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Ari Kristinn Jónsson

Ávarp
Háskólinn í Reykjavík er rannsóknarháskóli með sterk tengsl við atvinnulífið. 
Hlutverk hans er að skapa og miðla þekkingu á lykilsviðum atvinnulífsins, svo 
sem tækni, viðskiptum, lögum og mannlegum þáttum. Kennsla í skólanum  
spannar öll stig háskólanáms, frá diplómanámi upp í doktorsnám, með áherslum 
á sterka tengingu við nýjustu tækni, atvinnulíf, raunveruleg verkefni og alþjóðlegt 
umhverfi.

Með Tímariti Háskólans í Reykjavík, sem nú kemur út í annað sinn, er ætlunin að 
gefa lesendum innsýn í þann fjölbreytta og áhugaverða heim rannsókna sem 
er að finna við skólann. Markmiðið er að gera það efni sem valið er aðgengilegt 
öllum, enda er eitt lykilhlutverk háskóla að miðla rannsóknum sínum og starfi til 
sem flestra. En hafa ber í huga að efni tímaritsins sýnir þó aldrei nema lítið brot af 
rannsóknum skólans, enda starfa við HR yfir hundrað vísindamenn sem á hverju 
ári birta hundruð ritrýndra greina á alþjóðlegum vettvangi. 

Rannsóknir, menntun og nýsköpun eru ein besta fjárfesting þjóðar til að  
tryggja hagsæld og velsæld þegna sinna til lengri tíma. Menntun gegnir ekki 
aðeins því hlutverki að byggja upp mannauð fyrir samfélag og atvinnulíf,  
heldur er hún veigamikill þáttur í vexti einstaklinga. Rannsóknir og nýsköpun eru 
svo grundvöllur þess að tryggja samkeppnishæfni þjóðar, með því að skapa nýja  
þekkingu, nýja tækni, nýjar leiðir og nýjar afurðir.

Háskólinn í Reykjavík leggur mikla áherslu á tengsl við atvinnulíf, bæði í  
kennslu og rannsóknum, til að efla samkeppnishæfni nemenda sinna og íslensks  
samfélags. En menntun, rannsóknir, nýsköpun og tækniframfarir verða 
ekki til í einangrun og því er sterk tenging við alþjóðlegt samfélag og  
umhverfi mikilvægur þáttur í starfi HR. Það vita allir að alþjóðlegt samstarf er 
lykilþáttur í rannsóknarstarfi. En sterkar alþjóðlegar tengingar gefa svo miklu 
meira en það. Aðkoma erlendra kennara, samfélag alþjóðlegra nemenda og  
fjölbreytt tækifæri til náms og starfa í öðrum samfélögum efla víðsýni og  
þekkingu á öllum sviðum. Hlutur erlendra kennara og nemenda fer stöðugt 
vaxandi og er nú svo komið að um 18% þeirra sem kenna og stunda rannsóknir 
við skólann eru erlendis frá. Það er því vel við hæfi að hluti þessa tímarits sé á 
ensku.

Ég vona að þið njótið þessa efnis sem þetta Tímarit HR hefur að bjóða og fáið 
örlitla innsýn inn í það fjölbreytta og góða starf sem hér á sér stað.
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Lögfræði og sagnfræði eiga margt sameiginlegt. Í báðum þess-
um fræðum greinir fólk eitthvað sem hefur gerst í liðinni tíð, 
reynir að afla allra tiltækra heimilda um það, metur fordæmi, ber 
saman við viðlíka atvik og kemst svo að niðurstöðu. Gagnaöflun 
er einn mikilvægasti þátturinn í þessu ferli. Því fleiri heimildum 
sem er safnað um tiltekið atvik eða atburðarás, því líklegra er að 
niðurstaðan – dómur fyrir rétti eða „dómur sögunnar“ – verði 
sannleikanum samkvæm eða komist að minnsta kosti nærri  
honum.

Orðið heimild er annars óvenju tvírætt í íslensku. Það getur bæði 
þýtt upplýsingar um eitthvað (ég hef heimild fyrir því að..., þessi 
heimild staðfestir að...) og leyfi til einhvers (ég veiti þér heimild 
til að..., ekki fékkst heimild til að...). Í sagnfræðirannsóknum  
getur þannig komið fyrir að maður fái ekki heimild til að nota 
heimild, með þeim afleiðingum að það reynist erfiðara en ella að 
komast að traustri niðurstöðu um það sem gerðist. Þessi stutta 
frásögn sem hér fer á eftir sýnir það vel.

Fyrir allnokkrum árum fékk ég fyrir tilviljun áhuga á símhlerunum 
og öðrum þáttum sem sneru að innra öryggi ríkisins á árum kalda 
stríðsins á Íslandi. Ein ástæðan var sú að árið 1999 fann ég í 
skjalasafni Dwights Eisenhower Bandaríkjaforseta ýmis gögn 
um þau efni. Þeirra á meðal var skjal frá febrúar 1956 sem nefnist 

„Analysis of Internal Security Situation in Iceland and Recom-
mended Action“. Þar var fjallað um spjaldskrá íslensku lögregl-
unnar með nöfnum „kommúnista og stuðningsmanna þeirra“, 
ýmsar leiðir yfirvalda til að „fylgjast með undirróðursstarfsemi“ 
og aðstoð bandarískra stjórnvalda í þeim efnum. Þetta var fróð-
leg heimild en sá böggull fylgdi skammrifi að sumt í henni var 
enn á huldu. Heimild fékkst ekki til að lesa skjalið allt. Fulltrúar 
CIA, bandaríska utanríkisráðuneytisins og annarra stofnana sem 
áttu í hlut töldu fjölmargt í því enn svo viðkvæmt að birting myndi 
skaða bandaríska þjóðarhagsmuni.

Heimildin reyndist þess vegna gloppótt eins sést á myndinni 
til hliðar. Þannig var hægt að lesa á bls. 9 í lið 35 b, d og e að  
bandarísk stjórnvöld skyldu þá þegar verja 100-200.000 dollur-

Njósnasaga 
og gestaþraut
Guðni Th. Jóhannesson, sagnfræðingur og lektor við laga- og viðskiptadeild HR

Mynd 1
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Guðni Th. Jóhannesson er sagnfræðingur og hefur verið lektor við 
lagadeild og viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík frá árinu 2007. Hann  
stundar einkum rannsóknir á utanríkissögu Íslands en fer stundum út af 
því spori. Þannig lenti hann í hruninu 2008 og skrifaði um það bók árið 
2009. Hver veit hvað gerist 2010?

um (tugum milljóna króna á núvirði) til að styrkja íslensku lögregl- 
una, þjálfa liðsmenn Landhelgisgæslunnar, slysavarnarfélaga og 
Flugmálastjórnar og sannfæra þá um leið um „ógn kommúnista“ 
á Íslandi.

En hvað með liði a og c? Hvað stóð þar? Væntanlega var það  
eitthvað sem ekki þoldi dagsins ljós að mati embættismanna 
ytra, einhverjar róttækari tillögur um aðstoð við íslensk yfirvöld 
í hita kalda stríðsins. Manni fannst þó undarlegt að þær skyldu 
vera undir leynd árið 1999 þegar þau átök voru liðin og nýir tímar 
runnir upp. Um það þýddi ekki að fást að sinni en hins vegar var 
hægt að sækja um endurskoðun. Leið svo og beið og árið 2009 
fékk ég að vita að búið væri að fara aftur yfir skjalið. Nú hlaut 
maður að vona að eitthvað meira kæmi í ljós, þótt ekki væri nema 
vegna þess að áratugur var liðinn frá fyrstu birtingu og bandarískt 
herlið horfið frá Íslandi. Vissulega hafði aðeins rofað til eins og 
sjá má á myndinni til hliðar en seint verður þó sagt að margt nýtt 
hafi komið fram! Glöggir lesendur geta borið saman skjalið sem 
var birt árið 1999 og þetta frá 2009; hinir geta séð „lausnina“ 
neðanmáls.*

Sama leyndin hvílir því enn yfir mikilvægum skjölum um sam-
skipti Íslands og Bandaríkjanna og innra öryggi í landinu á fyrstu 
árum kalda stríðsins, enda þótt þau átök séu löngu liðin og banda-
rísk stjórvöld hafi mun minni áhuga en áður á málefnum Íslands. 
Það segir sig sjálft að sagnfræðirannsóknir líða fyrir þessa leynd 
en við því virðist lítið að gera. Ég og aðrir einstaklingar getum 
sótt um endurskoðun lokaðra heimilda á nýjan leik, og kannski 
íslenskir ráðamenn gætu lagst á árarnar ef þeir hefðu áhuga. Eftir 
stendur að við rannsóknir á þessum mikilvæga hluta samtíma-
sögunnar erum við upp á náð og miskunn einhverra óþekktra 
embættismanna í Bandaríkjunum.

Mynd 1: Blaðsíða 9 í skjalinu „Analysis of Internal Security Situ-
ation in Iceland and Recommended Action“ eins og það var gert 
opinbert árið 1999.
Mynd 2: Sama síða eftir endurskoðun árið 2009. Hefur einhver 
breyting orðið? 

* Árið 2009 hafði sá árangur náðst að hulunni var svipt af lokaorðum í lið c: 
„Timing: Until accomplished“ (Tímabil: Uns árangri er náð). En árangri við 
hvað? Það þykir enn of viðkvæmt.

 

Guðni Th. Jóhannesson

Fulltrúar CIA, bandaríska 
utanríkisráðuneytisins og 
annarra stofnana sem áttu í 
hlut töldu fjölmargt í því 
enn svo viðkvæmt að birt-
ing myndi skaða bandaríska 
þjóðarhagsmuni.

Mynd 2
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Hugleiðing um skipulag 
höfuðborgarsvæðisins
Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjúnkt við tækni- og verkfræðideild HR og námsbrautarstjóri í meistaranámi 
um samgöngur og skipulag

Í námsbrautinni umferð og skipulag í tækni- og verkfræðideild HR sérhæfa nemendur sig á 
sviði samgöngu- og skipulagsmála. Nemendur hafa val um að ljúka náminu með MSc-prófi 
í byggingarverkfræði með sérhæfingu í umferð og skipulagi eða MSc-prófi í skipulagsfræði 
og samgöngum, eftir því hvaða bakgrunn þeir hafa úr fyrra námi og nánari sérhæfingu í 
meistaranáminu. Þessar hugleiðingar byggja á verkefnavinnu nemenda í námskeiðinu 
Skipulagskerfi og skipulagsgerð á haustönn 2009.
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Eitt af því sem fengist er við í skipulags-
fræðinámi og -rannsóknum er greining á 
skilvirkni og árangri skipulagsáætlana. Í 
skipulagsáætlunum eru teknar ákvarðanir 
um nýtingu lands, húsbyggingar, sam-
göngumannvirki og fleira sem hefur af-
gerandi áhrif á gæði byggðar, ferðaþörf, 
ferðamáta og arðsemi lands til langrar 
framtíðar, svo fátt eitt sé tínt til.

En hvernig er hægt að leggja mælistiku á 
það hvernig til tekst við skipulag byggðar? 
Lítum á mælistikur sem eru settar fram í 
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa 
sett sér sameiginlega, bindandi stefnu um 
byggðaþróun og samgöngur í Svæðis-
skipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-
2024. Sjálfbær þróun er yfirlýst leiðarstef 
í svæðisskipulaginu og því til stuðnings 
er sett fram stefna um þétta og blandaða 
byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis.  

Án nokkurs vafa hefur svæðisskipulagið, 
sem unnið var af sveitarfélögunum á  
höfuðborgarsvæðinu með aðstoð inn- 

lendra og erlendra ráðgjafa á árunum í  
kringum síðustu aldamót, haft veruleg  
áhrif á umræðu og nálgun í skipu-
lagsmálum hérlendis. Svæðisskipulags-
vinnan bar með sér nútímalegar áherslur 
á sjálfbæra byggð; lifandi og aðlaðandi 
borgarbyggð; ásamt samtvinnun fagur-
fræðilegra, félagslegra, efnahagslegra og 
umhverfislegra sjónarmiða við skipulag 
borgarsamfélags á nýrri öld. Þannig bar 
svæðisskipulagið sannarlega með sér 
anda nýrra tíma. Hinsvegar hefur ekki 
verið rýnt í það hvort og þá hversu áhrifa-

ríkt svæðisskipulagið hefur í raun verið við 
að ná fram markmiðum sínum.

Á haustmánuðum 2009 var eitt af við-
fangsefnum nemenda í meistaranámi í 
byggingarverkfræði og skipulagsfræði 
við tækni- og verkfræðideild HR að greina 
árangur svæðisskipulags höfuðborgar-
svæðisins. Niðurstöður þeirrar forathug-
unar vekja áleitnar spurningar og sýna 
fram á þörf á því að leggja frekari vinnu í 
að greina kerfisbundið árangur þess mikil-
væga skipulagstækis sem svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins er.

Byggðamynstrið breytist. Reykjavík millistríðsáranna í gamla Vesturbænum 
og Reykjavík nýrrar aldar í Grafarholti. Myndirnar eru í sama mælikvarða. 
(Kortagerð: Hjalti Þór Þórsson. Kortagrunnur: LUKR.)

Svæðisskipulagið virðist ekki hafa borið 
tilætlaðan árangur í að skapa þéttari 
borgarbyggð. 
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Þéttleiki byggðar
Þétting byggðar er eitt af meginstefjum 
svæðisskipulagsins. Talað er um að  
almennt stuðli þétting byggðar að sjálf-
bærri þróun. Með því að þétta byggð 
nýtist landið betur og tækifæri gefist til að 
styrkja svipmót og skilvirkni borgarinnar. 
Jafnframt er vakin athygli á því að byggð á 
höfuðborgarsvæðinu sé gisin samanborið 
við aðrar borgir í Evrópu.

Þessu er fylgt eftir í svæðisskipulaginu 
með því að setja fram viðmið um þétt-
leika byggðar í nýjum hverfum; 13 íbúðir á 
hektara miðað við brúttó landrými. Þetta 
þéttleikaviðmið gefur í raun eitt og sér  
tilefni til nánari skoðunar, en það virðist 
of lágt til að ná settu marki um sjálfbæra,  
þétta borgarbyggð, nema því aðeins að 
jafnframt sé náð fram markmiðum um 
veru-lega blöndun byggðar.

Þegar þau hverfi sem byggst hafa upp eftir 
gildistöku svæðisskipulagsins eru skoðuð, 
kemur í ljós að þéttleiki byggðar í þeim er 
ekki langt frá marki svæðisskipulagsins um 
13 íbúðir á hektara. Hinsvegar, ef skoðuð 
eru til samanburðar þau hverfi sem byggst 
hafa upp áður en svæðisskipulagið kom 
til, kemur í ljós að byggðin er langþéttust 
í elstu hlutum höfuðborgarsvæðisins og 
nokkuð þétt í þeim hverfum sem byggð 
eru fram yfir miðja 20. öldina, en hverfi 
sem byggst hafa upp síðar hafa svipaðan 
þéttleika og nýjustu hverfin.

Af þessu verður að álykta að svæðisskipu-
lagið virðist ekki hafa borið tilætlaðan 
árangur í að skapa þéttari borgarbyggð 
og að „byggt verði þéttar á nýbyggingar-
svæðum en gert hefur verið undanfarin ár“ 
(Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 
2001-2024, bls. 73), en hinsvegar hafa 
markmið skipulagsins um 13 íbúðir á  
hektara staðist ágætlega.  

Blöndun byggðar
Byggðamynstur og landnotkun á höfuð- 
borgarsvæðinu bera þess merki að  
byggðin á svæðinu hefur fyrst og fremst 
risið um og upp úr miðri 20. öldinni, 
þegar skipulagshugmyndir um bílháðar  
samgöngur og aðgreiningu íbúðarbyggðar 
frá þjónustu- og atvinnustarfsemi voru  
allsráðandi.

Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 
er lögð áhersla á blandaða byggð og þar 
með að snúa við þeirri þróun sem lýst er að  
framan. Þannig er t.d. talað um að áhersla 
verði lögð á blöndun íbúðarbyggðar og  
atvinnuhúsnæðis í nýjum hverfum. Ný 
hverfi eru því skilgreind sem „blönduð 

byggð“, þar sem gert er ráð fyrir að  
atvinnustarfsemi fléttist saman við íbúðar-
byggðina og er þar átt við allt frá hverfis-
verslunum, skólum, og hverfisbundinni 
þjónustu til margskonar skrifstofu- og 
þjónustustarfsemi (Svæðisskipulag höfuð- 
borgarsvæðisins 2001-2024, bls. 77). 
 
Athugun á skipulagi þeirra hverfa 
sem byggst hafa upp eftir gildistöku 
svæðisskipulagsins leiðir hinsvegar í ljós 
að blöndun byggðar er þar hverfandi. 
Hverfin eru flest nær hrein íbúðarhverfi 
með lítilli annarri atvinnustarfsemi en 
grunn- og leikskólum. Í þeim hverfum þar 
sem gert er ráð fyrir frekara atvinnu- og 
þjónustuhúsnæði, er það almennt gert 
á jaðri hverfanna, þar sem húsagerðir,  
gatnaskipulag og byggðamynstur er 
alfarið á forsendum bílaumferðar, fremur 
en að byggðin sé hugsuð sem samfelld-
ur hluti nýs hverfis sem fléttist saman 
við íbúðarbyggðina og móti með henni 
umgjörð nýs hverfissamfélags. Hér gildir 
því það sama og fram kemur að framan 
um þéttleika byggðar, að ekki virðist hafa 
tekist sem skyldi að útfæra og framfylgja 
afdráttarlausri sýn og stefnu svæðisskipu-
lagsins um blöndun byggðar. 

Hvað svo?
Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 
2001-2024 virðist ekki hafa náð þeim ár-
angri sem að var stefnt um að skapa þétta 
og blandaða borgarbyggð. Þetta gefur til-
efni til endurskoðunar svæðisskipulagsins 
og þeirra viðmiða sem þar eru sett um 
þessa þætti. Á sama tíma kallar staðan í 
byggingu íbúðar- og þjónustuhúsnæðis á 
svæðinu einnig á að svæðisskipulagið sé 
tekið til endurskoðunar. Brýnt er að greina 
kerfisbundið hvar við stöndum og hvernig 
tryggja má að skipulag svæðisins til fram-
tíðar verði skilvirkt og árangursríkt í efna-
hagslegu, félagslegu, fagurfræðilegu og 
umhverfislegu tilliti. 

Svæðisskipulag höfuð-
borgarsvæðisins 2001-2024 
virðist ekki hafa náð þeim 
árangri sem að var stefnt, um 
að skapa þétta og blandaða 
borgarbyggð. Þetta gefur 
tilefni til endurskoðunar 
svæðisskipulagsins og þeirra 
viðmiða sem þar eru sett um 
þessa þætti.

Ásdís Hlökk Theodórsdóttir

Ásdís Hlökk Theodórsdóttir er aðjúnkt við 
tækni- og verkfræðideild HR og leiðir þar 
námsbraut í meistaranámi um samgöngur og 
skipulag. Ásdís Hlökk er með Mphil-gráðu í 
skipulagsfræði frá University of Reading, UK 
og vinnur að PhD-verkefni um landsskipulag 
og umhverfismat við KTH í Stokkhólmi.
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Breyttur 
heimur

Jón Ormur Halldórsson, dósent við viðskiptadeild HR

Í þessari grein veltir Jón Ormur Halldórsson fyrir sér 
valdajafnvægi í heiminum, þróun og tilfærslu valda 
og valdajafnvægis síðustu áratuga og hver þróunin sé 
líkleg til að verða á næstu árum.

Það hefur orðið sífellt erfiðara að skilja við-
fangsefni í þjóðmálum sem alþjóðamálum 
án þess að leita samhengis í þróun 
alþjóðakerfisins. Þá gildir einu hvort 
menn ræða fyrirbæri á borð við íslenskt 
efnahagslíf, viðskiptaumhverfi fyrirtækja, 
vel-ferðarkerfi Vesturlanda, Al Qaeda, 
fjármálakreppur, átök á milli ríkja, málefni 
innflytjenda, tekjuskiptingu, umhverfismál 
eða ástand menningar svo fátt eitt sé  
nefnt. Um leið er heimurinn að breytast 
með örari hætti en nokkru sinni áður. 

Umfang þessara breytinga er líka án 
hliðstæðna og áorkan þeirra verður 
jafn djúpstæð og áhrif mestu byltinga 
mannkynssögunnar. Þegar litið er til við-
skipta, stjórnmála, atvinnulífs, þjóðlífs eða 
menningar, hvar sem er á jörðinni, blasir 
við sú sýn að viðfangsefni og aðstæður 
manna og þjóða eru að umturnast. Sýn 
manna á heiminn er líka alls staðar að 
breytast en þó ekki alltaf til sömu áttar. 
Þekking á heiminum eins og hann var 
fyrir fáeinum árum dugar mönnum því oft 
skammt til skilnings á samtímanum. 
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Þótt heimurinn virðist verða flóknari með 
hverju árinu má engu að síður greina  
nokkur megineinkenni á samtímanum 
sem geta veitt innsýn í þróun hans og þau 
viðfangsefni sem menn glíma við. 

Þungamiðja heimsins færist til 
austurs
Megineinkenni síðustu alda var þróun 
til vestræns forræðis í heiminum. Þessi 
þróun hefur stöðvast og í mörgum grein-
um snúist við. Þetta verður mun afdrifa-
ríkara fyrir heiminn en fall Sovétríkjanna 
og endir kalda stríðsins. Fyrir örfáum 
árum virtist sem afl og vald Bandaríkjanna  
hefði náð áður óþekktu hámarki og að  
Vesturlönd væru enn að móta heiminn 
í sína mynd. Menn vissu af örum efna-
hagsuppgangi í nokkrum af fjölmennustu 
samfélögum heimsins en fáir virtust trúa 
því að vatnaskil væru framundan í sam-
skiptum austurs og vesturs. Forræði  
Vesturlanda í viðskiptum, stjórnmálum 
og menningu heimsins er hins vegar að 
fjara út með meiri hraða en flestir gera sér  
líklega grein fyrir. Heimsvæðingin sem 
virtist öll á forsendum Vesturlanda er það 
ekki lengur. 

Alþjóðakerfið byggðist upp undir forystu 
leiðandi ríkja Vesturlanda, einkum Bret-
lands og Bandaríkjanna. Fyrir fáum 
áratugum réðu heimsveldi Vesturlanda 
stærstum hluta heimsins og höfðu afger-
andi áhrif á þá hluta hans sem þó héldu 
einhverju sjálfstæði. Á nýlendutímanum 
breyttist heimurinn þannig að á Vestur- 
löndum bötnuðu lífskjör margtugfalt en 
hagur nýlendubúa stóð víðast í stað öld 
eftir öld eða versnaði. Enginn sérstakur 
munur var á lífskjörum almennings í 

Evrópu eða Asíu við upphaf þessa tíma 
en tæknistig var hærra, þekking meiri og 
auður ríkja mun meiri í Asíu en Evrópu. 
Undir lok hans hafði heimurinn fengið á 
sig það kunnulega lag að ríki Vestursins 
voru auðug, öflug og þróuð en ríki Austurs- 
ins og Suðursins voru fátæk, vanþróuð og 
máttvana. Miðstöðvar allra hluta í veröld-
inni voru í leiðandi ríkjum Vesturlanda. 

Þegar menn byrjuðu að huga að heims-
væðingunni sem fyrirbæri fyrir fimmtán 
eða tuttugu árum vildu margir nefna hana  
vesturlandavæðingu. Helstu einkenni  
hennar voru að mati margra að með henni 
væru áhrif Vesturlanda á menningu heims-

ins, atvinnulíf og stjórnmál að verða enn 
dýpri. Þetta hefur breyst. Ríki sem áður 
bjuggu við einhæft og frumstætt atvinnulíf, 
eink-um í Asíu en einnig í Suður-Ameríku, 
eru orðin iðnveldi og atvinnulíf þeirra hefur  
þokast áleiðis upp eftir virðiskeðju alþjóð-
legs atvinnulífs. Fáum sem nokkuð þekkja 
til í Asíu dytti lengur í hug að líta á heims-
væðinguna sem vesturlandavæðingu. 
Heimsvæðingin er í eðli sínu hlutlaus í 
slíkum efnum. Frekar má líkja henni við 
þéttriðið net af pípum. Hvað flæðir um 
pípurnar og úr hvaða átt innihald þeirra  
kemur er annað mál og þar er að verða 
mikill viðsnúningur.

Menn hafa þegar fundið fyrir sívaxandi 
áhrifum Kína á efnahagskerfi heimsins, 
þótt færri geri sér sennilega ljóst hve 
víðtæk þau hafa verið á allra síðustu árum. 
Þannig má rekja til áhrifa frá Kína mörg 
helstu einkenni nýliðinna uppgangstíma 
eins og litla verðbólgu vegna ódýrrar iðn-
framleiðslu, hátt hráefnaverð vegna eftir-
spurnar frá Kína, lágt vaxtastig, vegna 
gífurlegs sparnaðar í Kína og víðar í Asíu 
og um leið offramboð á lánsfé sem reynd-
ist á endanum banabiti þessa gullna tíma 
kapítalismans. Þungamiðja iðnframleiðslu 
í heiminum er nú í Asíu en ekki á Vestur-
löndum. Áhrif Kínverja og fleiri þjóða í 
Asíu á fjármálakerfi heimsins hafa vaxið 
hröðum skrefum. Asía er orðin lánveitandi 
heimsins. Þar er að finna fjármagn til 
sívaxandi fjárfestinga um heim allan. 

Á síðustu árum hafa markaðir í Austurlönd- 
um líka eflst svo mjög að Bandaríkja-
markaður skiptir flestar þjóðir álfunnar 
nú minna máli en viðskipti innan hennar. 
Í Austur og Suðaustur-Asíu hafa mynd-

ast framleiðslukeðjur þar sem alls kyns 
þróaður varningur er framleiddur með 
þátttöku fyrirtækja í mörgum löndum en 
án aðkomu vestrænna fyrirtækja nema 
sem kaupenda. Tæknistig í framleiðslu fer 
líka ört hækkandi í Asíu og Vesturlönd búa 
nú við sívaxandi samkeppni þaðan í grein-
um sem áður voru taldar lokaðar öðrum 
en helstu iðnríkjum heims.

Samhliða þessu hafa ríki Austursins eflst 
að menningarlegu og pólitísku sjálfstrausti. 
Á aðeins tíu til tuttugu árum má finna 
verulegan mun á tilfinningu þjóða Austur-
landa fyrir stöðu sinni í heiminum, hvort 
sem um er að ræða efnahag, stjórnmál 

eða menningu. Með margföldum hagvexti 
á við Vesturlönd áratugum saman eru  
risavaxin þjóðfélög Asíu þannig að breyt-
ast með miklum hraða. Meira en helming-
ur mannkyns býr í tiltölulega fáum ríkjum 
álfunnar og íbúar hennar eru nær 60% af 
mannkyninu. Hlutfall íbúa tveggja stærstu 
ríkjanna, Kína og Indlands, í íbúatölu  
heimsins er það sama og hlutfall Reykja-
víkur í íbúafjölda Íslands. Þess er skammt 
að bíða að menn finni fyrir stærð þessara 
ríkja, auði, valdi og menningu með miklu 
mun afdrifaríkari hætti en áður. 

Ný stórveldi
Á sama tíma hafa styrkleikahlutföll í heim-
inum breyst og möguleikar Bandaríkjanna 
til að beita valdi og áhrifum hafa minnkað, 
sérstaklega í Asíu en einnig í Suður-
Ameríku og Afríku. Stærsta viðfangs-
efni Bandaríkjanna í alþjóðamálum næstu 
áratugi verður aðlögun að þessari þróun. 
Gömlu stórveldin í Evrópu stunda ekki 
hnattræna hagsmunagæslu í sama mæli 
og Bandaríkin og því finna þau síður fyrir 
þessu. 

Innan Asíu má þegar sjá merki um vaxandi 
og sífellt flóknari valdapólitík á milli Kína, 
Japans, Indlands og fleiri mikilvægra ríkja. 
Inn í þetta dragast bæði Bandaríkin og 
Rússland. Í Mið-Austurlöndum hafa ófarir 
Bandaríkjamanna gefið Íran og Tyrklandi 
ný tækifæri til að beita mætti sínum sem 
svæðisbundin stórveldi. Nú er það frekar 
ólga innanlands en erlend stórveldi sem 
ógna spilltri og forhertri stjórn Írans. Í 
Suður-Ameríku hefur vegur Brasilíu farið 
ört vaxandi bæði í efnahagsmálum og 
alþjóðamálum og þetta þrengir nú að 
möguleikum Bandaríkjanna til áhrifa á 
eigið nágrenni.

Vaxandi skilningur er á því hjá nýrri kynslóð 
afrískra stjórnmálamanna að Afríkumenn 
verði sjálfir að finna afl þess að leysa 
vanda álfunnar og bægja frá skelfingum 
á borð við Darfur, Congó og Zimbabwe. 
Staða stórveldanna í Afríku hefur líka 
mjög breyst. Kína er nú stærsti lánveitandi  
Afríku og stærsti veitandi þróunarað-
stoðar í álfunni. Hundruð þúsunda Kín- 
verja hafa streymt til Afríku að undanförnu 
og kínverska ríkið og kínversk fyrirtæki 
standa að margvíslegum framkvæmdum 
víða í álfunni.

Heimsvæðing og samtenging
Aflvakar helstu breytinga um öll lönd 
eru nú alþjóðlegir, þótt þeir leiði til ólíkra 
niðurstaðna í mismunandi samfélögum. 
Mörk sem menn draga í kringum sam-
félög í viðleitni sinni til að skilja þau, hvert 

Þungamiðja iðnframleiðslu í heiminum er 
nú í Asíu en ekki á Vesturlöndum.
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fyrir sig, verða sífellt meira villandi. Form-
legt fullveldi ver samfélög æ minna fyrir 
áhrifum umheimsins. Í þessari þróun er 
að finna skýringar á vaxandi tilfinningu 
um öryggisleysi á meðal þjóða heims sem 
stundum getur af sér ofsafengin viðbrögð 
af takmörkuðu tilefni.

Menn urðu varir við þessa samtengingu 
með dramatískum hætti þegar alþjóðleg 
fjármálakreppa fór af stað vegna vanskila á 
fasteignalánum í Kaliforníu. Margt varð til 
þess að dýpka kreppuna en í öllum tilvik-
um mátti rekja það til aukinnar samteng-

ingar fjármálakerfa og hagkerfa heimsins. 
Bæði tími og rúm hafa skroppið saman 
og eðlismunur hefur orðið á möguleikum 
manna nú og fyrr til viðskipta og sam-
skipta á öllum sviðum. Dæmi um þessa 
samtengingu heimsins eru mannskæðar 
óeirðir í nokkrum ríkjum Asíu eftir að  
danskt dagblað birti niðrandi skopteikning-
ar af Múhameð spámanni. Fæstir sem 
tóku þátt í þessum óeirðum hafa líklega 
vitað af tilvist Danmerkur áður en þetta 
komst í alþjóðlegar fréttir. Menn eru nú  
allir komnir í návígi við hvern annan.

Heimsvæðingin sameinar heiminn 
en sundrar honum í leiðinni
Hugtakið heimsvæðing hefur orðið að eins 
konar leiðsögustefi samtímans. Það á sér 
þó aðeins lítið meira en tuttugu ára langa 
sögu í flestum tungumálum heimsins. Því 
er ætlað að skýra, eða að minnsta kosti 
að nefna, þróun sem allir verða áþreifan-
lega varir við án þess að skilningur geti tal-

ist almennur á því hvað þar er á ferðinni. 
Hugtakinu hefur raunar verið lýst af fræði-
manni sem þokukenndasta og misskild-
asta hugtaki samtímans en jafnframt sem 
hinu áhrifamesta og mest notaða. Himinn 
og haf skilja að fræðimenn sem rita um 
heimsvæðingu en enginn efast um tilvist 
hennar. Henni hefur verið lýst sem djúp-
stæðustu endurskipulagningu á efnahags-
legu og pólitísku fyrirkomulagi á jörðinni 
síðan í iðnbyltingunni. 

En hvað knýr heimsvæðinguna? Þegar 
litið er til almennra skrifa um fyrirbærið 

blasir oft við, og jafnvel oftar en ekki, sú 
mynd að heimsvæðing sé fyrirbæri sem 
sé fyrst og fremst knúið áfram af heims-
væðingu. Heimsvæðingin er þannig sögð 
í senn ástand, aflvaki, afleiðing og orsök. 
Slík hringlaga hugsun skilar auðvitað ekki 
miklum skilningi á eðli fyrirbærisins Það 
má hins vegar færa fyrir því rök að flest  
þeirra fyrirbæra sem menn kenna við 
heimsvæðingu sé auðveldast að skilja 
í samhengi við þróun kapítalismans, 
sem hefur tekið miklum breytingum á 
síðustu áratugum, og í samspili hans við 
tækniþróun og fyrirbæri sem kalla má 
neysluhyggju. Afleiðingar heimsvæðingar 
eru hins vegar enn víðtækari en þessir 
drifkraftar hennar gefa til kynna. Nánast 
ekkert í alþjóðakerfinu er lengur hægt að 
skilja án þess að líta til hennar. Skilin á 
milli þess efnahagslega og þess pólitíska 
í alþjóðamálum hafa máðst og hvorugt 
verður skilið án hins. 

Sundrung og vald 
Samhliða síaukinni tengingu allra hluta 
má greina aukna sundrungu á mörgum 
sviðum. Vald innan þjóðfélaga hefur sund-
rast. Þetta er annars vegar vegna tilfærslu 
á valdi frá ríki til innlendra og alþjóðlegra 
markaða og hins vegar vegna þess að 
síaukin alþjóðleg áhrif hafa gert ríkjum 
heims erfiðara að stjórna atburðarás  
innan eigin landamæra. Þetta þýðir ekki að 
mikilvægi ríkja fyrir samfélög og alþjóða-
kerfi hafi minnkað, hlutverk þeirra hafa 
hins vegar breyst í veigamiklum atriðum. 
Líkleg þróun allra næstu ára verður líka 

vaxandi vald ríkja í kjölfar fjármálakrepp-
unnar. Fullveldi er hins vegar hilling í 
nátengdum heimi eins og aðstæður  
Íslendinga eftir bankahrunið sýndu vel. 
Jafnvel hin öflugustu ríki búa ekki lengur 
yfir valdi sem gerir þeim fært að leysa 
mikilsverð mál á eigin forsendum. Ríki 
þurfa í síauknum mæli að sækja sitt afl til 
alþjóðlegrar samvinnu.

Vald í alþjóðakerfinu hefur líka sundrast 
eða dreifst, sérstaklega á allra síðustu 
árum. Það á sér margar skýringar. Ein er 
sú að uppsprettum valds hefur fjölgað. 
Fyrr á tímum var uppspretta valds í raun 
nánast ein, herstyrkur. Þetta hefur smám 
saman breyst því að efnahagsleg fyrirferð, 
yfirburðir í tækni og í stærð markaða hafa 
orðið að mikilvægum uppsprettum áhrifa. 
Þannig hefur til dæmis Þýskaland notið 
umtalsverðra áhrifa í heiminum, og afger-
andi áhrifa í Evrópu, án þess að nokkrum 
dytti í hug að þýskum her verði beitt til 
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annars en landvarna og friðargæslu. Það 
sama má segja um Japan og mörg fleiri 
ríki sem búa yfir sterkum efnahag,  
eftirsóttum mörkuðum, öflugu fjármála-
kerfi og háu tæknistigi. 

Á síðustu árum hefur það sem stundum 
er nefnt mjúkt vald líka tekið að skipta 
meira máli en áður sem uppspretta áhrifa 
í alþjóðamálum. Þá er í reynd átt við þau 
áhrif sem felast í aðdráttarafli. Eða eins og 
Joseph S. Nye, sem líklega var fyrstur til 
að nota þetta hugtak í fræðilegri umræðu, 
orðar það, „þetta er getan til þess að ná 
fram því sem þú vilt án þess að beita valdi 
eða peningum”. Það eru ekki síst Banda-
ríkin sem búa yfir mjúku valdi. Þetta er í 
krafti áhrifa á dægurmenningu, neyslu-
mynstur og lífsstíl. Einnig koma til áhrif 
eftirsóttra háskóla landsins og öflugra 
vísinda. Leiðandi fólk í fjölmörgum ríkjum 
Asíu, Suður Ameríku og Afríku sækir enn 
hluta af háskólamenntun sinni til Banda-
ríkjanna og Evrópu.  

Í valdi Bandaríkjanna og í ógnunum og 
ögrunum við það vald er að finna einn 
helsta þráð heimsmálanna í samtímanum. 
Alls staðar er öðrum þræði hægt að rekja 
mikilvæga þætti í þróun alvarlegra átaka-
efna til valds Bandaríkjanna eða mótstöðu 
gegn því. En þetta vald er minnka. Það 
náði hámarki í kringum innrásina í Írak en 
hnignaði svo stórlega árin á eftir. Þetta er 
ekki aðeins vegna þess að mikill meiri-
hluti íbúa heimsins hafi verið gersamlega 
andsnúinn stefnu Bandaríkjanna í Mið- 
austurlöndum og það svo mjög að alþjóð-
legar kannanir bentu til þess að íbúar fjöl-
margra ríkja litu á Bandaríkin sem helstu 
ógn við frið í heiminum. Ekki skiptir minna 
máli að vald byggist sjaldnast á beitingu 
þess heldur mun oftar á tilfinningu um til-
vist þess. Þannig var breska heimsveldið 
í reynd orðið líkara spilaborg en ráðandi 
heimsveldi löngu áður en það hrundi. 
Bretum tókst þannig að stjórna fjórðungi 
heimsins og heimshöfunum í leiðinni  
löngu eftir að ríkið var í reynd þrotið að 
mætti til að axla slíkar skuldbindingar. 
Íraksstríðið sýndi að máttur bandarísks 
hervalds hafði verið stórkostlega ofmet-
inn. Fullyrðingar bandarískra stjórnvalda 
um að ríkið gæti háð tvær meiriháttar 
styrjaldir samtímis urðu ósennilegar 
þegar í ljós kom að bandaríski herinn átti 
í fullu fangi með að halda einu tiltölulega  
fámennu og fátæku ríki.
Stóran hluta þess tíma sem alþjóðakerfi 
hefur verið til í þekkjanlegri mynd hafa 
einstök stórveldi gegnt lykilhlutverki sem 
felst í því að stýra kerfinu, móta það og 
viðhalda því og setja um leið saman dag-

skrá heimsmálanna. Saga síðustu alda 
geymir mörg dæmi um hættur sem geta 
skapast af tómarúmi í alþjóðakerfinu 
og ekki síður dæmi um spennu og átök 
sem skapast á milli rísandi og hnignandi 
stórvelda. Margir eru þeirrar skoðunar að 
stærstu hættur í alþjóðakerfinu á næstu 
áratugum séu tengdar uppgangi nýrra 
stórvelda á kostnað áhrifa Bandaríkjanna.
Áhrifaríkum leikendum á alþjóðasviði  
hefur líka fjölgað til muna, eins og áður 
var tæpt á. Dæmi um þetta eru alþjóðlegir 
fjármálamarkaðir sem ekkert eitt ríki eða 
ríkjasamband hefur lögsögu yfir. Um áhrif 
alþjóðlegra fjármálamarkaða á líf heilla 
þjóða þarf ekki að fjölyrða um í íslensku 
riti. Annað dæmi um áhrifaríka gerendur 
í alþjóðakerfinu eru hryðjuverkasamtök 
en dagskrá heimsmálanna snerist öðru 
fremur um baráttu gegn þeim í forsetatíð 
George W. Bush. Sú barátta hafði mikil 
áhrif á samskipti margra ríkja í alþjóða-
kerfinu og um leið á innanlandsmál víða 
í heiminum. Hún kom einnig í veg fyrir 
að knýjandi viðfangsefni í alþjóðakerfinu  
kæmust í alvöru á dagskrá heimsmálanna 
svo sem dauði tugmilljóna barna úr fátækt 
og eyðing lífkerfis jarðarinnar. 

Þá hafa margir bent á mjög aukin áhrif 
stórfyrirtækja í alþjóðakerfinu. Litið er til 
áhrifa þeirra á samsetningu ýmis konar 

alþjóðlegs regluverks og til þeirrar 
staðreyndar að barátta um staðsetningu 
á starfsemi alþjóðlegra fyrirtækja hefur á 
síðustu árum leitt til pólitískra breytinga 
innan fjölmargra landa.

Enn ein uppspretta sundrungar og valds 
í alþjóðakerfinu eru trúarbrögð. Þau hafa 
á síðustu árum haft mun meiri áhrif á 
alþjóðakerfið en nánast nokkur maður  
hefði reiknað með fyrir einum eða tveimur 
áratugum. Trúarhreyfingar af ýmsu tagi 
hafa þannig gagnger áhrif á utanríkis-
stefnu margra ríkja. Þetta á ekki aðeins 
við um ríki í heimi múslima heldur einnig í 
Bandaríkjunum, á Indlandi og víðar. Utan-
ríkisstefna Bandaríkjanna í Miðausturlönd-
um er til að mynda óskiljanleg án þess að 
samhengis sé leitað í áhrifum kristinna 
trúarhreyfinga á hugmyndaheim banda-
rískra kjósenda. 

Þörfin fyrir andstæðu
Einn drifkraftur sundrungar í heiminum 
eru menningarbundin viðbrögð við heims-
væðingunni. Þau, með öðru, leiða til þess 
sem nefna mætti samsemdarstjórnmál. 
Þau byggjast á því að menn finni til slíkrar 
samsemdar með tilteknum hópi, oftast 
þjóð eða trúarsamfélagi, að hollusta við 
þetta fyrirbæri stýri í öllum meginatriðum 
viðhorfum til stjórnmála. Þá verða það 
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meint réttindi eða skyldur tiltekins hóps 
frekar en almennar hugmyndir um sam- 
félagið, eða almennir hagsmunir, sem 
móta pólitísk viðbrögð. Það sem gerir málið 
erfiðara er að menn finna oft, og kannski 
oftast, sína eigin samsemd eða „ídentitet“ 
með því að sjá hverjir þeir eru ekki. Hópar 
sem umgangast ekki annað fólk hafa ekki 
þörf fyrir „ídentitet“. Þess vegna reis 
þjóðernisstefna upp í Evrópu eftir að þjóðir 
fóru að eiga veruleg samskipti hverjar 
við aðra, og þess vegna eykst þjóðernis- 
hyggja þegar minnihlutahópar og sam-
skipti við útlendinga verða meira áberandi. 
Þekktur fræðimaður orðaði þetta þannig: 

„Við vitum ekki hver við erum fyrr en við 
vitum hver við erum ekki og oft vitum við 
þetta ekki fyrr en við vitum hverjum við 
erum á móti.”

Eitt af því hættulega við þessa tegund 
stjórnmála er að hlutir eru ekki aðeins ein-
faldaðir heldur er höfðað til frumstæðustu 
tilfinninga fólks. Eitt þekktast dæmið 
um þetta frá síðari árum eru fullyrðingar 
George W. Bush um að átökin sem  
Bandaríkin stóðu í á hans forsetatíð hafi 
verið barátta á milli góðs og ills og þar með 
væntanlega á milli guðs og síður þekki- 
legra afls. Þarna er í raun á ferð sama  
hugsun og hjá trúarlegum hryðjuverka-
samtökum sem vilja ganga guðs vegi með 
því myrða fólk í baráttu gegn hinu illa í 
heiminum.

Stjórnmál af þessu tagi höfðu auðvitað 
mikil áhrif á 19. og 20. öld. Mörg stríð voru 
háð í nafni þjóðernis og einhver í nafni 
trúarbragða. Í samtímanum birtast þessi 
stjórnmál hins vegar með áhrifamestum 
hætti í skírskotun til trúar frekar en þjóð-
ernis, þótt þjóðernishyggja sé enn víða 
ráðandi þáttur í stjórnmálum. Þau birtast 
meðal annars í ofsafengnum viðbrögðum 
innan menningarheima og trúarheima 
við þróun samtímans í átt til síaukinna 
alþjóðlegra áhrifa. Slík viðbrögð hafa alltaf 
verið fyrir hendi en í samtímanum eru þau 
mun hættulegri en áður þar sem atburðir 
á einum stað hafa oft umsvifalaust áhrif 
annars staðar. Skilningsleysi á báða bóga 
reynist oft algert. 

Sá heimur sem hver einstaklingur álítur 
sig búa í verður þannig ekki skilinn án 
þess að litið sé til þarfa manna fyrir ein-
faldar andstæður við hann. Veruleikinn 
getur sýnst gerólíkur á mismunandi 
svæðum heimsins. Þannig hefur til dæmis 
venjulegur maður í mosku í Íran í grund-
vallaratriðum aðra mynd af veröldinni 
en iðnverkamaður í Bandaríkjunum eða  
bóndi í Kína. Þessi mikli munur heims- 

Jón Ormur Halldórsson er dósent við viðskipta- 
deild HR. Hann tók meistarapróf í Hollandi og 
er með doktorsgráðu í stjórnmálahagfræði 
Suðaustur-Asíu frá Kent-háskóla í Kantaraborg 
á Englandi. Jón Ormur kennir námskeið um 
alþjóðaviðskipti, Evrópusamruna og alþjóða-
kerfi í efnahagsmálum og viðskiptum í BSc- 
og MSc-námi við HR. Hann hefur flutt fyrir-
lestra víða um heim og skrifað um efnahags-
mál, stjórnmál og viðskipti Kína, Indlands, 
Suðaustur- Asíu og Miðausturlanda.

mynda hefur auðvitað stundum í sögunni 
verið efniviður í stríðsátök og á seinni öldum, 
kynþáttahaturs og trúarbragðahaturs. 
Fólk um allan heim er hins vegar næsta  
skyndilega komið í mun meira návígi hvert 
við annað en nokkru sinni hefur þekkst í  
sögunni. Ólík sýn manna á heiminn, sem 
stundum byggist á arfleifð langrar sögu 
og átaka, en líka oft á því sem sálfræðing-
ar nefna hugrænt misræmi, hefur orðið 
að einni hættulegustu uppsprettu átaka í 
alþjóðakerfinu.

Stjórnleysi 
Alþjóðakerfið er reist á þeim grunni að 
öll viðurkennd ríki heims séu fullvalda á 
sínu landsvæði. Því er ekki um neitt mið-
stjórnarvald að ræða í kerfinu og það í eðli 

sínu því stjórnlaust. Stóraukin samvinna 
ríkja heims hefur rýrt merkingu fullveldis-
hugtaksins en hvert ríki fyrir sig gætir þó 
auðvitað sinna eigin hagsmuna. Jafnvel 
náin bandalagsríki gæta hagsmuna sinna 
með ýtrasta hætti hvert gagnvart öðru 
eins og augljóst hefur verið í fjármála- og  
efnahagskreppu síðustu missera. Sú 
gamla staðhæfing að ríki eigi enga varan-
lega vini heldur aðeins varanlega hags-
muni er enn í veigamestu atriðum sönn. 
Ríki heims eru um 200 talsins og hvert 
þeirra hefur sitt eigið hagkerfi sem lýtur 
innlendum lögmálum þótt atvinnulíf 
heimsins sé orðið alþjóðlegt í flestum 
greinum. Á síðustu áratugum hafa sífellt 
fleiri ríki heims séð hagsmunum sínum á 
æ fleiri sviðum best borgið með þátttöku 
í alþjóðlegu samstarfi sem bindur þó  
stundum hendur þeirra. Um leið hefur net 
alþjóðalaga, sem ríki skuldbinda sig til að 
hlíta, orðið þéttara. Sú staðreynd að ríki 
heims verða sífellt hvert öðru meira háð 
hefur orðið að einkenni alþjóðakerfisins 
til hliðar við annað megineinkenni þess, 
stjórnleysið.

Það hefur hins vegar ekki orðið eðlisbreyt-
ing á alþjóðakerfinu þótt það hafi þokast í 
átt til víðtækrar og stundum djúpstæðrar 
samvinnu, bæði á heimsvísu og enn frekar 
með svæðisbundnum kerfum, sérstak-
lega í Evrópu en að minna leyti einnig í 

Sú gamla staðhæfing að ríki eigi enga 
varanlega vini heldur aðeins varanlega 
hagsmuni er enn í veigamestu atriðum 
sönn. 

Suðaustur-Asíu og Norður-Ameríku. Við 
lausn stærstu vandamála heimsins er enn 
mikill skortur á samvinnu og samræmingu. 
Í því sambandi má nefna vandamál 
fátæktar í heiminum, sérstök vandræði 
Miðausturlanda, ógnir í umhverfismálum, 
viðbrögð við ólgu í fjármálakerfi og efna-
hagslífi heimsins eða sérstakan vanda 
Afríku og margra fleiri svæða heimsins 
þar sem ólga, átök og efnahagsleg lömun 
einkenna líf þjóða. 

Alþjóðastofnunum hefur fjölgað mjög á 
síðustu árum og sumar þeirra hafa eflst 
talsvert að áhrifum. Þegar litið er til um-
fangs alþjóðlegra viðskipta og pólitískra 
samskipta kemur hins vegar í ljós að 
stofnanakerfi í alþjóðamálum er mjög 

veikburða í samanburði við viðfangsefnin. 
Stofnanir alþjóðakerfisins eru í reynd van-
máttugar gagnvart öllum helstu viðfangs-
efnum alþjóðamála í samtímanum. 

Jón Ormur Halldórsson
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viðkomandi yfirlýsing eða samningur tekur 
til.5 Í íslenskri löggjöf sem lýtur að nýtingu
auðlinda er auðlindahugtakið almennt 
skilgreint út frá ákveðnum auðlindum 
og þannig afmarkað við ákveðið gildis-
svið viðkomandi laga. Í þessu sambandi 
má nefna 2. mgr. 1. gr. laga nr. 57/1998 
um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í 
jörðu. Reglur á sviði umhverfisréttar eru 
á hinn bóginn almennt miðaðar við hug-
takið „umhverfi“ sem er mjög víðtækt og 
nær bæði til lífrænna og ólífrænna þátta 
náttúrunnar sem og t.d. samfélags, heil-
brigðis og menningar, sbr. k-liður laga nr. 
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Á 
síðustu árum hafa margar opinberar nefnd- 
ir verið skipaðar hér á landi til að fjalla um 
auðlindastjórnun. Umfjöllun svonefndrar 
Auðlindanefndar sem kosin var af Alþingi 
árið 1998 og skilaði skýrslu árið 2000  
fjallaði með almennum hætti um auðlindir 
Íslands. Þar var á það bent að allir þættir 
náttúrunnar geti talist til náttúruauðlinda, 
s.s. jörðin, lífríkið, vatn, loft og sólarljós. 
Jafnframt var tekið fram að náttúruauðlind- 
ir verði aðeins verðmætar í efnahags-
legum skilningi að eftir þeim sé sóst og 
framboð á þeim takmarkað. Þá vék nefnd-
in að flokkun auðlinda eftir eignaréttarlegri 
stöðu þeirra.6  

Í því sambandi sem hér um ræðir skiptir 
mestu að fullveldi ríkja er ekki takmarkað 
við ákveðnar náttúruauðlindir og færa má 
rök fyrir því að þar sem fullveldið hefur 
ekki verið sérstaklega afmarkað nái það til 
allra þátta náttúrunnar. Þær auðlindir sem 
falla þar undir eru mjög eðlisólíkar og raun-
verulegt forræði ríkja yfir sjálfri auðlindinni 
er í sumum tilvikum takmarkað. Það á t.d. 
við um sólarljósið og andrúmsloftið. Í því 
ljósi kann að vera hæpið að tala um for-
ræði ríkja yfir andrúmsloftinu sem slíku 
þótt ríki setji í skjóli fullveldisréttar síns 
reglur um hvernig það skuli nýtt. Má í því 
sambandi benda á reglur um losun meng-
andi efna. Þá er ljóst að reglur í landsrétti 
og þjóðarétti sem setja takmarkanir við 
nýtingu auðlinda á borð við andrúmsloftið 
geta skapað ákveðin verðmæti. Losunar-
heimildir eru ágætt dæmi þar um. Svo  
lengi sem slíkar takmarkanir eru ekki  
almennt skuldbindandi að þjóðarétti er 
það á forræði hvers ríkis að ákveða hvort 
það setur einhverjar takmarkanir varðandi 

Síðastliðið sumar, þann 16. júlí nánar 
tiltekið, samþykkti Alþingi þingsályktun 
þar sem ríkisstjórninni var falið að leggja 
inn umsókn um aðild Íslands að ESB. 1 
Af þingsályktuninni leiðir, sbr. álit meiri-
hluta utanríkismálanefndar,2 að meðal 
grundvallarhagsmuna Íslands í samn-
ingum við ESB sé að tryggja forræði 
þjóðarinnar yfir vatns- og orkuauðlindum 
og ráðstöfun þeirra, að tryggja forræði 
yfir fiskveiðiauðlindinni, sjálfbæra nýtingu 
auðlindarinnar og hlutdeild í deilistofnum 
og eins víðtækt forsvar í hagsmunagæslu 
í sjávarútvegi við gerð alþjóðasamninga 
og hægt er. Þá má geta þess að í greinar-
gerð með nefndaráliti meirihluta utanríkis-
nefndar kemur fram að í samningsferlinu 
þurfi að huga að sérstöðu Íslands hvað 
varðar nýtingu nokkurra dýrategunda sem 
óheimilt er að nýta samkvæmt Bernarsátt-
málanum.3 Eru í því sambandi nefnd 
sjávarspendýr (hvalir og selir) og nokkrar 
fuglategundir, svo sem lundi. Segir að 
mikilvægt sé að stefnt verði að því að  
forræði þessara mála verði sem mest í 
höndum íslenskra stjórnvalda.4  

Áhugavert er að skoða þær áherslur sem 
fram koma i þingsályktuninni með hliðsjón 
af auðlindahugtakinu og þeim auðlindum 
sem kunna að falla undir forræði Íslands 
og ekki er sérstaklega vísað til í ályktun- 
inni. Þær áherslur sem fram koma í  
ályktuninni markast af hagsmunamati 
sem tengist m.a. mikilvægi nefndra 
auðlinda fyrir þjóðarhag og öryggi og mati 
á því á hvaða auðlindir kann helst að reyna 
í aðildarviðræðunum. Engu að síður er 
tilefni til að staldra við auðlindahugtakið í 
tengslum við forræði ríkisins yfir auðlind-
um landsins og spyrja: Til hvaða auðlinda 
er ekki vísað sérstaklega í ályktuninni?

Ekki er til samræmd lagaleg skilgreining 
á auðlindahugtakinu, hvorki að íslenskum 
rétti né þjóðarétti. Að þjóðarétti er full-
veldisréttur ríkja yfir náttúruauðlindum á 
landsvæði þeirra og í landhelgi almennt 
viðurkenndur auk þess sem ríki hafa 
ákveðinn fullveldisrétt yfir auðlindum  
innan efnahagslögsögunnar og landgrunns- 
ins. Í þeim yfirlýsingum og samningum 
sem vísa til fullveldis ríkja yfir auðlindum 
er inntak auðlindahugtaksins ýmist ekki 
skilgreint eða miðað við það viðfang sem 

Auðlindir Íslands 
og aðildarviðræður við ESB

Kristín Haraldsdóttir, LL.M, er sérfræðingur 
við lagadeild HR og forstöðumaður 
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nýtingu auðlinda, móta stefnu um efnið 
á alþjóðavettvangi og ákveða að hvaða 
marki það gengst undir alþjóðaskuldbind-
ingar.7 

Hvað forræði Íslands yfir auðlindum lands-
ins snertir má ráða af ályktun Alþingis 
að í aðildarviðræðum við ESB verði megin-
áhersla lögð á að tryggja forræði Íslands 
yfir fiskveiðiauðlindinni og svo vatns- og 
orkuauðlindum. Samkvæmt framansögðu 
eru þá margar auðlindir undanskildar,  
jafnvel þótt auðlindahugtakið sé skilgreint 
þrengra en svo að það taki til allra þátta 
náttúrunnar. Má hér nefna málma, stein-
tegundir og örverur, ferskvatnsfiska og 
fugla og gróður hvers konar. 

1 Þskjal 283, 38. mál, 137. Löggjafarþing, sbr. 
einnig sama mál þskjal 38. Vefútgáfa Alþingistíð-
inda slóð: www.althingi.is/altext/137/s/0283.html 
(sótt á vefinn 10. janúar 2010).
2 Þskjal 249, 38. mál, 137. löggjafarþing. Vef-
útgáfa Alþingistíðinda slóð: www.althingi.is/
altext/137/s/0249.html (sótt á vefinn 10. janúar 
2010).
3 Convention on the conservation of European 
wildlife and natural habitats, sjá http://conven-
tions.coe.int. 
4 Þetta kemur fram í undirkafla (iv) við VII. kafla 
greinargerðar nefndarinnar sem fjallar um um-
hverfismál.
5 Sbr. t.d. ályktun 1803 XVII frá 14. Desember 
1962. Sjá í þessu sambandi Nico Scrijver, Sover-
eignty over Natural Resources. Balancing Rights 
and Duties. Cambridge University Press, 1997, 
bls. 11-19. 
6 Auðlindaskýrsla 2000. Álitsgerð auðlindanefnd-
ar um stjórn auðlinda Íslands, sjá http://www.
forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_
Audlindanefndar_final.pdf (sótt á vefinn 10. janúar 
2010).
7 Sbr. t.d. Kyoto-bókunin við Rammasamning 
Sameinuðu Þjóðanna um loftlagsbreytingar,  
(á ensku Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change,  
sjá http://unfccc.int. 

Kristín Haraldsdóttir 
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verið út ítarlegar skýrslur þar sem bornar 
eru saman ólíkar atvinnugreinar og 
niðurstöður greindar út frá stærð skipu-
lagsheilda og samanburði við niðurstöður 
í öðrum löndum (Ásta Bjarnadóttir, Finnur 
Oddsson, Hafsteinn Bragason, Inga Jóna 
Jónsdóttir og Tómas Bjarnason, 2004; 
Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og 
Arney Einarsdóttir, 2006; Arney Einars-
dóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Odds-
son, 2009). Þá er leitast við að staðsetja 
íslenskar skipulagsheildir á þroskastigum 
mannauðsstjórnunar (e. HR maturity) 
og gefa þannig svarendum leiðsögn um  

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík hefur 
verið aðili að alþjóðlegu samstarfsneti um 
samanburðarrannsóknir í mannauðsstjórn- 
un (CRANET) frá árinu 2002. Í samstarfs-
netinu eru háskólar frá um 40 löndum og 
er markmið þess að fylgjast með þróun 
mannauðsstjórnunar í öllum þátttökulönd-
unum, með reglubundnum könnunum. 
CRANET-könnunin hefur nú verið fram-
kvæmd þrisvar á Íslandi, árin 2003, 2006 
og 2009, og hefur verkefnið verið styrkt af 
fjármálaráðuneytinu, Samtökum atvinnu- 
lífsins, Samtökum iðnaðarins og Þróunar-
sjóði Háskólans í Reykjavík. Gefnar hafa 

næstu skref. Áhersla er lögð á náið 
samstarf við þátttökufyrirtækin og fá  
allir svarendur skriflega endurgjöf í kjölfar 
þátttökunnar og er boðið á kynningarfundi 
í HR. Sala á skýrslum hefur gengið vel, og 
hefur staðið undir hluta af kostnaði við 
verkefnið.

Í þessum pistli eru gefin nokkur dæmi 
um niðurstöður úr CRANET-könnuninni 
á Íslandi, og eru sérstaklega skoðaðar 
niðurstöður á sviði ráðninga og launa-
stjórnunar og dregnar fram vísbendingar 
um þróun á þeim sviðum frá árunum 2003 
og 2006.

Aðferðir við mannaráðningar
Ráðningar eru lykilferli á sviði starfs- 
mannastjórnunar og er í CRANET-könnun- 
inni aflað upplýsinga um aðferðir sem 
fyrirtæki og stofnanir beita við öflun og 
mat á umsækjendum. Hér er fjallað stutt-
lega um öflun umsækjenda og mat á þeim 
og um tíðni innannhússráðninga í stjórn-
unarstörf.

Öflun umsækjenda: Við öflun umsækj-
enda í stjórnunarstörf nota íslensk fyrir-
tæki mest auglýsingar (62%) og ráð- 
ningarstofur (59%) en hér máttu svar- 
endur velja fleiri en einn valkost. Þá 
leitar um helmingur skipulagsheilda að  
umsækjenda innanhúss þegar ráða á í 
stjórnunarstörf. Einn af hverjum fjórum 
svarendum segist auglýsa stjórnunarstörf 
á heimasíðu sinni.

 Íslensk 
mannauðsstjórnun 
2003-2009 

Alþjóðlega CRANET-rannsóknin var framkvæmd í þriðja 
sinn á vegum viðskiptadeildar HR í fyrra. Samanburður 
á milli rannsóknanna 2003, 2006 og 2009 leiðir ýmislegt 
forvitnilegt í ljós.

Ásta Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og gæðamála við HR 
og Arney Einarsdóttir, lektor við viðskiptadeild HR

Hvatning

Teymisvinna

Starfsþróun

Ráðningar
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Við ráðningar í sérfræðistörf leita fyrir-
tæki og stofnanir í nokkrum mæli beint til 
skóla eða í 12% tilvika og er það aukning 
frá árinu 2003. Þessi aðferð, sem telja 
má markvissa og hagkvæma, er þó mun 
meira notuð í öðrum löndum og segjast til 
dæmis 22% fyrirtækja og stofnana í Dan-
mörku nota hana. Líklegast er að fyrirtæki 
nýti umsóknir sem berast að eigin frum-
kvæði umsækjenda þegar ráðið er í störf 
verkafólks og sérfræðinga, og opinberar 
vinnumiðlanir eru nánast eingöngu  
notaðar við ráðningu verkafólks.

Mat á umsækjendum: Við val á stjórn-
endum styðjast fyrirtæki helst við 
meðmæli (68%) og hópviðtöl (64%).  
Notkun meðmæla er mjög útbreidd hér á 
landi sama hvort um verkafólk, skrifstofu-
fólk eða sérfræðinga er að ræða, og hafa 
ekki orðið breytingar á því síðustu sjö ár. 
Hin mikla notkun meðmæla er athyglis-
verð í ljósi þess að meðmæli hafa ekki háa 
fylgni við frammistöðu í starfi (Anderson 
og Schackleton, 1993; Ásta Bjarnadóttir, 
1996; Cook, 2004) og aðferðin getur því 
ekki talist mjög æskileg nema hún sé  

notuð sem ein af mörgum aðferðum og 
með markvissum spurningum.

Meðal breytinga sem merkja má í notkun 
matsaðferða er að fyrirtæki nota nú oftar 
sálfræðileg próf en árið 2006. Notkun sál-
fræðilegra prófa í stjórnendaráðningum 
var reyndar minni árið 2006 (8%) en árið 
2003 (17%), en hefur nú náð sér aftur á 
strik og eru slík próf notuð við ráðningar í 
stjórnunarstöður af 21% svarenda, og við 
ráðningar í sérfræðistörf af 11% svarenda. 
Í Danmörku hafa sálfræðileg próf hlotið 

mun meiri útbreiðslu en hér á landi og 
nota 67% fyrirtækja sálfræðileg próf við 
ráðningar stjórnenda, 51% við ráðningar 
á sérfræðingum og 39% við ráðningar á  
skrifstofufólki. Ekki er unnt að merkja neina 
þróun eða aukna notkun á matsmiðstöðv-
um (e. assessment centers), en það 
skýrist eflaust af litlu framboði á slíkum 
stöðvum hér á landi. Matsmiðstöðvar, 
starfsæfingar (e. job sample) og getupróf 
hafa þó mun betra forspárgildi um fram-
mistöðu en meðmæli hafa (Anderson og 
Schackleton, 1993; Cook 2004). Merkja 
má aukningu í notkun á tæknilegum próf-
um þar sem 10% svarenda nota þau nú 
við ráðningar á sérfræðingum en 6% árið 
2006. Loks má nefna að stór fyrirtæki, 
með yfir 300 starfsmenn, eru líklegri en 
þau minni til að láta umsækjendur þreyta 
getupróf eða starfsæfingar af einhverjum 
toga.

Innanhússráðningar stjórnenda: Því 
hefur lengi verið haldið fram af fræði-
fólki að þau fyrirtæki sem skapa tækifæri 
til starfsþróunar innanhúss fyrir starfs-
fólk sitt séu líklegri en önnur til að ná ár- 

angri til lengri tíma litið (Collins og Por-
ras, 2002). Jafnvægi er þó mikilvægt á 
þessu sviði sem öðrum, þ.e. að ráða 
stundum utanhúss í stjórnendastöður, til 
að fá inn fólk með nýja sýn og hugmyn-
dir (Watson-Wyatt, 2005). Í CRANET-
rannsókninni eru þátttakendur spurðir 
um hlutfall stjórnenda í framkvæmda-
stjórn sem ráðnir hafa verið innanhúss. 
Niðurstaðan, sem sjá má á myndinni hér 
að ofan, sýnir að í 91% skipulagsheilda 
sitja einhverjir í framkvæmdastjórn sem 
hlotið hafa starf sitt með stöðuhækkun  

innanhúss, en hjá 9% svarenda er enginn 
í framkvæmdastjórn sem hefur fengið það 
starf gegnum stöðuhækkun innan frá. 

Eins og sjá má á myndinni hefur meira en 
helmingur fyrirtækja og stofnana í svar-
endahópnum (59%) leitað út fyrir skipu-
lagsheildina til að ráða meirihluta æðstu 
stjórnenda sinna. Spyrja má hvort þetta 
jafnvægi sé ásættanlegt eða hvort íslensk 
fyrirtæki ættu í auknum mæli að leita 
að hæfu fólki innanhúss í stjórnendaleit  
sinni. Tölur um þetta atriði virðast ekki hafa 
breyst frá upphafi CRANET-verkefnisins á 
Íslandi. Með því að leggja aukna áherslu 
á öflun umsækjenda í stjórnunarstöður  
innanhúss gætu fyrirtæki og stofnanir sent 
skýr skilaboð til starfsfólks (og væntan-
legra umsækjenda) um að fyrirtækið sé 
góður vettvangur til starfsþróunar, og það 
gæti laðað að enn fleiri hæfa umsækjendur. 

Laun og umbun
Í launahluta CRANET-könnunarinnar er 
meðal annars spurt hvernig grunnlaun 
ólíkra starfsmannahópa eru ákvörðuð í 
skipulagsheildinni. Svarendur fá nokkra 
möguleika og geta merkt við fleiri en einn, 
þar sem grunnlaun eru oft ákvörðuð með 
hliðsjón af fleiri en einum þætti. 

Ákvörðun grunnlauna stjórnenda 
2003-2009: Í öllum þremur CRANET-
könnunum sem gerðar hafa verið hér á 
landi kemur fram að grunnlaun stjórn-
enda eru oftast ákvörðuð í einstaklings- 
bundnum samningum. Tilhneigingin virðist 
þó vera sú að einstaklingsbundnir sam-
ningar séu á undanhaldi, því hlutfall 
fyrirtækja sem segjast nota þessa aðferð 
hefur lækk-að úr 75% árið 2003 í 63% 

árið 2009. Á móti kemur að notkun kjara- 
samninga á landsvísu hefur aukist þegar 
kemur að ákvörðun grunnlauna stjórn- 
enda, sérstaklega í frumvinnslu- og iðnaði 
(úr 3% í 14%). Ákvörðun grunnlauna 
stjórnenda í gegnum einstaklingsbundna 
samninga er sjaldgæfari í opinbera geiran-
um en einkageiranum, en þó segist um 
þriðjungur opinberra stofnana og fyrir-
tækja gera slíka samninga við sína stjórn-
endur árið 2009. 

Fyrirtæki nota nú 
oftar sálfræðileg próf 
en árið 2006. 

Enginn ráðinn
 innanhúss

1-25% ráðnir
 innanhúss

26-50% ráðnir
 innanhúss

51-75% ráðnir
 innanhúss

76-100% ráðnir
 innanhúss

9% 

35% 

15% 

18% 

24% 

0 5 10 15 20 25 30 35

Mynd 1 sýnir hversu hátt hlutfall núverandi stjórnenda í efsta lagi fyrirtækisins voru ráðnir innanhúss.
Fjöldi svara: 129.
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Hlutabréfakaupréttur: Áður en skipu-
legur hlutabréfamarkaður varð til á Íslandi 
var umbun í formi hlutabréfakaupréttar 
næstum óþekkt í íslenskum fyrirtækjum. 

Í kringum aldamótin varð síðan spreng-
ing í notkun þessarar aðferðar en á allra 
síðustu misserum hafa vinsældir hluta-
bréfakaupréttar dalað mikið, og sam-
kvæmt niðurstöðu CRANET-kannananna 
virðist sú þróun hafa verið byrjuð áður en 
gengi hlutabréfa hrundi árið 2008. Árið 
2003 segjast 19% íslenskra fyrirtækja og 
stofnana nota hlutabréfakauprétt til að 
umbuna stjórnendum sínum, árið 2006 er 
hlutfallið komið niður í 8% og er 9% árið 
2009. Aðeins 4% svarenda segjast bjóða 
öðrum starfsmannahópum hlutabréfa-
kauprétt árið 2009.

Hlutdeild í hagnaði og hlutdeild 
hagræðingar: Umbun í formi þess að 
starfsmenn fá hlutdeild í hagnaði (e. prof-
it-sharing) hefur minnkað nokkuð, en þó 
segjast enn 14% fyrirtækja og stofnana 
nota hlutdeild í hagnaði sem form af  
umbun fyrir stjórnendur (var 18% 2003). 
Mun færri eða aðeins 1-4% nota þá aðferð 
til að umbuna öðrum starfsmannahópum. 
Hlutdeild í hagræðingu (e. gainsharing) 
er lítið notuð á Íslandi, og hefur farið 
minnkandi á tímabilinu sem CRANET-
rannsóknin nær til, en 7% fyrirtækja og 
stofnana sögðust nota þá aðferð til að  
umbuna stjórnendum árið 2003 en aðeins 
1% árið 2009. Hlutdeild í hagræðingu 
er mun meira notuð í samanburðarlönd-
unum, til dæmis í Danmörku (17%) og  
Bretlandi (22%).

Tilhneigingin virðist 
þó vera sú að einstak-
lingsbundnir samning-
ar séu á undanhaldi, 
því hlutfall fyrirtækja 
sem segjast nota þessa 
aðferð hefur lækkað úr 
75% árið 2003 í 63% 
árið 2009.

Fyrirtækja- og stofnanasamningar: 
Fyrirtækja- og stofnanasamningar, þ.e. 
sérstakir samningar um laun og önnur 
starfskjör innan eins fyrirtækis eða stofn-
unar, hafa áhrif á laun stjórnenda og starfs-
manna í um fimmtungi íslenskra fyrirtækja. 
Þó virðist sem notkun fyrirtækja- og stofn-
anasamninga sé heldur á undanhaldi hér 
á landi síðustu ár, en notkunin minnkar á 
milli áranna 2006 og 2009, eftir að hafa 
aukist frá 2003 til 2006. 

Þroskastig mannauðsstjórnunar
Hópurinn sem stendur að CRANET-verk-
efninu á Íslandi hefur frá árinu 2004 unnið 
að því að þróa viðbótarþátt við CRANET-
könnunina, sem er mat á þroskastigum 
mannauðsstjórnunar (e. HR maturity), út 
frá kenningum Paul Kearns (2003). Mark-
mið hópsins er háleitt, því með þessum 
mælingum vonumst við til að breyta  
mannauðsstjórnun á Íslandi, færa hana 
frá afgreiðslu og skráningu mála og  
launavinnslu yfir í að vera stefnumiðuð 
og nýtast fyrirtækjunum til að koma 
stefnu sinni í framkvæmd og auka sam-
keppnishæfni. Mælingin á þroskastigum 
mannauðsstjórnunar hefur nú verið 
framkvæmd í CRANET-könnuninni í tví-
gang, 2006 og 2009. Niðurstöður benda 
til þess að íslensk fyrirtæki og stofnanir 
séu að færast ofar á þroskastigum mann-
auðsstjórnunar, en samkvæmt nýjustu 
mælingum þá ástunda 28% skipulags- 
heilda það sem kalla má „hefðbundið 
starfsmannahald“ og 54% svokallaða 

„faglega starfsmannastjórnun“. Alls 16% 
fyrirtækja og stofnana teljast hafa inn-
leitt „árangursríka mannauðsstjórnun“, að  
hluta til eða að öllu leyti.

Næstu skref í CRANET-verkefninu á  
Íslandi eru að þróa áfram mælinguna 
á þroskastigum, og sannfæra hin þátt-
tökulöndin um að taka þá mælingu inn 
í hina alþjóðlegu könnun. Enn fremur 
að byggja upp aðgengilegan gagna- 
grunn um mannauðsstjórnun í íslenskum 
fyrirtækjum og stofnunum, til að styðja 
við frekari fræðilegar og hagnýtar lang-
tímarannsóknir á þessu sviði. 
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Dómum vegna kynferðislegrar misnotkunar á börnum er gjarnan 
slegið upp á forsíðum dagblaða og tímarita og dómarar oft 
harðlega gagnrýndir fyrir að taka brotin ekki nógu alvarlega og 
sýna brotamönnunum linkind. Látið er að því liggja að siðferðis-
þröskuldur dómara sé annar en hins almenna borgara. Sem 
dæmi um þá andstyggð sem almenningur virðist hafa á þessum 
brotum má nefna að í tímaritinu Mannlífi (12. tbl. 2007) birtist 
eftirfarandi texti: „Menn sem haldnir eru barnagirnd eru hataðir 
í nútímasamfélagi og glæpir þeirra vekja viðbjóð og reiði. Menn 
sem níðast á börnum eru sér á báti meðal glæpamanna og er 

óhætt að segja að brot þeirra séu með þeim allra viðurstyggi- 
legustu. Þjóðfélagið fyrirlítur þessa menn en þó eru þeir að  
mörgu leyti verndaðir.“ 

Af hinum hörkulegu viðbrögðum sem dómar í þessum málum 
kalla stundum fram í almennri umræðu mætti ætla að talsvert 
ósamræmi væri á milli viðhorfa almennings annars vegar og lög-
gjafans og dómstóla hins vegar. Ekki verður lagt mat á það hér 
hvort þetta er rétt, enda hefur ekki verið gerð sértæk rannsókn 
á viðhorfum almennings til kynferðisbrota gegn börnum. Á hinn 

Svala Ísfeld Ólafsdóttir, sérfræðingur við lagadeild HR

Hæstiréttur sendir skýr skilaboð
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bóginn verður gerð grein fyrir breyttum viðhorfum til þessara 
mála sem segja má að hafi komið fram á síðustu árum, bæði af 
hálfu löggjafans og dómstóla, og reynt að skýra rætur þessarar 
þróunar. 

Í því skyni að varpa ljósi á þessa þróun er gagnlegt að gera grein 
fyrir dómi Hæstaréttar Íslands sem kveðinn var upp 22. október 
2009 (mál nr. 259/2009). Þá var faðir dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir 

að misnota kynferðislega kornunga dóttur sína. Sannað þótti að 
hann hefði haft við hana kynferðismök önnur en samræði frá því í 
september 2007 til nóvember 2008. Stúlkan er fædd í maí 2005 
og var því aðeins 2ja til 3ja ára meðan á brotunum stóð.

Dómur þessi er markverður af þremur ástæðum einkanlega. Í 
fyrsta lagi þyngir Hæstiréttur refsiákvörðun héraðsdóms verulega, 
þ.e. úr 2ja ára fangelsi í 5 ár, með þeim orðum að faðirinn hafi 
framið brot gegn „...barnungri dóttur [sinni], sem hann einn hafði 
forsjá með, og stóðu í rúmt ár. Þau [hafi verið] ítrekuð, alvarleg og 
til þess fallin að hafa mikil og varanleg áhrif á telpuna.“ 

Dómurinn er að þessu leyti í samræmi við þróun sem gætt  
hefur undanfarin ár og þá einkum á þessu ári, sbr. dóma Hæsta- 
réttar sem voru kveðnir upp annars vegar 22. janúar 2009 (mál nr. 
527/2008) og hins vegar 28. maí 2009 (mál nr. 58/2009), vegna 
grófra kynferðisbrota gegn börnum. Sakborningar (í báðum til-
vikum stjúpfeður) voru dæmdir í annars vegar 6 ára fangelsi og 
hins vegar í 8 ára fangelsi. Þetta eru allra þyngstu dómar sem 
kveðnar hafa verið upp í Hæstarétti í málum af þessu tagi.

Í öðru lagi vekur athygli í dóminum frá 22. október að fram-
burður barnsins, tjáning og hegðun á grundvelli yfirheyrslu og 
rannsóknar sérfræðinga fær þungt vægi sem sönnunargagn í 
málinu, þótt barnið hafi aðeins verið 3ja ára gamalt þegar það var 
yfirheyrt. Þetta er í samæmi við þróun sem gætt hefur undanfarin 
ár, þar sem framburður barns, meints þolanda brots, hefur fengið 
aukið vægi. Byggir það á aukinni vitneskju um afleiðingar brota 
af þessu tagi auk bættra og þróaðra aðferða við skýrslutökur af 
börnum í ljósi aukinnar þekkingar og rannsókna.

Þá er dómurinn í þriðja lagi í samræmi við þá þungu dóma sem 
nefndir voru að framan, að því leyti að Hæstiréttur virðist líta það 
jafn alvarlegum augum hvort brotamenn misnota börn af eigin 
holdi og blóði eða börn sem þeir eru ekki líffræðilega skyldir 
en hafa tekið að sér að annast og ganga í föðurstað. Þannig er 
það sett í öndvegi að börn, hvort sem þau eru líffræðilega skyld 
brotamanni eða hann gengur þeim í föðurstað, njóta jafnríkrar 
verndar. Leiðarljósið er velferð barnanna og það skjól og öryggi 

sem heimilið á að veita þeim, óháð því hvort þau búa með kyn-
föður sínum eða ekki.

Erfitt er að segja nákvæmlega til um ástæður þessarar þróunar 
sem tekið er að gæta. Hinu verður ekki litið framhjá að hún er í 
samæmi við breytingar sem gerðar voru á ákvæðum hegningar-
laga um kynferðisbrot vorið 2007, þar sem m.a. var afnuminn 
með öllu fyrningarfrestur sakar vegna tiltekinna grófra kynferðis-
brota gegn börnum, aukinn skilning á eðli og afleiðingum þessara 
brota og gagnrýna umræðu um dómstóla fyrir meðferð þeirra á 
málum og refsiákvarðanir. Hæstiréttur hefur með þessum dóm-
um svarað því kalli sem í þessari umræðu felst. Hæstiréttur lítur 
þessi brot mjög alvarlegum augum sem sæta eigi þungum refs-
ingum. 

Svala Ísfeld Ólafsdóttir er kennari í refsirétti og afbrotafræði við lagadeild 
Háskólans í Reykjavík. Hún lauk cand. jur. prófi frá Háskóla Íslands 1989, 
diplómanámi í afbrotafræði 2007, BA-prófi í frönsku 2008 og MA-prófi í 
félagsfræði 2009.

Svala Ísfeld Ólafsdóttir

Þetta eru allra þyngstu dómar sem kveðnar hafa verið upp 
í Hæstarétti í málum af þessu tagi.
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Fyrir tæpum fjórum árum stofnuðu nokkrir 
félagar tölvuleikjafyrirtækið Gogogic ehf 
og allar götur síðan hefur það bæði dafn-
að og vaxið. Í dag starfa 20 manns hjá fé-
laginu, það er byrjað að koma vörum sínum 

á framfæri og hyggur á frekari markaðs-
setningu þeirra á komandi misserum. En 
hvernig tengist þetta fyrirtæki Háskóla-
num í Reykjavík? Jú, tenginguna má finna 
víða. Gogogic er gott dæmi um fyrirtæki 
sem getur bæði rakið sín fyrstu skref til 
Háskólans og auk þess státað af miklum 

og góðum samskiptum við skólann, allar 
götur síðan.

Lokaverkefnið sem varð að fyrirtæki
Sá er þetta ritar stundaði nám við  
tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík. 
Það gerðu líka þeir Guðmundur Bjarg-
mundsson og Sigurður Eggert Gunnarsson. 
Við komumst fljótt að því að við höfðum  
allir brennandi áhuga á gerð tölvuleikja. Við  
áttum það einnig sameiginlegt að hafa allir 
unnið við forritun áður en við hófum nám, 
sem við sinntum meðfram fullri vinnu.

Kreppan hvað? 
Tíföld stækkun á fjórum árum

Árangursríkt samstarf Gogogic og Háskólans í Reykjavík

Við félagarnir notuðum öll verkefni sem 
í boði voru til þess að kanna nánar gerð 
tölvuleikja. Við vildum athuga hvort hægt 
væri að byggja leiki upp sem hug-
búnaðarþjónustu sem gæti þá jafnvel 
teygt sig yfir hefðbundin landamæri sem 
afmörkuðust af þeim búnaði sem notend-
ur hefðu aðgang að. Þannig var það hugs-
unin að skapa leiki sem gætu keyrt í vafra 
en einnig að einhverju leyti á síma eða  
lófatölvu. Þá var okkur mikið í mun að  
kanna samfélagslegan þátt leikja þar sem 
aðgengi miðaðist fyrst og fremst við 
þægindi notenda og að mæta þeim þar 
sem þeir vildu helst eyða tíma sínum til 
dæmis við að vafra á Netinu.

Þegar kom að því að vinna lokaverkefni 
fyrir útskrift þá leitaði hópurinn eftir liðs-

styrk samnemanda og til Ólafs Andra 
Ragnarssonar sem hefur lengi kennt við 
Háskólann í Reykjavík. Hugmyndin var að 
fá að vinna lokaverkefni með fyrirtækinu 
Betware undir handleiðslu Ólafs Andra 
og ætluðum við að hanna og forrita fjöl-
spilunarleik sem átti að keyra í venjuleg-
um vafra en þekja heilan heim þar sem 
allir spilarar gætu spilað saman og séð 
aðgerðir hvors annars. Þetta gekk eftir 
en alls fóru 2.700 klukkustundir í verk-
efnið sem er töluvert meira en venjulegt 
þykir. Því var strax ljóst að ástríðan var til 

Af tuttugu starfsmönnum er tæpur helmingur 
útskrifaður frá Háskólanum í Reykjavík. 

Eftir Jónas Antonsson 
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staðar og útkoman varð ekki bara frábær 
einkunn heldur einnig fyrsti hornsteinninn 
að Gogogic. Þess má geta að Ólafur Andri 
situr í stjórn félagsins í dag og hefur sinnt 
þeirri stöðu í talsverðan tíma og því er ljóst 
að samstarf nemenda og kennara í þessu 
verkefni var með miklum ágætum.

Úr tveimur í tuttugu
Gogogic hefur vaxið töluvert hratt að 
undanförnu en í upphafi kom það í hlut 
Guðmundar og Jónasar að manna fyrstu 
stöðugildin. Árið 2006 vorum við mest-
megnis bara tveir en undir lok ársins bætt-
ist þriðji maðurinn við og þá varð ekki aftur 
snúið. Fleiri bættust í hópinn og Sigurður 
tók svo við starfi hjá félaginu snemma 
árs 2008, en hann hafði áður setið í stjórn  
félagsins og tekið virkan þátt í allri stefnu- 
mótun og meiriháttar ákvarðanatöku, 
ásamt okkur Guðmundi.

Ásamt því að vera í forsvari fyrir félagið tók 
ég að mér stundakennslu við Háskólann 
í Reykjavík og kom þar meðal annars 
að áföngum sem tengdust stýri- og  
netkerfum. Þannig varð strax framhald á 
þeim tengslum og samskiptum sem höfðu 
skapast á milli þessara fyrrum nemenda 
og skólans. Á síðustu tveimur árum hafa 
þessi tengsl eflst og vaxið, í fullu sam-
ræmi við aukin umsvif fyrirtækisins. Af  
tuttugu starfsmönnum er tæpur helming-
ur útskrifaður frá Háskólanum í Reykjavík 
og gefur það glögga mynd af því hversu 
náin tengslin eru.

Örleikjasamkeppni og leikjatengd 
kennsla
Á síðasta ári kom Gogogic að örleikjasam-
keppni sem Háskólinn í Reykjavík stóð 
fyrir. Hugmyndin var að fá nemendur til 
þess að hanna og setja saman frumgerð 
að litlum tölvuleik sem átti að skila í 
spilanlegu formi nokkrum vikum eftir að 
keppnin hófst. Ég tók að mér, fyrir hönd 
Gogogic, að móta keppnina, koma aðstoð 
við nemendur á framfæri með því að veita 

þeim aðgang að starfsmönnum félagsins, 
ásamt því að sitja í nefndinni sem dæmdi 
innsenda leiki og veitti verðlaun. 

Samkeppnin tókst með mestu ágætum 
þar sem nokkrum verkefnum var skilað 

og voru þau flest mjög vel unnin. Áhugi 
nemenda jókst á tölvuleikjagerð almennt 
og því var ákveðið að setja upp sérstakan 
áfanga um vorið þar sem farið var yfir  
hönnun og gerð tölvuleikja. Ég tók að mér 
að kenna áfangann og móta námsefnið 
en í raun voru tölvuleikirnir notaðir sem 
lykill að kennslu á almennri kerfishönnun. 
Áfanginn féll í góðan jarðveg, fékk fína 
dóma og nemendur voru, upp til hópa, 
mjög ánægðir með hann. Fyrirkomulagið 
kallaði þó á mikinn aga þar sem nemendur 
þurftu sjálfir að ákveða hverju þeir vildu 
skila og hversu ítarlega, í lok áfangans. Þar 
sem færri komust að en vildu er ekki loku 
fyrir það skotið að áfanginn verði kenndur 
aftur og oftar í nánustu framtíð, enda  
sannaðist það enn einu sinni hvað leikir 
eru frábært kennslutæki bæði sem hvati 
og sem tól til kennslu.

Aftur til fortíðar
Það má segja að hringurinn hafi lokast 
þegar Gogogic félag sem er að einhverju 
leyti stofnað í kring um lokaverkefni við 
Háskólann í Reykjavík ákvað að auka enn 
samstarf sitt við skólann með því að bjóða 
nemendum að vinna lokaverkefni sín fyrir 
fyrirtækið. Síðustu tvö ár hefur félagið 
sent inn tillögur að lokaverkefnum og  
hefur ásókn nemenda í að vinna úr tillögun- 
um verið talsvert meiri en forsvarsmenn 
Gogogic áttu upphaflega von á.

Fyrsta verkefnið af þessum toga var reynd- 
ar unnið af hóp sem innihélt starfsmenn 
félagsins sem voru að klára tölvunar-
fræðinám sitt við Háskólann. Gogogic tók 
virkan þátt í að styðja þessa nemendur 
til náms, enda unnu frumkvöðlanir sjálfir 
með námi og eru þeirrar skoðunar að 
stuðningur fyrirtækja sé mikilvægur þeim 
sem vilja mennta sig frekar eftir að þeir 
eru komnir út á vinnumarkaðinn.

Það er ekki síst góð útkoma verkefnanna 
sem hefur orðið hvati að frekara sam-
starfi. Fyrsta tilraun skilaði til dæmis af 

sér grunni að tölvuleik sem mun, að öllum 
líkindum, fara í fulla framleiðslu á þessu 
ári. Þar að auki verða verkefnin til þess að 
fjölga sífellt þeim nemendum sem koma 
til greina í þau framtíðarstörf sem skapast 
hjá Gogogic.

Ástríðan var til staðar og útkoman varð 
ekki bara frábær einkunn heldur einnig 
fyrsti hornsteinninn að Gogogic.

Í vor munu tveir hópar vinna að verkefn-
um í samstarfi við félagið en þeir hafa 
báðir kost á að nýta aðstöðu og aðgang að  
starfsmönnum. Einnig eru verkefnin orðin 
þess eðlis að þau eru talsvert mikilvæg 
fyrir Gogogic og skipta máli þegar  
kemur að frekari vexti. Þá leitar Háskólinn 
í Reykjavík mjög reglulega eftir samvinnu 
á ýmsum sviðum við fyrirtækið og for-
svarsmenn þess. Þetta er til marks um 
það traust sem ríkir á milli þessara aðila en 
það hefur að miklu leyti skapast á grund-
velli þeirrar sögu sem hér hefur verið rakin.

Það má því reikna með að Gogogic og 
Háskólinn í Reykjavík muni áfram tengj-
ast talsverðum böndum, þegar litið er 
til framtíðar. Skólinn er mikilvægur fyrir 
félagið sem kjörinn samstarfsaðili um 
rannsóknarverkefni og uppspretta hæfi-
leikaríkra einstaklinga. Á móti er félagið 
mikilvægt fyrir skólann þar sem það kem-
ur á sterkum tengslum við atvinnulífið og 
sína starfsgrein. Það hagnast því allir á því 
að svona sambönd myndist og að fleiri 
nemendaverkefni verði undirstaða sprota-
fyrirtækja sem eru fær um að leiða okkur 
áfram í átt til uppbyggingar á komandi 
árum. 

Jónas Antonsson 

Jónas Antonsson er frumkvöðull og hefur 
starfað síðastliðin 4 ár sem framkvæmdastjóri 
sprotafyrirtækisins Gogogic ehf., ásamt því að 
sinna stöku sinnum kennslu í tölvunarfræðum 
við Háskólann í Reykjavík. 
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Stór dagur í sögu Háskólans í Reykjavík rann upp þann 11. janúar 
sl. Þá flutti skólinn í nýja og glæsilega byggingu í Nauthólsvík. 
Hundruð nemenda og starfsmanna skólans söfnuðust saman að 
morgni dags við byggingu skólans í Ofanleiti og gengu fylktu liði 
sem leið lá niður Kringlumýrarbraut, yfir göngubrúna og áfram 
neðan við kirkjugarðinn í Fossvogi og þaðan að nýrri byggingu 
HR í Nauthólsvík.

Þar tóku fráfarandi og verðandi rektorar skólans, Svafa Grönfeldt 
og Ari Kristinn Jónsson, á móti göngufólkinu og buðu það  
velkomið. Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri, og Sunna 
Magnúsdóttir, formaður Stúdentafélags HR, fluttu einnig stutt 
ávörp. Mikil gleði og samhugur ríkti við þessa óformlegu en 
hátíðlegu athöfn.

Sagan á 60 sekúndum
Árið 2006 var ákveðið að ráðast í nýbyggingu Háskólans í  
Reykjavík og var skólanum fundinn staður í Nauthólsvík, við rætur 
Öskjuhlíðar. Borgarstjórinn í Reykjavík tók fyrstu skóflustunguna 
árið 2007 og framkvæmdir hófust í byrjun árs 2008.

Þrjár deildir HR af fimm fluttu í nýbygginguna í janúar, tækni- og 
verkfræðideild, tölvunarfræðideild og viðskiptadeild. Lagadeild 
og kennslufræði- og lýðheilsudeild flytja svo í sumar og þá verður 

starfsemi HR öll undir einu þaki. Um 2.300 nemendur og 200 
kennarar flytja núna í Nauthólsvík, en alls eru um 3.000 nemend-
ur skráðir í nám við HR. 

Upphaflega var gert ráð fyrir að byggingin yrði 37.000 fermetrar. 
Í ljósi breytinga á efnahagsástandi Íslands hefur byggingu 2ja 
smærri álma verið frestað um óákveðinn tíma. Sá hluti sem nú 
verður tekinn í notkun er um 23.000 fermetrar og síðar á þessu 
ári verður 7.000 fermetra álma tekin í notkun og telst skólinn þá 
fullbyggður miðað við núverandi stöðu og áætlanir.

Aðstaða til náms og rannsókna í nýju byggingunni er eins og best 
gerist í nágrannalöndum okkar. Sérstaklega er lögð áhersla á góð 
samskipti nemenda og kennara og þverfaglegan skóla þar sem 
nemendur hittast í opnu samfélagi án deildarmúra. Nýsköpun, 
fjölbreytni og betri samskipti og vinnuaðstaða verða leiðarljósið. 
Mikil áhersla er lögð á nútíma tæknibúnað í vel hönnuðum  
kennslustofum, en á sama tíma ekki lagt mikið upp úr dýrum og 
kostnaðarsömum innréttingum. Innihaldið skiptir mestu máli, en 
umgjörðin þarf auðvitað að vera í lagi. 

Hönnuðir byggingarinnar eru ARKÍS og Henning Larsen  
Architects í Danmörku og verkfræðilegir hönnuður hússins eru  
Mannvit og Verkís. Landslagsarkitektar eru Landmótun. 

Háskólinn í Reykjavík 
flytur í Nauthólsvík
Tímamót í íslensku háskóla- og vísindasamfélagi
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Atvinnuleysi kvenna 
gæti aukist 
á næstu árum
Kreppur hafa mismunandi áhrif á stöðu kynjanna á atvinnumarkaði. Kreppan 
sem nú ríkir víða um heim hefur komið harðar niður á körlum en konum en 
það kann að breytast á næstu árum.

Það hefur væntanlega ekki farið framhjá neinum að Ísland og 
reyndar heimsbyggðin öll gengur nú í gegnum djúpa efnahags-
lægð. Atvinnuleysi hefur aukist til muna í allflestum ríkjum og 
margar fjölskyldur glíma við erfiðan skuldavanda. Í niðursveiflu 
standa þeir höllustum fæti á vinnumarkaði sem minnsta mennt-
un hafa. Niðursveiflan sem nú er við að glíma hefur lent illa á 
einstökum þjóðfélagshópum. Hún hefur lent illa á bankafólki,  
aðallega karlmönnum með háskólagráðu. Annar hópur sem lent 
hefur illa í kreppunni er starfsfólk í byggingariðnaði, en starfs-
fólk í þeim geira er að stórum hluta karlmenn með iðnmenntun. 
Í þessari grein ætla ég að velta fyrir mér hvort kreppan hafi mis-
munandi áhrif á konur og karla á vinnumarkaði.

Hvað gerist í niðursveiflu?
Í niðursveiflu koma áhrif á vinnumarkaði aðallega fram í auknu 
atvinnuleysi og styttri vinnutíma, en einnig í minnkandi atvinnu-
þátttöku. Ef eitthvað má læra af fyrri kreppum, þá má búast við 
því að atvinnuleysi haldi áfram að aukast og muni ekki minnka 
fyrr en nokkru eftir að hagvaxtar tekur að gæta. Í meðalkreppu 
eykst atvinnuleysi í næstum 5 ár (Reinhart & Rogoff, 2009). 

Reynslan kennir okkur að þegar kemur að launum þá lendir niður-
sveifla verst á þeim sem eru með lægstu launin. Þar sem konur 
eru í meirihluta í þeim störfum sem lægst eru launuð þá koma 
þessi áhrif meira við konur en karla. Þegar kemur að atvinnu eru 
karlmenn aftur á móti líklegri til að missa vinnuna í niðursveiflu 
en konur. Karlmenn eru líklegri til að vinna í atvinnugreinum sem 
eru viðkvæmar fyrir hagsveiflum eins og til dæmis byggingargeir-
anum á meðan konur eru líklegri til að vinna í atvinnugreinum 
eins og þjónustu sem eru síður viðkvæmar fyrir hagsveiflum.

Frá júlí 2008 til nóvember 2009 jókst atvinnuleysi til muna hér 
á landi, en atvinnuleysi meðal karla jókst meira en atvinnuleysi 
meðal kvenna, þó heldur hafi dregið saman allra síðustu mánuði. 
Sjá má þróun atvinnuleysis að undanförnu á meðfylgjandi mynd. 
Sömu þróun má sjá í öðrum ríkjum. Í Bandaríkjunum töpuðust 
2,4 milljónir starfa frá nóvember 2007 til nóvember 2008. Fjögur 
af hverjum fimm þessara starfa voru í höndum karla en aðeins 
eitt af hverjum fimm í höndum kvenna. Áhrif kreppunnar virðast 
því lenda verr á karlmönnum en konum enn sem komið er. 
 

Hvers vegna kreppa á fjármálamarkaði?
Áður en kreppan skall á ríkti góðæri í flestum ríkjum heims. Raun-
virði fasteigna hækkaði til muna í flestum aðildarríkjum OECD 
og húsbyggingum fjölgaði. Aukið frjálsræði á fjármálamörkuðum,  
lágir vextir og hröð þróun nýjunga á fjármálamarkaði leiddi til 
þess að útlán fjármálastofnana jukust hraðar en vöxtur lands-
framleiðslu. Fjármálageirinn fékk á sig nokkur áföll á síðustu 
áratugum og má þar nefna fjármálakreppuna í Austur-Asíu, 
2000-vandann, netbóluna, hryðjuverkin í Bandaríkjunum 2001 
og kreppuna á Norðurlöndum. Þótt áhrifa þessara atburða gætti 
í fjármálakerfinu, þá jafnaði það sig fljótt á þeim og trú aðila á 

Katrín Ólafsdóttir, lektor við viðskiptadeild HR

Því eru fyrstu áhrif kreppunnar 
þau að atvinnuleysi meðal karla 
eykst meira en atvinnuleysi meðal 
kvenna.
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markaði á að þeim væru allir vegir færir jókst til muna. Þetta varð 
til þess að starfsmenn fjármálafyrirtækja töldu áhættu á markaði 
minni en áður og lögðu því ekki sömu áherslu á örugg veð og 
tóku meiri áhættu í lánveitingum á fjármálamörkuðum sem og 
öðrum mörkuðum (Elmeskov, 2009). 

Orsök fjármálakreppunnar má því að hluta til finna í því að starfs-
fólk í fjármálageiranum leiddist út í að taka of mikla áhættu sem 
ekki stóðst þegar upp var staðið. Af þeim sökum er þessi niður-
sveifla ólík fyrri niðursveiflum þar sem ófaglært fólk fór verst út 
úr kreppunni. Í þessari kreppu eru það einstakar atvinnugreinar 
sem verða helst fyrir barðinu, sérstaklega fjármálageirinn og  
byggingageirinn. Fyrstu áhrif kreppunnar eru því ekki almennt 
áfall á hagkerfið í heild heldur aukið atvinnuleysi meðal bankafólks 
og byggingarverkamanna og iðnaðarmanna. Í báðum þessum  
geirum eru karlmenn í meirihluta og því eru fyrstu áhrif krepp-
unnar þau að atvinnuleysi meðal karla eykst meira en atvinnu-
leysi meðal kvenna.

Hagfræðingar hafa á undanförnum árum rannsakað áhættu-
hegðun fólks, ekki síst í fjármálageiranum. Þessar rannsóknir eru 
nokkuð samhljóma um að sýna marktækan mun á milli kynjanna. 
Þegar konum og körlum er gefið val um hvort þau vilji fá greitt 
fyrir hvert unnið verk eða fá greitt samkvæmt frammistöðu, 
þ.e. sá besti fær mest og hinir minna, þá velja tvöfalt fleiri karlar 
en konur að fá greitt eftir frammistöðu (Niederle & Vesterlund, 
2007). Þegar gefið er slíkt val um greiðslumáta kemur í ljós að 
þegar greitt er samkvæmt frammistöðu og sá besti fær greiðslu 
en aðrir ekki, þá standa karlmenn sig almennt betur en konur. 
Þegar greiðslum er dreift jafnar meðal starfsfólks, þá mælist 
enginn munur á frammistöðu karla og kvenna (Vandegrift &  
Yavas, 2008). Bæði kynin hafa sýnt að þau eiga það til að hafa 
ofurtrú á sjálfu sér, en karlmenn gera það oftar en konur (Lunde-
berg, Fox & Puncchohar, 1994). 

Í þeim rannsóknum sem snúa að starfsfólki í fjármálageiranum 
kemur í ljós að fjárfestar sem hafa ofurtrú á sjálfum sér eiga oftar 
í viðskiptum en þeir sem eru rökréttari í hugsun (Odean, 1998) 
og karlar eiga oftar í verðbréfaviðskiptum en konur (Barber & 
Odean, 2001). Þá hafa rannsóknir sýnt að kvenstjórnendur taka 
minni áhættu og þeirra fjárfestingar eru áhættuminni en karlkyns 
kollega þeirra (Niessen & Ruenzi, 2007).

Mikil gróska var á fjármálamarkaði síðustu árin fyrir hrun, fjár-
málafyrirtæki kepptust um að bjóða nýja þjónustu, vextir voru 
lágir og starfsmenn fjármálageirans voru tilbúnir að taka áhættu. 
Ofan á þetta bættist að launakerfi starfsmanna miðaði oft að því 
að bjóða aukagreiðslur fyrir að taka áhættu sem jók enn frekar á 
áhættusækni starfsmanna fjármálageirans. 

Hvað gerist næst?
Í kjölfar vandamála á fjármálamörkuðum hafa margar þjóðir þurft 
að grípa til umsvifamikilla aðgerða til að bjarga fjármálastofnun-
um. Því hafa ríkisstjórnir margra ríkja þurft að ráðast í miklar 
lántökur sem leitt hafa til þess að skuldir hins opinbera hafa 
aukist til muna. Ísland er hér engin undantekning. Skuldir íslenska 
ríkisins hafa vaxið úr 28% af landsframleiðslu í lok árs 2007 en 
áætlað er að þær hafi farið í 110% af landsframleiðslu í árslok 
2009. 

Þótt karlar í einstökum atvinnugreinum hafi misst vinnuna í  
upphafi kreppunnar má búast við því að við sjáum fljótlega 
næstu áhrif kreppunnar á vinnumarkað þegar ríki heimsins, þar 
á meðal Ísland, þurfa að draga úr ríkisútgjöldum til að mæta auk-
num skuldum ríkisins. Meirihluti ríkisstarfsmanna á Íslandi sem 

Skuldir íslenska ríkisins hafa vaxið úr 28% af lands-
framleiðslu í lok árs 2007 en áætlað er að þær hafi farið 
í 110% af landsframleiðslu í árslok 2009.
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og í flestum öðrum ríkjum eru konur og því má búast við auknu  
atvinnuleysi meðal kvenna á næstu 1-2 árum. 
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Í þessari kreppu eru það einstakar 
atvinnugreinar sem verða helst fyrir 
barðinu, sérstaklega fjármálageirinn 
og byggingageirinn.
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Hvað er fjármálalæsi?
Fjármálalæsi er getan til að lesa, greina, 
stjórna og fjalla um fjármálalega þætti 
sem hafa áhrif á efnahagslega velferð 
einstaklingsins. Það felur meðal annars í 
sér getuna til að greina fjármálakosti, fjalla 
um peninga án vandkvæða (eða þrátt fyrir 
þau), gera framtíðaráætlanir og bregðast 
við breytingum sem hafa áhrif á fjármál 
einstaklingsins, þar með talið breyting-
um á efnahagslífinu í heild. Fjármálalæsi  
byggir á þekkingu, viðhorfi og hegðun.

Fjármálalæsi snýst um að taka upplýstar 
ákvarðanir og sníða sér stakk eftir vexti.

Fjórar meginreglur fjármálalæsis eru:

1. Eyddu minna en þú aflar!
2. Láttu peningana vinna fyrir þig!
3. Búðu þig undir hið óvænta!
4. Peningar eru ekki allt!

Góð ákvarðanataka í fjármálum er grund-
vallarfærni. Einstaklingar og heimili verða 
að hafa tól og tæki til að gíma við sífellt 
flóknari heim fjármála. Það er ekki síst 
áríðandi í því árferði sem nú ríkir, að fólk 
skilji fjármál, búi sér fjárhagslegt öryggi og 

öðlist þannig áhyggjuminna líf. Því miður 
skilja of fáir mikilvægi vaxtavaxta, verð-
tryggingu, verðbólgu, fjárfestingastefn-
ur, áhættumat og önnur undirstöðuatriði 
íslenskra fjármála. Samt sem áður er  
skilningur á fjármálum eitthvað sem við 
lærum af reynslu en ekki í skólabókum. 
Þessu verður að linna, því reynslan er oft 
dýrt nám og afar óhagkvæmt nemanda-
num og þjóðfélaginu í heild. Fjármálalæsi 
verður að fella inn í kennslu á öllum stigum 
hins íslenska menntakerfis. 

Á undanförnum árum hafa kröfur um 
fjármálalæsi almennings aukist til muna. 
Því veldur meðal annars stóraukið frelsi í 
viðskiptum samhliða aukinni samkeppni, 
aukinni þátttöku almennings í verðbréfa-
viðskiptum, svo og auknum tæknifram-
förum. Samhliða hefur valfrelsi fólks 
aukist. Þetta kallar á sífellt meiri ábyrgð 
einstaklinga á eigin fjármálum. Þá má telja 
líklegt að hrun fjármálamarkaðarins haust-
ið 2008 og afleiðingar þess fyrir almenn-
ing hafi ennfremur aukið áhuga fólks á og 
beint sjónum að mikilvægi fjármálalæsis. 

Samkvæmt erlendum rannsóknum getur 
skortur á fjármálalæsi haft veruleg 

neikvæð áhrif á efnahag einstaklinga og 
leitt til erfiðleika við daglega útgjalda- 
stjórnun, sem og vandamál við setn-
ingu langtímamarkmiða, svo sem við  
húsnæðiskaup, starfslok og lífeyristöku. 
Þá leiðir slík vankunnátta til þess að 
fólk verður verr í stakk búið til að mæta  
fjárhagslegum skakkaföllum. 

Segja má að árið 2009 hafi íslenska 
þjóðin öðlast ígildi meiraprófs í hrun-
tengdri þjóðhagfræði. Almenningur er nú 
sjóaður í notkun hugtaka eins og verg 
landsframleiðsla, heildarskuldir þjóðar-
búsins og skuldatryggingarálag. Samt 
sem áður sýna rannsóknir að almenning 
skortir grunninn. Í rannsókn sem Stofnun 
um fjármálalæsi ásamt Rannsóknum og 
greiningu, sem báðar starfa við HR, kynnti 
vorið 2009 kom greinilega fram að almenn- 
ingur á Íslandi er illa að sér í fjármálalæsi. 
Sú niðurstaða hefur ítrekað verið staðfest 
á fjölda fyrirlestra og námskeiða sem 
Stofnun um fjármálalæsi hefur haldið að 
undanförnu. 

Erlendar rannsóknir sýna að aukið fjár-
málalæsi skilar sér í betri ákvarðanatöku 
einstaklinga í fjármálum og stuðlar þannig 

Ferð til fjár
Mikilvægi fjármálalæsis í dag

Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi
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að bættum lífskjörum til framtíðar. Aukið 
fjármálalæsi stuðlar að auknum stöðug-
leika og sterkara fjármálakerfi og aukinni 
hagsæld. Fjárhagsleg velferð einstak-
linga er þannig beintengd efnahagslegri 
framþróun þjóðarinnar. 

Fjölmargar þjóðir hafa komið auga á þetta 
og stuðla markvisst að því að auka fjár-
málalæsi þegna sinna. Nýsjálendingar 
hófust handa árið 1993 við skipulagða  
uppfræðslu almennings í fjármálalæsi. 
Breska fjármálaeftirlitið ver um 10 mill-
jónum punda í sjálfbærar aðgerðir til að 
bæta fjármálalæsi þegna drottningar. Í 
bandaríska fjármálaráðuneytinu hefur 
sérstakt embætti fjármálalæsis starfað 
síðan 2002 og í byrjun árs 2008 var sett 
á laggirnar sérstakt ráðgjafaráð forseta  
Bandaríkjanna í fjármálalæsi. 

Grunnur að Stofnun um fjármálalæsi við 
Háskólann í Reykjavík var lagður haustið 
2008 og er markmið hennar að efla fjár-
málalæsi Íslendinga. Þegar á fyrsta starfs-
ári stofnunarinnar hefur henni hlotnast 
margvísleg alþjóðleg viðurkenning. Nefnd 
á vegum Efnahags- og framfarastofnun-
arinnar valdi rannsókn sem stofnunin stóð 
að í flokk 12 bestu rannsókna sem gerðar 
hafa verið í fjármálalæsi og í kjölfarið var 
forstöðumanni stofnunarinnar boðið á 

þing Alþjóðabankans þar sem 40 helstu 
sérfræðingar heimsins ræddu um framtíð 
fjármálalæsis. 

Stofnunin hefur ennfremur á liðnu ári gefið 
út bæklinga með heilræðum fyrir foreldra, 
staðið fyrir fjölda fyrirlestra og námskeiða, 
auk ráðstefnu um fjármálalæsi. 

Stofnun um fjármálalæsi vinnur að gerð 
námsefnis í fjármálalæsi fyrir framhalds-
skólanema. Síðastliðið haust var námsefn-
ið kennt í tilraunaskyni við Tækniskólann 
og áframhald er á því starfi á yfirstand-
andi önn. Vonir standa til að strax næsta 
haust hafi allir framhaldsskólar aðgang 
að námsefni í fjármálalæsi við hæfi fram-
haldsskólanema. Í kjölfarið verður gefið út 
námsefni við hæfi grunnskólanema og er 
þróun þess efnis þegar hafin. Samhliða 
námsefnisgerð fyrir æsku landsins verður 
efnt til námskeiða fyrir fullorðna þar sem 
almenningur landsins getur aflað sér fjár-
málalæsisins sem þeir fóru á mis við í 
skólanum. Þá hefur Háskólinn í Reykjavík 
gengið á undan með góðu fordæmi og 
lýst því yfir að skólinn stefni að því að allir  
nemendur sem útskrifast úr skólanum 
verði fjármálalæsir. 

Mikilvægi þess að efla fjármálalæsi hefur 
líklega aldrei verið meira en einmitt nú. 

Spyrja má hvort skortur á fjármálalæsi 
hafi átt þátt í því efnahagshruni sem orðið 
hefur á Íslandi, en hitt er víst að bætt 
fjármálalæsi verður að koma til í þeirri  
uppbyggingu sem framundan er og þar 
beitir Stofnun um fjármálalæsi sér af  
öllum mætti. 

Efling fjármálalæsis er langtímaverkefni. 
Það starf sem nú er hafið er aðeins vísir 
að því sem koma skal og markmiðið er 
að innan fárra ára getum við öll sagt með 
stolti að við séum fjármálalæs. Hálfnað 
verk þá hafið er. 

Stofnun um fjármálalæsi er sjálfstæð  
stofnun og fjármögnuð með sjálfsaflafé.
Sjá nánar á www.fé.is

Breki Karlsson er forstöðumaður Stofnunar 
um fjármálalalæsi. Hann er með meistarapróf 
í hagfræði og alþjóðaviðskiptum frá Copen-
hagen Business School. Breki hefur stundað 
rannsóknir á fjármálalæsi Íslendinga frá árinu 
2005 og hefur unnið að framgangi fjármála-
læsis hér heima og erlendis.
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Rannsóknir 
við Háskólann í Reykjavík

Mynd 1. Úthlutun úr Rannsóknasjóði til Háskólans 
í Reykjavík 2005 – 2009
Á árinu 2009 stóðu akademískir starfsmenn skólans sig mjög 
vel í sókn sinni í innlenda og erlenda rannsóknarsjóði. Heildar-
styrkupphæð til skólans úr Rannsóknasjóði Vísinda- og tækniráðs 
hefur aukist ár frá ári og 2009 fékk skólinn um 80 m.kr. til 14 
verkefna. Mynd 1 sýnir heildarstyrkupphæð frá Rannsóknasjóði 
til HR árin 2005-2009.

Mynd 2. Sjálfsaflafé per akdemískt stöðugildi 
árin 2007 – 2009
Skólinn hefur einnig aukið jafnt og þétt sókn sína í erlenda sam-
keppnissjóði og var heildarsjálfsaflafé til rannsókna (fyrir utan 
rannsóknarframlag ríkisins) á árinu 2009 um 200 m.kr. Á mynd 
2 má sjá sjálfsaflafé til rannsókna per akademískt stöðugildi árin 
2007 – 2009.

Mynd 3. Birtingar akademískra starfsmanna HR 
í ritrýndum tímaritum 2009
Fjöldi birtinga á ritrýndum vettvangi hefur einnig aukist ár frá 
ári og að sama skapi fjöldi birtinga í viðurkennd ritrýnd erlend  
tímarit. Á mynd 3 má sjá fjölda ritrýndra birtinga akdemískra starfs- 
manna HR í ritrýnd tímarit 2009 og þar af fjöldi birtinga í svo-
kölluð ISI-tímarit.

Mynd 4. Fjöldi birtinga akademískra starfsmanna HR 2009 
á ritrýndum vettvangi, skipt eftir tungumálum
Langflestar birtingar akademískra starfsmanna HR á ritrýndum 
vettvangi eru á ensku, eða um 92% allra birtinga á ritrýndum 
vettvangi. Það eru helst lagadeild og viðskiptadeild sem birta á 
íslensku.

Mynd 5. Fjöldi birtinga akademískra starfsmanna HR 2009 
á ritrýndum vettvangi
Um helmingur birtinga HR á ritrýndum vettvangi er í ritrýndum  
tímaritum. Birtingar á ritrýndum ráðstefnum og í ráðstefnuritum 
eru einnig margar eða um 40% af öllum birtingum. Birtingar í 
ritrýndum bókum eða bókarköflum eru um 10% af öllum birting-
um 2009.
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Rannsóknir 
við Háskólann í Reykjavík
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Aukin verkleg kennsla 
í tækni- og verkfræði-
deild HR
Innan tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík (HR) hefur verið gert átak 
í að auka verklegan þátt í náminu. Markmiðið er að nemendur kynnist fræðunum í 
gegnum bóklegt og verklegt nám og öðlist þar með betri skilning og færni í beitingu 
þeirra. Þetta ætti að skila betri tæknimönnum út í atvinnulífið.

Leifur Þór Leifsson, lektor við tækni- og verkfræðideild HR

Sjálfvirkur „geimjeppi“
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Loftknúnir bílar
Undanfarin tvö ár hafa nemendur í Vélhlutafræði 2 hannað bíla sem 
eru knúnir áfram af þrýstilofti. Verkefnið er unnið í hópum með 
tveimur til fjórum nemendum. Byrjað er á því að hanna og smíða 
frá grunni mótor sem gengur fyrir þrýstilofti (5– 10 bar). Smíðin fer 
fram á vélaverkstæði HR. Mótorinn er síðan vigtaður og afl hans 
mælt. Því næst smíða nemendur grind með hjólum og tengja  
saman mótor og hjólabúnað. Síðari prófunin felst í því að keyra 
15 metra langa braut á tímatöku. Flestir mótoranna eru hannaðir 
á svipaðan hátt og hefðbundnar vélar í bílum, þ.e. eins og  
stimpilvélar, en það eru dæmi um annars konar hönnun, eins og 
t.d. spjaldadælur. Þess má geta að mesta afl sem hefur fengist 
er í kringum 100 vött og hámarkshraði bílanna er í kringum  
12 km/klst.

Eldflaug
Hönnun X er nýtt námskeið þar sem nemendur fá flókið tæknilegt 
vandamál sem reynir ekki aðeins á þá kunnáttu nemenda sem 
þeir hafa tileinkað sér í náminu heldur einnig hæfileika þeirra til 
að afla sér nýrrar þekkingar og vinna saman að stóru hönnun-

arverkefni. Þannig fá nemendur að kynnast raunverulegu verk-
efni eins og þeir gætu fengist við í atvinnulífinu að loknu námi. 
Námskeiðið var fyrst kennt vorið 2008 og þá var hönnuð eldflaug 
sem átti að geta náð a.m.k. 1 km flughæð og kæmi í heilu lagi 
niður til jarðar. Eldflaugin átti einnig að gera mælingar á meðan 
á fluginu stóð, t.d. á flughæð og hraða. Nemendur skiptu sér í 
þrjá hópa, en þeir voru vélahópur, sem sá um hönnun og smíði á 
skrokknum, mótorhópur, sem sá um hönnun á eldflaugarmótor-
num og drifefninu, og svo rafmagnshópur sem sá um rafbúnað, 
skynjara og fallhlíf. Í stuttu máli sagt, þá tókst nemendum að 
leysa verkefnið með glæsibrag. Eldflaugin náði rúmlega 1,5 km 
flughæð og kom í heilu lagi niður. Mesti flughraði reyndist 644 
km/klst.

Geimjeppar
Vorið 2009 var verkefnið í Hönnun X að hanna „geimjeppa“ 
sem áttu að geta fundið og flutt „geimverur“ í heimastöð 
á sjálfvirkan hátt. Þetta verkefni reyndi á mun fleiri þætti en 
eldflaugarhönnunin. Til dæmis þurftu nemendur að þróa gervi- 
greindarhugbúnað sem gæti tekið sjálfstæðar ákvarðanir.  
Einnig reyndi verkefnið mun meira á samtvinningu vélbúnaðar, 
rafbúnaðar og hugbúnaðar. Hannaðir voru tveir jeppar. Þeir fengu 
nöfnin Valli og Overkill. Jepparnir eru svipaðir að stærð og nota 
báðir beltadrif. Þeir eru útbúnir fartölvu, vefmyndavél fyrir tölvu- 
sjón, nándarskynjurum til að skynja umhverfið, GPS-loftneti 
fyrir staðsetningu, griparmi til sækja „geimverurnar“, og auð-
vitað rafhlöðum. Nemendum tókst með miklum áhuga og mikilli 
vinnu að hanna og smíða jeppana á aðeins 15 vikum. Í próf- 
unum tókst báðum hópunum að fá jeppana til að vinna sjálfvirkt 
og finna og ná í „geimverurnar“. En þegar á hólminn var komið, 
og lokakeppnin átti sér stað, þá komu upp bilanir í jeppunum, 

og aðeins var hægt að fjarstýra þeim við lausn á verkefninu.  
Nemendur lærðu þó gríðarlega mikið af þessu verkefni. (Sjá 
nánar grein um geimjeppana á bls. 36).
 
Jafnvægishjól
Sumarið 2009 unnu þeir Stefán Þór Bjarnason og Valdimar 
Ómarsson að lokaverkefni sínu í vél- og orkutæknifræði. Að þeirra 
eigin frumkvæði ákváðu þeir að þróa rafknúið tvíhjóla farartæki, 
svipað hinu þekkta Segway jafnvægishjóli, en þó mun ódýrara 
og einfaldara. Á aðeins þremur mánuðum tókst þeim félögum 
að þróa tækið, sjá mynd á næstu síðu, alveg frá grunni. Þeir  
kölluðu tækið NoWay, sem er góðlátleg tilvísun í hversu erfitt og 
krefjandi verkefnið reyndist. Margir hafa reynt að smíða slíkt tæki 
en fæstum tekist. Tækið er útbúið rafmótor úr hjólastól, ásamt 
hallamæli. Annar vélbúnaður og rafbúnaður er meira og minna 
smíðaður af þeim félögum. Mikil vinna fór í að þróa reglunarhug-
búnað sem sér um að halda tækinu í réttri stellingu. Tækið virkar 
þannig að manneskja getur staðið upp á því og hallað sér fram 
og þá keyrir það sjálfkrafa áfram. Farið er hraðar með því að auka 
hallann. Síðan er stöðvað með því að halla sér tilbaka. Beygjur er 
teknar með því að halla sér til hliðar. Tækið reyndist virka ótrúlega 
vel og lætur gríðarlega vel að stjórn. Tilraunir sýndu að hægt var 
að keyra tækið rúmlega 16 km á einni hleðslu. Efniskostnaður 
NoWay tækisins á að vera u.þ.b. 250 þúsund krónur. Þeir fél-
agar ætla að birta í framtíðinni allar teikningar á veraldarvefnum  
þannig að allir geti smíðað sitt eigið tæki. (Sjá nánar grein um 
jafnvægishjólið á bls. 34).

Á núverandi skólaári eru nemendur að vinna nokkur mjög 
áhugaverð verkefni. Helst ber að geta þess að í Hönnun X 
þróa nemendur sjálfvirkt neðansjávardjúpfar sem er ætlað að 
taka þátt í alþjóðlegri keppni sumarið 2010. Einnig eru nokkrir 
nemendur í lokaverkefni í tæknifræði að umbreyta bensínbíl í  
rafmagnsbíl. 

Vefsíður verkefnanna
Loftbílar - http://www2.ru.is/kennarar/harvey/orkusetur.htm
Eldflaug - http://honnunx.blogcentral.is/
Valli - http://www.vallitherobot.com/
Overkill - http://honnunxh1.blogspot.com/
Djúpfar - http://ruauv.ru.is/

Eldflaugin náði rúmlega 1,5 
km flughæð og kom í heilu 
lagi niður. Mesti flughraði 
reyndist 644 km/klst.

Leifur Þór Leifsson er lektor við tækni- og verkfræðideild Háskólans í 
Reykjavík. Leifur útskrifaðist með doktorsgráðu í flugvélaverkfræði frá 
Virginia Tech árið 2006. Rannsóknir Leifs snúast um loftaflfræði og 
þróun á ómönnuðum farartækjum. Leifur hefur starfað hjá Airbus UK 
Ltd. og Hafmynd ehf.

Leifur Þór Leifsson 
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Að smíða eitt stykki 
jafnvægishjól

Jafnvægishjól eru spennandi fyrirbæri og segja flestir sem prófa 
að þeim finnist afar dularfullt hvernig þau virka. Það varð að  
lokaverkefni okkar, tveggja nemenda í vél- og orkutæknifræði við 
Háskólann í Reykjavík að reyna að svipta hulunni af virkni jafn-
vægishjóla og sýna fram á að hægt sé að búa þau til á tiltölulega 
ódýran og einfaldan hátt. Hugmyndin er sú að það séu allmargir 
sem í raun geta gert svona tæki sjálfir en þó þarf að gæta 
nákvæmni við val lykilíhluta og við útfærslu og þar getur fordæmi 
okkar og fleiri hjálpað. 

Hvað er jafnvægishjól og hvernig virkar það?
Jafnvægishjól er farartæki á tveimur hjólum þar sem notandinn 
stendur ofan á og og getur keyrt tækið með því að halla sér fram 
eða aftur. Segway er þekktasta dæmið um jafnvægishjól og er 
raunar eina slíka tækið á markaði, enda eiga þeir einkaleyfi á hug-
myndinni. 

Það er ekki augljóst hvernig svona tæki virkar og hvernig hægt 
er að ferðast á slíkum grip án þess að detta. Jafnvægishjól með  
notandann ofan á er dæmi um óstöðugt kerfi sem er gert stöðugt 
með reglun. Þetta er í raun hið klassíska reglunarfræðidæmi um 
öfugan pendúl á vagni. Til að fá tilfinningu fyrir því hvað kerfið 
gerir má ímynda sér að verið sé að halda kústskafti lóðréttu í lófa 
sér, þá er stöðugt verið að leiðrétta staðsetningu lófans þannig 
að hann færist undir massamiðju skaftsins og er það nákvæm-
lega það sama og gerist í jafnvægishjóli. Allir sem reynt hafa, vita 
að jafnvæginu þarf að viðhalda í sífellu með stöðugum leiðrétt-
ingum og gengur best þegar hreyfingarnar eru litlar en hraðar. 

Hvernig virkar þá reglunin?
Það sem er svo skemmtilega einfalt við þetta allt saman er að 
tækið þarf einungis að regla hallann á sér og raunar einungis í 
einni vídd þar sem það er náttúrulega stöðugt til hliðanna. Að 
eiga við ferðahraða er gert óbeint. Reglunarkerfið er útfært með 
hjálp lítillar örtölvu sem notast við skynjara til þess að meta 
hall-ann á tækinu. Metinn halli er afturverkunin í reglunarkerfinu 
og er dreginn frá óskgildi sínu áður en hann fer í gegnum svo- 
kallaðan PD (e. Proportional Derivative) regli sem ákvarðar  

hæfileg skilaboð til drifmótoranna svo tækið haldi jafnvægi. Þetta 
gerist allt inni í litlum tölvukubbi sem kostar innan við fimm dollara. 

 

Jæja, nú er þetta allt of flókið hvernig á ég að geta 
gert svona líka ?
Við viljum meina að hægt sé að koma hlutunum þannig fyrir að 
menn geti komist hjá því að eiga mikið við þennan tölvubúnað 
og skynjarana sem sjá um reglunina en einbeiti sér þess í stað 
að aðgengilegri þrautum sem felast í íhlutavali og hönnun og 
smíði á skrokk tækisins ásamt samsetningu. Einungis lágmarks  
tengivinnu og hugsanlega frítt niðurhal á tilbúnum hugbúnaði (til 
dæmis því forriti sem við notuðum) þyrfti til að fá svona tæki til 
að virka. Þetta ætti ekki að vera mikið flóknara en að fást við 
módelflug eða sambærilega tæknileg hobbí. Viðfangsefnið er líka 
heillandi vegna þess að endalaust rými er til endurbóta, tækið 
má gera léttara, hraðskreiðara, auka langdrægni þess, gera það 
flott í útliti og auka áreiðanleika. Þetta er hafsjór af möguleikum 
og færir þann sem fæst við efnið inn í heim fylltan af spennandi 
tækni sem er nær okkur en við höldum. Hægt verður að finna 
tengil á heimasíðu Háskólans í Reykjavík (www.hr.is) undir verk-
efni þar sem nánari upplýsingar verður að finna. 

Stefán Þór Bjarnason og Valdimar Ómarsson brautskráðust frá Háskólan-
um í Reykjavík í janúar en hófu nám í Robotics and Automation við DTU 
síðastliðið haust.

Blokkmynd af reglunarkerfi fyrir jafnvægishjól

Óskhorn Raunhalli tækis
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Stefán Þór Bjarnason og Valdimar Ómarsson brautskráðust frá 
Háskólanum í Reykjavík í janúar en hófu nám í Robotics and 
Automation við DTU síðastliðið haust
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Jafnvægishjól er farartæki á tveim 
hjólum þar sem notandinn stendur 
ofan á og og getur keyrt tækið með 
því að halla sér fram eða aftur. 

Allur búnaður svo jafnvægishjól virki
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Hönnun X
– gervigreindur geimbíll
Ingibjörg Þ. Jóhannesdóttir, nemi á 3. ári í heilbrigðisverkfræði

Verkefnið í Hönnun X síðastliðið vor var 
að búa til sjálfvirkan geimbíl sem leitar að 
geimverum á óþekktu svæði og kemur 
með þær til baka á heimastöð. Nemend-
um áfangans var skipt í tvo hópa til að 
smíða sitthvorn bílinn. Hópunum tveimur 
var svo skipt upp í 3 undirhópa; vélhluta-
hóp, rafeindahóp og hugbúnaðarhóp. 
Hóparnir höfðu samanlagt 15 vikur til að 
klára verkefnið, 12 vikur þar sem nemend-
ur voru einnig í öðrum kúrsum og 3 vikur 
þar sem nemendur voru eingöngu í Hönn-
un X. 

Valli skal hann heita
Hópur 2 byrjaði strax á fyrsta degi að  
skipuleggja vinnu sína, bæði hópurinn 
í heild sinni og hver undirhópur fyrir sig. 
Haldnir voru vikulegir fundir svo að undir-
hóparnir vissu hvað hinir undirhóparnir 
voru að gera og plana. Útlit og nafn bílsins 
var mikið álitamál en fljótlega var fallist á 
að kalla hann Valla. Fyrstu hugmyndir um 
lit á Valla voru að hafa hann bleikan og kalla 
hópinn bleika hópinn þar sem í hópi 2 var 
eina stelpan í námskeiðinu. Seinna var þó 
fallið frá þessari hugmynd og hann hafður 
gulur líkt og Wall E í samnefndri kvikmynd 
enda dregur hann nafn sitt þaðan.

Vélhlutahópurinn var fljótur að koma með 
fyrstu hugmynd að hönnun Valla. Hann átti 
að vera með þríhyrningslaga beltum sitt-
hvoru megin til að auðvelda stjórn á bíln- 
um. Grindin á milli beltanna var svo  
ætluð fyrir alla íhluti bílsins og vera hönnuð  
þannig að auðvelt aðgengi væri að  
þessum íhlutum. Mikið kapp var lagt á 
að hafa Valla gangfæran sem fyrst og að 
mestu leyti tilbúinn af hálfu vélhlutahóps í 
byrjun þriggja vikna áfangans. 

Rafeindahópurinn réðst strax í það verk-
efni að koma öllum íhlutum sem hópnum 
var úthlutað í gagnið. Má þar meðal  
annars nefna nándaskynjara sem notast 

við hljóðbylgjur, innrauðan nándaskynjara, 
áttavita, mótorstýringar og kóðaskífur.  
Tölvuforritið Labview (National Instru-
ments) var notað ásamt svokölluðum 
döq-um til að koma merkjum hlutanna á 
áþreifanlegt form. Þessir íhlutir voru síðan 
prófaðir til að sjá hegðun þeirra og hversu 
áreiðanlegir þeir eru. Eftir slíkar prófanir 
var hætt við að nota áttavitann vegna 
þess að umhverfið truflaði mjög virkni 
hans og gerði hann mjög óáreiðanlegan. 
Einnig reyndist innrauði nándaskynjarinn 
ónothæfur í þetta verkefni. 

Einn mikilvægasti skynjunarbúnaður Valla 
var þó eflaust GPS-tækið. Fyrirtækið Kraft-
vélar var svo rausnarlegt að lána hópnum 
mjög öflug GPS-tæki sem gerði alla stað-
setningu bílsins mun auðveldari. Samtals 
voru hópunum tvemur lánuð þrjú tæki. Eitt 
fyrir hvorn hóp til að hafa á bílunum og 
eitt til viðbótar sem báðir hóparnir notuðu  
saman. Sameiginlega GPS-tækið var  
notað sem eins konar grunnstöð, þ.e. það 
er alltaf á sama stað og veit því nákvæm-
lega hvar það er. GPS-tækin sem eru á  
bílunum eru aftur á móti á hreyfingu 
og gefa þau því ekki eins nákvæma 
niðurstöðu um staðsetningu. GPS-tækið í 
grunnstöðinni er aftur á móti í stöðugum 
samskiptum við tækið á bílunum og getur 
þannig leiðrétt þá skekkju sem gæti komið 
fram. Með þessum tækjum var því hægt 
að ákvarða staðsetningu Valla með nokk-
urra sentimetra skekkju í stað nokkurra 
metra skekkju með hefðbundnu GPS-tæki. 

Fjörið hefst fyrir alvöru
Hugbúnaðarhópurinn sá um gervigreind 
Valla. Til þess að Valli gæti skoðað sig um 
og búið til kort af svæðinu var notaður 
svokallaður planner. Valli fer þá fyrirfram 
ákveðna leið og leitar að geimverum og 
hindrunum með hjálp skynjara og GPS-
tækis. Þegar Valli finnur eitthvað setur 
hann það á kortið út frá upplýsingunum 
sem hann hefur og finnur sér nýja aksturs-
leið út frá því.

Þegar þriggja vikna áfanginn gekk í garð 
byrjaði fjörið fyrir alvöru. Það var ljóst að 
vinna þurfti myrkranna á milli til að Valli 
gæti gert það sem hann átti að gera. Hug-
búnaðarmennirnir forrituðu af kappi til að 
gera Valla kláran í slaginn. Þeir bjuggu 
meira að segja til sýndarveruleika fyrir  
Valla svo að þeir gætu prófað hugbúnað 
sinn betur og verið vissir um að hann 
myndi virka í Valla.

Vélhlutahópurinn sá nú betur hvað Valli 
þurfti að bera og gátu klárað grindina 
hans. Þeir smíðuðu svo klóna sem átti að 
gera Valla kleift að taka upp geimverurnar. 
Þegar búið var að tilkynna keppnisstaðinn 
var ákveðið að skipta um mótora í Valla til 
að gera hann kraftmeiri. Keppnin átti nú 
að vera á grasi og var Valli ansi hægur og 
svifaseinn á því undirlagi sökum mýktar 
þess.

Rafeindahópurinn þurfti nú að búa til  
stjórnun á klóna, fá GPS-tækið til að virka 
með hinum hugbúnaðinum og byrja  
myndvinnsluna fyrir myndavélina. GPS-
forritinu var stillt þannig upp að hægt væri 
að hafa hvaða punkt sem er núllpunkt og 
út frá honum var hægt að sjá hversu langt 
Valli var búinn að fara líkt og í hnitakerfi. 

Valli leitar að geimverum
Myndvinnslan var höfð eins einföld og 
kostur var. Myndavélin tók eina mynd 

Myndavélin tók eina 
mynd á sekúndu og bar 
þær saman við áður 
þekktar myndir af 
geimverunum.
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Valli – sjálfvirkur „geimjeppi“

á sekúndu og bar þær saman við áður  
þekktar myndir af geimverunum. Til þess 
að Valli gæti þekkt geimverurnar í sundur 
voru þær allar hafðar rauðar en tvær  
þeirra með mismunandi mynstur sem 
sett var á með svörtu límbandi. Fyrirfram 
var búið að taka myndir af geimverunum 
með mynstrin í ákveðinni fjarlægð ásamt 
rauðu geimverunni í meiri fjarlægð. Með 
hjálp þessara mynda gat Valli svo leitað að 
geimverunum. Fyrst er myndin sem tekin 
er langt í burtu borin saman við myndina 
sem Valli tekur og ef rauður litur fannst í 
myndinni álítur Valli að hann hafi fundið 
geimveru. En til að komast að því hvaða 
geimvera þetta er fikrar Valli sig nær geim-
verunni og ber svo myndina sína saman 
við fyrirfram teknu myndirnar af geimver-
unum með mynstrunum á. Ef geimveran 
passar við hvorugt mynstrið er litið svo á 
að þetta sé þriðja geimveran sem er án 
mynsturs.

Einnig þurfti að passa upp á að Valli 
myndi keyra rétt upp að geimverunni og 
hitta í klóna til að taka hana upp. Innbyggð- 
ur reglir í Labview var fyrst prófaður til 
þessa verks en hann var ekki nógu næmur, 
þ.e. hann lét Valla beygja of mikið í hverri 
aðlögun þannig að myndavélin missti 
sjónar á geimverunni. Til að leysa þetta 

vandamál var búinn til reglir út frá því 
hversu mikið Valli þurfti að beygja miðað 
við hvar á myndinni geimveran er. Beint 
samband var nefnilega á milli hornsins 

á milli hlutarins og myndavélarinnar og 
hvar á myndinni hluturinn er. Þá var hægt 
að reikna út hversu mikið Valli þurfti að  
beygja í gráðum. 

Valli fær vírus
Ekki gekk þó allt eins og í sögu því allnokk-
ur óhöpp komu uppá sem töfðu verkefnið 
til muna. Til dæmis komst vírus í tölvuna 
hans Valla og þurfti að strauja hana fyrir 
vikið. Þá eyðilögðust allir daq-arnir einn 
daginn en þeir hafa samskipti við alla 
skynjara og mótorstýringar og því er ekki 
hægt að keyra Valla án þeirra. En það var 
ekki fyrr en skipt var um mótora að verk- 
efnið náði sér á skrið aftur því eftir það 
fóru mótorstýringarnar að gefa sig og fór 
mikill og mikilvægur tími í að reyna laga 
þær og bíða eftir nýjum. Sökum þess 
tókst ekki að fínstilla allt sem stilla þurfti 
né keyra allan hugbúnað saman.

Þrátt fyrir að ekki hafi tekist að klára Valla 
að fullu má draga marga ljósa punkta fram. 
Valli var orðinn mjög sjálfstæður í lokin 
og gat keyrt eftir pöntun með hjálp GPS-

tækisins sem er afrek út af fyrir sig. Við 
smíði og hönnun Valla þurftu nemendur 
að sýna útsjónarsemi, vinna sjálfstætt og 
vera duglegir að bjarga sér sjálfir enda er 
ekki til nein kennslubók um hvernig eigi að 
smíða svona bíl. Einnig lærðu nemendur 
mikilvægi samvinnu og góðra samskipta 
sem á eflaust eftir að koma sér einkar vel 
í framtíðinni sama hvað hún ber í skauti 
sér. 

Valli var orðinn mjög sjálfstæður í lokin og gat keyrt eftir 
pöntun með hjálp GPS-tækisins sem er afrek út af fyrir sig.

Ingibjörg Þ. Jóhannesdóttir 
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Nýtt íslenskt-enskt 
grófþýðingarkerfi frá 
Máltæknisetri

Rannsóknir í vélrænum þýðingum má rekja allt aftur til 1950 en eru 
tiltölulega nýjar af nálinni hér á landi. Þær fara m.a. fram undir merkjum 
Máltækniseturs en því er ætlað að vera samstarfsvettvangur Háskólans í 
Reykjavík, Háskóla Íslands og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum um rannsóknir, þróun og kennslu í máltækni.

Máltækni er rannsóknar- og þróunarsvið sem hefur það að mark-
miði að smíða kerfi sem geta unnið með og skilið náttúruleg  
tungumál og stuðlað að notkun þeirra í samskiptum manns og  
tölvu. Máltækni er þverfaglegt svið sem spannar t.d. tölvunar-
fræði, málvísindi og tölfræði. Tölvunarfræðideild Háskólans 
í Reykjavík (HR) var stofnaðili að Máltæknisetri (áður nefnt 
Tungtæknisetur) (http://www.maltaeknisetur.is) árið 2005 ásamt 
Málvísindastofnun Háskóla Íslands (HÍ) og orðfræðisviði Stofn-
unar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Máltæknisetrið er 
vettvangur fyrir samstarf þessara aðila um rannsóknir, þróun og 
kennslu í máltækni. 

Í upphafi ársins 2009 fékk Máltæknisetur ásamt samstarfs-
mönnum öndvegisstyrk frá Rannís fyrir verkefnið „Hagkvæm 
máltækni utan ensku – íslenska tilraunin“ (sjá http://iceblark.
wordpress.com). Hluti þessa styrks gekk til rannsóknarverkefnis 
á sviði vélrænna þýðinga sem hefur nú getið af sér nýtt kerfi til 
grófþýðinga úr íslensku yfir á ensku. Í þessari grein er fyrst fjallað 
almennt um vélrænar þýðingar og síðan fjallað nánar um þetta 
nýja grófþýðingarkerfi.

Vélrænar þýðingar
Í vélrænum þýðingum eru tölvur (hugbúnaður) notaðar til að 
þýða texta úr einu tungumáli, frummáli, yfir á annað tungumál, 
markmál. Vélrænar þýðingar eru eitt elsta rannsóknarsvið innan  
tölvunarfræði og máltækni – rannsóknir á sviðinu má rekja allt  
aftur til 1950 þegar vísindamenn við Georgetown University og 
hjá IBM gerðu tilraunir með þýðingar milli rússnesku og ensku 
(John Hutchins, 2005). Ýmsum aðferðum hefur verið beitt við 
þróun þýðingarkerfa í gegnum árin. Tvær þeirra helstu eru reglu-
aðferðir og tölfræðiaðferðir.

Í regluaðferðum (e. rule-based methods) byggir þýðingarkerfið 
á málfræðilegum reglum og orðasöfnum. Kerfið þarf jafnframt 
aðgang að málvinnslutólum eins og markara (e. part-of-speech 
tagger) og þáttara (e. parser) því nauðsynlegt er að geta greint 
textann annars vegar í orðflokka og beygingarlegar myndir og 
hins vegar í einstaka setningarliði og setningafræðileg hlutverk. 
Þekktasta dæmið um þýðingarkerfi sem byggir á regluaðferðum 
er SYSTRAN-kerfið (Mary Flanagan og McClure, 2002) sem  
notað er víða um heim.
 

Í kerfum sem byggja á tölfræðiaðferðum (e. statistical methods) 
eru þýðingar búnar til með hjálp tölfræðilíkans. Stikar (e. para-
meters) líkansins fást með sjálfvirkri greiningu á samhliða mál-
heildum, þ.e. textum á tungumáli A og sömu (þýddum) textum á  
tungumáli B. Í „hreinum“ tölfræðikerfum er engin málfræðiþekk-
ing innbyggð, hvorki á frummálinu né markmálinu. Þýðingarvélin, 
sem fyrirtækið Google býður upp á, http://translate.google.com, 
byggir t.d. á tölfræðiaðferðum.

Áður en Máltæknisetur hóf þróun á þýðingarkerfi á milli íslensku 
og ensku þá voru í raun einungis tvö kerfi aðgengileg almenningi 
sem gátu þýtt íslenskan texta á sómasamlegan hátt yfir á  
annað tungumál. Hið fyrra er fyrrnefnd þýðingarvél Google og 
hið síðara er þýðingarkerfi Stefáns Briem sem byggir á reglu-
aðferð og er aðgengilegt á vefsvæðinu http://www.tungutorg.is. 
 
Grófþýðingarkerfi Máltækniseturs
Þýðingarverkefni Máltækniseturs nefnist „Þróun grófþýðingar-
kerfis með tiltækum opnum tólum“. Grófþýðingaraðferðin  
(e. shallow-transfer machine translation) er afbrigði af reglu-
aðferð þar sem meginmarkmiðið er að koma merkingu til skila en 
minni áhersla er lögð á gæði þýðingar. Jafnframt er lögð áhersla 
á að þýðing gangi hratt fyrir sig í rauntíma.

Eins og heiti verkefnisins gefur til kynna þá er lögð áhersla á að 
nota opin tiltæk tól og gögn við þróun kerfisins. Hér er t.d. átt við 
að nýta málvinnslutól, sem þegar hafa verið þróuð, og opin gögn 
í þeim tilgangi að stytta þróunartímann. Mikil áhersla er lögð á að 
allur hugbúnaður og gögn sem notuð eru við þróunina séu opin 
því i) þannig geta fleiri tekið þátt í áframhaldandi þróun kerfisins 
og ii) þau gögn og forrit sem verða til geta nýst á auðveldan hátt 
í öðrum verkefnum. 

Helstu tól og gögn sem notuð hafa verið hingað til í verkefninu 
eru þessi:

• Apertium-kerfið (Carme Armentano-Oller o.fl., 2005)
• Reglumarkarinn IceTagger (Hrafn Loftsson, 2008)
• Lemmarinn Lemmald (Anton K. Ingason o.fl., 2008)
• Íslensk-enskur orðalisti frá bókaútgáfunni Forlagið

Hrafn Loftsson, lektor við tölvunarfræðideild HR
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Hrafn Loftsson er lektor við tölvunarfræðideild HR. Hann varði  
doktorsritgerð sína um mörkun og þáttun íslensks texta við University 
of Sheffield árið 2007. Rannsóknarsvið Hrafns er máltækni með áherslu 
á þróun aðferða og hugbúnaðar til að vinna með og greina íslensku og 
önnur auðlindalítil tungumál.

Hrafn Loftsson

Apertium-kerfið myndar grunn (e. platform) sem er sameigin-
legur þeim grófþýðingarkerfum er byggja á regluaðferðum og 
nýta sér þennan grunn. Þróunaraðilar sem nota grunninn þurfa 
eingöngu að þróa tól og setja saman gögn sem eiga við viðkom-
andi frum- og markmál. 

IceTagger greinir sérhvert orð í orðflokka og beygingarleg 
einkenni og Lemmald varpar orðmyndum yfir í nefnimyndir  
(lemmur). IceTagger og Lemmald eru hluti af IceNLP forritunarsafn- 
inu (Hrafn Loftsson og Eiríkur Rögnvaldsson, 2007) sem nýlega 
var gert að opnum hugbúnaði (sjá http://icenlp.sourceforge.net/).

Orðalistinn frá Forlaginu, sem hefur að geyma um 18.000  
nefnimyndir ásamt þýðingum, er notaður til að mynda grunn að 
tvímála (íslensk-ensku) orðasafni í Apertium-kerfinu. Ljóst er að 
gríðarlega mikil vinna sparast í verkefninu með því að geta nýtt 
þann orðalista. 

Lítum nú á það ferli sem á sér stað við þýðingu á íslenskri  
setningu, S, yfir í enska setningu, T, í Apertium-kerfinu. 
Gerum ráð fyrir að þýða skuli setninguna S = stóru strákarnir 
borðuðu góða súpu. Fyrst markar IceTagger sérhvert orð í S og  
Lemmaldið skilar viðkomandi nefnimynd. Úttakið (eftir vörpun 
yfir á það snið sem Apertium-kerfið krefst) er þetta:

stór<adj><pst><m><pl><nom><vei>
strákur<n><m><pl><nom><def>
borða<vblex><act><past><p3><pl>
góður<adj><pst><f><sg><acc><sta>
súpa<n><f><sg><acc><ind>

Fyrst í hverri línu er nefnimynd orðsins en þar á eftir fylgja tókar 
(e. tokens) sem saman mynda málfræðilegt mark. Sem dæmi 
má nefna að markið <n><m><pl><nom><def> merkir nafnorð 
(n=noun), karlkyn (m=masculine), fleirtala (pl=plural), nefnifall 
(nom=nominative) og viðskeyttur greinir (def=definite). 

Þessu næst eru svokallaðar tilfærslureglur (e. transfer rules) 
keyrðar til að framkvæma grunnþýðinguna. Úttakið að ofan er þá 
þáttað í einstaka setningarliði (t.d. nafnliði), tilfærslum beitt innan 
liða (t.d. er íslenskur viðskeyttur greinir gerður að enskum ákveð-
num greini fremst í nafnlið) og íslenskum nefnimyndum varpað 
yfir í samsvarandi enskar nefnimyndir með hjálp tvímála orða-
safnsins. Eftir þetta lítur úttakið þannig út:

the<det><pl>
big<adj><pst><m><pl><nom><vei>
boy<n><m><pl><nom><def>
eat<vblex><act><past><p3><pl>
a<det><sg>
good<adj><pst><f><sg><acc><sta>
soup<n><f><sg><acc><ind>

Að lokum er orðhlutafræðileg myndun (e. morphological genera-
tion) keyrð til að mynda réttu ensku orðmyndirnar úr nefnimyndun- 
um og viðkomandi mörkum. Hin endanlega þýðing er þá T = the 
big boys ate a good soup.

Samstarfsaðili Máltækniseturs í þessu rannsóknarverkefni er 
Universitat d’Alacant. Helstu rannsakendur frá þeim háskóla 
eru doktorsneminn Francis M. Tyers og dr. Mikel L. Forcada,  
prófessor, sem leitt hefur þróun Apertium-kerfisins frá árinu 
2004. Hjá Máltæknisetrinu hafa eftirtaldir komið að verkefninu: 
Martha Dís Brandt, meistaranemi í máltækni við HR, Hlynur  
Sigurþórsson, meistaranemi í tölvunarfræði við HR, dr. Hrafn 
Loftsson, lektor við tölvunarfræðideild HR (verkefnisstjóri), og 
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í íslenskri málfræði við HÍ. 

Á vefsetrinu http://nlp.cs.ru.is hefur nú verið sett upp form til 
að gera notendum kleift að þýða íslenskan texta yfir á ensku. 
Jafnframt hefur verið þróuð vefþjónusta sem gerir öðrum vef-
setrum kleift að senda setningar inn til þýðingar í rauntíma (sjá  
upplýsingar á http://nlp.cs.ru.is).

Ef vel tekst til við þróun ofangreinds kerfis gæti það orðið sú 
þýðingarvél sem flestir reiða sig á fyrir grófþýðingar úr íslensku 
yfir í ensku. Í framtíðinni ráðgerir síðan Máltæknisetur að þróa 
kerfi sem þýðir úr ensku yfir á íslensku, ásamt því að þróa kerfi 
sem þýðir á milli íslensku og annarra tungumála, t.d. færeysku. 
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hann kallar skapandi frumkvöðlastarfsemi 
(e. productive entrepreneurship) og hins 
vegar það sem hann kallar eyðandi frum-
kvöðlastarfsemi (e. destructive). Til skap-
andi frumkvöðlastarfsemi teljast ýmsar 
tegundir nýsköpunar, svo sem að setja á 
markað nýja vöru eða þjónustu, breyttir 
framleiðsluhættir, opnun nýrra markaða, 
notkun á nýju hráefni, eða breytingar á 
uppbyggingu atvinnugreina. Þessi tegund 
frumkvöðlastarfsemi hefur þau áhrif sem 
lýst hefur verið hér að framan, þ.e. hún er 
aflvaki aukinnar velsældar. Eyðandi frum-
kvöðlastarfsemi felur í sér nýjungar en þær 
nýjungar snúa fyrst og fremst að rentu- 
sókn (e. rent seeking). Með rentusókn á 
Baumol við alla viðleitni, sem ekki brýtur 
augljóslega í bága við lög og reglur, til að 
nýta auðlindir til að skapa tekjur fyrir sjálf-
an sig án þess að það leiði til framleiðslu-
aukningar í hagkerfinu. Sem dæmi um 
rentusókn má nefna hækkun á launum án 
þess að því fylgi fjölgun á vinnumarkaði, 
eða þegar hluthafi sem hótar yfirtöku er 

þessar takmarkanir. Til dæmis skapast 
meiri verðmæti við nota sjálfvirkar aðferðir 
til að skera þorskstykki og selja fiskstykk-
in fersk eða lausfryst en að þurrka hann 
og selja sem skreið. Þó svo að tímabundið 
sé hægt að auka velsæld án nýsköpun-
ar, þ.e. gera meira af því sem gerum 
nú þegar, þá er sú aukning takmörkuð.  
Hættan er sú að samfélag án nýsköpunar 
staðni, gangi of hart að auðlindum sínum 
og sé ekki samkeppnishæft til lengri tíma. 
Endurreisn sem tæki ekki tillit til þessa 
væri skammgóður vermir; svipað því að 
pissa í skóinn sinn til þess að halda á sér 
hita. Nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi 
er þess vegna mikilvæg fyrir endurreisn 
íslensks atvinnulífs.

Frumkvöðlastarfsemi, eins og mörg  
mannana verk, getur tekið á sig margvís-
legar myndir, sumar jákvæðar og sumar 
neikvæðar. Fræðimaðurinn William Bau-
mol (1990) hefur skipt frumkvöðlastarf-
semi í tvennt; annars vegar það sem 

Þegar fjallað er um leiðir til endurreisnar 
íslensks efnahagslífs í kjölfar Hrunsins 
berst talið gjarnan að mikilvægi nýsköp-
unar og frumkvöðlastarfs. Þegar atvinnu-
starfsemi dregst saman, atvinnuleysi 
eykst, skatttekjur lækka og kaupmáttur 
minnkar er brýnt að finna leiðir til þess að 
snúa þessari þróun við, en vegna erfiðrar 
skuldastöðu starfandi fyrirækja og hins 
opinbera beinast augun að nýsköpun og 
stofnun nýrra fyrirtækja. Einnig má túlka 
væntingar um nýsköpun í kjölfar Hrunsins 
sem ósk um breytingar, bæði hvað varðar 
viðskiptahætti og fjölbreytni, en íslenskt 
atvinnulíf hefur í gegnum tíðina ein- 
kennst af einhæfni og óheppilegum  
tengslum milli stjórnvalda og atvinnulífs.

En er nýsköpun og frumkvöðlastarf-
semi mikilvæg fyrir endurreisn íslensks  
atvinnulífs? Væri ekki skynsamlegra að 
vinna okkur upp með því að leggja áherslu 
á það sem við kunnum og gerum vel frek-
ar en að fara inn á ótroðnar slóðir með allri 
þeirri óvissu sem því fylgir? Og voru það 
ekki einmitt hinir svokölluðu frumkvöðlar 
sem komu okkar á kaldan klaka með  
áhættusækni sinni og útrás?

Flestir fræðimenn eru sammála um 
mikilvægi nýsköpunar og frumkvöðlastarf-
semi fyrir hagþróun og hagvöxt. Sam-
kvæmt Joseph Schumpeter (1934) er 
nýskapandi frumkvöðlastarfsemi hreyfiafl 
efnahagslífsins og aflvaki aukinnar fram-
leiðni og bættra lífsgæða. Án nýsköpunar 
er velsæld takmörkuð af magni auðlinda, 
t.d. hversu mikinn fisk er hægt að veiða, 
hversu mikla orku er hægt að virkja og 
hversu margar vinnandi hendur eru til 
staðar, ásamt eftirspurn eftir þeim vörum 
og þjónustu sem auðlindirnar nýtast til að 
framleiða hverju sinni. Nýsköpun felur í 
sér möguleika á því að auka þau verðmæti 
sem hægt er að búa til úr sama magni 
auðlinda og þess vegna losar hún um  

Engir frumkvöðlar = engin 
nýsköpun
Eru nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi mikilvæg fyrir endurreisn íslensks 
atvinnulífs? Greinarhöfundur reynir að sýna fram á að svo sé.

Rögnvaldur J. Sæmundsson, dósent við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík
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keyptur út á yfirverði. Í báðum tilfellum er 
sóst eftir auknum verðmætum til handa 
einstaklingum án þess að það skili sér í 
aukinni verðmætasköpun fyrir samfélagið 
í heild.

Baumol heldur því fram að framboð á frum-
kvöðlum, þ.e. fjöldi einstaklinga sem sé 
viljugur til að stunda frumkvöðlastarfsemi, 
geti verið mismunandi eftir þjóðríkjum, en 
sé nokkuð stöðugt milli ára. Jákvæð áhrif 
frumkvöðlastarfsemi séu hins vegar háð 
stofnanaumhverfi hverju sinni, þ.e. þeim 
leikreglum sem gilda í samfélaginu, bæði 
þeim sem settar eru fram í formi laga, 
reglna og því kerfi sem fylgir þeim eftir 
og þeim sem gilda óformlega sem hluti af 
menningu þjóðar. Þannig vill hann meina 
að breyttar leikreglur, frekar en breytingar 
í framboði frumkvöðla, ráði þeim áhrifum 
sem frumkvöðlastarfsemi hefur á velsæld 
þjóða.

Hugmyndir Baumol ríma nokkuð vel við 
niðurstöður Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) rannsóknarinnar á Íslandi. 
Undanfarin sjö ár hefur umfang frum-
kvöðlastarfsemi á Íslandi mælst mjög 
svipað; yfir 10% einstaklinga á aldrinu 18-
64 ára undirbúa stofnun eða hafa nýlega 
stofnað fyrirtæki. Þetta hefur ekki breyst 
þrátt fyrir það sem dunið hefur yfir þjóðina.
Það sem þarf að breytast eru þær leik-
reglur sem hafa áhrif á umfang skapandi 
frumkvöðlastarfsemi. Þrátt fyrir að engar 
mælingar séu til um að hversu miklu leyti 
frumkvöðlastarfsemi á Íslandi sé skap-
andi eða eyðandi má leiða að því líkum að 
eyðandi frumkvöðlastarfsemi hafi færst í 
aukana síðustu ár fyrir Hrun. Með því er 
ekki sagt að útrás bankanna og annarra 
fyrirtækja hafi í eðli sínu snúist um rentu-
sókn þeirra frumkvöðla sem þar tóku þátt. 
Hins vegar sköpuðu útrásin og leikreglur 

samfélagsins tækifæri til rentusóknar og 
ágóðinn af þeim tækifærum var miklu 
meiri og skjótari en ágóði af annarri frum-
kvöðlastarfsemi.

Engin nýsköpun verður án frumkvöðla-
starfs. Þess vegna er frumkvöðlastarf-
semi mikilvæg fyrir endurreisn íslensks 
atvinnulífs. Frumkvöðlastarf mælist mikið 
á Íslandi og það gefur fyrirheit um að við 
höfum alla burði til þess að vinna okkur út 
úr þeim vanda sem við blasir. Hvernig fer 
mun þó ráðast af því hvort okkur takist að 
búa til leikreglur sem nýta frumkvöðlakraft 
þjóðarinnar á uppbyggjandi hátt. 
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Yfir 10% einstaklinga 
á aldrinu 18-64 ára 
undirbúa stofnun eða 
hafa nýlega stofnað 
fyrirtæki. 

Rögnvaldur J. Sæmundsson

Rögnvaldur J. Sæmundsson er dósent við 
viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og 
forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar HR 
í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum. Hann 
lauk doktorsprófi í tæknistjórnun frá Chalm-
ers tækniháskólanum í Gautaborg og stundar 
rannsóknir og kennslu á sviði nýsköpunar og 
frumkvöðlastarfsemi.
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HaPP – matur sem stuðlar að heilbrigði 
og forvörnum gegn sjúkdómum
Unnur Guðrún Pálsdóttir

Mikil gleði og ánægja fylgir því að sjá draum sinn verða að veruleika, en 
það kostar líka (blóð), svita og tár. Að því komst greinarhöfundur þegar 
hún ákvað að láta draum sinn rætast.
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Fyrirtækið afurð MBA-náms í HR
Árið 2005 skráði ég mig í MBA-nám í 
Háskólanum í Reykjavík eftir að góður 
vinur hafði sagt mér frá náminu. Ég hóf 
námið um haustið og var þá þegar með 
hugmynd í kollinum um fyrirtæki sem mig 
langaði til að koma á laggirnar. Á þessum 
tíma voru flestir sem voru menn með 

mönnum að vinna hjá fjármálastofnunum 
eða stefndu á að fara að vinna hjá þeim 
og ég var svolítið feimin við að ræða hug-
mynd mína um fyrirtækið mitt sem var í 
allt öðrum geira. Eftir því sem mánuðirnir 
liðu jókst sjálfstraust mitt og ég orðaði 
hugmyndina við Sólveigu Dóru Magnús-
dóttur, lækni sem var með mér í MBA-
náminu. Mig langaði til að hjálpa fólki til að 
ná bestu heilsu sem möguleg væri með 
heilbrigðu mataræði. Sólveig tók hugmynd- 
inni vel og við unnum saman að viðskipta-
áætlun ásamt félögum okkar í skólanum.

MBA-námið nýttist mér gríðarlega vel því 
þar gat ég nýtt verkefnin í skólanum til að 
undirbúa fyrirtækið auk þess sem námið 
styrkti mig persónulega og gaf mér aukinn 
kjark og áræðni til að koma HaPP af stað.
Eftir að náminu lauk hef ég fundið sterk-
lega fyrir því hve dýrmætt er að eignast 
góða félaga og gott tengslanet því  
nokkrir af vinum mínum úr MBA-náminu 
hafa stutt mig í þessu ferli og tekið þátt 
í mótun HaPP auk þess sem Háskólinn 
í Reykjavík er einn af mínum fyrstu og  
bestu viðskiptavinum. 

Hvað er HaPP?
Nafnið HaPP stendur fyrir „healthy and 
pure products” og hefur það að markmiði 
að stuðla að auknu heilbrigði Íslendinga 
með hollum mat og fræðslu. Allar okkar 
vörur stuðla að heilbrigði þeirra sem neyta 
þeirra. Þetta get ég fullyrt því að við  
byggjum matseðla okkar og vörur á 
fjölmörgum og yfirgripsmiklum rannsókn-
um um tengsl á milli neyslu ákveðinna 
fæðutegunda og tíðni langvinnra sjúk-
dóma. Í þessu sambandi má nefna bók 
sem kom út á íslensku fyrir síðustu jól og 
nefnist “Bragð í baráttunni”. Í henni er á 

skýran hátt fjallað um hvernig við getum 
hamlað gegn krabbameinsvexti með því 
að borða ákveðnar fæðutegundir.

Viðskiptavinir okkar vita að þeir geta keypt 
hjá okkur tilbúnar máltíðir sem þeir geta 
verið fullvissir um að eru allt í senn, hollar, 
fjölbreyttar og bragðgóðar. Hjá HaPP fáum 
við reglulega bréf frá ánægðum viðskipta-
vinum sem lýsa því hvernig þeir hafa náð 
tökum á kvillum og einkennum sem hafa 
plagað þá lengi. Þessi bréf eru okkur mikil 
hvatning og auka hjá okkur bjartsýni á að 

við séum á réttri leið og að æ fleiri séu að 
láta sig heilbrigt mataræði varða.

Viðskiptavinir okkar eru kröfuharðir og 
hafa hjálpað okkur að þróa vörur HaPP 
með óskum sínum. Það er greinilega  
skortur á hollum vörum fyrir börn því við 
fáum þó nokkuð af beiðnum um holla 
næringu fyrir börn. HaPP er því að þróa 
hollan, bragðgóðan og spennandi mat 
sem stuðlar að heilbrigði barna svo að öll 
fjölskyldan geti notið lífsins heilbrigð og 
lífsglöð.

Það er greinilega 
vöntun á hollum 
vörum fyrir börn því 
við fáum þó nokkuð 
af beiðnum um holla 
næringu fyrir börn. 



44 Háskólinn í Reykjavík | Mars 2010 | hr.is

Af hverju HaPP?
Ég lærði sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands, 
starfaði um tíma við einkaþjálfun og hef 
alla tíð haft brennandi áhuga á öllu því sem 
viðkemur heilsu og heilbrigði. Lengi hef 
ég þó furðað mig á því hve heilbrigðiskerf-
ið hefur lítið nýtt sér þekkingu um áhrif 
mataræðis á heilsu okkar. Flestir eru vel 
meðvitaðir um hve hreyfing er mikilvæg 
í daglegu lífi til að viðhalda heilsunni en 
við erum ekki eins vel að okkur þegar  
kemur að heilbrigðu mataræði. Í námi 
í heilbrigðisvísindum á Íslandi er mikið  
kennt um sjúkdóma, einkenni, greiningu 
og meðferð en það er að mínu mati skort-
ur á námi sem snýst um hvað skapar  
heilbrigði, hvað viðheldur heilbrigði líka-

mans fram á efri ár, hvernig er lækninga-
máttur líkamans og hvernig getum við  
hjálpað líkamanum að lækna sig sjálfur. 
Margir langvinnir sjúkdómar eiga sam-
eiginlega rót. Einkennin eru vissulega 
margbreytileg og meðferðir þeirra líka en 
það eru nokkur atriði sem tengja þessa 
sjúkdóma saman og leiðin til að koma í 
veg fyrir að þeir nái sér á strik í líkamanum 
er falin í lífsstíl okkar. Það eru því stórar 
ákvarðanir sem við tökum á hverjum degi 
þegar við ákveðum hvað við ætlum að 
hafa í morgunmat, hádegismat og kvöld-
mat. Það góða er að við getum sjálf haft 
áhrif á heilsu okkar með heilbrigðu og rétt 
samansettu mataræði. 

Við viljum vaxa eins og tré – ekki 
eins og eldur

Það fylgir því mikil gleði og ánægja að sjá 
draum sinn verða að veruleika en það getur 
líka kostað blóð, svita og tár (a.m.k. svita 
og tár!) Núna í vetur mætti ég aftur til leiks 
í HR og tók þátt í einu námskeiði sem hafði 
ekki verið í boði árin sem ég var í MBA-
náminu. Ég fann hvað ég hafði gríðarlega 
gott af að setjast aftur á skólabekk og er 
ákaflega ánægð með það fyrirkomuag HR 
að veita útskrifuðum nemendum tækifæri 
til að koma á stök námskeið eftir útskrift. 
Eitt er að hrinda hugmynd í framkvæmd 

og stofna eigið fyrirtæki en annað er að 
taka fyrirtækið áfram næstu skref og sjá 
til þess að það nái að þroskast og þróast 
áfram. Það er mér því dýrmætt að geta 
leitað í skólann og fengið þar ráðgjöf góðra 
kennara og góðar umræður og vangaveltur 
samnemenda. 

Það er von mín að HaPP vaxi og dafni og 
verði öflugt fyrirtæki. Mér finnst ég best 
geta lýst sýn minni á vöxt HaPP með 
því að nota lýsingu sem ég fæ lánaða úr 
bókinni Revolution in a bottle sem er ein 
af námsbókunum sem ég las í vetur og 
segir sögu ungs fyrirtækis sem kallast Ter-
racycle. „Þú skalt vaxa meira eins og tré 
– minna eins og eldur”. Tré fær næringu 
sína úr jarðveginum, loftinu og frá sólinni. 
Á æviskeiði sínu getur tréð orðið afar 
stórt, sterkt og öflugt en það gefur alltaf 
eitthvað til baka til umhverfisins. Eldur 
hins vegar, gleypir það sem fyrir honum 
verður og étur það upp. Eldur getur orðið 
gríðarstór en fyrr eða síðar brennur hann 
upp og skilur eftir sig sviðna jörð.

Það er mér kappsmál að HaPP vaxi og 
styrkist meira eins og tré – minna eins og 
eldur. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á vefsíðunni: www.happ.is

Lengi hef ég þó furðað 
mig á því hve heil-
brigðiskerfið hefur 
lítið nýtt sér þekkingu 
um áhrif mataræðis á 
heilsu okkar. 

Unnur Guðrún Pálsdóttir er sjúkraþjálfari 
að mennt og með MBA-próf frá Háskóla-
num í Reykjavík. Hún hefur lengi starfað að  
forvörnum í heilbrigðisgeiranum og starfar 
meðal annars í stjórn Krafts – stuðningsfélags 
ungs fóls sem greinst hefur með krabbamein 
og aðstandenda þeirra. Hún heldur reglulega 
fyrirlestra um tengsl mataræðis og heilbrigðis. 

Unnur Guðrún Pálsdóttir 
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Kennsluverðlaun Háskólans í Reykjavík voru veitt í fyrsta sinn í 
febrúar sl. Verðlaunin hlaut Guðmundur Sigurðsson, prófessor við 
lagadeild HR. Guðmundur lauk doktorsnámi við lagadeild Oslóar-
háskóla árið 1996, en hann lauk prófi sem íþróttakennari og starfaði 
sem slíkur á 9. áratugnum áður en hann sneri sér að lögfræði.

Guðmundur hefur starfað við lagadeild HR frá árinu 2003. Sérsvið 
hans eru skaðabótaréttur, vátryggingaréttur, sjó- og flutningaréttur 
og almannatryggingaréttur og hefur Guðmundur kennt fjölda nám-
skeiða við HR á þessum sviðum.

Haustið 2007 gáfu Guðmundur og Ragnhildur Helgadóttir, prófessor 
við lagadeild HR, út bókina Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, 
en það rit er fyrsta ritið á Íslandi sem fjallar með yfirgripsmiklum 
hætti um íslenska almannatryggingakerfið og er grundvallarrit á 
sínu sviði.

Tilgangur kennsluverðlauna Háskólans í Reykjavík er að hvetja 
til nýsköpunar og þróunarstarfs í kennslu. Dómnefnd sem í sitja  
rektor, konrektor, formaður námsráðs, forstöðumaður kennslu- 
sviðs, formaður Stúdentafélags HR og framkvæmdastjóri  
mannauðs- og gæðamála fer yfir tilnefningar frá nemendum 

Kennsluverðlaun 
Háskólans í Reykjavík 2010

og starfsmönnum og byggir nefndin val sitt á þeim. Alls bárust 
dómnefnd 68 tilnefningar, aðallega frá nemendum skólans. Fjöldi  
nemenda í lagadeild tilnefndi Guðmund og á meðal þess sem 
tiltekið var í rökstuðningi þeirra var að Guðmundi tækist alltaf að 
gera námsefnið áhugavert og skemmtilegt, og að hann gerði miklar 
kröfur til nemenda sinna.

Guðmundur tók við verðlaununum af mikilli hógværð. Hann lagði 
áherslu á það í þakkarávarpi sínu að kennsla væri aldrei og gæti 
ekki verið eins manns vinna. Að koma fólki til mennta væri hópverk-
efni og í því hópverkefni væri æskilegt að hafa það að markmiði að 

sem flestir nemendur stæðust þau próf sem fyrir þá væru lögð. Það 
gerðu menn ekki með því að hafa prófin einföld og námsefnið létt, 
öðru nær, kennurum bæri að gera miklar kröfur til nemenda sinna, 
en meiri kröfur til sjálfs sín. Þannig næðu góðir kennarar árangri 
sem skilaði sér til nemenda þeirra.

Á myndinni hér að ofan eru frá vinstri: Ari Kristinn Jónsson, rektor 
HR, John B. Vander Sande, konrektor HR og Guðmundur Sigurðs-
son, handhafi kennsluverðlauna HR 2010 og prófessor við lagadeild 
HR.
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Enginn sá 
kerfishrunið fyrir
Í þessari grein veltir Stefán Svavarsson fyrir sér ástæðum 
fjármálahrunsins haustið 2008 og hvort hægt sé að kenna 
endurskoðendum að einhverju leyti um hvernig fór.

Í framhaldi af bankahruninu hefur að  
vonum farið fram umræða um hlutverk 
og ábyrgð endurskoðenda. Hér skal þess 
freistað að varpa nokkru ljósi á hvernig 
eðlilegt er að meta þátt endurskoðenda 
í því sambandi. Fyrst þykir þó rétt að 
eyða nokkrum orðum að sögulegum 
skýringum á hlutverki endurskoðenda og 
hvernig það hefur breyst í tímans rás. Með  
endurskoðendum er átt við hlutlausa  
umsagnaraðila um réttmæti og áreiðan-
leika reikningsskila fyrirtækja og stofnana. 
Í störfum endurskoðenda geta þó verið  
fólgin önnur verkefni, svo sem bókhalds-
þjónusta, skattaráðgjöf og rekstrarráðgjöf, 
en þau tilheyra ekki endurskoðun sem 
slíkri. 

Til hvers endurskoðun?
Skilgreining á endurskoðun hefur breyst 
talsvert i sögulegu samhengi. Framan 
af störfuðu endurskoðendur hjá skjól-
stæðingum sínum en ekki sjálfstætt 
og voru því nánast hluti af eftirlitskerfi  
þeirra. Markmiðið var þá beinlínis að gæta 
hagsmuna eigenda fyrirtækja og ganga úr 
skugga um að eignir fyrirtækjanna væru 
rétt notaðar og alfarið í þágu eigenda.  
Ennfremur var það hlutverk endurskoð- 
enda á þessum tíma að komast að því 
hvort starfsmenn eða aðrir hefðu dregið 
sér fé frá fyrirtækinu. Þessi var skipan 
mála á 19. öld og jafnvel fram á 20. öldina. 
Rætur þessa fyrirkomulags voru raunar 
miklu eldri og dæmi munu vera um ein-
hvers konar eftirlitsmenn stjórnvalda eða 
einstaklinga í rekstri mörg hundruð ár, ef 
ekki meira en þúsund ár, aftur í tímann. 

Fyrstu vísar að því að endurskoðendur 
starfi sjálfstætt eru frá nýlendutímanum 
og voru það einkum Bretar sem notuðu 
þjónustu þessara manna í eftirliti með  
rekstri útibúa í nýja heiminum. Hitt 
fyrirkomulagið var að vísu líka til að 
fyrirtækin réðu til sín menn til að sinna 
slíku eftirliti. Endurskoðendur voru sum 
sé byrjaðir að reka sjálfstæðar stofur sem 
buðu upp á eftirlit með fyrirtækjum og 
útibúum, hvar sem þau voru vistuð. 

Þegar sú breyting verður í fjármögnun 
fyrirtækja á seinni hluta 19. aldar að bjóða 
út hlutafé til almennings í auknum mæli, 
en fram til þess tíma voru fyrirtæki nær-
fellt eingöngu í eigu einstaklinga, kom 
fram það sjónarmið að hlutlaus aðili þyrfti 
að vera til sem hefði það hlutverk m.a. að 
staðfesta fjárhagsupplýsingar til notkunar 
í viðskiptum. Hér skiptir líka máli að láns-
fjármögnun verður á þessum tíma tals-
vert algengari og umfangsmeiri en áður. 
Það var við þessar aðstæður sem stétt  
endurskoðenda í núverandi mynd verður 
til. Má því segja, að í öndverðu hafi verið að  
vonum að hlutverk endurskoðenda hafi 
verið tvíþætt, þ.e. annars vegar eftirlit 
með eignum fyrir rekstraraðila (gamla 

Stefán Svavarsson, dósent við viðskiptadeild HR  

Stefán Svavarsson er dósent við viðskipta-
deild HR og forstöðumaður meistaranáms í 
reikningshaldi og endurskoðun. Stefán lauk 
prófi í viðskiptafræði með reikningshald og  
endurskoðun sem aðalfag frá Ríkisháskóla-
num í Ohio árið 1970. Hann var lektor í Háskóla 
Íslands í nærfellt 30 ár áður en hann réðist til 
HR og hann hefur einnig gegnt stöðu aðal-
endurskoðanda Seðlabanka Íslands.

Það er nánast óbrigðult að 
stærstu fjársvikamálin lúta að 
rangfærslum og fjársvikum 
forstjóra og framkvæmda- 
stjóra en ekki almennra 
starfsmanna.

Stefán Svavarsson 
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hlutverkið) og hins vegar vottun fjárhags-
upplýsinga fyrir utanaðkomandi aðila (nýja 
hlutverkið). 

Þegar líða tók á 20. öldina fóru áherslur 
endurskoðenda að breytast, þ.e. að svo 
miklu leyti sem þeir störfuðu sem endur-
skoðendur. Hægt og bítandi dró úr því að 
markmiðið með endurskoðuninni væri 
að hafa eftirlit með eignum í því skyni að  
uppgötva misferli og raunar svo að endur-
skoðendur andmæltu því að þeir hefðu 
nokkrar skyldur eða ábyrgð í þeim efnum. 
Það sjónarmið gekk hins vegar ekki upp 
gagnvart dómstólum og er þá fyrst og 
fremst verið að vísa til erlendra dómstóla, 
því lítið hefur reynt á þessi atriði fyrir 
íslenskum dómstólum. Stöðlum um 
framkvæmd endurskoðunar þurfti því að  
breyta til samræmis og staða málsins 
í dag er sú, að endurskoðendum ber að 
haga vinnu sinnig þannig að þeir séu 
þess meðvitaðir að misferli getur átt 
sér stað og þeir geta verið ábyrgir fyrir  
áhrifum rangfærðra reikningsskila sem 
stafa af misferli, ef það er talið hafa 
mikilvæg áhrif á efni þeirra. Af þessu er 
ljóst að endurskoðendur hafa ekki komist 
upp með það sjónarmið að þeir beri enga 
ábyrgð á áhrifum misferlis sem leitt geta 
til rangra reikningsskila. 

Endurskoðunartæknin
Það er ekki aðeins svo að markmiðin með 
endurskoðun hafi breyst heldur hefur 
staðfestingarvinnan einnig tekið nokkrum 
breytingum. Frá fyrstu tíð og fram undir 
miðja síðustu öld þótti ekki annað við hæfi 
en að skoða nánast öll gögn sem gera 
einn ársreikning, ef svo má segja. Hér var 
þó strax misræmi á milli framkvæmdar 
og texta fyrirmæla, enda nánast ófram- 
kvæmanlegt að ætlast til slíkrar rann-
sóknar. Tvennt olli breytingu á þessu.  
Annað var það að menn áttuðu sig á því að 
þetta var óþarfi, því unnt var að komast að  
ásættanlegum niðurstöðum með öðrum 
vinnubrögðum. Hitt var að á þessum tíma 
var aukinn skilningur á mikilvægi innra  
eftirlits fyrirtækja, þ.e. skipulagi í verkferl-
um til að treysta að með réttum hætti væri 
unnið. Það nýttu endurskoðendur sér og 
voru raunar hvatamenn þess að fyrirtæki 
innleiddu slíkt eftirlit á flestum sviðum 
rekstrar. Áhrifin á endurskoðun voru þau 
að nú var heimilt að skoða efnahags- 
og rekstrarliði með úrtaki á grundvelli  
úttektar á virkni innra eftirlits. Þessi tækni 
var kennd við kerfisbundna endurskoðun 
(e. system-based audit). 

Næst tók við það skipulag að beina sjón-
um að mikilvægustu og áhættumestu  

þáttum í rekstri hvers fyrirtækis í stað 
þess að skoða öll svið í rekstri þess. Þessi 
stefnubreyting, tilkomin vegna umkvart-
ana um of kostnaðarsama vinnu, var 
kennd við áhættugrundaða endurskoðun 
(e. risk-based audit). Enn er unnið sam-
kvæmt regluverki eða stöðlum sem eiga 
rætur í þessari áherslubreytingu. Hins 
vegar sýnist vera minna um, bæði hér- og 
erlendis, að næsta kynslóð af áherslum, ef 
svo má segja, sem háskólanna menn hafa 
þó verið að benda á um nokkurt skeið, hafi 
verið tekin í notkun. Hún er þessi: Beindu 
kröftum í endurskoðun að því að skoða allt 
sem lýtur að verkefnum og ákvörðunum 
forstjórans og framkvæmdastjóra. Þar er 

mesta áhættan og villuhættan sem síðan 
getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir eig-
endur og aðra fjármagnseigendur. Þessi 
tækni er kennd við rannsóknartengda  
endurskoðun (e. investigatory audit). 

Þess sjást því miður ekki greinilega merki 
að endurskoðunarheimurinn hafi tekið 
mið af þessum ábendingum háskóla-
manna en þær eru þó tilkomnar vegna 
stórra fjársvikamála sem upp hafa komið á 
síðustu tveimur áratugum eða svo. Það er 
nánast óbrigðult að stærslu fjársvikamálin 
lúta að rangfærslum og fjársvikum þess-
ara aðila en ekki almennra starfsmanna. 
Samkvæmt rannsóknum J.T. Wells sem 
er einn helsti sérfræðingur veraldarinnar í 
fjársvikum og rangfærslum í reikningsskil-
um kemur fram, að starfsmenn eru  
ábyrgir fyrir innan við 15% af heildartjóni 
af þessum sökum (e. employee fraud) 
en forstjórar og framkvæmdarstjórar fyrir 
meira en 85% (e. management fraud) 
og stór hluti þess stafar af rangfærslum 
í reikningsskilum í auðgunarskyni. Í þessu 
ljósi verður sú áhersla sérkennileg að 
eyða stórum hluta rannsóknarvinnu  
endurskoðenda í athuganir á virkni innra 
eftirlits á hinum ýmsu verksviðum, þar 
sem eigendur, forstjórar og framkvæmda-
stjórar koma hvergi nærri. Hið sama er 
að segja um áherslur sérstakra deilda í  
innri endurskoðun; reynslusagan segir að  
athygli og rannsóknum skyldi aðallega 
beint að yfirstjórn og eigendum en síður 
að minni spámönnum í rekstri fyrirtækja 
og stofnana. 

Af hverju hefðu þá endur-
skoðendur bankanna ein stétt 
manna átt að sjá kerfishrunið 
fyrir? Það er ósanngjörn 
krafa. 

Áritunin
Þegar endurskoðandi hefur lokið rannsókn 
sinni á efni reikningsskila áritar hann þau. 
Flestar áritanir eru án fyrirvara og form 
þeirra er mjög staðlað. Lesandi áritunar 
á að geta treyst því að sú heildarmynd 
sem dregin er upp af rekstri og efnahag 
fyrirtækja sé í samræmi við reglur um gerð 
þeirra. Lesandinn á ennfremur að geta 
treyst því að sú heildarmynd sé réttvísandi 
og gefi glögga mynd af rekstri og efnahag. 
Ef enginn fyrirvari er um rekstrarhæfi á 
lesandinn að geta treyst því að fyrirtækið 
geti a.m.k. starfað í eitt ár í viðbót. Það 
er markmiðið með þessum áritunum að 
greiða fyrir því að fyrirtæki geti átt við-
skipti við fjármagnseigendur, hvort sem 
þau grundvallast á efni reikningsskila eða 
ekki. Það liggur í hlutarins eðli að fyrirvara-
laus áritun endurskoðanda á reikningsskil 
fyrirtækis sem fer á hausinn á nokkrum 
mánuðum kemur engum að gagni. Það 
sem meira er að hún getur verið mjög 
skaðleg.

Hrunið
Þá loks að hruninu. Það er hin venjulega  
atburðarás þegar fyrirtæki verða gjaldþrota 
að undanfarinn er viðvarandi taprekstur 
og skuldasöfnun. Því var ekki að heilsa 
í birtum reikningsskilum bankanna; þeir 
sýndust hafa verið reknir með hagnaði 
fram að hrundegi, eins þversagnarkennt 
og það nú er. Ef aðeins er litið til þessara 
atriða verður ekki séð að þörf hafi verið 
fyrir endurskoðendur bankanna eða aðra 
að hlusta eftir viðvörunarbjöllum hafi þær 
verið að klingja. Mesta áhætta fjármagns-
eigenda tengist taprekstri fyrirtækja en 
ekki hagnaðarrekstri. Málið hér er hins 
vegar flóknara. 

Vitað var að bankarnir áttu í verulegum  
endurfjármögnunarvanda á árinu 2008, 
sem hófst raunar fyrr. En jafnvel þótt 
svo hafi verið þýðir það ekki endilega að 
allur reksturinn sé í uppnámi. Hafi fjár-
magn bankanna verið notað til arðbærra 
verkefna var engin ástæða til að ætla að 
eignasafnið félli í verði svo neinu næmi, 
þó að hikst kæmi í endurfjármögnun  
þeirra. Samkvæmt þessu var ekki sérstök 
ástæða fyrir eftirlitsaðila til að vera á 
varðbergi vegna þessa atriðis, enda fyrri 
vísbendingar um að endurfjármögnun-
arvandinn væri tímabundið ástand sem 
myndi senn leysast. 

Það var með hliðsjón af þessari sviðsmynd 
sem gert var ráð fyrir að bankarnir stæðu 
traustir fyrir og því ekki efni til að skrifa 
eignir niður. Afskriftareikningar útlána hjá 
bönkunum voru innan við 1% af heildar- 
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útlánum og hafði staðið þannig um  
nokkurra ára skeið. Er þá gefið að  
athugunaraðilar hafi metið það svo að 
hvorki rekstur sá sem til var lánað né  
tryggingar sem teknar voru gæfu tilefni 
til að hækka það mat á kröfum sem ekki 
myndu innheimtast. Allt virtist sem sé í 
blóma og ganga vel. 

Við þessar aðstæður og með þessa fram-
tíðarsýn sýnast ekki hafa verið nein tilefni 
til þess fyrir endurskoðendur bankanna að 
gera viðvart um rekstrarhæfisvanda, sem 
þeim ber þó skylda til að gera, líti þeir svo 
á að efast megi um að rekstur geti haldið 
áfram í eitt ár í viðbót. Lesendur áritunar 

þeirra á reikningsskil bankanna, bæði fjár-
festar og lánardrottnar og raunar almenn-
ingur yfirleitt mátti því vera í góðri trú um að 
rekstur og efnahagur þeirra væri traustur. 

En hvað gerðist svo sem leiddi til þess að 
þessi mynd reyndist því miður kolröng? 
Tvennt sýnist þar helst koma við sögu.  
Annað er kerfishrun bankakerfisins í beinu 
framhaldi af því að ekki reyndist unnt að 
leysa úr lausafjárvanda bankanna með  
hefðbundnum erlendum lausnum eða með 
innlendri aðstoð. Erlendir lánamarkaðir 
voru í frosti og millibankalán lögðust af; 
engum var treyst á þeim vettvangi og  
afleiðing þessa var sú vegna lánaskilmála 
að ekki aðeins næstu lán í greiðsluröð 
voru í uppnámi, heldur féll nærfellt allt 
lánasafnið í gjalddaga vegna ákvæða í 
lánaskilmálum. Þá höfðu innlendar stofn-
anir ekki burði til þess að veita nema  
takmarkaða aðstoð vegna stærðar banka-
kerfisins og mikil óvissa var um hversu 
lengi og hversu há hún þyrfti að vera til að 
brúa fjármögnunarvandann. Kerfishrunið 
sem hér varð á aðallega rætur í þessu.

Með vísan til ofanritaðs er það niðurstaða 
mín að fráleitt sé, þrátt fyrir þá kröfu sem 
gerð er til vinnubragða endurskoðenda í 
þeirra eigin regluverki um að mat sé lagt 
á svokallaða eðlislæga áhættu, að þeir hafi 
átt að sjá kerfishrunið og áhrif þess fyrir 
og því í áritun sinni á reikningsskil bank- 
anna að geta gert viðvart um það sem 
framundan var. Sannleikurinn í þessu máli 
er sá að kerfishrun bankanna sá enginn 
fyrir. Það gerðu hvorki innlendar né  
erlendar eftirlitsstofnanir og ekki heldur  
erlendir bankar, eins miklir og hagsmunir 

þeirra þó voru. Það gerðu ekki heldur 
greiningar- og matsfyrirtæki og þaðan af 
síður hagfræðingar sem nú tala sumir eins 
og alltaf hafi verið ljóst hvert stefndi. Af  
hverju hefðu þá endurskoðendur bank- 
anna ein stétt manna átt að sjá kerfis-
hrunið fyrir? Það er ósanngjörn krafa. Er 
málið ekki einfaldlega þannig vaxið að  
færni manna til að greina og skilja fullt 
samhengi allra þátta í hagkerfi landa og 
þjóða er bara ekki lengra komin en svo 
að kerfishrun geta orðið án þess að unnt 
sé að stoppa það? Og ekki er vissan um  
uppgötvun ágalla í kerfum meiri en svo 
að margir málsmetandi menn telja jafnvel 
að frekari kerfishrun séu framundan og 

glópska sé að ætla að menn hafi fundið 
lausnir til að koma í veg fyrir áhrif þeirra 
til frambúðar. 

Margir urðu þó til að sjá augljós hættu- 
merki eins og skuldasöfnunina, en 
það er allt annað mál; hún var partur af  
vandanum en ekki heildin. Á hana bentu 
innlendar og erlendar eftirlitsstofnanir 
sem og innlendir hagfræðingar sem láta 
sig almannahag varða. Var því raunar ekki 
þannig varið, að sú skuldasöfnun var fest 
í erlendum eignum lengi framan af og 
því minni áhætta þeim samfara fyrir inn-
lendan búskap? Þegar frá leið fór það á  
annan veg og erlendar skuldir fóru til þess 
að fjármagna innlenda fjárfestingu og 
neyslu. Það var svo sjálfstætt áhyggjuefni 
hversu veikburða úrræði eftirlitsstofnanir 
höfðu til að hamla af afli gegn þessari 
þróun. Er ekki staðreynd málsins sú, að 
menn verða að viðurkenna að mælitækin 
sem nú um stundir þykja góð, hvort sem 
þau varða einstaka rekstraraðila eða hag-
kerfi í heild, eru einfaldlega gölluð og geta 
brugðist bæði gagnvart því verkefni að 
meta stöðuna á líðandi stund, að ekki sé 
minnst á það flókna mál að spá fyrir um 
framtíðarhorfur?

En fleira kemur til. Með ofangreindu er ég 
alls ekki að undanskilja endurskoðendur 
allri ábyrgð, þó að þeir hafi ekki mátt sjá 
kerfishrunið fyrir frekar en aðrir. Þeir og 
aðrir sem málið varðar verða að standa 
skil á því að trúðverðug og áreiðanleg 
mynd hafi verið dregin upp af rekstri og 
efnahag bankanna, þ.e. þegar undanskilin 
eru áhrifin af kerfishruninu. Niðurstöðum 
heiðarlegra rannsókna á því hver sú staða 

var verða menn að una. Með heiðarlegum 
rannsóknum er átt við rannsóknir sem 
miðast við að athuga hvað menn hefðu 
mátt vita án þess að búa yfir vitneskju um 
hvernig fór. 

Það er einmitt þetta sem þarf, þ.e. að 
greina á milli áhrifa kerfishrunsins og  
þeirra vandamála sem bankarnir kunna að 
hafa verið búnir að koma sér í. Hins vegar 
er ljóst að þetta verk er mjög snúið og það 
er ugglaust svo að erfitt er að greina skörp 
skil þarna á milli. Það breytir þó engu um 
að það verður að reyna. Ljóst er að hrun 
bankanna stafar upphaflega af lausafjár-
vanda hjá erlendum bönkum og þar með 
endurfjármögnun innlendu bankanna. Hafi 
innviðir bankanna hins vegar verið fúnir, 
þ.e. eignasafnið skert án áhrifa kerfis-
hrunsins, og vinnubrögð verið óásættan-
leg til að treysta rekstur og eignir, án þess 
að þeir eða eftirlitsaðilar þeirra hafi komið 
slíkum fróðleik á framfæri, gætu menn 
þurft að sæta ábyrgð. Til þess getur þó 
ekki komið nema það sannist, að ekki 
hafi verið farið eftir reglum um rekstur 
banka sem og gildandi reglum um gerð 
reikningsskila við mat á eignum og skuld-
um; hið sama á við um fylgni við reglur um 
eftirlit hvers konar. Því má ekki gleyma í 
kappinu við að koma sök á menn, að reglu-
verkið sjálft getur verið vandamálið. 

Því miður virðist sem ekki hafi verið  
unnið að þessu máli sem skyldi en til 
þess hefði að mínum dómi þurft hóp er-
lendra sérfræðinga í réttarrannsóknum 
(e. forensic auditing). Slíkum rannsóknum 
hefði verið ætlað það hlutverk að vinna 
hratt og örugglega til að leiða í ljóst hvort  
reglur í rekstri bankanna voru brotnar og 
þar með taldar reglur um gerð reiknings-
skila og ennfremur hefði slík rannsókn 
átt að taka til þess hvort endurskoðun og  
annað formlegt eftirlit hafi verið í sam- 
ræmi við reglur. Þannig var t.d. unnið í 
Enron-málinu og öðrum stórum fjársvika-
málum og dómsmál gagnvart þátttak-
endum í þeim málum rekin á grundvelli 
rannsókna slíkra réttarsérfræðinga.

Á sama tíma hefði öll vinna stjórnvalda 
og annarra reglusmíðaraðila átt að fara í 
að finna lausnir á göllum gildandi kerfis til 
að treysta framtíðarrekstur en því miður 
sýnist á þeim bæ alltof mikil orka fara í 
þrætur um fortíðina en ekki nægilega mikil 
í uppbyggilegt starf. Erlendis hefur ein-
mitt verið unnið á þann hátt og nú eru að 
birtast nýjar reglur á hinum ýmsu sviðum 
fjármála- og eftirlitskerfisins. Það er vel og 
vonandi njótum við góðs af þeim endur-
bótum þegar fram líða stundir. 

Því miður virðist sem ekki hafi verið unnið að þessu 
máli sem skyldi en til þess hefði að mínum dómi þurft 
hóp erlendra sérfræðinga í réttarrannsóknum. 



 hr.is | Mars 2010 | Háskólinn í Reykjavík 49

Rannsóknarverðlaun Háskólans í Reykjavík voru veitt í fyrsta 
sinn í febrúar sl. Verðlaunin hlaut Magnús Már Halldórsson, 
prófessor við tölvunarfræðideild HR. Magnús lauk doktors-
prófi frá Rutgers University árið 1991, og hefur starfað við 
kennslu og rannsóknir síðan.

Magnús kom til starfa við tölvunarfræðideild HR frá árinu 
2007, eftir að hafa starfað við tölvunarfræðideild HÍ frá árslok- 
um 2001. Sérsvið hans eru á sviði reiknirita, netafræða og 
lífupplýsingafræði.

Magnús hefur unnið til fjölda verðlauna fyrir rannsóknir sínar 
og hann hlaut m.a. Hvatningarverðlaun Rannís árið 2001, 
en þau eru ein virtasta viðurkenning sem veitt er í íslensku 
vísindasamfélagi.

Magnús hefur fengið birtar yfir 100 ritrýndar vísindagreinar á 
ferli sínum, sem hann hefur ýmist ritað einn eða í samstarfi 
við aðra fræðimenn, en samstarfsmenn hans í rannsóknum 
og fræðaskrifum eru tæplega 80 talsins, þ. á m. margir  
fremstu vísindamenn heims á sviðum tölvunarfræðirann-
sókna. Samstarfsmenn Magnúsar koma víða að en aðal-
lega hefur hann unnið með bandarískum og japönskum 
vísindamönnum.

Í álitsgerð dómnefndar segir að Magnús sé einn þekktasti 
vísindamaður Íslands. Hann sé afkastamesti fræðimaður 
þjóðarinnar á sviði tölvunarfræða (með yfir 100 ritrýndar  

Rannsóknarverðlaun 
Háskólans í Reykjavík 2010

útgáfur) og að hann sé sá íslenski stærðfræðingur sem mest 
hafi gefið út af vísindagreinum. Þá hafi hann fengið úthlutað 
fjölmörgum rannsóknarstyrkjum frá Rannís og honum hefur 
einnig verið boðið að stjórna rannsóknum við stofnanir víða 
um heim.

Tilgangur rannsóknarverðlauna HR er að hvetja fræði-
menn skólans til frekari dáða. Í dómnefnd sitja rektor og 
konrektor HR, formaður rannsóknarráðs, forstöðumaður 
rannsóknarþjónustu og framkvæmdastjóri mannauðs- og 
gæðamála. Dómnefnd bárust 5 tilnefningar, en leitað var til-
nefninga á meðal starfsmanna skólans. Í starfi sínu og vali 
skoðar dómnefnd sérstaklega ritrýndar greinar fræðimanna, 
árangur við að fá úthlutað styrkjum til rannsókna, framlag og 
þátttaka þeirra í rannsóknum innan HR, árangur þeirra við að 
laða ungt fólk til rannsóknarstarfa í HR og frumkvæði fræði-
manna við að tengja akademískar rannsóknir við atvinnulífið.

Á myndinni hér að ofan eru frá vinstri: Ari Kristinn Jónsson, 
rektor HR, John B. Vander Sande, konrektor HR og Magnús 
Már Halldórsson, handhafi rannsóknarverðlauna HR 2010 
og prófessor við tölvunarfræðideild HR.
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Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands 2010 voru veitt við 
hátíðlega athöfn á Bessastöðum í byrjun mars. Verkefnið 
sem hlaut verðlaunin að þessu sinni heitir Súrefnis- og hjart-
sláttarnemi og vinningshafinn er Ásgeir Bjarnason. Hann 
lauk BSc-prófi í heilbrigðisverkfræði frá Háskólanum í  
Reykjavík sl. vor og stundar nú meistaranám í heilbrigðis-
verkfræði í Finnlandi.

Leiðbeinendur Ásgeirs í verðlaunaverkefninu voru þeir  
Sigmar Guðbjörnsson og Hákon Óli Guðmundsson hjá  
Stjörnu-Odda.

Verkefnið fólst í því að hanna frumgerð súrefnismettunar- og 
hjartsláttarnema sem nota á við dýrarannsóknir og kanna 
hvaða vandamál koma upp við smíði og prófun á slíkum 
tækjum. Lokatakmark verkefnisins var að þróa örsmátt og 
ígræðanlegt mælitæki fyrir tilraunadýr þar sem einungis er 
þörf á smávægilegri aðgerð en hefur þann kost að draga 
mikið úr áhrifum vegna hegðunar dýrsins. Í þessum fyrsta 
áfanga verkefnisins var lögð áhersla á að finna út hvaða 
rafeindatæknileg vandamál koma upp við notkun á slíkum 
mælum og hvernig best er að leysa þau. Ásgeir náði vel 
þeim markmiðum sem lagt var upp með í verkefni sínu og 
gott betur en það, því niðurstöður úr verkefni hans eru nær 
raunverulegri vöruþróun en lagt var upp með.

Verkefnið og starf Ásgeirs mun hjálpa þróunarteymi  
Stjörnu-Odda við að taka næstu skrefin og flýta fyrir 

HR-ingur hlýtur Nýsköpunarverðlaun 
forseta Íslands 2010

vöruþróun og hanna vöru sem er fyrst og fremst ætluð fyrir 
erlendan markað. Þar með hefst leiðangur verkefnisins í að 
þróa seljanlega vöru til útflutnings, sem spennandi verður 
að fylgjast með í framhaldinu. Verkefni Ásgeirs er þannig 
komið í fyrirmyndarflokk nemendaverkefna, með stuðningi 
Nýsköpunarsjóðs námsmanna, sem þróast hafa í fullvaxin 
rannsóknar- og þróunarverkefni fyrirtækja með vöruþróun 
og útflutning að leiðarljósi.

Tveir HR-ingar tilnefndir
Annar HR-ingur var einnig tilnefndur til Nýsköpunarverðlaun-
anna að þessu sinni; Gunnar Steinn Valgarðsson, nemandi 
við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík. Hann er  
ennfremur heiðursnemandi í Aperio-kerfinu við HR.

Verkefni Gunnars Steins ber heitið Sjálfvirki lestrar- og 
sýndarkennarinn og er það tölvuforrit með grafísku vél-
menni sem kennir lestur. Hugmyndin að verkefninu spratt 
upp vegna nýrra rannsókna sem benda til þess að lestrar-
kunnáttu í grunnskólum fari hnignandi. Verkefnið fól í sér 
vinnu að frumgerð hugbúnaðar sem veitir byrjendum í lestri 
möguleika á að þjálfa eigin lestrarkunnáttu með sérstakri 
aðstoð sjálfvirks lestrarkennara. Sjálfvirkni kennarans felst 
í gervigreind sem getur greint villur í lestri og leiðrétt no-
tendur í rauntíma. Hagnýting þessa hugbúnaðar er ætluð til 
þess að hvetja byrjendur í lestri til þess að þjálfa sig í að 
bæta sína lestrarfærni.

Um verðlaunin
Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands eru veitt árlega þeim námsmönn-
um sem hafa unnið framúrskarandi starf við úrlausn verkefnis sem 
styrkt var af Nýsköpunarsjóði námsmanna. Verðlaunin voru fyrst veitt 
í ársbyrjun 1996 og eru því nú veitt í fimmtánda sinn. Forseti Íslands 
Ólafur Ragnar Grímsson afhendir verðlaunin árlega. Samtök iðnaðar-
ins gefa verðlaunin í ár. Verðlaunagripirnir eru hannaðir af Ragnheiði  
Ingunni Ágústsdóttur myndlistarmanni og Sigurði Má Helgasyni  
hönnuði.

Um Nýsköpunarsjóð námsmanna
Nýsköpunarsjóður námsmanna var stofnaður árið 1992 til þess að 
útvega áhugasömum nemendum sumarvinnu við metnaðarfull og  
krefjandi rannsóknaverkefni. Styrkjum er úthlutað til kennara á háskóla-
stigi, fyrirtækja, rannsóknastofnana eða einstaklinga sem teljast hafa 
sérþekkingu á ákveðnu sviði, til þess að ráða stúdenta til sumarstarfa. 
Markmið sjóðsins er að stuðla að nýsköpun, jafnt fyrir atvinnulíf sem á 
fræðasviði.
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Á rannsóknarstofunni starfa þrír fastir  
starfsmenn, tveir sérfræðingar (post-doc) 
og einn tæknimaður, auk sumarstarfs-
manna og meistaranema. Rannsóknirnar 
eru á sviði straumfræði (e. fluid mechan-
ics) og skiptast í númerískar hermanir 
og tilraunir á iðustreymi (e. turbulence). 
Rannsóknirnar hafa verið styrktar af 
Rannsóknasjóði, Tækjasjóði auk sjöttu 
rannsóknaráætlunar Evrópusambandsins.

Iðustreymi er til staðar í flestum náttúru-
legum og verkfræðilegum flæðum, að 
þeim flæðum undanskildum þar sem 
hraði vökvans er mjög lítill eða stærðar-
skalar örsmáir. Flestir kannast við það 
hvernig lagskiptur reykur sem stígur upp 
frá sígarettu umbreytist í ófyrirsjáanlega 
hvirfla, iðustreymi. Iðustreymi er til staðar 
í flæðum umhverfis farartæki, byggingar 
og flest dýr, auk þess að eiga sér stað í 
flæðum í pípum, ám og vötnum. Andrúms-
loftið er iðustreymið, eins og glöggt má 
sjá á skýjum og reyk sem leggur upp frá 
strompi. Þrátt fyrir langa rannsóknarsögu 

er skilningur okkar á iðustreymi enn tak-
markaður. Þegar þýski eðlisfræðingurinn 
Werner Heisenberg var inntur eftir því 
að hverju hann myndi spyrja Guð ef færi  
gæfist, var svarið: „Hví afstæði, og hví 
iðustreymi? Ég trúi því að hann hafi svar 
við því fyrra.“ 

Grunnmarkmið þeirra rannsóknarverk-
efna sem unnin eru á rannsóknarstofunni 
er að auka skilning okkar á smásærri  
uppbyggingu iðustreymis. Sér í lagi er lögð 
áhersla á að varpa ljósi á dreifni aðskota-
efna í iðustreymi, agna eða eiginleika, svo 
sem sót, hita og efnasambönd í andrúms-
lofti. Í tilraununum sem verið er að setja 
upp þessa stundina er leitast við að líkja 
eftir þeim aðstæðum sem fyrir hendi eru 
í skýjum, með það að markmiði að auka 
skilning okkar á mikilvægi iðustreymis við 
myndun regndropa. Smáir dropar verða til 
við þéttingu vatnsgufu á ískristalla, smærri 
vatnsdropa eða aðskotaefni. Til þess 
að mynda vatnsdropa þurfa fjölmargir  
árekstrar smærri dropa að eiga sér stað. 

Iðustreymi er allt í 
kringum okkur
Rannsóknarstofa í iðustreymi við Háskólann í Reykjavík var sett 
á laggirnar í upphafi árs 2007 af Ármanni Gylfasyni, lektor við 
tækni- og verkfræðideild.

Ýmsir telja að iðustreymi sé einn af þeim 
þáttum sem skapi hagstæðar aðstæður 
fyrir aukna árekstrartíðni dropa og þar 
með hraðari vöxt dropa til myndunar  
regndropa.

Í tilraununum er háhraða myndavél  
notuð til að fylgja eftir hreyfingum agna í 
iðustreymi, sem er framkallað í lokuðum 
vatnstanki. Til að ná fram nægjanlegri  
upplausn eru myndir teknar á 1000-
20.000 Hz, við svo háa tíðni þarf töluvert 
öflugan ljósgjafa til að nema agnirnar og 
því er notast við leisi, sem vinnur á sömu 
tíðni. Niðurstöður tilraunanna eru síðan 
bornar saman við tölvuhermanir, þar sem 
grunnjöfnur straumfræðinnar eru leystar 
(e. Direct Numerical Simulation). Slíkir  
tölvuútreikningar eru mjög flóknir og eru 
einungis nothæfir við einfaldar aðstæður.

Ármann Gylfason 

Ármann Gylfason er lektor við tækni- og 
verkfræðideild HR. Hann lauk PhD-gráðu 
í flugvélaverkfræði við Cornell University 
sama ár. Ármann hefur fengist við rannsóknir 
á sviði straumfræði og varmafræði, með 
áherslu á iðustreymi (e. turbulence). Núver-
andi rannsóknarhópur hans samanstendur 
af fjórum BSc- og MSc-nemum og 2  
sérfræðingum (post-doc). Hann hefur hlotið 
styrki frá Rannís og Evrópusambandinu til að 
stunda rannsóknir, tilraunir og hermanir.

Eftir Ármann Gylfason 
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Heilbrigðisréttur: Spennandi jarðvegur 
fyrir lögfræðilegar rannsóknir

Oddný Mjöll Arnardóttir, prófessor við lagadeild HR, hefur undanfarin ár tekið þátt í norrænu 
rannsóknarsamstarfi á sviði heilbrigðisréttar. Hún féllst á að segja okkur frá rannsóknum á þessu sviði 
og samstarfinu innan Nordic Network for Research in Biomedical Law.

Meginrannsóknarsvið mitt hefur verið á 
sviði alþjóðlegrar mannréttindaverndar og 
jafnréttis en ég hef í seinni tíð í síauknum 
mæli beint sjónum mínum að sviði heil-
brigðisréttar. Áhuginn á því réttarsviði á 
rætur að rekja til rannsóknar sem ég gerði 
árið 1998 vegna „gagnagrunnsmálsins“ 

svokalla sem snerist um áform Íslenskrar 
erfðagreiningar um starfrækslu miðlægs 
rannsóknargagnagrunns á heilbrigðissviði. 
Það mál var merkilegt fyrir margra hluta 
sakir, en út frá sjónarhóli lögfræðinnar 
setti það í skýran fókus hvernig álitaefni 
tengd heilbrigðismálum og rannsóknum á 
heilbrigðissviði velta upp mörgum grund-
vallarspurningum mannréttindalögfræð-
innar, s.s. um mannlega reisn, sjálfræði, 
friðhelgi einkalífs o.fl. Málið var eitt hið 
fyrsta sinnar tegundar í heiminum og því 
var þar tekist á við þau lögfræðilegu álita-
efni sem risu í fyrsta sinn. Þar kristallaðist 
einnig hvernig hin öra þróun þekkingar og 
tækni á þessu sviði getur valdið hinum 
lýðræðislegu ferlum sem lúta að því að lög-
festa bindandi hegðunarreglur töluverðum 
vandræðum. Slík ferli eru mun svifa- 
seinni en þekkingar- og markaðsþróunin 
og hafa því stundum ekki ráðrúm til að 

bregðast við áður en ný tækni, s.s. gagna-
grunnar eða erfðagreiningarpróf til einka-
nota, er hönnuð og markaðssett. Það 
er einnig einkenni á þessu réttarsviði að 
þegar réttarkerfið leitast við að bregðast 
við slíkri þróun er þekkingar- og flækju-
stigið oft á tíðum það hátt að mikil þörf er 

á þverfaglegri nálgun og samvinnu margra 
sérfræðinga, s.s. á sviði lögfræði, siðfræði, 
heilbrigðisvísinda og upplýsingatækni.  
Réttarsvið heilbrigðisréttar er því óvenju 
frjór og spennandi jarðvegur fyrir lögfræði-
legar rannsóknir. 

Til samræmis við þetta hefur áhugi á 
rannsóknum á sviði heilbrigðisréttar og 
lögfræði lífvísinda aukist mjög mikið.  
Hefðbundin lögfræðileg tök á viðfangs-
efnum á sviðinu hafa hingað til byggst 
á meginreglum og nálgunum annarra 
réttarsviða, s.s. stjórnsýsluréttar, skaða-
bótaréttar og refsiréttar. Á sama tíma 
hefur réttarþróun verið mjög ör, bæði á 
vettvangi landsréttar, Evrópuréttar og 
þjóðaréttar. Því hefur lögfræðileg orðræða 
á sviðinu í auknum mæli beinst að þeirri 
spurningu hvort heilbrigðisréttur sé sjálf-
stætt réttarsvið sem stýrist af sínum eigin 

meginreglum og lagalegu kenningum eða 
hvort í raun sé bara um að ræða saman- 
safn réttarreglna af hinum ýmsu ólíku  
réttarsviðum sem eigi það eitt sameigin- 
legt að fjalla með einhverjum hætti um 
heilsu, heilbrigðisþjónustu og tengd  
viðfangsefni.

Árið 2006 stóð Háskólinn í Uppsölum fyrir 
norrænum fundi og ráðstefnu um heil-
brigðisrétt þar sem rannsakendur komu 
saman og kynntu rannsóknir sínar og 
nýlega löggjöf síns heimaríkis. Í kjölfar 
þess fundar var síðan stofnað formlegt 
netverk rannsakenda á réttarsviðinu sem 
hlaut nafnið Nordic Network for Research 
in Biomedical Law. Netverkið sótti um 
styrk til Norræna rannsóknarráðsins,  
NordForsk, og fékk hann fyrir árin 2007-
2010. Það er e.t.v. tímanna tákn að tekin 
var um það ákvörðun í upphafi samstarfs-
ins að öll samskipti myndu fara fram á 
ensku. Þótt hinar sameiginlegu norrænu 
rætur risti djúpt, og séu í raun í forgrunni 
samstarfsins, var talið vænlegra til árang-
urs að allir þátttakendur skildu hvern  
annan örugglega þegar kæmi að um-
ræðum og virku rannsóknarsamstarfi, 
auk þess sem oft og tíðum er unnið 

með frumheimildir og viðtekið fagmál á  
ensku. Markmið netverksins er almennt 
séð að vera vettvangur fyrir norræna 
rannsóknarsamvinnu og þróun þessa  
réttarsviðs. Netverkið er leitt af Háskólan-
um í Uppsölum, en aðrir þátttakendur 
eru Kaupmannahafnarháskóli, Háskólinn í 
Bergen, Háskólinn í Helsinki og Háskólinn 
í Reykjavík. Netverkið hefur staðið fyrir 
tveimur rannsóknarráðstefnum, þ.e. þeirri 
upphaflegu sem haldin var í Uppsölum 

Þátttakendur á vinnustofu doktorsnema í heilbrigðisrétti sem haldin var við HR 3.-5. september 2009.

Áhugi á rannsóknum á sviði 
heilbrigðisréttar og lögfræði 
lífvísinda hefur aukist mjög 
mikið. 

Oddný Mjöll Arnardóttir, prófessor við lagadeild HR 
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Dr. Oddný Mjöll Arnardóttir er prófessor við 
lagadeild Háskólans í Reykjavík. Hún stundar 
einkum rannsóknir á sviðum mannréttinda, 
jafnréttislöggjafar og heilbrigðisréttar. Hún er 
höfundur tveggja bóka um mannréttindi sem 
gefnar hafa verið út á alþjóðlegum vettvangi 
og hefur auk þess birt fjölda ritrýndra greina 
og bókarkafla.

2006 og annarri sem haldin var í Helsinki 
2008. Þriðja ráðstefnan verður haldin við 
Kaupmannahafnarháskóla dagana 14.-16. 
apríl 2010 og hefur hún þemað „Trends 
and Challenges in Nordic Health Law“. Á 
ráðstefnunum gefst tækifæri til að kynna 
nýjustu rannsóknir á réttarsviðinu og efla 
akademíska umræðu. Þá hefur netverkið 
einnig staðið fyrir þremur vinnustofum 

doktorsnema en litið er svo á að það sé 
mikilvægt hlutverk netverksins að vera 
vettvangur fyrir samstarf og samskipti 
doktorsnema á réttarsviðinu en þeir eru 
annars of fáir í hverju landi til að mynda 
nægilega virkt og hvetjandi rannsóknarum-
hverfi. Vinnustofurnar fara þannig fram að 
unnið er með ákveðin aðferðafræðileg 
þemu hverju sinni en auk þess fá nemarnir 
tækifæri til að kynna og ræða verkefni sín. 
Utanaðkomandi fyrirlesarar eru einnig 
fengnir til samstarfs til viðbótar við þann 
fulltrúa úr stýrihóp netverksins sem leiðir 
vinnustofuna og leiðsegir doktorsnemun-
um hverju sinni. Vinnustofur hafa verið  
haldnar við Kaupmannahafnarháskóla 
(2008), Háskólann í Bergen (2009) og 
Háskólann í Reykjavík (2009). Þema vinnu- 
stofunnar sem haldin var hér við HR var 

„Human Rights Approaches to Research 
in Biomedical Law.“ Gestafyrirlesarar 
voru Vilhjálmur Árnason, prófessor í heim-
speki við Háskóla Íslands og Henriette 
Roscam-Abbing, professor emeritus í 
heilbrigðis-rétti við Háskólann í Utrecht. 
Þátttakendur voru fimm og komu þeir frá 
Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi og tókst 
vinnustofan í alla staði mjög vel. Loks má 
nefna að auk þess að halda ráðstefnur og 
vinnu-stofur doktorsnema hefur netverkið 
getað fjármagnað rannsóknarheimsóknir á 

Oddný Mjöll Arnardóttir

milli háskóla sem og fundi og rannsóknar-
seminör um einstök viðfangsefni. Meðal 
annars naut ég góðs af þessu samstarfi 
með rannsóknardvöl við Kaupmanna- 
hafnarháskóla vorið 2009.

Auk samanburðarrannsókna á nýmælum 
í löggjöf Norðurlandanna er nú unnið að 
tveimur rannsóknarverkefnum á vettvangi 

netverksins. Annars vegar er um að ræða 
rannsókn á áhrifum Sáttmála Evrópuráðs-
ins um mannréttindi og líflæknisfræði 
á norrænan rétt. Rannsóknarseminar 
um þetta viðfangsefni var haldið við 
Háskólann í Helsinki í febrúar sl. og er  
stefnt að birtingu greinar í kjölfarið. Hins 
vegar vinnur stýrihópur netverksins að 
rannsókn á tilvistargrundvelli norræns 
heilbrigðisréttar undir titlinum „The Rai-
son d‘être of Nordic Health Law“, en sú 
rannsókn verður kynnt á ráðstefnunni 
í Kaupmannahöfn í apríl 2010 og birt í 
kjölfarið.

Það er mjög gefandi faglega að taka þátt í 
svona virku norrænu rannsóknarsamstarfi 
og samstarfið í þessu tiltekna netverki 
hefur auk þess einkennst af afar góðum 
anda. Stefnt er að því að efla hið norræna 
samstarf enn frekar og afla netverkinu 
áframhaldandi fjármögnunar. Hvað ís- 
lenska þáttinn varðar þá stefni ég að því að 
halda áfram að byggja upp rannsóknarstarf 
á þessu réttarsviði. Næsta skref í þeim  
efnum er að ráða doktorsnema í rannsóknir 
á sviði heilbrigðisréttar hér við lagadeild 
HR. Áhugasamir mega gjarnan hafa sam-
band við mig. 

Það er mjög gefandi faglega að taka þátt í svona virku norrænu rannsóknars-
amstarfi og samstarfið í þessu tiltekna netverki hefur auk þess einkennst af 
afar góðum anda.
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Takmörkuð ábyrgð hluthafa – 
siðferðilegt sjónarhorn

Hin síðari ár á Íslandi hefur mikil áhersla verið lögð á mælanlegan 
árangur og þekkingu sem hægt er að hafa forspárgildi af. Svo mikil 
hefur áherslan verið í þessum efnum að þegar hinn óútreiknan-
legi markaður, með allar sínar vísitölur og viðmið er annars vegar, 
hafa menn í ótal fyrirtækjum og stofnunum reynt að koma mönn-
um í skilning um að markaðurinn sé í raun skiljanlegt fyrirbæri 
sem lúti með einhverjum hætti lögmálum af sama tagi og þeim 
sem finna má í náttúruvísindunum. Það er svo sem skiljanlegt að 
tilraun hafi verið gerð til þess, enda hefur mannskepnan mikla 
þörf fyrir það að hafa stjórn á þeim aðstæðum sem hún stendur 
í á hverjum tíma. Það sem lýtur óhagganlegum lögmálum hlýt-
ur að teljast viðráðanlegra en það sem er óútreiknanlegt eða 
tengt óskiljanlegum lögmálum. Viðleitnin til að fella markaðinn 
og viðskiptin í hið viðráðanlega form, rammann sem hægt er að 
skilja til hlítar, er því í raun sjálfsbjargarviðleitni sem ekki má gera 
lítið úr.

Illskiljanlegur markaður
En markaðurinn er ólíkindatól sem sjaldan markast af rökrétt-
um breytingum og í þeim tilvikum þar sem hann gerir það, er 
ómögulegt að sjá fyrir alla þá áhrifaþætti sem breytt geta gangi 
mála. Viðskipti byggja ætíð á tilfinningum, væntingum og trú og 
viðskiptahættir eru einnig breytilegir eftir menningarheimum. Við 
höfum orðið vitni að því á síðustu misserum að siðferðiskennd, 
eða vöntun á henni, hefur haft töluverð áhrif á markaðinn, og þá 
vegna þess að hún hefur með einum eða öðrum hætti áhrif á 
framgöngu manna í viðskiptum. Þá hefur mikið verið rætt um hið 
óhefta frelsi sem menn færðu sér í nyt og mögulega misnotuðu 
í miklum eða litlum mæli. Og þar kemur til kasta siðfræðinnar að 
vega og meta aðstæður og hvernig siðferðilegt mat hafði áhrif á 
það hvernig markaðurinn hefur þróast, hvernig það stuðlaði að 
því að hann reis í hæstu hæðir og hvernig hann hrundi á svip-
stundu. Það kemur til kasta hennar vegna þess að ólíkt eðlis-
fræðinni sem glímir við náttúrulögmálin, þá glímir siðfræðin fyrst 
og fremst við frelsislögmál þau sem maðurinn er settur undir og 
getur eftir atvikum fylgt, sveigt eða hreinilega brotið.1 

Af þeim sökum tengist siðfræðin lögfræðinni, þeirri grein sem 

glímir við lögin sem setja mönnum og lögaðilum skorður, hefta 
frelsi eða takmarka það og á sama tíma tryggja það frelsi sem 
annars hefði átt undir högg að sækja eða ekki verið til staðar 
áður en lögin komu til skjalanna. Siðfræðin fæst við það hvar rétt-
lætanlegt sé að setja skorður, hvaða sjónarmið skuli höfð í for-
grunni ákvarðana og með hvaða hætti sé hægt að vega og meta 
eftir hlutlægum forsendum skilin á milli réttlætis og ranglætis. 
Þá mælikvarða verður að leggja á viðskiptin, þau lög sem um 
viðskipti gilda og hvernig menn ganga um þau tilteknu lög. Með 
lögum er einstaklingum og fyrirtækjum gert kleift að eiga viðskipti 
eftir ákveðinni forskrift. Með ýmsum hætti eru athafnafrelsinu 
skorður settar, t.a.m. með lögum um innherjaviðskipti og upp-
lýsingagjöf af ýmsu tagi og er þeim í flestum tilvikum ætlað að  
tryggja jafnræði, réttlæti og hindra misnotkun þar sem ólík aðstaða 
býður upp á slíkt. Þá hafa lögin einnig það að markmiði að tryggja 
athafnafrelsi, einkum með því að setja leikreglur sem stóla megi 
á og einnig til þess að verja menn fyrir því sem óásættanlegt 
getur talist í framgöngu annarra. Með því er meginmarkmið laga 
um viðskipti, fyrst og fremst það að auka skilvirkni og traust,  
þannig að þau geti gengið fyrir sig með sem farsælustum hætti, 

ekki aðeins til skemmri tíma heldur einnig lengri. Þannig geta laga- 
legar hömlur, til skemmri tíma, virst vera til vansa og hefta um 
of athafnafrelsi, en til lengri tíma gert hið gagnstæða. Íhaldssamt 
regluverk kanadíska bankakerfisins gæti verið sönnun þessa en 
þar í landi hefur löngum verið kvartað undan of miklum hömlum 
við vexti bankakerfisins og ríkisvaldið verið talið dragbítur fram-
fara á því sviði. Kanadísk stjórnvöld hafa hins vegar ekki þurft að 
grípa til viðamikilla björgunaraðgerða gagnvart bankakerfi sínu á 

Mikið hefur verið rætt um hið óhefta frelsi sem menn færðu sér í nyt, 
og mögulega misnotuðu í miklum eða litlum mæli. Þegar slíkt gerist 
þá kemur til kasta siðfræðinnar.

Stefán Einar Stefánsson, siðfræðingur við lagadeild HR

Það er ekki sjálfgefið að menn hafi 
brotið af sér siðferðilega þótt þeir brjóti 
gegn hinu formlega réttlæti sem fólgið 
er í viðurkenndum ferlum samfélagsins.



 hr.is | Mars 2010 | Háskólinn í Reykjavík 55

síðustu misserum eins og flestar þær þjóðir sem slepptu kerfinu 
lausu að miklu leyti.2  

Hlutafélagaformið
Hlutafélagaformið er verkfæri sem samfélagið hefur komið á fót 
og því er ætlað að örva viðskipti og hrinda hlutum í framkvæmd 
sem erfitt væri að gera án samtakamáttar og samstöðu og í því 
umhverfi þar sem viðkomandi bæri ótakmarkaða ábyrgð og þyrfti 
í raun að leggja allt í sölurnar. Þessu formi er ætlað að gera aðil-
um kleift að leggja fjármuni til fjárfestinga eða rekstrar, í félagi 
við aðra, án þess að hætta öllum eignum sínum eða sjálfstæði. 
Takmörkuð ábyrgð hlutafélagaformsins er því aðalsmerki þess og 
í raun grundvöllur að því hversu útbreitt það hefur orðið og í raun 
lífsnauðsynlegt fyrir hið kapítalíska umhverfi.

Hér verður í sjálfu sér ekki lagt mat á siðferðilegt réttmæti hlu-
tafélagaformsins sem slíks, en að því gefnu að forminu sé æt-
lað að örva viðskipti og tryggja sanngirni á markaði má ætla að  
skyldukenningar, svo ekki sé talað um nytjahyggjuna, geti fellt 
sig við formið sem slíkt, án þess að afstaða sé tekin til einstakra 
þátta í útfærslu þess. Í því sambandi er mikilvægt að gera grein-
armun á efni og formi, því siðferðilegt mat snýr annars vegar að 
því hvort það ferli sem málum er komið í, t.a.m. eftir lögum og 
öðrum leikreglum, sé réttlátt, og hins vegar að því með hvaða 
hætti menn hegða sér innan þess ramma eða utan og er það 
hinn efnislegi þáttur, sem einnig má kalla hinn „virka“. Það er 
ekki sjálfgefið að menn hafi brotið af sér siðferðilega þótt þeir 
brjóti gegn hinu formlega réttlæti sem fólgið er í viðurkenndum 
ferlum samfélagsins, t.a.m. ef ríkari hagsmunir kalla á það og því 
síður ef formið er í sjálfu sér óréttlátt en í þessari grein er gengið 
út frá því að hlutafélagaforminu sé ætlað að byggja á réttlátum 
grunni og eftir atvikum greiða götu réttlætisins að því marki sem 
nokkurt formlegt réttlæti er þess umkomið.

Í ljósi nytjahyggju
Ef við skoðum hlutafélagaformið og virkni þess í samfélaginu út 
frá nútímahugmyndum um nytjahyggju getur verið gagnlegt að 
notast við líkan það sem hinn afar afkastamikli Robert W. McGee, 

notar til þess að lýsa rökleiðslu þeirrar nálgunar.3 (Sjá töflu 1). Þótt 
McGee noti þetta líkan sjálfur í þeirri viðleitni að vega og meta  
réttmæti eða óréttmæti innherjaviðskipta, getur það nýst við að 
fá svör við spurningunni um hvort misnotkun hlutafélagaformsins 
geti í einhverju tilliti verið réttlætanleg. Þess skal sérstaklega  
getið að umfjöllun mín snýr fyrst og fremst að þeim hlutafélögum 
sem urðu mjög vinsæl hér á síðustu árum í formi eignarhalds-
félaga, en starfsemi þeirra var í grunninn einföld og miðaði að  
einfaldara marki en hlutafélög gera oftast í öðrum þeim tilvikum 
þar sem um flóknari rekstrargrundvöll er að ræða. 

Verði aðili uppvís að því að brjóta gegn hinu „formlega“ réttlæti, 
þ.e. þeim lögum sem gilda um hlutafélög, en á sama tíma veldur 
því með broti sínu að meira er borið úr býtum en ella hefði orðið, 
hefði lögum verið fylgt, þá gæti framgangan talist siðferðilega  
réttlætanleg samkvæmt nytjahyggjusjónarmiðum. Vissulega 
þarf í því sambandi að velta fyrir sér þrengra og víðara samhengi 
hagsmunamatsins og hvort einhverjir hljóti skaða af eða ekki. En 
í því tilviki þar sem enginn yrði fyrir raunverulegum skakkaföllum 
af völdum lögbrotsins þá gæti líkan það sem hér gefur að líta 
réttlætt brotið. Til þess að varna öllum miskilningi er hér vísað 
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til nútímahugmyndar um nytjahyggju því hagsmunamat hinna 
klassísku nytjahyggjuhugsuða, eins og Benthams og Mills,  
myndi lúta að hámörkun hamingjunnar fyrir sem flesta, en ekki 
vísa til beinna fjárhagslegra mælikvarða eins og líkanið sem  
McGee byggir umfjöllun sína á.

Önnur útfærsla
Hin einstrengingslega nálgun sem líkanið sýnir er eflaust of mikil 
einföldun á þeim veruleika sem viðskipti í raun eru og því er 
með einhverjum hætti nauðsynlegt að útfæra líkanið, þannig að 
hinu formlega réttlæti sé ekki algjörlega sleppt þegar réttmæti 
ákvarðana í málefnum hlutafélaga eru vegnar og metnar. Því  
hefur McGee útfært líkan nútímanytjahyggju og fléttað inn í það 
atriði sem fremur er í ætt við skyldukenningar svokallaðar heldur 
en leikslokakenningar eins og þær sem nytjahyggjan telst tilheyra. 

Í ofangreindu líkani eru allar ákvarðanir skoðaðar, ekki aðeins í 
ljósi þess hvort þær skili hagnaði umfram tap, heldur einnig því 
hvort formskilyrðum sé fullnægt og umboðsskylda gerandans sé 
uppfyllt. McGee setur líkanið, eins og áður sagði, fram til þess 
að lýsa siðfræðilegu mati á innherjaviðskiptum, en þar er mjög 
augljóst hvar umboðsskylda innherjans liggur, þ.e. hin viðkvæma 
staða hans, tvöfaldir og ekki ætíð samræmanlegir hagsmunir þeir 
sem hvíla á herðum hans, sýna glögglega hver vandinn sé. En þá 
kann einhver að spyrja hvort þetta líkan geti í einhverju gagnast 
okkur við mat á því hvort menn hafi gerst siðferðilega brotlegir 
með misnotkun á hlutafélagaforminu? Sú spurning á rétt á sér af 
þeirri tilteknu ástæðu að umboðið, sem áðan var skýrt í dæminu 
um innherjaviðskiptin, er alls ekki eins ljóst þegar kemur að því 
viðfangsefni sem hér um ræðir. Umboð það sem eigandi einka-
hlutafélags fer með snýr aðeins að honum sjálfum og eftir atvik-
um þeim sem hann hefur stofnað hlutafélagið með. Því verður 
ekki séð að í umræðunni um misnotkun hlutafélagaformsins sé í 
öllum tilvikum hægt að tala um „umboðsvanda“ eða „umboðs-
svik“ þegar misnotkun hefur átt sér stað.

Þrátt fyrir það vil ég gera ákveðna tillögu í þessum efnum sem 
gerir okkur kleift að yfirfæra líkanið á umræðuna um hluta- 
félagaformið. Ef litið er á umboð þeirra sem hafa umráð yfir  
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hlutafélögum í víðari skilningi, þá er hægt að halda því fram að 
það umboð sé fengið frá löggjafanum eða jafnvel samfélaginu. Án 
þeirrar heimildar sem kveður á um í lögum og skilgreinir formið, 
væri enga vörn í því að hafa. Því skáka menn í skjóli þess umboðs 
sem lögin setja og hljóta að þurfa að taka tillit til þess af hvaða 
ástæðu formið er til komið og viðurkennt af samfélaginu. Ef hægt 
er að fallast á þessa nálgun, þá gengur líkan McGee ekki síður upp 
í umræðunni um hlutafélagaformið en í umræðunni um innherja-
viðskiptin. Í þeirri nálgun byggir rökleiðslan á því að mönnum sé 
skyldugt að fylgja hinu formlega réttlæti til þess að geta á annað 
borð uppfyllt hina virku eða efnislegu nálgun nytjahyggjunnar.

Þótt forsendan sem þarna er sérstaklega vísað til, þ.e. þeirrar um-
boðsskyldu sem myndast þegar menn skáka í skjóli annars aðila, í 
þessu tilviki ríkisins eða samfélagsins sem komið hefur á fót hluta-
félagaforminu, sé í grunninn sótt til skyldukenninga, þá gæti nytja-
hyggjan fyrir sína parta einnig tekið undir skylduna á forsendum 
bestu mögulegu niðurstöðu eða leiksloka. Þar skiptir máli að líta 
til þess sem áður var reifað, að hlutafélagaforminu er ætlað að 
koma til leiðar öruggum viðskiptum, virkum viðskiptum og hvata 
til þátttöku í fjárfestingum og uppbyggingu rekstrar. Ef umboðs-
skyldan er leidd af því marki, þá getur nútímanálgun nytjahyggjunn- 
ar eins og McGee lýsir henni, haldið því fram að skyldan sem 
slík leiði af sér farsælust leikslok og mestu hagsældina. Traust á 
markaði og ekki síst mikilvægi þess að hægt sé að treysta því 
að þær leikreglur sem settar eru haldi og miðað er við, er grund- 
vallarforsenda fyrir því að almenningur sem og stærri leikendur á 
hinu víðfeðma sviði viðskiptalífsins, treysti sér til virkrar þátttöku 
á þeim vettvangi. Hlutafélagaformið er verkfæri sem að einhverju 
marki er ætlað að tryggja það. Nytjahyggjan, í sinni einföldu mynd, 
og ekki síður hinni útfærðu mynd sem tafla 2 skýrir, getur með 
nokkuð öruggum hætti haldið því fram að misnotkun á forminu,  
reglunum, sé ósiðleg, jafnvel í þeim tilvikum þar sem ekki er hægt 
að sýna fram á beinan skaða af misnotkuninni. Það getur hún 
einkum vegna þess að nauðsynlegt er að horfa á viðfangsefnið 
í víðara samhengi markaðarins og samfélagsins og hvaða áhrif  
misnotkunin hefur til lengri tíma og almennt. 

1 Immanúel Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, Hið íslenzka bók-
menntafélag, s. 89.

2 Í þessu tilliti má vitna til ræðu Alan Bones, sendiherra Kanada á Íslandi sem 
hann flutti á aðalfundi Fjármálaeftirlitsins 26. nóvember 2009. http://fme.is/
lisalib/getfile.aspx?itemid=6916.

3 Robert W. McGee, Analyzing Inisder Trading from the Perspectives of Utilitar-
ian Ethics and Rights Theory. Birtist í Journal of Business Ethics (2009) 91:65-
82. s. 66.
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verið mörgum fyrirtækjum og stofnunum til ráðgjafar um siðferðisleg 
álitamál, setningu siðareglna og stjórnendaþjálfun.
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Reiknirit:  
Uppskriftir fyrir upplýsingaöld

Magnús Már Halldórsson, prófessor í tölvunarfræði, er maður ekki 
einhamur. Hann tók sig til í vetur, settist niður með sjálfum sér og 
tók við sig viðtal um reiknirit og rannsóknir í tengdum fræðum.

Magnús, hvað eru reiknirit, og hvaða 
tilgangi þjóna þau? 

Reiknirit eru aðferðir til að leysa verkefni, 
sér í lagi í tölvum. Þeim er gjarnan líkt við 
uppskriftir; þér er gefið hvað eigi að fara í 
baksturinn, og síðan er útlistað hvað þurfi 
að framkvæma í hvaða röð til að fá rétta 
útkomu. Uppskriftir sleppa hins vegar úr 
ýmsum missjálfsögðum atriðum, þar sem 

t.d. gæti verið gert ráð fyrir að kokkurinn 
kunni að brjóta egg án þess að allt fari í 
mask, á meðan tölvur þurfa ofurnákvæma 
lýsingu á öllum smáatriðum. Í hug-
búnaðargerð gildir líka lögmál Murphys 
um að ef eitthvað geti farið úrskeiðis þá 
muni það gera það – í einhverri keyrslu á 
forritinu. Í raun eru reiknirit óháð tölvum, 
því þegar við þurfum að gera hluti í hönd-
unum þá þurfum við að beita einhverri 

aðferð, hvort sem við leitum í gegnum  
símaskrá, röðum prófum í stafrófsröð, eða 
margföldum saman tvær tölur. 

Eins og annað í okkar heimi þá er hægt 
að gera hlutina skynsamlega eða gera 
þá óskilvirkt. Óskilvirkar aðferðir eru eins 
og handarbakavinnubrögð, á meðan þær 
kláru eru eins og að horfa á konsertpían-
ista. Endurbætt reiknirit geta haft ótrúleg 
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áhrif á skilvirkni í tölvuvinnslu, sparað 
keyrslutíma úr mínútum í sekúndubrot. 
Stundum eru afleiðingarnar enn meira 
afgerandi, þegar betri reiknirit gera  
okkur kleift að leysa það sem áður var ekki 
viðráðanlegt.

Af hverju þetta nafn, reiknirit; er ekki  
eitthvað til sem kallast algrím?

Algrím (eða algoritmi, algóriþmi) er ís- 
lenskuð mynd af alþjóðlega orðinu algo-
rithm, sem dregur nafn sitt af persneska 
fræðimanninum Al-Khwarizmi (sem 
útleggst, frá Xorasm, sem var borg í nú-
verandi Úzbekistan), sem lagði grunn að 
nútíma algebru á 9. öld (með riti með 
orðinu al-jabr í heitinu). Hann skrifaði bækur 
um ýmsa útreikninga með arabísk-um 
tölustöfum, sem m.a. innihéldu aðferðir til 
að margfalda og deila, finna kvaðratrót, og 
leysa fyrsta og annars stigs jöfnur. Þetta 
voru því í raun ein fyrstu reikniritin.

Orðið reiknirit dregur nafn sitt af því að um 
er að ræða lýsingu (þ.e. rit) á því hvernig 
fara skal að því að reikna. Nú hafa ýmsir 
sett út á að reiknirit séu ekki eingöngu  
notuð fyrir útreikninga, heldur einnig ýmis-
konar vinnslu sem hafa ekkert með tölur 
að gera. Því er til að svara að allar aðgerðir 
sem tölvugjörvar framkvæma eru aðgerðir 
í reiknikerfum sem byggja á rökfræði og 
strjálli stærðfræði. Allar upplýsingar, hvort 
sem um er að ræða myndir, texta, eða 
hljóð, eru geymdar og unnið með sem 
tölur. Reiknirit er því orð sem er bæði 
lýsandi og fellur vel að íslensku málkerfi.

Nú hafa reiknirit verið könnuð frá byrjun  
tölvualdar – eða kannski löngu fyrr, eru 
ekki vel þekkt reiknirit frá tímum forn-
Grikkja? – er þetta ekki allt saman frekar 
gamaldags? Væri ekki áhugaverðara, og 
mikilvægara fyrir samfélagið, að skilja t.d. 
þrívíddartölvuleiki, eða heima af vitverum?

Það er rétt að reiknirit sem nefnt er  
eftir forngríska stærðfræðingnum Evklíð 
er enn afar mikið notað, meðal annars 
við dulritun. En bókmenntir hafa verið 
til enn lengur, og er bókmenntafræði 
þó frekar vaxandi fag. Það eru ótrúlega 
mörg áhugaverð viðfangsefni á þessari  
upplýsingaöld, og vissulega eru vélmenni 

og vitverur afar spennandi. Tölvunar-
fræði á eftir að styrkjast enn frekar og 
víkka sem fræðigrein. Í dag eru skýrar 
vísbendingar um að hugtök og viðfangs-
efni tölvunarfræðinnar eru að síast inn í 
fjölmargar aðrar fræðigreinar. Eitt mjög 
gott dæmi um þetta er líffræði, sem 
er að verða upplýsingafræðigrein, með 
sífellt stærri og flóknari gagnasöfn.
En fyrst þú nefnir grafík og vélmenni,  
bjóstu við því að það þyrfti engin reiknirit 
til að lýsa þeirri vinnslu?

Allt í fína, en það er nú samt ljóst að mörg 
helstu verkefni eru þegar orðin vel leyst 
eins og t.d. leit að stystu leiðum eins 
og Google Maps notar. Eruð þið reikni-
ritafræðingar að leita að minni og minni 
ávöxtum í þegar plægðum akri? Svo ég 
segi það hreint út, hefur eitthvað virkilega 
nýtt gerst síðustu tvo áratugi eða svo (t.d. 
síðan þú laukst doktorsnámi), og er ein-
hver framtíð í þessu?

Tölvuvinnsla í dag er allt önnur en t.d. fyrir 
tveimur áratugum. Árið 1996 fjárfesti ég 
í hörðum diski fyrir Makka, og greiddi 
fyrir það sem nam mánaðarlaunum verka-
manns; stærð disksins var 20 megabæti, 
eða tugþúsundum minna en það sem fylg-
ir tölvum í dag. Breytingarnar stafa ekki  
allar af lögmáli Moore (sem segir nokkurn 
veginn að tölvuafl tvöfaldast á hverjum 18 
mánuðum), heldur breytast aðstæðurnar 
líka á afgerandi hátt. Miðlæg bunkavinnsla 
á áttunda áratugnum breyttist í gagnvirka 
skjávinnslu, sem nýtti síðar margmiðlun, 
og síðan breyttist fjölmargt með Netinu. 
Framundan er meiri samhliða vinnsla í 
gjörvunum (heilum tölvunnar); þráðlaus 
net með þúsundum öreininga munu tengj-
ast saman í samfellt umhverfi; nettengdur 
alheimur mun krefjast meira öryggis og 
beitingar á leikjafræði. Reikniritin þurfa 
að fylgja þessum nýju aðstæðum eftir, og 
glíma við sífellt nýjar flækjur og vandamál.

Hvað er það sem þú fæst helst við?

Ég fæst mest við nálgunarreiknirit sem 
eiga við net. Fjölmörg viðfangsefni eru 
reiknilega afar erfið, og við því er gjarn-
an brugðist með því að beita aðferðum 
sem finna „nægjanlega góðar“ lausnir, í 
stað þess að skila ávallt bestu lausn. Við  

leitumst við að finna reiknirit sem eru 
bæði skilvirk, auðveld í notkun, en hafi 
sér í lagi ákveðna tryggingu fyrir gæðum 
lausnanna. 

Flest af þeim viðfangsefnum sem ég 
fæst við snúa að netum, en þau eru mjög  
almenn formgerð sem vísa ekki aðeins í 
tölvunet, heldur einnig ýmiskonar önnur 
vensl milli einstaklinga, hluta, eða abstrakt 
fyrirbæra. T.a.m. er vinsælt í dag að skoða 
svokölluð tengslanet, sem fésbók er  
besta dæmið um. Ég hef mest fengist 
við ýmis almenn viðfangsefni með grund- 
vallartilvísun, svo sem litun neta og að 
finna stærsta mengi af hnútum sem tengj-
ast ekki innbyrðis.

Þegar þú talar um „almenn viðfangsefni“ 
með „grundvallartilvísun“, hvað áttu við?  
Á mannamáli, takk.

Skarplega athugað. Það sem ég á við eru 
verkefni sem hafa einfalda, snyrtilega 
skilgreiningu, þar sem öll sértæk atriði 
hafa verið strokuð út, en eftir situr abstrakt 
vandamál sem virðist úr tengslum við  
allar praktískar aðstæður. Það er sérlega 
áhugavert að finna að slík verkefni birtast 
oft á afar fjölbreyttan hátt. Þau geta t.a.m. 
birst sem spurning þegar fengist er við 
bestun fyrirspurna í gagnagrunnum, eða 
úthlutun gæða í tölvuneti, eða afgreiðslu á 
þjónustubeiðnum á margmiðlunarþjónum, 
og svo mætti lengi telja. Í stað þess að  
leysa eitt praktískt verkefni, eða jafn-
vel vandamál eins fyrirtækis, viljum við  
komast að kjarna málsins, og uppgötva 
grundvallareiginleika algengra reiknilegra 
verkefna. Það er einmitt tilgangur vísinda, 
fram yfir tækni, að draga fram lykilatriði 
sem hafa hvað víðasta tilvísun. Við  
spyrjum þá helst spurninga sem eru 
óháðar tíma og tækni, þar sem áhrif á 
nána framtíð eru oft óljós. 

Þú talar um að finna út hversu vel sé hægt 
að leysa verkefni í tölvum; er ekki hægt 
að leysa alla skapaða hluti, bara ef maður 
finnur nægilega sniðug forrit?

Þetta er algengur misskilningur. Það sem 
tölvur geta er takmarkað, ekki bara af 
núverandi tækni, heldur af óumbreytan- 
legum staðreyndum um hvað reikni- 
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einingar af hvaða tagi sem vera skal geta 
nokkru sinni framkvæmt. Það er til dæmis 
engin von um reiknirit sem gæti sannreynt 
hvort gefið forrit innihaldi óþekktan vírus, 
alla vega ekki ef það þarf alltaf að skila 
afgerandi svari á þessari öld. Eitt af okkar 
helstu viðfangsefnum er að glíma við  
þessar takmarkanir hins reiknanlega.

Hvað þarf til að stunda þessi viðfangsefni? 
Er þetta bara fyrir innvígða?

Það er með þetta eins og flest annað að 
það sem helst þarf er áhugi og þjálfun. 
Helsti æskilegi eiginleikinn er sennilega 
að hafa gaman af að glíma við þrautir 
af ýmsu tagi, hvort sem þær eru gátur, 
hugarreikningur, leikir eins og skák eða 
Sudoku, eða annað sem krefst þess að 
hugsa rökrétt. Í tólasafninu þurfa svo að 
vera ýmis stærðfræðileg trix til að geta 
svarað tilgátum fljótt. 

Nú hefur þú starfað við háskóla í þremur 
heimsálfum, hvernig hefur reynsla þín af 
HR verið?

Það hefur verið ótrúlega skemmtilegt að 
taka þátt í því framsýna starfi sem hér fer 
fram. Reyndar oft mjög krefjandi, en þess 
virði. Hér eru boðleiðir stuttar, mikið leitað 
eftir ábendingum starfsmanna, og nýjar 
hugmyndir sem varið er í komast í raun í 
framkvæmd. Við búum nú þegar að merki-
lega öflugum rannsóknum, framsækinni 
kennslu, og sterkri sýn. Það er spennandi 
ögrun að sjá skólann sanna sig í alþjóðlegri 
samkeppni á þessum tvísýnu tímum.

Að lokum, hvað er helst framundan hjá 
þér?

Nú eru ákveðin tímamót hjá mér, sem 
passa vel við þessi tímamót skólans. 
Fyrsti doktorsnemi minn varði ritgerð sína 
fyrir jól, en seinna í þessum mánuði fæ 
ég til starfa fyrsta nýdoktorinn. Aðalvið-
fangsefnið í dag snýr að þráðlausum  
netum, þar sem við leitumst við að  
sameina greiningaraðferðir úr tölvunar- 
fræði við líkön sem eiga uppruna í  
rafmagnsverkfræði og upplýsingafræði. Í 
júni mun ég halda alþjóðlegan vinnufund 
(workshop) í Björgvin um þessi verkefni, 
ásamt þýskum samstarfsfélaga. Ég hef 

síðan óvænt fundið aðila innan skólans 
með áhuga og reynslu af þessum viðfangs- 
efnum; það er Sverrir Ólafsson prófessor 
við viðskiptadeild sem hefur um langt 
skeið leitt teymi hjá símafyrirtækjum m.a. 
í Bretlandi. 

Svona í blálokin, er þetta dæmi um sjálfs-
hrifningu að taka viðtal við sjálfan sig?

Þetta er frekar ákveðið þema í reikni-
ritasmíð – að nota tilvísun í sjálfið. Við 
skrifum reiknirit, eða forrit, sem vísa í (eða 

„kalla á“) sjálft sig, eins og fiskur sem bítur 
í sporðinn á sér. Kannski væri betra dæmi 
um þetta ef ég vísaði í þessu svari mínu í 
fyrra viðtal okkar:

Nú þegar reiknirit eru nefnd á nafn, hver er 
uppáhaldsniðurstaða þín?

Þegar stórt er spurt, er oft lítið um svör. 
Mig langar fyrst að vísa í síðasta viðtal þar 
sem spurt var:

Hver var uppháldsniðurstaða þín?
Eins og ég sagði í síðasta viðtali:
Hvaða reiknirit heldur þú mest upp á?
Eins og ég sagði í síðasta viðtali: ...........
Stærðfræðilega má skilgreina endalausar 
lykkjur af þessu formi, en ef við viljum 
að tölvan geri eitthvað á okkar líftíma, þá 
þurfum við að tryggja að vinnslunni verði 
eitthvað ágengt í hvert sinn. Reiknirit sem 
skilgreint eru á slíkan endurkvæman hátt 
eru oft lang snyrtilegasta leiðin til að leysa 
verkefnin. 

Slíkur glæsileiki er ekki einskis virði,  
heldur gerir viðfangsefni okkar viðráðan-
legri og skiljanlegri. Svo ég hafi beint 
eftir Paul Erdös og Donald Knuth, tveimur  
jöfrum stærð- og tölvunarfræði, þá er  
fegurðin okkar mál og ætti að vera eitt 
helsta leiðarljós okkar. 

Magnús Már Halldórsson lauk BSc-prófi 
1985 frá University of Oregon í stærðfræði og  
tölvunarfræði og PhD í tölvunarfræði frá  
Rutgers University árið 1991. Starfaði við 
háskóla í Japan, Raunvísindastofnun, Urð 
Verðandi Skuld, og Háskóla Íslands áður en 
hann hóf störf við HR árið 2007.

Magnús Már Halldórsson 

Tölvuvinnsla í dag er allt 
önnur en t.d. fyrir tveimur 
áratugum. Árið 1996 fjár-
festi ég í hörðum diski fyrir 
Makka, og greiddi fyrir það 
sem nam mánaðarlaunum 
verkamanns; stærð disksins 
var 20 megabæti, eða  
tugþúsundum minna en  
það sem fylgir tölvum í dag. 
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Hagnýting 
skammtafræðinnar

Í þessum greinarstúf fjallar höfundur lítillega um skammtafræði (e. quantum mechanics), 
og þá sérstaklega hvernig hún er hagnýtt í tæknilausnum í dag og hvernig hún getur 
hugsanlega nýst á næstu árum og áratugum.

Flestir hafa líklega heyrt minnst á skammtafræði en færri vita út 
á hvað hún gengur. Það er ekki hægt að útskýra skammtafræði 
eins og hún leggur sig í svona grein en ég mun reyna að útskýra 
nokkra helstu þætti hennar og hvernig þá má hagnýta. 

Tilurð kenningarinnar um skammtafræði má rekja til loka 19.  
aldar þegar niðurstöður tilrauna fóru að stangast verulega á við 
klassískar kenningar eðlisfræðinnar. Nokkurn tíma tók fyrir hina 
nýju kenningu að þróast, en segja má að á þriðja áratug 20.  
aldar hafi skammtafræðin tekið á sig þá mynd sem við þekkjum 
í dag. Skammtafræðin lýsir efniseiginleikum á smáum skala og 
með henni gátu menn loks skýrt t.d. eiginleika atóma og ljóss,  
uppbyggingu lotukerfisins og hegðun efnatengja. 

Til að varpa skýrara ljósi á þá eiginleika skammtafræðinnar sem 
fjallað verður um hér að neðan mun ég fá að láni orðanotkun  
tölvunarfræðinnar og ræða bita og tölvur. Hvort sem um er að 
ræða skáldverk Shakespeare eða myndbönd á YouTube þá má 
alltaf breyta þeim í runu bita: 010011110... og á þessu formi vinna 
tölvur úr upplýsingunum. Hugsum okkur að við höfum tölvu sem 
inniheldur tvo bita, sem við köllum A og B. Þessi vanmáttuga  
tölva mun þjóna því hlutverki í þessari grein að draga fram muninn 
á klassískum og skammtafræðilegum kerfum. Bitarnir tveir geta 
tekið gildin 0 eða 1 og tölvan getur verið í einu af fjórum ástönd-
um: 0A0B , 1A0B , 0A1B eða 1A1B. Við ímyndum okkur tiltekið 
gangverk sem breytir gildi bitanna eftir ákveðnu reikniriti. Í inn-
viðum tölva eru gildi bita geymd í einu af tveimur aðgreinanleg-
um ástöndum kerfis sem lýtur lögmálum klassískrar eðlisfræði. 
Sem dæmi um slík kerfi má nefna seglun svæðis í hörðum disk 
sem getur snúið norður eða suður. Annað dæmi er hvaða spenna 
er sett yfir smára (e. transistor) í innra minninu eða örgjörva. 

Lítum nú á samsvarandi skammtafræðilegt kerfi og byrjum á  
einum bita. Til að aðgreina skammtafræðilega kerfið frá því  
klassíska þá tölum við um skammtabita (e. qubit). Öll skammta-
kerfi sem hafa tvö aðgreinanleg ástönd má nýta til að geyma  
upplýsingar. Hægt er að kóða 0 og 1 í mismunandi ástönd  
skammtakerfisins: Ástandið ⎪↓ 〉, eða „niður”, svarar til 0 og 
ástandið ⎪↑ 〉,eða „upp”, svarar til 1. Sem dæmi um tvíástanda 
skammtakerfisem nýta má til að kóða upplýsingar má nefna skaut-
un ljóseinda og spuna rafeinda. Hingað til virðist skammtabitinn 
ekkert frábrugðinn venjulega bitanum, en hér skilja leiðir klass- 
íska og skammtafræðilega kerfisins. Samkvæmt lögmálum  
skammtafræðinnar er leyfilegt fyrir skammtakerfið að vera í  

ástandi sem er samantekt af bæði ⎪↓ 〉 og ⎪↑ 〉, þ.e. leiðir af sér 
blöndu af bæði 0 og 1. Þetta er afleiðing samlagningarlögmálsins 
(e. principle of superposition) sem er rót margra merkilegra eigin-
leika skammtafræðinnar.1 Til dæmis getur skammtakerfið verið í 
ástandinu ⎪←〉=(⎪↓〉−⎪↑〉) eða ⎪→〉=(⎪↓〉+⎪↑〉), sem við köllum „vinstri” 
og „hægri”, í samræmi við stefnu örvanna.

Áður en lengra er haldið er rétt að segja nokkur orð um ástöndin 
⎪←〉 og ⎪→〉. Sbr. jöfnuna hér að ofan eru þessi ástönd blanda af 
⎪↓ 〉 og ⎪↑ 〉 , en hvort er kerfið í ástandi ⎪↓ 〉 eða ⎪↑ 〉? Svarið er að 
kerfið er í báðum ástöndum á sama tíma og engar frekari upplýs-
ingar fást fyrr en við framkvæmum mælingu á kerfinu. Mælingar 
spila lykilhlutverk í skammtakenningunni. Ef kerfi er mælt með 
mælitæki sem samræmist ekki ástandi þess, þá breytir mæling-
in ástandinu. Útskýrum þetta með dæmi. Ef við höfum „upp/
niður”-mælitæki og beitum því á ⎪→〉 þá fæst niðurstaðan „niður” 
með helmingslíkum, og „upp” með helmingslíkum. Að mælingu 
lokinni þá er vitað með vissu að kerfið er í ástandi ⎪↓ 〉 eða ⎪↑ 〉 eftir
 því hver niðurstaða mælinga var og allar frekari mælingar munu 
gefa sömu niðurstöðu. Ef við hins vegar tökum dæmi um kerfi 
í ástandinu ⎪↑ 〉 og mæling þess með „hægri/vinstri”-mælitæki 
gefur t.d. niðurstöðuna „hægri” með helmingslíkum, vitum við 
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eru ætluð. Margar dulkóðanir hafa það sameiginlegt að þó erfitt 
sé að brjóta dulkóðunina er aldrei hægt að útiloka að einhverj-
um nógu útsjónarsömum, eða einhverjum sem býr yfir nægilega 
öflugum tölvukosti takist það. Hér ber að nefna að svokölluð 
RSA-dulkóðun, sem mikið er notuð í dag til að dulkóða samskipti 
á Netinu, byggir á því að erfitt er að þátta stórar tölur í prímþætti. 
Það er hins vegar ekki útilokað að einhver leysi RSA-vandamálið, 
t.d. með hjálp skammtatölva eins og nefnt var að ofan. Því vaknar 
upp sú spurning hvort ekki sé hægt að finna upp dulkóðun sem 
útilokað er að brjóta. Öruggasta leiðin til að dulkóða er að báðir 
aðilar hafi sama dulmálslykil sem einungis er notaður í eitt skipti 
– sem á ensku útleggst sem „one-time-pads”. Af augljósum 
ástæðum er þetta ekki hentug leið í venjulegum samskiptum, 
eins og t.d. í netbankaviðskiptum eða tölvupóstsamskiptum, því 
erfitt er að tryggja að einhver komist ekki yfir dulmálslykilinn og 
afriti hann þegar réttmætir aðilar senda hann milli sín. Er þá engin 
leið til að tryggja fullkomlega örugg samskipti, að því undanskildu 
að ráða njósnara til að koma dulmálslykli milli manna (reyndar 
hefur sagan kennt okkur að þetta er einnig ótrygg aðferð)?

Hér kemur skammtafræðin inn í myndina. Á undanförnum árum 
hafa eðlisfræðingar, og síðar verk- og tölvunarfræðingar, verið að 
þróa skammtaupplýsingafræði (e. quantum information theory). 
Einn afrakstur rannsókna á því sviði eru aðferðir, sem byggja á 
eiginleikum skammtafræðinnar, til að skiptast á dulmálslyklum 
þannig að útilokað sé að óprúttnir aðilar komist yfir þá. Þetta 
þýðir að hægt er að dulkóða skilaboð þannig að það er ekki bara 
erfitt að brjóta dulmálslykilinn heldur er það útilokað samkvæmt 
grundvallarlögmálum eðlisfræðinnar. Til eru nokkrar mismunandi 
aðferðir skammtadulkóðunar en flestar byggja þær á einn eða 
annan hátt á áhrifum mælinga á skammtakerfi. Sá sem vill koma 
dulmálslykli til félaga síns sendir honum runu skammtabita. Venju- 
lega er notast við ljóseindir sem sendar eru með ljósleiðara. Sá 
sem tekur við þeim hefur tvö mælitæki sem geta greint „upp/
niður” og „hægri/vinstri”. Hann velur annað hvort mælitækið af 
handahófi og segir þeim sem sendi skilaboðin (skammtabitana) 
niðurstöðu sinna mælinga. Sendandinn og móttakandinn bera 
svo saman bækur sínar, sem þeir mega gera fyrir opnum tjöldum, 
og geta þannig skipst á dulmálslyklinum. Af því að mæling breytir 
ástandi skammtabitans þá geta þeir sem skiptast á dulmáls- 
lyklinum jafnvel sagt til um hvort einhver hafi hlerað (mælt)  
skammtabitana sem sendir voru því mæling þess sem hleraði 
breytir ástandi skammtabitanna sem sendir voru. Til gamans má 
geta þess að nú þegar er starfandi fyrirtæki (IDQuantique) sem 
selur skammtadulkóðunarkerfi til banka og opinberra stofnana í 
Sviss. Á nokkrum stöðum hér að ofan varð að fórna nákvæmni 
í framsetningu í von um að koma meginhugmyndum til skila. Ef 
áhugi kviknar hjá lesendum og þá þyrstir í frekari upplýsingar er 
höfundur alltaf til reiðu að ræða skammtafræði. 

Dr. Sigurður I. Erlingsson útskrifaðist með doktorspróf í eðlisfræði frá 
Tækniháskólanum í Delft árið 2003. Eftir það vann hann sem nýdoktor 
við Háskólann í Basel, sérfræðingur við Raunvísindastofnun Háskólans 
og síðan HR. Sigurður er lektor við tækni- og verkfræðideild HR síðan í 
apríl 2009.

að ástandið er ⎪→〉 að mælingu lokinni. Þessi eiginleiki mælinga í 
skammtafræðinni aðgreinir hana frá klassísku eðlisfræðinni. 

Núna þegar við skiljum aðeins betur eiginleika staks skammta- 
bita þá getum við litið aftur á tölvuna með tveimur skammta-
bitum. Eins og áður þá merkjum við skammtabitana okkar með 
A og B og vegna samlagningarlögmálsins þá getur ástand  
skammtatölvunnar verið 
(⎪↓A↓B〉+⎪↑A↓B 〉+⎪↓A↑B 〉+⎪↑A↑B 〉).

Þetta ástand inniheldur því upplýsingar um öll fjögur (22) gildi 
bitanna tveggja og ef fjöldi skammtabitanna er N þá er mögulegt 
að kóða öll 2N gildi bitanna í eitt og sama ástand skammtakerfis-
ins. Þetta er eitthvað sem engin hefðbundin tölva getur leikið 
eftir. 

Skammtatölvur
Skammtatölvur, líkt og hefðbundnar tölvur, eru samsafn  
skammtabita ásamt nauðsynlegum tækjabúnaði til að breyta 
ástandi skammtabitanna, þ.e.a.s. útfæra reiknirit. Eins og kom 
fram hér að ofan þá getur stakur skammtabiti verið í ástandi 
sem lýsir blöndu á 0- og 1-gildum hefðbundins bita og á sama 
hátt getur ástand skammtatölvu sem inniheldur N skammtabita  
innihaldið upplýsingar um 2N hefðbundna bita í einu ástandi. 
Þessi mikla samhliða vinnsla sem felst í samlagningarlögmálinu 
er rót þess hversu öflugar skammtatölvur geta orðið. Til dæmis 
hefur verið sýnt fram á að með skammtatölvum sé auðvelt að 
þátta stórar tölur í prímþætti með reikniriti Shor. Þáttun stórra 
talna er álitið erfitt vandamál fyrir hefðbundnar tölvur og mest 
notuðu dulmálskerfin í dag treysta á þessa staðreynd, enda eru 
njósnastofnanir og stofnanir tengdar varnarmálum umfangs- 
miklar í að styrkja rannsóknir á skammtatölvum. 

Það er sem betur fer langt þangað til risastórar skammtatölvur 
í djúpum kjöllurum opinberra stofnana verða notaðar til að lesa 
stöðu bankareikninga og hnýsast í tölvupóstsamskipti borgar-
anna. Að búa til skammtatölvur er óheyrilega erfitt og fremstu 
vísindamenn í dag eiga í erfiðleikum með að útfæra einn nothæf-
an skammtabita. Og margir þessara skammtabita geta aðeins 
starfað við hitastig nálægt alkuli, sem dregur verulega úr mögu-
leikum á hagnýtingu. Ástæða þessara erfiðleika er að ef fjöldi 
agna (atóma og rafeinda) er mjög mikill þá dregur úr sýnileika 
skammtafræðilegra eiginleika, sérstaklega samlagningarlögmáls- 
ins, og kerfi verða klassískari í hegðun. Þetta er líka ástæða þess 
af hverju reynsluheimur okkar í daglegu lífi er klassískur –við len-
dum aldrei í því að vera í sturtu og úti í búð á sama tíma. Það eru 
því einhverjir áratugir þangað til stórar skammtatölvur verða að 
veruleika.

En ólíkt hefðbundnum tölvum getur skammtatölva sem inniheld-
ur einungis einn skammtabita verið mjög nytsamleg. Hvernig? 
Jú, hægt er að útbúa fullkominn slembitölugjafa sem byggir á 
líkindaeiginleikum mælinga skammtakerfa. Tölvur eru löggengar  
(e. deterministic) og því geta þær einungis verið gervi-slembi-
tölugjafar, en í vandamálum sem krefjast mikils magns slembi-
talna þá er hætta á að regluleg mynstur komi í ljós. Slembi-
tölugjafa sem byggja á eiginleikum skammtafræðinnar er hægt 
að kaupa nú þegar og sem notendur þeirra má nefna kjörstjórn 
Genfar-kantónu í Sviss, ýmis happadrætti og rannsóknarstofnanir.

Skammtadulkóðun
Frá örófi alda hefur maðurinn viljað koma skilaboðum milli aðila 
á þann hátt að enginn geti lesið skilaboðin nema þeir sem þau Dr. Sigurður I. Erlingsson 

1 Fyrir þá sem finnst þetta vafasamt er 
rétt að nefna að samlagningarlögmálið, 
og önnur lögmál skammtafræðinnar, 
hafa verið staðfest í næsta óteljandi  
tilraunum á undanförnum áratugum.
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Íþróttafræðisvið kennslufræði- og lýð-
heilsudeildar Háskólans í Reykjavík og  
Frjálsíþróttasamband Íslands hafa undir-
ritað samkomulag um að standa saman 
að innleiðingu alþjóðlegs menntunarkerfis 
fyrir frjálsíþróttaþjálfara á Íslandi. Alþjóða 
frjáls-íþróttasambandið (IAAF) hefur 
staðið að þróun kerfisins á undanförnum 
árum og Ísland er annað landið í Evrópu 
sem innleiðir það. Háskólinn í Reykjavík er 
fyrsti háskólinn í Evrópu sem gerir sam-
komulag við frjálsíþróttasamband á lands-
vísu um samstarf af þessu tagi. Frjáls- 
íþróttasamband Íslands leitaði eftir sam- 
starfi við HR vegna þeirrar sérþekk-
ingar sem þar er að finna. Hlutverk 
HR verður að sjá til þess að menntaðir 
sérfræðingar á sviði þjálfunar kenni á 
alþjóðlegu námskeiðunum hér á landi. 
Allir íþróttafræðinemar HR munu ljúka 
a.m.k. 1. stigi þjálfaranámskeiðs í frjáls-
íþróttum í námi sínu og öðlast þar með alþjóðleg réttindi IAAF til kennslu og 

þjálfunar á því stigi. Menntunarkerfið 
er byggt upp sem fimm stiga kerfi. Fyrsta 
stigið fjallar um frjálsíþróttaþjálfun og 
kennslu barna og unglinga að 15 ára  
aldri bæði í skólakerfinu og hjá íþrótta-
félögunum. Sérhæfingin í námskeiðunum 
fer síðan stigvaxandi og fimmta stigið er 
ætlað yfirþjálfurum, landsliðsþjálfurum og 
þeim sem fást við afreksþjálfun á háu stigi. 
Þeir sem afla sér menntunar í þessu kerfi 
öðlast alþjóðleg þjálfararéttindi í frjáls-
íþróttum á viðkomandi stigi.

Með samstarfi af þessu tagi er sérfræði-
þekking innan íþróttafræðisviðs HR færð 
út á virkan vettvang íþróttastarfsins um 
leið og nemendur HR, verðandi íþrótta-
kennarar, fá tækifæri til að kynnast nýjum 
og alþjóðlega viðurkenndum aðferðum í 
náminu. 

Alþjóðlegt menntunarkerfi fyrir 
frjálsíþróttaþjálfara innleitt á Íslandi

Íþróttasvið HR hefur á síðustu misserum komið á samstarfi 
við fjölda aðila á breiðum grunni íþrótta og heilsuræktar. Hér 
verður getið 2ja mikilvægra verkefna sem íþróttafræðisvið HR 
sinnir um þessar mundir innan íþróttahreyfingarinnar.

Þórdís L. Gísladóttir er lektor og sviðsstjóri 
íþróttafræðisviðs HR. Þórdís lauk BSc-prófi 
í íþróttafræði frá University of Alabama og 
er með meistarapróf í mennta- og menn-
ingarstjórnun. Hún stundar doktorsnám við  
Norwegian University of Science and Tech-
nology. Þórdís hefur rannsakað hagrænt gildi 
íþrótta og haldið fjölda fyrirlestra um gildi 
íþrótta. Þórdís er Íslandsmethafi í hástökki og 
ein fremsta afrekskona íslenskrar íþróttasögu.

Þórdís L. Gísladóttir, lektor við kennslufræði- og lýðheilsudeild HR og
sviðsstjóri íþróttafræðisviðs HR

Háskólinn í Reykjavík er 
fyrsti háskólinn í Evrópu 
sem gerir samkomulag 
við frjálsíþróttasamband á 
landsvísu um samstarf af 
þessu tagi.
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Þórdís L. Gísladóttir, lektor við kennslufræði- og lýðheilsudeild HR og
sviðsstjóri íþróttafræðisviðs HR

Íþróttasvið kennslufræði- og lýðheilsu-
deildar HR og KSÍ standa saman að því 
að auka gæði dómgæslu í knattspyrnu á  
Íslandi. Verkefnið felst í því að efla líkam-
legt og sálrænt atgerfi knattspyrnudóm-
ara í efstu deildum Íslandsmótsins í knatt- 
spyrnu. Helstu sérfræðingar íþróttasviðs-
ins á sviði þjálfunarfræða, sálfræði, næring-
arfræði og mælinga sjá hver um sinn þátt í 
menntun og þjálfun dómaranna. Nemend-
ur á þriðja og síðasta ári íþróttafræðinnar 
taka hluta af sérhæfðri þjálfun sinni á vett-
vangi með þátttöku í þjálfun og mælingum 
í dómaraverkefninu. Yfir vetrartímann æfir 

dómarahópurinn tvisvar í viku undir stjórn 
þriggja nemenda á lokaári íþróttafræð- 
innar. Fylgst er með líkamsástandi dómar-
anna á sex vikna fresti með því að mæla 
þol, snerpu, kraftþol, liðleika, þyngd og 
fituprósentu. Mælingarnar eru gerðar af 
nemendum undir stjórn kennara sviðsins. 
Niðurstöður mælinganna eru m.a. nýtt-
ar í lokaverkefni nemenda. Auk æfinga 
og mælinga fá dómararnir fræðslu um 
þjálffræði, næringarfræði og sálrænan  
undirbúning dómara frá sérfræðingum 
íþróttasviðs HR. Fræðsluþátturinn fer 
fram á þremur ráðstefnum sem haldnar 
eru í nóvember, febrúar og apríl ár hvert. 

Dómaraverkefnið hefur þegar vakið 
verðskuldaða athygli og leitt til umræðu 
um aukin gæði dómaramála í íþróttum  
almennt hér á landi. Verkefnið er unnið 
með það í huga að báðir aðilar hafi hag af 
og að HR sé um leið að vinna með beinum 
hætti í samfélaginu. 

Yfir vetrartímann æfir 
dómarahópurinn tvisvar í 
viku undir stjórn þriggja 
nemenda á lokaári 
íþróttafræðinnar.

Bestu knattspyrnudómarar 
landsins í læri hjá íþróttasviði HR
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Halldór G. Svavarsson, lektor við tækni- og verkfræðideild HR

Binding koldíoxíðs frá orkuverum 
með ræktun smáþörunga

Tækni- og verkfræðideild HR hefur undan-
farin misseri verið í rannsóknarsamstarfi 
við Bláa Lónið hf. (BL). Rannsóknirnar hafa 
farið fram við Rannsóknar- og þróunar- 
setur BL í Svartsengi og ganga út á vist-
væna og sjálfbæra nýtingu kísilsambanda 
og smáþörunga er finnast í lóninu og um-
hverfi þess. 

Ræktun þörunga
Smáþörungar, líkt og aðrar plöntur, ljóstil-
lífa. Í því felst að þeir nota orku sólarljóss 
til að breyta koldíoxíði (CO2) og vatni í líf-
massa. Þörungar geta undir vissum skil-
yrðum náð gríðarlegum vaxtarhraða og 
jafnvel tvöfaldað þyngd sína nokkrum sinn- 
um á sólarhring. Þetta er margfalt meiri 
vaxtarhraði heldur en þekkist meðal  
annarra nytjaplanta sem gerir smáþörunga- 
rækt að mjög áhugaverðum kosti við bind-
ingu CO2 úr andrúmslofti. BL hefur undan-
farna tvo áratugi ræktað smáþörunga til 
nota í húðvörur fyrirtækisins. Ræktunin fer 
fram í 1500 lítra lokuðu ræktunarkerfi þar 
sem CO2 gasi er dælt inn og raflýsing er  
notuð í stað sólarljóss. Síðastliðið vor  
hófust svo tilraunir með að fóðra þörung-
ana á útblástursgasi orkuvers HS Orku í 
Svartsengi. Útblásturinn er að langmestu 
leyti CO2 (> 90%) en inniheldur einnig 
talsvert af brennisteinsgasi (~ 2%). Jafn-
vel þó jarðvarmi sé almennt álitinn „hrein“ 
orkulind hefur nýting hans umtalsverða 
losun CO2 í för með sér. Orkuverið í 
Svartsengi með sína aflframleiðslu upp 
á 75MW losar svo dæmi sé tekið um 50  
þúsund tonn af CO2 á ári sem þó er  
einung-is um 1/10 af því sem kolakynt 
orkuver af sambærilegri stærð losa. Til að 

setja þessar tölur í samhengi má benda á 
að bílafloti Íslendinga losar um 750 þúsund 
tonn af CO2 á ári [http://www.kolvidur.is/

Minnkun-utblasturs-CO2/]. Rannsóknirnar 
eru enn tiltölulega skammt á veg komnar 
en fyrstu niðurstöður hafa verið mjög  
lofandi. Svo virðist sem einungis þurfi mjög 
einfaldan vothreinsibúnað til að hægt sé 
að nota útblástursgas orkuvera með sama 
árangri og ef notað væri háhreint gas. Með 
bestun þeirra breytistærða sem skoðaðar 
hafa verið hefur náðst 18% nýtni við rækt-
unina sem þýðir að fyrir hvert kg af CO2 
sem dælt er inn í ræktunartankinn bindast 
180 g af gasinu í þörungunum en 820 g 
sleppa aftur út í andrúmsloftið. Framleiða 
þarf um 1,9 kg af þörungamassa til að  
binda 1 kg af CO2. Vafalítið verður hægt að 
bæta nýtinguna talsvert við áframhaldandi 
rannsóknir en ýmis vandamál varðandi 
uppskölun þegar kemur að framleiðslu í 
miklu magni eru þó enn óleyst. 

Verðmætar afurðir unnar úr 
smáþörungum
Margvísleg verðmæti er að finna í þörunga- 
lífmassa. Meðal þeirra þátta sem sjónir 
vísindamanna HR og BL hafa beinst að 
er vinnsla á lífrænu bláu litarefni og olíu 
(omega 3) til nota í húð- og heilsuvörur 

og matvæli, notkun þörungamjöls í fóður 
fyrir eldisfiska og framleiðsla olíu sem 
eldsneytis. 

Framleiðsla eldsneytis úr þörungum er 
einkar skemmtileg áætlun því þannig  
fengist lokuð hringrás eldsneytisbrennslu 
og kolefnisbindingar. Ekki ber að skilja  
þetta sem svo að þetta muni leysa orku-
vandamál heimsins en þetta gæti vissu-
lega orðið eitt skrefið í þeirri viðleitni.  

Þeir sem hafa unnið við rannsóknirnar, 
auk undirritaðs, eru Sigurbjörn Einars-
son, sérfræðingur á rannsóknar- og  
þróunarsviði Bláa Lónsins, Ása Brynjólfs-
dóttir, rannsóknar- og þróunarstjóri Bláa 
Lónsins, Indra Suryata, meistaranemi við 
HR og REYST orkuskólann og Grzegorz 
Maliga, doktorsnemi við Tækniháskólann 
í Wroclaw, Póllandi. Rannsóknirnar hafa 
verið styrktar af Tækniþróunarsjóði og 
Orkusjóði. 

Halldór G. Svavarsson er lektor við tækni- og 
verkfræðideild HR frá 2006. Hann hlaut BSc-
gráðu í efnafræði frá Háskóla Íslands 1992, 
MSc-gráðu í efnisverkfræði frá Tækniháskóla-
num í Tampere í Finnlandi 1996 og PhD-gráðu 
í eðlisfræði frá Háskóla Íslands 2003. 

Halldór G. Svavarsson

Framleiðsla eldsneytis 
úr þörungum er einkar 
skemmtileg áætlun.

Útblástursgasi frá orkuveri HS Orku í Svartsengi 
þjappað á kúta.

1500 L þörungaræktunarkerfi í Rannsóknar- og 
þróunarsetri Bláa Lónsins.

Þörungablámi úr þörungum er lifa í Bláa lóninu.
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Er hægt að mennta fólk til þess 
að verða hæfir stjórnendur?

Árið 2008 hóf göngu sína heildstætt Personal Development 
prógramm við Háskólann í Reykjavík.

MBA-nám, eða meistaranám í rekstrarhagfræði, kom fyrst fram 
í Bandaríkjunum undir lok 19. aldar. Ný hugsun fylgdi nýjum 
atvinnuháttum. Stórkostleg aukning í fjöldaframleiðslu í kjölfar 
iðnvæðingar, sprenging í fjölda stærri iðnfyrirtækja og sú hug-
myndafræði að hægt væri að „stjórna vísindalega“ kallaði á nýtt 
nám. Harvard háskólinn var fyrstur til að svara kallinu og hefur 
verið leiðandi í þróun MBA-náms allar götur síðan. MBA-nám 
hefur farið eins og eldur í sinu og fengið viðurkenningu um allan 
heim. INSEAD í París (1957) og IESE í Barcolona (1964) voru 
brautryðjendur í MBA-námi í Evrópu og Háskólinn í Reykjavík 
setti fyrsta MBA-námið á Íslandi á laggirnar árið 2000. Hugmynd- 
in er að mennta fólk til að „stjórna fyrirtækjum og stofnunum“. 
Margir hafa sett spurningarmerki við þessa hugmynd. Er hægt 
að mennta fólk til þess að vera hæfir stjórnendur? Til þess að 
verða hæfur stjórnandi þarf ekki einungis bóklega fagþekkingu á 
mannauðsstjórnun, fjármálastjórnun, bókhaldi, framleiðslustjórn-
un o.s.frv. heldur einnig ákveðna færni og eiginleika. Wall Street 
Journal hefur frá árinu 2001 staðið fyrir könnun meðal rúmlega 
4.000 einstaklinga sem ráða reglulega fólk með MBA-próf þar 
sem spurt er eftir hverju þeir leita þegar þeir ráða einstakling 
með MBA í stjórnendastöðu. 

Samskiptahæfni (89%) er efst á blaði en það sem kemur næst 
var leikni í að ná árangri í teymisvinnu (87%), persónuleg gildi og 
heiðarleiki (85%) og geta til að greina vandamál (84%). Einkunn-
ir og nákvæmt innihald einstakra námskeiða skiptir minna máli. 
Það er athyglisvert að bera þetta saman við niðurstöður nýlegrar 
könnunar þar sem rannsakandinn nálgaðist viðfangsefni frá 
þveröfugri átt og spurði „Hvaða eiginleika skortir útskrifaða 
MBA-nemendur helst?“ (Juan Carlos Pastor, 2005). Niðurstaðan 
er sú að útskrifaðir MBA-nemendur búa yfir góðri fagþekkingu 
en skortir einmitt þá eiginleika sem eru taldir mikilvægastir í 
könnun Wall Street Journal. Til dæmis hæfileika til að starfa á 
árangursríkan hátt saman í hópum, samskipta- og boðskiptagetu, 
og þekkingu og getu til að þróa og þroska undirmenn sína og 
samstarfsmenn. Brugðist hefur verið við þessu í metnaðarfullu 
MBA-námi í leiðandi viðskiptaháskólum á allra síðustu árum með 
því að taka upp það sem á ensku er nefnt personal develope-
ment (PD) eða efling persónulegra eiginleika. Markmiðið með 
þessu er að vinna í „mjúku“ þáttunum sem starf stjórnandans 
felur í sér og þar með gera nemendur að heilsteyptari, sterkari og 
árangursríkari stjórnendum.

Personal development í MBA-námi í Háskólanum í 
Reykjavík 
MBA-námið í Háskólanum í Reykjavík byggir á þremur þáttum 
sem allir vega jafn þungt. Sá fyrsti er að tryggja að nemendur 
fái trausta fagþekkingu í undirstöðugreinum viðskiptafræði og 
stjórnunar og annar þátturinn er alþjóðleg hæfni. Meðal þess 
sem er gert til að ná árangri í þessum tveimur þáttum er að fá 
framúrskarandi erlenda kennara frá mörgum af bestu viðskipta-
háskólum heims. Þriðji þátturinn er efling þeirra persónulegu 
eiginleika sem í raun ráða úrslitum um árangur í starfi. Árið 2008 
hóf göngu sína heildstætt Personal Development prógramm við 
Háskólann í Reykjavík. Það var þróað eftir gagngera greiningu á 
erlendum PD-prógrömmum sem talin eru standa fremst í heimi-
num í dag samkvæmt úttekt Economist Intelligence Unit (2006). 
Um 2ja ára prógramm er að ræða; það hefst á fyrstu 3 dögum 
MBA-námsins og því lýkur síðustu kennsluhelgi síðasta kennslu-
misseris. Auðvitað er það svo að margir þættir leggjast á eitt 
í þroska og þróun einstaklinga á meðan á MBA-námi stendur, 
en kjarninn í PD-prógramminu er meðvituð og persónuleg vinna  
nemenda þar sem stefnt er að auknum sjálfsskilningi. Með  
markvissum hætti er unnið að því að nemendur fái gleggri sýn 
á gildismat sitt og raunhæfara mat á styrkleika sína og veikleika. 
Á grunni vaxandi sjálfsskilnings setur hver nemandi sér skýr og 
mælanleg markmið um uppbyggingu þeirra eiginleika og hæfni 
sem hann telur nauðsynlega og gagnlega í starfi og einkalífi. Í 
framhaldinu verður stefna og mótun starfsferils viðkomandi 
nemanda skýrari. Markmiðið er að nemandinn hafi skýrari sýn en 
áður á það að hverju skuli stefnt í starfi og einkalífi, hvaða styrk 
viðkomandi búi yfir til að komast í þá átt og hvaða hindranir þurfi 
að yfirstíga svo skrefin séu tekin með farsælum hætti.  
Skilgreindir eru þrír lykilþættir sem MBA-nemendur hugleiða 
sérstaklega á meðan á námi stendur; í fyrsta lagi hver færni  
þeirra er í samskiptum og hvað megi þar styrkja og bæta, í öðru 
lagi hvort jafnvægi sé ríkj-andi milli vinnu og einkalífs og þá hvort 
eða hvernig það jafnvægi gæti fengist, og í þriðja lagi hvernig 
viðkomandi geti leitt og tekið þátt í árangursríkri teymisvinnu.
  
Leiðirnar að þessum kjarnamarkmiðum eru fjölmargar. Þær felast 
ekki aðeins í námsefni heldur einnig hvernig er kennt, hvernig 
nemendum er skipt í hópa og hvernig unnið er úr ágreiningi og 
áskorunum sem upp koma í hópunum og í náminu. Nemendur 
eru hvattir til að skrifa niður hugleiðingar sem snerta persónu-
lega upplifun, eiginleika og markmið og á hverri önn skila þeir 

Aðalsteinn Leifsson, lektor við viðskiptadeild HR
Auður Arna Arnardóttir, lektor við viðskiptadeild HR
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inn persónulegri ritgerð þar sem glímt er við spurningar eins og 
Hverjir eru styrkleikar mínir og veikleikar?, Hvaða markmið set 
ég mér og hver er leiðin að þeim?, Hver er mín framtíðarsýn í 
vinnutengdu samhengi? Nemendur fá persónulega endurgjöf á 
skrif sín og þeim standa til boða ráðgefandi tímar þar sem unnið 
er að skýrri persónubundinni markmiðasetningu og eftirfylgni til 
að sjá hvernig til hefur tekist. Til að stuðla að frekari sjálfsskiln-
ingi eru lögð fyrir nemendur persónuleikapróf og veitt er skrifleg 
endurgjöf á niðurstöður þeirra, auk þess sem nemendur fá náms-
bók og lestrargreinar um persónubundinn árangur (e. personal 
effectiveness). Nemendum stendur einnig til boða stuttnám-
skeið sem þeir geta sótt endurgjaldslaust ef þeir telja að viðkom-
andi efni styrki þá sem stjórnendur framtíðarinnar. Dæmi um slík 
námskeið er tímastjórnun, hvernig megi ná fram auknu jafnvægi 
milli einkalífs og vinnu og hvernig bæta megi tjáskipti og öðlast 
meiri leikni í miðlun skoðana sinna.

Á fyrsta námsári er lögð mikil áhersla á að nemendur greini vel 
hlutverk sitt og framlag til hópavinnu. Sest er niður með öllum 
teymum og greint, í samvinnu við nemendur, hver núverandi 
staða teymisins er og hvað megi bæta svo betri árangur náist. 
Farið er í mikilvægi þess að einstaklingur hlusti vel eftir endurgjöf 
samnemenda sinna sem og annarra, en jafnframt eru nemendur 
hvattir til að æfa sig í að gefa uppbyggilega gagnrýni og endurgjöf 
á það sem vel er gert og það sem betur má fara. 

Í lok fjórða námsmisseris er haldið þriggja daga námskeið sem 
nefnt er, líkt og prógrammið allt, Personal Development. Þá er 
unnið að því að draga saman hvernig sjálfsskilningur nemenda 
hefur vaxið á tímabilinu. Sjónum er jafnframt beint að hlutverki 
stjórnenda í þroska og þróun undirmanna sinna og samstarfs-
manna. 

Markmið Háskólans í Reykjavík með MBA-náminu er skýrt: 
Að nemendur hafi þekkingu, hæfni og viðhorf sem gera þá að  
árangursríkum leiðtogum sem skapa ný tækifæri og leiða  
breytingar. Við lítum svo á að til þess að ná því markmiði sé 
engu minna mikilvægt að rækta þau „mjúku mál“ sem unnið er 
með í þessu nýja personal development prógrammi heldur en 
þau „hörðu mál“ sem felast í metnaðarfullum kröfum um trausta 
fagþekkingu.  
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Aðalsteinn Leifsson er lektor við viðskiptadeild HR og forstöðumaður 
MBA-námsins. Hann er með MSc-gráðu í Evrópufræðum frá London 
School of Economics og MBA-gráðu frá Heriot Watt University í Ed-
inborg. Hann hefur margra ára reynslu sem starfsmaður Evrópusam-
bandsins, EFTA og utanríkisþjónustunnar. Sérsvið Aðalsteins eru 
alþjóðaviðskipti, alþjóðasamningar og samningatækni.

Dr. Auður Arna Arnardóttir er lektor við viðskiptadeild HR. Hún 
lauk doktorsprófi í ráðgjafarsálfræði frá VCU árið 2001 og hefur  
starfað sem kennari og rannsakandi við viðskiptadeild HR frá árinu 
2002. Hún kennir þvert á deildir fög s.s. hagnýta vinnusálfræði,  
mannauðsstjórnun, stjórnun, aðferðarfræði og personal development. 
Auk þess starfar hún á eigin sálfræðistofu. 

Myndræn framsetning á samspili fagþekkingar og personal development í MBA-náminu í Háskólanum í Reykjavík

Aðalsteinn Leifsson Dr. Auður Arna Arnardóttir 
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Háskólinn í Reykjavík hefur nú í tæpan 
áratug boðið upp á tveggja ára metnaðar-
fullt MBA-nám með vinnu, þ.e. alþjóðlegt 
starfsmiðað meistaranám sérsniðið að 
þörfum stjórnenda. Mikil aðsókn hefur 
verið í námið allt frá byrjun þess og má 
eflaust finna margar ástæður fyrir því. 
Greinarhöfundur horfði hvað mest til þess 
að skólinn hefur náð undraverðum árangri 
í því að fá fremstu kennara heims til að 
kenna við deildina og má nefna dr. Daniel 
Isenberg því til stuðnings.

Dr. Isenberg hefur kennt m.a. í Harvard- 
háskóla og nú Babson. Hann hefur ritað 
fjölmargar greinar fyrir Harvard Business 
School sem notaðar eru í MBA-námi víðs-
vegar um heiminn og er fastur penni fyrir 
vefsíðu Harvard Business Review svo 
dæmi séu tekin. Að fá tækifæri til að sinna 
vinnu að fullu og sækja stjórnunartengt 
nám á meistarastigi á Íslandi með kennara 
sem þennan er einstakt að mínu mati – en 
það er fleira sem Háskólinn í Reykjavík  
hefur náð árangri í og um það fjallar greinin.

Háskólinn í Reykjavík vermir toppinn
Málefni er varða konur og stjórnun-
arstöður hafa verið í umræðunni lengi og 
sitt sýnist hverjum um jafnrétti kynjanna 
og mikilvægi þess. Háskólinn í Reykjavík 
hefur haft skýra sýn í þessum málum; þar 
sem stefna skólans hefur verið að hafa 
kynjahlutfall í MBA-náminu sem jafnast. 
Með þessa stefnu að leiðarljósi hefur skól-
inn náð þeim merkilega áfanga að vera 
einn þeirra skóla sem er með hvað hæst 
hlutfall kvenna í stjórnunartengdu námi að 
meðaltali.

Meðalhlutfall kvenna í MBA-námi víðs-
vegar um heiminn er 27% samkvæmt 
alþjóðlegum könnunum. Yale-háskólinn 

Góðir stjórnendur – gulls ígildi
Konur í MBA-námi

fékk viðurkenningu frá hinni virtu Forté- 
stofnun (Forté Foundation) árið 2006 
fyrir að vera einn þeirra skóla sem stend- 
ur sig hvað best í þessum málum með 
38% hlutdeild kvenna í náminu. Háskólinn 
í Reykjavík hefur að meðaltali verið með 
44,1% hlutfall kvenna í MBA-námi sínu 
frá upphafi sem gefur vísbendingu um að 
hann vermi toppinn í þessum efnum.

Háskóli Íslands stendur sig einnig vel í 
þessu samhengi miðað við erlenda skóla, 
en meðalhlutfall kvenna í honum er nær 
tölum Yale-háskólans. Til gamans má geta 
að konur eru í meirihluta MBA-árgangs 
2011 við skólann. 

En hvað er merkilegt við þessar tölur? Og 
af hverju að hafa stefnu um jafnt kynja-
hlutfall í stjórnunartengdu námi?

Hæfileikinn til að stjórna
Eðli málsins samkvæmt viljum við hafa  
hæfileikaríka stjórnendur í fyrirtækjum, 
hvort sem það eru karlar eða konur.  
Margvíslegar athuganir hafa verið gerðar 
á hæfileikum fólks til stjórnunar og  
benda flestar vísbendingar til þess að 
leiðtogahæfileikar búi í báðum kynjum, 
körlum og konum. Af þessum sökum hafa 
margir af virtustu háskólum heims lagt sig 
fram um að efla hag kvenna í stjórnun-
artengdu námi sínu. Yale-háskóli er dæmi 
um það. En ein mikilvægasta forsenda 
þess að konur geti tekið forystu eins og 
karlar og tekið þannig virkan þátt í að móta 
framtíðina í viðskiptum er að þær hafi  
aðgang að góðri menntun í stjórnun.

Það er kannski ekki að undra að Háskól-
inn í Reykjavík standi eins framarlega og 
raun ber vitni í þessum efnum þar sem  
skólinn hefur haft mjög öfluga kvenleið- 

Háskólinn í Reykjavík 
hefur að meðaltali verið 
með 44,1% hlutfall 
kvenna í MBA-námi sínu 
frá upphafi.
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Það sem reynslan kennir 
Þörfin fyrir góða menntun á stjórnun-
arstigi hefur sjaldan eða aldrei verið eins 
mikil og nú. Mikil endurskipulagning hefur 
átt sér stað í fyrirtækjum um allan heim 
og hefur sú ókyrrð sem skapast hefur á 
viðskiptamörkuðum víða haft neikvæð 
áhrif á flesta sem stunda viðskipti af  
einhverju tagi. 

Auðvitað eru fjölmörg tækifæri á tímum 
sem þessum en ójafnvægi og vantraust 
eru tvö þeirra hugtaka sem flestir sem 
stýra fyrirtækjum vildu helst vera án í  
daglegu amstri rekstrarins. 

Margir eru á því að tækifæri kvenna til 
stjórnunar séu mikil um þessar mundir 
og hafa sumir gengið svo langt að kalla 21. 
öldina öld konunnar. Hvað sem því líður vil 
ég benda á mikilvægi góðra stjórnenda 
og sterkra leiðtoga. Leiðtoga sem hafa 
þekkingu á sviði stjórnunar og geta leitað 
tækifæra þar sem þau er að finna. Leið- 
toga sem hafa hæfileika til að búa til öflugar 
einingar en ekki sundrungu. Leiðtoga sem 
valdir hafa verið út frá hæfileikanum til að 
stjórna, en ekki bakgrunni, aldri, uppruna 
eða kyni. Því hæfileikaríkir leiðtogar, sem 
efla fólk til góðra verka eru svo sannarlega 
gulls ígildi. 

toga í gegnum árin; þær Guðfinnu  
Sesselíu Bjarnadóttur sem var rektor 
skólans frá stofnun hans árið 1998 til 2007 
og Svöfu Grönfeldt sem var rektor skólans 
frá 2007 til ársbyrjunar 2010. Þessir tveir 
leiðtogar eru lifandi dæmi um hæfileika 
kvenna til stjórnunar.

Verðmæti tengslaneta
Það sem hefur komið mér hvað mest á 
óvart í námi mínu við skólann er það öfluga 
tengslanet sem ég nú tilheyri. Einhverra 
hluta vegna hefur starfsreynsla mín verið 
þannig að ég hef verið umkringd sterkum 
konum og kvennahópum og hef ég kunn-
að því afar vel. Því var það mikil áskorun 
fyrir mig að fara inn í umhverfi þar sem 
karlar voru í meirihluta. Það sem hefur 
svo komið skemmtilega á óvart er hversu 
litlu máli skiptir hvort um ræðir konur eða 
karla – það er hæfileikinn og viðhorfið til  
viðfangsefnisins sem öllu máli skiptir.

Í Háskólanum í Reykjavík hafa verið mynd-
uð tvö skipulögð félagasamtök til að efla 
tengslanet þeirra sem útskrifast hafa með 
MBA frá skólanum; RUMBA og EMBLUR.
Tilurð EMBLNA má rekja til þess að 
árið 2007 ákváðu nokkrar konur í MBA-
námi að stofna félagasamtök fyrir konur 
sem útskrifast hafa með MBA-gráðu frá 
Háskólanum í Reykjavík. Félagið hlaut 
nafngiftina úr grískri goðafræði og er 
sérsniðið að þörfum kvenna. Dagskráin 
hefur verið öflug allt frá upphafi og eru 
EMBLU-félagar nú 170 talsins.

Ástæðan fyrir stofnun EMBLNA var sú 
staðreynd að konur hafa ekki látið til sín 
taka jafnt á við karla í stjórnunarstöðum 
hvorki hér heima né erlendis. Félög sem 
þessi eru þekkt víðsvegar um heiminn 
og sníða dagskrá sína gagngert til að efla 
tengslanet kvenna. Þetta gera EMBLUR 
með markvissri dagskrá, fræðslu og vett-
vangi til umræðna beinlínis til að nýta 
krafta þeirra öflugu kvenna sem útskrifast 
hafa með MBA-gráðu frá Háskólanum í 
Reykjavík.

EMBLUM gefst tækifæri á að sækja allt 
að 5 viðburði árlega sem eru skipulagðir 
í formi fyrirlestra eða fræðslu. Leitast er 
við að benda EMBLUM á hvað er nýtt í 
fræðunum og hvernig skólinn nálgast 
MBA-námið hverju sinni. EMBLUR halda 
einnig úti vefsíðunni www.emblur.is þar 
sem finna má upplýsingar um viðburði, 
félagatal, fréttir og viðtöl við félagsmenn 
svo fátt eitt sé nefnt. 

Elínrós Líndal er nemi í MBA við Háskólann 
í Reykjavík. Hún er með BA gráðu í sálar-
fræði og fjölmiðlafræði frá Háskóla Íslands. 
Hún er um þessar mundir að leggja grunn 
að fyrirtæki á sviði tísku og hönnunar, en 
auk þess situr hún í stjórn Emblna – félags 
kvenna með MBA-gráðu frá Háskólanum í 
Reykjavík. Hún er jafnframt annar tveggja  
ritstjóra www.emblur.is

Elínrós Líndal

Margir eru á því að 
tækifæri kvenna til 
stjórnunar séu mikil um 
þessar mundir og hafa 
sumir gengið svo langt 
að kalla 21. öldina öld 
konunnar.
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First of all, it is appropriate at this time of the year, to heartily 
wish all the best in 2010 to those at Reykjavik University and to 
those who will read this “Letter from Strasbourg”! 

The letter is perhaps not so much from France as it is from Con-
tinental Europe; my intent is simply to portray a perspective on 
Iceland such as a foreign visitor from Europe might form for him-
self. From the European perspective, to put it shortly, Iceland 
is halfway between the Continent and the United States. For 
somebody who has spent some time in the United States, as 
I have, the impression is distinct – the American influence in 
Iceland is discernable in the intelligent pragmatism and practical 
efficacy that one sees in everyday life. 

The next question is, of course, whether one sees Iceland as a 
Scandinavian country. The Scandinavian influence, too, is easily 
discernable and yet the liveliness of a place like Reykjavik belies 
capitals such as Oslo, Stockholm and Copenhagen. Personal im-
pressions may be misleading but, as they say in interpersonal 
encounters, the first twenty minutes are the most important. 
From my own personal point of view, which I still do not fully 
understand, Iceland is a place where one gets one’s batteries 
re-charged. My wife and I are still debating whether this boost 
of energy in Iceland comes from fish, unpolluted environment 
or from the friendly attitudes that one encounters everywhere. 
On the last point, one might add that the Danes and the Iceland-
ers have been sociologically proved to be the happiest people 
on this planet. When more research had been done, they dis-
covered that this extra charge of happiness derives from a very 
common-sense kind of source. That source betrays the native 
realism and pragmatism of Scandinavian people, as well as their 
intelligence, which perhaps derives from fish oil and eating so 

The Financial Disaster; an Ethical Problem

much fish in general. The intelligent practical approach that leads 
to happiness sounds banal but in fact it is not. The source of the 
apparent Icelandic happiness is the simple fact that they do not 
expect too much. This has been empirically shown. But people 
who do not expect too much are following a very intelligent 
maxim “if everything else fails, lower your standards…” It takes 
some perspicacity to develop such an attitude which is at the 
centre of realism – even in law.

From a legal perspective the problems that beset Iceland now 
are in a different category. The financial disaster is in my opin-
ion, although I am obviously not an expert on the subject matter, 
indeed an ethical problem. The Icelandic Prime Minister, Mrs. 
Sigurdardóttir, has in fact said so much; when Ms. Eva Joly 
examined the problem close up she discovered that the laws 
of Iceland have been written to further the kind of behaviour 
shown by the irresponsible few who caused the financial im-
plosion in the first place. Therefore, when I speak to different 
people in Iceland about this problem, I am reminded of an article 
in New York City’s Village Voice, written by James Lieber and 
entitled “What Cooked the Economy”.

In that article, of course on a much larger scale, Lieber identifies 
the problem as one of non-enforcement of financial rules in the 
vicinity of Wall Street and specifically by New York City’s own 
prosecutors. Zero tolerance, apparently, was not the name of 
the game inherited from Mayor Giuliani in so far as tolerance, by 
far too generous, applied to the Wall Street malversations. 

To what extent does the same logic apply in Iceland is a ques-
tion of empirical fact. I suspect that the problem is not simply 
in non-enforcement or perhaps even in the laws, which are too 

Boštjan M. Zupancic, Judge, European Court of Human Rights
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to represent the problem faced both in New York and in Reykja-
vik. Think for a moment of Jerome Kerviel from the French bank  
Société Générale who, as the French say, sent about 6 billion 
euros through the chimney and into the smoke without even 
profiting personally from his disastrous financial speculation.

What led this young man to flirt with clear – but unenforced – 
rules in a leading financial institution? Why is it that transgres-
sion has such a powerful pull? Is it an inherent and deeply buried 
psychological motive, which leads this young man to flirt with 
violating both ethical and legal morals? Do we really understand 
what is the essence of the “ethical problem” such as the one 
named by the Icelandic Prime Minister, Mrs. Sigurdardóttir?

The real problem is that we perceive this flight from the assimi-
lation of moral values and norms as per the author Johannes 
Andenaes, not just in Iceland but everywhere. The leading 
psychoanalysts trace this need to transgress to the waning of 
the prohibitive authority of the father in modern societies. It is 
through the identification with the father that a little boy will 
absorb, because of the father’s conditional love, the difference 
between right and wrong. If the boy refuses to leave his mother 
and assimilate his father’s authority the normative integration 
will simply no longer work. Of course, this applies to boys not 
to girls, but the core of the problem, financial and otherwise, are 
not girls, but boys. Of course, there may be many different expla-
nations and it is very difficult at this point to distinguish between 
the hen and the egg in this generational process. What is clear, 
however, is that ethical problems and legal problems exist and 
grow precisely to the extent to which the introjected principles 
concerning the right and the wrong, are no longer introjectable. 
As a consequence of that not only is there no more distinction 
between right and wrong, the wrong tends to become an irre-
sistible temptation. To transgress the norm, however, is usually 
not an individual pursuit. We see the cliques form their own law 
and completely disregard the real law outside the framework of 
the narrow identification. Such grouping may be political, finan-
cial or even, as in the film “The Fight Club,” sports. In any event, 
the purpose of such clubs is to further pre-oedipal motives and 
interests of those perversely identifying with the “inside law” 
and disregarding ethical and legal morals.

We cannot go further into this in this short essay. Suffice it to 
say that the happiness of Icelanders may be very different when 
it comes to the distinction between different generations. To put 
it succinctly, the older generations simply cannot understand the 
younger generations anymore. The generation gap is so enor-
mous that communication between generations has completely 
broken down. When a disaster looms on the horizon, it is too late 
to ask the question. 

lenient. The underlying problem is by far more pernicious and is 
not specific to Iceland or to the United States. It can be found in 
practically every European country. 

Here, the story becomes much more complex. From the Scan-
dinavian perspective, however, an excellent source with great 
explanatory power was created by the Scandinavian legal real-
ist, Johannes Andenaes. He maintained that the assimilation of 
moral, ethical and legal norms is something that prevents, much 
more efficiently than law enforcement in the first place, the vio-
lation of legal and ethical laws. Law and morality are like two 
overlapping circles. This implies that some behaviour is both 
criminal and immoral, where as other two kinds of behaviour 

are only criminal or only immoral. The financial misconduct may 
have initially been seen as misbehaviour in the area where, like 
in tax evasion, the behaviour is only criminal, but not immoral. 
Such a traditional attitude as well as liberal capitalism’s lenience 
towards liberal capitalists may have god-fathered the cancerous 
growth of unethical behaviour such as the Prime Minister had 
in mind.

The obvious question here is whether in former times such prob-
lems did or did not exist. If one were to re-read novels by The-
odor Dreiser, Ayn Rand or Jack London and compare the respec-
tive attitudes with those in the film “Wall Street” (with Michael 
Douglas), one might get the initial impression that the difference 
between before and now is not so fatal. However, in “Wall Street” 
the second protagonist is a young man who, under the influ-
ence of the psychopath, played by Michael Douglas, is ready to  
betray his own father and, moreover, the company which his father 
works for. In my opinion, this secondary character in the film is the 
psychological model, the anti-hero, with the explanatory power 

Boštjan M. Zupancic er frá Slóveníu. Hann er með doktorsgráðu í lögum 
frá Harvard og hefur verið dómari við Mannréttindadómstól Evrópu 
síðan 1998. Hann er giftur og fimm barna faðir.

Boštjan M. Zupaneie 
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I have spent many years of my life study-
ing Danish exchange rate policy and  
monetary policy. I have also – with fasci-
nation, and sometimes fear – followed 
the Icelandic exchange rate policy. During 
the last year, I have been the “expert” on 
Iceland in the Danish media, often being 
asked if I could explain what goes on in 
Iceland. I have tried the best I could, but it 
has not always been easy.

In what follows, I will provide you with 
a short comparison of the Icelandic ex-
change rate experience with the one of 
Denmark. This is relevant, as there are 
discussions in Iceland about what to do 
with the exchange rate. For instance, if 
(and I emphasize that I only say “if”) Ice-
land should decide to replace the Krona 
with the Euro, Iceland will have to follow 
the same kind of exchange rate policy 
that Denmark follows currently. This is 
so because the exchange rate policy of 
Denmark is the one that is also required 
in the transition period before a country 
can get the Euro. I will thus describe what 
is called a “unilateral” exchange rate peg: 
a fixing of the exchange rate towards one 
country. An alternative, which I do not de-
scribe here (but which could also be rel-
evant considering), would be a multilateral 
peg, where the exchange rate is pegged 
towards a basket of currencies, like Ice-
land did during the 1990s.

Let us first get a couple of facts straight. 
The Danish Central Bank follows a pol-
icy known as “exchange rate targeting”: 
Denmark is a member of the European 
Exchange Rate Mechanism II (ERM II), 
which means that the objective for the 
Danish Central Bank is to keep the Danish 
Krone/Euro exchange rate stable within a 
target zone, defined as a fluctuation band 
of +/- 2.25% around a so-called exchange 
rate central parity. In practice, this means 

Iceland and its Choice of 
Exchange Rate Policy
Jesper Rangvid, Professor of Finance at CBS and Visiting Professor of Finance at RU

Jesper Rangvid is an expert on topical issues in finance, not least the Icelandic 
situation. The Danish media frequently seeks his comments, advice and opinions.
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that the Danish exchange rate can move (up to 2x2.25% = 4.5%) 
against the Euro, but also that the Danish Central Bank is re-
quired to (i) increase the Danish interest rate and/or (ii) buy Dan-
ish Kroner on the foreign currency market, if there is a pressure 
for a larger than accepted Danish exchange rate depreciation.

The Danish exchange rate policy has been very successful. In-
deed, Denmark is one of a few countries that has been able 
to keep its exchange rate fixed for more than 10 years. Indeed, 
research shows that fixed exchange rate regimes generally last 
relatively short. But Denmark is an exception.

The Icelandic exchange rate policy is different. The Krona has 
since 2001 been “floating”, meaning that the Icelandic Central 
Bank is not required to raise interest rates or intervene on the 
foreign currency market. Perhaps Sedlabanki (Icelandic Central 
Bank) did so from time to time, but there is no “contract” saying 
that Icelandic Central Bank has to do so. 

In other words, the Danish exchange rate is controlled by the 
Danish Central Bank – the Icelandic exchange rate is controlled 
by the market: If investors are not interested in possessing Ice-
landic Kronor, the Krona will weaken, and vice versa.1 

These are very different exchange rate systems. In the graph, I 
have indicated how the two exchange rates have behaved since 
1999 when the Euro was introduced (I have normalized the ex-
change rate to “1” in 1999, so that the movements can be com-
pared). The Danish exchange rate has been extremely stable 
towards the Euro whereas the Krona has not, even before 2008. 
Obviously, exchange rate stability is good for investments (both 
financial investments and investments of firms), for the stability 
of the prices of import and export goods, for ease of economic 
planning by households and firms, and, hence, for overall eco-
nomic stability and development. 
 
Can “everybody” just get a fixed exchange rate?
It is not easy to keep an exchange rate fixed. History has shown 
this many times.

First of all, a country with a fixed exchange rate cannot use mon-
etary policy to pursue any other goal than that of a fixed exchange 
rate. This implies that in “normal” times, the Central Bank has to 
mimic the central bank of the country to which the exchange rate 
is fixed – in times of turbulence, the country needs to use mon-
etary policy to defend the exchange rate. Hence, a requirement 
for a fixed exchange rate is that the Central Bank of the country 

becomes a “machine”: For instance, each time the interest rate 
is changed in the European Central Bank, the Danish Central 
Bank must follow suit. In addition, if there is pressure against the 
Danish Krone, the Danish Central Bank has to react. For instance, 
during autumn 2008, the Danish Central Bank had to increase 
its interest rate to defend the exchange rate policy, even when 
Denmark was in the middle of a recession: It would have been 
better for the economy if the Central Bank had not been forced 
to increase the interest rate, but that’s a consequence of a fixed 
exchange rate policy. 

Lesson 1: A country with a fixed exchange rate gives up its inde-
pendent monetary policy.

Second, when monetary policy cannot be used to “control” the 
economy, the other big policy – fiscal policy – has to do the job. 
A requirement for a successful fixed exchange rate, therefore, is 
that the government tightens its belt when times are good, so 
that it can loosen its belt when times are bad. History has shown, 
though, that it is often difficult for politicians to “tighten” fiscal 
policy, even during good times, as increases in taxes or reduc-
tions in government expenditures often hurt some voters. But it 
is the deal that has to be made. Hence, we have:

Lesson 2: A successful fixed exchange rate makes it even more 
important for fiscal policy to become counter-cyclical in times of 
a booming economy.

Third, a credible fixed exchange rate policy requires, yes, that 
the exchange rate be kept fixed. In other words, even in times of 
economic difficulties, where it could be tempting to depreciate 
the currency, it should not be done. If it is done, it undermines 
the credibility of the fixed exchange rate policy and the country 
will not be able to reap the benefits of an otherwise credible 
fixed exchange rate policy. For instance, some would argue that 
it could be tempting to devalue the Danish Krone at the mo-
ment, since Denmark is also in a rough economic situation with 
recession, increasing unemployment, increasing public deficits, 
etc. However, the Danish Central Bank and government (luckily) 
know that the effect of an exchange rate devaluation would be 
that all exchange rate credibility would be immediately lost, and 
it would take many years to restore it.

Lesson 3: Even if it can be tempting to devalue the exchange 
rate in times of economic difficulties, it is not an option that can 
be pursued if the country wants to reap the benefits of a fixed 
exchange rate. 2  

Finally, many countries that have tried to pursue fixed exchange 
rate have failed. Most often, the reason for the collapse of the 
fixed exchange rate regime was that the economy was develop-
ing differently from the country to which it fixed its exchange 
rate. Unfortunately too, history has shown that when a fixed ex-
change rate regime “breaks down”, the change in the exchange 
rate is often very big and comes very abruptly, which can have 
damaging consequences for the country. Recent examples are 
the Southeast asian countries in the late 1990s and Argentina in 
2001/2002. Both saw the breakdowns of their fixed exchange 
rate policies followed by severe recessions.

Lesson 4: The economic costs associated with the breakdown 
of fixed exchange rate are often very high.
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Insights for Iceland
What are the implications for Iceland?
Having a floating exchange rate has been expensive for Iceland. 
In the boom years, the Icelandic Central Bank increased the in-
terest rate to battle an economy that was growing too fast. The 
result was that Iceland became the victim of speculative curren-
cy inflows due to carry trades. Lots of cheap credit became avail-
able, fuelling, instead of restraining, too high economic growth 
and an overheated economy. Many Icelandic households took 
up loans in foreign currency because the Icelandic interest rates 
were high. The fall of the Krona has caused great pain for these 
households. Had the interest rate in Iceland not been so high, 
there would have been no reason to take up loans in foreign cur-
rency. However, had the Icelandic Central Bank not increased 
the interest rates, the economy would have been even more 
overheated.
Turning to a fixed exchange rate (towards the Euro) is not an 
easy fix, however. It requires more economic alignment with the 
economy of the Euro-zone. Within a short horizon, this seems 
unrealistic: Iceland is in a severe recession (the Euro area is too, 
but the recession and challenges facing Iceland over the next 
couple of years are even more severe). However, this period 
(which hopefully will be reasonably short) where Iceland is work-
ing its way out of the recession can be used to reflect on future 
alternatives. In addition, having a fixed exchange rate is not cost-
less. There are prices to be paid: Iceland would have to give up 
monetary policy to influence the Icelandic economy and even 
greater fiscal responsibility is needed.

It is not an easy choice. And I am not the man to recommend 
anything: It is Iceland that should decide. Both fixed and float-

Jesper Rangvid is a Professor of Finance at Copenhagen Business 
School and a Visiting Professor at RU. He does research within all areas 
of international finance, but he also looks at stock market forecasts and 
households’ financial decisions. 

Jesper Rangvid

ing exchange rate policies have pros and cons. But it is worth 
evaluating – seriously and thoroughly – what the alternatives are. 
The only thing I would recommend, thus, is that Iceland think 
hard about what to do with its exchange rate after returning to 
stability, and why not use the time to think about these issues 
in the meantime? 

1At the moment things are different, of course: There are capital restrictions, 
so investors cannot sell Krona assets and bring their money out of Iceland. 
What I talk about here, thus, is the situation before October 2008 and the 
possible situation after Iceland returns to normality and lifts the currency 
restrictions.

2 Obviously, one can ask what the purpose of having one’s own currency is 
when it cannot be changed in times of need. But that is another question.
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In September 1981, Gisli Gudjonsson, a 
clinical psychologist, and James Mac-
Keith, a forensic psychiatrist, attended 
the first international conference on Wit-
ness Psychology, held in Stockholm. At 
the time Gisli and James worked together 
on a newly established medium secure 
unit at the Bethlem Royal Hospital in 
Beckenham, Kent, England, which was 
a part of the Maudsley Hospital in Lon-
don. Gisli and James presented a paper 
at the conference entitled, “False confes-
sions. Psychological effects of interroga-
tion. A discussion paper.” They reviewed 
the phenomena of false confession, pre-
sented two case studies, discussed the 
psychological processes involved and 
the potential psychologically harmful 
consequences of some custodial inter-
rogations, and introduced the concept of 
a ‘memory distrust syndrome’, which has 
subsequently become embedded into the 
scientific literature. Gisli and James con-
cluded:      

“There is ample evidence that false con-
fessions occur but their frequency is  
unknown. It is generally accepted that 
children and the mentally handicapped 
are particularly likely to produce unreliable 
testimony. There have been several useful 
studies of the circumstances under which 
false confessions are obtained. However, 
we would emphasise the complemen-
tary importance of additional idiosyncratic 
variables. Manifest signs of psychological 
dysfunction at the time could indicate that 
an individual may be vulnerable to suc-
cumb to the idea of making a confession, 
albeit false on occasions”. 

There was general scepticism expressed 
at the conference to the suggestion that 
people without formal mental disorder 
(mental illness or learning disabilities) 
would confess to a serious crime they 
had not committed. After the conference 
Gisli and James decided to join forces to 
research false confessions and worked to-
gether on cases until James’s retirement 
in 1999. In the 1980s they were able to 
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In the 1980s and 1990s Gisli H. Gudjonsson and James MacKeith demonstrated that false 
confessions to serious crimes were more common than previously thought.

find cases of proven false confession, 
which demonstrated that false confes-
sions to serious cases, such as murder, 
do occur in the absence of mental disor-
der. Each case had to be considered on 
its own merit. Sometimes there are un-
usual circumstances or that the suspect 
was simply not sufficiently robust to cope 
with the interrogation and ‘broke down’ 
and gave a false confession. In addition 
to researching cases of proven false con-
fession, in the 1980s and 1990s Gisli and 
James worked together on a large num-
ber of real life criminal cases of disputed 
confessions, including the ‘Guildford Four’ 
and the ‘Birmingham Six’, two British ter-
rorist cases from the mid 1970s. They also 
worked on cases in America of people 
on Death Row, who were waiting to be  

executed. In 1991 their evaluation of Joe 
Giarratano, who had been convicted of 
two murders in Virginia, assisted in stop-
ping his execution. In 1998 Gisli’s psy-
chological evaluation of Henry Lee Lucas 
assisted in persuading George W. Bush, 
who at the time was the Governor of 
Texas, to stop Henry’s execution, which 
was set for 30 June 1998. George Bush 
stopped the execution on 26 June 1998; 
this was the first of only two executions 
stopped by George W. Bush whilst he 
was Governor of Texas.     

The work that Gisli and James did in the 
1980s and 1990s demonstrated that false 
confessions to serious crimes were more 
common than previously thought, they 
could occur in the absence of any men-
tal disorder, and were often the conse-

quences of subtle interactions between 
circumstances (e.g. happened to be seen 
in the vicinity of the crime, falsely impli-
cated by somebody else), custodial fac-
tors (detention and interrogation tactics), 
psychological factors (e.g., suggestibility, 
compliance), and absence of support fac-
tor during interrogation (e.g. absence of 
sound legal advice). The work that Gisli 
and James did, not only improved the sci-
entific understanding of false confessions, 
psychological vulnerabilities and police 
interrogation, but changed prejudicial at-
titudes among scientists, police, lawyers 
and judges. Their early work into false 
confessions has now been corroborated 
by a large number of DNA exonerations 
in America. According to the website of 
the Innocence Project, at the end of Oc-
tober 2009, out of 243 DNA exonerations, 
about 25% involve false confessions or 
false pleas. The phenomena of false con-
fessions have now become a reality. No 
longer can we ignore the risks of false 
confession during police interrogation. 
What remains is the need to change the 
belief of prosecutors and judges in the so-
called ‘special knowledge confessions’.  
In an extraordinarily high proportion of 
cases of false confessions, at trial it was 
argued that the detailed knowledge of 
the confession clearly implicated the de-
fendant. If the defendant was innocent of 
the offence and had no knowledge of the 
case, how could this have happened? Re-
cent work by B. L. Garrett in America on 
the false confession cases involving DNA 
exonerations showed that:

“Not only can innocent people falsely con-
fess, but all except one of the exonerees 
studied were induced to deliver false con-
fessions with surprisingly rich, detailed, 
and accurate information. We now know 
that those details could not have likely 
originated with these innocent people, 
but rather must have been disclosed to 
them, most likely during the interrogation 
process.”

This clearly shows the need for all interro-

In most cases of false 
confession there is no 
evidence of formal 
mental disorder or 
psychiatric problems. 
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gations to be audio or video recorded. The 
audio/video recording of all interrogations 
of suspects in England has made it much 
easier to understand the factors that re-
sult in false confessions (i.e. the psycho-
logical processes involved). In most cases 
of false confession there is no evidence 
of formal mental disorder or psychiatric 
problems. The relevant factors are much 
more psychological. Young persons and 
those of limited intelligence are particu-
larly disadvantaged during interrogation, 
but there are also many other factors that 
influence the decision making of suspects 
during interrogation or custody. The in-
ability to cope with the pressure of the 
situation is typically of paramount impor-
tance. This was clearly demonstrated in 
a Norwegian murder case where a highly 
intelligent 19 year old man, who had no 
mental disorder, was persuaded by police 
over about 170 hours of interrogation that 
he had murdered his cousin even though 
he had no memory of doing so. The man 
was convicted and in 1998 Gisli testified 
as a court appointed expert on appeal and 
the man was acquitted and later proved 
by DNA to be innocent. This one case led 
to some fundamental changes in police 
interviewing practice in Norway and the 
setting up of a Criminal Cases Review 
Commission.    

As far as Iceland is concerned, there has 
apparently only been one case where 
psychiatric and psychological evidence 
has been presented in Court in a case 
of retracted confession. The prosecution 
requested a psychiatric and psychological 
evaluation of the defendant, Mr S, who 
was charged with three arsons. Jon Frid-
rik Sigurdsson conducted a comprehen-
sive psychological evaluation of Mr S and 
found him to be of low intelligence and 
abnormally suggestible. Both the psychia-
trist and the psychologist testified at the 
trial in 1999 and Mr S was found not guilty. 
The three trial judges found Mr S’s confes-
sion to the police to be unreliable and due 
to leading interrogation.  

Over 10 years ago the Supreme Court in 
Iceland instructed Jon Fridrik and Gisli to 
assist with determining the reliability of 
new statements of two persons who had 
been convicted of a murder, but wanted 
to alter details of their confessions. The 
psychological evaluation was not favour-
able to the two persons and the Court de-
cided not to reopen the case.  

Recent work carried out in Iceland and in 
other countries in Europe suggests that 

the high profile cases of miscarriage of 
justice only represent the tip of the ice-
berg. Young persons are particularly vul-
nerable to making a false confession to 
police, which is often due to their desire 
to protect a peer by falsely confessing to 
the crime, peer group pressures, and/or 
inability to cope with pressure in police 
interviews. In a recent study among sus-
pects and witnesses at four of the largest 
police stations in Iceland, four (9%) of the 
suspects claimed to have made a false 
confession to the police with regard to the 
current offence (i.e. during the interview 
they had just completed) due to their im-
mediate need or psychological problems  
(i.e. one explained his false confession in 
terms of protecting somebody else, one 
wanted to avoid prolonged detention, and 
two said they could not be bothered to 
deny the offence).

Interestingly, the work that Jon Fridrik, 
Gisli and colleagues have conducted in 
Iceland over the years has consistently 
shown that about two-thirds (67%) of 
young persons interrogated by police 
claim to be guilty of the crime under inter-
rogation. This shows a very high base rate 
of guilt in Iceland among young persons 
interrogated, which contrasts greatly to 
other countries in Europe where the base 
rate of guilt is much lower (40-50%) and 
the risk of false confession is therefore 
higher. This important and innovative re-
search continues collaboratively between 
King’s College, London, the University 
of Iceland, and Reykjavik University. Re-
search conducted in Iceland into false 
confessions, which commenced in the 
early 1990s with Jon Fridrik’s doctoral 
dissertation at the Institute of Psychiatry, 
which was supervised by Gisli, has made 
a significant international contribution to 
the understanding of false confessions 
and the risk factors involved. This early 
Icelandic research and subsequent prison, 
police station and community studies 
have dovetailed perfectly with detailed 
evaluations of many hundreds of cases 
of false confessions internationally. The 
result has been an impressive scientific 
evidence base on which future work can 
be built.            

We have come a long way since the 
Stockholm Conference on Witness Psy-
chology in 1981. This almost 30 year jour-
ney has not been without its challenges. 
Over the years, challenging existing police 
practices, judicial procedures and court 
outcomes was typically met with hostility 
and the fear that the criminal justice sys-

tem was under attack by a psychologist 
of “foreign extraction”. This sometimes 
fierce battle has achieved its objectives 
and has been worthwhile. It has changed 
the legal landscape in many countries 
of the world. There is now international 
recognition of the existence of false con-
fessions. Scientists, police, and the legal 
profession need to work together collab-
oratively to ensure justice and fairness. 
This is the challenge for the future genera-
tion of psychologists.    
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Cigarette smoking and alcohol use con-
tribute substantially to morbidity and pre-
mature death in countries with advanced 
economies. Most users begin their sub-
stance use during adolescence, typically 
with experimentation taking place be-
tween 11 and 15 years of age. This behav-
ior often leads to regular use within two 
to three years. Studies have shown that 
most life-time smokers begin smoking 
during their teenage years and between 
80-90% of them before the age of 18. 
Thus, early initiation of smoking increases 
the risk of adult smoking dependence. Al-
cohol use and cigarette smoking among 
adolescents are also strongly correlated 
behaviors. Adolescents who initiate 
smoking are much more likely to begin 
using alcohol at an early age than those 
who do not, and vice versa. Furthermore, 
both cigarette smoking and alcohol use 
among adolescents are known to be gate-
ways to use of other substances, adding 
further to the negative consequences of 
smoking and alcohol use. This means that 
early identification of key determinants for 
adolescent cigarette smoking and alcohol 
use may serve to decrease the likelihood 
of later substance use development and 
other types of problem and delinquent 
behaviors. 

Licit and illicit substances and the 
“gateway” hypothesis
During the last 20 years the hypothesis 
that substance use by adolescents and 
young adults follows a certain sequence 
has gained a lot of attention and consid-
erable support. In short, the gateway 
hypothesis postulates that drug use typi-
cally begins with tobacco and alcohol use 
which leads to a greater risk of cannabis 
use which then promotes an increase in 
likelihood of use of other and stronger 
substances such as hallucinogens, co-
caine, and heroin. A part of the hypoth-
esis is also to reveal an increase in risk of 
youths developing criminal careers. This 
hypothesis entails that the earlier ado-
lescents begin experimenting with licit 
substances such as tobacco and alcohol, 
the more likely they are to use other and 
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stronger substances later in life. The gate-
way hypothesis can therefore be viewed 
as an endorsement for identification of 
primary prevention activities against early 
substance use. 

Findings from many studies have support-
ed the gateway hypothesis. For example, 
Chen et al. (2002) found a consistent as-
sociation between prior cigarette smok-
ing initiation and current alcohol use for 
most of eleven ethnic groups and Torabi 
et al. (1993) found a strong relationship 
between smoking behavior and later alco-
hol use as well as between alcohol use 

and later illicit substance use. Similar re-
sults have been documented by Kandel 
et al. (1992). Regarding illicit substances, 
Ferguson and Horwood (2000) found that 
cannabis use usually preceded the use of 
other illicit substances as well as strongly 
predicting other forms of illicit substances 
after controlling for well-known covariates. 
Recently, Robinson & Scherlen (2007) 
have proposed an explanation to this 
relationship. Their argument is that the 
move from cannabis to other and stronger 
drugs (e.g. cocaine) does not take place 
because of the psycho-pharmacological 
effect produced by cannabis substances. 
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Rather that social factors in the environ-
ment of cannabis users promote an in-
crease in availability and likelihood for 
such use. With cannabis being by far the 
most widely used and available illicit drug 
on the market the explanation lies in the 
environmental predispositions that canna-
bis users are subject to for harder drugs. 
There are, in short, social environmental 
factors that explain the relationship be-
tween cannabis use and the use of other 
and harder substances. This notion has 
been supported in other studies. 

The conclusion from this short overview 
on the gateway hypothesis is that by fo-
cusing on the onset of licit substance use 
among children and adolescents we may 
be able to prevent a sequence of negative 
developmental stages from taking place 
in the lives of young people. This conclu-
sion is identical to the one by Botvin et al., 
(2000) where they state that “illicit drug 
use can be prevented by targeting the use 
of gateway drugs such as tobacco and al-
cohol”. The three studies introduced be-
low aim to identify and analyze important 
factors in the social and personal lives 
of adolescents that are either potentially 
risky or protective against cigarette smok-
ing and/or alcohol use initiation and con-
tinuation. 

Data
The data for all studies came from the 
2006 Icelandic study, Youth in Iceland. 
The sample includes all students aged 14 
to 16 years who were enrolled in the 9th 
(14- and 15-year-olds) and 10th (15- and 
16-year-olds) grades in all Icelandic sec-
ondary schools during March 2006. The 
study respondents in this sample repre-
sent approximately 81% of the national 
population of Iceland in these age groups. 
All aspects of the data collection were 
supervised by the Icelandic Centre for 
Social Research and Analysis (ICSRA) at 
Reykjavik University. The Youth in Iceland 
studies are conducted with annual cross-
sectional surveys in collaboration be-
tween the Ministry of Education, Science 
and Culture, the municipalities around the 
country of Iceland, and ICSRA. A pas-
sive consent is obtained from parents 
and all participants receive a covering 
letter 2-3 days prior to the survey taking 
place. The overall goal of these studies 
is to monitor various health behaviors of 
Icelandic youth, as well as risk and pro-
tective factors, with the overall purpose 
of improving the health status of children 
and young people. Various internationally 
validated measuring scales are used in 

the questionnaire, as well as components 
developed by ICSRA and its predecessor 
the Institute for Educational Research. 

The Centre supervised the distribution of 
anonymous questionnaires and envelopes 
to all secondary schools in Iceland. Teach-
ers at individual school sites assisted the 
students with their participation in the 
study and administered the survey ques-
tionnaire returns. All students who attend-
ed school on the day that the question-
naire was scheduled to be administered 
completed the questionnaire inside their 
classrooms. Students were instructed 

not to write their names or social security 
numbers, or any other identifying informa-
tion, anywhere on the questionnaire. They 
were instructed to complete the entire 
questionnaire, but to ask for help if they 
had any problems or had any questions for 
clarification. Once students had complet-
ed the questionnaires, they were asked to 
place their completed questionnaire in the 
envelope and seal it before returning the 
questionnaire to the supervising member 
of staff.

A total of 7430 students (51.4% girls) 
completed the questionnaire. An over-
whelming majority of residents in Iceland 
(approximately 94%) are of Nordic and 
Anglo-Saxon descent, or both, and about 
88% belong to the Lutheran state Church. 
This implies that differences in descent or 
religion in the Icelandic population should 
not serve to confound the study findings. 
The Icelandic school system is fundamen-
tally based on schools run by the local 
county councils under the administration 
of the Ministry of Education, Science and 
Culture and most of them use the same 
curriculum. 
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Abstract: 
Background: Previous research has 
shown that between 80 and 90 percent 

There are, in short, social environmental factors 
that explain the relationship between cannabis use 
and the use of other and harder substances.
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Paper II
Kristjansson, AL., Sigfusdottir, ID., Al-
legrante, JP., Helgason, AR. (2009). Pa-
rental Divorce and Adolescent Cigarette 
Smoking and Alcohol Use: Assessing the 
Importance of Family Conflict. Acta Pædi-
atrica, 98, 47-52.

Abstract: 
Aim: To investigate how family conflict 
contributes to the relationship between 
parental divorce and adolescent cigarette 
smoking and alcohol use. 

Design: Population-based cross-section-
al survey. 

Setting: School classrooms in Iceland in 
which an anonymous questionnaire was 
administered to respondents by super-
vising teachers. Participants were 7,430 
(81.4%) of 9,124 14- to 16-year-old ado-
lescents. 

Main outcome measure: Cigarette 
smoking and alcohol use during the last 
30 days were assessed by self-report. 

Results: Parental divorce was related to 
adolescent cigarette smoking during the 
last 30 days (OR = 2.12, 95% CI 1.84-
2.44) when controlling for gender only, 
but was insignificant (OR = 1.18 95%, 
CI 0.99-1.44) when controlling for rela-
tionship with parents, disruptive social 
changes, and family conflict. There was a 
significant relationship between parental 
divorce and adolescent alcohol use dur-
ing last 30 days (OR = 1.66, 95% CI 1.48-
1.87), controlling only for gender; how-
ever, the relationship disappeared (OR = 
1.04, 95% CI 0.91-1.20) when controlling 
for other variables. 

Conclusions: Family conflicts are im-
portant contributors to the relationship 
between parental divorce and adolescent 
cigarette smoking and alcohol use. Con-
flict between parents and adolescents, 
but not inter-parental conflict, appears to 
be the most important factor in the rela-
tionship between family conflict and ado-
lescent substance use. 

Paper III
Kristjansson, AL., Sigfusdottir, ID., James, 
JE., Allegrante, JP., Helgason, AR. (2010). 
Perceived Parental Reactions and Peer 
Respect as Predictors of Adolescent Ciga-
rette Smoking and Alcohol Use. Addictive 
Behaviors, 35, 256-259

of adult smokers report having started 
smoking before 18 years of age. Several 
studies have revealed that multiple social 
factors influence the likelihood of smok-
ing during adolescence, the period dur-
ing which the onset of smoking usually 
occurs. To better understand the social 
mechanisms that influence adolescent 
smoking, we analyzed the relationship 
and relative importance of a broad spec-
trum of social variables in adolescent 
smoking in Iceland, a Nordic country with 
high per-capita income.  

Methods: We used cross-sectional data 
from 7,430 14- to 16 year-old students 
(approximately 81% of all Icelanders in 
these age cohorts) in the 2006 Youth in 
Iceland study. The Youth in Iceland stud-
ies are designed to investigate the role of 
several cognitive, behavioral, and social 
factors in the lives of adolescents, and 
the data collected are used to inform the 
design, implementation, and evaluation of 
substance use prevention programs that 
are being developed by Icelandic social 
scientists, policy makers, and practitio-
ners. 

Results: Our analysis revealed that 
friends’ smoking behavior and attitude 
toward smoking were strongly associated 
with adolescent smoking and other tobac-
co use, as well as alcohol consumption 
during the previous 30 days. Main pro-
tective factors were parent’s perceived 
attitude toward smoking, the quantity of 
time spent with parents, absence of seri-
ous verbal conflict between parents and 
adolescents, and participation in physical 
activity. Family structure was related to 
adolescent smoking to a small extent, but 
other background factors were not.  

Conclusion: We conclude that multiple 
social factors are related to adolescent 
smoking. Parents and other primary pre-
ventive agents need to be informed about 
the complicated nature of the adolescent 
social world in order to maximize their im-
pact.  

Abstract: 
Cigarette smoking and alcohol use con-
tribute substantially to the global burden 
of morbidity and premature mortality. 
Most use begins during adolescence, of-
ten with experimentation taking place be-
tween 11 and 15 years of age. This study 
examined the importance of perceived 
parental reactions to, and peer respect 
for, cigarette smoking and alcohol use. 
Particular attention was given to the rela-
tive importance of these variables com-
pared with the more widely examined 
influences of perceived parental and peer 
support.  Our final models explained 44% 
of the variance in cigarette smoking and 
46% in alcohol use. Most of the explained 
variance in both cigarette smoking and al-
cohol use was accounted for by only three 
variables: peer use, perceived parental 
reaction to use, and perceived respect 
from peers if using. Our findings indicate 
that perceived parental reaction to use 
and peer respect for use may be impor-
tant contributors to adolescent cigarette 
smoking and alcohol use. 

There was a significant 
relationship between 
parental divorce and 
adolescent alcohol use 
during last 30 days
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I would like to share with you a few of my thoughts on the future 
of Icelandic business.  

Much has already been said about the current situation and what 
might have caused it. In this brief article, though, my intent is to 
address one of the most important issues that Icelandic busi-
nesses will have to face in the near future, and perhaps even in 
the long run.  

Because of various factors that instigated the financial turmoil 
in Iceland, the country is now confronted with a multitude of 
serious challenges – high inflation, weak currency, credit difficul-
ties, soaring unemployment, etc. I am confident that all these 
difficult issues will be resolved rather soon; the nation will come 
out of the crisis with flying colors and start prospering again. I 
actually think that it may happen to Iceland even sooner than to 
other nations affected by this worldwide economic tsunami. The 
bigger problem, however, that will haunt businesses in Iceland 
for some time to come is the country´s reputational bankruptcy. 
After having the brand name “Iceland” working for their benefit, 
companies will now have to deal with the mostly negative image 
that this brand name carries. 

That negative image, according to foreign (mostly British) press, 
reflects both alleged financial and cultural recklessness of Icelan-
dic people and is based on perceptions of Icelanders as extreme 
risk takers, somewhat cocky, irresponsible, and pushy people. 
Even though I am a fairly new person in this country, through 
my social and professional contacts I have noticed that most of 
this negativity has little to do with reality. Moreover, from the 
personal viewpoint based on day-to-day encounters, Icelanders 
seem very welcoming, charming, and hospitable people with 
great social aptitude. There is, however, a strange transforma-
tion when it comes to business relationships, especially, when 
doing business abroad – I am talking about the total lack of cer-
tain soft skills exhibited by some members of the Icelandic busi-
ness community in recent years. This “soft skill deficiency” has 
propagated the negative image of the Icelandic business com-
munity and initiated its reputational downfall.  

Thanks to my position at the university and a relatively high 
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stance in both the academic and professional world of interna-
tional management, I have been lucky enough to meet a wide va-
riety of prominent business managers around the world, includ-
ing some of the most visible Icelandic business leaders. What 
is absolutely remarkable, all of them inadvertently agree on the 
same thing, which goes hand-in-hand with my recent observa-
tions – while having excellent business acumen, most business 
people in Iceland do not possess the necessary amount of soft 
skills, which are paramount to conducting business worldwide. 
More precisely, the business leaders I talked to all mentioned 
that the lack of cross-cultural communication and negotiation 
competencies was probably one of the most significant reasons 
for failure of Icelandic companies abroad. I was told of many sto-
ries where Icelandic businesspeople were acquiring companies 
overseas based purely on their own intuition and the effortless 
attainability of credit, going abroad as conquerors with little hu-
mility and understanding of foreign cultures. Such cultural blun-
ders in turn transpired into communication misunderstandings, 
judgment errors, wrong decisions, and ultimately, devastating 
failures. Both research and practice show that even in favorable 
market conditions, cultural misunderstandings (misperceptions 
and misinterpretations) will most likely lead to a business’ de-
mise in the long run due to the accumulation of fatal errors. With 
the financial crisis hitting hard and credit streams drying off, Ice-
landic businesses that were exposed to too much cultural risk 
with no proper preparation simply had no chance.  

Academically speaking, cross-cultural communication and 
negotiation skills are all about being able to deal with people 
from other cultures, people with a visibly different set of values, 
norms, traditions, and beliefs than those of one´s own. Usually, 
the greater the distance between counterparts´ cultures, the 
greater the cultural risk is, and therefore, so is the chance for 
cross-cultural misunderstandings triggered by miscommunica-
tion. The main cause for miscommunication of this sort is the ut-
ter deficiency of cultural self-awareness. In general, we are least 
aware of our own cultural characteristics and express surprise 
when we hear “non-natives” describe us. It has been proven, 
however, that the more culturally self-aware we are, the more 
able we are to predict the effect our behavior will have on others. 
The geographic isolation and rough climate of Iceland have both 
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helped to establish the national character of its people, and by 
virtue of objective reality, have created conditions where cultural 
self-awareness was not a necessity. Now, though, in this rap-
idly globalizing business world, cultural self-awareness is a must, 
and it is not too late to first learn it and then use it as a first step 
towards cross-cultural proficiency. 

To continue, it is crucial to keep in mind the four rules of effective 
cross-cultural communication. First of all, it is important to as-
sume that the cultures one is dealing with are different until simi-
larities are proven, and not the other way around. Second, it is 
necessary to emphasize descriptions of a business relationship 
by observing what is actually said and done, rather than inter-
preting or evaluating it based on your own cultural values. Next, 
when attempting to understand and make sense of a cross-cul-
tural situation, one needs to “see it through the eyes” of one´s 
international colleagues. Last, once one develops an explanation 
for a certain cross-cultural situation, it is important to treat it as a 
guess and not as a certainty – this technique will definitely help 
to avoid cross-cultural errors and their grim consequences I have 
mentioned above.

In conclusion, it is essential to emphasize that Iceland cannot 
and should not slam the doors on the outside world and go 

“back to fishing”. Icelandic businesses still need to continue ex-
panding abroad to ensure prosperity of the nation – this new ex-

pansion, however, has to be carried out with a lot more proactive 
due diligence and preparation, the most important component 
of which is the ability to deal competently and effectively with 
people from other parts of the world. Then and only then will 
the Icelandic business community be able to overcome that per-
ceptional negativity which accompanies its members nowadays, 
restore its good reputation, and begin thriving again in the newly 
reshaped global business environment.            

Dr. Vlad Vaiman is an associate professor of international management 
at the Reykjavik University School of Business and is a visiting profes-
sor in several top universities around the world. He is a co-founder and 
an executive editor of the critically acknowledged ISI-ranked European 
Journal of International Management (EJIM).
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Biodiesel 
in Thule
William Harvey, Assistand Professor at the School of  
Science and Engineering at RU 
Ívar Örn Lárusson, BSc in Mechatronics Engineering at RU

The hard part about making biodiesel isn´t 
production, as the equipment and pro-
cesses are relatively simple. It´s finding 
the people with the initiative and moti-
vation. As an American I was pleased to 
find these in plentiful supply in Iceland, at 
least on a per capita basis, where each 
engineer appears to have Swiss Army 
knife functionality. When Ívar explained 
he was developing a biodiesel business, 
we gladly pitched to help. By leveraging 
many of the resources here, he was able 
to develop a successful biodiesel micro-
enterprise.

„Invention is the sudden cessation of do-
ing something stupid“

Iceland has a deserved reputation of be-
ing one of the world leaders in building 
a society almost completely reliant on 
renewable energy. The exception is in 
transportation, where like most countries 
we are dependent on fossil fuels. This is 
an additional hardship in tight times, as 
all diesel fuel is imported – and at costs 
of ~180 Icelandic krona (ISK)/liter (over 
$5/gallon) at the pump, it ain´t cheap. So 
why are we not fully utilizing all available 
sources of homegrown fuels? Ívar saw 
that spent food oils were currently be-
ing landfilled, and knew that there is no 
such thing as waste – only opportunities. 
The conversion of waste vegetable oils to 
biodiesel requires a little heating, the ad-
dition of a catalyst such as sodium hydrox-
ide and methanol, and some settlement/
separation. Whammo! Road-ready fuel.

The refinery construction capitalizes on 
one fundamental oddity in Iceland – chemi-
cals are shipped here, but do not leave. As 
a result, there appears to be a permanent 
accumulation of rugged 1000 L chemical 
totes on the island – perfect for construct-
ing a variety of tanks for various purposes. 
This was also a happy size for the volumes 
that were being handled – large enough 
to require fewer processing cycles, but 

not too large given the volume of avail-
able resource. The reactor is a steel drum 
for improved safety, but the totes make 
good settling, washing, and storage tanks, 
and you can´t beat the price at free. The 
totes are easily stackable, moveable by 
one person when empty, manipulable by 
a hand truck when full, and sturdy enough 
to be climbed or stood on if necessary for 
infrequent access. Modification is easy 
with the plastic construction. 

The best way to make transportation sus-
tainable is to reduce the need for it; as 
a result the logistics were set up like an 
elegant billiard shot. Ívar had the master-
ful concept of contacting the organization 
Efnamóttakan already responsible for col-
lection and disposal of the waste veg-
etable oil from a number of companies, 
and it was regularly delivered to us a few 
times a week in the 1000L totes. Íslenska 
Gámafélagið is a company located in an 
ancient industrial park which fortuitously 
had several spartan but unused buildings 
they made available for use – perfect for 
the biodiesel refinery. Doubly convenient 
is the fact that in this same industrial park 
garbage trucks are deployed – thirsty for 
diesel, which they can take from a delivery 
tank next to the refinery. With collection, 
conversion, and consumption focused at 
one site, complexity and costs (both fi-
nancial and energetic) are minimized. Sim-
ilarly, inside the facility considerable pains 
are taken to reduce the need for hoses, 
valve manipulation, pumping, and confu-
sion by relying on stacking, good mani-
folds, and gravity drains where possible.

We began processing with only minimal 
post-treatment and used the fuel in sever-
al vehicles, including various jeeps and se-
dans. Although we had not experienced 
problems with these vehicles, in an at-
tempt to raise our confidence level in us-
ing the fuel on a larger scale we decided 
to incorporate several „bubble washing“ 
steps. The results after the first wash look 

at first glance somewhat discouraging, 
but after several washes and overnight 
settling, the fuel cleans right up to an en-
couraging honey mead. We tested for pa-
rameters such as density, viscosity, water 
content, and total acid number (TAN), and 
the product meets the EN 14214 stan-
dards for these parameters. A good feel 
for how each processing step should look 
is an invaluable tool. Apparently there are 
a thousand shades of brown, amber, gold, 
and chocolate milk that can describe the 
various qualities of the feedstock, settled 
water, good product, and bad product. Af-
ter a little bit of experience we could feel 
the quality of batches and tune the pro-
cess as necessary.

Currently the refinery is being operated by 
Íslenska Gámafélagið with our consulting 
support, as Ívar is continuing his studies 
in the U.S. ÍG continues to improve the 
processing efficiencies and throughput. 
While perhaps not an operation on a scale 
that will threaten OPEC anytime soon, 
this is an example of encouraging entre-
preneurship and industrial cooperation 
that does its part to improve Iceland´s en-
ergy and economic independence.  

 

William Harvey is a mechanical engineer 
whose focus is on transitioning our societies 
from dependence on fossil fuels to renewable 
sources of energy. On any scale, using any 
technology, and by any means necessary.

William Harvey Ívar Örn Lárusson
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Stiffness of prosthesis and 
its affect on walking
Petur Sigurdsson, Phd Candidate in Biomechanics

As many individuals who have had a 
transtibial amputation (IND-TTA) partici-
pate in demanding physical activities the 
demand for prostheses that allow the 
user to participate more successfully in 
these activities has increased. In addition, 
for any TTA individual, regardless of the 
level of physical activity, the quality of life 
is, in many ways, dependent on the lower 
limb prosthesis worn. Elements of the 
prosthesis must compensate for the me-
chanical functions of the missing tissues 
of the amputated leg. Thus, when the 
prosthesis enables the user to walk with 
a natural, symmetric gait, and metabolic 
rate does not increase, the IND-TTA can 
have a quality of life on par with a person 
with no amputation (non-TTA). Further-
more, walking without visible abnormali-
ties allows the user to feel more socially 
accepted. 

To maintain a high quality of life also re-
quires preventing injury to the body, in 
particular, the affected limb. Individuals 
who use a prosthesis desire comfort and 
a snug fit of the socket to maintain tis-
sue integrity and stability of the affected 
limb. During gait, a prosthesis should not 
transmit excessive force from the ground 
to the affected limb during weight bear-
ing. Hence, shock absorption is especially 
important during initial foot contact to pre-
vent injury to the affected limb. 

There have been tremendous improve-
ments in prosthesis design over the last 
20–30 years, with increased knowledge 
of the biomechanics involved, advances 

in manufacturing technology, engineering 
design, and types of materials used – this 
has led to improved prosthetic design 
and functionality and greater choices of 
prostheses for use in daily life and physi-
cal activity. Despite these great improve-
ments in lower limb prostheses, however, 
there can be biomechanical differences 
between individuals with and without a 
TTA that affect the stresses placed on the 
body. Individuals with a TTA compared to 
non-TTA experience a higher rate of lower 
back pain, osteoarthritis in proximal joints, 
and cartilage degeneration, not only in the 
prosthetic limb (ProsL) but also in the in-
tact limb. 

The increased stresses on specific tissues 
that a TTA experiences can be attributed 
to the increased asymmetry in TTA gait 
compared to non-TTA gait. The kinematic 
joint functions of the knee and ankle (and 
hip to lesser extent) play a big role in ab-
sorbing the shock coming from the ground 
during the weight accepting phase of gait, 
since the flexion of the knee and the plan-
tarflexion of the ankle decreases for Ind-
TTA, the potential for shock absorption 
is diminished. Thus, the vertical ground 
reaction force (VGRF) peak acting on the 
body will increase, which increases the 
stress on the body.

In order to improve shock absorption, 
prosthetic companies have produced 
shock absorption pylons (SAP) that are 
supposed to increase the prostheses’ 
abilities to absorb the VGRF and to pro-
duce more ‘natural’ gait. There are sev-

eral types of SAP systems on the market 
today. The one used in this study is the 
Ceterus (Össur hf.).

For the Ceterus® SAP, there are two lev-
els of adjustment to set the stiffness and 
damping coefficients. At the first level, 
one of four elastomer rods, each of them 
with a different damping and stiffness co-
efficient, is placed inside the user’s pylon. 

For the subsequent and more precise lev-
el of adjustment, the stiffness/damping 
can be adjusted further by controlling the 
air pressure in the pylon. As this is done 
with a hand pump, the user can adjust the 
SAP at any time. 

Although most users self-report improved 
gait while wearing a SAP compared to a 
conventional system, it has not been 
shown conclusively that using a SAP 
significantly increases shock absorption 
compared to a non-SAP system. For ex-
ample, it has only been shown that SAP 
benefits users that walk at speeds great-
er than 1.3 m/s. As the average walking 
speed for Ind-TTA is around 1.1 m/s, only 
portion of Ind-TTA benefit from using SAP. 

None of the SAP used in the previous 
studies have features that allow for easy 
adjustments of the stiffness of the SAP. 
Thus, we wanted to see how different 
stiffness settings of the SAP affect the 
gait of Ind-TTA using the Ceterus prosthe-
sis. We compared gait variables between 
several different stiffness settings, as 
well as gait variables between Ind-TTA 
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and non-TTA. For the data capture we 
used a motion capture system (7 high-
speed cameras), force plate, and an emg 
system. The gait variables we looked at 
were step length, stride length, stance 
duration, joint angles, speed, ground reac-
tion forces, and muscle activation.

Although all participants could detect dif-
ferences between the stiffness settings, 
we were not able to detect any statistical 
differences for any of the variables. Thus, 
it seems like the different stiffness set-
tings do not affect the gait variables we 
looked at. 

But, when we compared Ind-TTA us-
ing the Ceterus to non-TTA we detected 
trends that suggest that the Ceterus im-
proves gait variables for Ind-TTA. What is 
most important is that all but one partici-
pant reported that they were happy with 
the Ceterus and preferred it over the pros-
thesis they had worn previously. 

The main purpose in innovation and design 
of lower limb prostheses is to improve the 
gait and comfort for Ind-TTA, and eventu-
ally it should perform at a level close to an 
intact limb. Even though the Ceterus does 
not perform at that level, it is an improve-
ment over previous prosthesis design and 
takes the development of prostheses a 
step closer to the ultimate goal. 

Petur Sigurdsson

Pétur Sigurðsson is a PhD Candidate in Bio-
mechanics at the University of Georgia (USA) 
(Department of Kinesiology). He has a BSc-
degree in Education from Bowling Green 
State University (USA) (Department of Kine-
siology). Pétur is presently an instructor at 
Reykjavík University, in the School of Health 
and Education.
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Asset & Risk-
Management 
Practicuum 
(ARMP)
“He who loves to practice without theory is 
like the sailor who boards ship without a rud-
der and compass and never knows where he 
may cast.”

Leonardo da Vinci

Fully appreciating the importance of our MSIM-graduates to 
seamlessly integrate into the risk-management and derivatives 
aspect of the financial world while recognizing the fact that there 
are many competing programs globally, we decided to create a 
unique twist to our MSIM-program by offering on a pilot basis 
the Asset And Risk Management Practicuum (ARMP) program. 

What is ARMP?
Having worked in the financial markets industry for close to two 
decades as a risk-management and capital markets practitioner 
on both the buy and sell side, I find it interesting that those who 
have either retained their positions or landed better positions 
after being “let go” have some common personality traits. Ex-
amples of the traits are:

• Excellent communication skills
• Out of box thinking
• Adaptively applying common sense and technical skills to 
 solve problems
• Bottom line driven

Given the above backdrop, we felt that in order to better pre-

pare our MSIM-students for the harsh realities of the financial 
markets compared to graduating students from similar programs 
around the world, we should add an optional “module” to the 
existing MSIM-program. The purpose of this semester long op-
tional “module” would be to allow students to gain valuable in-
sight and experience by: 

• working in groups on practical problems under a reputable 
 and experienced practitioner’s mentorship
• improving communication skills required to arrive at and 
 present proposed solutions to clients 
• bridging the gap between theory and practice
• researching and learning additional tools beyond what is 
 being taught in courses (and from textbooks) that are crucial  
 to solving practical problems at hand
• working on problems that are quite pressing from a client’s 
 viewpoint (highlighting the importance of being able to work  
 under time pressure)

Having identified what we needed to do, our next challenge was 
one relating to finding the best way of implementing the ARMP- 
program in practice so as to encounter very few obstacles.

A Win-Win-Win Solution
In deciding to move ahead with the optional ARMP-module of-
fering, we had to concern ourselves with how best to structure 
the modus operandi of this consulting operation in practice so 
that it worked for all the stakeholders (clients, students, depart-
ment) in a mutually beneficial manner.

• Why Should A Client Do It? While we wanted clients to pay 
for the consulting services provided through the ARMP-module 

Those who have either retained their 
positions or landed better positions 
after being “let go” have some common 
personality traits.
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Dr. Kannoo Ravindran (Ravi) is a visiting professor at Reykjavik Univer-
sity. He also consults financial institutions globally on all aspects of 
derivatives trading, modeling, risk-management and product develop-
ment. In addition to this, he also runs a private hedge fund focusing on 
arbitraging mispriced assets and lectures on these topics globally.

Dr. Kannoo Ravindran 

so that clients can better appreciate the value of the services re-
ceived, we ALSO wanted clients to treat us like any independent 
risk-management consulting outfit. Succinctly put, we wanted 
clients to expect value for their money spent on this consult-
ing project instead of treating it as a charitable contribution to 
the university. With this mindset, the following were our selling 
propositions to the clients:
 o Solving an immediate pressing risk-management issue
 o No interruptions/disruptions/questions from students  
  needing directions on a project, explanation on  
  materials etc.
 o Heavily discounted consulting fee
	 	 • For getting access to close to 2 decades of risk-
   management and derivatives/exotic derivatives trading 
    experience in practically most asset classes 
    and major markets – both on the buy and sell side
	 	 • For students’ time (where no billing is done as long as the 
   students are non-productive (i.e. “learning”)) 
 o Ability to hire participating student(s) upon completion   
  of project 
 o Guaranteed successful completion of the project, even,  
  if students decide to drop out in mid-stream

• Why Should A Student Do It? For the reasons mentioned at 
the end of the previous section of this article, in theory, it would 
be a no-brainer for any student to want to volunteer to work 
in an ARMP project. However the practicality and reality of the 
situation is quite different. More precisely, many students tend 
to be quite myopic and as a consequence are eager to leave the 
program as soon as they graduate so as to take the first available 
paying job – which is further fuelled by the current financial mar-
ket crisis in Iceland. In order to incentivize and motivate students 
to do the “right” thing, the following was our selling proposition 
to students (in addition to those already pointed out in the earlier 
section):
 o No fees need to be paid to the university for the ARMP  
  project
 o Working on a problem that has never been seen/taught  
  before
 o Ability to learn, be challenged and gain hands-on  
  experience by working on a real life project under the  
  mentorship of a renowned and experienced practitioner
 o Ability to work under time-sensitive deadlines in a group  
  dynamic

 o Potential of being employed by client upon successful  
  completion of the project

• Why Should The University Do It? From the university’s 
 standpoint, it is very important to see graduating students  
 have the opportunity to apply themselves as part of the  
 program using real-world case studies while having the  
 unique opportunity to work in a group under time pressure  
 IN THE PROCESS FOSTERING A CLOSER WORKING  
 RELATIONSHIP between the university and the industry.  
 The very fact that the university will receive revenues from  
 the client so as to offset its overhead costs very nicely made  
 sure that all the stakeholders involved ended in win-win-win  
 situation.

The Future OF ARMP
Given the successful track record of our ARMP offering, at this 
time we are planning to offer this program as a regular mainstay 
option to ALL qualified students (based on overall results and 
grades in specific courses) while being able to take on more than 
3 students. We are also highly optimistic that in the near future, 
once we have built enough of a track record and momentum, the 

ARMP will serve as an excellent carrot to attract bright foreign 
students from around the globe. 
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Software everywhere
Software is getting more and more involved in our life. Nowa-
days embedded systems are being used in various domains, 
from safety critical and sophisticated systems, such as space 
robotics, to the very common devices that are used regularly, 
such as cars. Embedded software is used in controlling com-
munication, transportation and medical systems, to name a few. 
Huge distributed applications that span the boundaries of organi-
zations, service-oriented software that help people do their daily 
tasks via the internet, worldwide trading, and web-based multi-
user real time games are all examples that show the sophistica-
tion of current software-based computing systems.

Software crisis
The term “software crisis” was first used at a NATO Software 
Engineering Conference in 1968. The term was used to describe 
the impact of rapid increases in computer power and the com-
plexity of the problems which could be tackled. In essence, it 
refers to the difficulty of writing correct, understandable, and 
verifiable computer programs. The roots of the software crisis 
are complexity, expectations, and change.

The software crisis never went away: by software getting more 
and more complex, expectations going higher and higher, and 
change being inevitable.

To name a few disastrous software failures we can mention 
the following (more details are given in the side-bar): The giant 
space rocket Ariane 5 exploded because of an overflow prob-
lem in its software. NASA Mars climate orbiter crashed into the 
Martian atmosphere because of a misunderstanding in passing 
data to it in the non-metric English system. The US Northeast 
blackout occurred due to a network deadlock error. The Air-Traf-
fic Control System in LA was automatically shut down because 
a timer reached zero. It was left to the staff to reboot the system 
periodically instead of the software taking care of this problem 
itself. Germany got into trouble with many of the credit cards not 
working in the New Year of 2010. The problem was similar to the 

“year 2000” problem in different software applications. 

The good news
 Although the above news is frightening, this doesn’t mean that 
the modern world will abandon the use of software systems. 
So, the good news here for us is that the software crisis, unlike 
the economic crisis, does not mean that jobs will be lost.The 
software crisis shows the critical need for better disciplines in 
software engineering, and more competent software engineers.
We need more human power, both in academia and industry, to 
do research on more efficient and more reliable methods, and to 
apply better techniques to develop trustworthy systems. 

Reliable software
So, we can see that because of the increasing use of software 
in the world, it is of paramount importance to provide rigorous 
methods and efficient tools for building reliable systems. For-
mal methods are one of the approaches to build more reliable 
systems. Formal methods are methods that are based on math-
ematical concepts, like automata, sets, relations, and logic.

Developing Reliable Software: Just a Dream?

Formal methods can be applied to modeling and verification of 
software. As an example of a widely used modeling language 
which is not formal we can name the Unified Modeling Lan-
guage, UML. Using the diagrams in UML we can, for instance, 
model the scenarios of user interaction with the system, the 
states that the system passes while working, the structure of 
classes and their relations, and the sequence of message pass-
ing. But not all of these models can be validated and verified 
easily. For a model to be rigorously analyzable it needs a math-
ematical basis. 

What we have is the real world problem, with all its complexi-
ties and ambiguities. We need a thorough requirement analysis 
and then a correct design to build up a model without ambiguity 
and with the required features. Requirement analysis gives us a 
specification of the system, or a set of properties that the system 
shall satisfy. We can have a formal model for the specification or 
the properties. Then we have the design model that shows the 
behavior of the system. The program is constructed based on 
the design by adding necessary details to it (refinement). Formal 
methodologies can provide full support for system development. 
If we have formal models for specification (properties) and the 
design, then there will be mathematical techniques for checking 
the design model against the properties (model checking), and 
for a correct mathematical based refinement from the design 
model to the program.

Validation of the software, which is checking whether the speci-
fication represents the real world problem correctly, is some-
thing that is usually heavily based on human communication. 
What formal methods can do here is to provide a clear and un-
ambiguous model and specifications that can be checked for 
consistency and completeness. 

Becoming popular
Formal methods are not silver bullets. They have been around 
for a long time, but they have seen little use, mostly because 
software engineers are afraid of the notations and complex 
theories behind formal methods. Therefore, the formal method 
community decided to become more humble, to introduce more 
user-friendly notations, and to develop better supporting tools 
and good interfaces to cover the mathematical basis. Instead of 
trying to prove all the required properties, there are now formal 
methods which aim to be light-weight and help to find as many 
bugs as possible. Instead of looking at a program as a math-
ematical object and trying to prove its correctness, the goal is 
now to build reliable software. 

Model checkers are formal methods that came with tools from 
the beginning, so they got approved earlier than others; first in 
the hardware industry, and now in software companies which 
are building critical systems and/or can afford the cost. So, good 
days are in front of us, formal methods are getting more and 
more popular.

Model checking
By model checking we are trying to find all the unwanted states 

Marjan Sirjani, Associate Professor at the School of Computer Science at Reykjavík University
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and scenarios that may happen in executing a system. In testing, 
we provide sets of inputs, run the program, and check whether 
the outputs are what we expect. In providing the inputs, we do 
our best to cover the execution paths of the program as much 
as possible. In model checking, we build all the possible states 
of a system and check whether a required property holds for 
these states. It seems cool and complete! But problems come 
along, like with any other cool technique. Building all the pos-
sible states of a program is not always possible. They say that 
we have between 1069 and 1081 atoms in the universe while in 
a 10MB cache we have 1020,000,000 states! (Tom Henzinger 
inaugural talk, EPFL, 2006)

Challenges
This is where we need to do research, to look for creative and 
effective techniques to overcome the explosion problem. Also, 
this is where we need to become humble and look for partial 
solutions. We need abstraction and reduction techniques: Data 
structures and algorithms to compact the state space; Better 
search strategies to look into a huge number of states; Models 
that capture the significant behaviors of the system while ab-
stracting the rest away; Modular verification methods that pre-
serve the properties; and any other technique and method that 
can help.

Ice-RoSE: Icelandic Center for Research on Software 
Engineering 
The research theme of our group at the Ice-RoSE laboratory, Ap-
plying Formal Methods in Software Engineering, is mainly to in-
vestigate and apply formal methods to developing reactive and 
concurrent systems. 

Applications are becoming more and more concurrent, not only 
applications distributed over the network, but also applications 
using the power of the new multi-core processors. Traditional 
thread-based concurrent programming is troublesome and error-
prone. Therefore, an actor-based model of concurrency is get-
ting more and more popular. Erlang and Scala are two languages 
that have recently become popular, partly because of their actor-
based model of concurrency.

Rebeca is an actor-based modeling language that was designed 
in 2001 to bridge the gap between theory and practice in mod-
eling and verification. Rebeca has a Java-like syntax, which is 
familiar for software engineers, and an actor-based concurrency 
model. We have developed an Eclipse tool set to support verify-
ing Rebeca models. We have developed techniques and tools 
for state space reduction in model checking Rebeca models, 
and we have established all our methods on the solid theoreti-
cal basis. We are also working on coordination languages and 
component-based design.

The future research in our group has different directions. We 
are applying our methods to different domains of applications, 
investigating better solutions for each specific domain. We are 
working on extending our language and tools to support timing 
constraints such that we can model soft real-time systems. And 
we are working on the underlying theories and formal semantics 
of the models along the way. 

In summary, we use discrete mathematics and formal methods 
to establish better engineering discipline in building software. 
The ultimate goal is developing theories, techniques and tools to 
build more reliable software. 



88 Háskólinn í Reykjavík | Mars 2010 | hr.is

If you are a researcher, like me, or plan to become one, you will write 
proposals to competitive funding agencies. The agencies with the larg-
est funds – and thus those with the greatest ability to propel your re-
search into the future – are those which serve a large number of states, 
such as the National Science Foundation (NSF) in the U.S. and the Re-
search Executive Agency (REA) in the European Union. The E.U. has 
established a number of funds to support scientific research and related 
activities. The primary goal of such funds is to advance the state of sci-
ence, to produce knowledge that can benefit humankind. 

When you write research proposals for getting funding from these you 
are competing with some of the best researchers in your field, so the 
competition can be tough. It typically takes a lot of work to put together 
the research team, plan the work and allocate the budget in a way that 
can achieve the goals of the research. I have had some experience in 
both writing and evaluating proposals submitted under E.U.’s Seventh 
Framework Programme (FP7), and a few under the FP6. As a faculty 
member at Reykjavik University and co-director of CADIA, the univer-
sity’s artificial intelligence research laboratory, I have also had some 
success in writing national proposals and directing research projects 
funded by the Icelandic Research Funding Agency (Rannis). 

In this short article I describe my own understanding of what it takes to 
write a winning proposal under the FP7, with the hope that it will give 
others a head-start on submitting proposals to the E.U. and becoming 
successful and well-funded scientific researchers. I have based them on 
the fundamental principles of scientific research progress, so I find most 
of them rather likely to apply generally to a wider range of scientific re-
search topics and proposal types, even outside the E.U. 

The main research funding mechanism now in place in Europe can be 
traced back to 1984 when the first so-called “Framework Programme”, 
FP1, was launched. The first FP spanned three years; since then six 
Framework Programmes have been run; the current one is FP7, which 
started in 2007 and will end in 2013. The E.U. allocated €32 billion to 
research projects in FP7 that focus on particular fields and that encour-
age close collaboration between its member states. Examples of these 
fields – called “Themes” by the Eurocrats – are “Information and Com-
munication Technologies”, “Socio-economic Sciences and the Humani-
ties”, “Health”, etc. There are ten of these in total under FP7. Proposals 
take mainly one of two forms; “STREPs” – small, targeted research 
proposals, and “IPs” – integrated projects. The E.U.’s system for orga-
nizing the funding efforts can be confusing – giving a full overview of the 
competitive research budget breakdown here would make this article 
long and boring. Those interested can take a look at Wikipedia, which 
provides a reasonably short overview of the structure (e.g., using the 
search string “seventh framework programme”).  

The Information and Communication Technologies (ICT) Theme has 
roughly €9 billion that will be distributed over the FP7’s lifetime—the 
money gets distributed via so-called “calls”, which appear at roughly 12 
month intervals; each time a portion of those 9 billion is partitioned out. 
My advice in this article is largely based on experience in both submit-
ting and reviewing STREP proposals in the ICT Theme over the last 3 

years, more specifically in the Cognitive Systems and Robotics calls. 

A typical STREP project includes a consortium with 5-8 participants 
(there must be participants from at least 3 member states), a budget of 
roughly €2 million and a 3-year plan (these figures vary of course from 
proposal to proposal, these numbers only serve as a reference). The 
participants can be from academia, industry, or both, depending on the 
needs of the work to be done, and the budget is divided roughly equally 
between the parties. The project plan is broken down into “work pack-
ages” (WPs), typically between 5 and 9 in number. The proposal docu-
ment itself is often organized as follows: 1-3 pages describe the idea in 
a nutshell and another 1-3 pages define the objectives and evaluation 
methods. Then follow 10 pages that describe how the project will bring 
knowledge beyond state-of-the-art. After that roughly 30-50 pages de-
scribe the WPs, followed by 10 pages describing the management of 
the project and the individual participants – both the people and their 
institutions. Towards the end is a short section on how the intellectual 
property rights will be handled, the expected impact of the work, fol-
lowed by references/bibliography. 

Principle #1: Focus on one main fundamental scientific problem
While a few proposals that have been funded in the past focus on the 
development of particular technologies or systems, the vast majority 
of those that are funded target a single, key scientific challenge. This 
should be an obvious challenge, that doesn’t take too much space to ex-
plain. When deciding on how much detail to give in this respect, keep in 
mind that those whom the E.U. has enlisted and assigned to review your 
proposal are likely to be well-versed in your field of expertise, so they 
will probably know exactly what are the major challenges in your field. 
You should then organize everything else in the proposal around this top-
ic: The methodology you propose should be the best (cheapest, most 
efficient, most powerful) way to study the problem and help understand 
it, put forth solutions or advance theories. The objectives section, the 
consortium – and in fact the whole project – must be directly derived 
from the challenges presented by your main scientific conundrum. 

When writing the description of the project(s) to be addressed, I recom-
mend writing it up in various ways, to try out different perspectives 
(think about how reviewers with different backgrounds may understand 
– and possibly misunderstand – each alternative). In many fields, for in-
stance computer science, a fresh viewpoint may change an old prob-
lem, with seemingly no visible solution, to one that seems worthy of 
readdressing. Sometimes a new tool or methodology may be what is 
needed to make a challenge worth taking on. However, in my experi-
ence placing a tool or the creation of an application in the center of a 
STREP proposal is much less likely to get funded than one that keeps 
the science in the foreground. 

No matter what anyone may tell you about the scientific research pro-
posal process in the E.U., everything in your proposal should be driven 
directly by the topic (and sub-topics thereof). If you don’t have a sci-
entifically worthy, fairly obvious and challenging topic, your chances of 
getting funded are significantly reduced.  

Writing Successful Research Proposals 
– Going for the Big Funds
Kristinn R. Thórisson, Associate Professor at the School of Computer Science at Reykjavík University
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Principle #2: Well-formed proposal
The first thing to think about, and the most important goal to achieve, is 
a well-formed proposal. As a whole the proposal should stand as a com-
plete, integrated and “perfect” thing, free of warts, moles and blem-
ishes, with no extra bells and whistles, no extra participants, and even 
more importantly, no missing participants. Well-formedness means 
that no matter which angle the reviewers look at your proposal from 
they cannot find any major flaw, oversight or weakness in your proposal. 
Think of what Mozart supposedly said about his symphonies: “Take out 
or add one single note and the whole piece collapses.”

To achieve this well-formedness several things are worth mentioning. 
First, when picking the topic for your proposal remember that you are 
not getting an unlimited amount of money to do the work – the people 
reviewing your proposal will be thinking about how realistic your plan 
is, given your proposed budget. If you aim too high, your plan may be 
considered unrealistic. If you aim too low, someone else’s proposal to 
address the same or similar issue may be selected instead of yours. 

Second, it is very important to pick a topic that can be measured, and to 
design and describe methods that are good for measuring your progress 
in the project. If you don’t have a good idea of how to measure – and 
thus prove – that you are inching towards the goals you have set for the 
project, pick another topic! There is no way the E.U. will support work 
where the proposers do not have a good idea of how to measure their 
own success. 

The consortium should be necessary and sufficient to do the work, as 
described in the proposal. The same goes for the budget: The budget 
should be necessary and sufficient to do the work, as described in the 
proposal. Remember to justify clearly why the team is there, and why 
the budget is as stated. When picking a consortium, think about who 
(in the E.U., primarily) will be the best person/team/institute to be re-
sponsible for each part of the project. No matter how amazingly good 
a certain candidate is, if there is little evidence of this amazingness – in 
the form of CVs, publications, institutional achievements, or staff – then 
there is no way to prove this amazingness to the proposal reviewers, 
and you have no choice but to find another partner instead. 

As far as I can tell, most reviewers like it when the intellectual property 
created in a project are promised to be made publically available, and 
this makes sense since the rest of the scientific community may benefit 
much more from this than if consortium members keep things secret for 
e.g. intended use in future products. Regarding the management struc-
ture: Don’t try to impress the reviewers with overly complex manage-
ment schemes – yet again, use the principle of necessary and sufficient. 

Principle #3: The proposal document
Many people think that writing long essays takes longer than writing 
short ones. This is not the case for E.U. research proposals – it typi-
cally takes a significant effort to weed out the key points from the side 
points and less important details. (Oscar Wilde once said “I would have 
written a shorter letter, but I didn’t have enough time.”) Keep in mind 
the breadth of expertise that the three reviewers who will read your 
proposal are likely to have (while they are not picked at random, their 
background and opinions are unlikely to match directly those of your 
consortium). The broader their background is, the more difficult it is to 
write a short text. Generally speaking, the proposal should be as long 
as it needs to be to tell a convincing story. Whatever you do, however, it 
should not be longer than 90 pages. 

Interestingly, in my experience, all proposals I have seen that are longer 
than 100 pages have gotten bad reviews. Those (very few) I have seen 

that are shorter than 40 pages have met the same fate. The ideal length 
is between 65-75 pages – if you make it any shorter you are compro-
mising on including information that is absolutely vital for the reviewers 
to make a decision about its importance; make it any longer and you 
will test the patience of the reviewers (reading these proposals requires 
significant focus of attention), make it more difficult for them to find rel-
evant information and very possibly include details that are unnecessary 
and/or besides the point. 

Summary 
So, to summarize in a few bullets:

− Worthy scientific challenge: Pick a key scientific challenge, preferably 
one that is obvious to everyone in the field. You will probably want to 
define some sub-challenges, derived from this one, that are smaller and 
can more easily be implemented and evaluated. 

− Well-formed proposal: Hone your research plan, your evaluation 
methods, your consortium and budget until all potential weaknesses 
have been eradicated. Describe all this as well as you can (several itera-
tions are likely to be needed) and keep it to 70 pages. 

− Consortium: Pick the team that you believe is necessary and suffi-
cient to do the job, and make the budget reflect the same. Note: You 
may need to revise the team and/or the proposal to achieve the goal of 
well-formedness.

− E.U. research funding exists to advance science (not to enable you 
to keep your job), so: (a) pick problems you believe should and must be 
researched, and (b) be as convincing as you can be (which should not be 
too difficult if you picked a worthy scientific challenge). 

There is a lot of information that you must and should read before start-
ing to write a proposal – in addition to reading this article – to understand 
what can and cannot be funded with the E.U. money, how to structure 
the proposal, what information must be included, how to set up the bud-
get, etc. This information is sometimes a bit difficult to find (the E.U.’s 
websites are badly organized), but it is all available, more or less, online. 
What I have focused on here, therefore, is what I feel is needed in ad-
dition to all that information, that is, the writing principles that can help 
maximize the probability that your proposal gets accepted and funded. 
These principles, especially principle #1, are, if anything, more important 
than any guidelines you may find online or in one of the official courses 
on how to write E.U. proposals. So now you know. Good luck!

Kristinn R. Thórisson has been involved with artificial intelligence re-
search for two decades. He got his PhD from the M.I.T. Media Lab in 
1996 and has since been VP of Engineering at Soliloquy and Adjunct 
Professor at Columbia University, both in New York, Chief Wizard at 
LEGO (Denmark) and consultant for British Telecom (UK). Since joining 
Reykjavik University in 2004, Kristinn and his collaborators have secured 
close to 1 Billion ISK in funding from competitive research funds in Ice-
land and Europe.
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On September 3rd–5th 2009, Reykjavik University sponsored 
and hosted the First International Workshop on “Managing Fi-
nancial Instability in Capitalist Economies” (MAFIN09) [1]. The 
organizing committee was composed of RU faculty members 
and chaired by Marco Raberto, an Assistant Professor at the 
School of Science and Engineering. The Scientific Committee 
included more than 40 international academics and scholars 
around the world.

The main aim of the workshop was to discuss the causes, the 
consequences and the remedies of the financial crisis that 
started in the summer of 2007 and that particularly hit Iceland 
and is still unfolding worldwide with negative effects on the real 
economy and unemployment levels. In particular, the workshop 
aimed to start a discussion among a panel of international schol-
ars from several European and American universities about what 
the financial and economic crisis means for the science of Eco-
nomics. In fact, most economists were unable to timely forecast 
the crisis or even to devise helpful policies at its beginning. The 
Nobel Laureate Paul Krugman recently feared that most mac-
roeconomics of the past 30 years was “spectacularly useless 
at best, and positively harmful at worst” [2]. Indeed, accord-
ing to mainstream approaches to economics, the structure of 
financial liabilities in the economy has only limited influence on 
aggregate economic activity. Capitalist economies are viewed 
as essentially stable and tending towards steady growth; and 
the investment-finance linkage is considered at the most as an 
amplifying mechanism of exogenous shocks. A different, un-
duly neglected strand of research emphasizes the role of the 
investment–finance link not just as a propagator of exogenous 
shocks but as the main source of financial instability and busi-
ness cycles. In this tradition, endogenous boom-and-bust cycles 
might be due to excessive risk taking and overinvestment during 
good times. In this respect, the workshop aimed to discuss new 
modeling paradigms in financial economics, able to understand 
the causes and the dynamics of financial and economic crises 
and to devise proper economic policies for recovering a capital-
ist economy from a deep recession due to a credit crunch or a 
collapse in assets values. 

The opening speech at the conference was given by the Icelan-
dic Minister of Finance, Mr. Steingrímur J. Sigfússon, who gave 
to the international audience an account of the present econom-
ic situation of Iceland and outlined the policies undertaken by 
the Government to mitigate the recession. Besides the minister, 
nine keynote speakers were also invited and gave the following 
talks:

• Silvano Cincotti, University of Genova, Italy, “Agent-based 
 technologies for innovative economic policy design”. 
• Cees Diks, University of Amsterdam, Netherlands, “Bounded 

 rationality, herding, and endogenous evolution towards  
 market instability”.
• Mauro Gallegati, Polytechnic University of Marche, Ancona, 
 Italy, “Financial Fragility in an Evolving Networked Economy”.
• Guðni Thorlacius Jóhannesson, Reykjavik University, Iceland, 
 “Historians are from Venus and economists from Mars.  
 Different approaches to the Icelandic bank collapse”.
• Thomas Lux, University of Kiel, Germany, “Mass psychology 
 in action: Identification of social interaction effects in financial  
 and economic sentiment data”.
• Luciano Pietronero, Università la Sapienza, Rome, Italy, 
 “Complex behavior and self-organization in agent-based  
 models”.
• Enrico Scalas, University of East Piedmont, Alessandria, Italy, 
 “Combinatorial stochastic processes and the reconstruction  
 of macroeconomics”.
• Willi Semmler, New School, New York, USA, “Facts and 
 modeling of the recent financial market meltdown”.
• Leanne Ussher, City University of New York, USA, 
 “Agent-based models with zero intelligence”.

A round table was set up at the end of the workshop with the 
objective to draft a document, called Reykjavik manifesto, with 
the ambitious aim to indicate a new research agenda for the sci-
ence of economics. The document has been an object of deep 
discussion and confrontation among the international scholars 
convened in Reykjavik and is nearly finalized now. The final 
document will likely be presented at the Second International 
Workshop on “Managing Financial Instability in Capitalist Econo-
mies”, that Marco Raberto and colleagues plan to organize again 
at Reykjavik University in fall 2010, with the financial and sci-
entific support of the European Science Foundation under the 
COST Action IS0902 on “Systemic Risks, Financial Crises and 
Credit – The Roots, Dynamics and Consequences of the Sub-
prime Crisis” [3].

A selection of papers presented at the workshop has been pub-
lished as a special issue of the high-quality academic e-journal 
Economics [4].
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Markmið Opna háskólans er að virkja þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði með faglegu 

og hagnýtu námi. Opni háskólinn þjónar atvinnulífinu með fjölbreyttu framboði öflugra námsleiða ásamt 
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• Alþjóðahagfræði og alþjóðafjármál – hefst 14. apríl
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FRAMHALDSNÁM 
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Framhaldsnám við Háskólann í Reykjavík á sér sterkar  
rætur í alþjóðasamfélaginu. Þetta á bæði við um hina 
fjölmörgu kennara í náminu sem koma frá virtum erlendum 
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grundvallarþáttur í starfi Háskólans í Reykjavík.
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• MSc í alþjóðaviðskiptum
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   og endurskoðun
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• MBA
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• PhD í lögfræði
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 – umferð og skipulag
• MSc í ákvarðanaverkfræði
• MSc í heilbrigðisverkfræði
• MSc í verkfræðilegum lífvísindum
• MSc í fjármálaverkfræði
• MSc í véla- og rafmagnsverkfræði
• MSc í orkuverkfræði
• MSc í rekstrarverkfræði
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• PhD í tölvunarfræði
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KENNSLUFRÆÐI- OG 
LÝÐHEILSUDEILD
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• EMPH
• MEd í lýðheilsu- og íþróttafræði
• Diplómanám í kennslufræði
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