnar þegar tekin er

legir á kennsluvef HR bæði á miðri önn og í lok nám-

á landsþingi Landssamtaka íslenskra stúdenta (LÍS)

ákvörðun um háskólanám, með tilheyrandi fjárútlát-

skeiða. Mat þeirra er mjög mikilvægt en það þurfti

sem var haldið á Akureyri í mars síðastliðnum og var

um og tíma,” segir Erna. Það sé ljóst eftir landsþing

að endurskoða spurningarnar til að fá betri mynd af

tileinkað gæðamálum háskóla. Landssamtökin voru

LÍS að íslenskum háskólanemum sé mjög umhugað

gæðum kennslunnar.“ Undirbúningur stóð yfir lengi

stofnuð árið 2013 og er samráðsvettvangur fyrir há-

um gæðamál þó að þeir geri sér ekki alltaf grein fyr-

í námsráði HR, þar sem Erna var fulltrúi nemenda,

skólanema á Íslandi. Landsþingið er haldið árlega og

ir því hvað hugtakið felur í sér. „Þeim er samkeppn-

en hún greindi og vann úr ábendingum frá öðrum

þar mæta fulltrúar nemenda frá öllum háskólum á

ishæfni háskólanna ofarlega í huga og að menntun-

stjórnarmeðlimum SFHR sem og formönnum nem-

landinu. Í erindinu greindi Erna frá þeim fjölbreyttu

in sé metin til launa á

verkefnum sem hún hefur haft aðkomu að innan HR

vinnumarkaði. Nemend-

síðustu fjögur ár. Hún fjallaði meðal annars um þátt-

ur hugsa mikið um þró-

töku í stýrihópi um gæði náms og kennslu þar sem

un vinnumarkaðarins til

hún, ásamt starfsmönnum háskólans, vann að því

framtíðar og það er alveg

að búa til nýtt matskerfi á gæðum náms og kennslu.

ljóst að háskólanemum

Í erindinu fór hún yfir aðkomu nemenda að hags-

finnst

muna- og gæðamálum á öllum stigum í HR og hvern-

og framtíð háskólanna

ig háskólar geta búið til hvata til að virkja nemendur

samofin. Háskólanemar eru uggandi yfir undirfjár

endafélaganna. „Til dæmis er núna spurt hvernig

til slíkrar þátttöku. Að lokum fjallaði hún um mótun

mögnun háskólakerfisins og telja hana vera mikla

nemandinn leggur sjálfur mat á frammistöðu sína

stefnu, innleiðingu og mikilvægi eftirfylgni hennar.

hindrun í háskólastarfi. Nauðsynlegt er að stjórnvöld

og framlag í námskeiðinu. Ef nemandi svarar bara

LÍS mun í framhaldinu semja gæðastefnu samtak-

setji aukið fjármagn í háskólakerfið svo að hægt sé að

„þetta var glatað“ er erfitt að meta ástæðuna. Aftur

anna út frá þeirri stefnumótunarvinnu sem fór fram

halda háskólamenntun á Íslandi samkeppnishæfri.“

á móti, ef nemandinn er krafinn svara um hvernig

á landsþinginu.

Af hverju gæðamál?

framtíð

Íslands

„Ef nemandi er krafinn svara um hvernig
honum fannst sitt framlag er hægt að meta
hvort ástæðan fyrir athugasemdum liggi hjá
kennaranum eða nemandanum sjálfum.“

Viðhorf HR til fyrirmyndar

honum fannst sitt framlag er hægt að meta betur
hvort ástæður fyrir athugasemdum liggi hjá kennar-

Við gerð nýs matskerfis í HR voru spurningar til nem-

anum eða hvort nemandinn sjálfur hafi ekki lagt

„Þegar fólk heyrir minnst á gæðamál háskóla hefur

enda endurgerðar og fleiri þættir teknir inn í matið

sitt af mörkum. Svo eru spurningar sem nemendur

það yfirleitt takmarkaða þekkingu á hvað býr að baki.

á kennslu. „Það hefur verið mikið lagt upp úr því að

svara núna í mörgum tilvikum svipaðar og kennar-

Nokkrar svipmyndir frá landsþingi
Landssamtaka íslenskra stúdenta sem
haldið var í Háskólanum á Akureyri.
Ljósmyndir: Elín Dóra Birgisdóttir
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arnir svara í sjálfsmati þannig að það er hægt að bera
þau saman og fá betri heildarmynd.“ Mat stúdenta
er að sögn Ernu ágætur mælikvarði en þó takmarkaður. „Þess vegna er núna litið til fleiri þátta. Það er
búið að gera sniðmát til að meta upplýsingar á vef
hvers áfanga til að ganga úr skugga um að upplýsingagjöf til nemenda uppfylli skilyrði HR. Svo gerir
utanaðkomandi kennslusérfræðingur úttekt á hverri
önn, sem sagt, fylgist með fimm kennurum í þremur kennslustundum, útbýr svo skýrslu sem berst
kennslusviði og viðkomandi deildarforseta.“ Hún segir að það hafi verið lærdómsríkt að koma að þessari
vinnu og að samvinnan við starfsfólk HR hafi verið
góð. „Mér finnst það lýsandi fyrir andann hérna í HR
að Einar Hreinsson, forstöðumaður kennslusviðs HR,
sagði á landsþinginu í sínu erindi að það ætti aldrei
að gera neitt í háskólastarfinu án þess að hafa nem-

Í 15. sæti á Silverstone
Team Sleipnir, lið skipað nemendum úr tækni- og verkfræðideild Háskólans í
Reykjavík, tók þátt í Formula Student kappaksturskeppninni í annað sinn í sumar.
Meðlimir í Team Sleipni fluttu því sem næst lögheim-

ar prófanir sem verður að standast til að mega taka

ili sitt í rannsóknarstofurnar í HR í vetur og bjuggu

þátt í aksturskeppninni sjálfri. Þar má nefna bremsu-

til fyrirmyndar.“

til nýjan kappakstursbíl, samhliða námi. Formula

athugun, hallapróf, öryggisprófun og hávaðamæl-

Student er haldin á hinni sögufrægu Silverstone
-

ingu. Reynslan frá því í fyrra hefur komið sér vel þar

Aukið samstarf við
háskólanema

braut í Englandi þar sem meðal annars er keppt í

sem liðið hafnaði í 15. sæti af 75 sem verður að teljast

Formúlu 1. Liðin fara með bílana í gegnum alls kon-

frábær árangur. Til hamingju Team Sleipnir!

endur með af því þeir væru stærsti hagsmunahópurinn. Ég get tekið undir það og finnst þetta viðhorf HR

Erna er áheyrnarfulltrúi í Gæðaráði íslenskra háskóla.
Gæðaráðið er skipað sex erlendum sérfræðingum
sem hafa umsjón með utanaðkomandi úttektum á
háskólum á Íslandi (Quality Enhancement Framework
- QEF). Fyrsta úttektin í QEF2 hefst haustið 2018 og er
ljóst að HR verður fyrsti skólinn en allir háskólar munu
fara í gegnum innri og ytri gæðaúttektir í ferli sem
mun standa til ársins 2024. Ein af stærri breytingum
frá fyrstu úttektinni (QEF1) er aukið samstarf við háskólanema og aukin ábyrgð þeirra í ferlinu. Þetta er í
fyrsta skipti sem LÍS fær að tilnefna fulltrúa nemenda
í gæðaráðið sem er mikið framfaraskref fyrir íslenska
háskólanema. Ásamt Ernu skipaði LÍS fulltrúa úr röð-

„Þetta var frábær reynsla og æðislegt að ná þessari bætingu
milli ára. Það var sérstaklega gaman hversu vel við stóðum
í toppliðunum sem mættu í ár auk þess sem bíllinn vakti
töluverða athygli, bæði utan brautarinnar og innan hennar.
Það var líka alveg geggjað að hitta svona mikið af frábæru
fólki allsstaðar að úr heiminum sem er á sama stað að
hjálpa hvort öðru að ná árangri. “
- Óskar Kúld, liðsstjóri hjá Team Sleipni

um European Students’ Union sem hefur fjölþætta
þekkingu á gæðamálum. Markmið Ernu í ráðinu er
meðal annars að afla sér frekari þekkingar fyrir LÍS
svo að einn daginn geti samtökin skipað íslenskan
háskólanema sem fulltrúa með atkvæðisrétt.

Tinna Jóhannsdóttir

MIBM í alþjóðaviðskiptum og
markaðsfræði frá HR 2017
—
Starfsnám hjá Icelandair í Lundúnum
„Ég var svo heppinn að vera hluti af markaðsdeild Icelandair í Lundúnum. Það skemmti
lega við að vinna í markaðsdeild er að verkefnin eru jafn mismunandi eins og þau eru
mörg. Við stóðum fyrir tveimur stórum markaðsrannsóknum á meðan ég var þarna og
þá tók ég bæði þátt í uppsetningu rannsóknarinnar og túlkun niðurstaða. Við settum
einnig upp viðburði þar sem við unnum að því að stækka póstlista fyrirtækisins. Þess á
milli tók ég þátt í hinum almennu störfum á skrifstofunni, eins og við samfélagsmiðla og
þess háttar. Ég var ótrúlega heppin að fá að kynnast fullt af frábæru fólki en það var líka
gott að fá að kynnast starfinu og hvað það felur í sér að vinna við markaðsmál. Þetta var
tækifæri til að flýta því ferli og gefa mér betri sýn á hvað ég vildi gera í framtíðinni.“
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Guðlaug Matthildur Jakobsdóttir og
Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir.

Skiptinám í Maine og
starfsnám hjá Eimskip
Nemendur vilja búa yfir reynslu þegar þeir útskrifast úr háskóla og ef hún er
erlendis frá – enn betra. Í sumar gerði Háskólinn í Reykjavík samning, þann
fyrsta sinnar tegundar hér á landi, við University of Southern Maine (USM) í
Bandaríkjunum og Eimskip. Með samningnum býðst nemendum HR að stunda
starfsnám erlendis sem er metið til eininga.
Nemendur HR geta lokið skiptinámi við USM eins og

Ekki einungis horft á einkunnir

„Bæði um nemendur og fyrir útskrifaða nemendur

við fjölmarga erlenda háskóla sem HR er með sam-

„Markmið okkar er að hver og einn nemandi dafni

um störf en ungt fólk í dag lítur á allan heiminn sem

starfssamninga við. Þar að auki geta þeir sótt um

meðan hann er í námi og þroski hæfileika sína sem

sitt atvinnusvæði. Þess vegna er gott að nýta tímann

að ljúka starfsnámi á sama tíma, hjá Eimskip sem er

mest hann má. Þá erum við ekki einungis að horfa

vel á meðan maður stundar háskólanám.“ Í áraraðir

með starfsstöð í Maine. Nemendur USM geta gert

á einkunnir í námskeiðum, heldur viljum við útskrifa

hafa nemendur HR jafnframt getað sótt um Erasmus-

slíkt hið sama hér við HR og lokið starfsnámi hjá Eim-

einstaklinga sem eru sérfræðingar á sínu sviði en

styrk til að stunda starfsnám í Evrópu á sumrin eða

skip í Reykjavík. Starfsnámið er metið til eininga.

hafa jafnframt til að bera samskiptafærni og víðsýni.

strax að loknu námi.

Tækifæri til að stíga út fyrir
þægindarammann

HR leggur meðal annars áherslu á hópavinnu og
ið að útskrifa nemendur með færni sem nýtist þeim

Jafnvel betra en hefðbundið
skiptinám

Guðlaug Matthildur Jakobsdóttir er forstöðumaður

strax í störfum að námi loknu,“ segir Jóhanna Vigdís

Fyrir þá sem eru einbeittir í að byggja upp ferilskrána

alþjóðaskrifstofu Háskólans í Reykjavík. „Með þess-

Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri tengsla við HR.

sé starfsnám erlendis, eins og það sem HR býður

um nýstárlega samningi við USM og Eimskip öðlast

lausn raunhæfra verkefna í námi enda er markmið-

nemendum í samstarfi við Eimskip, jafnvel betra en

gráðunnar. Að stíga út fyrir þægindarammann og

Samkeppni við háskóla um
allan heim

vinna í framandi umhverfi eflir aðlögunarhæfni

Guðlaug og Jóhanna segja nauðsynlegt fyrir háskóla

Þetta er góð blanda; menntunin er forsendan fyr-

einstaklinga og þeir verða færari í að vinna með alls

að þróast í samræmi við aukna alþjóðavæðingu og

ir því að þú komist með fótinn inn fyrir dyrnar, en

konar fólki með mismunandi bakgrunn. HR er vel

samkeppni. Þær þurfa að horfa út fyrir landsteinana

reynslan veitir þér forskot,“ bætir Jóhanna Vigdís við.

tengdur atvinnulífinu og þetta er einfaldlega liður í

í störfum sínum enda er HR í samkeppni við háskóla

Hún segir HR muni þróa og skrifa undir fleiri samn-

að gefa nemendum aukið val og fjölbreytni í að efla

út um allan heim um nemendur og kennara. „Það er

inga um starfsnám erlendis í framtíðinni, og að vinna

sig enn frekar.“

meiri samkeppni í dag, óneitanlega,“ segir Guðlaug.

við það sé nú þegar í gangi.

nemendur HR fleiri tækifæri til að auka virði háskóla

hið hefðbundna skiptinám. „Starfsreynslan skiptir
meira og meira máli í nútíma samkeppnisumhverfi.
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„Þetta selur sig
bara sjálft!“
Á morgunverðarfundi viðskiptadeildar Háskólans í
Reykjavík og Icelandic Startups 14. febrúar var leitað
svara við því hvort markaðsmál fái nægjanlega athygli hjá
íslenskum sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum.
Fyrirlesarar voru íslenskir og erlendir reynsluboltar úr nýsköpunargeiranum sem
hafa komið nýrri vöru og þjónustu á alþjóðlegan markað. Líflegar umræður spunnust um hvort hér á landi sé næg þekking á því hversu mikla fjárfestingu þarf í
markaðsstarf til að ná árangri á alþjóðlegum markaði og hvort íslensk fyrirtæki nýti
sér nægjanlega sérstöðu Íslands við markaðssetningu íslenskra vara.

Stefna á öflugt samstarf
viðskiptadeilda
Viðskiptadeildir HR og University of Southern Maine
stefna á öflugt samstarf í kennslu og rannsóknum.
„Háskólinn í Reykjavík er alþjóðlegur háskóli og við stefnum á að

Aðalfyrirlesari var Oliver Luckett, raðfrumkvöðull og fjárfestir sem stofnað hefur og
selt vel heppnuð nýsköpunarfyrirtæki í Bandaríkjunum, m.a. theAudience og DigiSynd. Oliver er höfundur bókarinnar The Social Organism: A Radical Understanding
of Social Media to Transform Your Business and Life. Hann fluttist nýlega til Íslands
þar sem hann tekur virkan þátt í nýsköpunarumhverfinu. Eliza Reid, forsetafrú, var
fundarstjóri og stjórnaði umræðum.

styrkja samstarf okkar enn frekar við ákveðna háskóla. Ástæður þess
að við viljum vinna meira með University of Southern Maine (USM)
er að í fyrsta lagi er þetta mjög góður háskóli og í öðru lagi þá eru
margir spennandi samstarfsmöguleikar milli skólanna tveggja sem
munu nýtast nemendum okkar og íslensku samfélagi,“ segir Páll
Melsted Ríkharðsson, forseti viðskiptadeildar HR. „Ég heimsótti USM
fyrst síðastliðið vor og vissi lítið um áherslusvið þeirra í rannsóknum
og það má segja að ég hafi orðið fyrir hugljómun þarna úti. Það sem
við höfum rætt er samstarf á sviðum nýsköpunar, ferðamálafræða og
haftengdrar nýsköpunar.“
Páll er nýkominn frá Maine þar sem starfsfólk viðskiptadeilda háskólanna fundaði um hugsanlegt samstarf. Hann segir að nú sé verið að
undirbúa tvíþætta meistaragráðu frá HR og USM og sumarskóla hér á
landi fyrir nemendur hvaðanæva að. „Maine tekur á móti gríðarlegum
fjölda ferðamanna á hverju ári sem vilja skoða náttúrufegurðina sem
fylkið býr yfir og við USM eru sérfræðingar sem hafa mikla þekkingu á
ferðamálafræðum sem við hefðum gagn af að læra af. Maine-fylki er
jafnframt mikið sjávarútvegsfylki. Portland er hlekkur í flutningskeðju
frystra sjávarafurða frá Íslandi, Noregi og Evrópu og hafnirnar þar eru
gáttin inn á Bandaríkjamarkað. Þetta er einmitt ástæðan fyrir því að
Eimskip er með starfsstöðvar þarna og mikil umsvif.“ Um 10 þúsund
nemendur stunda grunn- og meistaranám við USM.

Elín Hjálmsdóttir
framkvæmdastjóri
mannauðssviðs hjá Eimskip
„Gott samstarf við gróskumikið starf í háskólasamfélaginu skiptir
miklu máli fyrir starfsemi Eimskips, því þar er oft uppspretta nýjunga
og fjölbreyttra hugmynda. Góð hugmynd sem kemst
til framkvæmda er grunnur að þróun á fyrirtæki og getur skilað miklu virði til fyrirtækis
bæði til skemmri og lengri tíma. Með
starfsreynslu erlendis hlýtur einstaklingur reynslu í ólíku umhverfi þar
sem áskoranirnar geta falist bæði
í að auka við sig faglega þekkingu
og að takast á við ólíka menningu.
Slík reynsla ætti alltaf að gefa af
sér öflugri einstakling með reynslu
í farteskinu sem getur nýst við
ýmsar aðstæður. Fyrir Eimskip eru
verðmæti fólgin í öflugum mannauði
með fjölbreytta reynslu.“

Ásgeir Atlason

BSc í tölvunarfræði frá HR 2017
—
Starfsnám við H-O-T (Härte- und
Oberflächentechnik) í Nürnberg, Þýskalandi
„Verkefnið mitt felst í því að hefja þróun á hugbúnaði undir handleiðslu
yfirmanns míns næstu sex mánuði. Hugbúnaðurinn á að taka við af
eldra kerfi sem er í notkun núna. Við komuna til Þýskalands var mjög vel
tekið á móti mér, fyrirtækið hjálpaði mér með allt í kringum skráningar,
tryggingar, bankamál og þess háttar og aðrir starfsmenn hafa aðstoðað
mig líka, sýnt mér borgina og gefið mér ýmsar ráðleggingar. Starfsnám
var góður kostur fyrir mig af því ég vildi fá starfsreynslu. Ég hafði ekki
unnið við forritun fram að þessu svo starfsnámið er kærkomin viðbót á
ferilskrána. Það skaðar heldur ekki að læra eitthvað í þýsku í leiðinni.“
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Framtíðin er hér

-Íslenska taugalífeðlisfræðisetrið
Þrívíddarprentuð kjálkabein, forritun, frumuræktun, stærðfræðileg líkön og húð sem er búin
til á rannsóknastofu. Þróunin í læknavísindum hefur verið ótrúleg frá því við byrjuðum að
sótthreinsa skurðhnífa og taka röntgenmyndir sem hvoru tveggja þóttu byltingarkenndar
framfarir á sínum tíma. Í heilbrigðisverkfræði, sem hefur verið í hraðri þróun undanfarna
tvo áratugi, skarast verkfræði, upplýsingatækni og læknisfræði.
Nám í heilbrigðisverkfræði við Háskólann í Reykjavík hefur notið vinsælda frá

upp Íslenska taugalífeðlisfræðisetrið en hjarta setursins er 256-rása EEG-heilariti.

fyrsta degi kennslu árið 2005 og í haust var stærsti hópur nýnema við tækni- og

Að kaupunum og uppbyggingu setursins koma vísindamenn við HR, Landspítala

verkfræðideild HR skráður í BSc-nám í heilbrigðisverkfræði. Heilbrigðistæknisvið

– háskólasjúkrahús, Össur, Íslenska erfðagreiningu, HÍ og Hjartavernd. „Þetta er

deildarinnar leggur áherslu á rannsóknir og nýsköpun og innan þess eru starf-

besta tækið sem völ er á til að rannsaka rafboð í mannsheilanum, sérstaklega til

ræktar tvær rannsóknarstofnanir: Heilbrigðistæknisetur og Íslenska taugalífeðlis-

að afla þekkingar í hugfræði (cognitive science) og taugavísindum. Ef heilaritinn er

fræðisetrið. Þar er hýst rannsóknarstarf sem leiðir saman vísindamenn frá marg-

notaður á meðan einstaklingur framkvæmir ákveðið verk er hægt að kortleggja

víslegum fræðasviðum sem eiga það sameiginlegt að móta nýja tækni sem notuð

þau svæði í heilanum sem eru virkjuð á meðan á því stendur. Þannig getum við

er í læknisfræði eða mun verða notuð í framtíðinni. Við fengum Paolo Gargiulo,

hermt eftir sjúkdómsástandi og í framtíðinni getum við séð hvað gerist í heilanum

dósent í heilbrigðisverkfræði við tækni- og verkfræðideild, til að fara yfir helstu

þegar einstaklingur fær flogakast, til dæmis.“ Við setrið vinnur vísindafólk að marg-

rannsóknasvið vísindamanna við Heilbrigðistæknisetrið og Íslenska taugalífeðlis-

víslegum þverfaglegum rannsóknum og alþjóðlegum verkefnum og heilaritinn nýt-

fræðisetrið við HR sem hann veitir forstöðu.

ist í margvíslegri kennslu til dæmis í sálfræði, verkfræði og íþróttafræði .

Taugaverkfræði
„Þetta er fag sem er í hraðri þróun innan heilbrigðisverkfræðinnar og snýst um

Undirbúningur skurðaðgerða með
þrívíddarprentun

að rannsaka taugakerfið til að skilja það betur. Þá fyrst getum við gert við það,

Með samstarfi HR og Landspítala hefur verið unnið mikið frumkvöðlastarf við þró-

bætt það eða nýtt okkur eiginleika þess. Hérna í HR höfum við þróað aðferðir

un á notkun þrívíddarprentunar við undirbúning skurðaðgerða og segja má að

og ferla, í samstarfi við Ceon Ramon, heiðursprófessor við HR og Washington-

Ísland sé í fremstu röð í heiminum þegar kemur að slíkri þjónustu. „Þróun á þessu

háskóla í Seattle í Bandaríkjunum, til að greina og gera líkön af starfsemi heil-

sviði hefur haft mikil áhrif á læknismeðferðir. Markmiðið með því að nota þrívíddar-

ans.“ Fyrir tveimur árum hlaut heilbrigðistæknisvið styrk frá RANNÍS til að byggja

prentuð líffæri er að bæta undirbúning skurðlækna og þjálfun, bæta árangur af
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Þrívíddarprentað hjarta.

skurðaðgerðum og minnka kostnað við þær. Læknar

um upplýsingatæknihliðina. Þetta verkefni hefur gef-

og skurðlæknar af mismunandi sérsviðum geta núna

ið af sér 10 meistaraverkefni og eitt doktorsverkefni

lagt inn beiðnir um að láta prenta þrívíddarlíkön og

og niðurstöður rannsóknanna hafa birst í fjölda rit-

þau eru tilbúin innan sólarhrings. Það er búið að

rýndra tímarita.“

prenta meira en 200 slík líkön fyrir hjartaaðgerðir,
bæklunarskurðaðgerðir og taugaskurðaðgerðir hér á

Vefjaverkfræði

landi. Tæknin hefur slegið í gegn og er orðin órjúfan-

Lengi vel hefur menn dreymt um að geta endur-

legur hluti þjónustu innan spítalans og sífellt er verið

nýjað útlimi, lagað líffæri og læknað sjúkdóma sem

að víkka út notkunarmöguleikana.“

hrjá okkur á lífsleiðinni. Ein af ástæðum þess að
þetta verður æ meira aðkallandi viðfangsefni er að

Heilbrigðistækni og
endurhæfing

við lifum lengur og líkamar okkar eru ekki þróaðir til
slíks langlífis. Vefjaverkfræði tengir saman verkfræði,

Óli Rúnar (lengst til hægri) ásamt
bruggmeisturunum hjá Borg Brugghúsi.

Óli Rúnar Jónsson
Hvar: Reykjavík og Martin, Slóvakíu

Rehabilitation engineering er fræðasvið þar sem verk-

efnafræði, efnisfræði og líffræði. „Í grunninn byggir

Gráða: BSc í viðskiptafræði frá HR 2006

fræðiaðferðir nýtast við hönnun, þróun og gerð

vefjaverkfræði á því að nota verkfræðilega nálgun til

tæknilausna til að leysa vandamál sem eru til komin

að hanna og smíða líffæri og vefi. Ekki ólíkt því þegar

vegna fötlunar, sjúkdóma eða meiðsla. Sú birtingar-

þú byggir brú þarf að huga að burðarþoli, efnisvali,

Starf: Borgarstjóri Borgar Brugghúss,
útflutningsstjóri Ölgerðarinnar
og tónlistarmaður.

mynd þessa rannsóknarstarfs sem við þekkjum

útliti og tækjum til smíðarinnar. Sama gildir þegar þú

sennilega best eru stoðtæki eins og þau sem Össur

ætlar að smíða líffæri eins og bein, hjarta eða nýra.

framleiðir. „Í HR höfum við þróað matskerfi fyrir sjúk-

Það skiptir máli hvaða efni þú ætlar að nota í burðinn,

linga sem þurfa að fara í heildarmjaðmaliðarskipti.

náttúrulegt efni eða gerviefni, hvaða frumur ætlarðu

Markmiðið er að meta hver sé besta tegund af gervi-

að nota til að smíða sjálfan vefinn, stofnfrumur,

liði á áreiðanlegan og auðveldan hátt
fyrir hvern og einn, því áður en aðgerð
er framkvæmd þarf til dæmis að velja
á milli mismunandi tegunda af gerviliðum. Allir sem taka þátt í rannsókninni eru metnir með lífaflfræðilegum
mælingum einum degi fyrir aðgerð og
aftur einu ári eftir aðgerðina. Með því
að þróa einfalt og öruggt matskerfi

„Ekki ólíkt því þegar þú byggir brú
þarf að huga að burðarþoli, efnisvali,
útliti og tækjum til smíðarinnar þegar
þú ætlar að smíða líffæri eins og bein,
hjarta eða nýra.“

„Verkefnin mín í vinnunni eru daglegur rekstur
og þróun á Borg Brugghúsi, vörumerkjastjórnun á
vörumerkjum Ölgerðarinnar í sterkvíni (Brenni
vín, Opal og Tópas o.s.frv.) ásamt yfirumsjón með
bjórvörumerkjum Ölgerðarinnar og útflutningi.
Einnig kem ég að þróun framtíðarsýnar fyrir
tækisins og þróun nýrra vörumerkja. Námið í
viðskiptafræði var góður grunnur og bjó mig vel
undir almenna verkefnastýringu sem má kannski
segja að sé hið daglega verkefni námsmanna.
Tenging HR við atvinnulífið setti námið og verk
efnavinnu enn fremur í raunverulegt samhengi
sem ég tel að hafi skipt sköpum í gagnsemi þess og
gerði það mun áhugaverðara fyrir mig.“

má bæta heilbrigðisþjónustu, minnka
kostnað til framtíðar og þróa skilmerkilegar klínískar

stofnfrumur úr fósturvísum, iPS frumur, erfðabreytt-

verklagsreglur. Verkefnið hefur mikla kosti í för

ar eða ekki. Einnig skiptir miklu máli hvernig þú ætl-

með sér, ekki síst félagslega, auk augljóss framlags

ar að koma frumunum saman við efnin. Ætlarðu

til læknavísindanna. Það hefur hlotið margar viður-

að nota þrívíddarprentun, viltu nota burðarvirki og

Verðlaun HR

kenningar hér heima og erlendis. Halldór Jónsson,

„bioreactor-kerfi“, eða viltu rækta frumurnar í einn-

Þau Eyjólfur Ingi Ásgeirsson, dósent við tækni- og

prófessor og yfirlæknir á bæklunarskurðlækninga-

ar frumu lagi eins og þegar verið er að smíða húð?“

verkfræðideild; Lóa Hrönn Harðardóttir, náms- og

deild Landspítalans ber ábyrgð á klínísku rannsókn-

Ólafur E. Sigurjónsson, ásamt Paolo, hefur verið að

starfsráðgjafi og Hannes Högni Vilhjálmsson, dós-

inni, Magnús Gíslason, lektor við heilbrigðistækni

vinna að verkefni á sviði vefjaverkfræði ásamt fjölda

ent við tölvunarfræðideild, hlutu kennsluverðlaun,

svið HR, sér um lífaflfræðilegu mælingarnar og Kyle

samstarfsmanna innanlands og erlendis sem leggja

þjónustu
verðlaun og rannsóknarverðlaun HR árið

Edmunds, aðjúnkt við heilbrigðistæknisvið HR sér

til þekkingu sína á sviði efnisfræði.

2017. Verðlaun HR eru veitt á hverju ári en markmiðið með verðlaununum er að hvetja starfsmenn til nýsköpunar og þróunar í sínum störfum, hvort sem það
er á sviði kennslu, rannsókna eða þjónustu. Kristján
Þór Júlíusson, mennta- og menningarmálaráðherra,
afhenti verðlaunin.

Frá vinstri: Ari Kristinn Jónsson, Lóa Hrönn Harðardóttir,
Eyjólfur Ingi Ásgeirsson, Hannes Högni Vilhjálmsson og
Kristján Þór Júlíusson.
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Námskeið HR fyrirmynd
fyrir háskóla í Kanada
Námskeið í nýsköpun og stofnun
fyrirtækja, sem þróað hefur
verið innan HR undanfarin ár,
var erlendum kennurum og
nemendum innblástur og mikill
áhugi er á að kenna námskeiðið
með svipuðu sniði í háskólanum í
Alberta í Kanada.
Það hljómar næstum óyfirstíganlegt að setja fram
hugmynd, viðskiptaáætlun og frumgerð af nýrri vöru
eða þjónustu á aðeins þremur vikum – og það með
fólki sem þú hefur jafnvel aldrei hitt áður. Á hverju
vori ljúka nemendur á fyrsta ári grunnnáms við HR
skyldunámskeiðinu Nýsköpun og stofnun fyrirtækja.
Nemendur vinna í hópum sem eru settir saman á

Volcano Seafood hlaut Guðfinnuverðlaunin í ár fyrir
hugmynd sína að nýstárlegu snarli úr þurrkaðri keilu.

handahófskenndan hátt, þannig að nemendur úr
mismunandi fögum: viðskiptafræði, lögfræði, verkfræði, sálfræði, tölvunarfræði, íþróttafræði og tækni-

stýrt undanfarin ár. Í kjölfarið komu

fræði þurfa að vinna saman. Nemendur sem ljúka

13 nemendur úr mismunandi deild-

námskeiðinu hafa því ekki aðeins öðlast færni í að

um frá Háskólanum í Alberta til Ís-

þróa hugmynd, skrifa viðskiptaáætlun og kynna hana

lands og tóku þátt í námskeiðinu

fyrir fjárfestum heldur hafa einnig fengið þjálfun í að

síðastliðið vor. Háskólinn mun í fram-

vinna með fólki úr mismunandi námsgreinum.

haldinu ráðast í að koma svipuðu
námskeiði á fót í Alberta. Mario segir

„Geta til að vinna með fólki úr öðrum
greinum er ekki val í nútíma samfélagi
heldur færni sem einstaklingar verða
að hafa tileinkað sér.“

það ekki síst þjálfunina í að vinna í

sem fylgdu nemendunum hingað til lands. „Þetta

hópi sem sé litið til. „Geta til að vinna með fólki úr

er önnur leið til að læra að leysa vandamál.“ „Nám-

Nýmæli í námskeiðinu í ár var þátttaka kanadískra

öðrum greinum er ekki val í nútíma samfélagi heldur

skeiðið sameinar nemendur úr mismunandi grein-

háskólanema. Mario Nascimento, prófessor við há-

færni sem einstaklingar verða að hafa tileinkað sér.“

um strax, miklu fyrr en í flestum háskólum,” segir

Heillaður af
hugmyndafræðinni
skólann í Alberta í Kanada og forseti tölvunarfræði-

Anthony Briggs, prófessor við viðskiptadeild Háskól-

um leið heillaður af hugmyndafræðinni á bak við

Fjölbreytni og samvinna auka
líkur á árangri

það. Það varð úr að Hrefna Sigríður Briem, forstöðu-

„Þegar þú verður að leysa áskoranir með öðrum,

vissulega haft áhrif, en rannsóknir sýna að fjölbreytni

maður grunnnáms í viðskiptadeild, hélt kynningu í

lærirðu mikið,“ segir Michael Lipsett, prófessor í

og samvinna auka líkur á að fleiri nýjar hugmyndir

Edmonton í Alberta á námskeiðinu sem hún hefur

vélaverkfræði, sem var einn af þremur prófessorum

komi fram og að þær hafi áhrif.“

deildar háskólans, heyrði af námskeiðinu og varð

ans í Alberta. „Þannig ná nemendur að skilja hver
annan betur. Frumkvöðull sem starfar einn getur

Námskeið sem
brýtur niður múra
Gott að treysta á teymið
Elena Istomina, nemi við háskólann í Alberta og þátttakandi í Nýsköpun og stofnun fyrirtækja, var hæstánægð. „Námskeiðið brýtur niður veggi milli deilda. Ég
þurfti að fara alla leið til Íslands til að hitta nemendur í jarðfræði og eðlisfræði sem
stunda nám við sama háskóla og ég. Stórar háskólabyggingar eru því miður oft
hannaðar þannig að þær ýta undir aðgreiningu. Sem nemi í viðskiptafræði er ég
mest í viðskiptafræðibyggingunni og hitti aðra nemendur í viðskiptafræði. Þegar
við svo komum út á vinnumarkaðinn þurfum við allt
í einu að vinna með fólki
úr allskonar greinum, eins
Hópurinn frá háskólanum í Alberta sem tók þátt
í Nýsköpun og stofnun fyrirtækja í ár.

og

vísindamönnum

og

„Ég þurfti að fara alla leið til
Íslands til að hitta nemendur
í jarðfræði og eðlisfræði“
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Styrkir frá
atvinnulífi
Mikilvægur liður í öflugum tengslum Háskólans í Reykjavík við
atvinnulífið eru rannsóknar- og nýsköpunarverkefni sem unnin
eru í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. Við háskólann eru reknir
sérstakir verkefnasjóðir sem styrktir eru af helstu samstarfs
aðilum HR. Rannsóknirnar sem styrktar eru, eru fyrst og fremst á
meistarastigi en einnig hafa verið veittir styrkir til umfangsmeiri
rannsókna til doktorsverkefna.

Hlutu verðlaun
í Venture Cup í
Kaupmannahöfn
Sú hugmynd sem hlaut Guðfinnuverðlaunin í Nýsköpun
og stofnun fyrirtækja í ár var Volcano Seafood, bragðbætt
snarl úr þurrkaðri keilu.

Úthlutanir fyrir skólaárið 2017-18

– Impact of Social Media Message Design and
Content on Customer Behavior
– Physical Activity and Sedentary Behaviour in
the Workplace
– Container Stock Management

Stofnað var til verðlaunanna árið 2007 með það að markmiði að styðja við
frumkvöðlastarf og nýsköpun nemenda við HR. Fleiri verðlaunahugmyndir
tilfinningar og skynja félagslegar aðstæður, Wonders of Iceland, upplifunar

– Monitoring Cognitive Workload in Aviation by
Monitoring Speech

setur í Reykjavík og Receptus, hugbúnaðarlausn og símaforrit sem getur leyst

– Assessing the Value of Social Media Posts and Ads

pappírsprentara og pappírskvittanir af hólmi.

– Personal Recommendation Systems for Flight and
Auxiliary Product Offerings

voru Tilfinninga-Finnur, forrit sem aðstoðar börn á einhverfurófi að skilja

Hópurinn á bak við Volcano Seafood tók þátt í alþjóðlegri nýsköpunarkeppni háskólanema í Kaupmannahöfn í lok september. „Við vorum með
tvær tegundir af keilusnakkinu okkar, BBQ chips og Fire chips með chilli
og þeir sem smökkuðu voru mjög hrifnir. Við fengum oft að heyra að það
væri örugglega gott með bjór, sem er akkúrat það sem við höfum séð fyrir
okkur líka. Sigurvegararnir í okkar flokki voru strákar frá Finnlandi sem muldu
grænmeti niður í duft svo hægt væri að neyta þess í drykkjarformi eins og

– Air Traffic Forecast
– Optimisation of Gate Display Times at Keflavík Airport

í prótíndrykkjum og ávaxtasafa, sem okkur fannst alveg frábær hugmynd.

– Ábyrgð á tjóni vegna starfsemi Keflavíkurflugvallar

Við skemmtum okkur konunglega og þetta var frábær reynsla. Næstu skref
okkar er að setjast niður og ákveða hvað við viljum gera í framhaldinu. Við

– Monitoring Cognitive Workload in Aviation by
Monitoring Speech

höfum klárlega fundið fyrir áhuga á vörunni okkar. Tíminn verður svo að fá

– Towards Safe Trusted Automation in Air Traffic Control

að leiða það í ljós hvað er næst á dagskrá hjá okkur.“ Volcano Seafood hlaut
verðlaun í keppninni fyrir bestu mörkun á hugmynd (Best Brand Award) fyrir
vörumerki, umbúðir og kynningu.
– Styrkur til rannsóknaseturs í markaðsfræði
og neytendasálfræði

– Fish Consumption and Distribution in Iceland. An Investigation
Using Choice Based Conjoint Analysis
– Grunnlínur yfir íslenska firði og flóa
tæknifólki. Við höfum einfaldlega aldrei unnið með slíku fólki áður.“ Með því
að halda námskeiðið strax á fyrsta ári segir hún að bilið milli deilda sé brúað

– Slysatrygging sjómanna

og komið í veg fyrir ranghugmyndir sem nemendur hafa oft um annað fagsvið en sitt eigið. Þannig sé komið í veg fyrir hræðslu við þekkingu annarra.
„Maður þarf nefnilega að læra að hafa ekki rétt fyrir sér og að leyfa þeim
nemanda sem er sérfræðingur á ákveðnu sviði að kenna manni og leiðrétta.“

Síminn – nýr samstarfsaðili
Nýlega bættist Síminn í hóp samstarfsaðila sem styrkja meistaraverkefni

Þegar Elena bað nemendur við HR að kenna sér einhverja íslensku varð

nemenda HR. Með samstarfssamningnum gefst nemendum tækifæri til að

„þetta reddast“ fyrir valinu. „Sem svokölluð A-manneskja er ég alltaf að reyna

þróa nýjustu þjónustu og tækni á sviðum sjónvarps, upplýsingatækni og fjar-

að stressast ekki, ekki að reyna að hafa stjórn á öllu og hafa ekki áhyggjur af

skiptaþjónustu í samstarfi við Símann. Viðfangsefnin eru fjölmörg en snerta

smáatriðum. Ég segi þetta reglulega núna við sjálfa mig. Ég fann að það fólst

meðal annars gervigreind, snjalltækni, snjöll heimili, nýjar leiðir í viðskiptum,

ákveðið frelsi í að þurfa að stökkva út í djúpu laugina og treysta á teymið.“

afþreyingu og fjölmargt fleira.

hr.is

Velkomin í HR
Háskólinn í Reykjavík býður upp á verkefnamiðað nám, góða kennslu,
framúrskarandi aðstöðu, öflugar rannsóknir og sterk tengsl við atvinnulífið.
Fjölbreyttar námsbrautir í grunn- og framhaldsnámi:
– Hagfræði
– Iðnfræði / byggingafræði
– Íþróttafræði
– Lögfræði
– Sálfræði
– Tæknifræði
– Tölvunarfræði
– Verkfræði
– Viðskiptafræði

og á

Frekari upplýsingar á hr.is
: reykjavikuniversity

