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Án samkeppni 
staðna háskólarnir

  ri Kristinn telur samkeppni nauðsynlega háskóla- 
  samfélaginu. „Samkeppni kemur í veg fyrir að 
  háskólarnir staðni, gerir háskólaumhverfið kvik-
ara og styður við nýsköpun og þróun. Háskólastofnanir 
eiga að vinna saman þar sem það á við og ber árangur. 
Þetta gerist af sjálfu sér í samkeppnissjóðum fyrir rann-
sóknir, þar sem teymi eru mynduð þvert á háskóla til að 
vinna að rannsóknarverkefnum og keppa um fjármagn 
en til að þetta sé mögulegt í námi þurfa allir háskólarnir 
að koma að verkefnunum á sama grunni. Það þýðir 
jafnræði í fjármögnun ríkisins, sömu rekstrarforsendur 
og sama svigrúm til gjaldtöku. Besta leiðin til að ná þessu 
er að allar háskólastofnanir á Íslandi verði sjálfseignar-

Háskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 
1998 en með sameiningu við Tækni há
skólann árið 2005 varð stærsti tækni
háskóli landsins til. Á þeim stutta tíma 
sem síðan er liðinn hefur HR sannað gildi 
sitt fyrir íslenskt samfélag í menntun, ný
sköpun og rannsóknum. Dr. Ari Kristinn 
Jónsson, sem tók við sem rektor HR 
fyrir tæpum þremur árum, segir það full
víst að háskólinn hafi verulega breikkað 
og styrkt háskólamenntun á Íslandi. „Há
skólinn í Reykjavík er annar af tveimur 
stærstu háskólum landsins. Við höfum 
lagt áherslu á nýjungar í kennslu, fjölgað 
valkostum íslenskra háskóla stúdenta og 
um leið aukið samkeppni í háskóla sam
félaginu, sem var orðið afar aðkallandi.“ 

A

LjósmynD: CHRisTopHeR LunD
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stofnanir sem vinni eftir sömu reglum og hafi sömu við-
mið um árangur þegar kemur að fjármögnun ríkisins.” Í 
þessu samhengi telur Ari Kristinn mestu skipta að rétt sé 
gefið af hálfu hins opinbera. 

„Kerfið er byggt upp í kringum fjármögnun stofnana á 
fjárlögum, frekar en fjármögnun verkefna, en það leiðir 
til þess að stofnunum og fólki er att saman, með þeim 
af leiðingum að hindranir spretta upp og tækifæri og verð-
mæti glatast. Þessu verður að linna. Við verðum í sam-
eigin legu átaki, stjórnvöld og háskólasamfélagið, að 
endur  skoða núverandi kerfi með það fyrir augum að 
rekstr ar  grunnur kennslu og rannsókna allra háskóla sé á 
jafnræðisgrundvelli, í stað þess að byggja á því hvernig 
hlutir hafi alltaf verið. Sem dæmi um misbresti í nú ver-
andi kerfi má nefna hversu gríðarlegur munur er á fram-
lagi ríkisins á hvern nemanda í ólíkum háskólum, án 
þess að fyrir því séu faglegar ástæður“ segir Ari Kristinn.

Tæknimenntun lykill verðmætasköpunar
Undanfarin ár hefur hefur ekki verið vandalaust að reka 
háskóla á Íslandi, enda hafa framlög ríkisins til háskóla 
landsins lækkað talsvert frá efnahagshruninu 2008 og 
umtalsvert ef litið er til Háskólans í Reykjavík sérstaklega. 
„Strax árið 2009 ráðlögðu erlendir sérfræðingar, sem 
reynslu höfðu af efnahagskreppu í Finnlandi og Svíþjóð, 
Íslendingum að skera ekki niður fjárframlög hins opinbera 
til háskólanna, enda er mikilvægi öflugs háskólastarfs 
fyrir verðmætasköpun, hagvöxt og lífskjör í samfélaginu 
óumdeilt. Þvert á ráðleggingar hafa framlög til íslenskra 
háskóla verið skorin niður þrjú ár í röð og langmest til 
tæknimenntunar á háskólastigi. Nú er ráðgert að ganga 
enn lengra, þrátt fyrir þá staðreynd að kraftmikill og 
viðvarandi hagvöxtur er forsenda þess að Ísland komist  
út úr kreppunni“ segir Ari Kristinn og bætir því við að 

atvinnulífið þurfi að byggja á þekkingu og hugviti sem 
skapi verðmæti til útflutnings, ef ætlunin sé að byggja 
hagvöxt á fleiri stoðum en nýtingu náttúruauðlinda.

Þar við bætist sú staðreynd að íslenskir háskólar máttu 
ekki við niðurskurði enda voru þeir afar illa fjármagnaðir 
fyrir efnahagshrunið. „Hverjum háskólanema á Íslandi 
fylgdu aðeins um 56% þeirra framlaga sem fylgdu meðal-
háskólanema á Norðurlöndum. Hlutfallslega verja íslensk 
stjórnvöld háu hlutfalli landsframleiðslu til menntunar 
en sökum þess hve litlum hluta er varið til háskóla er 
Ísland vel fyrir neðan meðaltal þegar kemur að háskóla-
menntun.” Ari segist hafa skilning á því að stjórn völd 
þurftu að vinna hratt í kjölfar hrunsins til að ná jafnvægi 
í útgjöldum ríkisins. „Það eru hins vegar mis tök að marka 
ekki stefnu um hvaða þættir eru mikil væg astir í háskóla-
starfi á Íslandi og gera í kjölfarið breyt ingar á háskóla-
kerfinu. Ákvarðanir um niðurskurð hafa verið teknar án 
samhengis og markmiða, í stað þess að nýta há skól ana 
markvisst til eflingar atvinnulífs og verðmæta sköpunar.”

Í niðurskurði undanfarinna þriggja ára hefur einna mest 
verið dregið úr fjárframlögum til Háskólans í Reykjavík 
sem að sögn Ara Kristins er sá stóru háskólanna sem best 
sinnir þörfum atvinnulífsins fyrir menntun. 

„HR er stærsti og öflugasti háskóli landsins þegar kemur 
að tækni, viðskiptum og lögum. Við menntum tvo af 
hverjum þremur sem ljúka tæknimenntun á háskólastigi, 
helming allra sem ljúka viðskiptamenntun og þriðjung 
þeirra sem ljúka laganámi. Ennfremur er HR mjög skilvirk 
menntastofnun því við útskrifum 18% þeirra sem ljúka 
háskólamenntun en fáum aðeins um 14% þeirra framlaga 
sem hið opinbera leggur til kennslu á háskólastigi. Þegar 
litið er til rannsókna er ljóst að HR er einnig öflugur 
rannsóknaháskóli, en um 14% þeirra fræðigreina sem 

„Kerfið er byggt upp í kringum fjármögnun stofnana á fjárlögum, frekar en 

fjármögnun verkefna, en það leiðir til þess að stofnunum og fólki er att 

saman, með þeim afleiðingum að hindranir spretta upp og tækifæri og 

verðmæti glatast. Þessu verður að linna. Við verðum í sameiginlegu átaki, 

stjórnvöld og háskólasamfélagið, að endurskoða núverandi kerfi með það 

fyrir augum að rekstrar grunnur kennslu og rannsókna allra háskóla sé á 

jafnræðis grund velli, í stað þess að byggja á því hvernig hlutir hafi alltaf verið.   

Sem dæmi um misbresti í núverandi kerfi má nefna hversu gríðarlegur 

munur er á framlagi ríkisins á hvern nemanda í ólíkum háskólum, án þess  

að fyrir því séu faglegar ástæður“.
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koma frá íslenskum háskólum og birtast í hinum virtu ISI 
tímaritum koma frá HR þó einungis um 9% rann sóknar-
framlaga hins opinbera séu veitt til HR.”

Í þessu ljósi telur Ari Kristinn óskiljanlegt hvers vegna 
einna mest hafi hlutfallslega verið skorið niður í fram-
lögum ríkisins til HR. „Ef frumvarp ríkisstjórnarinnar til 
fjárlaga gengur eftir mun niðurskurðurinn til HR nema 
17,4% frá árinu 2009, en útreikningurinn miðar við 
vísitölur neysluverðs í júní 2009 og ágúst 2012. Í sam-
anburði eru framlög ríkisins til Háskóla Íslands lækkuð 
um 0,7% á sama tímabili og út frá sömu vísi tölu-
útreikningum. Slíkur niðurskurður til stærsta tækniháskóla 
landsins gengur þvert gegn stefnu yfirvalda um eflingu 
þekkingariðnaðar, enda ljóst að hér er mikill skortur á 
tæknimenntuðu fólki og staðreynd að hann hamlar vexti 
atvinnulífs á Íslandi, verðmætasköpun og hagvexti“ segir 
Ari Kristinn og bendir máli sínu til stuðnings á niðurstöðu 
nýlegrar könnunar sem gerð var meðal 400 fyrirtækja 
innan Samtaka iðnaðarins. Samkvæmt henni þurfa fyrir-

Í niðurskurði undanfarinna þriggja ára hefur einna mest verið dregið úr fjár

framlögum til Háskólans í Reykjavík sem að sögn Ara Kristins er sá stóru 

háskólanna sem best sinnir þörfum atvinnulífsins fyrir menntun.

tækin um 2.000 tækni- og háskólamenntaða starfs menn 
á næstu árum til að styðja við vöxt sinn og þróun. 
Langmest er þörfin fyrir raunvísinda-, tækni- og verk-
fræði menntað fólk. 

Gæði og skilvirkni þegar skattpeningum  
er ráðstafað
En hvers ber að horfa til þegar fjárveitingar til háskóla eru 
ákvarðaðar? Ari Kristinn segir að gæði og skilvirkni ættu 
að vera lykilþættir þegar ákvarðanir eru teknar um ráð-
stöfun skattpeninga. „Vegna þess að það er erfitt að bera 
gæði háskóla á Íslandi saman á einhlítan og sann gjarnan 
hátt hefur HR sóst eftir og fengið alþjóðlegar vottanir til 
viðbótar við þær viðurkenningar sem mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið veitir. Þá höfum við staðið í fremstu 
röð í gæðaúttektum meðal háskóla á Íslandi og farið, fyrst 
íslenskra háskóla, í gegnum stofnanaúttekt á vegum 
gæða ráðs háskólastigsins, sem alfarið er skipað óháðum 
erlendum sérfræðingumog fengið mjög jákvæða niður-
stöðu eins og sjá má í opinberri skýrslu úttektar nefnd ar-
innar. Fyrir mér er það því óumdeildanlegt að HR stendur 
í fremstu röð þegar litið er til gæða og skilvirkni íslenskra 
háskóla.”

Þegar Ari Kristinn er beðinn að lýsa sérstöðu Háskólans  
í Reykjavík meðal íslenskra háskóla svarar hann því að 
hún felist annars vegar í skýrum fókus og hins vegar í  
því hvernig háskólinn nálgast menntun og rannsóknir í 

tengsl   um við atvinnulíf og samfélag með hagsmuni nem-
enda og gæði starfsins í fyrirrúmi. „Þessir þættir fléttast 
náið saman í starfi okkar svo það er langt mál að fara yfir 
alla þræðina, en tökum fyrir tvo lykilþræði sem dæmi. 
Innihald náms er einungis að hluta skilgreint með þeirri 
þekkingu sem nemandinn tileinkar sér, það er ekki síður 
skilgreint með getu nemandans til að nýta sér þekkinguna 
og beita henni. Í því dugir alls ekki að gera nokkur 
heimaverkefni á blaði, það þarf að ganga miklu lengra og 
það gerum við með því að láta nemendur, strax frá fyrsta 
ári í námi, fara í gegnum alla þætti þess að nýta sér 
þekkingu, frá því að leggja drög að lausn til þess að 
framkvæma hana og nýta. Þetta á jafnt við í lögfræði þar 
sem nemendur beita þekkingu í krefjandi verkefnum sem 
þau þurfa að standa skil á, jafnvel í málflutningi í dómsal, 
sem og í tæknigreinum þar sem nemendur beita þekkingu 
til að hanna, smíða og nota tæknilausnir. Bein nýting 
verkefna atvinnulífs og samfélags í því samhengi er svo 
einn liðurinn í sterku samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. 
Hinn þráðurinn sem ég vil nefna er hversu mikið við 

leggj um á okkur til þess að nemendum okkar gangi vel í 
námi og í atvinnulífinu að námi loknu. Það næst ekki 
með því að slaka á kröfum, þvert á móti. En það tekst 
með góðri stoðþjónustu, góðri aðstöðu, aðgengi að kenn-
urum og einlægum vilja kennara og starfsfólks að vinna 
með nemendum að árangri þeirra í náminu."

Sérstaða HR felst ennfremur í því að við einbeitum okkur 
að kjarnafagsviðum atvinnulífsins; tækni, viðskiptum og 
lögum. „Með því móti sköpum við heildstæðan háskóla 
sem hefur skýrt hlutverk. Þannig hefur HR bæði tekist að 
stórefla menntun og rannsóknir á þessum sviðum á 
Íslandi og að byggja brýr milli fagsviða, eins og til dæmis 
í meistaranámi í sjálfbærum orkuvísindum, undir merkj-
um REYST, en þar tvinnum við saman tæknifræði, verk-
fræði, viðskiptafræði, hagfræði og lögfræði, til að fá sterka 
þverfaglega námsbraut á sviði framleiðslu og nýtingu 
endurnýjanlegrar orku.“

Sem rektor segist Ari Kristinn afar stoltur af nemendum 
og starfsliði HR, sem vinna metnaðarfullt og dugmikið 
starf. Þá segist hann ekki síður stoltur af fórnfúsum eld-
móði háskólans til að sinna sínu hlutverki fyrir atvinnu líf 
og samfélag á erfiðum tímum. „Við höfum lagað okkur 
hratt að breyttum aðstæðum því við höfum verið samhent 
og staðföst. Hlutverk okkar er að efla samkeppnishæfni 
og lífsgæði fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélag, við erum 
stolt af þeim árangri sem við höfum nú þegar náð og 
stefnum á að ná enn lengra.”
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Að brjótast 
 úr viðjum 

neysluvanans

Neytendur eru til muna vanafastari en ætlað hefur verið 
og smekkur þeirra einfaldari. Meðalfjölskylda kaupir ekki 
nema um 300 vörueiningar á ári og innbyrðis samsetning 
þeirra breytist lítið á milli tímabila. Það hefur vakið upp 
spurningar um hvað móti neysluvenjur fólks og hversu 
auðveldlega megi breyta þeim. Flestir vilja breyta neyslu-
mynstrinu hjá sér, en það gerist að sögn Valdimars í fæst-
um tilvikum nema réttu áreitin séu til staðar. „Þar vegur 
markaðssetning innan matvöruverslunarinnar þungt.“
 Hann segir virkni vera lykilhugtakið fyrir innkaupa-
venjur í þessu sambandi. Virkur neytandi skoði vörur, 
leiti og beri saman, en aðeins 20% af hegðun neytendans 
sé slík þegar í matvöruverslunina er komið. „Það þýðir að 
við skiptavinir eru 80% tímans að fara frá einum stað til 
annars vegna þess að vörunum sem hann leitar að, og 
allir kaupa, hefur verið raðað út um alla verslun. Þetta 
mynstur, að ganga um verslanir sem eru að reyna að hitta 
í mark (selja) með þúsundum áreita (vörueininga), er að 
þessu leyti kannski meira í ætt við heilsubótargöngu.“

Átak þarf til
Aukinn skilningur á því hvað móti farveg daglegra neyslu-
venja er að sögn Valdimars mikilvægur. Þýðing þess nái 
langt út fyrir veggi stórmarkaðarins. Mikil áhersla sé lögð 
á að móta neysluvenjur fólks með hollari og heilbrigðari 
lífs stíl fyrir augum. Hvatningin er mikil og jafnvel áróð-
urs kennd á mörgum sviðum samfélagsins, s.s. í fjölmiðl-
um, menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu. „ Að taka upp 

heil brigðari lífsstíl reynist mörgum hins vegar hægara 
sagt en gert og er þá hægt að tala um átak. Við upplifum 
það m.a.s. sjálf sem átak að breyta neyslumynstri. Ansi 
meðvitaða hegðun þarf síðan til, t.d. að fá sér bara smá 
sælgæti á laugardögum og ekkert aðra daga. Umhverfið 
verður svo helst að vinna með, eða hvað gerist þegar 50% 
afsláttur er veittur af sælgæti á laugardögum?“
 Tregðulögmálin, það hversu erfitt er að breyta venj un-
um, geta að sögn Valdimars náð til flestra sviða samfélags-
ins sem eru á einhvern hátt neyslutengd. „Niðurstöður 
okkar gefa litla fylgni til kynna á milli viðhorfs og verkn-
aðar, þess sem mér finnst að ég ætti að gera og vil gera og 
svo þess sem ég geri. Það á sérstaklega við þegar hegðun 
tengist sjálfsstjórn og misræmi myndast í huga manns á 
milli skammtíma- og langtímaafleiðinga eða ávinnings. 
Það getur verið gaman að drekka áfengi, spila í spilakassa 
og borða góðan mat. Skammtímaávinningurinn er mjög 
skýr og erfitt getur reynst að skella alveg skollaeyrum við 
því. Svo er alltaf ákveðinn fjöldi fólks sem missir beinlínis 
stjórn á neyslunni.“

Nýjar áherslur í markaðssetningu
Á meðal þess sem Valdimar hefur skoðað er hvort og þá 
hvernig markaðsaðilar geti unnið markvisst að því 
samfélagslega markmiði að stuðla að hollari og heil-
brigðari lifnaðarháttum með hefðbundnum aðferðum 
mark aðsfræðinnar. Komið hefur í ljós að áherslur á hlut-
bundinn skammtímaávinning eða -afleiðingar gefa mun 

Þó að flesta langi að breyta hjá sér neyslumynstrinu, reynist það hægara sagt en gert. 
Áreiti og aðstæður í verslunum vinna gegn því ásamt venjum og löngunum sem erfitt 
getur verið að eiga við. Valdimar Sigurðsson, dósent við viðskiptadeild Há skól ans 
í Reykjavík, hefur á undanförnum árum unnið að viðamiklum rannsóknum á mörk-
um markaðsfræði, atferlisfræði og klínískrar sálfræði. Grunnurinn er breiður en rann-
sóknirnar eiga það sameiginlegt að greina þá þætti sem stjórna neyslu. Niður stöð-
urnar varpa skýrara ljósi á viðjar neysluvanans og hvernig brjótast megi út úr þeim. 
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betri raun en ávinningur eða afleiðingar sem eru óljósar, 
óvissar eða fjarlægar. Markaðssetning sem undirstrikar 
skilaboð eins og aukið þol eða meiri vöðva skilar þannig 
meiru en áhersla á almenna hollustu eða óljósar líkur á 
krabbameini.
 Rannsóknastarfið hefur með stuðningi RANNÍS og 
evrópskra rannsóknarsjóða teygt sig víða, m.a. til Íslands, 
Noregs, Danmerkur og Bretlands og hefur kauphegðun 
hjá þúsundum einstaklinga verið greind í samstarfi við stór-
ar verslunarkeðjur. Dæmigerð innkaup í rauntíma hafa 
verið kortlögð út í æsar, með hliðsjón af vöruframboði, 
staðsetningu vörunnar og verðlagningu og nálgun við-
skiptavina, úr hvaða hillum vara er helst tekin, hvaða vara 

ingu eða verð. Það eru í sjálfu sér engin ný sannindi að 
staðsetning vörunnar hefur áhrif á söluna, en í framhaldi 
má spyrja hvort og þá hvernig auðvelda megi neytendum 
sem það vilja að breyta neysluvenjum sínum.”

Fíknin í neyslunni
Auk rannsóknatilrauna á markaðssetningu í verslunum 
og á netinu hefur Valdimar verið að greina neyslutengda 
fíkn eins og kaupfíkn, spilafíkn eða matarfíkn á forsendum 
neytendasálfræði. Þó að hér sé um allt annað að ræða en 
vanaföst innkaup, þá benda rannsóknirnar til að sam-
eigin legir þættir séu engu að síður til staðar. 

er skoðuð og metin og hvaða vara endar í kerrunni. Einnig 
hefur verið stuðst við djúpviðtöl, rýnihópa og jafnvel 
augnskanna til að fylgja augnhreyfingum eftir. 
 Niðurstöðurnar, sem hafa birst í ritum á borð við  
Behavioral and Brain Sciences, Behavioral Processes, 
Journal of Applied Behavior Analysis og Behavior and 
Social Issues, hafa vakið verulega athygli.

Harðfisk eða sælgæti?
Að baki almennum neysluvenjum búa þó ekki ávallt 
flókin vísindi. „Staðsetning er sá þáttur sem kom sterk-
astur út. Með því að skipta t.d. harðfisk út fyrir tyggjó og 
sælgæti við afgreiðslukassa jókst sala á fisknum um 500% 
en dróst hægt og rólega saman á þeim vörum sem voru 
áður teknar“ segir Valdimar. Á meðal samstarfsaðila 
Valdimars eru stórar verslunarkeðjur, s.s. Fjarðarkaup og 
Hagar hér á landi og Coop, stærsta smásölukeðja Noregs. 
Hann segir markmið samstarfsins hafa verið að þróa þvert 
á aðferðir atferlisfræðinnar og markaðsfræðinnar hagnýt 
atferlislíkön. „Markmiðið var að gera verslunum kleift að 
meta kerfisbundið áhrif markaðsráða á borð við stað setn-

 Neysla stjórnast af einhvers konar umbunarkerfi. Það 
sem bragðast vel felur í sér vellíðan sem ýtir undir frekari 
neyslu þess. Þessi vellíðan eða umbun stjórnast m.a. af 
hormónum sem heilinn framleiðir og hafa lífeðlis fræði-
legar rannsóknir jafnframt leitt í ljós að heilinn starfar að 
þessu leyti aðeins öðruvísi í fíklum, sem geta fengið mun 
sterkari vellíðunarskilaboð en aðrir. „Hluti af þessari 
mynd er sá að matarfíklar vanmeta til dæmis oft hita-
einingainnihald og rangtúlka mat sem hollan ef smá 
græn meti sést á disknum“ útskýrir Valdimar. „Þá er hug-
ræn vinnsla hjá spilafíklum oft óskynsamleg að því leyti 
að næstum því vinningur er túlkaður sem auknar vinn-
ingslíkur auk þess sem þeir halda að spilakassar hafi eitt-
hvað með þeirra eigin leikni að gera.“ 
 Valdimar segir niðurstöður benda til að þetta umbunar-
kerfi sé undirliggjandi þáttur í daglegri ákvarðanatöku, 
sem gæti þá jafnframt skýrt tregðulögmál neyslu mynst-
ursins. „Því sterkari sem upplifunin á hugsanlegri umbun 
er og því nær sem hún er í tíma, þeim mun meiri verður 
fylgnin á milli þess sem okkur langar að gera og þess sem 
við gerum.”

mynDskReyTinG:  
josHua BeRGeR – josH@pLazm.Com
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  ámskeiðið kallast Nýsköpun og stofnun fyrir- 
  tækja og er skipulagt í samstarfi við Innovit ný- 
  sköpunar- og frumkvöðlasetur. Hrefna Sigríður 
Briem, forstöðumaður BSc náms í viðskiptafræði við við-
 skiptadeild HR, Kristján Kristjánsson framkvæmdastjóri 
Innovits og Benedikt Bjarnason MBA hafa umsjón með 
nám skeiðinu. Markmiði er að nemendur kynnist ný sköp-
un og frumkvöðlastarfsemi, gerð viðskiptaáætl unar og 
þrói með sér frumkvöðlaanda. Námskeiðið veitir nem-
endum þekkingu sem nýtist þegar út í atvinnulífið er 
kom ið og hæfni sem er til þess fallin að skapa störf í sam-
félaginu um leið og stofnað er til rekstrar. ,,Á námskeiðinu 
er mikið lagt upp úr því að nemendur geti unnið vandaða 
viðskiptaáætlun sem hægt er að leggja fyrir fjárfesta, að 
þeir setji viðskiptahugmynd á það form að aðrir skilji, 
sem leiðir til þess að hún geti orðið að veruleika og skapað 
verðmæti fyrir samfélagið“ segir Hrefna. 

Meðal þess sem nemendurnir fást við er hugmyndavinna 
og framsetning á viðskiptahugmyndinni. ,,Nemendur 
vinna þverfaglega saman við að finna viðskiptahugmynd 
og í framhaldi af því er unnið að viðskiptaáætluninni. 
Áhersla er lögð á að nemendur geri sér grein fyrir hvað 
það felur í sér að koma viðskiptahugmynd í framkvæmd. 
Undanfarin ár höfum við lagt áherslu á að nemendur 
finni viðskiptahugmynd úr ákveðnum klösum, eins og til 
dæmis innan hátækni, ferða-, menningar- og þjónustu-
iðnaði. Þá vinna nemendur náið með atvinnulífinu með 
svokölluðum mentorum eða sérfræðingum á þessum 
sviðum“. 

Verðmæti í viðsk iptahugmyndum
Allt frá stofnun Háskólans í Reykjavík hefur mikil 
áhersla verið lögð á að nemendur kynnist nýsköpun 
og frumkvöðlastarfsemi. Á fyrsta ári taka nemendur í 
grunnnámi í lagadeild, tækni- og verkfræðideild og 
viðskiptadeild skyldunámskeið þar sem lögð er áhersla 
á að nemendur finni viðskiptahugmynd og vinni að 
viðskiptaáætlun á þver  faglegum grunni. 

Nemendur hafa viljann og áhugann
Á námskeiðinu kynna nemendur verkefnið reglulega með 
svokölluðum lyftukynningum, þar sem þeir hafa eina 
mín  útu til að „selja“ hugmyndina hugsanlegum fjárfest-
um. Einnig gera teymin frumeintak (prototýpu) af nýju 
vörunni til að fá enn meiri reynslu af því að gera hugmynd 
að veruleika. Þeir þurfa ennfremur að sýna fram á að 
hugmyndin skili hagnaði. 

Hrefna telur námskeiðið gríðarlega mikilvægt fyrir 
nemendur HR. „Það er mikils virði að ná til nemenda á 
þessu stigi námsins, þeir eru mjög móttækilegir fyrir 
nýjum hugmyndum og hafa viljann og áhugann til að 
skapa og vinna með hugmyndina með þeim verkfærum 
sem við getum rétt þeim. Nemendur vaxa í þessu 
námskeiði og hugmyndin getur orðið helsta hugarfóstur 
þeirra þegar vel gengur.“ Hrefna bendir einnig á hvað 
umhverfið sem nemendur starfi í skiptir miklu máli. ,,HR 
er háskóli sem er lifandi og kraftmikill, hann er uppspretta 
og driffjöður nýsköpunar í gegnum rannsóknir og leggur 
mikla áherslu á að efla frumkvöðlafærni nemenda. Með 
þessu móti færum við samfélaginu mikil verðmæti, sem 
er, þegar upp er staðið, helsta hlutverk skólans.“

N

Á námskeiðinu er mikið lagt upp úr því að nemendur geti 
unnið vandaða viðskiptaáætlun sem hægt er að leggja fyrir 
fjárfesta. LjósmynD: aRnaLDuR HaLLDóRsson
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Verðmæti í viðsk iptahugmyndum
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Huglægir og lífefnafræðilegir þættir
Sálfræðisvið viðskiptadeildar HR hefur unnið markvisst 
að því að rannsaka hvaða áhrif streita hefur á líkamlega 
heilsu fólks og þá sérstaklega unglinga. Slíkar rannsóknir 
krefjast þess þó að fjöldi manna taki þátt og þegar um er 
að ræða unglinga, sem flestir eru ekki á bíl og bundnir í 
skóla, getur verið snúið að fá þá til þátttöku. Ef Múhameð 
kemst ekki til fjallsins þá þarf fjallið að fara til Múhameðs. 

sTReiTuRannsókniR
Rannsóknarbíll í sálfræði

Sálfræðisvið lét því útbúa fullkomna hreyfanlega rann-
sóknarstofu sem gæti keyrt á milli framhaldsskólanna þar 
sem þátttakendur rannsóknarinnar er að finna, en fyrir 
eru aðeins til tvær slíkar rannsóknarstofur í heiminum. 
En það er ekki aðeins sjálft farartækið sem er nýtt heldur 
er búnaðurinn um borð og samsetning hans líka einstök. 
Forsöguna segja Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, forstöðu-
maður BSc náms í sálfræði við HR og Kamilla Rún 

nýtt farartæki boðar nýja tíma í sálfræðirannsóknum við Háskólann í Reykjavík og 
hefur stefnan verið tekin á ótroðnar slóðir í rannsóknum á streitu. „streita og andleg 
líðan hefur meiri áhrif á líkamann en margan grunar“ segir Bryndís Björk Ásgeirs-
dóttir forstöðumaður Bsc náms í sálfræði við HR.
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Jóhanns dóttir, lektor í sálfræði, vera mikla þörf á þver-
faglegum rannsóknum. Streiturannsóknir spanna breitt 
svið sem teygir sig allt frá lífefnafræðilegum mæling um 
að huglægu mati fólks á eigin líðan. „Með rannsóknar-
bílnum getum við brúað bilið á milli ólíkra rannsóknar-
aðferða í fullkomnu rannsóknarveri á fjórum hjólum“ 
segir Kamilla Rún. „Við getum nú gert samhliða mælingar 
á huglægum og lífefnafræðilegum þáttum en slíkar rann-
sóknir eru enn tiltölulega skammt á veg komnar.“

Hlaðinn staðalbúnaði
„Lífefnafræðilegar mælingar vega þungt í streitu rann-
sóknum. Streituhormón á borð við kortisól er mælt ásamt 
öðrum líkamlegum viðbrögðum við streitu eins og hjart-
slætti og blóðþrýstingi. Þetta eru nákvæmar mælingar 
sem krefjast sérhæfðs búnaðar“ segir Bryndís Björk og 
bæt ir því við að staðalbúnaður rannsóknarbílsins uppfylli 
allar ströngustu kröfur í þeim efnum. „Sem dæmi um 
slík an búnað get ég nefnt Finometer Pro blóðþrýstings- 
og hjartsláttarmæli sem leyfir okkur að fylgjast mjög náið 
með líffræðilegri svörun einstaklingsins við streituvaldandi 
aðstæðum.“ 

Farartækið sem myndar umgjörðina fyrir þessa nýju og 
byltingarkenndu nálgun er smárúta sem rúmar fjóra í 
einu, tvo rannsakendur og tvo þátttakendur. Rann sóknar-
verkefnið, sem er til þriggja ára, er að mestu kostað af 
Rann ís og Háskólanum í Reykjavík. Teymið sem að því 
stendur er skipað vísindamönnum víðs vegar að, þar á 
meðal frá Háskólanum í Reykjavík, Rannsóknum og 
greiningu, Columbia háskólanum í New York og Karo-
linska Institutet í Stokkhólmi. Rannsókninni stýrir Jack 
James, prófessor í sálfræði við Háskólann í Reykjavík.

Við þolum streitu misvel
Jack James, prófessor í sálfræði við Háskólann í Reykjavík, 
vakti á sínum tíma athygli fyrir nýstárlegar rannsóknir í 
heilsusálfræði. Hann var þá tiltölulega nýtekinn við sem 
sálfræðiprófessor og deildarforseti við National University 
of Ireland. Áður en langt um leið hafði hann skipað sér á 
bekk meðal fremstu vísindamanna sálfræðinnar í streitu-
rannsóknum. 

Rannsóknir á streitu finnast innan fjölmargra fræðigreina 
og hefur gildi þeirra fyrir jafn ólíkar greinar eins og 
mannauðsstjórnun og lýðheilsufræði reynst ómetanlegt. 
Sem dæmi um það síðarnefnda er orsakasambandið á 
milli streitu og alvarlegra sjúkdóma á borð við krabbamein 
og hjarta- og æðasjúkdóma nú nánast talið óyggjandi, en 
eitt aðalsérsvið Jacks lýtur einmitt að rannsóknum á 
áhrifum streituviðbragða á hjarta- og æðakerfi.

Jack segir þó rétt að hafa hugfast að streita er sem slík ekki 
slæm. „Í hóflegu magni skerpir streita athyglisgáfuna og 
eykur þrótt. Hjartsláttur eykst, öndun verður hraðari og 
æðarnar víkka. Á þessi andlegu og líkamlegu streitu-
viðbrögð reiðum við okkur síðan þegar við viljum leggja 

okkur fram eða teljum okkur ógnað“ nefnir Jack sem 
dæmi. „Það eru langtímaáhrif viðvarandi streitu sem við 
þurfum helst að vara okkur á.“

streituviðbrögð ungs fólks
Rannsóknarbílnum er að sögn Jacks ætlað mikilvægt 
hlutverk í grunnrannsóknum á streituviðbrögðum ungs 
fólks. „Á meðal þess sem við viljum skoða eru áhrif ein-
stakra streituþátta á unglingaskeiðinu, hvernig þeir koma 
fram í til dæmis blóðþrýstingi, hjartsláttarhraða og fram-
leiðslu líkamans á streituhormónum, hvernig tengsl um 
þessara þátta er háttað innbyrðis og breytileika á milli 
ein  staklinga. Margt bendir til að mótunartími uppvaxtar-
áranna geti haft áhrif á félagslega og sálfræðilega við-
náms þætti, sem gætu síðan aftur skýrt hvers vegna sumir 
þola betur álag af völdum streitu en aðrir. Staðreyndin 
virðist sú að við þolum streitu misjafnlega vel.“ 

umbylting í streiturannsóknum
Rannsóknir eru á hinn bóginn of skammt á veg komnar 
til að nokkuð verði fullyrt enn og segir Jack að vísindaleg 
gögn skorti einna helst um æsku- og unglingsárin. „Allt er 
þetta byggt á þátttöku sjálfboðaliða um land allt. Þess 
vegna er svo mikilvægt að við höfum til umráða þetta 
fullkomna rannsóknarver á fjórum hjólum sem sál fræði-
bíllinn er. Í stað þess að þátttakendur í rann sókn unum 
þurfi að koma til okkar getum við farið til þeirra. Fyrir 
rannsóknarstörf eins og okkar mun rann sóknar bíll inn 
því umbylta allri aðkomu okkar og mögu leikum í 
gagnaöflun.“ 
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Framsýni að koma upp lífeyrissjóðum
Íslenskir lífeyrissjóðir hafa verið gagnrýndir harðlega und-
an farin misseri. Nýleg skýrsla úttektarnefndar lífeyris-
sjóðanna varð síður en svo til að lægja öldurnar. Ólafur 
telur mikilvægt að umræðan skili sér í uppbyggilegri gagn-
rýni. „Sú ákvörðun að koma almennum lífeyrissjóðum á 
fót var framsýn. Hún var forsenda þess að við gátum byggt 
lífeyriskerfið upp á þremur stoðum, þ.e. á ellilífeyri úr 
almannatryggingum, lífeyrisgreiðslum úr starfstengdum 
lífeyrissjóðum og frjálsum séreignasparnaði. Þessi upp-
bygging er í samræmi við viðurkennd viðmið sem Al-
þjóða bankinn setti fram árið 1994 til leiðbeiningar fyrir 
aðildar ríki bankans. Þau glíma vel að merkja mörg hver 
við vandann sem getur fylgt gegnumstreymislífeyri fjár-
mögn uðum af skattgreiðslum á starfandi fólk, til að sjá 
fyrir þeim sem horfið hafa af vinnumarkaði.“ 

Vaxandi vantrú á kerfið í heild 
Ólafur telur ófullnægjandi fjárfestingarkosti, gjaldeyris-
höft og glatað traust lýsa bráðavanda lífeyriskerfisins 
einna best. „Þar á ég ekki aðeins við það traust sem lífeyris-
 sjóðirnir glötuðu ásamt öðrum fjármálastofnunum við 
hrunið, heldur einnig þá vaxandi tortryggni sem líf eyris-
kerfið í heild sinni glímir við. Iðgjöld lífeyrissjóðanna 
nema 12% af heildarlaunum og á meðan greiðslur úr al-
manna tryggingum eru skertar vegna lífeyrisgreiðslna í 
þeim mæli sem nú er gert, er hætt við að fólk líti á þessi 

gjöld eins og hvern annan skatt, og þá ekki síst fólkið 
með lægsta lífeyrinn.“
 Á sama tíma blasir við að hækka þurfi iðgjaldagreiðslur 
og lengja lífeyrisaldur. Halli opinberu lífeyrissjóðanna 
hefur verið viðvarandi og að viðbættu samanlögðu tapi 
allra sjóðanna við hrunið nam heildarhallinn í lok ársins 
2011 að um 670 milljörðum króna, samkvæmt opin-
berum gögnum, og fer hækkandi. 

í ólgusjó
Lífeyrissjóðir

Gengisfall krónunnar fleytti lífeyrissjóðunum yfir 
stórflóð hrunsins. Djúpstæður vandi þeirra verður því 
aðeins að hluta rakinn til falls bankanna segir Ólafur 
Ísleifsson, lektor í hagfræði við viðskiptadeild HR, 
sem nýlega lagði fram við hagfræðideild HÍ doktors-
ritgerð um íslenska lífeyriskerfið. Afleiðingar hrunsins 
gætu á hinn bóginn veikt undirstöður lífeyrissjóðanna 
enn frekar, eins og sjá má af glímu þeirra við glatað 
traust, gjaldeyrishöft og veika krónu.

Ólafur Ísleifsson, lektor í hagfræði við viðskiptadeild HR, 
segir lífeyrisjóðina of stóra til að rúmast með góðu móti 
innan íslenska hagkerfisins, þar sem fjárfestingartækifærin 
séu of veigalítil fyrir allt það fé sem lífeyrissjóðirnir þurfi að 
koma í vinnu. LjósmynD: inGóLfuR júLÍusson
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Spennitreyja gjaldeyrishaftanna
Þá staðreynd að lífeyrissjóðirnir stóðu af sér ágjöfina við 
fall bankanna má að sögn Ólafs aðallega þakka erlendum 
verðbréfum í eignasafni þeirra sem námu skömmu fyrir 
hrun um 30% af heildareignum lífeyrissjóðanna. Á árinu 
2008 tvöfaldaði gengisfall krónunnar verðmæti þessara 
eigna í íslenskum krónum talið og bætti að hluta upp 
tjónið sem varð á innlendum hlutabréfum og skulda-
bréfum banka og fyrirtækja. „Hækkun erlendra eigna í 
krónum talið, vegna falls krónunnar, bjargaði því sem 
bjargað varð í fjárhagsstöðu lífeyrissjóðanna. Það er 
mikilvægt að lífeyrissjóðirnir eigi að nýju kost á að verja 
hluta ráðstöfunarfjár síns til kaupa á erlendum eignum, 
svo þeir geti dreift áhættu og tryggt betri ávöxtun en 
fáanleg er hér á landi.” 

Lífeyrir er kjaramál á Íslandi
Það er að mati Ólafs áhugavert viðfangsefni hvers vegna 
lífeyriskerfið þróaðist með allt öðrum hætti hér á landi en 
víða annars staðar í Evrópu, þar sem gegnumstreymiskerfi 
í gegnum almannatryggingar urðu ofan á. „Með breyttri 
aldurssamsetningu eru þessi kerfi við það að sliga skatt-
greiðendur. Það viðhorf hefur á hinn bóginn verið ríkjandi 
hér að lífeyrir væri kjaramál sem semja ætti um í kjara-
samn  ingum á grundvelli sjóðssöfnunar, sam trygg ingar 
og skylduaðildar. Þetta var gert af aðilum vinnumarkaðar-
ins árið 1969 með stofnun almenna lífeyrissjóðskerfisins 

og allar götur síðan hafa þeir staðið vörð um lífeyrissjóði 
almenna vinnumarkaðarins.“

Ekki ráðlegt að sameina lífeyrissjóðina  
í einn sjóð
Að öllu samanlögðu er grunnvandi lífeyriskerfisins marg-
þættur. Auk þess sem miklar tekjutengingar hafa veikt 
grunnstoðir kerfisins glíma lífeyrissjóðirnir við verulegan 
halla sem gæti reynst erfitt að snúa við, sér í lagi á meðan 
gjaldeyrishöft og óburðug króna grafa enn frekar undan 
þeim. Þá bætir glatað traust í samfélaginu ekki úr skák. 
 Traust ávöxtun innanlands jafnt sem erlendis, hækkun 
iðgjalda, lækkun lífeyrisgreiðslna, lenging lífeyrisaldurs 
og fjárframlög fyrir atbeina stjórnvalda eru þær leiðir sem 
eru færar í glímunni við framtíðarhallann vilji menn 
höggva að rótum vandans. Með hliðsjón af stöðu mála 
segir Ólafur umræðuna um sameiningu sjóðanna skiljan-
lega. „Sú leið að steypa sjóðunum saman í einn stóran 
sjóð er þó ekki vænleg í ljósi þess að þar myndi þjappast 
saman óheyrilegt efnahagslegt vald sem betur fer á að sé 
dreift, auk þess sem slíkur sjóður stæði berskjaldaður fyrir 
ágangi stjórnmálaafla á hverjum tíma. Alþingi stendur 
ásamt aðilum vinnumarkaðarins frammi fyrir mikilvægum 
ákvörðunum. Baráttan hlýtur að snúast um að framtíðar-
skipan lífeyrismála tryggi mannsæmandi lífskjör þeim 
sem horfið hafa af vinnumarkaði fyrir aldurs sakir eða 
örorku.“
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  ýlega hlaut viðskiptadeild Háskólans í Reykja- 
  vík tvær alþjóðlegar viðurkenningar á námi deild- 
  arinnar. Annars vegar fékk BSc nám deildarinnar 
EPAS viðurkenninguna en hún er veitt af European 
Foundation for Management Development (EFMD), 
samtökum 750 viðskiptaháskóla- deilda og annarra aðila 
í ríflega 80 löndum sem láta sig þróun og umbætur í 
viðskiptafræðimenntun varða. Hins vegar hlaut MBA-
nám viðskiptadeildar viðurkenningu sam takanna Asso-
ciation of MBA’s (AMBA) en þau eru ein virt  ustu samtök 
sinnar tegundar í heim inum. Viður kenn ingin vottar að 
MBA-nám við HR er meðal þriggja efstu prósentustiganna 
þegar litið er til gæða þeirra 6000 MBA námsbrauta sem í 
boði eru um heim allan. Friðrik Már Baldursson, forseti 
viðskiptadeildar, segir viðurkenn ing arnar fyrst og fremst 
vera gæðastimpil á starfsemi deildarinnar, þá ferla sem 
þar eru, starfs fólk, nemendur og kennsluna sjálfa.

„Viðurkenningarnar eru í raun gæðavottanir sem byggja á 
alþjóðlegum samanburði á gæðum viðskiptanáms á há-
skól astigi. Það eru þúsundir viðskiptadeilda reknar í háskól-
um heimsins en einungis brot af öllum þessum fjölda hef ur 
fengið EPAS og AMBA gæðavottanirnar og nú hefur HR 
bæst í þennan hóp úrvalsskóla“ segir Friðrik Már og bætir 
því við að viðurkenningarnar staðfesti að viðskiptadeild 
háskólans standist alþjóðlegan saman burð og styrki 
þannig um leið stöðu deildarinnar innanlands. „Við-
skipta deild HR er eina íslenska við skipta  fræðideildin með 
alþjóðlega viðurkenningu á náms brautum.”

Hvað MBA-námið varðar telur Friðrik Már AMBA viður-
kenninguna gera námið eftirsóttara meðal nemenda 
erlendis frá. „Námið fer fram á ensku, sem er mjög mikil-
væg þjálfun fyrir íslenska nemendur enda er umhverfið 
sem þau munu starfa í alþjóðlegt, auk þess sem ákveðinn 
hluti nemenda á hverju ári er erlendis frá. Við höfum líka 
tekið eftir því að fjölbreyttari nemendahópur styrkir 
námið og gerir það að verkum að okkar nemendur eru 
mjög vel undirbúnir fyrir að starfa með fólki úr ólíkum 
menn ingarhópum.”Hið sama segir Friðrik gilda um EPAS 
við urkenninguna á BSc náminu. „Við leggjum áherslu á 
að bjóða alþjóðlegt BSc nám í viðskiptafræði, meðal 
annars með því að gera nem endum okkar kleift að komast 
í skipti nám við bestu við skiptaháskóla erlendis. EPAS 
viður kenningin er gæða stimp ill sem eykur trúverðugleika 
okkar í augum um   heims  ins, með henni getum við eflt 
tengslanet okkar úti í heimi enn frekar. Auk þess að opna 
dyr bestu háskól anna fyrir okkar nemendum þá munum 
við fá betri erlenda nemendur til okkar í skiptinám, sem 
styrkir deildina að öllu leyti. Jafnframt reikna ég fastlega 
með því að íslenskir nemendur kjósi frekar alþjóðlega 

Alþjóðlega viðurkennt  
háskólanám á Íslandi

N

viðurkennt nám í við skipta fræði, gráða úr slíku námi gerir 
fólki auðveldara að komast í framhaldsnám í góða erlenda 
skóla og jafnvel að fá vinnu á erlendum markaði. Alþjóð-
lega þýðir viður kenningin líka að við getum fengið enn 
betri erlenda kennara til starfa með okkur.”

Friðrik ítrekar að EPAS viðurkenningin sé veitt til ákveðins 
tíma, nánar tiltekið þriggja ára í senn. „Með EPAS vott-
uninni hefur viðskiptadeild HR skipað sér í hóp um 180 
skóla með vottanir frá EFMD. Í þeim hópi eru margir af 
bestu viðskiptaháskólum heims og níu bestu við skipta-
háskólar á Norðurlöndunum. Til að halda vott uninni við 
þurfum við ekki bara að halda í horfinu heldur að verða 
enn betri. Meðal annars þurfum við að sjá til þess að 
gæðakerfi og starfsemi viðskiptadeildar taki stöðugum 
framförum. EPAS viðurkenningin veitir því ekki bara 
gæðastimpil á stöðu okkar í dag heldur einnig gríðarlega 
gott aðhald sem styður okkur í að bæta starfsemina, sem 
er auðvitað markmið okkar.”

Friðrik Már Baldursson, forseti viðskiptadeildar HR, segir 
gráðu úr alþjóðlega viðurkenndu viðskiptafræðinámi gera 
Íslendingum auðveldara að komast í framhaldsnám í góða 
erlenda skóla og jafnvel að fá vinnu á erlendum markaði. 
LjósmynD: BiRGiR ÍsLeifuR GunnaRsson
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„Meistaranám í alþjóðaviðskiptum við HR er 
krefjandi og skemmtilegt og býður 
framúrskarandi úrval kennara og 
gestafyrirlesara sem eru í beinum tengslum 
við atvinnulífið. Það eru forréttindi að fá þann 
möguleika að verja einni önn erlendis við 
vinnu eða nám og efla með því enn betur 
alþjóðleg tengsl.“

Þórunn Sigurðardóttir

• MSc í alþjóðaviðskiptum með   
 áherslu á markaðsfræði frá HR

• Starfsnám á vegum utanríkis-
 ráðuneytisins í New York

• Verkefnastjóri hjá Arion banka 
 á þróunar- og markaðssviði
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K  veikjan var sú óvissa sem einkenndi  
  verðmyndun á fasteignamarkaði, sam- 
  fara þeim sviplegu umskiptum 
sem urðu á þessum markaði í kjölfar 
hrunsins“ segir Aðal steinn. 
„Mikil ó  vissa í verðmyndun 
á fasteigna markaði mynd-
aði kjöraðstæður fyrir 
mark aðsgreiningu út frá 
kenningum samninga-
tækn innar.“

Lögmál samninga-
tækninnar 
Eitt skýrasta birt ing-
ar form kreppunnar 
kom að sögn Aðal-
steins fljótlega í ljós í 
fasteignaauglýsing um 
dagblaðanna. Ásett verð, 
einn mikil væg asti 
liður þessara aug-
lýsinga, reyndist á 
verulegu undan haldi. 
„Þorgeir greindi fast eigna-
auglýsingar á fjögurra ára tíma-
bili og í ljós kom að fjöldi þeirra 
sem slepptu því að birta ásett verð 
meira en tvöfaldaðist á árinu 2009, 
fór úr 10% í tæp 25% í samanburði 
við árið áður.“ Jafnframt leiða niður-
stöðurnar í ljós að þessi aukn ing náði 
ekki til þeirra dýru eigna sem vanalega 
fylla flokkinn. Íbúðum í fjölbýlis húsum, 

sér hæðum og smærri raðhúsum fjölgaði hlut-
fallslega mest, sem staðfestir að hér var um al-

menn viðbrögð að ræða á markaðnum.
 
„Fræðin segja okkur að 
upphafstilboðið ræð  ur 
förinni að end an  legu 
samnings verði, en sýnt 
hefur verið fram á að 
það skýri 72% á  
dreif ingu endanlegrar 
samn   ings niðurstöðu. 
Þessi sterka fylgni 
þarna á milli gerir að 

verkum að leggja má 
upp hafs tilboðið 
að jöfnu við 
akkeri sem held-

ur samninga við - 
ræð um föstum á því róli 
sem upp haf  lega er lagt 

af stað með, óháð 
því hvort kaup -
and inn eða selj-

and inn er fyrri 
til“ segir Aðalsteinn. 

„Það hefur í raun verið 
þetta akkeri sem menn 

vildu losna við úr aug lýs-
ingunum, af ótta við að yfir-

skjóta markaðinn með of háu 
ásettu verði eða undirskjóta með 

of lágu, með tilheyrandi tapi fyrir 
seljandann í báðum tilvikum.“

Fasteignaverð í kreppu

Við þær aðstæður sem hafa ríkt á fasteignamarkaði hafa lögmál samningatækn-
innar mun meira að segja fyrir endanlegt kaupverð fasteignar en áður. Það er 
jafnframt þekkt í samningatækni að sá sem á upphafstilboðið nær yfirleitt þeirri 
niðurstöðu sem er honum hagfelldust. Aðalsteinn Leifsson, lektor við viðskipta-
deild HR, hefur ásamt Þorgeiri Símonarsyni, nema í viðskiptafræði, greint áhrif 
krepp unnar á fasteignamarkaðinn.

Upphafstilboð leiðandi í verðmyndun fasteigna

„
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Lágt akkeri skilaði lakasta verðinu
Með það fyrir augum að mæla áhrif ásetta verðsins eða 
akkerisins á fasteignamarkaðnum var gerð könnun á 
meðal 30 fasteignasala sem valdir voru með mark miðs-
úrtaki á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendum var skipt 
upp í þrjá hópa og var einum hópi fengið það verkefni að 
gera verðtilboð í fasteign, öðrum hópi var falið að meta 
sanngjarnt verð fyrir sömu fasteign en með 31,9 millj. kr. 
sem ásett verð og þeim þriðja hið sama en út frá mun 
lægra ásettu verði, eða 25,1 millj. kr. Allir hópar fengu 
nákvæmlega sömu upplýsingar, en fasteignin sem var 
verðmetin í tilrauninni hafði í reynd verið auglýst með 
28,5 millj. kr. sem ásett verð. Einnig voru þátttakendur 
beðnir um að meta hvað hefði aðallega áhrif á verðmatið 
hjá þeim.

Akkerið reyndist hafa afgerandi áhrif á niðurstöðuna. 
Verð mat fasteignasalanna sem fengu lágt akkeri nam að 
meðaltali 25,85 millj. kr. á meðan þeir sem fengu hátt 
akkeri mátu sömu fasteign á 28,64 millj. kr. Þá var mun-
urinn á milli þeirra sem fengu ekkert akkeri og hinna 
hóp  anna tveggja eingöngu marktækur við lægra meðal-
talið. Á hinn bóginn töldu fasteignasalarnir að akkerið 
hefði haft lítið að segja fyrir niðurstöðuna hjá sér. „Tæp 
98% þeirra sem rannsóknin náði til sögðu að ásett verð 
hefði haft lítil sem engin áhrif. Á heildina litið nefndu 
innan við 5% að ásett verð hefði yfirhöfuð einhver áhrif“ 
segir Aðalsteinn. Ástand fasteignarinnar var það sem 
flestir nefndu sem mikilvægasta þáttinn hjá sér og þar á 
eftir kom staðsetning hennar. 

Aðalsteinn segir niðurstöðurnar þannig sýna fram á að 
segja megi fyrir um verðmyndun fasteigna, þegar óvissa 
ríki á fasteignamarkaði, út frá kenningum í samningatækni. 
„Af því leiðir jafnframt að þá skiptir mun minna máli 
hvort það er fagmaður sem stendur í samningaviðræðunum 
eða leikmaður, þar sem upphafsverðtilboðið er jafn ráð-
andi þáttur fyrir endanlegt verð og raun ber vitni. Fast-
eigna salarnir urðu fyrir jafn miklum áhrifum af akkerinu 
eins og leikmenn.“

Hagur seljandans eða kaupandans?
Margt kemur við sögu í verðmyndun fasteigna; framboð 
og eftirspurn vega að sjálfsögðu þungt ásamt kaupmætti 
almennings og framboði á lánsfjármagni. Samanburður 
við aðrar eignir skiptir einnig verulegu máli og er þá litið 
til þess að kaupendur greiða ógjarnan hærra verð fyrir 
húsnæði ef þeim stendur til boða annað sem er jafngott 
og ódýrara. Samanburður skiptir með þessu móti miklu 
fyrir það verð sem sett er á fasteignir í sölu, sem myndar 
þá upphafsverð eða akkeri. 

Aðalsteinn segir niðurstöðurnar sýna að sé ásettu verði 
sleppt, þá geti það gert kaupandanum kleift að gera kjara-
kaup með nógu lágu upphafstilboði. „Þá fannst okkur 
einnig athyglisvert að sjá hversu litla áherslu fast eignasalar 
lögðu á þátt upphafsverðsins, sérstaklega með hliðsjón af 

því hversu sterkt forspárgildi lágt ásett verð hafði fyrir 
endanlegt verðmat.“ Niðurstöðurnar gefa enn fremur 
skýrt til kynna að þegar óvissan er mikil vega þættir á 
borð við sérfræðiþekkingu eða markaðsþekkingu mun 
minna en ella. „Upphafstilboðið ræður för og engu skiptir 
hvor aðilinn setur það fram, kaupandinn eða seljand inn, 
eða hvort sérfræðingurinn eða leikmaðurinn stendur í 
við ræðunum. Þess vegna skapast tækifæri fyrir snjalla 
samningamenn þegar óvissa ríkir um markaðs verð.“

Ásett verð reyndist vera ráðandi þáttur fyrir verðmat fast
eigna sala. Athyglisvert er hversu mikil áhrif lágt ásett verð 
hafði umfram hátt ásett verð. 

Af þeim þáttum sem fasteignasalar sögðu að hefðu  
aðallega áhrif á verðmat voru ástand eignarinnar  
og staðsetning oftast nefndir. Fæstir nefndu ásett verð.

Sýnt hefur verið fram á að í samningaviðræðum skiptir  
ekki máli fyrir endanlega niðurstöðu hvort sérfræðingur eða 
leik  maður situr við samningaborðið. Upphafstilboðið/akkerið 
er leiðandi fyrir endanlega niðurstöðu. 
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Siðvæðing 
viðskiptalífsins
Innan við þriðjungur stjórnenda telur að siðferði hafi batnað í viðskiptum á Íslandi 
frá hausti 2008. Á sama tíma staðfesta rannsóknir að lélegt viðskiptasiðferði var 
ein helsta orsök hrunsins. Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis birtist afdráttar-
laust ákall eftir siðvæðingu viðskiptalífisins undir forystu háskólasamfélagsins. 

Kennarar við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík hafa 
rann sakað orsakir hrunsins og áhrif þess á íslenskt við-
skiptalíf. Þröstur Olaf Sigurjónsson, lektor, er á meðal 
þeirra sem staðið hafa í eldlínu rannsóknarstarfsins, en 
hann hefur ásamt Vlad Vaiman, prófessor, og fleirum 
leitast við að greina orsakir hrunsins og áhrif þess á ís-
lenskt viðskiptalíf. Í rannsóknarstarfinu hefur víða verið 
leitað fanga, enda um fjölþætt viðfangsefni að ræða sem 
teygir anga sína inn á fleiri svið samfélagsins en eingöngu 
viðskiptalífið. Þar má nefna menntun og menningu. 

Sláandi niðurstöður
Í nýlegri rannsókn beina Vlad og Þröstur sjónum sínum 
að viðhorfum innan viðskiptalífsins til ríkjandi viðskipta-
menn ingar. Samkvæmt niðurstöðunum telur aðeins einn 
af hverjum tíu stjórnendum viðskiptasiðferði á Íslandi 
vera gott í samanburði við nágrannalöndin. Þá eru aðeins 
15% stjórnenda þeirrar skoðurnar að íslensk fyrirtæki 
leggi áherslu á viðskiptasiðferði í stefnu sinni. Innan við 
þriðjungur stjórnenda segir að íslensk fyrirtæki stundi 
góða viðskipta hætti. Jafnframt vekur athygli að mikill 
meirihluti svarenda, eða rúm 80%, eru þeirrar skoðunar 
að hyglun sé algeng í íslensku viðskiptalífi.

Vina- og kunningjaspilling
Þegar spurt var um dæmi um spillingu í íslensku viðskipta-
lífi var hyglun vegna viðskiptatengsla og samningagerðar 
meðal annars nefnd, auk skyldleikaráðninga á kostnað 
hæfra umsækjenda og innkaupa á svig við innkaupreglur 
í hagnaðarskyni fyrir vini og vandamenn. Viðhorf þátt-
takenda þegar kemur að hlutverki menntunar fyrir 
viðskipta  siðferði voru jafnframt könnuð og voru svörin 
ekki síður skýr í þeim efnum. „Rúm 90% sögðu það 
hlutverk við skipta  háskólanna að styrkja samfélagslega 
ábyrgð nem enda“ segir Þröstur. „Hvað hlut vinnustaðarins 
varðar taldi innan við helmingur að gott viðskiptasiðferði 
lærðist helst á vinnustaðnum og tæpur helmingur eða 

46% sögðu að viðskiptasiðferði hefði ekki verið hluti af 
náminu hjá sér.“ Þá var tæpur þriðjungur sammála því að 
viðskipta há skól  arnir bæru ábyrgð á slæmu viðskiptasið-
ferði út skrif aðra viðskiptafræðinga. Þröstur segir þessa 
hlið umræð unnar að mörgu leyti vandmeðfarna. „Getum 
við beinlínis kennt of lítilli kennslu í viðskiptasiðfræði 
um óvandaða eða sið lausa viðskiptahætti? Ef svo er þá 
þurfum við líka að spyrja okkur þeirrar spurningar hvort 
það útskýri eða afsaki hvernig málum er komið. Niður-
stöður okkar benda til að þessi skoðun sé ekki almenn 
innan viðskipta lífsins. Það er frekar litið til viðskipta-
háskól anna sem nauðsyn  legrar forsendu þess að gera 
megi auknar kröfur um bætt viðskiptasiðferði.“ 

Siðferði er vanrækt kennslugrein
Könnun Þrastar og Vlad, sem náði til rúmlega 400 milli- 
og yfirstjórnenda í við skiptalífinu, var því af drátt arlaus 
hvað varðar hlutverk menntunar fyrir skilning nemenda á 
góðu siðferði. Niðurstaðan er jafnframt í samræmi við 
afstöðu Rann sóknarnefndar Alþingis sem telur að siðfræði 
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Döpur viðskipta menning
Þáttur viðskiptamenningarinnar í atburðarásinni sem 
leiddi til fjármálahrunsins hefur einnig verið undir 
fræðilegri smásjá viðskiptadeildar HR. Flestar rannsóknir 
hafa fram að þessu beinst að þeim ytri þáttum sem komu 
við sögu, svo sem yfirstærð bankakerfisins, veikleikum í 
eftirliti og evrópsku regluverki. Að sögn Þrastar skýra 
þessar rannsóknir ekki alla þá undirliggjandi þætti sem í 
raun voru kveikjan að sjálfu hruninu.„Léleg viðskipta-
menning myndar aðstæður fyrir gagnrýniverða og siðlausa 
viðskiptahætti. Það er ljóst að lágt viðskiptasiðferði er ein 
mikilvæg orsök þess að fjármálakreppan kom harðar 
niður hér á landi en víða annars staðar“ segir Þröstur. 
„Ísland er ekki eitt um að vera í þessari stöðu. Víðast hvar 
á Vesturlöndum hefur það hörmulega tjón sem hæpnar 
aðfarir í viðskiptum geta haft í för með sér fyrir samfélagið 
verið að koma í ljós. Það hefur líkt og hér á landi hrundið 
af stað verulegri umræðu beggja vegna Atlantshafsins  
um viðskiptasiðferði, hnignun þess og leiðir til endur-
reisnar.“ 

Vorum við einhverntímann óspillt?
Þröstur segir eina áleitnustu staðreynd hrunsins birtast í 
hárri einkunn sem íslenskt viðskiptalíf hafi jafnan fengið 
fyrir gagnsæi og litla spillingu hjá greiningarfyrirtækinu 
Transparency International. „Ísland var í fyrsta sæti sem 
minnst spillta land heimsins árin 2005 og 2006, auk þess 
sem við vorum í þriðja til fimmta sæti árin 2004 og 2007. 
Ljóst er að þessar síendurteknu mælingar hafa stuðlað að 
fölsku sjálfstrausti innan viðskiptalífsins og jafnvel langt 
út fyrir raðir þess. Með hliðsjón af niðurstöðunum sem 
rannsóknir á hruninu hafa síðan leitt í ljós gefur það auga 
leið að mælikvörðunum sem lagðir eru til grundvallar 
þessum mælingum er verulega áfátt.“

hafi verið vanrækt kennslugrein í við skipta- og hagfræði á 
há skóla stigi, auk þess sem það hafi verið lenska fræði-
manna að tjá sig helst ekki um álitaefni í viðskiptum. 
Þvert á móti telur Rannsóknarnefnd Alþingis að háskóla-
samfél agið eigi að tjá sig opinberlega um siðferðileg álita-
efni í viðskipta lífinu og veita þannig siðferðilegt aðhald. 

Er hægt að kenna siðferðiskennd?
Samanburður á milli háskóla hér á landi leiðir hins vegar 
í ljós að kennsla í viðskiptasiðfræði er svo til sú sama nú 
og fyrir hrun. Sumir háskólanna, eins og Háskólinn í 
Reykjavík, hafa þó breytt viðskiptasiðfræði úr valfagi í 
skyldunámskeið í viðskiptafræði. Að sögn Þrastar rekur 
umræða um kennslu í viðskiptasiðfræði sig aftur til upp-
hafsára sjöunda ára tugarins. Skoðanir á gagnsemi slíkrar 
kennslu séu skiptar. „Sumir fræðimenn telja lítið upp úr 
slíku námi að hafa fyrir bætta viðskiptahætti á meðan aðrir 
eru því algjörlega ósam mála. Langflestir eru þó, óháð því, 
sammála um mikil vægi sterkra siðferðsgilda fyrir vöxt og 
viðgang fyrirtækja og þar með viðskiptalíf og samfélagið í 
heild. Ef litið er yfir akademíska sviðið síð ustu tuttugu 
ár in hafa ýmsar aðferðir verið reyndar til kennslu við skipta-
s iðfræði. Þar má nefna hlutverkaleiki, leikjafræði, ýmsar 
útfærslur á raunhæfum verkefnum og jafnvel eru þess 
dæmi að Nýja testamentið hafi verð lagt til grundvallar.“
 Að sögn Þrastar megi þó greina ákveðin meginstef í 
fræð unum síðasta áratuginn, eða allt frá því að stór fjár-
mála hneyksli á borð við Enron komu fram á sjónarsviðið. 
„Gagnrýni á kennslu í viðskiptasiðfræði hefur verið að 
auk ast. Í stað þess ætti frekar að endurmeta þvert á 
kennslu fög þau grundvallarviðhorf sem þar koma fram 
hvað varðar samfélagslega ábyrgð. Sú skoðun verður 
sífellt útbreiddari að vandinn einskorðist ekki við 
þekkingarskort eða van þekk ingu fólks sem starfar innan 
fjármála- og viðskipta greina heldur felist í viðhorfunum 
sem þar eru ríkjandi hverju sinni.“
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Ertu fylgjandi hærri sköttum á Íslandi? Já   Nei

Ertu fylgjandi bættri heilbrigðisþjónustu á Íslandi?  Já   Nei

Þýðir já alltaf já?
Skoðanakannanir gegna veigamiklu hlut-
verki í skilningi og skilgreiningum okkar á 
samtímanum. Sú félags vísindalega aðferða-
fræði sem skoðanakannanir byggja á hefur 
þróast undanfarna áratugi og fræðimenn 
halda því fram að niðurstöður þeirra séu 
lýsandi fyrir hvað við vitum, viljum og 
teljum. En hversu áreiðanleg er þessi lýsing? 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að einfaldar 
spurn ingar sem kalla á já- eða nei-svar geti verið leiðandi 
þegar spurt er um skoðanir fólks. Þannig geti einföld já- 
eða nei-spurning á borð við „Styður þú ríkisstjórnina?“ 
verið leið andi og því ekki á hægt að draga ályktanir um 
fylgi rík is  stjórnarinnar byggt á svörum þátttakenda í 
könn un inni. 
 „Þegar fólk er spurt einfaldra já- eða nei-spurninga 
hættir því til að segja frekar já heldur en nei. Þessi til-
hneiging hefur verið nefnt samþykkishneigð“ segir Þor-
lákur og bætir því við að á þennan veikleika megi spila í 
ýmiss konar kynn ingar- og markaðsstarfi. Því sé mikilvægt 
að þekkja til veikleikans og geta efast um niðurstöður 
slíkra kann ana. „Einföld lausn sem gefur áreiðanlegri 
niður stöðu, væri að gefa þátttakendum í sömu könnun 
upp tvo val möguleika; Styður þú ríkisstjórnina / Styður 
þú ekki ríkis stjórnina.“ Að sögn Þorláks lúta undir-
skriftarlistar og bænarskrár svip uðum lögmálum. „Þannig 
getur leið andi orðalag í slíkum könnunum í sumum 
tilvikum gefið þá niðurstöðu sem menn óska.“

 Já  eða   Nei?
Önnur takmörkun spurninga sem kalla á já- eða nei-svar 
er að oft spanna slíkar spurningar aðeins hluta viðhorfsins 
sem spurt er um. „Fólk er sjaldnast alfarið á móti ein-
hverju eða alfarið með því og því myndast visst tómarúm. 
Til að vinna gegn þessu er best að leggja annað hvort fyrir 
spurningu með fleiri valkostum eða fleiri spurningar um 
aðra fleti málsins. Með því móti fáum við fram upplýst já 
eða upplýst nei.“ 
 Þá koma sumir málaflokkar ævinlega verr út úr skoðana-
könnunum en aðrir og nefnir Þorlákur skatta sem dæmi. 
„Spurningar um skatta fá í flestum tilvikum neikvæð svör 
þegar spurt er um afstöðu til skatttöku eða álagningar 
nýrra skatta. Sé á hinn bóginn spurt um skoðanir fólks á 
þjónustu þess opinbera, eru flestir yfirleitt hlynntir meiri 

eða betri þjónustu. Þetta sýnir hvernig ná 
má fram til tek inni afstöðu með því að leggja 
fram vinsæl eða óvinsæl viðfangsefni fyrir 
svarendur, í stað þess að stefna þeim saman 
í einni spurningu.“ 

 Ég skil ekki spurninguna
Einnig bendir Þorlákur á að orðfæri geti 
vegið þungt í niðurstöðum. „Ef fólk skilur 

ekki spurningu, eða skilur hana með öðrum hætti en lagt 
er upp með, er augljóslega ekki verið að svara því sem 
spurt er um. Svarið er því mark laust. Það getur hins vegar 
verið erfitt að gera greinar mun í þessum efnum og því 
skiptir máli að vanda spurn ingarnar, láta aðra lesa þær 
yfir og forprófa könnunina. Spurningarnar eru þegar allt 
kemur til alls mælitækið sem könnunin byggist á.“

Viltu heimila sölu og neyslu á 
kannabisefnum? Já / Nei

Viltu heimila sölu og neyslu á kannabis-
efnum í lækningaskyni?   Já   Nei
Þegar skoðanakannanir eru framkvæmdar getur uppröð-
un spurninga haft áhrif á svör fólks og hvernig næstu 
spurn ingu er svarað. Í þessu samhengi nefnir Þorlákur 
sem dæmi spurningar sem varða afstöðu almennings til 
lög leiðingar kannabisefna. „Þegar spurt var hvort heimila 
ætti sölu og neyslu á kannabisefnum í lækningaskyni 
reyndust um 15 prósentustigum fleiri sammála að leyfa 
það, þegar spurt var fyrst um hvort leyfa ætti efnin til 
almennrar neyslu, heldur en þegar fyrst var spurt um 
hvort leyfa ætti neyslu í lækningaskyni og svo um al-
mennu neysluna. Þarna skiptir máli að skoðun manna á 
hvort leyfa eigi kannabisefni í lækningaskyni var ekki 
orðin jafn rótföst og skoðun þeirra sem vilja leyfa sölu og 
neyslu á efnunum almennt. Í síðarnefnda tilvikinu hafði 
spurningaröð enda engin áhrif. Þetta getur verið lúmskt 
og sýnir á vissan hátt vel hvað samhengi getur skipt miklu, 
en til að vinna gegn þessum áhrifum er venjan að víxla 
kerfisbundið röð spurninga frá einum svaranda til annars. 
Þegar röðin hefur áhrif ber enn fremur að birta niður stöð-
urnar þar sem viðkomandi spurning er á undan áhrifs-
spurningunni.“

Skoðanakannanir eru snar þáttur í íslensku samfélagi. Margur gerir sér líklega 
grein fyrir takmörkunum þessarar sjálfgreiningaráráttu en fáir líklega betur en 
Þorlákur Karlsson, dósent við viðskiptadeild og einn fremsti sérfræðingur þjóð-
arinnar í framkvæmd skoðanakannana. 
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 „Kannanir meðal stjórnenda fyrirtækja benda til þess að 
þeir líti á sköpunargleði sem eina mikilvægustu forsendu 
árangurs. Ýmsar rannsóknir styðja þessa niðurstöðu. Þar 
með var forvitni mín vakin. Bakgrunnur minn er í við-
skipta fræði og mér fannst það að skoða hvað hafi áhrif á 
sköp  unar gleði, fyrst hún er jafn þýðingarmikil í fyrir tækja-
 rekstri og flest bendir til, afar spennandi viðfangs efni“ 
segir Birna Dröfn um aðdraganda doktors verk efnisins. 

yfirmenn hlusti á nýjar hugmyndir
Rannsóknir sýna að efla má sköpunargleði með ýmsu móti 
á vinnustöðum. Fyrirtækjamenningin spilar þar stóran 
þátt og mikilvægt er að yfirmenn séu opnir fyrir nýjum 
hugmyndum. Þá gildir að starfsmenn finni að hug-
myndum þeirra sé vel tekið og þeim fylgt eftir. Einnig 
hefur vinnustaðurinn sjálfur áhrif. „Þetta er spurning um 
hvaða augum starfsfólk lítur nánasta umhverfi sitt, hvort 
það upplifi það sem vistlegt“ útskýrir Birna Dröfn og 
nefnir sem dæmi að hlutir eins og plöntur á vinnustað, 
útsýni og vinnurými sem ekki sé ofhlaðið reynist ýta 
undir sköpunargleði. „Þá getur hver og einn eflt sköp-
unargleðina hjá sér, til dæmis með því að reyna eitthvað 
nýtt, fara aðrar leiðir en áður eða með því að stunda 
hugleiðslu. Sýnt hefur verið fram á að með því móti má 
draga úr vanabundinni svörun og styðja við sköpun.“ 

streita drepur sköpunargleði
Sé á hinn bóginn litið til hamlandi þátta segir Birna Dröfn 
streitu vera einn helsta óvininn. „Rannsóknir sýna að 
samband sköpunargleði og streitu er neikvætt. Einnig að 
næsti yfirmaður sé líklegur til að vera einn helsti 
streituvaldurinn. Stjórnenda- og leiðtogastíll hefur því 
mikil áhrif á sköpunargleði starfsmanna, sem vekur svo 
aftur spurningar um hvaða stíll sé æskilegur í þeim 
efnum.“ Birna Dröfn segir doktorsverkefni sitt snúa að 
ákveðnum stjórnenda- og leiðtogastíl. „Ég er að rannsaka 

Sköpunargleði  
er forsenda árangurs

J Á K V Æ Ð  M A N N A U Ð S S T J Ó R N U N

margt bendir til þess að árangur í rekstri fyrirtækja megi að einhverju leyti rekja til 
þeirrar sköpunargleði sem tekst að vekja innan veggja fyrirtækjanna. Birna Dröfn 
Birgisdóttir, doktorsnemi við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, rannsakar leið
toga stíl sem gæti haft áhrif á sköpunargleði starfsmanna.

hlut þjónandi forystu, sem hefur sem leiðtogastíll verið 
skilgreind þannig að markmið hennar sé að hjálpa öðrum 
að vaxa og þroskast í starfi, að hjálpa öðrum að ná lengra 
og spilar auðmýkt stóran þátt í því. Auðmýktin er nýtt til 
að hlusta, skapa traust, gefa starfsfólki tækifæri og bæta 
árangur á vinnustað. Eftir því sem verkefninu vindur fram 
verður spennandi að sjá hvernig sambandi streitu og 
þjónandi forystu reynist háttað og hvaða áhrif sambandið 
hafi á sköpunargleði innan fyrirtækisins.“ 

opni háskólinn kveikti neistann
Birna Dröfn er með BSc gráðu í viðskiptafræði frá HR og 
meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum frá Griffith háskóla í 
Ástralíu. Eftir að Birna Dröfn kom heim að loknu meist-
ara námi ákvað hún að sitja námsbraut Opna háskólans í 
mannauðsstjórnun. Hún segir að námið hafi opnað sér 
nýjar víddir. „Það var í framhaldi af náminu í Opna há-
skól anum sem ég ákvað að fara í doktorsnám við viðskipt-
adeild HR. Rannsóknir á því hvernig jákvæð mannauðs-
stjórnun og sköpunargleði tengjast eru tiltölulega skammt 
á veg komnar en jafnframt ótrúlega spennandi.“ 
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Arney Einarsdóttir, lektor við viðskiptadeild HR, hefur 
rannsakað landslag mannauðsmála á Íslandi í eftirmála 
hrunsins. Niðurstöður hennar sýna að fyrirtæki jafnt sem 
opinberar stofnanir hafa brugðist við samdrætti með 
töluverðum sveigjanleika. Paul Sparrow, einn helsti 
sérfræðingur heims á sviði mannauðsmála og gestakennari 
við viðskiptadeild HR, segir mannauðsstjóra einmitt 
þurfa að sýna meiri sveigjanleika til að tryggja þátttöku 
starfsfólks og auka samkeppnishæfni. Tímarit HR settist 
niður með þessum tveimur sérfræðingum úr meistaranámi 
viðskiptadeildar í Stjórnun og eflingu mannauðs (OBTM 
–Organisational Behaviour and Talent Management) til 
að ræða strauma og stefnur í mannauðsmálum.

Stjórnendur á Íslandi hafa að sögn Arneyjar nýtt ýmsar 
svokallaðar mjúkar leiðir eftir efnahagshrunið til að vinna 
úr erfiðum aðstæðum. „Þær aðgerðir sem við flokkum 
sem mjúkar eru tilfærslur starfmanna innanhúss, þegar 

skammtímasamningar eru ekki endurnýjaðir og aðrar 
aðgerðir sem ætla má að hafi aðeins bein áhrif á fáa 
núverandi starfsmenn og/eða þegar byrðunum er dreift 
meðal fleiri en raunin er í uppsögnum.“ Dæmi um harðar 
aðgerðir eru aftur á móti hópuppsagnir. „Það má segja að 
ákveðin snerpa hafi einkennt viðbrögð fyrirtækja í 
mannauðsmálum eftir hrun þar sem notaðar eru ýmsar 
harðar en einnig hófsamar aðgerðir til að bregðast við 
erfiðu rekstrarumhverfi.“ Arney hefur einnig rannsakað 
áhrif eftirmála hrunsins á upplifun starfsmanna. „Niður-
stöður benda til jákvæðra áhrifa á viðhorf starfsmanna 
opinberra stofnana níu mánuðum eftir hrun. Áhrifin 
reyndust hins vegar vera neikvæð á upplifun á stuðningi, 
sanngirni og bjartsýni starfsfólks í einkafyrirtækjum. Það 
er því athyglisvert að heyra kenningar Pauls og hvernig 
hann telur mannauðsstjóra og stjórnendur geta brugðist 
við þessu.“ 

Hyllum fjölbreytileikann 
  – ekki stjórnandann
Íslenskir stjórnendur hafa í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 glímt við erfiðar áskor-
 anir á sviði starfsmannamála. Þeirra á meðal er framkvæmd ýmissa óhefð bund inna 
samdráttaraðgerða á borð við launalækkanir, yfirvinnubann og upp sagnir. 
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Enga stjörnudýrkun
Paul Sparrow er forstöðumaður miðstöðvar um frammi-
stöðutengda mannauðsstjórnun (Performance-led HR) 
og prófessor við Lancaster háskóla í Bretlandi. Hann segir 
þetta spennandi tíma fyrir mannauðsstjóra og það liggi 
fyrir að stéttin verði að fara að tileinka sér nýja hugsun. 
„Það er rétt að margt jákvætt hefur komið í ljós í starfs-
mannamálum hér á landi í kjölfar kreppunnar. Fyrirtæki 
hér eru þó á sama báti og fyrirtæki út um allan heim; þau 
þurfa að taka tillit til fólksins. Samkeppni um starfsmenn 
er vissulega orðin hnattræn og miklu harðari.“ Hann segir 
nauðsynlegt að viðhalda og tryggja þátttöku og virkni 
starfsfólks nú þegar helstu björgunaraðgerðum fer 
vonandi að ljúka. „Starfsmaður sem tekur virkan þátt er 
jákvæður, samlagar sig fyrirtækinu og jafnvel tengist því 
tilfinningaböndum. Allir vilja slíka starfsmenn sem eru 
reiðubúnir að stíga skrefinu lengra.“ 

Að sögn Pauls er lykillinn að virkni og helgun starfsfólks 
að hampa fjölbreytileika innan starfsliðs í stað þess að líta 
til og umbuna fyrst og fremst einstaklingum. „Ég er gagn-
rýninn á þá stefnu sem verið hefur við lýði í mörgum 
fyrir tækjum, þar sem áherslan hefur fyrst og fremst verið á 
þróun og uppbyggingu stjórnenda og svokallaðra stjörnu-
starfsmanna innan fyrirtækis, jafnvel á kostnað þess að 
skoða hvernig hæfni alls hópsins sem heildar og sam-
legða ráhrif stuðla að því að markmiðum í rekstri og 
stjórn un sé náð. Þau sem starfa sem mannauðsstjórar og 
stjórnendur þurfa að hafa góðan skilning á mismunandi 
hópum starfsmanna, ekki bara hæfileikum stjórn end-
anna.“ Hann ráðleggur stjórnendum, og öllum sem vinna 
með mannauð, að þekkja starfsmennina og styrkleika 
þeirra, óskir og framlag hvers og eins, og ekki hika við að 
spyrja erfiðra spurninga. Þetta miði að því að geta markað 
sveigjanlegri starfsmannastefnu sem sniðin sé að öllum 

starfsmönnum og samtímis einnig að þörfum fyrirtækisins 
og stofnunarinnar. 

Heildin skiptir máli
Mörg mannauðstengd mál hafa verið í umræðunni 
undanfarið. Fréttaflutningur af ráðningar- og launamálum 
í innanríkisráðuneyti og launahækkunum til forstjóra 
Landspítalans af hálfu velferðarráðherra, sem síðan gengu 
til baka, eru aðeins tvö dæmi af mörgum og endurpegla 
að einhverju leyti við hvað er að glíma á sviði starfs-
mannamála. Eins berast fregnir af því að starfsfólk í opin-
bera geiranum sé með um 20% lægri laun en starfsfólk 
einkafyrirtækja. „Þetta eru alvarleg mál og tengjast því 
sem Paul segir hér um fjölbreytileikann, sérstaklega að-
stæður sem sköpuðust nýverið á Land spítalanum“ segir 
Arney. Paul fer rólega í að tjá sig um það mál sér staklega 
en minnist þó á að oftast náist ekki árangur í rekstri fyrir 
atbeina eins starfsmanns. „Það ætti enginn að borga 
starfsmanni einungis til að halda honum í starfi. Enginn 
ætti að koma sér í þá aðstöðu. Það þarf að vera til staðar 
ákveðið hæfileikamengi sem hægt er að sækja í til að leysa 
úr málum. Að hækka mikið laun fyrir hæfileika eins 
einstaklings á tímum þegar allir hafa tekið virkan þátt í 
aðhaldi og niðurskurði er merki um slæma mannauðsstefnu 
og er ekki í takt við nútímann.“ Arney segir að þrátt fyrir 
sveigjanleika í kjölfar hrunsins sé þörf á endurskoðun 
mannauðsstefnu víða hér á landi. „Fyrirtæki og stofnanir 
þurfa til dæmis að skoða sérstaklega hvort þau hafi í 
kjölfar hrunsins dregið of mikið úr uppbyggingu og 
þróun starfsfólks og arftaka með því að draga úr stuðningi 
og framlögum á sviði starfsþróunar og fræðslumála. Það 
getur haft áhrif á samkeppnishæfni, jafnt á vinnumarkaði 
sem og á öðrum mörkuðum.“

LjósmynDiR: aRnaLDuR HaLLDóRsson
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Eftir hrun hafa endurskoðendur verið til umræðu bæði 
á Íslandi og í Bandaríkjunum, er staða þeirra að ein
hverju leyti sambærileg?

Mér hefur skilist á samkennurum mínum hér á Íslandi að 
endurskoðendur hafi verið gagnrýndir fyrir að vara ekki 
við þeim vanda sem bankakerfið glímdi við og kom 
krepp unni að lokum af stað. Í Bandaríkjunum hefur þró-
un in verið á annan veg. Þar hafa endurskoðendur aðal-
lega verið gagnrýndir af Öldungadeild Bandaríkjaþings 
fyrir að beita ógagnsæjum aðferðum við endurskoðun 
fjármálafyrirækja, eða svonefndri fairvalue accounting, 
sem gerði bönkunum að margra mati kleift að fegra stöð-
una hjá sér. Mér sýnist staðan því vera sú að á meðan ísl-
ensk ir endurskoðendur liggja undir ámæli fyrir að hafa 
ekki veitt upplýsingar eru þeir bandarísku gagnrýndir 
fyrir aðferðirnar sem þeir notuðu.
 Ég fæ ekki betur séð en að íslenskir endurskoðendur 
sæti harðari gagnrýni en þeir bandarísku. Að hluta til 
kann skýringin að vera kreppan sem skall á af fullum 
þunga, en ég held að þessi munur eigi sér einnig þá skýr-
ingu að bandarískir endurskoðendur fengu fyrir nokkrum 
árum harðan skell í annarri og ekki ósvipaðri kreppu sem 
sneri að trúverðugleika. Það kemur því líklega að meira 
gagni að meta stöðu íslenskra endurskoðenda með hlið-
sjón af reynslunni sem bandarískir endur skoð endur fengu 
fyrir um tíu árum þegar meðal annarra WorldCom og 
Enron riðuðu til falls í kjölfar spillingar- og fjármála-
hneykslins sem þá reið yfir. 

Hefur þessi gagnrýni leitt til endurmats á starfseglum 
endurskoðenda í Bandaríkjunum? 

Starfsaðferðir bandarískra endurskoðenda voru, eins og 
áður sagði, endurmetnar fyrir um áratug. Þá voru endur-
skoðendur skyldaðir til að taka innri eftirlitskerfi við-
skipta  vina út á betri og ítarlegri hátt, auk þess sem endur-
skoðunarfyrirtækjum var bannað að reka ráðgjafaþjón - 

 ustu samhliða endurskoðun. Á sama tíma lagði AICPA, 
félag löggiltra endurskoðenda í Banda ríkjunum, áherslu 
á að taka þátt í umræðunni. Formaður félagsins lýsti því 
bæði í ræðu og riti á opinberum vettvangi með hvaða 
hætti endur  skoðendur hygðust endurheimta traust þjóð-
arinnar og hvernig félagið myndi fylgja eftir breyttum 
starfsháttum hjá endurskoðendum. Það var eftir þessu 
tekið innan starfsstéttarinnar, þó ég geti ekkert fullyrt um 
viðbrögð almennings.
 Í kjölfar fjármálakreppunnar í Bandaríkjunum hafa 
endur  skoðendur lagt aukna áherslu á að greina innri eftir-
litskerfi fyrirtækja. Jafnframt ganga þeir lengra í að meta 
hversu raunsönn myndin er sem ársreikningar birta af 
fjárhagsstöðu fyrirtækja, í stað þess að láta hefðbundna 
stað   festingu viðskiptavinarins duga, þess efnis að farið 
hafi verið að lögum og góðum reikningsskilavenjum. 
Mikil vægt er að hafa hugfast að endurskoðendur leitast 
almennt við að sjá hversu vel reikningar viðskiptavina 
uppfylla í raun settar reglur. Það getur á hinn bóginn 
reynst erfitt. Fjármálastjórar eru margir lunknir í að setja 
reikninga rétt upp tæknilega, án þess að einstakir liðir séu 
endilega lýsandi fyrir þær færslur sem þeim er ætlað 
lögum samkvæmt. Þetta er jafnframt ástæðan fyrir því að 
endurskoðun byggir á jafn miklu mati og raun ber vitni.

Bendir eitthvað til þess að endurskoð endur hafi átt 
eða mátt standa betur að málum hér á landi?

Ég veigra mér yfirleitt við að tala um önnur samfélög en 
mitt eigið. Þó ég hafi komið oft til Íslands á undanförnum 
sex árum, þá á ég enn margt ólært. Einu hef ég þó tekið 
eftir – og nemendur mínir nefna þetta gjarnan á hverju 
ári – og það er að Íslendingar tilheyra samtengdu sam  fé-
lagi. Nemendurnir segja oft: „við erum fámenn“. Við það 
gætu þau bætt: „en við erum vel tengd“. Eins og fram 
kemur í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis þá hafa 
innviðir viðskipta- og fjármálalífsins verið þéttriðnir og 
tengslanetið samofið. Ég get rétt ímyndað mér hversu 

David Schwarzkopf er prófessor við Bentley háskóla í Boston og 
gestaprófessor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, þar sem hann 
kennir endurskoðun. Í Bentley háskóla stýrir David jafnframt mBa námi 
skólans. sérsvið Davids eru reiknings skilastaðlar og samfélags ábyrgð 
fyrirtækja og hefur hann vakið mikla athygli víða um heim.

S P U R N I N G A R  &  S V Ö R

Samfélagið fær það sem það biður um
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þungbært það hefur verið, hvað þá fyrir endurskoðendur, 
að sjá þær afleiðingar sem misbrestir í einum hluta 
kerfsins gætu haft í för með sér – eða hversu lítið þyrfti til 
þess að koma keðjuverkandi áhrifum af stað. Með slíka 
sviðsmynd í bakgrunninum hlýtur jafnframt að hafa verið 
erfitt að koma umræðu af stað um vandann.

Hvaða lærdóm geta endurskoðendur og endur skoð
unarfyrirtæki dregið, hverju ætti að breyta? 

Með hliðsjón af reynslu beggja landa ætti í það minnsta 
eitt að vera ljóst; fólk hefur litla innsýn í störf endur-
skoðenda, sem ætti í sjálfu sér ekki að koma á óvart. Þegar 
allt kemur til alls, hversu mikla innsýn hefur fólk almennt 
í störf blaðamanna? Eða verkfræðinga? Eða skurðlækna? 
Við höfum sem samfélag látið sérfræðingum fag sitt eftir, 
vegna þess að þeir segjast sérhæfa sig í því sem þeir gera. 
Við hin sjáum svo um okkar mál. Fyrir vikið göngum við 
út frá því sem vísu að byggingar og brýr haldi, að skurð-
aðgerðir heppnist, að ársreikningar fyrir tækja birti raun-
sanna mynd af fjárhagsstöðu þeirra. Það er ekki fyrr en 
hörmungarnar dynja yfir – hús hrynur til grunna, sjúkl-
ing ur deyr á skurðborði, fyrirtæki verður gjaldþrota – það 
er ekki fyrr en þá sem við spyrjum hvað verk   fræð ingarnir 
voru að gera? Hvað voru endur skoð end urn ir að gera?
 Að mínu mati er sá lærdómur sem við getum dregið af 
öllum sérfræðistörfum sá að almenningur verður að fá að 
vita undir hvaða væntingum fólk í þessum störfum getur 
í raun risið. Hvað er endurskoðun? Hvaða upplýsingum 
er ætlast til að þú sem endurskoðandi komir á framfæri 
og við hverja? Þetta er ekki einfalt mál. Flestum sér fræð-
ing um er illa við að tala um hvað þeir gera á tungumáli 
sem fólk almennt skilur. Ekki að ég haldi að þeir séu að 
leyna einhverju. Ég held að þá skorti einfaldlega hæfni til 
að eiga í samskiptum við aðra en starfssystkin. Þegar allt 
kemur til alls hafa verkfræðingar, skurðlæknar og endur-
skoðendur varið mörgum árum í að mennta sig og þjálfa 
og tileinka sér þar með sérhæfðan orðaforða, sem fæst 

Samfélagið fær það sem það biður um

venjulegt fólk skilur. Sérfræðingar þurfa þess vegna að 
læra að tjá sig upp á nýtt.

Hvaða ráð hafa fyrirtækin og Fjármála eftir litið? 
Hvernig er staðan til framtíðar litið?

Ég er nú ekki mikill spámaður í mér en það gefur auga 
leið að almenningur getur ekki án endurskoðenda verið 
og endurskoðendur geta ekki unnið njóti þeir ekki trausts. 
Kannski vantar endurskoðendur tækifæri til að segja frá 
hvað þeir gerðu og hvað ekki í aðdraganda hrunsins. Ég 
hef ekki hugmynd um hvort það geti haft lagalegar af leið-
ingar í för með sér, en á einhverjum tímapunkti getur 
samfélag þarfnast bæði ábyrgðar af hálfu dóms- og laga-
kerfisins og viljans til að horfa fram á veginn. 
 Hvað einstöku atriðin varðar þá hef ég engar öruggar 
lausnir. Ég held þó að umræðan mætti vera meiri. FME, 
FLE og fulltrúar stóru endurskoðunarfyrirtækjanna gætu 
ef til vill rætt það hlutverk sem endurskoðun og fagleg 
ráðgjöf gæti gegnt innan nýja regluverksins fyrir endur-
skoðun á Íslandi. Þessi umræða gæti átt sér stað á 
almennum fundum og ráðstefnum, í prentuðu máli eða 
fréttatengdum þáttum fjölmiðlanna. 
 Hér hafa reyndar allir hlutverki að gegna, einnig al-
menn ingur. Þegar allt kemur til alls þá held ég að sam-
félagið fái það sem það biður um. Ef enginn biður um 
aukna umræðu eða útskýringar áður en ógæfan knýr dyra 
verður reiðin eina úrræði almennings þegar ógæfan svo 
dynur yfir. Sökudólgarnir fara í vörn, á meðan þeir sem 
telja á sér brotið finnst þeir dregnir á asnaeyrunum. Fyrir 
mér virðist þetta vís leið fyrir samtengt samfélag til að 
missa niður hagnaðinn sem hafa má af nánum tengsla-
netum, verða tortryggni og vantrausti að bráð. Kannski er 
kominn tími til að fólk biðji um betri upplýsingar og 
útvegi þær upplýsingar. Kannski er kominn tími, fyrir 
samfélagið í heild, til að fyrirbyggja tjónið með tiltækum 
ráðum, áður en það verður. 
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Á Íslandi notar bíla- og fiskiskipaflotinn meira en 90% af inn-
fluttu jarðefnaeldsneyti en um 85% af allri orku sem notuð er 
til húshitunar og rafmangsframleiðslu er innlend og frá endur-
nýjanlegum orkulindum. Hver orkueining hér á landi losar 
því lítið magn gróðurhúsalofttegunda í samanburði við lönd 
sem þurfa að nota jarðgas, kol eða olíu til húshitunar og raf-
magnsframleiðslu. Að mati Guðrúnar A. Sævarsdóttur, for-
seta tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík, eru 
marg  vísleg tækifæri hér á landi á sviði endurnýjanlegrar orku. 
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Tækifærin í endurnýjanlegri orku

  f við lítum til umhverfissjónarmiða þá myndar 
  brennsla jarðefnaeldsneytis stóran hluta af þeim 
   koltvísýringi sem við losum en ríflega þriðjungur 
koltvísýringslosunar stafar frá fiskiskipum og samgöngum, 
að flugsamgöngum undanskildum. Það er því eftir tals-
verðu að slægjast, bæði þegar litið er til hagkvæmari orku-
nýtingar og losunar gróðurhúsalofttegunda en sem dæmi 
um umfangið má nefna að um fjórðungur af raforku-
framleiðslu Kárahnjúkavirkjunar myndi nægja til að 
knýja alla bíla landsmanna yrðu þeir búnir rafhlöðum“ 
segir Guðrún. Í þessu sambandi hefur aðallega verið rætt 
um ávinninginn af lægri eldsneytiskostnaði og gjald eyris-
sparnaði fyrir ríkissjóð, en fleira gæti að sögn Guðrúnar 
hangið á spýtunni. „Með minni notkun jarðefnaeldsneytis 
losnar um landskvóta Íslands fyrir gróðurhúsalofttegundir. 
Það svigrúm mætti nýta undir annars konar losun hér 
innanlands eða jafnvel selja slíkar umframlosunarheimildir 
úr landi. Orkuöryggi landsins myndi einnig aukast veru-
lega og þá er ótalin sú hagræna innspýting sem aukin 
notkun á innlendri orku gæti haft í för með sér.”

Rafbílar spennandi kostur
Séu möguleikarnir skoðaðir út frá orkunýtingu hafa raf-
bílar með rafhlöðum vinninginn með 70% nýtingu en 
það er um þrefalt betri orkunýting en ef metanól eða 
vetni, framleitt með raforku, er notað til að knýja bílana. 
Tæknigeirinn stendur frammi fyrir spennandi mögu-
leikum sem búa í endurnýjanlegri orkunýtingu. „Verk-
fræðingar og tæknifræðingar eru lykillinn að framþróun á 
sviði endurnýjanlegrar orkunýtingar, þeir geta þróað 
nýjar lausnir og hafa þekkinguna sem þarf til að breyta 
heiminum. Nemendur okkar ætla sér í það minnsta að 
breyta heiminum“ segir Guðrún og tekur sem dæmi 
sendi bíl sem nokkrir tæknifræði- og verkfræðinemar tóku 

og breyttu í rafbíl með góðum árangri. Prófanir í næstum 
tvö ár lofa góðu um framhaldið. Guðrún telur rafbíla vera 
spennandi kost á Íslandi, því hér er nóg af hagkvæmri og 
endurnýjanlegri raforku. Mörg ljón séu engu að síður í 
veg inum og engin allsherjarlausn í sjónmáli. „Hvað raf-
bíl ana varðar þá fylgir sá böggull skammrifi að rafhlöðu-
tæknin er enn ekki nógu langt á veg komin. Þó aðgangur 
að grænni raforku sé sjálfsagður á Íslandi þá spilar sú 
staðreynd inn í rafbílaþróunina að raforka er framleidd 
með jarðgasi, kolum eða kjarnorku víðast hvar erlendis, 
en það hefur hægt á þróun rafhlaða fyrir raf bíla.”

Fleiri kostir en raforka
Að sögn Guðrúnar er það ekki gefið að raforka sé eina 
rétta lausnin í samgöngum hér á landi. Hauggas er rakinn 
valkostur í dag, unnt er að framleiða lífdísel hér á landi 
og verksmiðja sem framleiðir metanól úr koltvísýringi og 
vetni frá rafgreiningu er risin í Svartsengi. Skynsamlegast 
sé að hætta að tala í allsherjarlausnum og að stjórnvöld 
veiti einni orkulausn ívilnanir umfram aðrar. Mun 
vænlegra sé að greiða nýrri tækni leið í nýjum eða breytt-
um bílum. „Með hliðsjón af því að losun koltvísýrings er 
veruleg hér á landi en um leið aðgengi að endurnýjanlegri 
orku er tækifæri í því að draga með markvissum hætti úr 
notkun jarðefnaeldsneytis.“ 
 Undir þetta tekur Jón Þór Sturluson, dósent við við-
skipta deild. Tæknin og þær tæknilausnir sem í boði eru 
séu vissulega mjög mikilvægur þáttur en ekki allsráðandi. 
Um 85% af heildarorkunotkun landsmanna byggir á 
endurnýjanlegri orku og þar vegur þyngst heita vatnið 
sem fer í húshitun og raforkuframleiðslu. „Aðgangurinn 
að hagkvæmri og endurnýjanlegri raforku kallar því að 
mörgu leyti á að við rafvæðum þessi 15% sem standa enn 
út af borðinu, sem eru fyrst og fremst vegna samgangna“ 

E„
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Um 85% af allri orku sem notuð er  
á Íslandi er innlend og frá endurnýjan
legum orkulindum um fjórðungur af 
raforku framleiðslu Kárahnjúkavirkjunar 
myndi nægja til að knýja alla bíla lands
manna yrðu þeir búnir rafhlöðum.
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Tækifærin í endurnýjanlegri orku
segir Jón Þór. „Reikningsdæmið er samt ekki alveg svona 
einfalt, meðal annars hvað varðar hagræn og samfélagsleg 
áhrif. Til dæmis flækir það málið að skortur á útbreiddu 
dreifikerfi fyrir óhefðbundið eldsneyti dregur úr eftirspurn 
en um leið eru dreifingaraðilar tregir til að fjárfesta í víð-
feðmu kerfi ef eftirspurnin er ótrygg. Bein aðkoma stjórn-
valda er því nauðsynleg til að tryggja framgang hagkvæmra 
valkosta.“
 Á meðan enginn einn kostur er áberandi betri en aðrir 
geta afleiðingarnar verið þær að stjórnvöld jafnt sem 
almenningur haldi frekar að sér höndum, sem torveldar 
stökkið sem þarf til að hrinda breytingum af stað. Að 
sögn Jóns Þórs er jafnframt ekki víst að raforkuvæðing 
samgöngukerfisins samrýmist stórfelldum útflutningi á 
raforku um sæstreng.

Fjölþætt nýting jarðvarma
Jarðvarma má nýta á fleiri vegu en til raforkuframleiðslu 
og húshitunar. Nota má varmann beint í iðnaðar fram-
leiðslu, en nokkur slík verkefni eru á döfinni. Þá undir-
strikar Guðrún mikilvægi jarðhitanýtingar fyrir ferða-
þjónustuna. „Bláa lónið, vinsælasti ferðamannastaður 
landsins, er skiljuvatn frá virkjuninni í Svartsengi. Ferða-
menn flykkjast í tugþúsundatali og skoða hina glæsilegu 

Guðrún segir að ekki sé skynsamlegt að tala í allsherjar
lausnum og mikilvægt sé að greiða nýrri tækni leið.  
LjósmynD: siGfús mÁR péTuRsson.

jarðhitasýningu í Hellisheiðarvirkjun. Fólk ferðast um 
land ið okkar og fikrar sig milli lauga, náttúrulegra og 
mann  gerðra. Þessi sérstaða Íslands hefur mikið aðdrátt-
arafl fyrir fólk og ætti að skipa ríkan sess í menningartengdri 
ferðamennsku. Ég tel að ferðaþjónustuaðilar veiti þessu 
ekki næga athygli eða meti að verðleikum hvað við höfum 
þarna í höndunum til að bjóða erlendum gestum“ segir 
Guðrún.
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Jarðvarmi, endurnýjanleg auðlind  
eða ekki?
Ein tegund endurnýjanlegrar orku er nýting jarðvarma 
hér á landi. Vinnsluhraðinn sem afkastageta jarðvarma-
svæða stendur undir segir til um hvort jarðvarmi sé endur-
nýjanleg orkulind eða ekki. 
 „Ef jarðvarmi er nýttur hraðar en streymi vatns og 
varma á viðkomandi svæði leyfir þá endurnýjar auðlindin 
sig ekki, svo einfalt er það. Að þessu leyti getur jarð varma-
virkjun fengið á sig einkenni námavinnslu, þar sem 
auðlindin er kláruð og ekki er víst að endurnýjun verði á 
sama stað. Á móti kemur að náttúran sjálf sér til þess að 
jarðvarmi kólnar og hverfur með tíð og tíma, hvort sem 
við nýtum hann eða ekki. Rökin fyrir að nýta jarðvarma 
sem endurnýjanlega orku eru því býsna sterk. Með 
jarðhræringum myndast svo ný kvikuinnskot sem kynda 
jarðhitasvæði, sem þarf ekki að vera á nákvæmlega sama 
stað.“ Segir Guðrún.
 Hins vegar er erfitt að spá með vissu fyrir um heildar-
magn heita vatnsins sem leynist undir yfirborði jarðar og 
hitastig gufunnar. Til að hægt sé að nýta jarðvarma með 
endurnýjanlegum hætti þurfa því að koma til viðamiklar 
jarðeðlisfræðilegar rannsóknir og gagnaöflun. Með aðstoð 
forðafræðilíkana sem byggja á þessum rannsóknum er 
síðan leitast við að draga upp heildstæða mynd af 
afkastagetu jarðvarmasvæða svo meta megi endurnýjan-
legan grundvöll orkunýt ing ar innar. 
 Að sögn Guðrúnar getur reynst erfitt að draga upp 
nákvæma mynd af jarð varma svæðum. Jarðvarmi mynd-
ast oftast í kringum kvikuinnskot sem klýfur sig í gegnum 
jarðlög og hitar upp grunnvatn á svæðinu. Það hversu 
hratt má vinna orkuna er breyti legt frá einum stað til 
annars og á milli áratuga, allt eftir varma- og vatns streymi. 
Jarðhitinn er að þessu leyti ólíkur vatnsafls virkjunum þar 
sem afkastageta vatnsaflsvirkjana er til langs tíma mun 
fyrirsjáanlegri frá því að hún liggur á teikniborðinu, þótt 
úrkoma og hitafar skipti þar miklu frá ári til árs. 

Hvar, hvenær og hve lengi
Forðalíkön jarðhitans draga þó aðeins upp hluta af 
myndinni. Einnig þarf að huga að eftirspurn eftir jarðhita, 
markaðsaðstæðum og þörfum komandi kynslóða. 
 Ágúst Valfells er dósent við tækni- og verkfræðideild 
HR og framkvæmdastjóri REYST, þverfaglegrar náms-
brautar HR í orkuvísindum. „Sjálfbær orkunýting byggir 
á virkjun hagkvæmustu orkukosta, þar sem tekið er tillit 
til þarfa þeirra sem landið byggja og þeirra sem landið 
erfa. Þegar horft er til sjálfbærrar nýtingar jarðhita þarf að 
skoða hvernig jarðhitasvæði bregst við vinnslu. Til þess er 
notað eðlisfræðilegt forðalíkan. Viðbragð jarðhitasvæðisins 
er svo skoðað í ljósi mismunandi vinnsluáætlana sem 
ákvarðaðar eru út frá hagrænum spálíkönum. Ákvörðun 
um hvernig nýtingu er háttað ræðst síðan af þeim mark-
miðum sem sett eru; á að hámarka ávöxtun til skamms 
tíma með ágengri notkun eða á að tryggja framleiðslugetu 
til lengri tíma og hafa ávöxtunarkröfuna lægri?”

 Framtíðarhagsmunir eru alltaf ríkir þegar rætt er um 
ólíka orkukosti, þó að áhrif tímans sem undirliggjandi 
þáttar séu mismunandi. Sem dæmi nefnir Guðrún að upp 
úr miðri síðustu öld hafi Norðmenn að mestu verið búnir 
að fullnýta sína hagkvæmustu vatnsaflskosti. Nú, meira 
en hálfri öld síðar, séu vatnsaflsvirkjanir þeirra skuldlausar 
og mala gull svo lengi sem mannvirkin halda. Það sama 
gildi um flestrar aðrar Evrópuþjóðir sem búi við virkj-
unar kosti í vatnsafli, þar á meðal Svía, Ítali, Austur ríkis-
menn og Svisslendinga. Að þessu leyti sé samspil tíma-
þáttarins og vatnsaflsins hagstætt, auðlindin er þess eðlis 
að hún eyðist ekki en sé hún ekki nýtt renna verðmætin 
óvirkjuð til sjávar.
 Sóknarfærin í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa til 
raforkuframleiðslu eru mörg að sögn Guðrúnar. Jarðhiti 
og vatnsafl fara þar fremst í flokki, en til framtíðar litið 
eru valkostir á borð við virkjun vindorku og sjáv ar falla 

Vinnsluhraðinn sem afkastageta jarð
varmasvæða stendur undir segir til um 
hvort jarðvarmi sé endurnýjanleg orku
lind eða ekki.Við þurfum að veita vind
orku og sjávarföllum meiri athygli

einnig áhugaverðir kostir. „Vindorka og vatnsafl spila 
ágætlega saman. Vind orka sveiflast stjórnlaust á meðan 
við getum skrúfað upp og niður í vatnsaflinu með miðlun 
úr uppistöðu lón um og jafnað þannig út framleiðslusveiflur 
vindork unnar. Enn sem komið er virðist vindorkan vera 
óhag kvæm þar sem framleiðslu kostnaður við hana hefur 
reynst hár miðað við hefð bundnari orkugjafa. Danir hafa 
aukið hlut vindorkunnar í orkubúskap sínum en 
framleiðslan stendur ekki undir sér, þrátt fyrir að orkuverð 
í Evrópu sé talsvert hærra en á Íslandi, og hefur byggst á 
tölu verðum niðurgreiðslum á endurnýjanlegum orku-
gjöf um og skattlagningu annarra hefðbundnari orkugjafa. 
Hér búa umhverfisleg sjónarmið að baki, enda hefur 
Evrópusambandið skýra stefnu hvað það varðar, til að 
mynda með styrkjum á hverja framleidda kílóvattsstund 
af endurnýjanlegri orku.“ 

Verðtoppar á orkumarkaði
Eins og kemur fram í viðtali við forstjóra Landsvirkjunar 
í Tímariti HR gæti hátt orkuverð í Evrópu gert útflutning 
raforku um sæstreng að fýsilegum kosti. Landsvirkjun 
gæti þá selt ónýtta umframraforku þegar markaðir væru 
háir í Evrópu. Gangi það eftir mun það líklega valda verð-
hækkunum á íslenska raforkumarkaðnum í samræmi við 
reglur um innri markað Evrópska efnahagssvæðisins. 
Framboð raforku og eftirspurn eftir henni á raforku-
mörkuðum er þó að verulegu leyti háð virkjunaraðferðum 
og mikið veltur á framleiðslustýringu. „Allt snýst þetta 
um verðið sem fæst fyrir raforkuna. Ef framleiðslustýring 
gengur vel skapast forsendur fyrir nýtingu verðtoppa á 
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orkumarkaði“ útskýrir Guðrún. „Kola- og gasorkuver 
framleiða stærstan hluta rafmagnsins sem fer á evrópska 
orkumarkaðinn en framleiðslustýring þeirra er sein virk 
og þung í vöfum. Vatnsorkan er hins vegar með allra 
sveigj anlegustu framleiðslustýringuna og fellur því að 
þessu leyti vel að evrópska raforku markaðnum. Jarð hit-
anum svipar á hinn bóginn til kolaorkunnar hvað varðar 
framleiðslustýringu, það getur tekið talsverða tíma að 
keyra framleiðsluna upp og niður.“
 Sé litið til hagkvæmni er nýting sjávarfalla undir svip-
aða sök seld og nýting vindorku. „Við erum tiltölulega 
skammt á veg komin við að meta mögu leikana en eins og 
tæknin er í dag er hagkvæmnin vart sambærileg við 
aðgengi legustu jarðhitakosti. Ein nýjasta rannsóknin á 
nýtingu sjávar falla til raforkuframleiðslu fór fram sem 
lokaverkefni við tækni- og verk fræðideild. Þar skoðuðu 
Gunnlaugur Steinar Guðmundsson og Níels Breiðfjörð 
Jónsson möguleg afköst straums ins Kolkistungs í 
Hvamms firði út frá ítarlegum mælingum á sjávarföllunum. 
Þeir mátu það svo að afkastagetan væri um 5 GWh á ári, 
sem tilsvarar að meðaltali rúmu hálfu megawatti. Styrkur 
Kolkistungs í Hvammsfirði og aðgengileiki frá landi gerir 
það þó að verkum að þetta er líklega með hagkvæmari 
sjávar fallakostum landsins.” Að sögn Guð rúnar eru 

sjávarföll og vindorka gott dæmi um hversu afstæðar þær 
stærðir eru sem einkennt geta orkumálin. „Það sem 
borgar sig ekki í dag getur borgað sig á morgun. Íslendingar 
eru lánsamir að eiga mikið af hagkvæmum endur-
nýjanlegum orkukostum sem eru enn ónýttir. Það er ein 
megin ástæða þess að orkukostir á borð við vindorku og 
sjávarföll hafa ekki komist í forgang orkurannsókna á 
Íslandi. Ný rammaáætlun sýnir okkur svart á hvítu að 
magn endurnýjanlegrar orku frá vatnsafli og jarðvarma er 
takmarkað þannig að við þurfum að veita vindorku og 
sjávarföllum meiri athygli, til að vera tilbúin með aðra 
orkukosti þegar þar að kemur að markaðsverð raforku á 
Íslandi og kostn aðarverð raforku frá þessum nýju 
orkugjöfum nálgast hvort annað.” 

Nýting vindorku og vatnsafls er skammt á veg komin en það 
sem borgar sig ekki í dag getur borgað sig á morgun. 
Íslendingar eru lánsamir að eiga mikið af hagkvæmum 
endurnýjanlegum orkukostum sem eru enn ónýttir. 
LjósmynD: ÁsGeiR eGGeRTsson
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Árið 1996 gaf ný tilskipun Evrópu sambandsins fram-
leiðslu og sölu raforku frjálsa og myndaðist upp úr  
því risavaxinn raforkumarkað ur á meginlandi Evrópu.  
Eftir því sem raforkuverð í Evrópu hefur hækk að og 
flutnings  tækni um sæ strengi þróast hefur áhugi á að 
flytja raf  orku til Evrópu aukist. Að sögn Jóns Þórs 
Sturlu sonar, dós ents í viðskiptadeild HR, er þekk ing á 
sífellt flóknara markaðs umhverfi raforkunnar lykilþáttur 
þess arar umræðu.
 
Verðmyndun á raforku fer fram í kauphöllum og stjórn-
ast af framboði og eftirspurn. Eftirspurn er háð miklum 
sveiflum, er t.d. mikil á daginn og lítil á nóttunni. 
Verðurfar hefur einnig umtalsverð áhrif á eftirspurn 
sem og framboð. „Kerfisbreytingin sem framkvæmd 
var á 10. áratug síðustu aldar fólst í að skilja framleiðslu 
og sölu frá flutningi og dreifingu raforku. Vinnsla og 
sala er eftirleiðis samkeppnisrekstur þar sem verð-
myndun ræðst af samspili kaup- og sölutilboða. Flutn-
ingur og dreifing eru einokunarstarfsemi og lúta opin-
berri verðlagningu. Sams konar kerfisbreytingar hafa 
verið innleiddar á Íslandi að forminu til að minnsta 
kosti og gætu íslensk orku fyrirtæki, bæði vinnslu-
fyrirtæki og veitur, tekið fullan þátt í þessum stóra 
mark aði verði sæstrengur lagður“ segir Jón Þór.

Á meðan Evrópusambandið hefur leitast við að draga 
úr útblæstri gróður húsalofttegunda og efna þar með 
skuldbindingar Kyoto-bókunarinnar frá árinu 1997, 
byggir raforkuvinnsla á meginlandi Evrópu aðeins að 
litlu leyti á endurnýjanlegum orkugjöfum. Krafa 
Evrópusambandsins um aukna hlut deild endurnýjan-
legrar raforku skapar sóknarfæri fyrir Íslendinga, en 
Lands virkjun, sem er stærsta fyrirtækið í eigu þjóð-
arinnar er jafnframt eitt af tíu stærstu orkufyrirtækjum 
Evrópu á sviði endurnýjanlegrar raforkuvinnslu. Út gáfa 
svokallaðra grænna skírteina skapar beina tekju mögu-
leika fyrir fram leiðendur endurnýjanlegrar orku. Fram-
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Leifur Þór Leifsson, lektor, Slawomir Koziel, prófessor og 
Indriði Ríkharðsson, lektor, hafa undanfarið unnið að 
rannsókninni Hermun togbúnaðar. Rannsóknin, sem er 
unnin innan tækni- og verk fræðideildar Háskólans í 
Reykja  vík og í samvinnu við Fjölás ehf., byggir á 
tölvuhermi fyrir tog búnað fiski skipa. Ávinningur 
rannsóknar innar felst í megin atrið um í því að veiðar-
færa framleiðendum er gert kleift að sannreyna árangur af  

Risavaxinn raforku markaður  
í Evrópu

leiðendur fá slík skírteini afhent í samræmi við fram-
leiðslu sína og notendur (veitur) þurfa að kaupa þau til 
að standast kröfur um hlutdeild endurnýjanlegrar orku 
af heildarnotkun.

Nýjasta könnun Landsvirkjunar á lagningu sæstrengs, 
sem unnin var í samvinnu við Landsnet, gefur til kynna 
að sæstrengur kunni að vera hagkvæmur kostur. 
Ræður þar mestu hærra orkuverð í Evrópu og auk in 
eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku með engri eða lítilli 
losun gróður húsalofttegunda.

Þrátt fyrir að líkur séu á að íslenska raforkan geti, með 
sölu grænna skírteina, sótt hærra verð en kola- eða 
olíuunnin raforka á evrópskum raforkumarkaði segir 
Jón Þór enn alltof snemmt að segja til um það með 
vissu. „Tækifærin felast einkum í því að vatnsafl má 
geyma í uppistöðulónum og selja þegar verð er hvað 
hæst. Fjölbreytt útgáfa framvirkra samninga skapar 
tækifæri til að stýra áhættu og skapa grundvöll fyrir 
fjárfestingar. Ef ráðist verður í lagn ingu sæstrengs þarf 
að finna hagkvæmustu tenginguna inn á evrópska 
dreifi kerfið. Í því tilliti þarf að taka tillit til þeirra 
flöskuhálsa sem fyrir eru í kerfinu því verð getur verið 
lægra, t.d. í Noregi og Skotlandi, en sunnar á Englandi 
eða á meginlandi Evrópu.“ 

Olíusparnaður skipaflotans 
allt að 15% á ári

bættri hönnun mun fyrr en áður og með mun minni 
kostnaði. Að auki geta útgerðar  fyrirtæki stillt veiðarfærið 
af áður en það fer í sjóinn og geta fylgst með því við 
veiðar. Á þennan hátt skapast möguleiki á bættri orku-
nýtingu og færri dagar eru frá veið um vegna prófana. 
Útreikning ar sýna að olíusparnaður vegna þessa geti verið 
á bilinu 8 til 15% og jafnvel meira, eða í krónum 24 til 72 
milljónir króna á ári á skip. 
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Viðfangsefni sem þessi eru 
dæmigerð fyrir þá þverfag-
legu nálgun sem er nauð-
synleg fyrir sjálfbæra nýt-
ingu orku auðlinda. HR 
býður þverfaglegt meist-
aranám í orku vísind um og 
orku verk fræði innan náms-
braut ar innar REYST, sem er 
sam vinnuverkefni Há skól -
ans í Reykjavík, Orku  veitu 
Reykja   víkur og Íslenskra 
orku rann sókna (ÍSOR). Að 
sögn Ágústs Valfells, dósents 
og fram kvæmdastjóra 
REYST, ein kenn ist námið af 
hagnýtri nálgun á sjálfbæra orku nýt ingu. „Námið spannar 
breitt svið viðfangsefna en aðal styrk ur REYST liggur þó á 
sviði jarðhitanýtingar, enda námið unnið í samstarfi við 
aðila sem eru leiðandi í jarð hitarannsóknum og nýtingu 
á heimsvísu.” Náms brautinni var komið á fót árið 2008 
og segir Ágúst að hún hafi laðað að sér nemendur með 
fjölbreyttan bakgrunn sem spannar allt frá verkfræði og 
jarðfræði að viðskiptafræði og líffræði. Nemendur koma 
alls staðar að úr heiminum og er um helmingur nemenda 
af erlendu bergi brotinn.

Ágúst segir markmiðið vera að gera nemendum kleift að 
nálgast viðfangsefnið út frá hvoru tveggja breidd og dýpt. 
„Grunnspurningar sem við spyrjum eru; Hver er vand-
inn? Hvaða tæknilegu lausnir á honum eru mögu legar? 
Hver eru umhverfisáhrif þeirra lausna? Hvernig komum 
við lausnunum á markað?

Rafbílar sem raunhæf lausn
Sem dæmi um þessa nálgun má nefna eitt af meistara-
verkefnum síðasta árs. Það fjallaði um hvernig auka mætti 
hlut vistvænna rafbíla á raunhæfan máta. Þetta var gert 
með því að skoða raunverulegt aksturslag bíla, þar sem 
GPS gögnum um staðsetningu um 300 bíla var safnað á 
tveggja sekúndna fresti yfir þriggja mánaða tímabil. Þessi 
gögn voru sett í orkulíkan til að reikna út orkunotkun 

sérhvers bíls. Hverjum bíl 
var fundinn hliðstæður raf-
magns bíll og hleðsluástand 
rafhlöðu hans metið út frá 
orkunotkun og aðgengi að 
hleðslustöð. Með þessu 
móti var hægt að sjá 
nákvæmlega hvaða bílum 
hefði verið hægt að skipta 
út fyrir rafbíl. Nið ur-
stöðurnar gáfu mun rétt ari 
mynd en hefð bundin mats-
aðferð sem byggir á 
meðaltals akstri. Í framhaldi 
af þessu er fram kvæmd 
grein ing þar sem hag-

kvæmni um skipt anna er skoðuð út frá kostnaði og 
umhverfis áhrifum.

unnið að tæringarvörnum
Annað dæmi um meistara verkefni snýr að nýtingu jarð-
hita í tengslum við Djúpborunarverkefni Ís lands (IDDP). 
Þar er um að ræða jarðhita við mun hærri þrýsting og 
hitastig en hefur verið unninn áður, í svokölluðu yfir-
maksástandi. Við slíkar aðstæður er hægt að fá mun meiri 
orku úr einni borholu en í hefð bundinni jarðhitavinnslu. 
Hins vegar á eftir að þróa að ferðir til að nýta jarðhitann í 
þessari mynd. Tæring og út fellingar í vélbúnaði eru að-
kall andi vandamál sem reyna á hugkvæmni og sérfræð-
iþekkingu. Steindór Hjartarson rannsakaði hvaða aðferðir 
væru heppilegastar til að nýta jarðgufu úr djúpborunarholu, 
einkum með tilliti til tær inga rvarna, og lagði til lausnir 
fyrir mismunandi að stæður.” Að sögn Ágústs felst helsti 
styrkur sjálfbærra orkuvísinda sem fræðigreinar í þeirri 
nálgun að spyrja hvort tveggja hvernig og til hvers. Við 
gaumgæfum til hvers við viljum breyta orkunotkun 
okkar; er það vegna takmarkaðra auð linda, pólítískra 
aðstæðna eða umhverfisáhrifa? Síðan gerum við okkur 
grein fyrir því hvaða skorður lögmál eðlis fræðinnar og 
markaðarins setja okkur. Að lokum kom um við með 
tæknilegar útfærslur að lausnum sem auka lífsgæði okkar 
án þess að skerða lífsgæði komandi kynslóða.

Endurnýjanleg orkufræði  
– hvernig og til hvers?
Hvernig aukum við hlut endurnýjanlegra orkugjafa á markaði? Hvernig stuðlum við að 
orkusparnaði í húsbyggingum á hagkvæman og þægilegan hátt fyrir íbúa? Hvernig 
virkjum við 500°C heitan ætandi jarðhitavökva?
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Hrein orka 
er burðarás 
í alþjóðasamskiptum 
Íslands

„Ef við viljum styrkja stöðu Íslands í veröldinni mun það 
tvímælalaust gerast í gegnum orkumálin. Fyrir tuttugu 
árum töldum við að orkumál snerust fyrst og fremst um 
hvernig við virkjum á Íslandi og hvernig við svo nýttum 
þá orku til rekstrar, hvort sem það yrði til að knýja álverk-
smiðju eða annan stóriðnað. Umræðan snerist ein göngu 
um virkjun og hvernig sú orka yrði arðbær. Íslenskt hag-
kerfi og náttúra geta hins vegar ekki tekið endalaust við 
virkjunum og erlendum stórfyrirtækjum. Helsta hreyfiafl 
orku mála í dag, hvað Íslendinga snertir, er því á alþjóð-
leg um vettvangi.”

En hver er sérstaða Íslands á sviði endurnýjanlegrar 
orku, hvað höfum við fram að færa á alþjóðlegum 
vettvangi?

Forseti Íslands hefur á undanförnum árum verið óþreytandi talsmaður sérþekkingar 
Íslendinga á sviði endurnýjanlegrar orku. Að sögn hans hafa erlendir þjóðhöfðingjar, 
sem sækja Ísland heim, afar mikinn áhuga á að kynna sér nýtingu hreinnar orku. Að 
sama skapi séu orkumál einatt meginþráður málþinga og ráðstefna sem forseta er 
boðið að tala á víðs vegar um heiminn. Þegar forseti er spurður um hvort hægt sé að 
kalla hann sendiherra endurnýjanlegra orku og vísinda á Íslandi tekur hann fram að 
alþjóðasamskipti hafi á síðustu árum færst í áttina að því að hafa nytsemi að leiðar-
ljósi umfram annað. Undanfarin ár hafi sífellt komið skýrar í ljós að sterkasti 
þráðurinn í samskiptum Íslendinga við erlenda aðila byggist á sérþekkingu okkar á 
nýtingu endurnýjanlegrar orku. Þannig sé hrein orka orðin að burðarási í utan-
ríkispólítík Íslands.

„Fyrst er mikilvægt að átta sig á því hvers vegna eftirspurn-
in eftir endurnýjanlegri orku hefur vaxið jafnmikið í 
heim inum á síðustu 5 til 10 árum og raun ber vitni. 

Fyrir því eru þrjár meginástæður: 

Í fyrsta lagi er vitneskja manna um yfirvofandi loftslags-
breytingar sífellt að verða öruggari. Nýjar upplýsingar um 
hraðari bráðnun íss á Grænlandi er enn einn vitnis burð-
urinn um þessa þróun. Einu raunhæfu aðgerðirnar sem 
geta komið í veg fyrir óafturkræfar loftslagsbreytingar eru 
umbylting í átt að hreinni orku. Í raun ættum við að tala 
um breytingar í orkumálum frekar en loftslagsbreyt ingar, 
enda eru loftslagsbreytingar afleiðingar af orkunotkun 
jarðar búa. Margir hafa vakið athygli á aukinni tíðni ham-
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afar dýrmæt. Við erum eitt skýrasta dæmið um að land 
geti breytt orkubúskap sínum úr því að byggjast að átta 
tíundu á olíu eða kolum, líkt og var í mínu ungdæmi, í að 
vera að langmestu leyti byggður á hreinni orku.”

Ólafur Ragnar slær á létta strengi og segir að allir þeir 
erlendu ráðamenn og þjóðhöfðingjar sem hann ræði við 
virðast hafa meiri áhuga á hreinni orku en forsetanum, 
en bætir svo við öllu alvarlegri að hann hafi tekið eftir því 
í sinni forsetatíð, á ýmsum vettvangi, að enginn einn 
þáttur skapi jafn mikinn áhuga erlendra ráðamanna á 
Íslandi eins og hrein orka. „Menn vilja kynna sér hvernig 
breytingin yfir í hreina orku átti sér stað hjá okkur 
Íslendingum. Þeir vilja fá aðgang að sérþekkingu okkar á 
þessu sviði og verkkunnáttu við framkvæmdir og búa til 

bandalag á milli sér fræð-
inga í sínum heima-
löndum og íslenskra sér-
fræðinga til að tryggja að 
leið heimsins til hreinnar 
orku geti orðið sameig-
inleg vegferð.

Ef við byggjum til lista 
yfir þau lönd þar sem 
verkefni íslenskra verk-
fræðinga og verktaka 
koma við sögu innihéldi 
hann Kína, Indland, 
Indó nesíu, Filippseyjar, 
Mið-Austurlönd, lönd í 
Evrópu og Austur-Afríku, 
Rússland, Bandaríkin og 
sum ríki í Mið- og Suður-
Ameríku. Þetta er vel af 
sér vikið fyrir ríflega 300 
þúsund manna þjóð. Allt 
þetta sýnir okkur að 
hrein orka er eitt mikil-
vægasta tækni- og við-
skiptasvið sem Íslend-
ingar geta ræktað á 

kom andi áratugum, ekki bara fyrir okkur sjálf heldur ekki 
síður vegna þess að það er á þessu sviði sem mikilvægasta 
framlag okkar til veraldarinnar liggur.”

Í framhaldi af umræðunni um sérstöðu og sér þekk
ingu Íslendinga á sviði hreinnar orku liggur beint 
við að spyrja forsetann með hvaða hætti hann telji 
Íslendinga geta viðhaldið sérþekkingu á nýt ingu 
endurnýjanlegrar orku.

„Þetta er brennandi spurning fyrir okkur Íslendinga. 
Nýlega flutti ég ávarp á afmælisráðstefnu Verkfræðinga-
félags Íslands, þar sem meðal annars var fjallað um 
sambúð náttúruverndar og orkubeislunar. Inn í þá jöfnu 
vantaði kannski þriðju víddina: hvernig við treystum 
þekk ingarauðlind okkar Íslendinga á þessu sviði, til 
framtíðar. 
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fara í veðráttu, svo sem 
flóða, fellibylja og úr-
hellis regns undanfarin 
ár. Þetta hefur orðið til 
þess að menn sjá nú 
skýr ar eyðileggingar mátt-
inn sem loftslags breyt-
ingarnar hafa í för með 
sér. Þegar svo við bætist 
hækkun sjávarborðs sem 
fylgir bráðnun jökla á 
Grænlandi og Suður-
skaut inu verða augljósar 
þær alvarlegu afleiðingar 
sem af hljótast fyrir 
margar helstu stórborgir 
heimsins.

Í öðru lagi hefur eftir-
spurn eftir endur nýjan-
legri orku vaxið vegna 
þess að hrein orka hefur 
reynst vænleg fjárfesting. 
Ísland er ágætt dæmi um 
land sem hefur aðdrátt-
arafl fyrir ýmis erlend 
fyr ir tæki vegna aðgangs að hreinni orku. Um hverf is-
vakning meðal neyt enda hefur orðið til þess að 
framleiðendur vöru vita að kolefnis áhrif fram leiðslunnar 
geta ráð ið úr slitum um gengi við komandi vöru á mörk-
uðum.

Þriðja ástæðan er sú að olíuauðlindir heimsins fara ört 
minnkandi og þær munu þverra víða um veröld á þessari 
og næstu öld. Stjórnvöld í Abu Dhabi eru til dæmis mjög 
meðvituð um að olíubirgðir landsins munu ganga til 
þurrðar áður en þessari öld lýkur, enda eru þarlendir 
ráða menn afar áhugasamir um uppbyggingu hreinnar 
orku.

Þegar þetta þrennt er lagt saman er ljóst að á heimsvísu er 
þörfin fyrir hreina orku eitt meginhreyfiaflið í þróuninni. 
Í þessu samhengi er staða Íslands á sviði hreinnar orku 
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Við byggingu virkjana, stórra og smárra, og með upp-
byggingu dreifikerfis um landið allt hefur skapast gríðarleg 
þekking sem mikil eftirspurn er eftir víða í veröldinni. 
Þegar hin þjóðhagslega arðsemi framkvæmda er metin 
þarf að taka þessa þriðju vídd inn í jöfnuna og spyrja 
hvert framlag viðkomandi framkvæmda verði til viðhalds 
og eflingar á þessari auðlind þekkingar. Það er þekk-
ingarauðlindin sem gerir það að verkum að íslensk fyrir-
tæki og vísindamenn eru eftirsótt um víðan völl og geta 
gert sig gildandi á heimsvísu. Síðan má halda því fram að 
með þátttöku í verkefnum um allan heim styrkj um við 
líka þekkingarauðlindina. Engu að síður er ljóst að við 
réðum ekki yfir þessari auðlind þekkingar í dag ef virkj-
ana uppbyggingar undanfarinna áratuga hér heima hefði 
ekki notið við. Þegar Búrfellsvirkjun var í undir búningi 
og byggingu þurftu Íslendingar að leita til erlendra 
verkfræðinga. Slíkt væri óþarft í dag enda hafa virkjanir 
síðustu áratuga í raun þjónað sem þjálfunarbúðir og 
reynsluvettvangur fyrir íslenska verkfræðinga. 

Aukin hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í orku
búskap mannkyns er lykilþáttur baráttunnar við 
hlýnun jarðar. Hvernig getum við Íslendingar lagt 
okkar af mörkum, með því að deila sérþekkingu 
okkar á sviði endurnýjanlegrar orku og þá sérstak
lega jarðvarma?

„Viðfangsefnið felst ekki lengur í því að koma okkur á 
fram færi. Í þeim málum hefur mikið unnist á síðustu 
árum. Í dag vita flestir erlendir ráðamenn og forystumenn 
orkufyrirtækja, og í raun allir sem koma að ákvörðunum 
á þessu sviði, að Ísland er í fremstu röð á sviði endur-
nýjanlegrar orku. Kínverskir ráðamenn hafa til að mynda 
átt reglulega fundi með mér undanfarin 5 til 6 ár vegna 
þess að þeir eru að leita eftir samstarfi sem byggir á 
þekkingu og reynslu Íslendinga á þessu sviði. 

Aðalverkefnið er hins vegar hvernig við Íslendingar, hvort 
sem um ræðir íslensk fyrirtæki eða háskólasamfélagið, 
ætlum að vinna saman til að geta nýtt þessi tækifæri. 
Erlendir aðilar sem leita eftir samstarfi, hvort sem það eru 
orkufyrirtæki erlendra ríkja, ráðamenn eða sérfræði stofn-
anir, eru að leita að samstarfi við Ísland. Ísland er merki-
miðinn. Þeim finnst flókið ef þeir þurfa síðan að velta 
fyrir sér með hverjum þeir eigi einna helst að vinna. Þá 
rekast þeir á þennan íslenska frumskóg þar sem dýrin 

vinna ekki endilega saman heldur keppa hvert við annað. 
Myndun Íslenska jarðvarmaklasans í fyrra er skref í rétta 
átt. Menn þurfa að vinna saman til að auka aðganginn að 
íslensku sérfræðisamfélagi. Við eigum ekki að vera að 
bítast um þessa bita. Sá hluti sem við getum fengið er svo 
stór að þar eru næg verkefni fyrir alla.

Brýnasta verkefnið er því að endurskipuleggja okkur á 
heimavelli þannig að við getum tekið í þær útréttu 
hendur, sem eru að leita eftir samstarfi. Eitt af því sem dr. 
Michael Porter, prófessor við Harvard Business School og 
einn helsti fræðimaður heims á sviði stefnumótunar og 
samkeppnishæfni þjóða, hafði fram að færa þegar hann 
flutti sitt mál á Íslandi í fyrra var að það eru til viðskipta-
módel sem fela í sér hvoru tveggja í senn; sam keppni og 
samvinnu. Íslensk fyrirtæki og háskólasamfélagið þurfa 
að muna að það er samtímis unnt að takast á innbyrðis og 
eiga gagnlega samvinnu. Þetta sannast á víðfrægu nám-
skeiði sem Porter kennir, þar sem allir háskóla nem endur 

á Massachusetts svæðinu, hvort sem þeir eru skráðir í MIT, 
Harvard eða aðra háskóla, geta sótt um að taka þátt í. 

Þetta á íslenskt háskólasamfélag að taka sér til fyrirmyndar. 
Ég hef aldrei skilið hvers vegna íslenskir háskólar geta 
ekki boðið öllum háskólastúdentum upp á aðgang að 
öllum þeim námskeiðum sem eru í boði óháð því hvar 
þeir eru skráðir í skóla. Í stað þess að vera í eilífri umræðu 
um sameiningar eigum við að skipuleggja háskólastarfið 
þannig að aðgangurinn sé opinn og námsmennirnir 
sjálfir ráði för sinni í gegnum námið. Slíkt skipulag myndi 
einnig auðvelda íslenska fræðasamfélaginu sitt starf.
Vaxtar möguleikar Íslendinga í orkumálum eru fyrst og 
fremst á alþjóðavísu. Það er ein meginástæða þess að ég 
hef varið miklum tíma í að kynna sérstöðu okkar á sviði 
hreinnar orku erlendis. Ef allir taka höndum saman undir 
merkjum Íslands og heildarárangurs okkar í orkumálum 
er ég sannfærður um að við, og ekki síst háskólasamfélagið, 
getum náð enn meiri árangri á erlendri grund. 

Mannkynið stendur frammi fyrir mestu hamförum í 
sögunni. Við þurfum því að taka sess okkar sem alþjóð-
legir borgarar alvarlega. Það er því ekki síður siðferðileg 
skylda okkar, í ljósi hættunnar sem mannkyninu stafar af 
lofts lags breytingum, að deila þekkingu okkar, í nýtingu 
hreinnar orku með alþjóðasamfélaginu.” 
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Ísland 
í einstakri stöðu
Hörður Arnarson tók við forstjórastóli Landsvirkjunar á erfiðum tímum í sögu íslensku 
þjóðarinnar, en fyrirtækið hefur tekið miklum breytingum frá byggingu Búrfells virkjunar 
að kárahnjúkavirkjun með tilheyrandi áskorunum. „Virkjanaframkvæmdir eru alltaf 
um deildar og miklar tilfinningar sem tengjast þeim. Á meðan mikill meirihluti vill 
áframhaldandi uppbyggingu á raforkuvinnslu vill yfirgnæfandi meirihluti jafnframt friða 
ákveðin svæði landsins. Það er alltaf ákveðinn hópur sem er mótfallinn virkjana fram
kvæmdum“ segir Hörður en bætir við að mikilvægt sé að hafa í huga að á Íslandi sé 
enn hvoru tveggja rúm fyrir öfluga verndun landsins og meiri nýtingu. 
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Hækka á raforkuverðið
Að sögn Harðar er stuðningur við þá kröfu Landsvirkjunar 
að framkvæmdir fyrirtækisins skili aukinni arðsemi til 
íslensku þjóðarinnar. „Bæði með að því að fá hærra verð í 
raforkusamningum og einnig með styttingu orkusamninga 
til stærri kaupenda. Það er ekki æskilegt að skuldbinda 
orkuna of lengi. Ef Landsvirkjun á að skila arði til þjóð-
arinnar verðum við að stytta orkusölusamninga úr þeim 
30 til 40 árum sem þeir hafa verið í 10 til 15 ár. Þetta 
getum við gert og höfum verið að gera enda hefur samn-
ings staða okkar styrkst mjög með breytingum á orku-
umhverfinu erlendis.” 

Hörður segir marga hafa verið uggandi þegar Lands-
virkjun ákvað að segja frá meðalverði raforku til stóriðju. 
Sam félagið hafi hins vegar fagnað þessu gagnsæi. „Það er 
ekkert leyndarmál að við teljum raforkuverð til stóriðju 
vera of lágt. Jafnframt er skýrt að hlutverk okkar, sem 
stýrum Landsvirkjun og er trúað fyrir þessum auðlindum, 

er að hámarka arðinn af starfseminni sem við rekum. Við 
störfum á samkeppnismarkaði og okkur ber beinlínis, 
lögum samkvæmt, að hámarka arðsemi okkar. Það væri 
því ekki bara óskynsamlegt af markaðsráðandi fyrirtæki 
að halda söluverði niðri, það væri beinlínis lögbrot.” 

Um leið er Herði ofarlega í huga að orkuna beri að nýta 
en ekki taka frá komandi kynslóðum. „Ef við bindum 
orkuna of lengi, í áratugalöngum orkusölusamningum, 
þá erum við að taka hana frá komandi kynslóðum. Þó að 
orkunýting sé í eðli sínu takmörkuð erum við ekki að taka 
verðmæti af þeim kynslóðum sem taka við af okkur, enda 
snýst starfsemi Landsvirkjunar um að nýta endurnýjanlega 
orku.”

orkuvinnslu mætti tvöfalda
Íslendingum er tamt að taka endurnýjanlegri orku sem 
sjálf sögðum hlut, enda má rekja sögu hitaveitunnar á 

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir Íslendinga 
vera í einstakri stöðu enda hafi engin önnur þjóð jafn mikla 
umframorku. Ef Íslendingum takist að nýta þetta mikla 
orkumagn á skynsamlegan hátt geti það haft afar jákvæð 
áhrif á lífskjör þjóðarinnar. LjósmynD: kRisTinn inGVaRsson
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Íslandi meira en 100 ár aftur í tímann. Hörður segir 
spurn inguna um hvernig mæta skuli orkuþörf landa hins 
vegar vera eitt mesta áhyggjuefni allra þjóða. „Aðgangur 
að samkeppnishæfri orku er grundvallaratriði þegar kem-
ur að samkeppnishæfni og öryggi þjóða. Leiðtogar flestra 
þjóða vilja síður vera í þeirri stöðu að vera háðar öðrum 
löndum um gas eða olíu. Í samhengi við samkeppnishæfni 
og þjóðaröryggi er endurnýjanleg orka klárlega mikilvæg, 
en ekki síður þegar kemur að umhverfismálum. Við erum 
í þeirri einstöku stöðu að búa að fimm sinnum meiri 
raforku en við þurfum sem þjóð. Stórnotendur kaupa 
80% af þessari orku á meðan 20% fara til heildsölu-
markaðar, þaðan sem heimilin kaupa sína raforku.” 

Hörður segir að orkuvinnslu Íslendinga megi að öllum 
líkindum tvöfalda þannig að við hefðum tíu sinnum 
meiri raforku en þarf að lágmarki fyrir þjóðina. „Íslend-
ingar eru í einstakri stöðu hvað þetta varðar, það hefur 

því fylgir að orkuvinnslugeta eykst til muna. Þetta ætlar 
Landsvirkjun að reyna að nýta. Að þessu 150 ára tímabili 
loknu verður vatnsbúskapur landsins sam bærilegur og 
hann er í dag en við höfum fram til þessa virkjað úrkom-
una á hverju ári. Þegar jöklarnir hafa bráðn að förum við 
aftur í að virkja úrkomuna.” 

Vandasöm jarðvarmauppbygging
En hvernig hyggst Landsvirkjun þróa starfsemi sína í ljósi 
þess að vatnsforðabúr hinna bráðnandi jökla mun klárast 
á næstu 150 árum? Hörður segir jarðvarmann munu leika 
stórt hlutverk á komandi árum. „Þegar litið er til ramma-
áætlunar eins og hún er í dag er orkuvinnsla byggð á nýt-
ingu jarðvarma um fjórðungur.“ 

Nýting vatnsafls og nýting jarðvarma eru þó tveir ólíkir 
hlutir enda er vatnsaflið fyrirsjáanlegur orkugjafi á meðan 

Hörður segir marga hafa verið uggandi þegar Landsvirkjun ákvað að segja frá 

meðalverði raforku til stóriðju. Samfélagið hafi hins vegar fagnað þessu 

gagnsæi. „Það er ekkert leyndarmál að við teljum raforkuverð til stóriðju vera 

of lágt. Jafnframt er skýrt að hlutverk okkar, sem stýrum Landsvirkjun og er 

trúað fyrir þessum auðlindum, er að hámarka arðinn af starfseminni sem við 

rekum. Við störfum á samkeppnismarkaði og okkur ber beinlínis, lögum sam

kvæmt, að hámarka arðsemi okkar. Það væri því ekki bara óskyn sam legt af 

markaðsráðandi fyrirtæki að halda söluverði niðri, það væri beinlínis lögbrot.”

engin önnur þjóð þetta mikið af orku. Sérstaða okkar felst 
hins vegar ekki í miklu orkumagni heldur í því hversu  
fá við erum sem notum orkuna. Ef við myndum tvöfalda 
orkuvinnsluna hefðum við nægilegt orkumagn fyrir 
þriggja til fjögurra milljóna þjóð.” 

Bráðnun jökla eykur orkuvinnslugetu
Að mati Harðar getur Landsvirkjun haft afar jákvæð áhrif 
á lífskjör Íslendinga ef þeim tekst að nýta þetta mikla 
orkumagn á skynsamlegan hátt. En hver er rétta leiðin? 
„Orkan sem við búum að er mikil þegar litið er til Íslands 
og fámennisins hér en takmörkuð þegar litið er til Evrópu-
 markaðar. Kaupendur orkunnar eru orðnir miklu stærri í 
dag en þeir voru í upphafi. Starfsemi Lands virkj unar 
hefur einkennst af mikilli áherslu á virkjun vatns aflsins. 
Það er fyrirséð að jöklar landsins eru að bráðna hraðar en 
verið hefur undanfarna áratugi, en í þessari neikvæðu 
staðreynd felst sannarlega tækifæri enda erum við að fara 
inn í 100-200 ára tímabil aukins rennslis úr jökl um en 

jarðvarminn er vandasamari í uppbyggingu. „Jarðvarmi 
er óvissari og því erfiðari í nýtingu. Á meðan nokkuð 
auðvelt er að rannsaka vatnsrennsli í ám, gera áætlanir 
byggðar á þeim rannsóknum og hanna virkjanir, vitum 
við ekki hversu mikil orka er til staðar í jarðvarmanum 
enda eru rannsóknir á sviði jarðvarma skemur á veg 
komnar. Að auki verður alltaf ákveðin óvissa til staðar 
hvað jarðvarmann snertir; um jarðhræringar, stærð svæðis 
og inn streymi kviku á svæðið þrátt fyrir að boranir og 
rann sóknir hafi farið fram. Við þurfum fyrst og fremst að 
nýta vel þau svæði sem við ákveðum að taka til nýtingar. 
Þetta er önnur nálgun en þegar fyrst var byrjað að nýta 
orkuna. Þá var litið svo á að auðlindir okkar væru óþrjót-
andi. Í dag vitum við að svo er ekki og að miklu máli 
skiptir að full  nýta þau svæði sem á annað borð er ákveðið 
að nýta.”

Umræða síðustu ára um umhverfismál hefur verið tekin 
alvarlega hjá Landsvirkjun, og tengist hún vinnslu 
orkunnar órjúfanlegum böndum. „Við höfum mótað 
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skýra stefnu um uppbyggingu virkjana í þrepum. Varðandi 
uppbyggingu á Bakka vorum við alveg skýr á því að við 
gætum aldrei skuldbundið Landsvirkjun til að afhenda í 
upphafi meira en 200 MW að hámarki, á meðan við- 
 semj  endur vildu að lágmarki 400 MW skuldbindingu. 
Við erum trú því að til að tryggja sjálfbæra nýtingu jarð-
varmans þurfi uppbyggingin að vera í þrepum um leið og 
við aukum rannsóknir og styrkjum þann þátt starf sem-
innar sem snýr að umhverfismálum“ segir Hörður og 
bætir við að jákvæðar afleiðingar hinnar vanda sömu nýt-
ingar jarðvarmans sé því að finna í lengri fram kvæmda-
tímabilum, samið sé við fleiri og smærri aðila um 
orkusöluna. „Þegar upp er staðið erum við að virkja jafn 
mikið orkumagn, en lykilatriðið er að gera það í þrepum 
yfir langan tíma. Hag vaxtaráhrifin af þeirri nálgun eru 
jákvæð fyrir samfélagið enda eiga íslenskir verktakar til að 
mynda meiri möguleika á að geta mannað smærri 
verkefni.”

tækin sem hér eru nú þegar. „Við byggjum á góðum 
grunni álfyrirtækjanna sem öll munu þurfa að stækka í 
framtíðinni og erum þekkt í þeim iðnaði en hvað varðar 
aðrar iðngreinar eigum við mikið markaðsstarf fyrir hönd-
um. Hér er ekki aðeins samkeppnishæf raforka heldur 
einnig öruggt raforkukerfi og gott landrými, þessum 
skilaboðum þurfum við að koma á framfæri erlendis.” 

En hvað með að flytja ekki aðeins skilaboðin erlendis 
heldur beinlínis raforkuna sjálfa? Umræðan um flutning 
raforku um sæstreng hefur verið í gangi í yfir þrjá áratugi 
en virðist hingað til hafa strandað á kostnaði við lagningu 
strengsins sjálfs. Hörður segir sæstreng vera flókið verkefni 
sem þó virðist lofa góðu. „Í dag er flutningsgeta sæstrengja 
orðin hagkvæmari og meiri en verið hefur áður en auk 
þess vegur afar þungt að raforkuverð í Evrópu hefur 
hækkað töluvert. Líkt og oft er um lokuð raforkukerfi sem 
byggja á vatnsafli þá hefur raforkukerfi okkar ónýtta um-

Það er fyrirséð að jöklar landsins eru að bráðna hraðar en verið hefur undan

farna áratugi, en í þessari neikvæðu staðreynd felst sannarlega tækifæri, 

enda erum við að fara inn í 100200 ára tímabil aukins rennslis úr jöklum en 

því fylgir að orkuvinnslugeta eykst til muna. Þetta ætlar Landsvirkjun að reyna 

að nýta. Að þessu 150 ára tímabili loknu verður vatnsbúskapur landsins 

sam bærilegur og hann er í dag en við höfum fram til þessa virkjað úrkomuna 

á hverju ári, þegar jöklarnir hafa bráðnað förum við aftur í að virkja úrkomuna.

sæstrengur lofar góðu
Þegar Hörður er spurður um framtíðarsýn hans fyrir 
Landsvirkjun svarar hann að bragði að mikilvægast sé að 
auka fjölbreytileika viðskiptavinanna. „Við þurfum fleiri 
smærri viðskiptavini í fjölbreytilegri iðnaði heldur en nú 
er. Þegar Búrfellsvirkjun var byggð þurfti Landsvirkjun 
fyrst að ganga frá samningi við einn stóran viðskiptavin 
til að tryggja notkun orkunnar og byggja síðan risavirkjun. 
Í dag getum við ekki tekið nýja stóra viðskiptavini inn og 
tryggt þeim 500 til 600 MW frá einni virkjun, virkj ana-
kostirnir eru einfaldlega miklu smærri. Ef menn vilja 
byggja nýtt álver hérna þá getur engin ein virkjun dekkað 
orkuþörf þess, til þess þyrfti fimm til átta smærri virkjanir. 
Þetta skapar tækifæri til að breikka viðskiptavinahópinn 
og fara niður í allt að 20 til 50 MW virkjanir sem sinna 
þessum smærri viðskiptavinum“ segir Hörður en hann 
telur gagnaver, kísilver, efnaframleiðslu, eldsneytis fram-
leiðslu og koltrefja framleiðslu vera áhugaverðar orkufrekar 
iðngreinar sem hingað geti komið til viðbótar við álfyrir-

framorku en hana væri hægt að selja ef við gætum tengst 
Evrópumarkaði með raforku um sæstreng. Þetta býður 
upp á hámörkun á verði þar sem Landsvirkjun gæti jafn-
framt selt raforku þegar markaðir eru háir í Evrópu, 
sökum mikillar eftirspurnar, en keypt umfram orku inn á 
kerfið á Íslandi þegar markaðir erlendis eru lágir. 

Við búum að ágætri staðsetningu þegar litið er til Evrópu-
markaðar sem vegna reglugerða er áhugaverðasti mark-
aður í heimi fyrir sölu endurnýjanlegrar raforku. Aðal-
atriðið í þessu sambandi er að sú þjóð sem býr við að hafa 
tíu sinnum meiri orku en hún þarf hlýtur að skoða alla 
möguleika til að tengjast mörkuðum með orkuna. Enn er 
mörgum spurningum ósvarað en við teljum það skyldu 
okkar í samræmi við þá ábyrgð sem við berum að skoða 
þennan möguleika af fullri alvöru.”
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 kipulag raforkumarkaðarins stendur á krossgöt- 
 um. Nauðsynlegt er að ríkið útfæri stefnu í raf- 
 orkumálum og eigendastefnu fyrir orkufyrirtæki 
í ríkiseigu. Friðrik Már Baldursson, forseti viðskiptadeildar 
Háskólans í Reykjavík, segir það rekstrarfyrirkomulag að 
Landsvirkjun fjármagni framkvæmdir með lántökum 
með ríkisábyrgð vera gengið sér til húðar. Til skamms 
tíma voru línurnar í orku mál-
um tiltölulega einfaldar. Lands-
virkjun, sem er alfarið í eigu 
ríkisins, hafði það hlut verk að 
skila arði af orkulindum þjóð-
arinnar með raforku fram-
leiðslu til stóriðju, auk þess 
að sjá landsmönnum fyrir 
rafmagni. Með aðildinni að 
Evrópska efnahagssvæðinu 
hélst þessi stefna óbreytt, en á 
síð ari árum hefur margt orðið 
til þess að þrýsta á um breytta 
nálgun, ekki hvað síst Evrópu-
löggjöf sem miðar að mark-
aðs væðingu í raforku fram-
leiðslu- og dreifingu og var 
innleidd á Íslandi árið 2003. 

Hámörkun arðs
„Sú nýja stefna sem hefur verið mörkuð er að ríkisvaldið 
muni innheimta arð af auðlindum með leigugjaldi af 
afnotarétti. Þetta er grundvallarbreyting sem felur í sér að 
stjórnvöld muni leyfa öðrum fyrirtækjum en þeim sem 
eru í opinberri eigu að stunda orkuframleiðslu. Það vekur 
upp spurningar um skipulag raforkumarkaðar og stöðu 
Landsvirkjunar og annarra orkufyrirtækja í ríkiseigu“ 
segir Friðrik Már og bendir jafnframt á að enda þótt 
formlega eigi öll fyrirtæki á Evrópska efnahagssvæðinu að 
geta nýtt orkuauðlindirnar þá ráði stjórnvöld engu að 
síður miklu um þróunina. 

Með hliðsjón af því að hagsmunir þjóðarinnar felast fyrst 
og fremst í sem bestum samningum við stórnotendur, 
sem kaupa um 80% allrar raforku á Íslandi, segir Friðrik 
Már að margt geti mælt með því að eitt yfirburðafyrirtæki 
í ríkiseigu verði áfram ráðandi á íslenska raforku mark-
aðnum. Almenn raforkunotkun vex tiltölulega hægt svo 
það er fyrst og fremst á markaði fyrir stórnotendur sem 
sóknarfærin eru til staðar, um sæstreng eða með uppbygg-
ingu innanlands. Spurningin er því sú hvaða skipulag 
muni gefa þjóðinni, eiganda auðlindarinnar, mestan arð. 

„Margt getur mælt með einu stórfyrirtæki í ríkiseigu sem 
hefði meðal annars það hlutverk að halda utan um 
samninga við stórnotendur. Landsvirkjun var upphaflega 
stofnuð til að virkja fyrir stóriðju og stendur að því leyti 
sterkt að vígi. Hinn kosturinn sem stjórnvöld eiga í 
stöðunni er að auðlindarentan verði innheimt með sölu á 
nýtingarleyfum, s.s. í útboðum þar sem hæsta tilboði yrði 

tekið og dragi sig að öðru leyti 
út af markaðnum. Stjórnvöld 
þurfa að ákveða hvert fram tíðar-
skipulag raforkumarkaðarins á 
að vera.“ Samhliða þurfa stjórn-
völd að marka Landsvirkjun 
eigendastefnu enda mun fyrir-
tækið óhjákvæmilega leika  
stórt hlutverk í framtíðarþróun 
ís lenska orkumarkaðarins. 
„Fram tíðarsýn Landsvirkjunar 
gefur til kynna að það ætli sér að 
tvöfalda orkuframleiðslu sína á 
næstu 15 árum og virkja nokk-
urn veginn þá orkukosti sem eru 
í svokölluðum nýt ingarf lokki í 
nýrri rammaáætlun, þ.e. þá 
orkukosti sem eru hagkvæmir 
en valda ekki miklu umhverfis-
tjóni. Það vekur upp spurningar 

um hvort framtíðarsýn Landsvirkjunar fari saman við 
stefnu stjórnvalda í orkumálum og auðlindanýtingu“ 
bendir Friðrik Már á. 

Hlutverk einkafjármagnsins
Friðrik Már veltir því jafnframt upp hvort opinská umræða 
um fjármögnun Landsvirkjunar sé ekki forsenda þess að 
eðlileg stefnumörkun geti farið fram. „Hefðin hefur fram 
að þessu verið að fjármagna virkjanaframkvæmdir með 
lántökum sem stjórnvöld hafa gengist í ábyrgð fyrir. Við 
erum komin að ystu mörkum með þetta fyrirkomulag, en 
sem dæmi þá munu heildarskuldir Landsvirkjunar nema 
um 40% til 50% af landsframleiðslu gangi öll virkj-
unaráform eftir fram til ársins 2025. Með því að stjórnvöld 
gangist í ábyrgð fyrir lántökunum er verið að fjárfesta 
óbeint í áhættusömum rekstri, þ.e. framleiðslu á iðnaðar-
hrávörum. Það getur að mínu mati ekki talist viðunandi 
staða fyrir almenning, hinn almenna skatt borgara, að 
vera í ábyrgð fyrir slíkum rekstri. Þess vegna er brýnt að 
einnig verði horft til einkaaðila og hlutverk einkafjár-
magnsins gagnvart orkuframleiðslu, það má ekki vera 
eins konar tabú.“

Einkafjármagn þarf  
í orkuframleiðslu

ORKUMÁL - ORKUMÁL - ORKUMÁL - ORKUMÁL - ORKUMÁL - ORKUMÁL - ORKUMÁL - ORKUMÁL - ORKUMÁL - ORKUMÁL 
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Steindór Hjartarson

• MSc í orkuverkfræði frá HR
• BSc í hátækniverkfræði frá HR
• Verkfræðingur hjá Mannviti á 
 sviði véla og iðnaðarferla

www.hr.is

„HR býður upp á fyrsta flokks námsaðstöðu, 
kennara og leiðbeinendur sem eru vel að sér í 
fræðunum og sterk tengsl við atvinnulífið. Ég sá 
það þegar ég hóf störf á vinnumarkaðinum 
hversu vel skólinn hafði undirbúið mig. Ég mæli 
með Háskólanum í Reykjavík fyrir þá sem vilja fá 
sem mest út úr meistaranámi sínu.“
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 ramadagar Háskólanna voru haldnir 
 þann 1. febrúar síðastliðinn í fyrsta sinn  
 í Háskólanum í Reykjavík. Á Frama-
dögum, sem eru árlegur viðburður í háskóla-
lífinu, geta háskólanemar kynnt sér fyrirtæki og 
aukið þar með líkur á sumarvinnu, framtíðar-
starfi eða verkefnavinnu fyrir fyrirtæki. Sömu-
leiðis geta fyrirtæki kynnst mögu leg um starfs-
mönn um hvort sem er sumar starfs mönnum eða 
fram  tíðar starfs mönnum. Um 3600 manns sóttu 
Frama daga að þessu sinni. Fjöldi örfyrirlestra 
voru haldnir yfir dag inn en hæst bar spurninga-
keppni milli kennara úr HÍ og HR og sigruðu 
kennarar í HR með glæsibrag. 

AIESEC, stærstu alþjóðlegu samtök heims sem rekin eru 
af háskólanemum, hafa staðið fyrir Framadögum árlega 
frá árinu 1995. Markmið með Framadögum er að skapa 
vettvang fyrir fyrirtæki til að kynnast hæfileikaríkum 
fram tíðarstarfsmönnum og tækifæri fyrir metnaðargjarna 
nemendur í háskóla til að kynna sér starfsemi ýmissa 
fyrirtækja og þá starfsmöguleika sem þau bjóða upp á.

Framadagar Háskólanna 2012

F
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Fiskabúr með litlum þverröndóttum sebrafiskum eru eitt 
það fyrsta sem blasir við í rannsóknaraðstöðu Karls Ægis 
í Háskólanum í Reykjavík. „Við höfum einblínt á að skilja 
tauga líf eðlis fræði og sameindalíffræði svefns og nýtt 
þessa fiska sem líkan. Ástæðan fyrir því að sebrafiskar 
urðu fyrir val inu liggur í því að þeir eru auðveldir í ræktun. 
Einnig hafa þeir komið tals vert við sögu í þroska líf fræði-
rannsókn um um árabil og því eru til miklar bak grunns-
upplýsingar um þá og síð ast en ekki síst er búið að rað-
greina í þeim erfðamengið“ segir Karl Ægir.

Sömu „svefngen“ í fiskum og flugum
Svefn virðist nauðsynlegur öllum lífverum sem eru með 
taugakerfi. Enn er þó margt á huldu um eðli hans og til-
gang og hafa grunnrannsóknir á þessu sviði meðal annars 
beinst að því að skýra þá erfðafræðilegu þætti sem eru 
sameiginlegir mönnum og dýrum. Karl Ægir er um þessar 
mundir að leggja lokahönd á niðurstöður úr umfangs-
mikilli rannsókn þar sem sýnt er fram á að genin sem 
stýra svefni og vöku í sebrafiskum eru að hluta til þau 
sömu og stýra svefni í jafn fjarskyldum dýrategundum og 
músum og flugum. Niðurstöður rann sóknanna verða 
kynntar á ráðstefnu Society for Neuroscience í október en 
í grunninn byggja niðurstöðurnar að mestu á meistara-
verkefni Benjamíns Sigurgeirssonar, sem stundar nú 
doktors nám við HR og Kungliga Tekniska Högskolan í 
Stokkhólmi. 
 Þó fiskarnir þyki út af fyrir sig frum legir í þessu sam-
hengi, þá felst sér staða rannsóknanna fyrst og fremst í 
aðferða fræðinni sem Karl Ægir hefur verið að þróa. Með 
aðstoð tölvu tækn innar hefur honum tekist að finna leið 
fyrir magnrannsóknir sem gætu flýtt verulega fyrir kort-
lagn ingu þeirra grunnþátta sem svefninn stjórnast af. 

 Að hluta byggir þessi byltingarkennda nálgun hjá Karli 
Ægi á markvissri hagnýtingu tölvutækninnar. „Með að-
stoð stafrænnar myndatöku fylgjumst við með hreyfingum 
seiða. Hreyfingar hvers seiðis eru geymdar sem sérstakur 
gagnastrengur og hver gagnastrengur er notaður til að 
ákvarða normalgildi á þáttunum sem við höfum áhuga á. 
Frávik frá normalgildunum tákna þá hópa sem við viljum 
rannsaka nánar.“

Úr svefnrannsóknum á fiskum 
í öflugt sprotastarf

Dr. Karl Ægir Karlsson, dósent við tækni- og verkfræðideild, hefur ásamt samstarfs-
  mönnum sínum þróað nýjar og athyglisverðar leiðir í grunnrannsóknum á svefni.  
Á grunni þessara rannsókna hefur sprotafyrirtæki verið komið á fót en það vinnur 
að frumrannsóknum fyrir þróun nýrra svefnlyfja.

ZZZ

LjósmynD: aRnaLDuR HaLLDóRsson
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Sprotafyrirtækið 3Z 
Nýlega stofnaði Karl Ægir, í samvinnu við HR, sprota-
fyrirtækið 3Z. Heiti fyrirtækisins vísar til litlu s(z)ebra-
fiskanna en tölustafurinn 3 vísar til þess að svefn er oft 
táknaður með þremur zetum; ZZZ; í teiknimyndasögum. 
3Z sérhæfir sig í að beita há-gegnumstreymisaðferðum, 
þeim sömu og voru þróaðar til grunnrannsóknanna, við 
leit að svefnlyfjum framtíðarinnar. Styrkur frá Tækni-
þróun arsjóði gerði frumhönnun og smíði rannsóknartækja 
mögulega og fyrir skömmu keypti svo Nýsköpunarsjóður 
Atvinnulífsins hlut í fyrirtækinu sem tryggir áframhald-
andi rekstur og vöruþróun.
 Nýsköpun 3Z felst í aðferðafræðinni við vinnslu þess 
mikla magns upplýsinga sem vinna má á skilvirkan og 
hagkvæman hátt og þá sérstaklega með tilliti til þess sem 
menn eiga að venjast í hefðbundinni lyfjaþróun. „Tíma-
frekar rannsóknir eru ein helsta ástæðan fyrir háum þró-
un arkostnaði frumlyfja, með því að stytta tímann má því 
lækka kostnaðinn. Það gæti jafnframt opnað mögu leika 
fyrir þróun á nýjum gerðum lyfja sem krefjast lengri 
þróunartíma en framleiðendur hafa talið sig ráða við fram 
að þessu.“

Lyf fyrir eðlilegan svefn
Þar sem þekking á þeim lífeðlisfræðilegu þáttum sem 
stjórna svefni er enn takmörkuð hefur ekki tekist að þróa 
lyf sem herma að fullu eftir eðlilegum svefni. Að sögn 
Karls Ægis kemur þetta ekki að sök ef svefnlyfin eru tekin 
inn vegna tilfallandi svefnerfiðleika. Það getur á hinn 
bóg inn skapað erfið vandamál fyrir þá sem þjást af lang-
varandi svefnröskunum. „Svefnlyf henta almennt ekki til 
notkunar að staðaldri. Takist að þróa lyf sem líkir eftir 
eðlilegu svefnferli má mjög líklega ráða bót á vanda þeirra 
sem þjást af langvarandi svefnröskunum.“ Karl Ægir segir 
3Z leggja sitt af mörkum til að leysa þetta vandamál með 
tvennum hætti. „Í fyrsta lagi með því að gera leitina að 
betri lyfjasameindum ódýrari og því verður hægt að skima 
fleiri sameindir. Í öðru lagi með því að búa til nýtt og 
betra líkan af svefnleysi en áður hefur verið gert og nýta 
þetta líkan til markvissari lyfjaleitar.” 

Heilinn er aldrei meira vakandi en einmitt þegar við 
sofum. Þrátt fyrir áratugarannsóknir eru vísindamenn 
ekki einhuga um til hvers svefninn er og hvað 
stjórnar honum. „Þegar við sofum er heil inn líklega í 
allsherjar tiltekt eftir daginn“ upplýsir Karl Ægir. 
Svefninn veitir þannig miðtaugakerfinu nauðsynlegt 
and rými til að vinna úr öllu því áreiti sem fylgir 
hverjum degi, svo að takast megi á við áskoranir 
morgundagsins. Áreitið er reyndar miklu meira en 
við gerum okkur grein fyrir, en auk þess að vinna úr 
því sér heilinn um að koma boðunum áleiðis sem 
svo gera okkur kleift að bregðast við um hverfinu.

Þessi vinnuferli heilans byggja á framleiðslu prót ína 
sem mynda eins konar samskiptabrýr á milli 
taugafruma og það er úr þessum örsmáu prótín-
eindum sem meðal annars þarf að vinna, henda 
sumum en halda öðrum. Ekki er alveg ljóst hvað 
stjórnar þessari tiltekt, en með nokkurri einföldun 
má segja að öll okkar tilvera, allt sem við gerum, 
vitum, hugsum og munum, byggi á framleiðslu, 
viðhaldi eða niðurbroti slíkra prótína. Að baki hverju 
þeirra er forskrift sem á sér samsvarandi kjarnsýru-
uppröðun. Þegar við síðan leggjum eitt hvað á 
minnið snýst það um að fá slíka uppröðun til að 
halda sér. Hversu vel tekst til er mjög líklega undir 
því komið hvað gerist í tiltektinni meðan við sofum.

Rannsóknir hafa leitt í ljós að langvarandi svefn leysi 
eða svefnraskanir geta dregið dilk á eftir sér. Hvort 
og þá að hve miklu leyti það megi rekja til þess að 
þetta tiltektarstarf gangi ekki eðlilega fyrir sig er ekki 
enn ljóst.

Sebrafiskar eru tilvaldir í magnrannsóknir af því tagi 
sem Karl Ægir og félagar stunda.
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Byggingarefni 
framtíðarinnar

Byggingarefni framtíðarinnar
SEL er rannsóknarsetur á byggingarsviði tækni- og verk-
fræðideildar Háskólans í Reykjavík en nafnið er stytt ing á 
Structural Engineering and Composite Laboratory. Þar 
eru stundaðar rannsóknir á burðarþoli byggingar efna auk 
nýsköpunar og þróunar á nýjum efn um og aðferðum. 
Rann sóknirnar eru unnar í nánum tengslum við innlend 
fyrirtæki og erlendar sem innlendar rannsóknarstofnanir. 
Í SEL-inu eru mörg áhugaverð verkefni í gangi sem núver-
andi nemendum og framtíðar nemendum í bygginga-
tækni fræði og byggingaverkfræði stendur til boða að taka 
þátt í. Slík þátttaka setur annars vegar áhugavert nám í 
annan og skemmtilegan búning ásamt því að tengja nám-
ið og starfsemina við atvinnulífið.

Jarðskjálftahönnun, háspennulínu möstur 
og basalttrefjar
Meðal þeirra verkefna sem nú eru í vinnslu eru rannsóknir 
á sviði jarðskjálftaverkfræði, þar sem markmiðið er að 
betrumbæta þær aðferðir sem notaðar eru við jarð skjálfta-
hönnun mannvirkja. Hegðun og svörun steyptra burðar-
virkja er greind á grundvelli rannsókna og mælinga á 
jarð skjálftahreyfingum á upptakasvæðum jarðskjálfta. 
Sam  starfsaðili í þessu verkefni er Rannsóknarmiðstöð í 
jarðskjálftaverkfræði á Selfossi. Einnig er verið að vinna 
að hönnun á nýjum háspennulínumöstrum úr trefjaefnum 
í stað hefðbundinna lausna úr stáli. Samstarfsaðilar eru 
meðal annars Línudans ehf., HiST tækniskólinn í Þránd-
heimi og Universitat Stuttgart en verkefnið er styrkt af 
Tækniþróunarsjóði Rannís. Í samstarfi við Nýsköp unar-
miðstöð Íslands er unnið að rannsóknum á notkun 
basalt trefja í stöngum og/eða í mottum til að styrkja 
stein  steypt þversnið. Það verkefni er meðal annars styrkt 
af Tækniþróunarsjóði Rannís. 

Rannsóknaverkefni  
unnin með styrk frá Íbúðalánasjóði
Þetta árið hófst vinna við tvö rannsóknaverkefni sem 
fengu bæði styrk frá Íbúðalánasjóði. Annars vegar er um 
að ræða verkefnið Trefjastyrkt límtré, en hugmyndin er 
að auka styrk límtrésbita með því að líma trefjamottur úr 
glertrefjum og/eða basalttrefjum á neðri brún bita. Prófun 
fer þannig fram að eftir að trefjamottur hafa verið límdar 
á bitana eru þeir brotnir í prófunarbekk hjá SEL. Þegar 
hafa verið gerðar nokkrar prófanir á slíkum styrktum 
bitum og lofa fyrstu niðurstöður góðu. Þó nokkur styrktar-
aukning varð í bitunum samanborið við óstyrkta bita, 
jafnframt sem mun meiri seigla varð í broti og ekki er 
jafnmikil hætta á snöggu broti. Gert er ráð fyrir að verk-
efn ið verði unnið á árinu 2012. Samstarfsaðili er Límtré-
Vírnet hf. sem framleiðir og leggur til þá límtresbita sem 
notaðir verða í prófunum. Hitt verkefnið heitir Fjaður
stuðull steinsteypu og er unnið á forræði rannsóknastofu 
Mannvits. Þetta verkefni hlaut einnig styrk frá rann-
sóknasjóði Vegagerðarinnar. Markmið verkefnisins er að 
kanna fjaðureiginleika íslenskrar steinsteypu og bera 
saman við reikningsgildi úr stöðlum. Jafnframt er mark-
miðið að auka þekkingu á því hvernig hægt sé að stýra 
fjaður eiginleikum steinsteypu með aðstoð reiknilíkans og 
á grundvelli þekkingar á eiginleikum hlutefna steypu.

Næsta kynslóð ljósastaura
Auk þeirra verkefna sem talin hafa verið upp hér að ofan 
er að hefjast vinna við þróun á trefjaþversniðum (com-
posite) úr ofnum basaltmottum. Meðal annars er verið að 
þróa þessi efni til notkunar fyrir ljósastauraframleiðslu. 
Slíkir staurar verða mun léttari en hefðbundnir staurar 
ásamt því að sveiganleiki trefjastaura er allnokkur. 
Til að fræðast um SEL, smellið á www.ru.is/sel.
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Nýting sólarorkunnar
Halldór, sem er dósent við tækni- og verkfræðideild Há-
skólans í Reykjavík, segir rannsóknirnar snúa að yfir-
borðsmótun sólarhlaða. Markmiðið sé að þróa leið sem 
nýtir orku sólarljóssins betur. „Með því að móta yfirborð 
sólarhlaða á stærðarkvarða sem er um eða undir öldulengd 
sýnilegs ljóss, má fanga mun stærra hlutfall ljóssins en 
hægt hefur verið að gera hingað til.“ 
 Örtæknin (nanótækni) sem Halldór vinnur með snýst 
um hluti sem eru smærri en allt sem lítið er, en nanómetri 
er mælieining sem samsvarar einum milljarðasta úr 
metra. „Í grunninn ganga rannsóknir mínar út á tvennt. 
Annars vegar er ég að vinna við hönnun og smíði á nanó-
vírum úr kísil, agnarsmáum vírum eða turnum sem þjóna 
meðal annars þeim tilgangi að stækka yfirborðsflatarmál 
svo að sólarhlaðan geti tekið við meira magni af sólarorku. 
Hins vegar þarf að finna þá lotu fyrir vírana; hæð og 
breidd víra og bil milli þeirra sem víxlverkar við sólarljósið 
með sem hæstri nýtni. Sólarhlöð í dag endurkasta þó 
nokkrum hluta sólarljóssins af yfirborðinu. Með því að 
draga úr þessu endurkasti má nýta þennan orkugjafa 
umtalsvert betur. “

Sólarkísill dýr í framleiðslu
Yfirgnæfandi meirihluti allra sólarhlaða í dag er búinn til 
úr kísil. Íslenska kísilfélagið ehf. áætlar að hefja innan 
tveggja ára framleiðslu á svonefndum hrákísli, fysta 
vinnslustigi kísils. Stóra spurningin er síðan að sögn Hall-
dórs sú, hvort finna megi einfaldari og ódýrari leiðir til að 
fjöldaframleiða kísil í sólarhlöður. Finnist aðferðir sem 
nota ekki eins hreinan kísil og nú er gert, myndu for send-
urnar breytast hratt, en hár framleiðslukostnaður hrein-
kísils er á meðal þess sem stendur í vegi fyrir aukinni 
nýtingu sólarorkunnar.

Alþjóðleg samvinna í brennidepli
Örtæknirannsóknirnar sem Halldór stundar krefjast há-
þróaðs tæknibúnaðar, bæði fyrir greiningu á þeim ör-
stærðum sem hér um ræðir og einnig til að brenna til-
rauna mynstur á örþunnar kísilskífur. Hann segir að tekist 
hafi að koma ágætri aðstöðu upp hér á landi með stuðn-
ingi frá RANNÍS. Nanótæknin sé hins vegar afar kostn-
aðarsöm í rekstri og samstarf hans við erlenda háskóla 
hafi komið sér vel, m.a. í hinu sólríka Texas-ríki í Banda-
ríkjunum. Aðgangur að fullkomnari búnaði þar flýti 
verulega fyrir. Það skiptir þó ekki minna máli hversu 
landa mæralaus alþjóðleg samvinna er í dag. Upplýsingar 
sem tók eitt og jafnvel tvö ár að fá dreift í ritrýndum vís-
inda ritum, dreifi sér nú á hraða ljóssins um kísilklæddar 
rafeinda rásir veraldarvefsins.

Einn milljarðasti 
úr metra
Örtæknirannsóknir á þriðju kynslóð sólarhlaða

Sólarhlöð hafa ekki rutt sér til rúms hér á landi í teljandi mæli, enda er Ísland  
ekki með sólríkari löndum. Sem endurnýjanleg orkulind gæti sólarljósið þó  
skapað áhugaverð sóknarfæri hér á landi. Til marks um það eru örtæknirannsóknir 
Halldórs Guðfinns Svavarssonar en hann vinnur nú að þróun þriðju kynslóðar 
sólarhlaða, með stuðningi frá Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar.

LjósmynD: aRnaLDuR HaLLDóRsson
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Sveinbjörn Jónsson

• MPM frá HR

• M.Sc. í byggingarverkfræði frá HÍ

• B.Sc. i umhverfis- og   
 byggingarverkfræði frá HÍ

• Verkfræðingur hjá Samskipum

„MPM-námið er fjölbreytt, gefandi og afar gagnlegt. Námið 
stuðlar að skilningi á tæknilegum aðferðum og mannlegu atferli 
sem hægt er að nýta bæði í vinnu og einkalífinu. Aðstaðan í HR 
er til fyrirmyndar og mjög hæfir kennarar víðsvegar að veita 
nemendum sýn á ólík svið verkefnastjórnunar. Það er mikil 
eftirspurn eftir faglegri verkefnastjórnun og hentar námið fólki 
úr ólíkum greinum atvinnulífsins.“

„MPM-námið er fjölbreytt, gefandi og afar gagnlegt. Námið 
stuðlar að skilningi á tæknilegum aðferðum og mannlegu atferli 
sem hægt er að nýta bæði í vinnu og einkalífinu. Aðstaðan í HR 
er til fyrirmyndar og mjög hæfir kennarar víðsvegar að veita 
nemendum sýn á ólík svið verkefnastjórnunar. Það er mikil 
eftirspurn eftir faglegri verkefnastjórnun og hentar námið fólki 
úr ólíkum greinum atvinnulífsins.“
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Á haustin stendur tækni- og verkfræðideild HR fyrir 
Hamfaraviku en þá er hefðbundin kennsla í fyrirlestraformi 
brotin upp með það að markmiði að efla fyrsta árs nem-
endur í samvinnu, verkefnalausnum og verk fræðilegum 
vinnubrögðum. Nemendurnir unnu að lausn raunhæfs 
verkefnis í þrjá daga og unnu saman í 6-8 manna hópum. 
Við hópa skiptingu var miðað við að þeir sem hefðu valið 
sér sömu sérsvið innan tækni- og verkfræðideildar væru 
saman í hóp. Hver hópur fékk síðan mismunandi útfærslu 
á verkefninu eftir sérsviðum.

Í upphafi fengu nemendur frétt frá fréttastofu tækni- og 
verkfræðideildar þar sem tilkynnt var að eldgos væri hafið 
í Reykjafelli í Henglinum. Hraun dreifðist um Hellisheiði 
og stefndi í átt að Reykjavík. Í verkefninu áttu nemendur 
að búa til áætlun um hvernig bregðast ætti við og skiptu 
þau með sér verkum efnir námsbrautum. Nemendur í 
heilbrigðisverkfræði fjölluðu um það álag sem fylgir ham-
förum, bæði andlegt og líkamlegt. Nemendur í vél- og 
orkutæknifræði fjölluðu um áhrif gossins á orku dreifingu, 
m.a. um forgangsröðun orku til almennings og til orku-

Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Á haustin stendur tækni- og verkfræðideild HR fyrir Hamfaraviku en þá er hefð-
bundin kennsla í fyrirlestraformi brotin upp með það að markmiði að efla fyrsta 
árs nemendur í samvinnu, verkefnalausnum og verkfræðilegum vinnubrögðum. 

ELDGOS

freks iðnaðar. Í rekstrar- og fjármálaverkfræði var fjallað 
um rýmingu ef til kæmi, skipulag og flutningsleiðir. Í 
rafmagns-, iðnaðar- og byggingartæknifræði fjölluðu 
nem endur um öryggismál. Hátækni- og hugbúnaðar-
verkfræðinemar spreyttu sig á öflun og dreifingu upp lýs-
inga, notkunarmöguleikum netsins og útvarps, svo dæmi 
séu tekin. Tilkynningar bárust reglulega frá frétta stofu 
tækni- og verkfræðideildar, nemendur unnu af krafti og 
leiðbeinendur fylgdust með og ræddu við nemendur um 
framgang verksins. Að þessum þremur vinnudögum 
lokn um kynntu nemendahóparnir loks lausnir sínar.
  
Hamfaravikunni lauk svo með vinnustofum þar sem 
nemendum bauðst að hlýða á fyrirlestra kennara um efni 
tengt verkefninu, um rústabjörgun og um eldgos. Almenn 
ánægja var með vikuna og varð einum nemanda þetta á 
orði: „Ótrúlega skemmtilegt námskeið, sem félagar mínir 
úr öðrum háskólum dauðöfunduðu mig af að taka þátt í. 
Ég lærði mikið af því, sérstaklega hvernig það er að vinna 
með öðrum verkfræðingum í hóp.“
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Nemendur í námskeiðinu Hönnun X í tækni- og verk-
fræðideild hönnuðu nýverið göngu róbot í samstarfi við 
MIT háskólann í Banda ríkjunum og stoðtækjafyrirtækin 
Össur og Ekso Bionics. Hönnun X er val námskeið fyrir 
nem endur í verk fræði, tækni fræði og tölvunarfræði og 
miðar að því að nemendur takist á við raun hæf verkefni 
á þverfagleg an hátt. Markmið námskeiðsins í ár er að 
byggja róbot sem getur hermt eftir allt að 120 kílógramma 
manni með mis mun andi göngulag. Verkefnið er þver-
faglegt og sameinar þætti véla-, rafmagns-, heilbrigðis 
og hugbúnaðar verkfræði.

Seinni ár hafa komið fram á sjónarsviðið stoðtæki sem 
eru blanda af véltækni og rafeindatækni og hug búnaði. 
Þessi „snjöllu“ stoðtæki ganga undir ýmsum nöfnum: 
hátækni, mechatronics eða bionics, svo eitthvað sé 
nefnt.

Hanna snjallan 
gönguróbot

Páll Jensson, prófessor við HR og sviðsstjóri 
rekstrar- og fjármálaverkfræði, hefur þróað 
námskeið um reiknitækni í rekstri fyrirtækja 
sem innan skamms verður meðal námsfram-
boðs í Opna háskólanum í HR. 

Rekstrarstjórnun 
sífellt meira krefjandi

Páll segir mikla þörf á endurmenntunarnámskeiði á  
þessu sviði enda verði rekstrarstjórnun í fyrirtækjum og 
stofnunum sífellt meira krefjandi og aðferðafræði við 
stjórnun og reiknitækni hafi þróast ört. Aðgerðarannsóknir 
hafi leitt af sér margar hagnýtar aðferðir við greiningu 
flókinna viðfangsefna, skipulagningu og rekstur. Síðast 
en ekki síst þá hafi hugbúnaður eins og Excel þróast mikið 
á síðustu árum. ,,Í þessu námskeiði kynnum við nokkrar 
aðferðir þar sem saman fara áhersla á hagnýtt gildi og 
einfaldleiki við að nýta þessar aðferðir. Við notum Excel 
eða viðbætur við Excel, sem allir sem vinna við rekstur 
geta notað. Áherslurnar byggja á því sem við álítum að 
komi íslensk um fyrirtækjum/stofnunum helst að gagni í 
dag.”

Meðal efnisþátta námskeiðsins verða spálíkön, birgða-
stýr ing, framleiðslu- og þjónustustjórnun, tölfræðilegt 
gæða   eftirlit, arðsemismat og áhættumat með hermun. 
,,Að lok  inni hverri námslotu fara þátttakendur heim með 
Excel-skjöl með sýnidæmum um þær aðferðir sem 
kenndar eru, og ættu ýmist að vera í stakk búnir til að 
beita aðferðunum í fyrirtækjum sínum eða að minnsta 
kosti að hafa áttað sig á notkunarmöguleikunum og geta 
leitað ráðgjafar um beitingu aðferðanna.” 

Námskeiðið er í Opna háskólanum í HR á fyrrihluta vor-
annar 2013.

Nýju tækin eru yfirleitt með innbyggða skynjara sem 
mæla viðeigandi stærðir, örgjörva sem reiknar út hvað á 
að gera við vissar aðstæður og hreyfil (e. actuator) sem 
framkvæmir umbeðna hreyfingu. Það er því margt sem 
þarf að prófa í framleiðslu til að ná fullvissu um að tækin 
vinni rétt. Eldri og einfaldari próf unarvélar duga ekki 
lengur einar og sér, heldur þarf manneskja að ganga 
með tækin. Það getur verið bæði dýrt og tímafrekt. Betra 
væri ef vél gæti gengið með stoðtækin. Þessi vél þyrfti 
að herma svo vel eftir göngulagi mannsins að einkenni 
mismunandi ein stakl inga skilaði sér. Ekki er vitað til þess 
að slík vél sé til.

Verkefnið unnu nemendur í nánu samstarfi við Össur, 
sem hefur látið í té búnað og eru nemendur því að vinna 
með mótora af fullkomnustu gerð. Nemendur eru í 
sambandi við sérfræðinga innan fyrirtækisins og fá 
þannig að kynnast nýjustu tækni frá fyrstu hendi. 
Samstarfið við Össur, auk samvinnunnar við Ekso 
Bionics og MIT, gefur nemendunum færi á að vinna með 
helstu sérfræðingum hérlendis og erlendis. Því gæti 
lausn sem er í fremstu röð á heimsvísu verið í sjónmáli. 

LjósmynD: CHRisTopHeR LunD
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Sveinn Þorgeirsson 

• MSc nemi í íþróttafræði við HR
• BSc í íþróttafræði frá HR
• Yfirþjálfari handknattleiks-
 deildar Fjölnis
• Þjálfari við afreksbraut í 
 handknattleik í 
 Borgarholtsskóla

www.hr.is

„Námið er mjög persónulegt 
og í gegnum það hef ég 
lært þau vinnubrögð sem 
nauðsynleg eru í  kennslu, 
þjálfun og rannsóknum. Einna 
mest þótti mér spennandi að 
sitja fyrirlestra hjá þeim flottu 
erlendu fræðimönnum og 
þjálfurum sem komið hafa 
sem gestakennarar.“
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„Ástæðan fyrir því að við ákváðum að breyta til var að það 
voru einfaldlega allir óánægðir með stöðu mála og átti 
það við um kennara, nemendur og aðila úr atvinnulífinu. 
Nemendur þótti vanta færni í úrlausn mála og eiga erfitt 
með að vinna með öðrum þegar þeir hófu störf eftir nám. 
Þetta síðastnefnda olli okkur miklum áhyggjum því það 
er stór hluti starfs lögfræðinga að geta unnið að málum 
með öðrum.” 

Rasmus segir svokallaðan páfagaukslærdóm hafa fengið 
að vera í forgrunni í kennslu of lengi. „Okkur brá þegar 
við sáum einn daginn umsagnir nemenda á vefsíðu einni, 
ég tek fram að það var ekki vefsíða skólans, þar sem þeim 
sem voru að velta fyrir sér lögfræðináminu við skólann 
var ráðlagt að leggja sig fram um að muna náms efnið, þá 
myndi þeim ganga vel.” Stöðum fyrir lögfræðinga hefur 
fækkað í Kaupmannahöfn. Þeir eiga atvinnu vísa inn an 
dómstóla og réttarkerfis en eftirspurn eftir lögfræð ingum 
utan opinberrar stjórnsýslu hefur minnkað. Það telur 
Rasmus vekja upp efasemdir um eðli námsins og gæði. 
„Þetta var einnig ein aðalástæða þess að ráðist var í 
breytingar.” 

Samvinna nemenda hækkar einkunnir
Innan lagadeildarinnar var lagt kapp á að auka virkni 
nem enda í tímum. „Við brugðum á það ráð að fækka 
verulega í bekkjum. Nú eru að hámarki 28-30 nemendur 
í hverjum bekk og við höfum að mestu lagt stóra fyrir-
lestrartíma niður. Við jukum hópastarf; fyrst próf uðum 
við að raða nemendum niður í hópa og höfðum sjö í 
hverjum hóp, sem svo hélst óbreyttur út allt skólaárið. 
Við höfum núna lært af þessari tilraun að það er betra að 
leyfa nemendum að skipa sér sjálfum í hópa og endurnýja 
þá fyrir hverja önn.” Árangurinn af þessari nýbreytni 
hefur nú þegar komið í ljós. „Hópavinnan leiðir af sér 

Páfagaukslærdómur  
tilheyrir fortíðinni

ýmislegt sem ber að fagna. Ég leyfi mér að segja að 
fyrirkomulagið hafi haft gríðarleg áhrif til hins betra. 
Brottfall nemenda er minna og einkunnir þeirra sem voru 
lægstir, eða með miðlungs háar einkunnir, hafa hækkað. 
Þeir nemendur sem voru sterkir fyrir standa frekar í stað. 
Þetta þökkum við aukinni virkni allra í náminu. Nú eru 
samskipti á milli kennara og nemenda í tímum og það 
virðist nýtast þessum fyrrnefnda hópi vel auk þess sem 
þeim líður yfirhöfuð betur í náminu.”

Siðfræði og heildarmyndin
Þá hefur að auki verið lögð áhersla á að kafa dýpra í við-
fangs efnin í stað þess að leitast við að komast yfir allt. Að 
sögn Rasmusar sé þetta þó sífelld togstreita því það sé 
alltaf matskennt hvað eigi að fara yfir og hvað ekki. „Við 
erum ennþá að breyta námsleiðum og uppbyggingu 
námsins. Við reynum leiðir til þess að kenna nemendum 
þýðingu laganna, ekki bara lögin sjálf. Það er mikilvægt 
að þau sjái heildarmyndina. Sem dæmi má nefna að við 
höfum bætt siðfræðiáföngum inn í kennsluna, en þeir 
höfðu ekki verið kenndir um árabil.” Rasmus segist vera 
viss um að hann og starfsfélagar sínir séu á réttri leið. 
„Heimurinn þarfnast ekki lögfræðinga sem geta sagt já 
eða nei við fyrirfram ákveðnum spurningum. Við þörfn-
umst lögfræðinga sem spyrja spurninga. Það sem við 
vorum að gera virkaði ekki og þótt við séum stundum 
smeyk við að prófa nýja hluti sem gætu mistekist borgar 
það sig og maður verður að láta slag standa.”

Á málþingi lagadeildar Háskólans í Reykjavík í september síðastliðnum hélt Rasmus 
Kristian Feldthusen, prófessor og varaformaður námsráðs lagadeildar Kaupmanna-
hafnarháskóla, erindi um lagakennslu innan deildarinnar. Að hans sögn var kominn 
tími á breytingar í Kaupmannahafnarháskóla og árið 2008 hófst starfsliðið handa 
við að stokka upp í gömlum kennsluhefðum. 

Rasmus Kristian Feldthusen, prófessor við lagadeild Kaup
mannahafnarháskóla, segir heiminn þarfnast lögfræðinga 
sem spyrji spurninga, ekki lögfræðinga sem geti sagt já eða 
nei við fyrirfram ákveðnum spurningum. 
LjósmynD: aRnaLDuR HaLLDóRsson



55TÍMARIT   HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK – 4. árg. 2012



TÍMARIT   HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK – 4. árg. 201256

Guðmundur segir tímamót af þessu tagi tækifæri fyrir 
starfsmenn deildarinnar til að líta yfir farinn veg en ekki 
síst til að taka stefnuna og sjá fyrir sér hvernig kennslan á 
að vera í framtíðinni. „Við erum komin með skýran 
ramma um hvernig við viljum haga náminu. Við höfum 
verið að bjóða verkefnatengt laganám hér í HR og fram-
undan er frekari útfærsla á því námi. Sú áhersla kemur 
ekki aðeins fram með þeim hætti að úrlausn raunhæfra 
álitaefna sé hluti af námsmati í öllum námskeiðum við 
deildina, heldur ekki síður með því að þjálfa nemendur í 
að beita lögfræðilegri aðferðafræði í einstökum náms-
greinum án þess að það sé endilega hluti námsmats. 
Grunn hugsunin með þessari verkefnatengdu námsaðferð 
er að gera nemendur hæfari til að beita lögfræðilegri að-
ferða fræði á viðfangsefni þau sem þeir mæta í náminu og 
síðan í starfi að námi loknu. Við höfum til dæmis kallað 
eftir umræðu í tímum og þjálfað nemendur með því að 
láta þá fást við raunhæf verkefni í tímum sem líkja má við 
dæmatíma í öðrum fögum.
 
Lagadeild HR lítur á þróun verkefnatengds náms sem 
viðvarandi viðfangsefni, eitt af mikilvægustu viðfangs-
efnum deildarinnar. „Í framtíðinni viljum við kenna 
meira í smærri hópum, draga úr áherslu á fyrirlestra og 
auka virkni nemenda“ segir Guðmundur. Breytingar af 
þessu tagi eru þó kostnaðarsamar. Á málþingi laga deildar 
kom fram að framlög frá hinu opinbera til hvers nemanda 
í lögfræði eru í lægsta þrepi fjárveitinga á hvern nemanda 
eins og raunin er í öðrum hugvísinda- og félags vínda-
greinum. „Við komum til með að laga þetta að því sem 
við getum gert á raunhæfan hátt. Verkefnatengt laga nám 
er kostnaðarsamara en hefðbundið nám sem fyrst og 
fremst byggir á fyrirlestraformi. Við erum tilbúin að leggja 
á okkur það sem til þarf því við viljum að lög fræðinámið 
hér skari fram úr.” 

Viljum  
skara fram úr
Lagadeild Háskólans í Reykjavík fagnar 10 ára afmæli um þessar mundir. af því tilefni 
stóð deildin fyrir málþingi um lagakennslu þann 14. september síðastliðinn. 
Guðmundur Sigurðsson, forseti lagadeildar, hélt erindi á málþinginu þar sem hann 
lýsti stefnu deildarinnar í lagakennslu. innan skólans hefur verið lögð áhersla á 
verkefnatengt laganám sem miðar að því að auka virkni nemenda í námi og gera þá 
betur í stakk búna til að takast á við störf að námi loknu. 

LjósmynD: aRnaLDuR HaLLDóRsson
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Lífið er flóknara en kennslubækur
Að sögn Guðmundar er þessari aðferðarfræði beitt til að 
undirbúa nemendur fyrir viðfangsefni þeirra starfa sem 
bíða útskrifaðra lögfræðinga. „Þegar raunveruleikinn 
tekur við getur þú ekki flett öllu upp í kennslubók, lífið er 
miklu flóknara en svo. Að muna lagatexta hjálpar þér 
lítið ef þú kannt ekki að beita honum. Stór hluti af starfi 
lögfræðinga er að leysa úr ágreiningsmálum og við viljum 
að okkar nemendur geti með hjálp lifandi kennslu eflt 
færni sína á þessu sviði og öðrum. Þekking er ef til vill að 
lesa, vita og muna. Færni er aftur á móti að kunna að fara 
með þessa þekkingu.” 

Í verkefnatengdu laganámi er kennarinn því í öðru hlut-
verki en að vera einungis fyrirlesari, því nemendur séu 
vannýtt auðlind þegar þau eru ávallt í hlutverki áheyrenda. 
Þess í stað eigi kennarinn að aðstoða nemendur við að 
skilja námsefnið og nýta þekkinguna.

fræðin nýtt
Guðmundur segir það ekki verkefni háskóla að tæma 
ákveðið efni heldur þurfi að fara dýpra í ákveðna þætti 
námsefnisins. Þessi nálgun sé að verða sífellt viðteknari í 
háskólum því þetta sé það sem bíði nemenda eftir útskrift. 
Í atvinnulífinu sitji menn ekki og lesi texta. Guðmundur 
kallar eftir hugarfarsbreytingu í lagakennslu og áherslum 
íslensks menntakerfis í heild sinni. „Að flokka nám sem 
annað hvort fræðilegt eða praktískt er að mínu mati rangt 
enda fara þessir þættir vel saman. Ef þú ert að leysa 
lagalegt ágreiningsefni sem enginn hefur getað leyst 
hingað til er það sennilega eitt það fræðilegasta sem þú 
getur tekið þér fyrir hendur.” Heillavænlegast sé að stuðla 
að aukinni færni og sjálfstæði nemenda með því að láta 
þá takast á við raunveruleg verkefni á meðan á námi 
þeirra stendur. „Það er nauðsynlegt að hafa fasta 
starfsmenn sem mynda kjarna innan háskóla en við 
þurfum líka að fá krafta inn úr atvinnulífinu. Hófleg 
blanda af þessu tvennu er jákvæð. Í lagadeild HR gerum 
við kröfu um að þeir fulltrúar atvinnulífsins sem koma og 
kenna hér séu með sterkan fræðilegan bakgrunn.”
 
Guðmundur segir fyrstu 10 ár lagakennslu við Háskólann 
í Reykjavík hafa bætt laganám á Íslandi því fagleg 
samkeppni hafi aukið gæðin. Nú haldi starfsmenn 
lagadeildar ótrauðir áfram við þróun námsins og nýjar 
áskoranir. „Þegar maður telur sig bjóða upp á fullkomið 
nám hefur maður örugglega staðnað. Maður verður að 
læra af mistökum og umfram allt þora að reyna nýja 
hluti. Það er öllum til góða, háskólanum, nemendunum 
og þjóðfélaginu.”

Jóhannes Már Sigurðarson var búinn að starfa á 
fyrir tækjamarkaði í 12 ár, lengst af í auglýsinga geir-
anum, þegar hann ákvað að söðla um og bæta við 
sig háskóla menntun. Vorið 2009 úskrifaðist Jóhannes 
sem viðskipta fræðingur frá Háskólanum á Akureyri 
og hélt ótrauður áfram strax um haustið það sama ár, 
þá í meistaranám í lögfræði í Há skólanum í Reykjavík, 
þaðan sem hann útskrifaðist vor ið 2011. „Þá var 
fjármála krísan nýskollin á og mér fannst lögfræðin 
passa vel við viðskiptafræðina, sérstak lega í rekstrar-
umhverfi fyrirtækja eftir hrun. Sá möguleiki að geta 
bætt meistaranámi í lögfræði ofan á grunnnám í 
viðskiptafræði fannst mér því vera frábær kostur“ 
segir Jóhannes um ástæður þess að hann fór úr 
viðskiptafræði í meistaranám í lögfræði. 

En sögunni lýkur ekki þarna. „Í meistaranáminu fékk 
ég gríðarlegan áhuga á lögfræðinni. Mér fannst námið 
eiga vel við mig, það var mjög erfitt og krefjandi, sem 
mér finnst kostur, en um leið afskaplega skemmtilegt 
og mér gekk mjög vel. Ég fékk fljótlega staðfestingu 
á að þetta væri nám sem myndi nýtast mér vel í fram-
tíðinni og passa við viðskiptafræðina og ákvað því 
snemma að bæta við mig grunnnámi í lagadeild, í því 
skyni að fá fullnaðarpróf í lögfræði. Þegar upp er 
staðið er ég því bæði með grunnnám í viðskiptafræði 
og lögfræði og svo meistaragráðu í lögfræði.”

En hvers vegna fer maður sem er búinn að starfa í tólf 
ár við auglýsingar, markaðsmál og fjármál í lögfræði? 
Jóhannes segir sig fyrst og fremst hafa langað að 
auka möguleika sína á vinnumarkaði. „Ég sá að það 
fælust mikil tækifæri í að vera með allt í senn, þá 
starfs reynslu sem ég hafði, viðskiptamenntun og loks 
lögfræðimenntun. Mig langaði ekki að skipta algjör-
lega um svið heldur byggja á því sem ég hafði fyrir. 
Viðskiptalífið snerist þá þegar mikið um lögfræðileg 
málefni, sem snúa meðal annars að samningum 
einstaklinga og fyrirtækja, flóknu regluverki á sviði 
félaga- og fjármunaréttar og flóknum fjármála gjörn-
ing um. Fyrir mér var skýrt að allt rekstrarumhverfi 
væri að færast enn meira í átt til aukinna krafna um 
þekkingu á regluverkinu.”

BYRJAÐI 
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 agadeild Háskólans í Reykjavík fagnaði 10 ára af- 
 mæli á haustdögum og hélt af því tilefni ráðstefnu 
 um siðferði lög fræðinga og lagakennslu.

Guðmundur Sigurðsson, forseti lagadeildar HR og 
Rasmus Kristian Feldthusen, prófessor og varaformaður 
námsráðs lagadeildar Kaupmannahafnarháskóla, fjölluðu 
í erindum sínum um lagakennslu. Guðmundur fór yfir 
sögu og þróun lagadeildar HR og Rasmus greindi frá 
nauðsynlegum grundvallarbreytingum sem gerðar voru á 
laganámi við Kaupmannahafnarháskóla haustið 2011.
 

Siðferði lögfræðinga og lagakennsla
Sigurður Tómas Magnússon, atvinnulífsprófessor við 
laga deild HR, stjórnaði því næst málþingi þar sem reifaðar 
voru áleitnar spurningar um menntun lögfræðinga og 
faglegt siðferði þeirra. 
 Þátttakendur voru Katrín Jakobs dóttir, mennta- og 
menn ingarmálaráðherra, Arnar Þór Jóns son, sérfræðingur 
við laga  deild HR, Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra, 
Jóhann es Karl Sveinsson, hæsta réttarlögmaður, Róbert R. 
Spanó, deildarforseti lagadeildar HÍ og Sigríður Árna-
dóttir, saksóknarfulltrúi og fyrrverandi nemandi við 
lagadeild HR.

L

LjósmynDiR: aRnaLDuR HaLLDóRsson
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„Í meistaranáminu í lögfræði var boðið upp á 
fjölbreytt úrval námskeiða svo nemendur gátu 
ráðið samsetningu þeirra eftir sínum áherslum. 
Námið hefur reynst mér gott veganesti fyrir 
lögfræðistörf að lokinni útskrift.“

Finnur Beck

• ML í lögfræði frá HR
• Lögmaður á Landslögum
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Með það að leiðarljósi sameinuðu á 
þriðja tug íslenskra sérfræðinga  
og fræðimanna krafta sína og stóðu 
að bók inni „Hinn launhelgi glæpur. 
Kynferðisbrot gegn börn um“. Bókin, 
sem kom út á vegum Háskóla-
útgáfunnar í október 2011, hefur að 
geyma tuttugu og þrjár greinar, 
flestar ritrýndar og telur rúmlega 
550 blaðsíður. Hér er því um að 
ræða umfangs mikið framlag fag-
aðila ólíkra fræðasviða til barátt-
unnar gegn kynferðisbrotum gegn 
börnum og mikilvægt fræðilegt 
framlag til frekari skilnings á or-
sökum þessara brota og afleiðingum 
þeirra. Bókin skiptist í þrjá hluta. 
Sá fyrsti fjallar um löggjöf og með-
ferð kynferðisbrota gegn börn um 
og er þar að finna viðamestu lög-
fræðilegu úttektina á þessum brota-
flokki í ísl enskum fræðiritum til þessa. Annar hlut inn 
fjallar um þolendur kynferðisofbeldis, einkum hinar 
alvarlegu afleið ingar sem brotin hafa á heilsu þeirra og 
líð an þol enda. Þar er m.a. greinargerð um áður óbirtar 
ís  lenskar rannsóknir á afleiðingum brot anna og tíðni 
þeirra. Loks er fjallað um gerendur og gerð grein fyrir 
rann sóknum á ástæðum þess að einstaklingar misnota 
börn kynferðislega og möguleg forvarnarúrræði til að 
sporna gegn slíkri háttsemi.

Ritstjóri bókarinnar og meðhöfundur er Svala Ísfeld Ólafs-
 dóttir, dósent í refsirétti og afbrotafræði við lagadeild HR. 
Auk hennar rita dr. Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, lektor í 
sálfræði við HR, Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við 
lagadeild HR og dómari við Mannréttindadómstól Evr-
ópu og Geir Gunnlaugsson, landlæknir og prófessor við 
HR, greinar í bókina. Í grein Svölu er gerð grein fyrir refsi-
ákvæðum almennra hegningarlaga og barnaverndar laga 

sem lúta að kyn ferðis brotum gegn 
börn um. Bryndís Björk segir frá 
rannsókn sinni á kyn ferð isofbeldi 
gegn börn um sem áhættu þætti 
tilfinninga- og hegð unar vandamála. 
Rann sóknin varpar ljósi á bak grunn, 
líðan og hegð un fram halds skóla-
nema á Íslandi sem hafa mátt þola 
kyn ferðisofbeldi í æsku. Davíð Þór 
fjallar um alþjóða skuld bind ingar 
um vernd barna gegn kynferðis-
ofbeldi. Hann lýsir því hvernig 
þjóð réttar skuldbindingar hafa í 
ríkum mæli haft áhrif á íslenska 
löggjöf um réttindi og málefni 
barna. Geir fjallar um ofbeldi gegn 
börnum fyrr og nú hér á landi og 
áhrif þess á heilsu þeirra og líðan. 
Kemur í ljós að reynsla barna af 
ofbeldi í fjölskyldum hefur neikvæð 
áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

þeirra til lengri eða skemmri tíma. 

Þá eykur það gildi bókarinnar að auk ýmissa sérfræðinga 
rita leikmenn einstakar greinar. Þar á meðal eru Thelma 
Ásdísardóttir, sem var þolandi kynferðisofbeldis í æsku af 
hendi föður síns og annarra, og Aron Pálmi Ágústsson, 
sem var í unglingafangelsi í Bandaríkjunum árum saman 
fyrir kynferðisbrot gegn yngri dreng, en varð síðan sjálfur 
þolandi ítrekaðra kynferðisbrota innan múra fangelsisins. 
Þetta eru einlægar greinar þar sem höfundar lýsa tilfinn-
ing um sínum og líðan fyrir lesendum og varpa persónu-
legu ljósi á fræðilega umfjöllun í bókinni.

Það er von ritstjóra og höfunda bókarinnar að hún megi 
verða þeim sem starfa að og áhuga hafa á vellíðan og vel-
ferð barna mikilvægt upplýsinga- og fræðirit, auk þess 
sem það megi nýtast sem námsefni á ýmsum fræðasviðum 
háskólasamfélagsins.

HINN LAUNHELGI GLÆPUR
Kynferðisbrot gegn börnum

Kynferðisofbeldi gegn börnum er alvarlegt þjóðfélags mein. Það hefur víðtækar 
og langvarandi afleiðingar fyrir þol endur brotanna og fjölskyldur þeirra og snertir 
störf margra ólíkra starfsstétta í samfélaginu. Ofbeldið kemur við sögu lögreglu, 
lögmanna, dómara, lækna, hjúkrunar fræðinga, sálfræðinga, félagsráðgjafa og 
afbrotafræðinga. Í baráttunni við þetta mein er gagnlegt að geta sótt á einn stað 
þekkingu og fróðleik um mismunandi hliðar kyn ferðisofbeldis gegn börnum. 
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  kkur hættir öllum til að festast inni í hinum  
  þrönga hugmyndaheimi lögfræðinnar. Nú á sér 
  stað mikil umræða um lagakennslu og hvernig 
unnt geti verið að bæta hana og þar með laganámið. Hér 
í HR viljum við m.a. leggja aukna áherslu á verkefna tengt 
nám og aukna þátttöku nemenda í kennslustundum. 
Segja má að flutningur laganema á Hellakönnuðamálinu, 
sem svo er nefnt, sé þáttur í þessu ferli. Málflutningurinn 
sem fram fór á afmæli lagadeildar HR var þannig í raun 
endurtekning á verkefni sem unnið var í Aðferðafræði II 
sl. vor. Nemendum gefst þar færi á að setja upp réttarhöld, 
þar sem mál er flutt bæði til sóknar og varnar, áður en 
það er tekið til dóms og leyst úr því, eins og gert væri í 
raun verulegu máli“ segir Arnar og bætir við að sviðsetning 
raunverulegra viðfangsefna þjálfi nemendur í beitingu 
fræðanna og undirbúi þá enn betur fyrir lögmannsstörf 
að námi loknu. 

Málið gerist í framtíðinni, í maí árið 4299, þegar fimm 
menn héldu af stað í hellakönnunarleiðangur. Skriðufall 
varð þess valdandi að mennirnir lokuðust inni í hellinum 
og gátu með engu móti komist út. Björgunarlið kom fljót-
lega á vettvang en þar sem nýjar skriður féllu sífellt reynd-
ist ómögulegt að ná könnuðunum út og féllu tíu björg-
unar menn í valinn við tilraunir til björgunar.

Leiðangursmenn höfðu takmarkaðar vistir með sér en 
fundu, eftir tuttugu daga vist í hellinum, senditæki sem 
kom á samskiptum við björgunarmenn utan hellisins. 
Björgunarmenn upplýstu hellakönnuðina um að það tæki 
í það minnsta tíu daga að ná þeim út og læknar upp lýstu 
þá jafnframt um að litlar líkur væru á að þeir myndu lifa 
tíu daga til viðbótar matarlausir. Eftir átta klukkustunda 
þögn spurðu hellakönnuðirnir lækna hvort það myndi 
verða þeim til lífs að nærast á holdi eins samferðamannsins. 
Læknar svöruðu þessu játandi en hvorki prestar, læknar 

né lögfróðir gátu eða vildu veita þeim ráð um hvernig 
standa ætti að vali þess sem hugsanlega yrði drepinn og 
svo étinn.

Á þrítugasta og öðrum degi tókst björgunarmönnum að 
bjarga hellakönnuðunum. Þá kom í ljós að þeir höfðu, 
eftir teningakast tíu dögum fyrr, drepið leiðangursstjór-
ann og étið hann. Í hinu tilbúna dæmi Fullers eru lög 
rík isins skýr. Aðeins eitt lagaákvæði tekur á málinu: Hver 
sem af ásetningi myrðir annan mann, skal sjálfur sæta 
dauða refsingu. Eru engar undantekningar heimilaðar frá 
þessu atkvæði í lögunum. Hellakönnuðamálið fjallar um 
það hvernig leyst var úr málinu fyrir æðsta dómstól 
ríkisins.

HVENÆR DREPUR  
MAÐUR MANN?
Í tilefni af 10 ára afmæli lagadeildar 
Háskólans í Reykjavík settu nemendur 
deildar inn ar Hellakönnuðamál Lon L. 
Fuller á svið í dómsal háskólans. Að sögn 
Arnars Þór Jónssonar, sérfræðings við 
lagadeild, er Hellakönnuðamálið skrifað 
í þeim til gangi að víkka sjóndeildarhring 
laganema og vonandi lögfræðinga líka. 

O„

Höfundur Hellakönnuðamálsins, Lon L. Fuller, að-
hyllt  ist náttúruréttarstefnu á sviði lögfræðinnar og var 
and snúinn því að lagakennsla miðaðist við þröngt 
form og afmarkaða tækni. Auk Hellakönnuðamálsins, 
sem hann skrifaði árið 1949, var Fuller einna helst 
þekktur fyrir ritið The Morality of Law.

Ljó
s

m
y

n
D

iR
: a

R
n

a
LD

u
R

 H
a

LLD
ó

R
s

s
o

n



TÍMARIT   HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK – 4. árg. 201262

Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við laga-
deild HR og Ásrún Eva Harðardóttir, 
nemandi við lagadeild, gerðu rann-
sókn á dómum Hæstaréttar, allt frá 
stofnun réttarins fyrir um níutíu 
árum til dagsins í dag, í málum 
þar sem drengir höfðu orðið 
fyrir kynferðisofbeldi. Að sögn 
Svölu var tilgangur rann sókn-
arinnar að kanna tíðni kyn-
ferðisbrota gegn drengj um 
miðað við kynferðisbrot gegn 
stúlkum og hvað ein kennir 
þessi brot. „Einnig var leitast 
við að svara spurn  ing um 
eins og: Hverj ir fremja þessi 
brot? Á hvaða aldri eru 
gerendur? Tengj ast gerendur 
þolandanum eða eru þeir 
ókunnugir? Á hvaða aldri 
eru þolend urn ir? Er um að 
ræða eitt ein stakt tilvik eða 
ná brot in yfir lengri tíma? 
Hver er vettvangur brots? 
Í hverju felst verknað uri-
nn? Hve langur tími líður 
frá verknaði til kæru? Hverjar eru helstu afleiðingar 
brotanna á þolendurna eins og þær birtast í dómunum?”

Svala segir niðurstöður rannsóknarinnar meðal annars 
sýna að drengjum stafar meiri hætta af ókunnugum en 
stúlkum. „Stúlkur eru oftar beittar kynferðislegu of beldi 

Kynferðisbrot 
gegn drengjum
Þegar fólk leiðir hugann að kynferðisbrotum gegn börnum skýtur 
líklega oftast upp mynd af lítilli telpu og fullorðnum karlmanni sem er 
henni ókunnugur. sú mynd birtist a.m.k. í huga svölu Davíðsdóttur 
10 ára þegar hún var beðin um að teikna það sem henni dytti í hug 
þegar nefnt væri „kynferðisbrot gegn börnum“. sú mynd sem barns
hug urinn dregur upp er í takti við niðurstöður rannsóknar sem sýnir að drengir sem 
þolendur kynferðisbrota fá mun minni athygli en stúlkur sem þolendur kyn ferðis
brota.

af einhverjum sem er þeim 
nákom inn. Þá eiga yngri 

drengir frekar á hættu 
að vera beittir kyn-

ferðis legu ofbeldi 
af ein  hverjum sem 
þeir eiga að geta 
treyst og leitað 
skjóls hjá, en eldri 
drengir. Af þeim 
afleiðingum sem 
drengir glíma við 
í kjölfar kynferðis-

brota er einna athyglisverðast hversu margir 
þeirra glíma við reiði sem beinist út á við á 
meðan stúlkur sýna í meira mæli sjálfskað-
andi hegðun. Auk þess eru drengir oft og tíðum 
hræddir um að félagar þeirra komist að mis-
notk  uninni, sem tengist skömm og sektar-
kennd, auk óttans við að vera álitinn samkyn-
hneigður.”

Af þessum niðurstöðum rannsóknarinnar draga 
Svala og Ásrún Eva þá ályktun að stúlkur sem þolendur 

kynferðisofbeldis séu þögull hópur, en að margt bendi 
jafnframt til að drengir sem beittir eru sams konar ofbeldi 
séu þögulli hópur, jafnvel týndur hópur. Svala ítrekar að 
drengir verði fyrir kynferðisofbeldi á barnsaldri og þjáist 
af afleiðingum þess. „Við verðum að gæta þess að gleyma 
þeim ekki í umræðu og rannsóknum á kynferðisbrotum 
gegn börnum. Strákar eru líka börn.”
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Kristín segir ekkert nýtt að deilt sé um þessi málefni. „Á 
fyrstu áratugum 20. aldarinnar var t.d. tekist á um hvernig 
skipa skyldi eignarrétti að vatni og hvernig best mætti 
tryggja forræði Íslands yfir auðlindinni. Tengdust þær 
deilur fyrst og fremst stórhuga hugmyndum um virkjun 
fallvatna með aðkomu erlendra aðila. Sú löggjöf sem sátt 
náðist um, vatnalög nr. 15/1923, stóð nær óbreytt allt 
fram á síðustu ár. Samkvæmt þeim á land eigandi ákveðin 
umráða og hagnýtingarréttindi, þ.m.t. réttinn til að nýta 
orku fallvatna. Við endurskoðun lag anna árið 2006 kom 
aftur upp ágreiningur um eignar réttarlega stöðu vatns. 
Segja má að niðurstaðan hafi verið að byggja eigi áfram á 
grundvallarreglum vatnalaganna varðandi réttindi land-
eiganda að vatni sem sátt náðist um árið 1923.”

Að sögn Kristínar hefur lagaumhverfi á auðlindasviði 
verið í mikilli þróun síðustu áratugi. „Það á bæði við um 
auðlindir á landi og í hafi. Þróunin tengist m.a. sam -
félags   legum breytingum og breyttum viðhorfum til um-
hverf  isins og auðlindastjórnunar. Nýir nýtingar mögu-
leikar og ný auðlindatengd réttindi, s.s. losunarheimildir 
og græn orkuvottorð, kalla einnig á lagasetningu og mörg 
spennandi lögfræðileg álitaefni varðandi eðli og inntak 
réttindanna. Þá hafa skuldbindingar okkar samkvæmt 
EES-samningnum haft mikið að segja á auðlindasviðinu. 
Mikið af löggjöf okkar á umhverfissviðinu byggir á EES-
rétti. Einnig má nefna þær breytingar sem gerðar voru á 
lagaumhverfi raforkumarkaðarins með raforkulögum 
árið 2003 en með þeim var komið á markaðsumhverfi á 
sviði orkuframleiðslu og sölu.”

Viðfangsefni auðlindamála eru flókin þar sem takast á 
ólíkir hagsmunir og sjónarmið. Þau beinlínis krefjast þess 
að saman vinni fólk með ólíka þekkingu og reynslu t.d. af 
sviði náttúrufræði, samfélagsfræði, verkfræði, hagfræði  
og lögfræði. „Taka má nýtingu orkulinda sem dæmi. 
Úrlausnarefni vegna nýtingar þeirra falla í raun flest utan 
lögfræðinnar. Þau snúa miklu fremur að forgangsröðun 
varðandi landnýtingu, mótun orkustefnu og öflun þekk-
ingar um auðlindirnar og hvaða áhrif nýting þeirra hefur 
m.a. á náttúru og samfélag. Löggjöfin endurspeglar sjón-
armið og áherslur sem eru ríkjandi á hverjum tíma, s.s. 
um hverjir megi nýta og til hvaða sjónarmiða skuli líta 
þegar ákvörðun um nýtingu er tekin“ segir Kristín og 
bætir því við að verkefni lögfræðinga í þessu samhengi 
séu annars vegar lagatæknilegs eðlis, þ.e. að setja í laga-
legan búning þær leikreglur sem eigi að gilda, og hins 
vegar túlkun og skýring laganna þegar á þau reyni í fram-
kvæmd. 

„Lögfræðileg og samfélagsleg umræða um auðlindaákvæði 
í stjórnarskrá sýnir vel hversu mjög þjóðin lætur sig 
auðlindamál varða. Hins vegar er mikilvægt að hafa í 
huga að réttarstaða auðlinda er mjög ólík og reyndar ekki 
til nein algild skilgreining á því hvaða fyrirbæri teljast 
auðlindir að íslenskum rétti. Auðlindir verða ekki allar 
settar undir sama hatt, hvorki að því er varðar 
eignarréttarlega stöðu né þær reglur sem gilda um 
hagnýtingu þeirra“ segir Kristín að lokum. 

Auðlindaréttur
Réttarsviðið auðlindaréttur fjallar m.a. 
um reglur um eignarréttarlega stöðu 
auðlinda og nýtingu þeirra. Þannig falla 
t.d. undir réttarsviðið spurningar um 
hvort auðlindir séu háðar einkaeignar-
rétti, hvert inntak réttindanna er og 
hvaða skilyrðum nýting þeirra er háð. 
Að sögn Kristínar Haraldsdóttur, sér-
fræðings við lagadeild og forstöðumanns 
Auð linda réttarstofnunar lagadeildar Há-
skól ans í Reykja vík, eru þetta atriði sem 
gjarn an snerta pólitíska strengi og hafa 
skapað deilur í samfélaginu undanfarin 
ár og áratugi.

LjósmynD: aRnaLDuR HaLLDóRsson
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  argrét H. Þóroddsdóttir er nemi á þriðja ári í lög-  
  fræði við Háskólann í Reykjavík auk þess að vera  
  formaður málfundafélags Lögréttu, nem enda-
félags lögfræði nema. Í október síðastliðnum hélt Margrét 
ásamt um 30 öðrum nemendum til Brussel til að fræðast 
betur um stofnanakerfi Evrópusambandsins og aðildar-
viðræður þess við Ísland.
 
Námskeið í Evrópurétti er skyldufag í BA námi í lögfræði 
í HR; námsferðin til Brussel er aftur á móti valkvæð en 
hefur ávallt verið vinsæl meðal lögfræðinema. Margrét 
segir ferðina hafa gefið innsýn í starfsemi ESB og starfs-
vettvang lögfræðinga á þessu sviði. „Við vorum í Brussel  
í tæpa viku og náðum að nýta tímann vel til að skoða 
starfs  stöðvar lögfræðinga og embættismanna. Leiðin lá í 
hinar ýmsu stofnanir Evrópusambandsins eins og 
Evrópuþingið, leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina 
auk þess sem við heimsóttum EFTA. Það var mjög áhuga-
vert, þar lærðum við ýmislegt um stofnanakerfi ESB, þýð-
ingu inngöngu Íslands í ESB og fleira. Fyrirlestrarnir voru 
líflegir og það sköpuðust oft miklar umræður sem er alltaf 
gott.” 

„Brussel er miðpunktur þess sérstaka heims sem er 
Evrópu  sambandið. Að kynnast þessu betur jók áhuga 
okkar á Evrópurétti. Okkur var kynnt hvernig starfs-
umhverfi lögfræðinga er innan ESB sem var sérstaklega 
fræðandi þar sem þarna gætu verið framtíðarstörf fyrir 
einhver okkar. Það getur vel verið að ég sérhæfi mig í 
Evrópurétti, en hugurinn stendur núna til meistaranáms 
í lögfræði hér í HR. Þetta er svo áhugavert efni; laganámið 
er miklu fjöl breyttara en ég hélt.” Margrét vissi af árlegri 
ferð laga nema til Brussel áður en hún hóf nám og segir 
ferðina hafa ráðið miklu um að val hennar á laganámi. 
„Mig hef ur lengi langað að vera lögfræðingur. Í kynn ingu 
á Háskól anum í Reykjavík í mínum framhaldsskóla var 
minnst á þessa ferð og eitthvað small, mér fannst þetta 
spennandi nám og vildi ekki missa af þessu. Svo þremur 
árum síðar er ég ennþá hér. Ég ætlaði alltaf að taka mér 
ársfrí eftir stúdentspróf en ákvað að láta slag standa og 
þremur árum síðar er ég hér, og er að fara útskrifast í 
vor.”

Námsferð til Brussel jók  áhuga á Evrópurétti
M

Námsferð laganema til Brussel hefur verið vinsæl meðal 
nemenda og veitir góða innsýn í starsumhverfi lögfræðinga  
í stofnanakerfi ESB.



65TÍMARIT   HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK – 4. árg. 2012

Námsferð til Brussel jók  áhuga á Evrópurétti
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„Tölvuinnbrot, eða tölvuhakk, snýst um að finna hugs an-
legar „holur“ í forritum, með það fyrir augum að koma 
inn í þau falsupplýsingum sem breyta eiginleikum og 
hegðun þeirra“ segir Baldur Gíslason, nemandi í tölv-
unar fræði við Háskólann í Reykjavík og verðlauna hakkari. 
Hakkara keppnin var opin öllum áhugasömum hökkur-
um landsins og skráðu um 30 þátttakendur sig til leiks. 
Þó Baldur biði lægri hlut í tveggja manna lokaeinvígi 
keppn innar fyrir Theódór R. Gíslasyni, öryggissérfræðingi 
hjá Capacent, sigraði Baldur í einvígi sem fór fram í 
beinni útsendingu Kastljóssins á RÚV.
 Tilgangur Hakkarakeppni HR er að kenna næstu 
kynslóð forritara og yfirmanna tölvufyrirtækja að fyrir-
byggja árásir tölvuþrjóta. Með því að þekkja hvernig and-
stæð ing urinn hugsar má koma í veg fyrir að hann fái sínu 
fram gengt.

Varkárni ein mikilvægasta vörnin
Greinandi hugsun og frábær skilningur á því hvernig 
tölvur vinna eru helstu aðalsmerki svæsnustu hakkaranna. 
Í grunninn snúast tölvuinnbrot um að greina þá staði í 
hugbúnaði sem forriturum hefur láðst að sjá hvernig mætti 
misnota. Sem dæmi gæti láðst að kanna hvort upp hæð 
fyrir millifærslu sé neikvæð, slík mistök hafa raunar komið 
upp hér á landi, og millifærslan því látin fara í gegn engu 
að síður. Þar sem erfitt getur reynst að sjá alla möguleika 
fyrir, geta víða leynst holur eða glufur af þessu tagi.
 Auk þess að nota veiruleitarforrit er að sögn Baldurs 
mikil vægt að uppfæra tölvuforritin reglulega. „Best er að 
nota alltaf nýjustu útgáfur, ef það er hægt. Þó að þróunin 
sé hröð, þá eru nýjustu útgáfurnar yfirleitt varðar gegn 
algengustu uppátækjunum í hakkinu þá stundina.“ Fyrir 
venjulega tölvunotendur er jafnframt mikilvægt að sýna 
varkárni. Það getur sem dæmi verið stórvarasamt að hala 
niður ókeypis ný forrit eða vinsælar kvikmyndir. „Í þeim 
tilvikum getur einhver verið að nota þetta efni sem beitu 
fyrir Trójuhest eða njósnabúnað. Um leið og búið er að 
hala því niður er einhver annar kominn með stjórn á 

TÖLVUHAKK
Lærðu að þekkja andstæðinginn
Tölvuinnbrot nútímans eru ekki lengur framkvæmd af forvitnum unglingum heldur 
af stórum skipulögðum glæpasamtökum. Þessi glæpasamtök nýta sér afar bága 
stöðu upplýsinga- og tölvuöryggis til að stela upplýsingum, misnota búnað, fram-
kvæma iðnaðarnjósnir og skemma fyrir samkeppnisaðilum viðskiptavina sinna.

tölvunni þinni án þess að þú hafir hugmynd um það. 
Tölvan verður við þetta hægvirkari og heitari viðkomu og 
endingartími rafhlöðunar getur einnig styttst.“

Skipulögð glæpastarfsemi  
eða leyniþjónustan?
Ein algengasta misnotkunin er, að sögn Baldurs, útsend-
ingar á ruslpósti sem inniheldur gjarnan aug lýsingar eða 
einhvers konar fjársvikabréf. Einnig eru þeir til sem liggja 
á hleri í von um að komast yfir bankaupplýsingar. „Tölvu-
hakk tengist í langflestum tilvikum skipulagðri glæpa-
starfsemi og jafnvel eru dæmi um að þar séu engir venju-
legir glæpamenn á ferð. Nýlegt dæmi um háþróað 
tölvu   innbrot er ormur sem fór á kreik í fyrra en hann 
hafði upphaflega það markmið að skemma fyrir kjarn-
orku rannsóknum Írana og er talið að þar hafi ísraelska 
leynisþjónustan Mossad verið á ferð.“

Vellaunuð störf í boði
Til að geta fyrirbyggt árásir tölvuþrjóta er nauðsynlegt að 
vita hvernig þrjótarnir hugsa. Dr. Ýmir Vigfússon, lektor 
við tölvunarfræðideild HR er forsprakki Hakkara  keppn-
innar. „Flest íslensk fyrirtæki hafa takmarkaða þekkingu á 
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Dr. Ýmir Vigfússon segir öryggisvanda-
mála hafa orðið vart tiltölulega fljótt eftir 
tilkomu veraldar vefs ins. Vandinn snúist í 
höfuðdráttum um kostnað og fólk. 

„Internetið er eins og risastór stórborg sem iðar af lífi alla 
daga og nætur. Heimili og fyrirtæki leitast við að halda 
óæskilegum tölvunotendum frá sér með því að læsa 
glugg um og dyrum með svonefndum eldveggjum. Veiru-
leitarforrit þekkja vissar tegundir af skúrkum og reka þá 
á dyr, en þeir geta engu að síður verið lagnir við að leita 
uppi rifur til að smeyja sér inn um, með þeim afleiðingum 
að kostnaður fyrir tækja og stofnana við að halda þessum 
óðboðnu gestum utan dyra er mikill um heim allan.“

Þá gildir sú sama regla í sýndarheimum og í stór borgum 
veruleikans, að þeir sem ferðast um hættu leg hverfi geta 
átt það á hættu að vera rændir. „Flest sækjum við alls 
konar gögn og upplýsingar á ver aldar vefinn og ekki þarf 
annað en að sækja forrit smitað af Trójuhesti eða að 
skoða einhverja illa inn rætta síðu, svo að taka megi 
vafrann yfir án þess að þú verðir þess var“ segir Ýmir. 
„Vandinn er sá að um leið og út á net er komið, þá þarftu 
að opna dyrn ar á eldveggnum, sem annars væru lokaðar. 
Eld veggurinn gerir sér ekki grein fyrir því að það sem þú 
tekur með þér aftur heim gæti verið nýstárlegt njósna-
tæki eða eitthvað þaðan af verra.“

hvernig unnt sé að tryggja upplýsingaöryggi. Í mörgum 
íslenskum fyrirtækjum er litið framhjá þessum vanda, 
enda er hann víðþættur og flókinn. Menn telja sig oft 
nægi lega verndaða með því að nota vírusvarnir og eldveggi 
en því fer fjarri að slíkur búnaður nægi. Gallarnir liggja 
oft í sérsmíðuðum hugbúnaði, rangri uppsetningu og 
ýmsum mannlegum þáttum. Sem dæmi hefur starfsfólk í 
stórfyrirtækjum verið lokkað til að setja smitaða USB 
lykla í vinnustöðvarnar sínar. Þá er einnig einfaldlega 
hægt að mæla tímann á milli slaga þegar þú slærð lykil-
orðið þitt inn og nota síðan líkan af því hvernig fingur 
hreyfast til að álykta hvað það er.” 
 Að sögn Ýmis er mikil þörf innan íslenskra fyrirtækja 
fyrir fólk sem kann að tryggja upplýsingaöryggi. Auk þess 
eru þeir sem þekkja aðferðir tölvuþrjóta eftirsóttustu 
starfsmenn margra alþjóðlegra stórfyrirtækja. Þar vinna 
þeir eingöngu að því að leita uppi veikleika í tölvuvörnum 
fyrirtækjanna. Til að bregðast við þessari þörf fyrirtækja 
býður tölvunarfræðideild HR nýtt námskeið í vörn um 
gegn tölvuinnbrotum. Einn kennara námskeiðsins er 
einmitt Theódór R. Gíslason, öryggissérfræðingur hjá 
Capa cent, sem sigraði Baldur Gíslason í tveggja manna 
lokaeinvígi Hakkarakeppni HR.

Iðandi stórborg 
full af lífi

Trójuhestur Felubúningur fyrir orma sem hafa 
kom  ið sér fyrir á öðrum forritum.

Smitleiðir Með niðurhali á vefsvæðum og heima -
síðum. Trójuhestur dregur nafn sitt af tré hest inum 
risa vaxna sem íbúar borgarinnar Tróju drógu inn 
fyrir borgar veggina hjá sér, grunlausir um að faldir í 
kvið hestsins væru hermenn úr óvinaliði borgarbúa. 
Það varð íbúum Tróju að falli.

Ormar Váhugbúnaður hannaður með það fyrir 
augum að yfirtaka stjórnina á sýktum tölvum

Smitleiðir Á ferð og flugi um internetið og geta 
dreift sér af eigin rammleik á milli tölva. Smitast 
einnig með Trójuhestum.

Veirur Einföld forrit sem gera tölvunni erfitt um 
vik, oft með því að afrita og senda út skjöl og 
hugbúnað.

Smitleiðir Hengja sig við önnur forrit, yfirleitt 
tölvu póst, og smitast með þeim hætti á milli tölva.
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Afar áhugaverð grunnrannsókn fer nú fram innan HR á 
þráðlausum netsamskiptum. Rann sókn in hlaut nýverið 
önd veg is styrk RANNÍS, en aðal hug mynda  fræðingurinn á 
bak við hana er Dr. Magnús Már Halldórsson, próf essor 
í tölvunarfræði. Hann hefur fengið valda samstarfsmenn 
sér til að stoðar, þar á meðal Dr. Eyjólf Inga Ásgeirsson, 
lektor í tækni- og verkfræði deild, sem hefur umsjón með 
tækja búnaði og framkvæmd mælinga. Auk Eyjólfs koma 
Dr. Ýmir Vigfússon og Dr. Henn ing Úlf ars son, lektorar í 
tölvunarf ræði deild, að rann   sókninni ásamt ný dokt orn-
um Pradipta Prometheus Mitra. Í stað einfaldra tölvunar-
fræði líkana sem jafnan hefur verið stuðst við í fræðilegum 
rannsóknum á þráð laus um samskiptum, þá er stuðst við 
flóknari eðlisfræðilegt líkan sem metur áhrif truflana á 
þráð  laus merki. „Einn til  gangur rann sóknar verkefnisins er í 
megin atriðum sá að þróa og greina reikni rit til að koma á 
samtengdu þráð lausu neti þegar enginn mið lægur stjórn-
andi eða beinir er til staðar til að stýra gagna sendingum á 
milli“ segir Eyj ólfur.

Gagnasendingar án stjórnanda
„Án miðlægs stjórnanda mynda tækin sjálf net sam band 
sín á milli eða svokallað ad hoc net. Við vitum að þegar 
miðlægur stjórnandi er ekki til staðar þá verður afkastageta 
netsins ekki eins mikil og það er hætta á að óreiða 
myndist. Við erum með 20 senda og móttakara, eins og 
þá sem tölvur nota, og mælum sendingarhraðann við 
ólíkar aðstæður. Við munum til dæmis skoða hvernig 
hægt er að mynda slík ad hoc net á einfaldan og góðan 
hátt og mæla hvað skil ar sér af gögnum á milli þrátt fyrir 
skipu lags leysið.“

Á mörkum 
tölvunarfræði  
og verkfræði
Geta tölvur náð saman milliliðalaust, án þess að hefð bundið þráðlaust net eða 
netbeinir sé til staðar? Stutta svarið er já. Hvernig þau samskipti eiga að fara fram er 
á hinn bóginn verðugt rannsóknarefni. Slík sam skipti gætu komið sér afar vel við 
að stæður þar sem venjulegt net sam band er ekki til staðar, til dæmis í óbyggð um eða 
af völdum náttúru hamfara.
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Unnið hefur verið að verkefninu innan Háskólans í 
Reykja vík frá árinu 2010 undir Leonardo da Vinci 
starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins. Empowering 
Women er samstarfsverkefni HR, Háskólans í Bologna, 
Tækni háskólans í Tallinn og INOVA ráðgjafafyrirtækisins 

Hugvit kvenna vannýtt auðlind
konur taka ekki nægan þátt í tækni og nýsköpun í evrópu. Þetta sýna niðurstöður 
rannsókna sem gerðar hafa verið undanfarin ár. Kristine Helen Falgren, fulltrúi iðn
aðar og atvinnulífstengsla í Háskólanum í Reykjavík, ræddi við okkur um verkefnið 
Empowering Women sem miðar að því að hvetja fleiri konur til að taka virkari þátt í 
tækni þróun og nýsköpun.

í Bretlandi. Að sögn Kristine er mikil þörf á að efla kon ur 
í nýsköpun. Tölur frá árinu 2008 sýna að 8,3% af einka-
leyfum sem er veitt eru af Evrópsku einkaleyfa stofn un-
inni eru veitt til kvenna og að 5-15% af fyrirtækjum í 
hátækni eru í eigu kvenna. Það er skekkja sem kallar fram 
spurningar. Hún segir nokkur atriði valda því að þátttaka 
kvenna sé ekki meiri en raun ber vitni. 

„Það er velþekkt að hið fræga glerþak hindrar konur í 
stjórnarþátttöku og á öðrum sviðum atvinnulífsins. Þær 
virðast af einhverjum ástæðum vera útilokaðar frá mikil-
vægum tengslanetum og ákvarðanatöku, en þessi atriði 
eru meðal helstu farartálma sem verða á vegi kvenna, þar 
með talið í tæknigeiranum. Varðandi þann geira sér stak-
lega er það svo enn meira áhyggjuefni hversu fáar konur 
velja að stunda nám í tæknigreinum í háskóla enda þýðir 
það að enn færri ná að komast í stöður þar sem þær geta 
lagt til hugmyndir og þekkingu sína“ segir Kristine. 

Aðstandendur verkefnisins vilja benda á leiðir til úrbóta 
með því að þróa námskeið sem kynnt verður víða um 
Evrópu í gegnum WITEC (The European Association for 
Women in Science, Engineering and Technology) og 
hvetur konur til að stuðla að meiri nýsköpun innan 
fyrirtækja eða koma á fót eigin rekstri. Námskeiðið er sér-
staklega ætlað konum sem starfa á vettvangi tækni og vís-
inda. Mikil vinna liggur til grundvallar þessu nýja nám-
skeiði; má þar nefna viðtöl við reynda frumkvöðla í 
tæknigeiranum og rannsóknir á öðrum árangursríkum 
verkefnum. 
 
Að sögn Kristine hefur verið útbúið líkan að námskeiði 
þar sem lagt er til að meira en helmingur kennslutímans 
fari í efni sem stuðlað getur að sjálfsstyrkingu kvenna. 
„Háskólinn í Reykjavík mun kynna niðurstöður verk-
efnisins fyrir hagsmunaaðilum í vetur. Við sem vinnum 
að þessu vonum að þær niðurstöður sem við höfum sett 
fram nýtist sem flestum konum til að efla getu sína og 
sjálfs trú og stuðli þannig að nýsköpun í tæknigeiranum 
hér á landi. Hugvit kvenna er auðlind sem þarf að nýta til 
að skapa verðmæti fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélag.“LjósmynD: aRnaLDuR HaLLDóRsson
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 adiant hópurinn, sem er hópur tölvunarfræðinema  
 úr HR, keppti fyrir hönd Íslands í ImagineCup, 
 stærstu forritunarkeppni sinnar tegundar í heim-
inum, og náðu 4. – 5. sæti af þeim 506 liðum sem upp-
haflega tóku þátt. Framlag hópsins var tölvuleikur um 
orkunotkun og umhverfismál. Í keppninni, sem haldin er 
af tölvu ris anum Microsoft, leggja tölvunar fræðinemar 
hvaðan æva að úr heiminum fram hugmyndir sínar, en 
sam kvæmt forskrift keppninnar eiga liðin að nota tækni-
lausnir til að takast á við þau stóru vandamál sem að 
heiminum steðja. Radiant bjó til tölvuleikinn Robert´s 
Quest um orkunotkun og umhverfismál. Leikurinn snýst 
um íkornann Róbert sem fyrir tilviljun heldur í sendi för 
til að hreinsa upp menguðu borgina sína með því að 
útvega henni hreina endurnýtanlega orku. Með því að 
spila leikinn lærir ungt fólk að vera meðvitað um 
umhverfismál og orkunotkun á skemmti legan og gagn-
virkan máta. Leikinn gerðu tölvunar fræði nem endurnir 
fyrir Windows Phone og xBox. Í Radiant hópnum frá 
Háskólanum í Reykjavík eru þeir Axel Örn Sigurðsson, 
Guðmundur Valur Viðarsson, Haukur Steinn Logason og 
Sveinn Fannar Kristjánsson en leiðbeinandi þeirra í 
verkefninu er Daníel Brandur Sigurgeirsson, aðjúnkt við 
tölvunarfræðideild HR. Tölvuleikurinn um Róbert hlaut 
hvatningarverðlaun Microsoft í Hugmynda samkeppni 
Háskólans í Reykjavík veturinn 2011-2012, þar sem 
nemendur unnu út frá þemanu „hvernig getum við bætt 
heiminn með tölvutækni?“. 

Íkorninn Róbert  í ImagineCup
R
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Íkorninn Róbert  í ImagineCup
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Skotheldur  
eftir Íslandsdvöl

Matteo Cimini útskrifaðist með doktorsgráðu frá 
tölvunarfræðideild HR í janúar á þessu ári. Lokaverkefni 
Matt eos heitir Contributions to the MetaTheory of Struc
tural Operational Semantics og er á sviði fræðilegrar tölv-
unar fræði. Leiðbeinandi hans var Luca Aceto, prófessor 
við tölvunarfræðideild HR en hann er jafnframt formaður 
EACTS (European Association for Theoretical Computer 
Science) sem eru alþjóðleg samtök tölvunarfræðinga. 
Rann sóknir Matteos fjalla um merkingarfræði forritunar-
tungumála.

Matteo, sem er frá Ítalíu, var ráðinn til HR fyrir fjórum 
árum og hefur búið í Reykjavík og starfað í þann tíma, ef 
frá eru taldir sex mánuðir sem hann var í Hollandi við 
rannsóknir. Hann heldur frá Íslandi til Parísar þar sem 
hann hefur fengið nýdoktorsstöðu. Aðspurður um tíma 
sinn hér á landi segir hann árin fjögur hafa verið mjög 
ánægjuleg. „Háskólinn í Reykjavík er góður vinnustaður 
og mér leið vel hérna. Ísland er bara svo stórmerkilegt. Þú 
sérð hluti hérna sem þú sérð ekkert annars staðar, eins og 
til dæmis að fara inn á hálendið. Það er ótrúlegt.“ Hann 
segir það þó standa upp úr að hann hafi verið svo heppinn 
að eignast marga góða vini. Aðspurður um hvernig hon-
um lítist á framtíðina í París er hann bjartsýnn. „Eftir 
Íslandsdvölina er ég fær í flestan sjó. Varðandi veðráttu, 
þá má segja að ég sé orðinn skotheldur“ segir Matteo og 
hlær.

Datatracker
Sprotafyrirtækið Cloud Engineering, sem hannað 
hefur hugbúnað inn Datatracker, var fyrir stuttu valið 
besta sprotafyrirtækið á Norður- og Eystrasalts lönd-
unum í flokki viðskiptahugbúnaðar fyrir Arctic 15 
ráðstefnuna sem haldin verður í október 2012 í Hel-
sinki. Cloud Engineering var stofnað í janúar sl. af 
Hrafni Eiríkssyni, meistaranema í tölvunarfræði við 
HR, Arnari Laufdal Ólafssyni, fram  kvæmdastjóra og 
Ragnari Ægi Fjölnissyni, þróunarstjóra. Einnig hefur 
Halldór Örn Guðna son, nemandi við tölvunar fræði-
deild HR, starfað við verk efnið frá upphafi. Hugbún-
aðurinn gerir notendum mögulegt að stilla upp 
einföldum ferlum til að sækja sjálfvirkt sérvalin gögn 
á netinu. Sem dæmi má nefna fyrirtæki sem vill 
fylgjast með verðlagningu samkeppnisaðilans en 
hefur hing að til þurft sérfræðiaðstoð við uppsetningu 
og umsýslu gagna söfnunarinnar. Með því að nýta 
þessa nýju tækni geta fyrirtæki náð stórfelldri 
hagkvæmni í rekstri upplýsingakerfa og sett upp 
verk ferla og virkni sem eldri upplýs inga kerfi geta ekki 
eða eiga erfitt með að innleiða. 

Þegar við notum tölvubúnað þurf um við að tileinka 
okkur kunnáttu á lyklaborð, stjórnkerfi, tölvumús og 
þess háttar. Af hverju ekki að kenna tölvunum kunn-
áttu mann anna, eða tungumál þeirra? Hannes Högni 
Vilhjálmsson, doktor í tölvunarfræði og dósent við 
tölvunarfræðideild HR, rann sakaði þann möguleika í 
doktorsnámi sínu við MIT háskóla í Bandaríkjunum. 
Þar var búinn til fasteignasali sem hægt var að eiga 
samskipti við með tali og líkamstjáningu, rétt eins og 
um manneskju væri að ræða. 

Rannsóknir Hannesar hafa sýnt að þegar andlit eru 
látin bera skilaboð frá tölvu komast skilaboðin frekar 
til notandans. Að setja andlit á tölvubúnað er því ekki 
bara eitthvað bragð heldur kemur það notandanum 
til góða. Viðmót sem líkja eftir manneskjum hafa 
þegar verið notuð í heilbrigðisgeiranum til að gefa 
sjúklingum fyrirmæli um lyfjatöku og sem lífsþjálfar 
eða stuðningsmenn sem hvetja fólk til að fara í 
ræktina. En hvað ef persónan er ekki viðkunnaleg? 
Fyrstu viðkynni eru mikilvæg. Hvað lætur þér líka vel 
við að eiga í samskiptum við aðra? Af hverju líkar 
okkur við suma en aðra ekki? Til að notanda hugnist 
þetta nýja viðmót verður að notast við rannsóknir í 
sálfræði og félagsfræði. Hvernig er líkamsstaða 
fólks? Hvernig hreyfir það hendurnar? Allt eru þetta 
tjáskipti án orða sem hefur verið sýnt fram á að hafa 
áhrif á það hvernig þú metur manneskju sem þú varst 
að hitta í fyrsta skipti. 

Forritaður 
fasteignasali
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  ram til þessa hafa leikjahönnuðir þurft að skrifa 
   heilu leikritin þegar tölvuleikir krefjast þess að 
   sögupersónur eigi í samskiptum, hvort sem það 
eru innbyrðis samskipti persónanna eða samskipti þeirra 
við þann sem situr við stjórnvölinn. Gallinn á þeirri 
aðferð er að leikþráðurinn slitnar um leið og sá sem spilar 
leikinn fer út fyrir hand rit ið. En hvernig má glæða 
tölvuleik einhverju jafn ófyrir segjanlegu og eðlilegri 
hegðun?

„Sögupersónur verða gagnvirkar þegar þær öðlast greind 
til að bregðast með sannfærandi hætti við umhverfinu. 
Þær sjá þá um sig sjálfar og örlög þeirra eru ekki lengur 
undir afkastagetu handritshöfunda komin“ segir Hannes 
Högni. Hins vegar hefur gervigreind hingað til ekki þótt 
ná að tjá breidd mannlegrar hegðunar og hafa leikja-

Samskiptaflækjur 
tölvuleikja

Tölvur hafa lítið vit á mannlegri hegðun og alls ekkert vit á sam skiptum á milli 
fólks. Þessi skortur á stafrænni félagsgreind getur komið illa út í sýndarheimum, 
sérstaklega þegar um flókna tölvu leiki er að ræða þar sem samskipti við aðra 
leikmenn eða sögu persónur eru í fyrirrúmi. Hannes Högni Vilhjálmsson, dós ent í 
tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, hefur hannað félags hermilíkan sem 
gerir tölvum kleift að herma eftir félagshegðun fólks. 

hönnuðir því aðallega notað hana fyrir ákveðna grund-
vallarþætti, eins og til dæmis til að forða tölvu leikja pers-
ónum frá því að ganga á veggi, auk þess sem gervigreind 
hefur nýst í ýmis konar bardagatækni í leikjunum.

„Til að byrja með vildi ég kanna hvort ekki mætti byggja 
líkön fyrir félagslega færni á rannsóknum í félagsfræði, 
sálfræði og atferlisfræði, á svipaðan hátt og eðlisfræði-
líkön byggja á rannsóknum í eðlisfræði. Hugsunin var að 
félags færnilíkönin yrðu að nothæfri forskrift fyrir mann-
lega hegðun“ segir Hannes Högni og bætir því við að sam-
 starfs verkefni Gervigreindarseturs Háskólans í Reykja vík 
og tölvuleikjarisans CCP; Mannlegar vitverur í félagslegu 
leikjaumhverfi, hafi sprottið upp úr þessum rannsóknum. 
Samstarf Gervigreindarseturs HR og CCP gekk út á 
hönnun félagshermilíkans sem ætlað væri að takast á við 
allar flækjur mannlegra samskipta og fékk verkefnið 
þriggja ára öndvegisstyrk Rannsóknasjóðs.

„Galdurinn felst í að skilgreina félagslegt áreiti sem krafta 
sem verka stöðugt á persónur og leikendur tölvuleiksins 
samkvæmt þekktum lögmálum félagsfræðinnar“ segir 
Hannes Högni og nefnir sem dæmi kraft sem togar 
persónur tölvuleiksins inn í samræðuhóp, á meðan annar 
kraftur haldi persónunum í hæfilegri fjarlægð hverri frá 
annarri. „Í félagsfræði er reyndar frekar talað um reglur en 
lögmál, þar sem hegðun er sjaldnast algild, en við vísum 
í útgefin tölfræðileg líkön og þekktar atferlisrannsóknir.“
Félagshermilíkanið er nú komið til Vitvélastofnunar sem 
kannar markaðsmöguleika tækninnar. „Þessi leið hefur 
ekki verið farin áður í tölvuleikjaheiminum og því verður 
spennandi að sjá hvernig mannlegi þátturinn mun bregð-
ast við félagslegri tölvufærni“ segir Hannes Högni að 
lokum. 

Nokkurskonar kraftar verka á samræðuhópa 
til að gera þá samheldnari.

F 
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Hvað er tölvunarstærðfræði?
Þróunin hefur verið svo hröð undanfarna áratugi, að 
farsímar hafa sömu reiknigetu og „ofurtölvur“ sem áður 
fylltu heil herbergi. Tölvur geta auk þess spilað skák jafn 
vel og stórmeistarar, stýrt mannlausum flugvélum og 
leyst torskilin vandamál í stærðfræði, svo að fátt eitt sé 
nefnt af þeim flóknu verkefnum sem tölvutækninni er 
ætlað að leysa. Við þróun slíks hugbúnaðar gegna stærð-
fræði og fræðileg tölvunarfræði lykilhlutverki.
 Henning segir það einnig hluta af þessari þróun að 
tölv ur hafi vaxandi þýðingu fyrir rannsóknir í hreinni 
stærðfræði, þar sem stuðst er við hugbúnað sem getur 
bæði uppgötvað og sannað eiginleika stærðfræðilegra 
fyrir bæra sem einungis mennskir stærðfræðingar gátu 
áður. Margir stærðfræðingar styðjist því við tölvur og hug-
búnað í verulegu magni í rannsóknum sínum.

Til hvers er tölvunarstærðfræði?
Tölvunarstærðfræði er nýtt svið sem snýst annars vegar 
um að nýta tölvur í stærðfræðirannsóknum, og hins vegar 
að styðjast við stærðfræði við lausnir flókinna vanda mála 
í hugbúnaðargerð. „Þá sem langar í þetta nám, þurfa því 
að hafa áhuga á að læra að búa til líkön af stórum kerfum, 
leiða út og sanna eiginleika stærðfræðilegra fyrirbæra 
með tölvum, skilja hvernig tölvur geta nú til dags spilað 
skák jafn vel og stórmeistarar, og hvernig stærðfræði og 
fræðileg tölvunarfræði gera alla þessa hluti mögulega“ 
segir Henning sem er ásamt Dr. Önnu Ing ólfs dóttur, Dr. 
Luca Aceto og Dr. Magnúsi Má Halldórs syni í forsvari 
fyrir þessa nýju námsbraut.
 Þeir sem útskrifast af brautinni öðlast starfsheitið tölv-
unar fræðingur og segir Henning eftirspurn mikla í at-

ALLT SEM ÞÚ VILDI R VITA UM
TÖLVUNARSTÆRÐ FRÆÐI
sífellt stærri tölvum er ætlað að leysa æ flóknari verkefni, sem gerir að verkum að það 
þarf enn hæfari einstaklinga fyrir hugbúnaðarþróun. Dr. Henning Úlfarsson er á 
meðal þeirra fjögurra prófessora við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík sem 
eru í forsvari fyrir nýja Bsc námsbraut í tölvunarstærðfræði. „Við erum fyrst og fremst 
að leita að dugmiklum nemendum sem hafa gaman af því að fást við stærðfræðileg 
vandamál og langar að skilja hvernig tölvum er ætlað að leysa úr afar flóknum viðfangs
efnum“ segir Henning um nýja bakkalárnámið.

En þorðir ekki að spyrja 

vinnu lífinu eftir hugbúnaðarfólki með góðan stærð fræði-
legan bakgrunn. Þá veiti námið einnig góðan grunn fyrir 
framhaldsnám í strjálli stærðfræði, tölvunarfræði, lífupp-
lýsingafræði og öðrum skyldum greinum. 

Hvað er tölvunarstærðfræði ekki?
Um muninn á tölvunarstærðfræði og stærðfræði segir 
hann að stærðfræðinám snúist í flestum háskólum að 
mestu leyti um að kenna nemendum stærðfræðilegan 
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hugsunarhátt og færni í að rökstyðja og sanna eiginleika 
stærðfræðilegra fyrirbæra. „Í tölvunarstærðfræðinni leggj-
um við líka áherslu á þessa þætti en einnig fannst okkur 
mikil vægt að kynna nemendum fyrir því, í hve miklum 
mæli tölvur geta leyst mannfólkið af hólmi þegar að rök-
hugsun kemur og sönnunum á flóknum niðurstöðum.“

ALLT SEM ÞÚ VILDI R VITA UM
TÖLVUNARSTÆRÐ FRÆÐI

En þorðir ekki að spyrja 

Ólafur Andri Ragnarsson, dósent við tölvunarfræði-
deild HR, er einn af 50 heitustu leikjafræðingum 
heims að mati GIQ, eins helsta fagtímarits leikja fræð-
innar. Þar með hefur Ólafi Andra verið skipað á bekk 
með þeim fremstu í faginu, en útnefninguna hlaut 
hann fyrir brautryðjendastarf hjá Betware sem hann 
stofnaði ásamt Stefáni Hrafnkelsyni árið 1998. Allar 
götur síðan hefur fyrirtækið átt velgengni að fagna á 
alþjóðamarkaði, fyrir framsækna hugbúnaðarþróun 
og verið brautryðjandi í gerð vef- og snjallsímalausna 
sem ætlaðar eru getrauna- og lottófyrirtækjum. 

GIQ lýsir Ólafi Andra sem hlédrægum manni með 
sterka nærveru og frábærum leiðtoga, sem skilað 
hafi Betware afgerandi forystu á sínu sviði. Auk þess 
gefi hann sér tíma fyrir kennslu í annars vegar 
hugbúnaðargerð og hins vegar tækniþróun í 
Háskólanum í Reykjavík. Blaðið gerir talsvert úr því 
að með því vilji hann leggja sitt af mörkum til 
áframhaldandi uppbyggingar upplýsingatækni í 
heimalandi sínu. „Þetta er nú eitthvað fært í stílinn hjá 
þeim“ segir Ólafur Andri sem hefur kennt við HR allt 
frá stofnun skólans. „Önnur og kannski ekki síðri 
ástæða er að það er gefandi að kenna við Háskólann 
í Reykjavík, ég hef mjög gaman af því þó að það geti 
verið heilmikil vinna.“

Ólafur Andri heldur úti blogginu olafurandri.com þar 
sem m.a. er hægt að horfa á kennslufyrirlestra hans.

Leikjafræðingurinn

 En hugbúnaðarfræði og tölvunarfræði? „Þessar þrjár 
braut ir byggja allar á sterkri forritunarþekkingu. Á meðan 
tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði snúast að miklu 
leyti um hugbúnaðargerð, þá snýst tölvunarstærðfræðin 
meira um fræðilegri viðfangsefni sem og hermun og  
lausn vandamála, bæði með forritun og stærðfræðilegum 
aðferðum.“

Allar frekari upplýsingar um BSc nám í tölvunarstærðfræði 
má nálgast á slóðinni http://www.ru.is/td/grunnnam/
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„Meistaranámið í tölvunarfræði hefur 
opnað fyrir mér spennandi möguleika 
í rannsóknum á gervigreind og í 
atvinnulífinu hér á Íslandi – ásamt því 
að gera mig samkeppnishæfa í 
verkefnum erlendis frá.“

Guðný Ragna Jónsdóttir

• MSc í tölvunarfræði frá HR
• Sjálfstætt starfandi  
 tölvunarfræðingur
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Björn Þór Jónsson, doktor í tölvunarfræðum og deildar-
forseti tölvunarfræðideildar, stýrði rannsóknarverkefninu 
sem hugbúnaðurinn spratt upp úr. „Í upphafi snerist verk-
 efnið einkum um höfundarréttarvarnir. Það var til ákveðin 
tækni sem gat greint myndefni að vissu marki og borið 
þannig kennsl á innihaldið en það sem vantaði var aðferð 
til að gera þetta gríðarlega hratt, jafnvel þótt mynda- og 
myndbandasafnið sem verja átti væri mjög stórt. Við fór-
um svo að vinna með lögreglunni á seinni stigum verk-
efnisins, við greiningu myndefnis sem lögreglan tekur hjá 
fólki sem er til dæmis grunað um vörslu barnakláms.”

Videntifier Forensic
Videntifier Forensic er hugbúnaður sem þróaður var af nemendum í tölvunarfræði-
deild Háskólans í Reykjavík og varð undirstaða sprotafyrirtækisins Videntifier 
Technologies. Verkefnið var m.a. unnið í samvinnu við lög reglu yfirvöld og var til-
gangur þess að gera tölvum kleift að finna ólöglegt myndefni. Í heimi þar sem sífellt 
meira er af myndefni á netinu eru ávallt einhverjir sem nýta sér tæknina til glæpa-
starfsemi. Misnotkun á börnum, bæði með myndum og myndböndum, þjálfun í 
framkvæmd hryðjuverka og stuldur á efni sem er varið með höfundar rétti eru dæmi 
um aðgerðir á netinu sem eru glæpsamlegar. Í flestum tilvikum gerir lögregla upp-
tækar tölvur grunaðra einstaklinga og gerir afrit af efni á hörðum diskum þeirra. Svo 
þurfa þeir sem rannsaka málin að fara yfir allt efnið sem þar er að finna, sem oft er 
gríðarlegt magn. Þessi vinna er tímafrek og umfram allt erfið fyrir viðkomandi 
einstaklinga. 

Að sögn Björns býr sprotafyrirtækið Videntifier Technolo-
gies í dag yfir tækni sem er einstök í heiminum. „Hug-
búnaður þeirra getur skoðað 10 þúsund klukkustundir af 
myndböndum á sólarhring og borið kennsl á myndbönd 
úr safni 70 þúsund klukkustunda af hverskonar mynd-
bandaefni.” Meðal viðskiptavina Videntifier Technologies 
eru íslenska lögreglan, breska hryðjuverkalögreglan og 
breska herlögreglan. Hjá sprotafyrirtækinu starfa nú á 
annan tug starfsmanna.
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  akel er hugsjónamanneskja sem sér fyrir sér nauð-  
    synlegar breytingar á íslensku skólakerfi og telur  
  yfirvöld vera á rangri leið. Það sé ekki hægt að 
halda áfram að útskrifa kynslóðir úr íslenskum skólum 
sem einungis eru neyt endur tækni en ekki virkir þátt tak-
endur.

„Það er augljóst að það vantar tæknimenntað fólk á Ís-
landi. Við þurfum að kortleggja framtíðina vel svo þetta 
hafi ekki enn meiri áhrif á hagkerfið en orðið er. Börnin 
okkar þurfa að fá kennslu sem miðar að því að þekking 
þeirra og hæfni sé fjölbreytt og í takt við tímann. Hjá 
Skema er ekki einungis verið að kenna börnum á nýjan 
hátt heldur nýtist þessi forritunarþekking börnum í öðr-
um námsgreinum. Að auki nær Skema-aðferðafræðin 
mjög vel til þeirra barna sem þurfa vanalega á auknum 
stuðningi að halda og/eða vantar meiri áskorun í námi.“

Jafningjakennsla og jákvæðni
Rakel hefur lokið tveimur árum í sálfræðináminu. Í áfang-
anum þroskasálfræði kom upp sú hugmynd að gera 
rannsókn á því hvort 6 og 9 ára gömul börn gætu lært að 
forrita og haft gaman af. Þetta þverfaglega verkefni tengd-

ist tölvunarfræði og sálfræði og með því var grunn ur inn 
að menntafyrirtækinu Skema lagður. Kennslan byggir á 
aðferðafræði sem er mótuð af niðurstöðum rann sókna í 
sálfræði, kennslufræði og tölvunarfræði. „Skema aðferða-
fræðin byggir meðal annars á jafningja kennslu, mynd-
rænni framsetningu, jákvæðni og tengslum við atvinnu-
lífið. Þá rannsökum við áhrifin sem námið hefur á börn 
og ungmenni, á þroska þeirra, sjálfsmat og getu í öðrum 
námsgreinum. Fyrsta rannsóknin var gerð í samstarfi við 
Háskólann í Reykjavík og Vífilsskóla Hjallastefnunnar og 
niðurstöðurnar sýndu jákvæð áhrif kennslunnar á getu 
níu ára drengja í stærðfræði og getu beggja kynja í ís-
lensku“ segir Rakel. Þessar vísbendingar um að nám í 
forritun geti bætt frammistöðu nemenda í íslensku koma 
eflaust ein hverjum á óvart. Aukið sjálfstraust í námi 
einnar greinar getur hins vegar stutt við námsárangur í 
öðrum greinum auk þess sem forritun getur haft jákvæð 
áhrif á rökhugsun sem nýtist inn í aðrar greinar. Kennarar 

Menntafyrirækið Skema sérhæfir sig í kennslu í forritun og hug búnaðargerð fyrir 
börn og ungmenni. Fyrirtækið stendur einnig fyrir námskeiðum fyrir kennara og 
styður við innleiðingu á kennslu í forritun inn í grunn- og framhaldsskóla. Rakel 
Sölva dóttir, framkvæmdastjóri Skema, er með BSc gráðu í tölvunar fræði og vann 
sem forritari um árabil áður en hún ákvað að fara í sálfræðinám í Háskólanum í 
Reykjavík og þaðan varð ekki aftur snúið.   

BÖRN SKAPA TÆKNINA 

Rakel Sölvadóttir hjá Skema segir upplýsinga og tækni
menntun grunnskólabarna í dag eiga meira skylt við lífsleikni 
og ritvinnslu heldur en raunverulega tæknimenntun. 
LjósmynD: siGRún GuðjónsDóTTiR

R
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á námskeiðum og foreldrar hafa tekið eftir auknu 
sjálfstrausti og bættri líðan barna sem sækja námskeiðin 
og þá sérstaklega þeirra sem eru með frávik í hegðun og 
þroska, eða „greiningar“ eins og það er oft kallað.

Stórbæta þarf tæknimenntun
Markmið Rakelar og samstarfsfólks hennar er að innleiða 
kennslu í forritun í að minnsta kosti 70% af grunnskólum 
á Íslandi fyrir árið 2015. Skema er þegar komið í samstarf 
við nokkrar menntastofnanir, auk Háskólans í Reykjavík 
þar sem fyrirtækið er með aðstöðu, eins og Hofsstaðaskóla, 
Sjálandsskóla, Lágafellsskóla, Klébergsskóla og Fjöl-
brautar   skólann í Breiðholti. Skema er þar að auki með 
sam starfssamninga við HR og tölvuleikjarisann CCP, en 
starfsmenn fyrirtækisins koma í heimsókn á flest nám skeið 
Skema og leyfa nemendum að kynnast starfi forritarans. 

„Tengsl við atvinnulífið eru nauðsynleg“ segir Rakel. „Það 
er gríðarleg eftirspurn eftir tæknimenntuðu fólki á Íslandi 
og því er það hagur atvinnulífsins og samfélagsins alls að 
tæknimenntun sé sinnt í tæka tíð. Í dag er nánast enga 
forritunarkennslu að fá í grunnskólum og val áföng um í 
forritun á framhaldsskólastigi er alltaf að fækka. Þegar 
nemendur hefja svo nám í tölvunarfræðum á háskólastigi 
er undirstaða þeirra ekki nógu sterk og þar sem 
brottfallshættan er einna mest á fyrsta ári í háskólanámi 
hjálpar það ekki til að að viðfangsefnið er alveg nýtt fyrir 
langstærstum hluta nemendanna.“ 

Það er í mörg horn að líta og Rakel dregur ekki dul á það 
að ný aðalnámskrá grunnskólanna sé ekki fullnægjandi ef 
litið er til íslensks og alþjóðlegs raunveruleika og atvinnu-
umhverfis. „Fyrir grunnskólanemendur eru 2,68% af 
námskrá tileinkuð upplýsinga- og tæknimenntun. Það er 
langt frá því að vera nóg auk þess sem lýsing aðalnámskrár 
grunnskólanna á upplýsinga- og tæknimenntun á meira 
skylt við lífsleikni og ritvinnslu en tæknimenntun. Þessi 
námskrá er ótrúlega flott á pappír og falleg hugsun býr 
þarna að baki en því miður er hún ekki í sambandi við 
veruleikann. Þar er ekki tekið tillit til nútímaþjóðfélags, 
þarfa barnanna okkar og eftirspurnar atvinnulífsins.“

Tölvustutt tungumálanám er sérstakt svið innan mál-
tækni og sérsvið Hrafns Loftssonar, doktors í mál-
tækni og dósents við tölvunarfræðideild HR. Máltækni 
er þverfaglegt rannsóknarsvið sem vísar til samvinnu 
tölvutækni og tungumáls í hagnýtum tilgangi. Mark-
miðið er að þróa kerfi sem geta greint og skilið tungu-
mál. Tölvustutt tungumálanám snýst meðal annars 
um notkun tölva við tungumálanám og kennslu. Í 
yfirstandandi rannsóknarverkefni Hrafns (frumgerð af 
ICALL – kerfi), sem hann vinnur að ásamt öðrum, er 
búinn til arkitektúr sem styður þróun á svona tölvu-
kerfum, arkitektúr sem er eins óháður undir liggj andi 
tungumáli og hægt er. Ávinningur af þessu tölvukerfi 
er meðal annars tafarlaus endurgjöf við textavinnu, til 
dæmis geta nemendur sem vinna að lokaverkefni 
sent inn texta og fengið athugasemdir um leið. Vill-
urnar sem kerfið leiðréttir eru til dæmis skortur á 
sam  ræmi í nafnliðum, samræmi frumlags og 
umsagnar, samræmi frumlags og sagnfyllingar og fall 
í andlögum sagna, en það síðastnefnda er dæmigerð 
villa hjá erlendum einstaklingum í íslenskunámi. 

Háskólinn í Reykjavík og Mál tækni setur, í samstarfi 
við Google, stóð á árunum 2011-2012 fyrir verkefninu 
Al manna rómur, þar sem rúmlega 123.000 íslenskum 
radd sýnum var safnað frá 563 einstaklingum. Radd-
sýnin mynda gagnasafn sem hefur að geyma hljóð-
skrár og textaskrár og gerir tölvu kleift að skilja ís-
lenskt talmál. Fyrirtækið Google tilkynnti um miðjan 
ágústmánuð að 13 nýjum tungumálum hefði verið 
bætt við raddleit í Google Search, sem keyrir m.a. í 
Android símum. Sú vinna sem fram fór í tengslum við 
Almannaróm gerði þessa raddleit á íslensku mögul-
ega. Raddleitin byggir á grunntækni sem kall ast tal-
greining og breytir talmáli í texta. Til að þjálfa talgreini 
fyrir nýtt tungumál er stuðst við upp lesnar setningar 
(hljóð skrár) og texta þeirra. Raddleitin gerir notendum 
mögulegt að leita á netinu með því að tala við símann 
í stað þess að skrifa. Sjá einnig: almannaromur.hr.is 
og maltaeknisetur.is

Tölvustutt 
tungumálanám

Almannarómur  
og Google
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Hópurinn setti fram við-
skiptahugmynd undir 
heiti nu Iris en samkvæmt 
henni er hannaður svefn-
vaktari sem gerir foreldr-
um kleift að fylgjast betur 
með svefn venjum og 
heilsufari barna sinna. 
Iris er settur saman úr 
önd unar- og hita klemmu 
sem fest er við bleyju 
barns   ins, móð urstöð og 
mót takara í gegnum 
snjall  síma. Foreldrar geta 
með aðstoð tækisins fylgst 
með andardrætti og 
hitastigi húðar barns ins 
öllum stund um en upp-
lýsingarnar koma fram í 
grafi í forriti fyrir snjall-
símann. Með þessu móti 
geta foreldrar forðast 
óþarfa áhyggjur á meðan barnið sefur. Ef barnið hættir að 
anda eða líkamshiti hækkar verulega berst viðvörun í 
símann. Foreldrarnir eiga ennfremur að geta séð línurit 
yfir húðhita barnsins og þar af leiðandi hvort hann er 
fallandi eða rísandi og brugðist við í tíma, til dæmis með 
því að taka sængina ofan af barninu áður en það vaknar 
vegna of mikils hita. Þannig er hægt að lengja svefninn og 
bæta. Að auki er svefnvaktarinn útbúinn hljóðnemum 
sem nema hljóð frá barni eins og grátur og hósta. 

Í hópnum á bak við svefnvaktarann Iris eru þau Agnes 
Jóhannsdóttir, nemi í rekstrarverkfræði, Daníel Freyr 
Gunnarsson, nemi í hátækniverkfræði, Hrönn Árnadóttir, 
nemi í sálfræði, María Rún Vilhelmsdóttir, nemi í lögfræði 
og Þórður Þórðarson, nemi í viðskiptafræði.

Iris vakir yfir því 
verðmætasta
Þverfaglegur hópur nemenda sem lauk námskeiðinu Nýsköpun og stofnun fyrirtækja 
á vorönn hlutu á dögunum verðlaun úr Frumkvöðlasjóði Guðfinnu Bjarnadóttur en 
þau eru veitt þeim nemendum í HR sem leggja fram bestu viðskiptaáætlun í verk-
efnum innan skólans á ári hverju. 

Í umsögn dómnefndar Frumkvöðlasjóðs Guðfinnu Bjarna-
dóttur sagði meðal annars:

„Viðskiptahugmynd Iris ehf. er athyglisverð lausn sem 
byggir á breytingum sem eru að eiga sér stað innan tækni-
geirans. Sú tæknilega nálgun sem felst í lausninni er 
frumleg, fýsileg og möguleg. Í samstarfi við fyrirtæki og 
rannsóknarmiðstöðvar hér á landi er búið að sannreyna 
að hægt er að leysa tæknilega útfærslu hugmyndarinnar. 
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og vaxandi fyrirtæki.“
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auka fjarnám og bjóða fleiri námsgreinar. Það má segja 
að frumgreinanámið sé góður alhliða undirbúningur fyrir 
háskólanám því nemendur geta tekið allt að átta fög á 
hverri önn og eru því vanir álagi í námi. 

Að sögn Málfríðar Þórarinsdóttur, forstöðumanns frum-
greina  náms HR, eykst aðsóknin í námið jafnt og þétt. 
Þetta sé mikið nám á stuttum tíma og nemendur ánægðir 
með undirbúninginn. „Þau orð sem flestir þeirra nota til 
að lýsa náminu eru: Skemmtilegt og krefjandi. Ég held að 
það lýsi áherslum okkar afar vel.“

Fjölbreytt nám  
í frumgreinum

F

LjósmynD: aRnaLDuR HaLLDóRsson



„ Námið er sérstaklega hagnýtt og 
persónulegt, ég lærði að þekkja styrkleika 
mína og veikleika sem stjórnanda og hvernig 
ég get unnið með veikleikana til að verða 
betri stjórnandi. Eftir að ég lauk náminu 
komst ég í úrslit í  alþjóðlegri keppni ungra 
verkefnastjóra, IPMA Young Project Manager 
Award 2006 í Shanghai í Kína árið 2006 og 
fékk stöðuhækkun.“

FJÁRMÁL OG REKSTUR

• Líkanagerð fyrir rekstraráætlanir, 
 arðsemismat og verðmat
• Skuldabréfagreining
• Eignastýring 
• Fjármál – skilningur, greining og fjárfestingar
• Markviss fjármálastjórnun með Excel
• Fjármál hins opinbera
• Áhættustýring
• Greining ársreikninga
• Reiknitækni í rekstri fyrirtækja
• Rekstrar- og fjármálanám

STJÓRNUN OG STEFNUMÓTUN

• PMD stjórnendanám 
• Ábyrgð og árangur stjórnarmanna
• Stjórnun og líðan
• Samfélagsábyrgð fyrirtækja
• Áætlanagerð fyrir stjórnendur
• Rekstur samtaka og stofnana

TÆKNI- OG VERKFRÆÐI

• SQL gagnagrunnar
• R - Tölfræðiúrvinnsla
• Hermun með Simul8
• Straumlínustjórnun

UPPLÝSINGATÆKNI

• Grunnatriði í C++ forritun
• Excel 1 og 2
• Excel í starfi - flýtilyklar og formúlur 

NÁMSKEIÐ OPNA HÁSKÓLANS Í HR
Kynntu þér fjölbreytt úrval hagnýtra símenntunar- og þjálfunarleiða fyrir 
sérfræðinga og stjórnendur. Námsframboðið í heild sinni má finna á vef 
Opna háskólans í HR: opnihaskolinn.is

MANNAUÐSSTJÓRNUN

• Starfsmannasamtöl, launaviðtöl og 
 samningatækni
• Mælingar á árangri í mannauðsstjórnun
• Professional HR með Paul Kearns
• Leiðir til úrlausna krefjandi 
 starfsmannamála

PERSÓNULEG FÆRNI OG ÁRANGUR

• Samningatækni – grunnur
• Samningatækni - framhald
• Tímastjórnun í lífi og starfi
• Grunnatriði í verkefnastjórnun
• Result driven negotiation
• 7 Habits of highly effective people

VERKEFNASTJÓRNUN

• Time Management með David Griswold
• Tímastjórnun 
• Grunnatriði í verkefnastjórnun
• Advanced Project Management 
 með Morten Fangel

MARKAÐSMÁL, SALA OG ÞJÓNUSTA

• Viðskipti og markaðssetning á netinu 
• Árangursrík viðskipti á netinu fyrir 
 ferðaþjónustuaðila
• Greiningar á hegðun neytenda

LAGALEG VIÐFANGSEFNI

• Samkeppnisréttur
• Neytendaréttur

Júlía Rós Atladóttir

Deildarstjóri Lyfjavöruhúss Distica
Lauk námsbraut í Verkefna-
stjórnun og leiðtogaþjálfun

Sjá nánar
www.opnihaskolinn.is

eða hafðu samband við okkur í síma 599 6300
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Paolo Gargiulo
• Lektor í tækni- og  
 verkfræðideild
• Doktorspróf frá TU,  
 Tækniháskóla Vínarborgar
• Sérsvið:
 Heilbrigðisverkfræði
• Verkfræðingur á  
 heilbrigðistæknideild 
 LSH

Hrafnhildur Hekla 
Eiríksdóttir
• Stúdent frá MR 2008
• Tækni- og verkfræðideild
• Áhersla í námi:   
 Heilbrigðisverkfræði
• Áhugamál: Knattspyrna 
 og harmonikkuleikur

www.hr.is

Velkomin í HR
Viltu skemmtilegt og spennandi nám? Viltu mæta sterkari út á vinnumarkaðinn? 
Viltu vinna með frábærum kennurum og taka þátt í ö�ugu rannsóknar- og 
nýsköpunarstar�? Háskólinn í Reykjavík er framsækinn, alþjóðlegur háskóli 
með ótvíræða forystu í tæknigreinum, viðskiptum og lögum – lykilgreinum fyrir 
ö�ugt atvinnulíf.
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