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Dr. Ari Kristinn Jónsson

Ávarp
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að efla sam-
keppnishæfni og lífsgæði. Með Tímariti Háskólans í Reykjavík, sem nú kemur 
út í þriðja sinn, er ætlunin að gefa lesendum innsýn í hinn fjölbreytta og 
áhugaverða heim rannsókna við HR. Markmiðið er að gera þetta efni aðgengilegt 
sem flestum, enda er eitt af hlutverkum háskóla að miðla sem víðast þeirri  
þekkingu sem þar verður til. En hafa ber í huga að efni tímaritsins getur aldrei 
sýnt nema örlítið brot af því starfi sem fram fer við skólann, enda starfa við 
HR yfir hundrað vísindamenn sem á hverju ári birta hundruð ritrýndra greina á 
alþjóðlegum vettvangi. 

Þetta öfluga rannsóknarstarf sem unnið er við Háskólann í Reykjavík, er afrakstur 
kröftugrar uppbyggingar undanfarinna ára. Þeir mælikvarðar sem oftast eru 
notaðir fyrir rannsóknarvirkni eru fjöldi ritrýndra birtinga og öflun fjár úr sam-
keppnissjóðum. Á báðum mælikvörðum hefur virkni Háskólans í Reykjavík marg-
faldast á undanförnum árum og í dag er óhætt að segja að á sviðum tækni, 
viðskipta og laga sé HR sterkasti háskóli landsins. 

Þó svo að lögð sé megináhersla á rannsóknir í þessu tímariti, þá er vert að árétta 
að miðlun þekkingar er áfram hornsteinn í starfi skólans. Háskólinn í Reykjavík  
hefur alltaf lagt áherslu á að veita góða og hagnýta menntun sem veitir nemendum 
bæði sterkan þekkingargrunn og færni til að leysa raunveruleg verkefni.   
Þannig getur skólinn best undirbúið nemendur fyrir þátttöku í atvinnulífi og 
fyrir áframhaldandi nám. Árangur þessa starfs endurspeglast í því hversu vel  
útskrifuðum nemendum skólans gengur í atvinnulífinu og ekki síður í þeirri 
staðreynd að HR útskrifar tvo af hverjum þremur sem ljúka tæknimenntun á 
háskólastigi og um helming þeirra sem ljúka viðskiptamenntun.

Í rannsóknum og kennslu leggur HR megináherslu á lykilsvið atvinnulífsins,  
tækni, viðskipti og lög, enda er skólinn stofnaður og studdur af helstu  
atvinnulífssamtökum landsins.  Gæði og þjónusta hafa löngum verið aðalsmerki 
skólans, en HR hefur einnig markað sér sérstöðu með áherslu á sterk tengsl við 
atvinnulífið, nýsköpun, alþjóðlegt umhverfi og þverfaglega tengingu fagsviða.

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. 

Ég vona að þið njótið þess efnis sem Tímarit HR hefur að bjóða og fáið með lestri 
þess innsýn í það fjölbreytta og góða starf sem hér á sér stað.
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Ímyndaðu þér að þú sest inn í bílinn þinn 
og þegar þú hefur ræst tvinnvélina sem 
gengur bæði fyrir bensíni og rafmagni,  
kemur mynd á framrúðuna. 

Myndin sýnir þér upplýsingar um ástand 
bílsins, án þess þó að trufla sýnina fram á 
veginn. Framrúðan er gegnsær skjár sem 
sýnir upplýsingar um hve mikið þú hefur 
eytt af bensíni og hve mikið af rafmagni 
í þessari viku. Þú færð meira að segja að 
vita hve mikið vinir þínir hafa eytt og hvar 
þú ert í samaburði við þá. Þar sem þú hef-
ur ekki staðið þig nógu vel að undanförnu, 
eytt of miklu með hraðakstri og ójöfnum 
glannaakstri, þá ákveður þú að keyra vel 
í vinnuna og reyna að komast a.m.k. upp 
fyrir einn vinnufélagann enda óþolandi að 
láta hann sigra þig. Bíllinn skráir keyrslu-
lagið og allar upplýsingar um eldsneyt-
isnotkun og sendir á miðlæga þjónustu 

sem heldur utan um þessar upplýsingar. 
Ef þetta hljómar ótrúlega, reyndu þá að 
venja þig við hvenig líf okkar mun breytast 
á næstu árum. Það er sama hvernig við 
lítum á það – lífið er leikur.

Dæmið hér að framan er einungis eitt 
dæmi um hvernig hægt er að stýra 
hegðun manna með leikjum. Í grunninn  
höfum við öll gaman að því að leika okkur 

og keppa, bera okkur saman við aðra, bæta 
árangur okkar og ná okkar markmiðum. 
Fá umbun og viðurkenningu. Leikir ná  
þessum markmiðum.

Leikir af þessu tagi eru kallaðir alvarlegir 
leikir (e. serious games). Slíkir leikir hafa 
gjarnan annað markmið en einungis að 
skemmta þeim sem spila eða að hafa  
ofan af fyrir þeim. Þeir geta líka haft 
ákveðinn tilgang til að breyta hegðun, afla 
menntunar, fræða, bæta heilsu, gera fólk 
meðvitað um umhverfið og svo mætti 
lengi telja.

Með því að gera leiki úr lífinu getum við 
náð að fá fólk til að gera hluti sem annars 
væru frekar óspennandi og fráhrindandi. 
Einfaldir hlutir eru „leikjavæddir“ til að 
gera þá áhugaverða og jafnvel spennandi.

Gott dæmi um hvernig nota má leiki til að 
breyta hegðun manna er átakið „hjólað í 
vinnuna“ sem er heilsu- og hvatningarátak 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. 
Spurningin er þessi: hvernig færðu fólk til 
að hreyfa sig meira og skilja bensínmeng-
andi bílinn eftir heima? Þú býrð til keppni 
og gerir hana sýnilega. Átakið er skráð á 
http://hjoladivinnuna.is og viðbrögðin hafa 
ekki látið á sér standa. Árið 2003, þegar 
átakið hófst, tóku 533 manns þátt í 71 

Í grunninn höfum við öll 
gaman að því að leika okkur 
og keppa, bera okkur saman 
við aðra, bæta árangur okkar 
og ná okkar markmiðum.

Lífið er leikur
Ólafur Andri Ragnarsson, aðjúnkt við tölvunarfræðideild HR 

Það er mjög sammannlegt að hafa gaman af því að leika sér, í því 
felst ákveðin hvatning og við fáum umbun og viðurkenningu í 
einni eða annarri mynd þegar okkur gengur vel í leik. Í þessari grein 
kynnumst við því hvernig fyrirtæki fara að því að stýra hegðun 
manna með leikjum.

liði. Árið 2010 voru þetta 9.451 manns í 
1.347 liðum. Þá hjólaði fólk 647.865 km 
sem gera sextán og hálfan hring í kringum 
jörðina! Það sem ÍSÍ gerði var að búa til 
vettvang til að mæla árangur og búa til 
keppni. Leikjavæða hvernig við förum í 
vinnuna.
 
Kannski tengir fólk leiki frekar við tölvu-
leiki eða eitthvað sem maður „spilar“. Eitt 
dæmi er leikurinn „ESP Game“ (http://
www.gwap.com). Hugmyndina að þeim 
leik átti maður að nafni Luis von Ahn. 
Hún gengur út á að finna lýsingarorð fyrir  
myndir. Von Ahn vildi finna út hvernig hægt 
væri að fá fólk til að lýsa myndum. Mynd 
sem væri af tré myndi vera lýst sem „tré“, 
jafnvel líka „vetur“ ef tréið væri þakið snjó. 
Von Ahn bjó til leik þar sem tveir þátttak-
endur eiga að giska á orðið hjá hvor öðrum. 
Fyrst skrifar annar orð, svo á hinn að giska 
og gengur leikurinn þar til ágiskun er rétt. 
Einfaldur leikur en mjög vinsæll. Meira en 
milljón manns eru skráðir og spila þennan 
leik.

Þessi leikur er ef til vill einföld hugmynd 
en alls ekki gagnslaus. Með því að safna 
orðum yfir myndir má búa til mikið mynda-
safn sem svo má nota til að þróa aðferðir 
til að kenna tölvum að þekkja myndir. Sem 
var einmitt markmið Von Ahn. 

ESP stendur fyrir “Extrasensory percep-
tion” eða yfirnáttúrlega skynjun. Google 
er einnig með sambærilegan leik, Google 
Image Labeler (http://images.google.
com/imagelabeler/ ), þar sem myndir eru  
merktar svo auðveldara er fyrir leitarvélina 
að finna myndir í leit. Þátttakendur eru  
fúsir til að leggja sitt af mörkum enda eru 
þeir að spila ókeypis leik. Og svo er ekki 
leiðinlegt að láta reyna á yfirnáttúrlega 
hæfileika sína.

En leikir þurfa ekki að vera spilaðir í tölvu. 
Með útbreiðslu snjallsíma (e. smart-
phones) og möguleika á að setja upp 
smáforrit (e. apps) á auðveldan máta, hafa 
komið á markað lausnir sem gera leiki  
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Ólafur Andri Ragnarsson er aðjúnkt við  
tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík þar 
sem hann kennir m.a. tækniþróun. Hann er 
með meistaragráðu frá University of Oregon.  
Ólafur Andri starfar einnig sem hugbúnaðar-
hönnuður hjá leikjafyrirtækinu Betware og 
er einn af stofnendum þess. Ólafur Andri er  
einnig í stjórn samtaka leikjaframleiðenda, 
Icelandic Gaming Industry.

Ólafur Andri Ragnarsson

einfalda. Gott dæmi um þetta er Four-
Square.

FourSquare er einfaldur leikur sem byggir 
á staðsetningu. Tökum sem dæmi að ég 
fari á kaffihús. Meðan ég sit með latte‘ð 
mitt (eða rauðvínsglasið) get ég tekið 
fram iPhone‘inn minn og valið FourSquare 
smáforritið. Það notar GPS staðsetningar-
búnað símans og finnur út hvar ég er og 
kallar fram nærliggjandi staði. Ég vel kaffi-
húsið og skrái mig inn. Um leið sjá vinir 
mínir á Twitter hvar ég er staddur. 

Í raun er þetta einfaldur leikur og í sjálfu 
sér græddi ég ekki mikið á því að skrá mig 
inn á kaffihúsið, annað en að vinir mínir 
vita um ferðir mínar (og kannski smekk í 
drykkjum). Hver veit nema einhver væri í 
nágrenninu og hefði tök á að líta við. Ég 
gæti líka skilið eftir ábendingar eins og að 
J.P. Chenet Cabernet-Syrah sé það skásta 
ef þú færð þér rauðvín. Aðrir sem koma á 
staðinn og skrá sig inn sjá þessar ráðlegg- 
ingar. Gagnlegt er t.d. að skrá sig inn á 
flugvelli. Fólk skilur oft eftir ábendingar 
eins og t.d. hvar á vellinum hægt er að 
finna ókeypis þráðlaust net.

Það sem er merkilegt við FourSquare 
er að leikurinn spilar, að því er virðist, á  
undarlegan hátt inn á náttúru okkar  
mannanna. Ekki bara félagslegar þarfir, 
heldur líka inn á söfnunaráráttu og þörf 
til að skara fram úr. FourSquare býður 
upp á merki (e. badges). Með því að 

skrá mig fæ ég merki. Ef ég skrái mig 
inn á nógu marga staði fæ ég könnuðar- 
merki, ef ég skrái mig inn oftar en 30 sinn-
um í mánuði fæ ég súpernotandamerki, 
og ef skrái mig inn á nógu marga flugvelli 
fæ ég ferðalangursmerki o.s.frv. Sum 
merki eru reyndar mjög eftirsótt og svala  
okkar grobbáráttu. „Mile High“ merkið er 
fengið með því að skrá sig inn í 30.000 
feta flughæð, líklega við litla hrifningu flug-
stjórans.

Fyrirtæki hafa áttað sig á eiginleikum Four-
Square. Starbucks, það ágæta erlenda 

kaffihús, býður upp á Starbucks-merki ef 
þú hefur komið á 5 mismunandi Starbucks 
staði. Í raun gefur það þér ekkert en gæti 
fengið fólk til að prófa nýja staði og fá 
viðurkenningu. 

Viðurkenningin er líklega það sem skiptir 
mestu í svona leikjum. Aðrir sjá „árang-
ur“ þinn og þú færð merki sem líka er 
viðurkenning. Það hefur sýnt sig að það 
eitt nægir í mörgum tilfellum. Starbucks 
seldur kaffið jafn fokdýrt þó þú sért með 
Starbucks merkið. Aðrir staðir bjóða upp 
á afslátt ef fólk skrárir sig inn og lætur vini 
sína vita.

Þeir eiginleikar sem leikir hafa upp á 
að bjóða eru í raun sálfræði okkar. Þörf 
mannsins til að vinna sér inn stöðu, vera 
í ákveðnum hóp, jafnvel útvöldum „VIP“ 
hóp er mjög sterk. Við höfum öll þörf fyrir 
viðurkenningu og stöðu, að ná árangri. 

Það sem meira er, við viljum gjarna keppa 
og bera okkur saman við aðra. Og síðan er 
auðvitað þörf okkar fyrir að einfaldlega láta 
gott af okkur leiða. Leikir geta spilað inn á 
þessa eiginleika okkar mannanna. Í leikjum 
er hægt að fá stig og komast “á næsta 
borð” eða komast í nýja og betri stöðu. 
Leikir hafa líka þrautir og áskoranir, sumar  
einfaldar en aðrar meira ögrandi. 

Lífið hefur alltaf verið leikur, en hvað er 
öðruvísi núna? Það sem hefur breyst á  
undanförnum árum er að tæknin hefur 
búið til tól sem hægt er að nota. Vefurinn 
og snjallsímar færa hugbúnað í hendur 
fólksins sem getur spilað leiki á einfaldari  
og aðgengilegri máta. Einnig hefur  
þekking á eiginleikum leikja aukist til 
muna. Víst er að leikir munu verða mun 
algengari í daglegu lífi okkar og gera það 
skemmtilegra því – lífið er jú bara leikur. 

Þörf  mannsins til að vinna sér inn stöðu, 
vera í ákveðnum hóp, jafnvel 
útvöldum „VIP“-hóp er mjög sterk.

Guðrún segir að í raun megi rekja ráðningu 
hennar til Rannsóknarnefndarinnar allt  
aftur til ársins 2003.

„Á árunum 2003-2006 vann ég að rannsókn-
um á sviði hvatakerfa og útlánaþenslu, 
fyrst hjá RAND Corporation í Kaliforníu og 
svo sem starfsmaður Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins í Washington DC. Um sama leyti 
réðist Sigríður Benediktsdóttir, hagfræðing- 
ur, til starfa hjá Seðlabanka Bandaríkjanna, 
sem er í nágrenni við Sjóðinn. Eins og 
svo oft vill verða með Íslendinga í útlönd-
um hittust þeir Íslendingar sem störfuðu 
í þessum stofnunum í hádeginu af og 
til og þar kynntumst við. Að kvöldi 30.  
desember 2008 hafði Sigríður samband 
við mig frá Bandaríkjunum og bað mig 
að koma til starfa hjá nefndinni, en þá var 
orðið ljóst að hún myndi sitja í nefndinni. 

Hún hafði kynnt sér þær rannsóknir sem 
ég hafði stundað og þær féllu vel að við-
fangsefninu. Eftir nokkra umhugsun tók 
ég starfinu enda um gríðarlega áhugavert 
rannsóknartækifæri og -efni að ræða.“

Skýrslutökur og minni manna
Guðrún segir að þetta starf hafi að 
miklu leyti verið nokkuð hefðbundið 
rannsóknarstarf, það var verið að skilgreina 
efnistök, skilgreina kenningagrunn, fram-
kvæma þarfagreiningu á gögnum, safna 
gögnum, hreinsa þau og greina, draga 
ályktanir og skrifa texta. 

„Við urðum að setja upp gagnavöruhús 
með í raun öllum fjármálafærslum kerfisins 
5 ár aftur í tímann. Þetta var geysimikið 
verk, í ljósi þess hversu brotakennd þau 
voru á köflum og til að fylla upp í eyðurnar 

þurfti að fara í gegnum það sem við  
köllum eigindleg gögn; skýrslur, tölvupósta, 
fundargerðir og annað sem gerði gagna-
grunninn verðmætan, gagnlegan og í raun 
einstakan í veröldinni.“

Hversu stór var hópurinn sem vann að 
skýrslugerðinni, yfirheyrslum og öðru 
sem störfum nefndarinnar fylgdi?

„Ég myndi skjóta á að það hafi verið um 
10-15 manns sem störfuðu hjá nefndinni í 
föstu starfi, en að um 48 starfsmenn hafi 
komið að störfum nefndarinnar til skemmri 
eða lengri tíma. Þeir skiptust í nokkra 
faghópa; lögfræðingar, endurskoðendur, 
heimspekingar (sk. siðfræðihópur) og 
tölulegir greinendur sem var hópur saman-
settur af hagfræðingum, verkfræðingum 
og tölfræðingum.“ 

Engin beiðni frá Alþingi um 
frekari kynningu á starfi 
Rannsóknarnefndarinnar
Viðtal við Guðrúnu Johnsen, lektor við viðskiptadeild HR

Guðrún Johnsen var fyrsti starfsmaður Rannsóknarnefndar Alþingis 
og starfaði með nefndinni frá fyrsta starfsdegi og alveg fram að því að 
skýrslan var kynnt, 12. apríl 2010.
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Guðrún segir vinnuferlið innan nefndar-
innar hafa verið nokkuð sérstakt. Vegna 
margbreytileika þess hafi þurft að skoða 
það frá mörgum mismunandi sjónarhorn-
um og að ferlið, eða vinnulagið sem nefnd- 
in tók upp hafi verið sérlega farsælt.

„Eftir að hver hópur fyrir sig var búinn að 
komast að sinni niðurstöðu, var hægt að 
bera hana undir annan fagaðila, sem gat 
þá bent á brotalamir eða þætti sem við-
komandi hópur hafði ekki tekið til greina. 
Samstarf milli hagfræðinga og siðfræð-
inga annars vegar, og hagfræðinga og 
lögfræðinga hins vegar fannst mér einkar 
gagnlegt í ljósi þess að hagfræðingar 
eru ekki þjálfaðir í að setja siðferðilega 
mælistiku á viðfangsefni sín og svo eru 
það hin lagalegu hliðarskilyrði sem við 
erum t.d. ekki nægilega vel upplýst um.  
Hagfræðingar geta þó bent á brotalamir 
í lagarammanum og skilgreina hvaða  
skilyrði þurfa að vera fyrir hendi í viðskipta-
lífinu þegar lög eru brotin, svo sem hvað 
er markaðsmisnotkun, hvernig er hún 
knúin fram o.fl. Lögfræðingarnir gátu síðan  
unnið áfram með þær upplýsingar.“

Nefndin hélt 93 fundi með 183 ein-
staklingum í þeim tilgangi að afla munn-
legra upplýsinga í þágu rannsóknarinnar. 
Sumir komu fyrir nefndina oftar en einu  
sinni. Þá voru 147 einstaklingar kvaddir til 
skýrslutöku hjá nefndinni og gáfu sumir 
skýrslu oftar en einu sinni. Allar þessar 
skýrslur voru hljóðritaðar. 

„Við gátum að sjálfsögðu ekki lagt fram 
neinar staðhæfingar í skýrsluna nema 
þá aðeins að þær væru undirbyggðar 
af gögnum, skjölum nú eða vitnisburði, 
sem lagður var fram af fólki sem hafði 
verið nálægt atburðarásinni sjálfri og þá 
í þeirra nafni, með þeirra eigin orðum. 
Skýrslutökurnar voru þó mikilvægastar 
þegar kom að því að kortleggja lokaað-
draganda að falli bankanna, þ.e.a.s. ekki 
orsakir þess að þeir féllu, heldur viðbrögð 
stjórnvalda rétt fyrir hrun og aðkomu og 
þátt hvers lykilleikanda. Minni manna er 
brigðult, en eins og sálfræðingarnir kenna 
okkur hefur maðurinn þá tilhneigingu að 
túlka upplifanir sínar sér í hag, svo oft 
þurfti að kalla menn inn oftar en einu sinni, 
og þá hugsanlega eftir að hafa fengið aðra 
útgáfu af sömu sögu frá öðrum aðila. 

Þannig unnum við fyrst með töluleg og 
eigindleg gögn, drógum ályktanir um 
hvað væri nægilega skýrt og hvað ekki, og  
kölluðum þá eftir frekari gögnum; en 
ef það ekki dugði þá voru einstaklingar  

kallaðir til, til að útskýra málin betur fyrir 
okkur. Þegar við töldum gögnin skýra  
heildarmyndina, dró nefndin og starfs-
menn hennar af þeim ályktanir sem  
nefndin skrifaði í eigin nafni. Það er  
vitanlega ekki útilokað, þrátt fyrir geysilega 
öflugar rannsóknarheimildir (sem leiddi 
að mínu viti til þess hversu árangursrík 
þessi skýrsla hefur reynst) að einhverjar 
upplýsingar hafi orðið útundan eða að 
rannsakendum hafi yfirsést eitthvað sem 
hefði leitt þá að annarri ályktun. Eðlilega er 
ekki hægt að draga aðrar ályktanir en þær 
sem gögnin leiða mann að. Góðir rannsak-
endur almennt eru þó alltaf tilbúnir til að  
endurskoða fyrri ályktanir ef ný gögn í máli 
koma fram.“

Mikill áhugi erlendis
Guðrún segir það vera hluta af starfi  
sínu sem háskólakennara að rannsaka 
og uppfræða kollega sína, en ekki síður 
almenning, um niðurstöður rannsókna 
sinna sem fræðimanns. Það er því í ljósi 
þessarar sannfæringar sem Guðrún hefur 
margoft á síðustu 12 mánuðum orðið við 
beiðnum frá stefnumótandi aðilum víða 
um heim; seðlabönkum og fjármálaeftir-
litum fjölda ríkja, um að koma og skýra frá 
niðurstöðum nefndarinnar.

„Það hefur verið fullt út úr dyrum á öllum 
þessum fyrirlestrum og margir þurft að 
standa – svo ég held að mér sé óhætt að 
segja að mikill áhugi sé á þessari íslensku 
sögu meðal erlendra embættismanna og 
rannsakenda.

Það er einnig geysilega dýrmætt fyrir mig 
sem rannsakanda að komast í að tala um 
þessa atburði við fagfólk erlendis sem 
ekki ber með sér íþyngjandi sálrænar til-
finningar gagnvart hruninu, eins og svo 
margir gera hér á landi. Ég hef ekki síður 
lært af því sjálf að spjalla við þá um þau 
mistök sem hér voru gerð og hvað er í húfi 
fyrir almenning ef þjónar þeirra og um-
boðsmenn, þ.e.a.s. embættismennirnir  
og stjórnmálamenn, bregðast. Spurningar- 
nar sem ég hef fengið eftir fyrirlesturinn 
eru margbreytilegar – en þó tvær sem  
alls staðar hafa verið lagðar fyrir mig og það 
er „Hvernig hafa Íslendingar það núna?“ 
og „Hvernig gengur ykkur að vinna ykkur 
út úr þessu?“. Það ber mikinn vott um  
umhyggju og vinsemd gagnvart íslenskum 
almenningi, þrátt fyrir að margir þessara 
sömu aðila hafi fengið óblíðar móttökur frá 
okkar stjórnvöldum þegar þeir buðu fram 
hjálp sína um að gera tilraun til að leysa 
með okkur vandann sem að okkur steðjaði 
og þeim var full ljós fyrir fallið.

Það er svolítið erfitt fyrir mig að skýra 
frá því í hverju áhugi erlendra aðila felst 
varðandi skýrsluna sjálfa, en af viðbrögð-
unum að dæma finnst mönnum athyglis-
vert hversu ítarleg rannsóknin var og 
hversu mörgum mikilvægum spurningum 
nefndin nær að svara með tilhlýðilegum 
hætti. Þá gera menn sér vel grein fyrir því 
að við Íslendingar höfum gert hreint fyrir 
okkar dyrum og höfum e.t.v. betri hug-
mynd en nokkurt annað ríki um það hvað 
gerðist í okkar fjármálakrísu, hvernig og af 
hverju. Mér virðast þeir vera mjög hrifnir 
af því hvað við höfum gengið rösklega til 
verks í því efni – og virða okkur fyrir það.“

Lítill áhugi í kerfinu
Guðrún segir að það hafi að sjálfsögðu 
ekki farið framhjá henni frekar en öðrum 
landsmönnum að mikið lof var borið á 
skýrsluna og vinnu nefndarinnar eftir að 
henni lauk. Hún telur sjálf að það hrós hafi 
verið verðskuldað.

„Það hefur hins vegar komið mér á óvart 
hversu lítið hefur komið fram af rökstudd-
ri og uppbyggilegri gagnrýni á hana, því 
hún er vitanlega ekki gallalaus, ekki frekar 
en önnur mannanna verk. Ég átti þó von 
á því að fá beiðnir frá stjórnsýslunni um 
að höfundar skýrslunnar færu ofan í skrif 
sín og útskýrðu hvernig niðurstöður voru 
fengnar til að draga af því lærdóm eins og 
við gerum í háskólasamfélaginu og venja 
er í sambærilegum stofnunum erlendis, 
m.a. þar sem ég hef unnið. Það hefur hins 
vegar enginn opinber aðili farið fram á það 
með formlegum hætti við mig að koma 
og halda fyrirlestur; né heldur aðra starfs-
menn nefndarinnar svo mér sé kunnugt 
um, fyrir utan einn fyrirlestur sem kollegi 
minn, Lúðvík Elíasson, hélt í Seðlabank- 
anum nú í haust. Einkaaðilar og háskólafólk 
hafa þó sýnt þessu mikinn áhuga og sér í 
lagi eru bankarnir áhugasamir um að læra 
af skýrslunni. Þetta vekur vitanlega upp 
spurningar um samspil milli stjórnvalda 
og akademíunnar og hvort stjórnvöld séu 
opin fyrir því að læra af því sem fræðimenn  
komast að í sínum rannsóknum. Það virðist 
ekki standa á áhuga einkaaðila í því efni.

Þetta er mjög miður því kostnaður við 
skýrslugerðina var örugglega á þriðja  
hundrað milljóna króna og oft dapurlegt að 
heyra bæði embættismenn og stjórnmála-
menn fara með rangfærslur um hvernig 
atburðarrásin og aðstæður voru. Þá er  
vitanlega mjög sorglegt að heyra þingmenn, 
sem sjálfir réðu þessa rannsóknarnefnd 
til starfa, fara fram á rannsókn á málum 
sem skýr grein var gerð fyrir í skýrslunni.  

Annað hvort hafa menn í þeim tilfellum 
ekki kynnt sér efni skýrslunnar nægilega 
(þar mundi rækileg kynning hjálpa), eða 
þeim ekki líkað niðurstöðurnar og vilja 
rannsaka upp á nýtt í von um aðra útkomu. 
Ekki hefur komið beiðni frá þinginu, a.m.k. 
ekki til þess hóps sem sá um tölulega 
greiningu, um að kynna frekar efnisatriði 
hennar fyrir þingmönnum.“

Guðrún segir erfitt að tiltaka eitthvað 
eitt atriði sem þakka megi að starf 
Rannsóknarnefndarinnar tókst svo vel 
sem talið er. Einn mikilvægur þáttur sé 
að gagnaöflunin í heild sinni hafi verið  

sérlega vel heppnuð og að hún hefði ekki 
verið möguleg ef rannsóknarheimilda  
laganna hefði ekki notið við.

„Greiningin á krosseignatengslum og 
þeim köngulóarvef sem íslenskir athafna-
menn spunnu á árunum 2004-2008 gerði  
okkur kleift að komast að því hverjar 
voru orsakir hrunsins svo ekki verði um 
villst. Þá batt nefndin saman tvo gagna-
grunna sem aldrei áður hafa verið tengdir  
saman í vestrænum heimi og það eru ein-
stök viðskipti í Kauphöllinni annars vegar 
og Verðbréfaskráningu hins vegar, þ.e.  
upplýsingar um alla hluthafa á bak við öll 
viðskipti. Það sem gerði þennan grunn 
einstakan var ekki síst það aðgengi sem 
við höfðum að gögnum úr bönkunum. 
Með þessu gátum við t.d. flett ofan af 
því hverjir áttu bréf sem skráð voru á  
safnreikninga bankanna – sem í mörgum 
tilfellum eru nýttir til að fela eignarhald 
enn frekar. Í þessum grunni, sem og 
öðrum sem við settum saman, felast 
geysileg rannsóknarverðmæti og við  
skiluðum því af okkur sem við gátum 
m.v. þann skamma tíma sem við höfðum 
til starfsins. Það er því mjög mikilvægt 
skref af hendi stjórnvalda, eins og fram 
hefur komið í fréttum, að fræðimenn hafi  

aðgang að gagnagrunnunum í rannsóknar-
legum tilgangi. Gögnin eru líka í raun úrelt 
að miklu leyti í viðskiptalegu tilliti, enda að 
verða 3-8 ár frá því að atburðir gerðust og 
fjármálaupplýsingar eftir svo langan tíma 
hafa ekki gildi lengur umfram akademískt 
gildi.“

Lærum af skýrslunni
Guðrún segir að drifkraftur allra sem í 
nefndinni störfuðu hafi verið að skila eins 
góðu verki og þeim frekast var unnt, verki 
sem yrði til góðs fyrir okkar litla samfélag, 
sem hefur á undanförnum árum þurft að 

horfast í augu við óþægilegar staðreynd-
ir um sjálft sig. Hún segir það afar 
ánægjulegt að hafa getað lagt eitthvað 
af mörkum fyrir land sitt og þjóð, en hún  
leggur áherslu á að þjóðin öll geti verið 
stolt af því að verkið var unnið.

„Í þeirri andrá verður að benda á það fólk 
sem kom því til leiðar að nefndin hóf störf, 
stóð með henni og gerði henni kleift að  
skila af sér. Sturla Böðvarsson, forseti 
þingsins á þessum tíma, og þau sem 
fóru fyrir forsætisnefnd svo sem Ásta 
Ragnheiður Jóhannesdóttir eiga þakkir 
skildar fyrir að koma þessu til leiðar. Síðast 
en ekki síst eiga þeir þingmenn sem stóðu 
að baki ríkjandi stjórnvöldum á þeim tíma 
sem hrunið varð þakkir skildar en þeir létu 
það yfir sig ganga að veita rannsóknar-
heimildir sem eru einstakar í sinni röð til 
að kanna m.a. hvað í þeirra eigin fari var 
ámælisvert. Þá má stjórnarandstaða þess 
tíma ekki síður taka til sín heiður af þessu 
sem og þeir mótmælendur sem mættu á 
Austurvöll á þessum voveiflegu tímum til 
að veita stjórnvöldum aðhald. Ég heyrði í 
Wolfgang Edelstein, fyrrum forstöðumanni 
hjá Max Planck stofnuninni í Þýskalandi, í 
sérlega athyglisverðu viðtali á Rás 1, tala 
einmitt um þennan þátt. Það er sennilega 

einstakt í heiminum að þau stjórnvöld, 
sem mistókst með stefnu sinni, athafna- 
leysi og vanrækslu, skuli einnig hafa 
orðið þess valdandi að jafn yfirgripsmikil 
rannsókn var gerð á störfum þeirra.

Það er erfitt að sjá það fyrir sér gerast í 
öðrum löndum að rannsókn af þessu tagi 
verði nokkurs staðar gerð heimil á störfum 
stjórnvalda, þó rétt sé að geta þess að 
hvergi hefur heilt bankakerfi hrunið í einu 
vetfangi heldur. Rannsókn af svipuðum 
toga fer nú fram á Írlandi en sú nefnd hefur 
ekki yfir að ráða svo ítarlegum rannsóknar-
heimildum. Nýlega skilaði þingskipuð 
rannsóknarnefnd af sér í Bandaríkjunum, 
svokölluð Financial Crisis Inquiry Commis-
sion FCIC. Sú nefnd klofnaði í niðurstöðum 
sínum skv. flokkslínum, eins og hin svokall-
aða Atlanefnd gerði, sem hefur sennilega 
dregið enn frekar úr áhrifum hennar. Í raun 
hefur enginn verið dreginn til ábyrgðar í 
Bandaríkjunum vegna falls þeirra banka.

Menn verða svo að muna að fjármála-
legir hagsmunir og orðsporsáhætta – svo 
maður noti fínt orð yfir þetta – eru sterk öfl 
sem tekur langan tíma að hafa áhrif á og 
móta í hverju samfélagi.“

Guðrún segist hafa fulla ástæðu til að 
vona og trúa því að vinna nefndarinnar 
og Rannsóknarskýrslan sjálf komi til með 
að hafa jákvæða þýðingu fyrir kynslóðir-
nar sem byggja upp Ísland á komandi  
áratugum. 

„Ég vona að við munum læra enn meira af 
skýrslunni í framtíðinni en við höfum bol-
magn til á þessum flóknu tímum sem nú 
fara í hönd. Sem menntaður tölfræðingur 
vona ég að íslensk stjórnvöld og fram-
tíðarkynslóðir fari að vanda ákvarðanatöku 
sína og byggja hana meira á gögnum, en 
ekki tilfinningum, þrýstingi frá almenningi 
eða hagsmunaaðilum, nú eða frétta-
flutningi og öðrum áróðri.“ 
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Ísland og Norðurlöndin 
– samferða í hrun

Tvíburakreppurnar
Samfélög Íslands og annarra norrænna þjóða eru um margt lík 
og það gerir samanburð áhugaverðan. Hægt er að tala um að 
kerfislegt áfall hafi átt sér stað í báðum tilvikum. Aðstæðum í 
Svíþjóð og Finnlandi svipaði að mörgu leyti saman, jafnvel að 
því marki að talað hefur verið um tvíburakreppur. Á Íslandi, fyrir 
tuttugu árum, var hafist handa við losun hafta sem dregið höfðu 
aftur af íslensku viðskipta- og efnahagslífi. Þessi þróun átti sér 
stað á löngu tímabili. Einkavæðingin skóp umhverfi þar sem 
bankarnir gátu vaxið frekar og hjá öllum bönkunum var litið til 
tækifæra erlendis. Í upphafi fyrsta áratugar nýrrar aldar voru  
vextir á heimsvísu í sögulegu lágmarki en það, ásamt lægra 
áhættuálagi, hvatti til vaxtar. Að sama skapi nutu „nýju“ einka-
væddu bankarnir góðs af því lánshæfismati sem ríkisbankarnir 
nutu áður. Þeir hófu markvissa leit að viðskiptavinum sem gætu 
stutt við vöxt þeirra erlendis. Bankarnir voru hins vegar ekki  
einvörðungu lánveitendur. Þeir voru frekar ráðgjafar og tóku stöðu 
með hlutabréfakaupum viðskiptavina sinna. Þannig urðu þeir oft 
nátengdir viðskiptavinum sínum. Þessi tenging leiddi smám  
saman til þess að bankarnir urðu háðir fáeinum stórum viðskipta-
vinum sem fæstir höfðu landfræðilega eða rekstrarlega áhættu- 
dreifingu. Með nýja skipulaginu jukust líkur á hagsmunaárekstrum. 
  

Íslensku bankarnir reiddu sig á fjármögnun á heildsölumarkaði 
frekar en innlán. Það hafði ákveðna áhættu í för með sér sem 
var gagnrýnd af erlendum greinendum (Merrill Lynch, 2006 & 
Danske Bank, 2006) og brugðust íslensku bankarnir við þessari 
gagnrýni. Fljótlega gat Landsbankinn sýnt fram á umtalsverðan 
viðsnúning og hækkaði mikið hlutfall innlána af heildareignum en 
bankinn naut mikillar velgengni með Icesave-innlánsreikninga 
sína í Bretlandi og Hollandi. Hinir tveir íslensku bankarnir náðu 
þessum hlutföllum sambærilegum við Danske Bank og Svenska 
Handelsbanken (Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2010). 

Aukin skuldsetning þýddi þó aukna viðkvæmni fyrir mögulegum 
verðlækkunum eigna. Á því tímabili þegar verð á eignum hækkaði 
skart (2003-2007), í umhverfi þar sem aðgengi að lausafé var 
auðvelt, jókst mikilvægi þess að fjármagnsmarkaðir lentu ekki í 
lausafjárþurrð (Þorvaldur Gylfason, 2009). 

Norðurlöndin og Ísland
Rætur kreppunnar annars staðar á Norðurlöndum er að finna við 
upphaf níunda áratugarins en áhrifin komu af alvöru fram undir 
lok þess áratugar samfara miklum vexti útlána. Fjármálastofnanir 
hurfu frá því að keppa á sviði þjónustu og fóru þess í stað að  
keppa í verði til að ná sem stærstri markaðshlutdeild (Berg, 1998). 
Með aukinni samkeppni á vaxtamarkaði minnkaði hagnaður (eða 
með öðrum orðum, vaxtamunur) af hverju láni og var reynt að 
vega upp á móti slíkri þróun með aukningu lána. Lánveitingar til 
nýrra markaða og landssvæða komu í kjölfarið. Ógnunin fólst í 
því að bankarnir stóðu andspænis nýju umhverfi sem þeir áttu 
erfiðara með að mæla áhættu af (Berg, 1998). 

Í fyrstu olli aukning útlána engum vandræðum. Eftir því sem  
útlánaaukning hins vegar jókst hækkuðu vextir (markmiðið var að 
slá á eftirspurn eftir fjármagni) og leiddi það til hærri vaxtamunar 
við útlönd. Lántökur í erlendri mynt urðu álitlegri og í skjóli frjáls 
fjárflæðis á milli landa, leiddi það til þess að peningamálastefna 
annarra ríkja á Norðurlöndum um að hefta vöxt, varð bitlausari 
(Honkapohja, 2009). Án fjárstreymis erlendis frá hefði þessi mikli 
lána-vöxtur verið óhugsandi (Berg, 1998). Lántakendur mátu líkur-
nar á miklu tapi vegna gengissveiflna augljóslega litlar (Jonung,  
Kiander & Vartia, 2008) en gjaldmiðlar Svíþjóðar og Finnlands 
voru festir við þýska markið. 

Útlánavöxtur á Íslandi tók kipp í kjölfar einkavæðingar ríkisbank-
anna. Eins og norrænir kollegar þeirra 17 árum áður þá höfðu 
íslenskir bankar og sparisjóðir áhuga á að auka markaðshlutdeild 
sína. Það kallaði á áhættumeiri útlánastefnu, ólíkt því sem  
gömlu viðskiptabankarnir höfðu stundað áður. Þetta sést á mynd 
1. þar sem útlánatímabilin eru borin saman, byrjunarpunktur fyrir 
Norðurlöndin er árið 1982 en fyrir Ísland er það árið 1999. 

Már Wolfgang Mixa, doktorsnemi við viðskiptadeild  HR 
og Þröstur Olaf  Sigurjónsson, lektor við viðskiptadeild HR

Var tilefni til að ætla að djúp kreppa væri í aðsigi á Íslandi sumarið 2008? Flutu Íslendingar 
sofandi að feigðarósi í aðdraganda fjármálakreppunnar eða var hægt að sjá viðvörunarmerki 
blikka? Höfundar hafa rannsakað undanfara íslensku fjármálakreppunnar og borið saman við 
undanfara norrænu kreppunnar í upphafi tíunda áratugarins. Ítarleg greining var birt 
í Tímariti um viðskipti og efnahagsmál í desember 2010 (sjá: www.efnahagsmal.hi.is). 
Hér verður farið yfir meginmál rannsóknarinnar. 

Hækkun eigna verður til þess að fólki 
finnst það vera ríkara. Sú tilfinning 
leiðir til aukinnar einkaneyslu og 
hvatning til sparnaðar minnkar þar sem 
eignir fólks (í gegnum ávöxtun og eignir 
í lífeyrissjóðum) aukast enn hraðar.
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Myndin sýnir að fyrra útlánavaxtartímabilið á Íslandi var hliðstætt 
seinna útlánavaxtartímabilinu annars staðar á Norðurlöndum.  
Seinna útlánavaxtartímabilið á Íslandi er tvöfalt á við það sem var 
annars staðar á Norðurlöndum. Í Finnlandi jukust útlánin mjög 
eitt árið en það sker sig frá öðrum árum þar.

Eftir einkavæðinguna varð útlánavöxtur miklu meiri á Íslandi en 
annars staðar á Norðurlöndum. Útlán í lok árs 2007 voru fjórum 
sinnum það sem þau voru í lok árs 2002. Þessa þróun má sjá enn 
skýrar á mynd 2 sem sýnir vöxtinn samanlagðan. 

Neikvæðum áhrifum afnáms regluverks á Íslandi var frestað 
þar sem ríkið hélt eignarhaldi sínu á bönkunum fram til ársins 
2003. Þannig voru hömlur fyrir hendi sem komu í veg fyrir hraðan  
útlánavöxt þrátt fyrir frjálst flæði fjármagns. Það er ekki þar með 
sagt að enginn útlánavöxtur hafi verið á þessum árum. Hann 
var til staðar enda var verið að losa um kerfi sem hafði haldið  
verulega aftur af útlánum til fyrirtækja og heimila. 

Það vekur sérstaka athygli að útlánavöxtur hélt áfram þrátt fyrir 
þær hættur sem steðjuðu að í íslensku fjármálalífi árið 2006. 
Líklegt verður að telja að sumir þátttakendur á markaði hafi talið 
að þar sem íslenskt fjármálalíf hafi staðið tímabundið af sér þann 
storm hafi hann einungis verið í vatnsglasi.

Það er almennt viðurkennt að helsta ástæða þess að minnkun 
hafta hafi orsakað verðbólgu sé hækkandi eignaverð en þetta er 

þó nokkur einföldun (Englund, 1999). Fasteignaverð í Svíþjóð var 
t.d. að mestu stöðugt eða lækkaði stærstan hluta níunda áratuga-
rins (Berg, 1998). Það var ekki fyrr en lánin fóru úr 75% í 90% 
markaðsverðmætis eigna (e. Loan-To-Value) árið 1988, þremur 
árum eftir losun regluverks, að fasteignaverð hækkaði um 35% 
(Englund, 1999). Því má draga þá ályktun að losun hafta opni 
dyrnar fyrir útlánabólu, en hækkun lánahlutfalla komi skriðunni 
af stað.

Á Íslandi gerðust hlutirnir að sumu leyti með ólíkum hætti.  
Hámark lána sem hlutfall af markaðsverðmæti fasteigna hækkaði 
samfara auknum efnahagsumsvifum. Misvægi hafði verið komið 
á milli aðhaldssamrar vaxtastefnu Seðlabanka Íslands og mikils 
framboðs fjármagns frá bönkum og stjórnvöldum.

Þó svo að útlánabólan hafi verið stærri á Íslandi í tengslum við 
fasteignir þá var hún víðtækari, en í öðrum ríkjum Norðurlanda 
takmarkaðist bólan að mestu við fasteignalán. Þetta sést með 
skýrum hætti á myndinni hér að neðan, þar sem að útlánaaukning 
til heimila er borin saman við útlánaaukningu til íslenskra eignar-
haldsfélaga (hér er ekki litið til erlendra eignarhaldsfélaga en 
höfundar treysta sér ekki til að áætla þá tölu). Þó svo að stærð 
útlána til heimila hafi aukist mikið er hún innan við helmingur af 
þeirri aukningu sem átti sér stað til eignarhaldsfélaga.

Þegar hagkerfi ofhitnar eins og hér hefur verið lýst verður upp-
lifun almennings af velgengninni til þess að afleidd áhrif verða 
frekari tiltrú á aukna auðsæld. Hækkun eigna verður til þess að 
fólki finnst það vera ríkara. Sú tilfinning leiðir til aukinnar einka-

Már Wolfgang Mixa 

Þröstur Olaf Sigurjónsson
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og erlendum fjármálastofnunum. Már er viðskiptafræðingur frá Universi-
ty of Arizona, með BA-próf í heimspeki frá sama skóla og með MSc-próf 
frá HÍ. Rannsóknir Más lúta að menningarlegum þáttum í sambandi við 
fjárfestingaákvarðanir.

Þröstur Olaf Sigurjónsson er lektor við viðskiptadeild Háskólans í 
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nahöfn. Hann er viðskiptafræðingur frá HÍ, með BA-próf í heimspeki og 
bókmenntum frá sama skóla og með MBA-próf frá IESE í Barcelona. 
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neyslu og hvatning til sparnaðar minnkar þar sem eignir fólks (í 
gegnum ávöxtun og eignir í lífeyrissjóðum) aukast enn hraðar. 
Hringrás er komin af stað þar sem neysla er orðin meginkraftur 
aukins hagvaxtar; neysla sem ekki fær staðist til lengri tíma.  
Raunar var sparnaðarhlutfall þjóðarinnar, það er hlutfall nettó 
sparnaðar af vergri þjóðarframleiðslu, neikvætt allt uppgangs-
tímabilið 2003 til 2007 (Carey, 2009).     

Ísland er óþekka barnið
Helstu einkenni bankakreppunnar í Svíþjóð og Finnlandi eru svo 
lík að kreppurnar hafa oft verið kallaðar tvíburakreppur (Jonung, 
Kiander & Vartia, 2008). Samanburður á tímabilum í aðdraganda 
hruns á milli Íslands og annarra ríkja Norðurlanda gefa tilefni 
til að bæta Íslandi við þessa jöfnu þannig að um sé að ræða  

„þríburakreppu“, svo líkar voru aðstæður í Svíþjóð og Finnlandi 
þeim aðstæðum sem þriðja „barnið“ gekk í gegnum 20 árum 
síðar. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að Ísland hafi 
þó verið það barn sem hagaði sér sýnu verst. Þau sameiginlegu 
stef undanfara bankakreppu sem Reinhart og Rogoff (2009) 
lýsa, eiga við um Ísland. Í þeim felst mikil lántaka, hvort sem er 
hjá ríki, bönkum, fyrirtækjum eða einstaklingum sem oft felur í 
sér kerfisbundnari hættur en þær sem virðast vera fyrir hendi á  
uppgangstímum.

Í inngangi þessarar greinar var þeirri spurningu varpað fram 
hvort stormurinn sem skall á Íslandi hafi verið fyrirsjáanlegur.  
Greiningin sýnir að viðvörunarljósin loguðu víða. Jafnframt sýnir 
samanburðurinn við önnur ríki Norðurlanda að margt hefði getað 
gefið tilefni til þess að ætla að djúp kreppa væri í aðsigi á Íslandi. 
Efnahagslegir þættir sem snerta söguna, svo og félagslegir og 
sálfræðilegir þættir, hafa verið bakgrunnur þessarar greiningar. 
Líkt og Galbraith (1997) heldur fram er bragurinn í hverju sam-
félagi stór áhrifavaldur þess hvernig bólur verða til. Hann bendir 
á að oft hafi aðgangur að lánsfé verið auðveldur án þess að bólur 
hafi myndast. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að 
mismunur á útlánaþenslu Norðurlandanna árin 1982–1990 og  
Íslands 1999–2007 sé það mikill að aðgangur að fjármagni 
geti vart verið eina skýringin. Fleiri þættir koma til. Rannsóknir 
á þessum sviðum gætu gefið fyllri mynd af því hvers vegna 
viðvörunarljósin voru hunsuð. 
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Samanburður á útlánavexti – Ísland borið saman 
við önnur ríki Norðurlanda

Finnland Noregur Svíþjóð Ísland

Heimildir: Honkapohja (2009) og Seðlabanki Íslands (2010)
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Þó svo að útlánabólan hafi verið stærri 
á Íslandi í tengslum við fasteignir þá 
var hún víðtækari, en í öðrum ríkjum 
Norðurlanda takmarkaðist bólan að 
mestu við fasteignalán.
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Skólaárið 2009-2010 unnu nemendur 
sem tóku þátt í námskeiðinu Hönnun X 
að kafbátnum en hópurinn samanstóð af 
nemendum úr flestum greinum verkfræði 
og tæknifræði sem og nemendum úr tölv-
unarfræðideild. Hluti hópsins hélt síðan til 
San Diego sem keppnislið og stóð sig með 
prýði. Hér förum við yfir hönnun og smíði 
kafbátsins, lýsum keppnisferðalaginu og 
gangi keppninnar, förum yfir stöðu verk- 
efnisins í dag og skoðum að hverju er  
stefnt á þessu ári með kafbátinn Keikó.

Fyrirkomulag mótsins
RoboSub mótið er haldið árlega af AUVSI 
við flotastöð bandaríska sjóhersins í San 
Diego. Keppnin fer fram í stórri sporöskju-
laga laug sem nefnist TRANSDEC og er 
venjulega notuð til rannsókna á neðan-
sjávarhljóðtækni. 

Keppnin felst í því að láta fullkomlega sjálf-
ráðan kafbát leysa ýmsar þrautir í lauginni. 
Kafbáturinn þarf að geta skynjað umhverfi 
sitt með aðferðum eins og hljóðgreiningu, 
myndvinnslu og tregðugreiningu svo hann 
komist í gegnum brautina. Báturinn þarf 
t.d. að geta: 1) greint á milli rauðra, gulra 
og grænna bauja sem mara á ca. 2ja m 
dýpi, 2) áttað sig á mismunandi myndum 
í hólfum sem liggja á 5 m dýpi í botni 
laugarinnar og sleppt merkjum í rétt hólf, 
3) hlustað eftir hljóðmerki og siglt í áttina 
að því, og 4) gripið hlut á botni laugar- 
innar. Báturinn þarf síðan að geta komið 
upp á yfirborðið á réttum stað, sem er  
afmarkaður af fljótandi átthyrningi við 
enda brautarinnar. Á meðan báturinn  
leysir þrautirnar má hann ekki rjúfa vatns-
yfirborðið og hann fær 15 mínútur til að 
leysa eins mikið af þrautum og hann getur. 
Ef illa fer getur liðið beðið um að fá bátinn 
til baka og reynt aftur, en þá þurrkast út 
öll stig sem fengist hafa í þeirri atrennu. 
Flest stig fást með því að leysa þraut- 
irnar í keppninni sjálfri en einnig eru  
gefin stig fyrir ýmsa hluti, t.d. þyngd bátsins,  
einkennisbúninga liðsins, frammistöðu á 

kynningu og gæði skýrslu og vefsíðu. Það 
er því að mörgu að huga en þess ber að 
geta að þetta er ekki bara hönnunarkeppni 
heldur skiptir samvinna liðsins og skipulag 
á mótinu líka miklu máli.

Hönnun og smíði
Kafbáturinn Keikó var hannaður þannig 
að hann hefur lítið jákvætt flot en hægt er 
að keyra hann niður á ákveðið dýpi með 
tveimur lóðréttum mótorum. Einnig er 
hann útbúinn tveimur mótorum sem knýja 
hann áfram eða afturábak og einum mótor 
sem getur snúið honum. Rafmagnskerfið, 
tölvan, tvær myndavélar og ýmsir nemar 
eru geymdir í vatnsþéttu plexiglerröri en 
það kerfi tengist mótorunum og öðrum 
utanáliggjandi búnaði í gegnum vatnsheld 
tengi.

Hönnunarkröfur á þá vélahluti sem bátur-
inn er búinn til úr eru því mjög strangar. 
Hólf fyrir rafhlöður, rafmagns- og tölvu-
bretti, myndavélar og innri nema þurfa að 
vera vatnsheld en einnig þarf báturinn að 
vera meðfærilegur þannig að hægt sé að 
stilla, laga og skipta út íhlutum í bátnum. 
Hönnunin þarf einnig að gera ráð fyrir 
nógu litlu rúmmáli þannig að flot kafbáts-
ins haldist rétt. 

Báturinn er drifinn á tveimur rafhlöðu-
pökkum sem innihalda hvor um sig 21  
Ni-MH rafhlöðu og veita um 26 volta  
spennu með hleðslu upp á 4 amper-
klukkustundir. Orkuhluti rafmagnskerfis 
bátsins veitir svo mismunandi jafnspennu 
til tölvu, skynjara og mótora. Gagna-
vinnsluhluti rafmagnskerfisins saman-
stendur af tveimur gerðum gagnabretta 
(e. IO boards) sem sjá um gagnasamskipti 
milli skynjara, tölvu og mótorstýringa.

Tölvan er fit-PC2 tölva með Intel Atom 
Z530 1.6 GHz örgjörva, 1 Gb innra minni 
og 64 Gb fastefnisdrifi (e. solid-state disk). 
Stýribúnaðurinn sem keyrður er á tölvunni 
sér um að stjórna dýpi, hraða og stefnu 

bátsins. Þetta er gert með aðstoð þrýsti-
nema, rafrænum segulnema og nemum 
sem mæla hröðun og snúningshraða. 
Myndir frá tveimur myndavélum eru unnar 
í sérstöku myndvinnslukerfi á tölvunni 
og notaðar til að leysa flestar þrautirnar.  
Merki frá neðansjávarhljóðnemum eru 
greind með sérsmíðuðum vélbúnaði og 
útkoman er síðan unnin áfram í tölvunni.

Undirbúningur fyrir mót
Báturinn var í sífelldri þróun og vatnspróf-
unum dagana fyrir mót. Nemendur höfðu 
smíðað og sett saman hinar ýmsu þrautir 
úr brautinni til þess að sannreyna sjálfræði 
og getu bátsins. Hér reyndi á hina  
vísindalegu aðferð, greiningarhæfni og 
innsæi nemenda. Góð aðstaða í Háskóla-
num í Reykjavík skipti sköpum og munaði 
miklu um aðgengi að góðum tilrauna- 
stofum í rafeinda- og stýritækni, vélsmiðju 
og vatnslaug, en listaverkið ,,Djúpið’’ 
reyndist mjög nytsamlegt til vatnsprófana.

Úthaldið kostaði einnig mikla skipulagn-
ingu og fjáröflun. Bátnum var flogið til 
Seattle en þaðan keyrðu tveir nemend-
ur hann til San Diego. Hann var síðan  
sendur beint heim frá San Diego eftir 
mótið. Keppnisliðið sem fór utan saman-
stóð af fimm nemendum og tveimur  
leiðbeinendum en einnig voru þrír  
nemendur hér heima sem fylgdust náið 
með og hjálpuðu til með hugbúnað og  
annað þessháttar.

San Diego
Mótið stendur yfir í 5 daga, miðvikudagur 
og fimmtudagur eru undirbúningsdagar, 
undankeppni er svo haldin á föstudegi 
og laugardegi og úrslitariðill fer fram á  
sunnudegi. Liðin þurfa að vera mætt  
snemma á morgnana til að tryggja sér góða  
vatnstíma í lauginni yfir daginn, en ef vel 
er haldið á spilunum má ná þremur ef ekki 
fjórum vatnstímum yfir daginn. Venjulegur  
dagur byrjar um kl. 6:30 og er unnið við 
TRANSDEC-laugina nánast samfleytt til 

kl. 18:00 en gera þarf ýmsar lagfæringar 
og stillingar á bátnum milli vatnsprófana. 
Eftir kvöldmat er þróun og vinnu svo oft 
haldið áfram en liðin mega prófa bátana í 
sundlaug hótelsins. Margt er einnig hægt 
að læra af hinum liðunum. Keppnislið 
nemenda hvaðanæva úr heiminum vinna 
þarna að sama markmiði og má segja að 
meiri áhersla sé lögð á samvinnu en sam-
keppni, enda er þrautabrautin nógu erfiður 
andstæðingur. Algengt er að keppendur 

skiptist á hugmyndum um lausnir á þraut-
um, fái lýsingu á útfærslu annarra liða 
og skýri frá tæknilausnum sem þeir hafa 
sjálfir komið með á mótið. Eftir sem áður 
reynir keppnin þó nokkuð á liðsmenn því 
mikil vinna fer í að lagfæra, stilla og bæta 
bátinn. Í lok mótsins er haldin mikil hátíð 
og keppendur fá tækifæri til að njóta San 
Diego dagana fyrir og eftir mótið.

Árangur liðs Háskólans í Reykjavík í  
RoboSub-keppninni 2010 verður að teljast 
góður. Ný lið ná sjaldnast að klára margar 
þrautir og flest komast jafnvel ekki í  
gegnum upphafshliðið. Í fyrri atrennu  
undankeppninnar náði Keikó hinsvegar 
að komast í gegnum upphafshliðið og var  
byrjaður að leysa fyrstu þrautina þegar 
upp komst um leka. Þetta kostaði liðið 
tveggja daga vinnu, en þó náðist að setja 
Keikó aftur í laugina á lokadegi mótsins. 
Til þess þurfti að skipta um tölvu, sum  
gagnakort og mótorstýringar og endur-
stilla allan hugbúnað. Fyrir þetta afrek 
hlaut liðið 500 dala peningaverðlaun fyrir 
áræðni. Það voru auðvitað viss vonbrigði 

að komast ekki í þrautirnar en Keikó hafði 
þegar leyst þrjár þrautir með nokkrum 
ágætum í Djúpinu hérna heima.

Núverandi ástand
Keikó er nú í þróun í meistarakúrsi í 
véla- og rafmagnsverkfræði sem nefnist 
,,Samþætt verkefni´´ en nemendur við 
tölvunarfræðideild taka einnig þátt í kúrs-
inum. Nú er meiri áhersla lögð á greiningu 
sem nemendur á meistarastigi eiga að 

geta beitt. Í fyrra hönnunarferli Keikó var 
byrjað á að setja bátinn saman, hanna því 
næst orkugjafa og mótoruppsetningu, raf-
magnskerfi, skynjara og að lokum var hug-
búnaður bátsins útfærður. Nú er ferlinu 
snúið við og vinnan fer fram eftir að ítarleg 
greining hefur verið gerð á þeirri þörf sem 
hugbúnaðurinn hefur. Þá þarf að huga að 
því hvað þarf til að gott staðsetningar- og 
leiðsögukerfi geti starfað í bátnum. Eftir 
þessa greiningu er rafkerfið hannað og 
vélhlutauppsetning útfærð eftir þeim  
kröfum sem hugbúnaður, skynjarar,  
myndavélauppsetning og staðsetninga- 
og leiðsögukerfi gera.

Framhald
Sá nemendahópur sem starfar við endur- 
hönnun á Keikó undirbýr keppnisför á 
RoboSub-mótið í júlí í sumar. Þó nokkur 
reynsla fékkst í keppnisferðalaginu í 
fyrra og er stefnan núna sett á að  
komast í úrslit. Til þess þarf margt  
að ganga upp. Nemendur í kúrsinum 
Samþætt verkefni þurfa að standa sig 
mjög vel, þeir þurfa að hanna og smíða 

góðan bát sem getur leyst keppnisþraut- 
irnar og er einnig meðfærilegur í notkun. Þá 
þarf að koma saman keppnisliði sem vinn-
ur vel saman og hefur á að skipa einstak-
lingum sem leggja sitt af mörkum til liðsins 
bæði með vinnuframlagi og sérþekkingu. 
Fjáröflun fyrir mótið þarf að ganga snurðu-
laust fyrir sig og því er mikilvægt að fólk 
og fyrirtæki sýni þessu framtaki, sem 
styrkir menntun á sviði tækni- og verk-
fræði, góðan áhuga og skilning. 

Keikó fer á kafbátamót
Jón Guðnason, lektor við tækni- og verkfræðideild HR
og Stefán Freyr Stefánsson, sérfræðingur við tölvunarfræðideild HR 

Jón Guðnason er lektor við tækni- og verk-
fræðideild Háskólans í Reykjavík. Hann lauk 
doktorsprófi í talmerkjagreiningu frá Imperial 
College í London árið 2007 og starfaði sem 
nýdoktor hjá fyrirtækinu Spin Vox í Bretlandi 
og Columbia háskóla í New York á árunum 
2007 til 2009.

Stefán Freyr Stefánssson lauk meistaraprófi 
frá HR í janúar 2011. Undanfarinn áratug  
hefur hann unnið hjá ýmsum hátæknifyrir-
tækjum ásamt því að sinna námi, kennslu og 
leiðbeinandastörfum hjá HR. Hann starfar nú 
sem sérfræðingur hjá tölvunarfræðideild HR.

Jón Guðnason

Stefán Freyr Stefánsson

Hönnun, þróun og smíði róbotakafbátsins Keikó hefur verið eitt af  aðalverkefnum nemenda tækni- 
og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík. Kafbáturinn er sjálfráða og er hannaður til að taka þátt 
í RoboSub kafbátamótinu í San Diego í Bandaríkjunum sem haldið er af  Alþjóðasamtökum um 
mannlaus farartæki (e. Association for Unmanned Vehicle Systems International, AUVSI). 
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Tækni- og verkfræðideild
Tækni- og verkfræðideild HR, sem nú er stærsta deild skólans 
með yfir 1000 nemendur, var stofnuð við sameiningu HR og 
Tækniháskóla Íslands (áður Tækniskóla Íslands) árið 2005 og  
byggir á þeim grunni sem lagður hafði verið í 40 ára starfsemi 
þess skóla. Frá THÍ komu námsbrautir í tæknifræði og  
iðnfræði, auk frumgreinamenntar, sem nú er staðsett við Opna 
háskólann í HR. Þessar námsbrautir hafa styrkst og dafnað vel  
eftir sameininguna og sett hefur verið upp námsbraut til BSc-
gráðu í byggingafræði sem framhald námsbrautar í byggingariðn-
fræði. Til viðbótar við námsbrautir sem komu frá THÍ hafa síðan 
verið byggðar upp námsbrautir í verkfræði, sex námsbrautir til  
BSc-gráðu og 12 námsbrautir til MSc-gráðu, auk doktorsnáms.

Uppbygging rannsóknarstarfsemi
Samhliða þessu hefur verið byggð upp rannsóknarstarfsemi við 

deildina, en rannsóknir voru aðeins lítill hluti af starfsemi THÍ fyrir 
sameininguna. Með ráðningu öflugra vísindamanna og aukinni 
rannsóknarvirkni eldri starfsmanna hafa rannsóknir við deildina 
vaxið hratt. Fjórar nýjar rannsóknarstofur hafa verið byggðar upp 
af starfsmönnum deildarinnar á síðustu árum, -rannsóknarstofa í 
taugalífeðlisfræði, rannsóknarstofa í iðustraumfræði, rannsóknar-
stofa fyrir ómönnuð farartæki og rannsóknarstofa í fjármála- og 
rekstrarverkfræði, auk þess sem öflugir rannsóknarhópar hafa 
verið byggðir upp á öðrum sviðum, s.s. í hagnýtri eðlisfræði, 
orkutækni, bestun og aðgerðagreiningu, taugaverkfræði o.fl. 
Rannsóknir starfsmanna hafa þegar leitt til stofnunar þriggja 
sprotafyrirtækja með þátttöku deildarinnar.

Doktorsnám
Á nýliðnu sumri veitti menntamálaráðuneytið deildinni leyfi til 
doktorsnáms í verk- og tæknivísindum. Þetta var stór áfangi fyrir 

deildina sem nú getur veitt gráður á öllum stigum verkfræði- og 
tæknináms og er í samræmi við breyttar áherslur og uppbygg-
ingu rannsóknatengdrar starfsemi við deildina. Erlendir sér-
fræðingar sem menntamálaráðuneytið fékk til að taka deildina út 
vegna umsóknarinnar mæltu eindregið með því að deildin fengi 
leyfi til að útskrifa doktora og fóru mjög lofsamlegum orðum um 
rannsóknir og kennslu við deildina. Skýrslu nefndarinnar má sjá 

á heimasíðu menntamálaráðuneytisins. Nú þegar stunda um 10 
nemendur doktorsnám við deildina.

Námsbrautir í íþróttafræði
Nýjasta viðbótin við starfsemi tækni- og verkfræðideildar eru 
námsbrautir í íþróttafræði, sem fluttust til deildarinnar frá  
kennslufræði- og lýðheilsudeild 1. janúar síðastliðinn. Starfsemi 
á íþróttasviði fellur vel að annarri starfsemi deildarinnar, sér í 
lagi námsbrautum og rannsóknum í heilbrigðisverkfræði. Íþrótta- 
fræðinám til BSc-gráðu við HR hefur notið mikilla vinsælda  
síðustu misseri og komast færri að en vilja. Síðastliðið haust 
hófst nám til MSc-gráðu á íþróttasviði og stefnt er að því að 
styrkja verulega rannsóknir deildarinnar á þessu sviði.

Áhersla á verklega kennslu
Í tækninámi við deildina er lögð mikil áhersla á verklega  
kennslu og sjálfstæða vinnu nemenda við lausn hagnýtra verk-
efna. Ný aðstaða til verklegrar kennslu, sem byggð hefur verið 
upp á síðustu misserum, er m.a. ný vélsmiðja, ný orkutæknistofa, 
ný byggingatæknistofa og ný heilbrigðistæknistofa auk verulega 
endurbættrar rafeinda- og stýritæknistofu og eðlisfræðistofu. 
Verklegur þáttur eldri námskeiða hefur verið aukinn og nýjum 
námskeiðum bætt við sem byggja á lausn stórra hagnýtra  
verkefna (e. problem based learning). Fjöldi hagnýtra nemenda-
verkefna hefur verið unninn við deildina þar sem nemendur hafa 
öðlast reynslu við undirbúning, hönnun, framkvæmd og rekstur 
flókins tæknilegs búnaðar og kerfa.

Stærsti tækniháskóli landsins
HR er nú stærsti tækniháskóli landsins og hefur á síðustu þremur 
árum útskrifað um tvo þriðju hluta þeirra sem hljóta tæknigráðu 
á háskólastigi á Íslandi, eins og sést á meðfylgjandi súluritum. 
Styrkur tækni- og verkfræðideildar HR liggur í því að mennta 
tæknifólk á öllum stigum háskólanáms, frá diplóma-gráðum í  
iðnfræði og BSc-gráðum í tæknifræði og verkfræði upp í MSc- og 

PhD-gráður í verkfræði. Atvinnulífið þarf á vel menntuðu fólki að 
halda af öllum þessum námsstigum og við deildina eru unnin 
fjölmörg nemenda-, þróunar- og rannsóknarverkefni í samstarfi 
við atvinnulífið. Fagsvið deildarinnar eru breið, allt frá hefðbundn-
um námsbrautum á byggingar-, véla- og rafmagnssviði til nýrri 
námsbrauta á fjármála-, rekstrar-, heilbrigðis- og hátæknisviði. 
Deildin hefur vaxið hratt á undanförnum árum og nú er svo komið 
að þrátt fyrir að sú starfsemi sem kom frá Tækniháskóla Íslands 
við sameininguna við HR árið 2005 hafi vaxið, er hún innan við 
helmingur af allri starfsemi deildarinnar. Fjölmargar námsbrautir 
hafa bæst við í verkfræði og skyldum greinum á grunnnáms- og 
framhaldsstigi auk doktorsnáms og sterkra rannsókna. 

Gunnar Guðni Tómasson hefur verið forseti tækni- og verkfræðideildar 
Háskólans í Reykjavík frá árinu 2007.  Hann var dósent við Háskóla Ís-
lands frá 1993-1998 og starfaði á Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen 
hf. frá árinu 1995-2007. Sérsvið hans er straumfræði og hann hefur á 
starfsferli sínum unnið að fjölmörgum verkefnum á sviði umhverfismála, 
ofanflóða, sjávarstrauma og vatnsaflsvirkjana.

Gunnar Guðni Tómasson

Styrkur tækni- og verkfræðideildar HR liggur í því að mennta 
tæknifólk á öllum stigum háskólanáms.

HR er stærsti 
tækniháskóli landsins
Gunnar Guðni Tómasson, forseti tækni- og verkfræðideildar HR

Tækninám við Háskólann í Reykjavík hefur eflst mjög á undanförnum misserum og nú stundar 
um helmingur nemenda skólans tækninám við tvær deildir, tækni- og verkfræðideild og tölvunar-
fræðideild. Fjölbreytt tækninám er í boði á öllum stigum háskólans með þarfir íslensks atvinnulífs 
í huga, en þar er fyrirséð þörf fyrir verulega aukningu tæknimenntaðra á næstu árum og áratugum. 
HR útskrifar nú um tvo þriðju allra þeirra sem hljóta háskólagráðu á tæknisviði hér á landi og 
hefur átt stóran þátt í auknum fjölda útskrifaðs tæknifólks á síðustu árum.

Háskólinn í Reykjavík Háskóli Íslands 

Útskrifaðir tæknimenn 2010
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Nýbygging Háskólans í Reykjavík var vígð 
með formlegum hætti þann 11. nóvember 
2011 (11.11.11) að viðstöddu miklu  
fjölmenni. Forseti Íslands, borgarstjórinn 
í Reykjavík og rektor HR ávörpuðu gesti 
og menntamálaráðherra og formaður  
Stúdentafélags HR lögðu hornstein að 
byggingunni. Hornsteinn HR er 5 kílóa 
loftsteinn, sem er hluti af risastórum  
loftsteini sem féll til jarðar í Suður-Ameríku 
fyrir 4.000 árum.

Rétt rúm 3 ár eru síðan fyrsta skóflu-
stungan var tekin að byggingu HR í  
Nauthólsvík. Hún er um 30.000 fermetrar 
og stunda 3.000 nemendur nám í  
skólanum og við hann starfa um 270 
manns.

11,4% Íslendinga á aldrinum 18–64 ára, eða um 22 þúsund 
manns, taka þátt í frumkvöðlastarfsemi. Þetta er hæsta hlutfall 
frumkvöðla í þeim hagkerfum sem við berum okkur saman við. 
Þetta eru niðurstöður alþjóðlega rannsóknarsamstarfsins Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), sem er umfangsmesta saman-
burðarrannsókn í heimi á frumkvöðlastarfsemi.

Skortur á fjármagni helsti veikleikinn
Í GEM-rannsókninni er umfang frumkvöðlastarfsemi skilgreint 
sem hlutfall þeirra einstaklinga sem annaðhvort undirbúa nýja 
viðskiptastarfsemi eða hafa nýlega stofnað til hennar. Á árinu 
2009 mældust 11,4% Íslendinga á aldrinum 18–64 ára, eða um 
22 þúsund manns, taka þátt í frumkvöðlastarfsemi. Þetta er 
hæsta hlutfall í þeim hagkerfum sem við berum okkur saman 
við, en frumkvöðlastarfsemin er breytileg efir þjóðfélagshópum:

• Karlar er um tvisvar sinnum líklegri en konur til þess að taka  
 þátt í frumkvöðlastarfsemi.
• Frumkvöðlar á Íslandi eru eldri en í samanburðarlöndunum.

Vígsla nýbyggingar 
HR í Nauthólsvík

22.000 Íslendingar 
stunda frumkvöðlastarfsemi

• Líkur á því að einstaklingar stundi frumkvöðlastarfsemi aukast  
 með meiri menntun.
• Dregið hefur úr hlut tekjulægsta þriðjungs einstaklinga í 
 frumkvöðlastarfsemi sem er nú 5%.
• Lágt hlutfall fyrirtækjaþjónustu í frumkvöðlastarfsemi bendir  
 til minna vægis þekkingariðnaðar.
• Væntingar frumkvöðla um atvinnu- og nýsköpun eru mestar af  
 öllum samanburðarlöndunum.
• Menningar- og samfélagslegar venjur eru  helsti styrkur íslenska  
 frumkvöðlaumhverfisins.
• Skortur á fjármagni er helsti veikleiki íslenska frumkvöðla- 
 umhverfisins.

Óbreytt umfang frumkvöðlastarfsemi
Þrátt fyrir að umfang frumkvöðlastarfsemi hafi ekki tekið breyting-
um í kjölfar efnahagskreppunnar, virðast einkenni og umhverfi 
hafa breyst nokkuð. Fleiri hætta starfsemi, fleiri stunda nauð- 
synjadrifna frumkvöðlastarfsemi, mörgum finnst erfiðara að 
hefja starfsemi og viðhorf almennings til frumkvöðlastarfsemi 

hefur versnað. Hugsanlega gætu þessar breytingar haft lang-
tímaáhrif sem enn eiga eftir að koma fram. Nú hlýtur að vera 
mikilvægara en oft áður að nýta þann styrk sem felst í því frum-
kvæði sem býr í Íslendingum. Á síðustu árum hafa stjórnvöld  
unnið ötullega að því að auka stuðning við frumkvöðlastarfsemi 
og enn felast þar mikilvæg tækifæri. Opinberum aðilum ber 
að tryggja að þetta frumkvæði fái að njóta sín þjóðinni allri til  
hagsbóta.

Karlar virkari en konur
Hlutfall kvenna og yngri einstaklinga í frumkvöðlastarfsemi er 
lægra en í samanburðarlöndunum. Á síðustu árum hefur einnig 
dregið úr hlut tekjulægstu einstaklinganna og gæti sú þróun að 
hluta til orsakast af efnahagskreppunni. Nokkuð hefur verið gert 
til að bæta hag einstakra hópa í þjóðfélaginu í frumkvöðlastarf-
semi og frekari tækifæri mætti nýta á því sviði til að auka  
fjölbreytileika nýskapandi starfsemi.

Aukið fjármagn til frumkvöðlastarfsemi 
– oft þörf en nú nauðsyn
Efnahagsástandið hefur síst dregið úr mati sérfræðinga að stór-
lega skorti áhættufjárfestingar, framtaksfjármagn, opinberan fjár-
magnsstuðning og lánsfjármagn almennt. Ýmislegt hefur verið 
vel gert og má í því sambandi nefna Sprotalögin og stofnun fram-
takssjóða. En meira þarf ef duga skal og áhættufælni fjárfesta 

í efnahagskreppunni kemur illa niður á sprotafyrirtækjum þegar 
síst skyldi. Áskorun til opinbera aðila er að auka aðgang að fjár-
magni til frumkvöðlastarfsemi, því oft var þörf en nú er nauðsyn.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Undanfarin 11 ár hefur frumkvöðlastarfsemi um allan heim 
verið könnuð í umfangsmikilli samanburðarrannsókn á vegum 
alþjóðlega rannsóknarsamstarfsins Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM). Frumkvöðlastarfsemi hátt í 50 ólíkra landa hefur  
þannig verið könnuð árlega á sambærilegan hátt og niðurstöður  
könnunarinnar birtar í alþjóðlegri skýrslu. Í hverju þátttökulandi er 
að auki unnin skýrsla þar sem kafað er dýpra í niðurstöður í því 
landi. Íslenska skýrslan kemur hér út í sjöunda sinn en Háskólinn 
í Reykjavík hefur borið veg og vanda af GEM-rannsókninni hér á 
landi frá árinu 2002. Meginmarkmið skýrslunnar fyrir árið 2009 
eru fjögur:

• Að gefa yfirlit yfir frumkvöðlastarfsemi á Íslandi árið 2009,  
 umfang hennar, einkenni og umhverfi.
• Að bera frumkvöðlastarfsemi á Íslandi árið 2009 saman við  
 undanfarin ár og samanburðarlönd.
• Að kanna sérstaklega hvaða áhrif efnahagskreppan hefur haft  
 á frumkvöðlastarfsemi.
• Að birta ábendingar um hvað megi betur fara í umhverfi 
 frumkvöðlastarfsemi á Íslandi.
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til framhaldsnáms við lagadeild Óslóar-
háskóla. Aðeins ári síðar var hann ráðinn 
í rannsóknarstöðu hjá Norrænu sjóréttar-
stofnuninni (Nordisk Institutt for Sjørett) 
við lagadeildina í Ósló. Upp úr því hóf 
hann svo doktorsnámið, sem hann lauk 
svo í júni 1996. Guðmundur er sérhæfður 
í bótarétti, sjó- og flutningarétti, vátrygg- 
inga- og almannatryggingarétti. Hann segir 
að það hafi aðallega verið tilviljun að hann 
hafi ákveðið að sérhæfa sig í þessum  
greinum lögfræðinnar.

„Það má segja að fyrst hafi það verið  
tilviljun og síðar vegna áhuga. Hlutirnir 
þróast oft í tiltekna átt án þess að þú 
hafir skipulagt þá fyrirfram. Lögfræðin er í 
raun þeirrar náttúru, eins og líklega gildir 
um önnur fög einnig, að þar er að finna  
spennandi viðfangsefni á mörgum ólíkum 
sviðum. Því ættu menn ekki að vera alltof 
uppteknir af því að ákveða fyrirfram hvaða 
svið eru áhugaverð og hver ekki.“

Guðmundur kom heim að loknu doktors-
námi og eftir að hafa starfað hjá Trygginga- 
miðstöðinni í u.þ.b. 7 ár kom að því að 
lagadeild HR falaðist eftir kröftum Guð-
mundar.

„Þórður S. Gunnarsson, þáverandi forseti 
lagadeildar HR, hafði samband við mig 
með það í huga að fá mig til starfa við laga-

„Nei, það er rétt, ég stefndi í aðra átt sem 
ungur maður og hugðist eiginlega starfa 
við mitt helsta áhugamál sem eru íþróttir. 
Ég hef alla tíð haft mjög mikinn áhuga á 
íþróttum, vil ganga svo langt að halda því 
fram að ég sé raunverulegur íþróttaáhuga-
maður, þ.e. hafi áhuga á öllum íþróttum, 
ekki bara þeirri íþrótt sem ég legg stund 
á sjálfur.

Eftir stúdentspróf var ég ekki með skýra 
sýn á hvar ég vildi hasla mér völl. Ég fór 
til Bandaríkjanna og dvaldi í eina önn við 
háskólann í Tuskalusa í Alabama. Það 
var mjög íþróttatengd dvöl, getur maður 
sagt og þegar staðan var óbreytt eftir þá 
dvöl, ákvað ég að fara í Íþróttakennara-
skólann á Laugarvatni. Þar átti ég tvö mjög  
skemmtileg ár í hópi samnemenda sem 
flestir deildu áhuga mínum á íþróttum. 
Þetta var því mjög líflegur tími.“

Guðmundur réði sig til kennslu sem  
íþróttakennari í Reykjavík strax að loknu 
námi og meðfram því sinnti hann einnig 
frjálsíþróttaþjálfun.

„Ég uppgötvaði fljótlega eftir að ég fór að 
kenna að þrátt fyrir áhuga minn á íþrótt-
um þá sá ég mig ekki eldast í íþrótta- 
kennarastarfinu. Og þó svo þjálfarastarfið 
hafi vissulega verið mjög áhugavert var 
þar ekki á vísan að róa. Ég ákvað því að 
skipta um vettvang og fara í laganám haus-
tið 1986.“

Gæði kennslu lykilatriði
Sem fyrr segir lauk Guðmundur lagaprófi 
frá HÍ í ársbyrjun 1991. Hann fór þá 
vestur til Ísafjarðar í nokkra mánuði og 
starfaði sem fulltrúi sýslumanns og  
bæjarfógeta fram til hausts, en hélt þá 

deild HR. Eftir nokkra umhugsun ákvað ég 
að láta slag standa og koma í hálft starf 
vorið 2003. Þannig var það fyrsta árið en 
eftir það kom ég í fullt starf.“

Síðan þá hefur Guðmundur verið í fullu 
starfi við lagadeild HR og sinnt þar  
kennslu og rannsóknum. Hann fékk  
Kennsluverðlaun HR þegar þau voru veitt 
í fyrsta sinn í ársbyrjun 2010. Guðmundur 
er þeirrar skoðunar að það sé jákvætt að 
verðlauna menn fyrir góða frammistöðu, 
ekki síður í kennslu en í öðrum störfum, 

en segir þó að það hljóti alltaf að vera 
erfitt að ákveða hverja eigi að verðlauna 
þegar mælikvarðinn sé jafn huglægur og í 
þessu tilviki. En hann dregur ekki dul á það 
að í slíkum verðlaunum felst mikil viður-
kenning.

„Já, tvímælalaust, en veiting svona 
verðlauna er ekki síst viðurkenning á því 
að gæði kennslu eru ein af lykilstærðunum 
í starfi háskóla.“

Þegar við beinum umræðunni að kennslu 
er ljóst að Guðmundur er á heimavelli. 
Hann hefur skýrar skoðanir á málinu.

„Ef ég ætti að segja hvað mér finnst 
mikilvægast að hafa í huga varðandi  
kennslu þá er það e.t.v. það að nemen-
dur finni að þér er ekki sama hvort þau ná  

tökum á efninu eða ekki. Mér er ekki sama 
og ég vil trúa því að nemendur geri sér 
grein fyrir því. Það þýðir alls ekki að ég geri 
ekki miklar kröfur enda held ég að nemen-
dur vilji í raun ekkert annað. Hér þarf þó að 
hafa í huga að ef þú ætlar að gera miklar 
kröfur til annarra, þ.e. nemenda, þá verður 
þú að gera sambærilegar kröfur til þín.“

Laganám á Íslandi betra nú en áður
Um síðustu áramót ákvað Þórður S.  
Gunnarsson, sem gegnt hefur stöðu 
forseta lagadeildar HR frá stofnun hennar, 
að láta af störfum. Staðan var auglýst og 
Guðmundur sótti um.

„Ég sótti um vegna þess að ég hef mikinn 
áhuga á að koma að áframhaldandi  
uppbyggingu , bæði lagadeildar og HR 
i heild sinni. Ég vil þannig ítreka að þó 
svo ég hafi tekið við starfi forseta laga-
deildar og hafi mikinn metnað fyrir hönd  
þeirrar deildar þá er mér umhugað að  
leggja mitt af mörkum til að efla alla starf-
semi HR. Ég held þannig að við höfum hér 
í Nauthólsvíkinni einstakt tækifæri til að 
búa til háskólaumhverfi án deildarmúra.“

Lagadeild HR er ekki nema rétt um 8 ára 
gömul. Guðmundur er þó stoltur af sinni 
deild og telur hana þegar hafa markað sín 
spor á laganám á Íslandi.

„Ég er ekki í nokkrum vafa um að stofnun  
lagadeildar HR hefur haft mjög jákvæð 
áhrif á laganám og lögfræði á Íslandi. 
Þannig tel ég að bæði HR og aðrir 
þeir skólar sem nýlega hafa hafið laga- 
kennslu hafi haft mikilvægu hlutverki að 
gegna við að efla laganámið á landinu. 
Þetta hefur að mínu áliti leitt til þess að 
laganám hér á landi er í dag betra en áður 
var.“

Það er stundum talað um að það sé óþarfi í  
örsamfélagi á borð við Ísland að halda úti 
7 háskólum, hvað má þá segja um það að 
lögfræði skuli kennd við fjóra háskóla á  
Íslandi? Höfum við mannskap til að kenna 
við alla þessa skóla?

„Auðvitað er ekki erfitt að skilja að menn 
setji spurningamerki við fjölda skóla sem 
kenna lögfræði hér á landi séð í ljósi þess 
hversu fáir Íslendingar eru. Hvort laga-
deildirnar verða jafn margar eftir nokkur ár 
og þær eru í dag get ég ekkert um sagt. 
Ég vil hins vegar minna á að ef menn vilja  
fækka skólum sem kenna lögfræði þá má 
ekki missa sjónar á þeim árangri sem náðst 
hefur með fjölgun skóla og heilbrigðri sam-
keppni milli þeirra. Fækkun skóla, ef til  
kemur, má þannig ekki bitna á gæðum 

Íþróttakennarinn 
sem varð forseti lagadeildar

Dr. Guðmundur Sigurðsson tók við stöðu forseta lagadeildar HR um síðustu áramót. 
Guðmundur lauk prófi frá lagadeild HÍ í ársbyrjun 1991 og doktorsprófi frá Óslóarháskóla 
sumarið 1996. En hugur Guðmundar stóð ekki til lögfræðinnar frá blautu barnsbeini.

Viðtal við Guðmund Sigurðsson, forseta lagadeildar HR

þess náms sem boðið er upp á. Það 
verða alltaf að vera það margir valkostir í 
boði fyrir þá sem vilja leggja stund á lög-
fræðinám að þeir háskólar sem um ræðir 
þurfi stöðugt að vera á tánum til þess að 
nemendur vilji koma þangað. Lykilatriðið er 
að nemendur hafi val um skóla en skólarnir 
geti ekki gengið að nemendum vísum.

Hvað varðar spurningu um hvort við  
höfum mannskap til að halda uppi allri 
þessari lögfræðikennslu þá hafa menn án 
efa misjafnar skoðanir þar á. Hér kann að 
skipta máli hvaða augum menn líta árang-
ur þeirra skóla sem bjóða upp á lögfræði í 
dag. Ef menn eru á þeirri skoðun, nokkuð 
sem ég sjálfur er, að þessir skólar standi 
sig vel, þá er svarið já. Mitt svar er því já.“

Nemendur eiga að taka 
þátt í rannsóknum
Guðmundur vill ekki tala um kennslu og 
rannsóknir sem tvo aðskilda hluti. Hann 
segir mikla áherslu vera lagða á gæði 
hvorutveggja í lagadeild HR og hann er 
eindregið þeirrar skoðunar að þessir þættir 
myndi eina heild, allt frá fyrsta degi í námi.

„Kennsla við lagadeild HR á að vera 
fjölbreytt og starfsmenn eiga að prófa  
kennsluaðferðir og námsmat sem ekki 
endilega er hefðbundið í þeim skilningi að 
það hafi tíðkast hingað til. Hér minni ég á 
mikilvægi þess að nemendur stundi nám 
þar sem lögð er áhersla á tengingu háskóla 
og þess starfsumhverfis sem bíður  
þeirra flestra utan veggja skólans. Segja 
má að þessi nálgun geti jafn vel átt við um 
rannsóknir sem stundaðar eru við deildina. 
Sú breyting sem nú hefur verið samþykkt 
varðandi kennslu í grunnnámi við lagadeild 
HR, þ.e. breytt og aukin áhersla á notkun 

raunhæfra álitaefna eða verkefna við  
kennslu, sem er í þessum anda, er að 
mínu áliti skref í rétta átt og til þess fallin 
að auka gæði laganáms við deildina.

Við lagadeild HR er í gildi metnaðarfull 
rannsóknarstefna. Þar kemur m.a. fram að 
við deildina skuli unnið að lögfræðilegum 
rannsóknum í þágu lagamenntunar og 
samfélagsins alls. Byggt skuli upp öflugt 
rannsóknarstarf sem sé þekkt fyrir gæði 
bæði hérlendis og erlendis. Það er ljóst að 
til þess að markmiðum rannsóknarstefn-
unnar megi ná þarf að halda vel á spöðun-
um. Því er m.a. mikilvægt að staðinn sé 
vörður um þá meginreglu að rannsóknir 
skuli vera hluti af starfsskyldum fastráðinna  
akademískra starfsmanna deildarinnar.

Þá vil ég aftur benda á mikilvægi þess 
að líta á kennslu og rannsóknir sem eina 
heild. Þessi tvö grundvallarviðfangsefni 
lagadeildar þurfa því bæði að vera til 
staðar. Þannig er mikilvægt að hafa í huga 
í tengslum við markmiðið um mikil gæði 
að kennsla og rannsóknir spila þar mjög 
stórt hlutverk. Með sama hætti er mjög 
mikilvægt að rannsóknir séu kynntar fyrir 
nemendum i gegnum kennslu. Þannig 
næst nauðsynlegt samspil þessara  
tveggja þátta. Þá tel ég að lagadeildin eigi 
að hafa það að markmiði að nemendur taki 
virkan þátt í rannsóknarstarfi starfsmanna. 

Rannsóknir í lögfræði eru ekki einungis eins 
manns rannsóknir. Við eigum að leita eftir  
samstarfi um rannsóknir jafnt við lög-
fræðinga sem aðra utan og innan HR,“  
segir Guðmundur Sigurðsson, forseti  
lagadeildar HR að lokum. 

Ég er ekki í nokkrum vafa um að stofnun 
lagadeildar HR hefur haft mjög jákvæð 
áhrif  á laganám og lögfræði á Íslandi.
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Stofnun um fjármálalæsi hefur á undaförnum árum rannsakað 
fjármálalæsi þjóðarinnar og staðið fyrir fjölmörgum námskeiðum 
vítt og breitt um landið. Síðastliðið haust kom út bók fyrir tilstilli 
stofnunarinnar sem nýtt er í kennslu í framhaldsskólum landsins.  
Ennfremur stóð Stofnun um fjármálalæsi fyrir gerð sjónvarps-
þátta sem sýndir voru á RÚV í janúar síðastliðnum. Skemmst er 
frá því að segja að þættirnir slógu í gegn og horfði um þriðjungur 
þjóðarinnar á þá. Íslendingar virðast, öfugt við reynslu margra 
annarra þjóða, hafa áhuga á að efla eigið fjármálalæsi. Rannsókn 
sem stofnunin gerði árið 2009 styður þetta, en þar segist tæpur 
helmingur aðspurðra hafa mikinn eða mjög mikinn áhuga á að 
fá ítarlegri fræðslu um fjármál. Þennan áhuga þjóðarinnar á fjár-
málalæsi ber að nýta. 

Skipulögð kennsla í grunnskólana
Stofnun um fjármálalæsi vinnur nú að því að koma skipulagðri 
kennslu í fjármálalæsi inn í grunnskóla landsins, í samstarfi við 
hin hollensku góðgerðarsamtök, Stichting Child Savings Interna-
tional sem hafa þróað hið alþjóðlega viðurkennda Aflatún-náms-
efni (Aflatoun). Í Aflatún eru samfélagsfræðsla, fjármálafræðsla 
og frumkvöðlafræði tvinnuð saman. Aflatún hefur náð til meira 
en 800.000 barna í í 70 löndum. Námsefnið er ókeypis en sam-
starfsaðilar í hverju landi sjá um að þýða og staðfæra það. Aflatún- 
námsefnið vekur börn til umhugsunar um stöðu sína og samfélag 
sitt og veitir þeim tæki, tól og hvatningu til að hafa jákvæð áhrif á 
umhverfi sitt. Samhliða er þeim kennt fjármálalæsi, meðal annars 
að spara, ekki einungis peninga, heldur einnig auðlindir svo sem 
vatn, pappír o.s.frv. Ennfremur eru þeim kenndar undirstöðurnar í 
stofnun og rekstri fyrirtækja í samfélagsþágu. Náminu lýkur með 
því að nemendurnir sjálfir „skila til baka til samfélagsins“ með 
því að nota það sem þau hafa lært. Hugmyndir að verkefnum  

þurfa að koma algerlega frá börnunum sjálfum. Til dæmis  
söfnuðu börn á Indlandi fyrir byggingu salernisaðstöðu í skóla-
num sínum og hollensk börn efndu til góðgerðarsamkomu og 
létu peningana renna til kennslu barna í Vestur-Afríku. Kennslu-
aðferðin er miðuð að börnunum sjálfum með beinni þátttöku  
þeirra, meðal annars í leik og söng. Nánari upplýsingar um  
námsefnið má finna á www.aflatoun.org. 

Mikilvægi eflingar fjármálalæsis 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. 

Fjármálalæsi nýtur sívaxandi athygli
Stjórnvöld víða um heim veita málaflokknum sívaxandi athygli, 
enda sýna rannsóknir fram á að því læsara sem fólk er á eigin 
fjármál, þeim mun betur er það í stakk búið til að taka upplýstar 
ákvarðanir og þeim mun ólíklegra er að það reisi sér fjárhags-
legan hurðarás um öxl. Góðar ákvarðanatökur í fjármálum eru 
grundvallarfærni sem hægt er að læra. Það er áríðandi að fólk 
skilji fjármál sín til hlítar, taki upplýstar ákvarðanir, sníði sér stakk 
eftir vexti og öðlist þannig áhyggjuminna líf. Skortur á fjármála-
læsi hefur verulega neikvæð áhrif á, ekki bara efnahag einstak-
linga, heldur einnig á almenn lífsgæði. Aukið fjármálalæsi skilar 
sér í betri ákvarðanatöku einstaklinga í fjármálum og bættum  
lífskjörum. Aukið fjármálalæsi stuðlar að stöðugleika, sterkara 
fjármálakerfi og aukinni hagsæld. Fjárhagsleg velferð einstak-
linga er þannig beintengd efnahagslegri framþróun þjóðarinnar. 
Að sama skapi hefur skortur á fjármálalæsi veruleg neikvæð áhrif 
á efnahag einstaklinga og getur leitt til erfiðleika við daglega  
útgjaldastjórnun, sem og vandamál við setningu langtímamark-
miða, 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.

Fjölmargar þjóðir hafa komið auga á þetta og stuðla markvisst 
að því að auka fjármálalæsi þegna sinna, en gífurleg fjármála-
læsisvakning er um víðan heim. Nýsjálendingar hófust handa 
árið 1993, í kjölfar mikilla efnahagsþrenginga, við skipulagða  
uppfræðslu almennings í fjármálalæsi. Breska fjármálaeftirlitið 
eyðir um 10 milljónum punda á ári 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. 

Markviss fjármálalæsiskennsla er enn sem komið er ekki hluti af 
skyldunámsefni nemenda á Íslandi. Eins og fyrr segir þá lærum 
við allt um það hvernig Snorri Sturluson lifði og dó, en þegar  
kemur að áhrifum vaxta, verðbólgu og verðtryggingar á líf ok-
kar, svo dæmi séu tekin, fá Íslendingar falleinkunn. Segja má að  
undanfarið hafi íslenska þjóðin öðlast ígildi meiraprófs í hrun-
tengdri þjóðhagfræði. Almenningur er nú sjóaður í notkun hug-
taka eins og verg landsframleiðsla, heildarskuldir þjóðarbúsins 
og skuldatryggingarálag. En samt sem áður skortir grunninn. 

Rannsóknir sýna að fjármálalæsi Íslendinga er verulega ábóta-
vant. Það þarf ekki að koma á óvart þar sem fjármálalæsis- 
kennsla er af mjög skornum skammti í íslensku skólakerfi, enn 
sem komið er. Við lærum allt um það hvernig Snorri Sturluson 
lifði og dó – og er það vel – en þegar kemur að fjármálum okkar 
er eins og gert sé ráð fyrir að fjármálalæsi sé meðfætt eða að 
reynslan sé besti kennarinn. 

OECD hefur gefið út tilmæli til stjórnvalda aðildarríkja í 9 liðum 
um hvernig standa eigi að menntun og fræðslu í fjármálalæsi. Þar 
kemur meðal annars fram að:

• Stjórnvöld og allir hlutaðeigandi hagsmunaaðilar ættu að stuðla 
  að hlutlausri, sanngjarnri og samræmdri menntun í fjármálalæsi. 
• Fjármálalæsismenntun ætti að byrja í grunnskólum, svo fólk  
 sé menntað eins snemma og auðið er. 
• Ábyrgðarfull fjármálalæsismenntun og fræðsla ætti að vera  
 hluti af góðum stjórnarháttum fjármálafyrirtækja.
• Skýr greinarmunur skal gerður á fjármálalæsismenntun og  
 fræðslu annars vegar, og markaðssetningu og auglýsingum  
 hins vegar.
• Hvetja ætti fjármálastofnanir til að tryggja að viðskiptavinir lesi  
 og skilji upplýsingar, sérstaklega er varða langtímaskuldbind- 
 ingar eða fjármálaþjónustur sem gætu haft verulegar  
 fjárhagslegar afleiðingar. Upplýsingar skulu vera á skiljanlegu  
 máli og forðast skal svokallað smátt letur.
• Fjármálalæsismenntun og fræðsla ætti að einblína sérstaklega  
 á mikilvæga þætti sem hafa áhrif á æviskeið, svo sem sparnað,  
 skuldir, tryggingar og lífeyri.
• Menntun og fræðsla í fjármálalæsi ætti að stuðla að eflingu  
 færni í fjármálum. Námið ætti að miða að þörfum mismunandi  
 hópa og vera eins einstaklingsmiðað og mögulegt er. 
• Gera ætti lífeyrisþegum framtíðar mögulegt að meta  
 fjárhagslega þörf sína til framtíðar og hversu vel núverandi  
 sjóðssöfnun þeirra stendur undir henni. 
• Stuðla ætti að og efla herferðir, vefsíður, ókeypis  
 upplýsingaþjónustur og viðvörunarkerfi ýmiskonar, til eflingar  
 fjármálalæsi einstaklinga.

Af ofangreindu má sjá að OECD ætlar fjármálafyrirtækjum stórt 
hlutverk í eflingu fjármálalæsis. 

Kanntu að lesa peninga?

Fjármálalæsi verður sífellt mikilvægara í daglegu lífi fólks og einstaklingar þurfa að 
taka ábyrgð á (og áhættu af ) eigin ákvörðunum um sífellt flóknari fjármálaafurðir. 
En hvernig getur venjulegt fólk vegið og metið áhættu og tekið ábyrgar og upplýstar 
ákvarðanir á þessum síðustu og verstu tímum? 

Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi við HR

Breki Karlsson er forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi. Hann er 
með meistarapróf í hagfræði og alþjóðaviðskiptum frá Copenhagen 
Business School. Hann stundar rannsóknir og vinnur að framgangi fjár-
málalæsis hér heima og erlendis. Breki er höfundur bókarinnar „Ferð til 
fjár“ og samnefndra sjónvarpsþátta sem sýndir voru á RÚV í upphafi árs.

Breki Karlsson

Hvað er fjármálalæsi?
Fjármálalæsi er getan til að lesa, greina, stjórna og 
fjalla um fjármálalega þætti sem hafa áhrif á efna-
hagslega velferð einstaklingsins. Það felur meðal 
annars í sér getuna til að greina fjármálavalmögu-
leika, fjalla um peninga án vandkvæða (eða þrátt 
fyrir þau), gera framtíðaráætlanir og bregðast við 
breytingum sem hafa áhrif á fjármál einstakling-
sins, þar með talið breytingum á efnahagslífinu í 
heild. Fjármálalæsi byggir á þekkingu, viðhorfi og 
hegðun.

• Á ég að greiða niður lánin mín?
• Er hægt að spara í dag?
• Er ég að leggja nægilega fyrir til að tryggja mér  
 áhyggjulaust ævikvöld?
• Þarf ég að fjármagna nám barnanna minna?
• Hversu stóran varasjóð þarf ég að eiga?
• Á ég að nota kreditkort?

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!
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Stór hópur norrænna nemenda og kennara 
heimsótti Ísland sl. haust til að kynna 
sér álframleiðslu hér á landi. Þetta voru 
43 nemendur og 10 kennarar frá Noregi, 
Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi og Eistlandi, 
allt nemendur í tæknifræði, verkfræði, 
efnaverkfræði eða iðnhönnun. Í þennan 
hóp slógust svo 11 nemendur í vél- og 
orkutæknifræði við Háskólann í Reykjavík.

Hópurinn heimsótti Hellisheiðarvirkjun og 
kynnti sér notkun jarðvarma til orkuvinnslu. 
Hann lagði líka land undir fót og hélt austur 
á Reyðarfjörð að heimsækja álver Alcoa. Í 
lok dvalar fór svo fram hönnunarkeppni 
á milli nemenda um hver gæti hannað 

ALUNORD á Íslandi
og smíðað besta burðarvirkið úr áli. 
Burðarvirkin voru síðan álagsprófuð af 
kennurum HR.

Þetta verkefni er hluti af ALUNORD-
samstarfinu, en þetta er í 9. skiptið sem 
svona námskeið er haldið fyrir norræna 
verkfræðinema og í fyrsta skipti sem það 
er haldið hér á landi. Háskólinn í Reykjavík 
hefur verið þátttakandi í verkefninu síðan 
2006 og hefur skólinn sent nemendur 
þrisvar sinnum erlendis á sambærileg 
námskeið.

Þema námskeiðsins í haust var umhverfis-
væn framleiðsla á áli, en annars hafa nám-

Kennsluverðlaun Háskólans í Reykjavík 
voru veitt öðru sinni þann 11. mars sl. 
Verðlaunin hlaut Haraldur Auðunsson, 
dósent við tækni- og verkfræðideild HR. 
Haraldur lauk doktorsprófi frá Oregon 
State háskólanum árið 1989 og hefur starf- 
að við kennslu frá 1990 við Tækniskóla 
Íslands, síðar Tækniháskóla Íslands og frá 
2005 við Háskólann í Reykjavík. 

Haraldur hefur kennt m.a. grunnnám-
skeið eðlisfræði, aðferðafræði og tölfræði 
og ennfremur námskeið á meistarastigi í  
hagnýtri jarðeðlisfræði auk þess að hafa 
umsjón með fjölda meistaraverkefna.

Tilgangur kennsluverðlauna Háskólans í 
Reykjavík er að hvetja til nýsköpunar og 
þróunarstarfs í kennslu. Í dómnefnd sitja 

rektor, formaður námsráðs, forstöðu-
maður kennslusviðs, formaður Stúdenta- 
félags HR og verðlaunahafi kennslu-
verðlauna síðasta árs en þeir fara yfir  
tilnefningar frá nemendum og starfs- 
mönnum og byggir nefndin val sitt á þeim.

Í ár bárust um 50 tilnefningar til kennslu-
verðlauna frá nemendum og starfsmönn-
um. Valið var óvenju erfitt þar sem 4 starfs- 
menn fengu álíka margar tilnefningar.

Í umsögn dómnefndar segir að Haraldur 
Auðunsson hafi mikinn metnað fyrir hönd 
sinnar fræðigreinar og sé sífellt að hugsa 
um nýjar leiðir til að efla menntun á því 
sviði. Hann hafi náð einstökum árangri, 
jafnt í kennslu fjölmennra grunnnám-
skeiða á fyrsta ári sem og námskeiða 

á meistarastigi. Haraldur eigi auðvelt 
með að vekja upp áhuga nemenda á  
efninu með hnitmiðuðum og fjölbreyttum  
kennsluaðferðum. Einnig samþætti hann 
vel fræðilega umfjöllun og verklega  
kennslu í sinni fræðigrein. Haraldur sé  
alltaf tilbúinn að hjálpa og aðstoða nem-
endur og því leiti þeir mikið til hans. Eða 
eins og einn samkennari hans segir: „Hann 
þekkir nemendur yfirleitt með nafni, virðir 
þá sem einstaklinga og sinnir hverjum 
og einum á þeirra forsendum.“

Kennsluverðlaun 
Háskólans í Reykjavík 2011

skeiðin oftast snúist um framleiðslu úr áli. 
Hér gafst því einstakt tækifæri til að sýna 
hvernig ál er framleitt með nýjustu tækni 
sem völ er á.

Tilgangurinn með ALUNORD er að fræða 
nemendur um ál og framleiðslu og hönnun 
úr áli meira en almennt er gert í venjuleg-
um námskeiðum í efnisfræði og hönnun.

Háskólarnir sem sendu nemendur 
til Íslands voru:

•	 Tallinn University of Applied Sciences
•	 Syddansk Universitet, Odense
•	 Mälardalens högskola
•	 Tampere University of Applied Sciences
•	 Aalborg Universitet Esbjerg
•	 Høgskolen i Vestfold
•	 Sør-Trøndelag University College
•	 Gjøvik University College
•	 Yrkeshögskolan Novia
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Háskólinn í Reykjavík undirritaði samstarfssamning um nemendaskipti við  
Tækniháskólann í Peking sl. haust. Rektor Tækniháskólans, Guo Guangsheng, og  
sendiherra Íslands í Kína, Kristín Árnadóttir, fyrir hönd HR, undirrituðu samstarfssamn- 
inginn í Peking. Við það tækifæri kynnti Kristín stöðu íslenska háskólasamfélagsins 
fyrir rektor og rakti stuttlega sögu og þróun Háskólans í Reykjavík. Það er trú, von 
og sannfæring stjórnenda beggja skóla að undirritun þessa samnings muni stuðla 
að auknum samskiptum, ekki bara nemenda skólanna, heldur einnig kennara og 
fræðimanna skólanna og að þeir nýti þetta tækifæri til að víkka sjóndeildarhring sinn 
og sækja sér reynslu og þekkingu í nýtt og spennandi umhverfi. Nú þegar er einn  
nemandi frá HR við nám í Tækniháskólanum í Peking.

Skólinn er talinn verða einn af 100 lykilháskólum heimsins á 21. öldinni. Hann var 
stofnaður árið 1960 og stunda um 17.000 nemendur nám við skólann.

HR gerir samstarfssamning 
við Tækniháskólann í Peking

Fyrirlestramaraþon Háskólans í Reykjavík 
fer fram á vormánuðum ár hvert, en þá 
flytja 42 fræðimenn stutt erindi um jafn-
mörg viðfangsefni. Fjöldi gesta hefur sótt 
maraþonið árlega og hlýtt á hluta erinda 
eða öll. 

Erindin fjalla um allt milli himins og jarðar 
en eiga það sammerkt að fela í sér nýjung-
ar eða nýja sýn á viðkomandi málefni eða 
fræði. Sem dæmi má nefna að fjallað hefur 
verið um hvort Íslendingar séu sófakart-
öflur, hvort lögfræðingar þurfi að kunna 

Fyrirlestramaraþon HR

að reikna, hvernig maður fær vélmenni til 
að hegða sér rétt, sjávarfallatengt atferli 
þorsks og hvernig lesa má í stjörnurnar. Í 
ár gera fræðimennirnir að umfjöllunarefni 
sínu m.a. rannsóknir á Hruninu, Icesave-
samninginn frá ólíkum hliðum, manninn 
sjálfan og nýjungar í heimi leikja og tækni. 

42 fyrirlesarar – 42 viðfangsefni

Nálgast má fyrirlestra á www.hr.is.
Þeir sem eiga snjallsíma geta líka skotið 
á þetta strikamerki og horft og hlýtt á 
fyrirlestra maraþonsins í símanum sínum.
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Árið 1997 skrifaði ég, að beiðni umboðsmanns barna, skýrslu um 
löggjöf um málefni barna sem beitt höfðu verið kynferðislegri 
misnotkun og um meðferð slíkra mála. Í skýrslunni er löggjöfin 
á Íslandi í þessum brotaflokki borin saman við löggjöf annars 
staðar á Norðurlöndum. Skýrslan heitir Heggur sá er hlífa skyldi. 
Þá gerði ég mér grein fyrir að þörf væri á útgáfu þverfaglegs 
rits um kynferðisofbeldi gegn börnum, sem nýst gæti öllum fag-
stéttum sem koma að þessum málaflokki sem og við kennslu 
í ýmsum deildum háskólanna. Skýrslugerðin varð kveikjan að  
þessari bók.

Greinar bókarinnar eru skrifaðar af sérfræðingum af ýmsum 
sviðum; lögfræði, læknisfræði, hjúkrunarfræði, félagsfræði, sálar-
fræði, réttarsálfræði, uppeldisfræði, afbrotafræði og félagsráðgjöf. 
Formála ritar Ragna Árnadóttir, fyrrverandi dómsmálaráðherra, 
sem sýnt hefur ritinu mikinn áhuga.

Bækur um kynferðisbrot
Síðustu ár hafa komið út bækur um þetta efni sem ætlað er að 
höfða til almennings. Má sem dæmi nefna bókina Launhelgi 
lyganna sem höfundur gaf út undir dulnefninu Baugalín (2000). 
Þar lýsir hún kynferðislegu ofbeldi sem hún var ung beitt á  
heimili sínu, af hálfu stjúpföður síns. Þá má nefna bók Thelmu 
Ásdísardóttur (2005), Myndin af pabba – saga Thelmu, en þar  
lýsir Thelma reynslu sinni og fjögurra systra sinna sem í æsku 
voru allar þolendur kynferðisofbeldis föður þeirra og annarra  
manna á hans vegum. Jón Traustason (2007) ritaði sögu Arons 
Pálma Ágústssonar, sem lokaður var í unglingafangelsi í Banda-
ríkjunum árum saman vegna kynferðisbrots gegn yngri dreng. Í 
bókinni segir frá fangavist Arons og er að finna óhugnanlegar  
lýsingar af kynferðislegri misnotkun sem hann mátti þola af hendi 
starfsmanna fangelsisins og samfanga. Bókin Breiðavíkurdrengur 
– saga Páls Rúnars Elísonar (2007) er rituð af honum sjálfum. 
Í henni lýsir Páll dvöl sinni í Breiðavík, en þangað var hann  
sendur tíu ára gamall ásamt bróður sínum og dvaldist þar í þrjú 
og hálft ár. Meðan á dvölinni stóð sætti hann kynferðislegri mis-
notkun, vinnuþrælkun og barsmíðum. Þórdís Elva Þorvaldsdóttir 
(2009) gaf út bókina Á mannamáli, en tilefni þess að hún ritaði hana 
var dómur sem gekk um nauðgunarákæru og eins hafði Þórdís 
sjálf verið fórnarlamb kynferðisbrots. Ennfremur hafa komið út 
rit sem hafa að geyma fræðilegri umfjöllun um einstaka þætti 
þessara mála. Má þar nefna Sönnun í kynferðisbrotamálum gegn 
börnum eftir Hrafnhildi Kristinsdóttur (2008) og Auðginnt er barn 
í bernsku sinni – afnám fyrningar alvarlegra kynferðisbrota gegn 

börnum eftir undirritaða (2009). Þá hafa jafnframt verið birtar 
fræðigreinar um einstaka þætti þessara mála, m.a. frá lögfræði- 
legu sjónarmiði. Hið opinbera hefur einnig látið þessi málefni 
til sín taka. Má geta skýrslu stjórnskipaðrar nefndar, Könnun 
á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979, sem lögð var 
fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008 og eins má nefna  
nýlegar skýrslur sömu nefndar, annars vegar Áfangaskýrslu 1: 
Könnun á starfsemi Heyrnleysingaskólans 1947-1992, vistheimil-
isins Kumbaravogs 1965-1984 og skólaheimilisins Bjargs 1965-
1967 (2009) og Áfangaskýrslu 2: Könnun á starfsemi heima-
vistarskólans á Jaðri, vistheimilanna Reykjahlíðar og Silungapolls 
(2010). 

Nánar um bókina
Nokkrir starfsmenn HR eru höfundar að greinum í bókinni. Í grein 
minni er gerð grein fyrir ákvæðum XXII. kafla almennra hegn-
ingarlaga, nr. 19/1940 (kynferðisbrot), sem eiga sérstaklega við 
um kynferðisbrot gegn börnum. Þá er fjallað um ákvæði barna-
verndarlaga sem að þessu lúta. Inntaki ákvæðanna er lýst frá  
refsiréttarlegu sjónarmiði og leitast við að skýra þau og  
framkvæmd þeirra með vísan til lögskýringargagna, dómafram-
kvæmdar og fræðikenninga. Til að styðja við efni greinarinnar er 
að finna tölfræðilegar upplýsingar um tíðni kynferðisbrota gegn 
börnum. Þá er í greininni að finna yfirlit yfir þær viðamiklu breyt-
ingar sem gerðar voru á kynferðisbrotakaflanum með lögum 
nr. 61/2007. Greinargerð sem fylgdi frumvarpi til laganna er til 
þess fallin að varpa ljósi á þá þróun og viðhorfsbreytingar sem 
orðið hafa í þessum málaflokki á síðari árum og stuðlar að betri 
skilningi á gildandi löggjöf og framkvæmd hennar. Loks er  greint 
frá einstökum ákvæðum laganna sem lúta að kynferðisbrotum 
gegn börnum, sem og dómum sem skýra notkun þeirra og fram-
kvæmd. Í lokaorðum er vikið nokkrum orðum að breytingum sem 
orðið hafa á viðhorfum til kynferðisbrota gegn börnum hin síðari 
ár sem endurspeglast í lagabreytingum og dómaframkvæmd. 
Þeirri skoðun er varpað fram að ástæður þessara viðhorfsbreyt-

Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 
dósent við lagadeild HR

Hinn 
launhelgi 
glæpur

inga séu aukin þekking og skilningur á alvarlegum og langvarandi 
afleiðingum brotanna fyrir þolendur þeirra.

Davíð Þór Björgvinsson, dómari við Mannréttindadómstól 
Evrópu og prófessor við lagadeild HR, skrifar um alþjóðaskuld-
bindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. Í greininni  
lýsir hann hvernig þjóðréttarskuldbindingar hafa í ríkum mæli 
haft áhrif á íslenska löggjöf um réttindi og málefni barna, þ.m.t. 
löggjöf sem miðar að því að veita börnum vernd gegn kyn- 
ferðislegu ofbeldi. Fjallað er um alþjóðlegar skuldbindingar  
Íslands hvað varðar vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu 
og kynferðisofbeldi og gerð grein fyrir ákvæðum samnings  
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem og öðru starfi 
á vettvangi Sameinuðu þjóðanna á þessu sviði. Þá er lýst þeim 
kröfum sem felast í mannréttindasáttmála Evrópu og dóma-
framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu hvað varðar skyldur 
ríkja til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda börn gegn  
kynferðisofbeldi og kynferðislegri misneytingu. Einnig er fjallað 
um aðra fjölþjóðasamninga sem hafa þýðingu í þessu efni, eins 
og Evrópuráðssamning um vernd barna gegn kynferðislegri  
misneytingu og kynferðisofbeldi. Þá er með almennum hætti 
fjallað um löggjöf sem varðar vernd barna gegn ofbeldi,  
einkum ákvæði hegningarlaga sem og ákvæði barnaverndarlaga, 

með það að markmiði að sýna fram á samhengi íslenskra laga 
og lagaframkvæmdar og umræddra þjóðréttarskuldbindinga. 
Niðurstaðan er sú að íslensk löggjöf sé í góðu samræmi við 
þjóðréttarskuldbindingar á þessu sviði.

Geir Gunnlaugsson, landlæknir og fyrrverandi prófessor við 
lýðheilsudeild HR, skrifar um ofbeldi gegn börnum fyrr og nú og 
áhrif þess á heilsu þeirra og líðan. Reynsla ungra barna af ofbeldi 
í fjölskyldum getur haft neikvæð áhrif á líkamlega og andlega 
heilsu þeirra til skemmri og lengri tíma. Í grein Geirs eru kynntar 
þrjár rannsóknir um ofbeldi gegn börnum hér á landi. Í fyrsta lagi 
sýnir greining á sögulegum gögnum að íslensk börn bjuggu við 
harðræði og mikla vinnu allt frá upphafi byggðar og að líkamlegt, 
andlegt og kynferðislegt ofbeldi er enn algengt í íslenskum fjöl-
skyldum. Í öðru lagi endurspegla frásagnir núlifandi Íslendinga 
af mismunandi kynslóðum að líkamlegar refsingar barna þóttu 
eðlilegar a.m.k. fram yfir 1970 en ekki voru þó allir viðmælendur 
beittir slíkum refsingum. Í þriðja lagi er leitt í ljós að reynsla  
14-15 ára íslenskra unglinga af átökum í fjölskyldum sínum eykur 
líkur á einkennum af þunglyndi, kvíða, reiði og lélegu sjálfsmati. 
Mikilvægt er að leita allra leiða til að efla fyrsta stigs forvarnir 
til þess að börn þurfi ekki að alast upp við ofbeldi sem getur 
erfst milli kynslóða. Samfélagið þarf einnig að bregðast við með 
viðeigandi úrræðum um leið og grunur vaknar um ofbeldi innan 
fjölskyldu.

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, doktorsnemi og lektor við sál-
fræðisvið HR, fjallar um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sem  
áhættuþátt tilfinninga- og hegðunarvandamála. Þetta efni styðst 
við rannsókn sem framkvæmd var meðal framhaldsskólanema 
á Íslandi af Rannsóknum og greiningu í samstarfi við Barna- 

verndarstofu. Rannsóknin varpar ljósi á bakgrunn, líðan og 
hegðun framhaldsskólanema á Íslandi sem hafa verið þolendur 
kynferðislegs ofbeldis sem börn. Í rannsókninni er kynferðislegt 
ofbeldi gegn barni skilgreint sem athöfn sem felur í sér að ein-
staklingur undir 18 ára aldri hafi verið sannfærður, þvingaður eða 
neyddur til að taka þátt í kynferðislegum athöfnum gegn vilja 
sínum. Spurningakönnun var lögð fyrir nemendur í öllum fram-
haldsskólum á Íslandi haustið 2004. Í heildina tóku þátt 9.085 
nemendur á aldrinum 16-19 ára, eða 67% allra skráðra nemenda 
á þessum aldri í framhaldsskólum á Íslandi og um 80% nemenda 
á þessum aldri sem samkvæmt skólaskrám áttu að vera í skóla-
num á fyrirlagnartíma. Unnið var með svör 4.433 drengja (49%) 
og 4.652 stúlkna (51%). Niðurstöðurnar sem greint er frá í grein 
Bryndísar byggjast á doktorsritgerð hennar.

Niðurstöðurnar leiða í ljós að stúlkur í framhaldsskólum eru 
rúmlega tvöfalt líklegri en drengir til að hafa þolað kynferðislegt  
ofbeldi sem börn og að algengast sé meðal beggja kynja að hafa 
orðið fyrir slíkri reynslu á aldrinum 13-17 ára. Þá eru nemendur 
sem hafa búið við ágreining eða ofbeldi á heimili í sérstökum 
áhættuhópi, sem og þeir sem búa ekki hjá báðum kynforeldrum. 
Niðurstöðurnar gefa sterklega til kynna að framhaldsskólanemar 
sem hafa þurft að þola kynferðislegt ofbeldi sem börn sýni meiri 

einkenni þunglyndis, kvíða og reiði en þeir sem ekki hafa orðið 
fyrir slíku. Þá eru þeir mun líklegri en aðrir nemendur til að hafa 
orðið drukknir, notað vímuefni, framið afbrot, sýnt sjálfskaðandi 
hegðun og sjálfsvígshegðun. Niðurstöðurnar styðja hugmyndir 
um að kynferðislegt ofbeldi sé streituvaldandi atburður eða röð 
atburða sem getur haft í för með sér víðtæk og fjölþætt neikvæð 
áhrif á líf barna og ungmenna.

Háskólaútgáfan gefur bókina út og er hún væntanleg með 
vorinu. Það er von mín að hún marki tímamót í þessum mála-
flokki hér á landi þar sem þar er að finna nýjar rannsóknir og 
gerð ítarleg grein fyrir löggjöf á þessu sviði sem og fram-
kvæmd hennar. Þá er fjallað um nýjar rannsóknir á gerend-
um og þolendum, sem eru til þess fallnar að auka skilning 
á eðli og orsökum brotanna, sem og afleiðingum þeirra fyrir  
þolendur. Það er trú mín að bókin verði verðugt framlag til  
faglegrar og vandaðrar umræðu um þennan málaflokk og við 
opinbera stefnumótun í honum.  

Svala Ísfeld Ólafsdóttir er dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík, 
þar sem hún kennir refsirétt, afbrotafræði, ofbeldis- og fíkniefnabrot auk 
lagafrönsku. Hún lauk cand. jur.-prófi frá Háskóla Íslands 1989, diplóma- 
námi í afbrotafræði 2007, BA-prófi í frönsku 2008 og MA-prófi í félags-
fræði 2009.

Svala Ísfeld Ólafsdóttir

Niðurstöðurnar leiða í ljós að stúlkur í framhaldsskólum eru rúmlega 
tvöfalt líklegri en drengir til að hafa þolað kynferðislegt ofbeldi sem 
börn og að algengast sé meðal beggja kynja að hafa orðið fyrir slíkri 
reynslu á aldrinum 13-17 ára.

Ný þverfagleg bók 
um kynferðisbrot gegn börnum
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Geta allir verið 
„gordjöss“?

Eitt af þeim hugtökum sem við höfum tamið okkur á síðustu árum er áhættustjórnun. 
Það kemur líklega ekki til af góðu eða hvað? Þessari fræðigrein hefur mjög vaxið hryggur í 
heimi sem einkennist af hraða, flækju, auknum umsvifum fjármálakerfisins og alþjóðavæðingu.

Áhættustjórnun á sér merka sögu og í stuttri grein er þess  
engin von að gera fyrirbærinu fullnægjandi skil. Hér verður aðeins 
stiklað á stóru og þess freistað að líta aðeins fram á veginn.

Áhætta er vitanlega ekki nýtt fyrirbæri. En aðferðirnar sem við 
beitum til að sjá hana fyrir og koma undir stjórn eru það á hinn 
bóginn. Um þúsundir ára höfðu mennirnir fátt annað en brjóstvitið 
til að reyna að sjá fyrir hið óþekkta. Hamfarir, velgengni, ógæfa 
og stærri og minni búksorgir voru gjarnan skýrðar með forlaga-
trú. Hlutskipti mannanna var að lifa í guðsótta og góðri trú og þá  
farnaðist þeim vel. Ef ekki í þessum heimi þá hinum næsta. 

Áhætta var hluti tilverunnar á sama hátt og nú. En munurinn er 
sá að menn létu hana yfir sig ganga. Hvað áttu menn að gera  
annað svo sem því verkfærin sem voru til ráðstöfunar voru  
fábreytt. Stóra skrefið fram á við var arabíska talnakerfið (1, 2, 3, 
o.s.frv.) sem leysti hið rómverska af hólmi. Erfitt er að gera sér 
í hugarlund áhættuvegin viðskipti ef við mældum og reiknuðum 
með I, V, X, L, C, D og M nú um stundir. Arabíska talnakerfið 
gerði okkur kleift að reikna með brotum, margfalda og deila og 
leysti þannig af hólmi hinn einfalda talnastokk (abacus). Skriflegir 
útreikningar komu í stað reiknivélar þar sem aðeins var hægt að 
færa til stykki á kvarða.

Stóra stökkið fram á við var ritið Liber Abaci eftir stærðfræðinginn 
Leonardo Pisano (sem þekktari er undir nafninu Fibonacci). Liber 
Abaci opnaði nýjan heim talna og möguleika á að fást við tölur. 
Fibonacci er kannski þekktastur fyrir talnaraðirnar sem við hann 
eru kenndar. Fibonacci tölurnar eru 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 
og svo framvegis en eins og sjá má byggjast tölurnar þannig upp 
að summa af tveimur samliggjandi tölum gefur næsta lið. Þá eru 
hlutföll þessara talna kennd við gullinsnið en ekki verður fjallað 
nánar um það hér.

Þegar menn náðu tökum á reikningslistinni var þess skammt að 
bíða að hún væri notuð í þágu viðskiptanna. Viðskipti eru áhættu-
söm eins og allir vita. Var þá eitthvað undarlegt við að reynt væri 
að reikna áhættuna? Hver vill ekki taka upplýsta ákvörðun þegar 
vélað er um stórar fjárhæðir? Hvaða líkur eru á að skipið farist? 
Að stríð brjótist út? Að uppskeran bregðist? Að verðið lækki?

Ítalski fjárhættuspilarinn og stærðfræðingurinn Gerolamo 
Caradano (1501-1576) var líklega sá fyrsti til að birta rannsóknir á 
lögmálum líkindareiknings í bók sinni Liber de Ludo Alae. Hann 

útskýrði líkindi sem hlutfall eða brot. Kastir þú upp hundrað króna 
peningi eru líkurnar 50% á að grásleppan komi upp og 50% að 
skjaldarmerkið komi upp. Líkurnar á að draga spaðakónginn úr 
fullum spilastokki eru 1/52. Líkurnar á að draga einhvern kóng eru 
hins vegar 4/52 eða 1/13. 

Gerolamo Cardano var býsna litríkur náungi og hálfgerður galla-
gripur. Cardano hefur líklega ekki gert sér grein fyrir því en hann 
lagði af mörkum ómetanlent framlag til ákvörðunargreiningar og 
áhættustjórnunar með rannsóknum sínum á teningaspili. Við  
vitum nú að líkur á að eitthvað gerist getur verið háð samsetn-
ingu upplýsinganna sem við höfum.

Líða nú 100 ár. Hugmyndir manna eins og Cardano um líkindi 
höfðu borist víða. Samt höfðu lögmál líkindanna ekki verið  
uppgötvuð nema að litlu leyti. Þá verður meiriháttar stökk framá 
veginn í Frakklandi.

Við sögu koma þrír Frakkar. Sá fyrsti sem við kynnum til sögunn-
ar var spilaglaður aðalsmaður að nafni Chevalier de Meré (1607-

1685). Líkt og Cardano forðum var de Meré að velta fyrir sér 
mögulegri niðurstöðu úr teningaspili. Athuganir Cardano lutu 
að því sem gerðist þegar menn spila. De Meré hafði hins vegar 
áhuga á að vita hvað gerist þegar menn spila ekki! Segjum svo 
að tveir spilamenn af jafnri getu þurfi að hætta að spila áður en 
endanleg niðurstaða fæst. Hvernig á að skipta pottinum?

Þessari spurningu kom de Meré á framfæri við Blaise Pascal 
(1623-1662). Pascal var magnaður stærðfræðingur, heimspek-
ingur og uppfinningamaður. Pascal fer að glíma við þessa þraut 
og tekur við að skiptast á skoðunum við lögfræðinginn Pierre de 
Fermat (1601-1665) sem einnig var framúrskarandi stærðfræð-
ingur. Bréfaskriftir þeirra mörkuðu þáttaskil í sögu stærðfræð-
innar og líkindareikningi.

Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor við tækni- og verkfræðideild HR

Þá sýndu þeir félagar Kahneman 
og Tversky fram á að í djúpi 
vitundarinnar er eitthvað sem ýtir 
undir ofmat á eigin hæfileikum.



 hr.is | Mars 2011 | Háskólinn í Reykjavík 3332 Háskólinn í Reykjavík | Mars 2011 | hr.is

Smám saman urðu til verkfæri til að meta stærðfræðilega hvaða 
líkur eru á að tiltekinn atburður gerist byggt á þeim möguleikum 
sem eru í stöðunni. Enn eitt verkfærið í kistu áhættustjórnun-
ar bætist síðan við þegar Frakkinn Abraham de Moivre (1667-
1754) þróaði aðferð til að nota úrtak til að segja fyrir um dreifingu 
mikið stærra safns. Þessi dreifing er kölluð normaldreifing eða 
bjölludreifing því ferill hennar minnir á bjöllu eða kirkjuklukku.  
Uppgötvun þessarar dreifingar var stökk fram á við. Með því að 
de Moivre skoðaði hvernig tölugildin (úrtakið) sem hann safnaði 
dreifðust um meðaltalið, gat hann áttað sig á hvort úrtakið segði 
nægilega mikið um safnið sem það var tekið úr. 

Normaldreifingin er algengasta tölfræðilega dreifingin sem  
notuð er í áhættustjórnun. Með því að reikna breytileika úrtaksins  
getum við ákvarðað hvort það lýsi með nægilegri vissu því safni 
sem skoða á. Eftir því sem niðurstöður úrtaksins eru þéttari 
um meðalgildið er líklegra að þær lýsi réttri niðurstöðu að því  
gefnu að gögnin séu rétt. Kúrfurnar eru þannig af mismunandi 
lögun í samræmi við þennan þéttleika. Lögun og form kúrfunnar 
gerði de Moivre kleift að finna mælikvarða á hvað þétt gögnin 
dreifast um miðásinn, s.s. meðalgildi mælingarinnar. Þessi  
mælikvarði nefnist staðalfrávik og skiptir öllu máli þegar verið er 
að meta hvort úrtakið lýsi raunveruleikanum. 

Svisslendingurinn Daniel Bernoulli (1700-1782) setti fram 
merkilega setningu. Hún hljóðar svo í lauslegri þýðingu: Vægi  
minniháttar aukningar á auði einstaklingsins fyrir hann sjálfan er í 
öfugu hlutfalli við þann auð sem hann á fyrir.

Setning Bernoulli opnar heilan heim frumlegrar hugsunar. Hann 
taldi einnig að ákvarðanir okkar lytu fyrirsjáanlegu mynstri. Full-
yrða má að langflestir vilja frekar vera ríkir en fátækir. En við erum 
ekki öll tilbúin að leggja jafn mikið undir í þeirri viðleitni að eignast 
peninga eða önnur verðmæti. Sum okkar eru sem sagt tilbúin 
til að taka meiri áhættu en aðrir. Þetta kallast áhættuafstaða og 
hefur í seinni tíð vakið mikla athygli ekki síst í ljósi þess hvernig 
fjármálamarkaðir hafa þróast, skuldsetning heimsins vaxið og 
áhættan í kerfinu vaxið.

Við skulum því aðeins staldra við. Stærðfræðileg nálgun  
áhættustjórnar hefur að miklu leyti verið ær og kýr þessa fræða-
sviðs fram til þessa dags. Hagfræðingar, fjármálaverkfræðingar 
og stærðfræðingar hafa þróað flókin reiknilíkön til að vega saman 
krafta í verðbréfasöfnum auk þess að setja saman eignasöfn og 
afleiður allt í þeirri viðleitni að minnka áhættu. 

Samt fór það svo að öll þessi stærðfræði kom ekki í veg fyrir 
að fjármálamarkaðir féllu. Af hverju? Ástæðurnar eru af tvennum 
toga:

Í fyrsta lagi eru líkön sem byggja á stærðfræði mjög viðkvæm 
fyrir sjaldgæfum atburðum (stundum kenndir við svarta svani). 
Hin ástæðan er maðurinn sjálfur, bæði breyskleikar hans og 
græðgi, en einnig hvernig hugurinn starfar. 

Daniel Kahneman og Amos Tversky eru þeir sem mest hafa lagt 
af mörkum til rannsókna á mannlegu atferli við stjórnun á áhættu 
og ákvörðunargreiningu. Leiðarstefið í kenningum þeirra er að 
ákvörðunartakar noti tilgátur, eða leiðsagnarreglur (heuristics), 

Þórður Víkingur Friðgeirsson verkfræðingur (MSc) kennir verkefnastjórn-
un, áhættustjórnun og ákvörðunartökuaðferðir við tækni- og verkfræði-
deild HR. Þórður Víkingur hefur í kennslu sinni og rannsóknarstarfi leitast 
við að samþætta raunvísindalegar aðferðir við félagslega- og mannlega 
þætti. Þórður Víkingur stýrir nú rannsóknarverkefni í samvinnu við íslensk 
yfirvöld þar sem vinnubrögð, verklag og aðferðafræði við opinber 
verkefni eru metin í þeim ásetningi að auka fagmennsku, skipulag og  
kostnaðarvitund.

Þórður Víkingur Friðgeirsson

Rannsóknir mínar hafa sýnt fram á að mikill meirihluti 
opinberra verkefna fer framúr kostnaðaráætlun.

við ákvörðunartöku. Þótt tilgátur geti verið ágætar til að meta 
áhættu og taka ákvarðanir geta þær einnig verið varasamar  
sökum þess að ómeðvitað eru þær vilhallar tiltekinni ákvörðun.

Tversky og Kahneman hafa sýnt fram á að mennirnir eiga erfitt 
með að taka óvilhallar ákvarðanir með tilgátum byggðum á  
hyggjuvitinu einvörðungu. Fyrir því eru einkum þrjár aðstæður:

Það sem er til staðar: Ef við eigum að meta hvort tiltekin verslun 
muni fara á hausinn á næsta ári munum við skoða hug okkar 
og leita þar að verslunum sem fóru á hausinn. Ef við höfum 
nýlega frétt af verslunum sem fóru á hausinn er líklegt að sú  
vitneskja liti svar okkar því hún er til staðar í hugskotinu. Þetta 
gæti leitt til vilhallrar niðurstöðu. Ofbeldi í miðborg Reykjavíkur 
er oft í fréttum og margir kynnu að ætla að ofbeldi sé að aukast. 
Tölfræði frá lögreglunni bendir þó ekki til þess að svo sé.

Hvað er lýsandi: Hvernig er mynd okkar af sölumanni? Hress, 
vel klipptur, mælskur, vel klæddur og dálítið ýtinn kannski? 
Hvernig er mynd okkar af verkfræðingi? Stuttklippur, alvöru- 
gefinn, nákvæmur, klæðist endingargóðum fötum kannski? 

Algengt er að við drögum upp mynd af því sem okkur finnst 
lýsandi og ef við sjáum tilvik sem passar við lýsinguna teljum við 
miklar líkur á að það tilheyri þeim flokki. Okkur hættir til að búa til 
staðalímyndir sem ekki standast síðan neina skoðun.

Þetta á einnig við um ferla. Skoðum eftirfarandi dæmi af gæða-
eftirliti á ljósaperum. Hvaða röð væri líklegast að kæmi fyrir?

Prófun: Pera 1 Pera 2 Pera 3 Pera 4 Pera 5 Pera 6
A  Biluð Í lagi Biluð Í lagi Biluð Í lagi
B  Biluð Biluð Biluð Í lagi Í lagi Í lagi
C  Í lagi Í lagi Biluð Í lagi Biluð Biluð

 
Margir myndu velja C því tilfinning okkar segir okkur að þessi 
óreglulega röð sé fremur lýsandi en hinar. Staðreyndin er á hinn 
bóginn sú að allar prófunarraðir eru jafn líklegar.

Þá sýndu þeir félagar Kahneman og Tversky fram á að í djúpi 
vitundarinnar er eitthvað sem ýtir undir ofmat á eigin hæfileik-
um. Í könnun meðal milljón námsmanna, í bandarískum háskóla, 
voru þeir beðnir að meta sjálfa sig m.t.t. leiðtogahæfileika borið  
saman við samstúdenta sína. Aðeins 2% töldu sig undir meðal-
tali hvað leiðtogahæfileika varðar, en 70% töldu sig yfir meðallagi. 
Þetta er vitanlega tölfræðilega ómögulegt. Hvað varðar getu í 

íþróttum töldu 60% sig vera yfir meðalgetu en aðeins 6% undir. 
Hvað varðar hæfileikann til mannlegra samskipta töldu 60% sig 
vera meðal þeirra 10% sem mestan hæfileika hafa og 25% töldu 
sig vera meðal þessa eina prósents sem skarar framúr.
Undirritaður hefur lengi hrifist af því sem Kahneman og Tversky 
leiddu í ljós. Framtíð áhættustjórnunar verður mjög líklega deigla 
þar sem finna má vísindi eins og hagfræði, stærðfræði en einnig 
sálarfræði, mannfræði og félagsfræði. 

Í myndum sem fylgja þessari grein eru skemmtileg dæmi um 
hvað við erum í rauninni órökvís. Þetta eru spurningar sem ég 
lagði fyrir stjórnendur í nokkrum fyrirtækjum. Á niðurstöðunum 
sést til dæmis:

• Þegar við erum beðin um að meta sjálf okkur erum við allt of  
 bjartsýn.
• En þegar við erum beðin um að meta aðra erum við tiltölulega  
 nálægt raunveruleikanum.
• Við ofmetum getu okkar borið saman við jafningja okkar. Það  
 sést af því að mikill meirihluti þátttakendanna telur sig vera  
 yfir meðallagi hvað færni varðar. Þetta er vitanlega tölfræði- 
 lega ómögulegt í raunveruleikanum.

Rannsóknir mínar hafa sýnt fram á að mikill meirihluti opinberra 
verkefna fer framúr kostnaðaráætlun. Raunar þarf töluverða leit 
til að finna stórt opinbert verkefni sem ekki er gagnrýnivert fyrir 
einhverjar sakir. Margt bendir til þess að það sem að ofan getur 
um spili þar stórt hlutverk og kannski gefst tækifæri til að greina 
frá því við annað tækifæri. 

Hugmyndir um eigið ágæti
Hæfileikar mínir til að gera vandaðar áætlanir 
borið saman við aðra stjórnendur (n=37)

Verulega undir meðallagi Undir meðallagi Í meðallagi 
Yfir meðallagi Verulega yfir meðallagi 
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Hugmyndir um eigið ágæti
Hæfileikar mínir til jákvæðra samskipta við undirmenn mína 
borið saman við aðra stjórnendur (n=37)
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Björn Þór er forseti deildar sem telur 
um 500 nemendur. Hann á sjálfur rætur 
að rekja til talsvert minna samfélags en  
tölvunarfræðideildar HR en Björn er frá 
Kópaskeri sem er um 150 manna bær, 
þar sem hann bjó allt þar til hann lauk  
stúdentsprófi frá MA og hóf nám í  
tölvunarfræði við HÍ árið 1987.

Björn segir að í raun megi rekja áhuga 
hans á tölvunarfræði til áhuga úr bernsku 
á því að vera sífellt að skapa eitthvað.

„Það sem mér finnst heillandi við tölvu-
narfræði er einmitt það að hún snýst um 
að búa eitthvað til, eitthvað nýtt og gagn-
legt. Það er þessi sterki sköpunarþáttur 
sem höfðar sterkt til mín, og hefur gert 
gegnum tíðina. Ég lék mér t.d. mikið með 
LEGO þegar ég var patti, stíflaði og brúaði 
alla smálæki sem ég komst í, og dundaði 
mér mikið við smíðar; ég smíðaði mér t.d. 
rúm þegar ég var á fermingaraldri.

Þegar ég var að byrja í menntaskóla 
voru fyrstu einföldu tölvurnar að koma á 
markaðinn, og þá einkum sem leiktæki. 
Ég keypti mína fyrstu tölvu í öðrum bekk 
menntaskóla, haustið 1983. Það var Sin-
clair Spectrum tölva, pínulítil með mjúku 
lyklaborði. Hún hafði 48 KB innra minni, 
sem var sérlega stórt á þeim tíma, en 
leikirnir komu á segulbandsspólum og tók 
talsverða stund að hlaða þeim inn. 

Ég endaði á því að forrita einn vondan 
leik, en gafst svo upp á því hvað tölvan 

var hægvirk og erfið í notkun, sérstak- 
lega vegna segulbandsspólanna, og stakk  
henni upp í hillu.

Næsta vetur komst ég svo í fyrsta forritun- 
aráfangann í MA, þar sem ég gat farið að 
forrita glænýju PC tölvurnar þeirra af al-
vöru. Útskriftarárið sat ég í valáfanga, þar 
sem nokkrir áhugasamir nemendur for-
rituðu verkefni að eigin vali, og þarna var 

„björninn unninn“, ef svo má að orði kom-
ast.“

Bestu vísindamennirnir eiga að fá 
rannsóknarféð
Að loknu námi í HÍ fór Björn ásamt 
eiginkonu og 2ja ára syni til Bandaríkjanna 
í framhaldsnám. Hann lauk doktorsnámi í 
tölvunarfræði frá háskólanum í Maryland 
rétt fyrir aldamót og var þá snúið heim 
á leið. Við heimkomuna réði hann sig til 
starfa hjá EJS, en hann hafði ekki verið þar 
lengi þegar Guðfinna S. Bjarnadóttir, fyrsti 
rektor HR, setti sig í samband við hann.

„Guðfinna sagði mér að markmið HR væri 
að byggja upp rannsóknarstarf á alþjóð-
legum mælikvarða og bauð mér að taka 
þátt í þessari uppbyggingu. Það tók mig 
ekki nema örfáar sekúndur að taka því 
tilboði, því þarna sá ég tækifæri til að  
byggja upp það umhverfi sem mér 
fannst vanta á Íslandi – umhverfi þar 
sem rannsóknir væru hafðar í öndvegi og  
metnaður væri til að stunda rannsóknarstarf 
á heimsmælikvarða.

Það tók svo talsverðan tíma að koma þess-
um hugmyndum í framkvæmd. Það þurfti 
að finna fleiri einstaklinga sem voru sama 
sinnis, byggja upp rannsóknarumhverfið 
í HR, byggja upp rannsóknarnám – fyrst 
meistaranám og svo doktorsnám – í raun 
þurfti að þróa rannsóknarumhverfið í heild 
sinni á Íslandi. Þegar HR tók stefnuna á 
rannsóknir, þá má nefnilega segja að allt 
rannsóknarumhverfið á Íslandi hafi verið 
sniðið að þörfum einnar stofnunar, sem 
gerði okkur erfitt fyrir í okkar uppbygg-
ingu, sem og stofnunum og fyrirtækjum 
sem vildu hasla sér völl í rannsóknum 
og þróun. Sem betur fer fyrir þjóðfélagið  
hefur þetta breyst verulega til betri vegar 
á þessum áratug, en þó má enn betur ef 
duga skal. 

Til dæmis má nefna að óvenjulega lágt 
hlutfall rannsóknarfjár fer gegnum sam-
keppnissjóði á Íslandi miðað við nágranna-
þjóðirnar, og óvenjuháu hlutfalli er úthlutað 
beint til stofnana. Sú úthlutun er langmest 
byggð á hefðum, en ekki á raunverulegu 
mati á gæðum þeirra rannsókna sem þar 
fara fram. Það er því miður enn til fólk sem 
trúir því að stofnunin sé mikilvægari en 
fólkið sem stundar rannsóknirnar, en sem 
betur fer er þetta viðhorf smám saman að 
víkja. Við erum svo lítil þjóð að við verðum 
að setja rannsóknarfé okkar til okkar  
bestu vísindamanna þeirra sem fá mest út 
úr fénu í formi vísindaniðurstaðna og hag-
nýtingarmöguleika á þeim niðurstöðum.

Frábært „kikk“ 
að skapa nýja 
þekkingu
Tölvunarfræðideild HR fékk nýjan deildarforseta í vetur þegar 
dr. Björn Þór Jónsson var ráðinn forseti deildarinnar. Hann er þó 
ekki alveg ókunnur stöðunni því hann hefur í raun gegnt henni 
síðan dr. Ari Kristinn Jónsson yfirgaf póstinn í ársbyrjun 2010 
til að taka við stöðu rektors HR.

Ég er mjög stoltur af því að hafa tekið 
þátt í uppbyggingu HR á síðasta áratug, 
og sér í lagi uppbyggingarstarfi í tölvunar- 
fræðideildinni. Deildin er vissulega ekki 
stór á heimsmælikvarða, en hún hefur 
fengið þann stimpil frá óháðri erlendri 
matsnefnd að vera sú besta á Íslandi og 
með rannsóknarstarf sem er sambærilegt 
við það sem gerist í stofnunum í fremstu 
röð erlendis. Þetta vissum við auðvitað 
fyrir löngu, en það er ánægjulegt að fá 
það staðfest frá nefndsem hefur skoðað  
tölvunarfræðideildir landsins á sama tíma.“

Dulin sýniþörf?
Björn sérhæfði sig á sviði gagnasafnsfræði 
í doktorsnáminu og hann segir að það hafi 
í raun gerst fyrir gríðarlega tilviljun.

„Í grunnnáminu við Háskóla Íslands lærði 
ég margt nytsamlegt og hafði í raun áhuga 
á mörgum mögulegum viðfangsefnum. En 
gagnasafnsfræði var það námskeið sem 
mér fannst minnst áhugavert, af hvaða 
völdum sem það nú var. Þegar ég kom 
til Maryland, þá þurfti ég að taka sérstök 
próf sem prófuðu „breidd“ á bakgrunni 
í tölvunarfræði, og mér var sérstaklega 
ráðlagt að taka prófið í gagnasafnsfræði. 
Til að undirbúa það tók ég námskeið í  
gagnasafnsfræði, sem var í raun nákvæm-
lega sama námskeið og ég hafði áður 
tekið í grunnnáminu á Íslandi, fyrir utan eitt 
smáatriði: kennarinn var góður. Þetta var 
vísindamaður sem var nýráðinn til skólans, 
fullur af orku og áhuga, og frábær fyrirles-
ari og rannsakandi. Það er skemmst frá því 

að segja að eftir að ég hafði skorað 100% 
á lokaprófinu hjá honum bauð hann mér 
að vinna með sér, sem ég þáði með þök-
kum og varð þannig fyrsti doktorsneminn 
sem hann útskrifaði.

Sviðið sem ég vann við í doktorsnáminu í 
Bandaríkjunum snérist um að nýta upplýs-
ingar úr fyrirspurnum í gagnasafnskerfin til 
að skipuleggja minni þeirra, sem í sumum 
tilvikum gat gefið mun betri afköst en  
fyrri aðferðir gerðu. Þótt sú aðferð sem ég 
vann með sé hvergi í notkun núna, þá ýttu 
þessar rannsóknir af stað tengdri vinnu 
á mörgum stöðum. Sumt af þeirri vinnu 
endaði í söluvöru hjá fyrirtækjum eins og 
Oracle og IBM, og þar með í virkri notkun í 
upplýsingatækniiðnaðinum. Fyrsta greinin 
sem við skrifuðum um efnið, árið 1996, 
hefur fengið um 500 tilvísanir samkvæmt 
Google Scholar, sem er óvenju hátt fyrir 
rannsóknargreinar í tölvunarfræði og sýnir 
að hún hefur haft mikil áhrif á vísindasam-
félagið og iðnaðinn.

Í mínum huga eru rannsóknirnar ánægju-
legasti hluti starfsins. Það að skapa nýja 
þekkingu er frábært „kikk“, ef maður 
má sletta. Ég geri fátt skemmtilegra en 
að skrifa vísindagreinar um áhugaverðar 
niðurstöður. Kannski er þarna dulin 
sýniþörf, en það að deila árangri með 
öðrum er mjög gaman. Síðan er enn betra 
þegar rannsóknirnar eru hagnýttar, eins 
og við höfum séð með myndbandaleitina 
og stofnun Videntifier Technologies (sjá 
umfjöllun í kassa), því þá veit maður að 

þjóðfélagið er á einhvern hátt betra vegna  
þeirrar vinnu sem maður hefur innt af 
hendi.“

Björn Þór segir að mikil aðsókn hafi verið 
að námi í tölvunarfræði þegar hann hóf 
störf við HR um aldamótin. Stuttu síðar 
sprakk dot-com bólan í Bandaríkjunum 
og það hafði áhrif á mörg íslensk fyrirtæki 
sem helguðu sig veflausnum. Í kjölfarið 
minnkaði aðsókn í tölvunarfræðinám 
hratt út um allan heim. Nú hefur tekist 
að snúa þeirri þróun við og nemendum 
við tölvunarfræðideild HR hefur fjölgað á 
síðustu fjórum árum. Á síðasta ári jókst 
aðsókn í deildina t.a.m. um ein 20%. 
Björn segir þessa fjölgun eiga mikinn 
þátt í því hversu öflug deildin er orðin. 
Hann segir að enn vanti fleiri nemendur,  
upplýsingatækniiðnaðinn vanti starfsfólk 
og sérstaklega væri ánægjulegt að fá fleiri 
konur í námið.

„Já, konur hafa alltaf verið í nokkrum  
minnihluta í tölvunarfræðinni. Ég veit 
ekki af hverju þetta er, því þær ráða svo  
sannarlega ekki síður við námsefnið og 
starfið en við strákarnir. Þegar ég kom til 
HR var hlutur kvenna í tölvunarfræði um 
30%, en þegar listi yfir bestu nemendurna 
okkar var skoðaður var hlutfall þeirra mun 
hærra. Þegar við verðlaunuðum nemendur 
fyrst fyrir góðan námsárangur, þá fengu 
til dæmis konur sjö  af níu verðlaunum. 
Það þarf því enginn að segja mér að kyn 
nemenda ráði árangri þeirra.“

Fátt eftir sem ekki tengist tölvum
Björn segir starfsmöguleika tölvunar-
fræðinga og hugbúnaðarverkfræðinga 
vera gríðarlega mikla um þessar mundir 
og að allt bendi til þess að svo verði áfram. 
Svo megi ekki gleyma því, andstætt því 
sem margir haldi, að tölvunarfræðingar 
og hugbúnaðarverkfræðingar vinna mjög  
fjölbreytt störf.

„Staðalmynd margra er af sveittum og 
illa hirtum forriturum sem vinna einir  
innan um tóma pizzukassa og kókdósir. Þó 
þeir séu vissulega til, þá kemur í ljós að 
raunveruleikinn er allt annar. Í dæmigerðu 
hugbúnaðarverkefni er forritun oft aðeins 
um 10% af vinnunni – afgangurinn felst 
í þarfagreiningu með notendum kerfa, 
hönnun, prófunum, innleiðingu og verk-
efnastjórnun. Tölvunarfræðingar og hug-
búnaðarverkfræðingar vinna öll þessi störf 
og vinna mjög mikið með öðru fólki, bæði 
fólkinu sem mun nota kerfin og teymum 
sem vinna að þróun kerfanna.

Viðtal við Björn Þór Jónsson, forseta tölvunarfræðideildar HR
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Sumar af stærstu framkvæmdum mann-
kynsins hafa í raun verið hugbúnaðarkerfi, 
og það er fátt orðið eftir sem ekki tengist 
tölvum á einhvern hátt. Við vitum að í  
heimilistækjum og bílum eru margar 
örtölvur sem stýra virkni þeirra meira eða 
minna, en núorðið eru meira að segja  
byggingar orðnar mjög tölvuvæddar.  
Þannig er t.d. öllum ljósum í nýbyggingu 
HR stýrt með tölvum. 

Þekktustu starfsstöðvar tölvunarfræðinga 
og hugbúnaðarverkfræðinga eru auðvitað 
fyrirtæki í upplýsingatækniiðnaði, svo sem 
Nýherji, Skýrr og fleiri slík. Þá hefur  
leikjaiðnaðurinn getið sér gott orð að  
undanförnu, bæði stærri fyrirtæki eins og 
CCP og Betware, en einnig mörg sprota-
fyrirtæki. En tölvunarfræðingar og hug-
búnaðarverkfræðingar vinna líka á mjög 
mörgum öðrum sviðum, í viðskiptalífinu, 
heilbrigðisgeiranum, menntageiranum, 
tónlistargeiranum, bankakerfinu og svo 
mætti lengi telja, og þá bæði hjá stór-
fyrirtækjum og sprotafyrirtækjum. Almennt 
má segja að námið sé góður grunnur  
undir margs konar störf og að fólk geti 
í raun fundið sér störf á flestum þeim 
sviðum sem það getur haft áhuga á. Loks 
má nefna að margir tölvunarfræðingar 
hafa snúið sér að stjórnun og náð góðum 
árangri þar. Besta dæmið er kannski að 
núverandi rektor HR er tölvunarfræðingur!“ 

Það hefur verið á það bent að grunn- og 
framhaldsskólakerfið leggi ekki mikla 
áherslu á að kenna nemendum að vinna 
við tölvur og að þar sé lítið gert í því að 
kveikja áhuga nemenda á tölvunarfræði. 
Björn Þór segir þessa þróun vera mikið 
áhyggjuefni.

„Undanfarin ár hefur framboð á nám-
skeiðum í framhaldsskóla sem búa 
nemendur undir nám í tölvunarfræði 
minnkað, þar sem slík námskeið eru ekki 
lengur í kjarna námsskrár. Á sama tíma 
hafa kröfur um undirbúning nemenda í 
stærðfræði einnig minnkað, og nú er svo 
komið að nemendur geta t.d. útskrifast af  
náttúrufræðibraut framhaldsskóla án þess 
að læra næga stærðfræði til að komast inn 
í hugbúnaðarverkfræðinám. Þetta gengur 
einfaldlega ekki upp. Við getum að sjálf-
sögðu ekki minnkað okkar kröfur, þar 
sem við þurfum að fara eftir alþjóðlegum 
gæðakröfum. Þess vegna verður að efla 
grunn- og framhaldsskólastigið.

Ástæða þessarar minnkunar er, að mínu 
viti, fyrst og fremst sú að erfitt hefur verið 
að finna kennara til að kenna þetta efni í 
framhaldsskólum, kannski einkum vegna 
þess að þessir einstaklingar hafa einnig 

verið eftirsóttir í önnur störf. Í stað þess 
að leysa málið með því að finna góða  
kennara og greiða þeim þau laun sem 
þarf til að kenna þetta mikilvæga námsefni, 
þá var farin sú leið að minnka kröfurnar. 
Þetta getur ekki talist góð stefnumótun 
og afleiðingar þessara aðgerða geta, til 
lengri tíma litið, verið gríðarlega alvarlegar 
fyrir Ísland. Fyrir vikið fara líklega mun  
færri nemendur í tækninám, sem þýðir 
svo minni iðnað og nýsköpun, sem síðan 
þýðir minni vöxt og tekjur fyrir þjóðfélagið.  
Þessi þróun tekur vissulega nokkurn tíma, 
en þess vegna er þeim mun mikilvægara 
að snúa henni við strax áður en hún  
hefur full áhrif á þjóðfélagið. Það verður 
einfaldlega að leggja mun meira upp 
úr kennslu á tölvunarfræðigreinum og 
raungreinum á grunn- og framhaldsskóla-
stigi ef við viljum ekki dragast enn frekar 
aftur úr nágrannalöndum okkar.“

Forsendur fyrir háskólastarfi verða 
að breytast
Björn Þór segir að innan veggja tölvunar-
fræðideildar HR sé að finna einstaklega 
gott, skynsamt og vinnufúst starfsfólk, 
frábæra vísindamenn, góða kennara og 
síðast en ekki síst góða félaga. Hann  
segir að með þessu fólki sé gaman og  
eftirsóknarvert að fá að vinna að því að 
gera hugsjónir sínar að veruleika.

„Markmið mitt er að tölvunarfræðideildin 
haldi áfram að eflast og vaxa. Við erum 
þegar með stærstu og bestu deild lands-
ins, en við viljum gera ennþá betur. Við 
viljum ráða til okkar öfluga vísindamenn 
og kennara, bæði innlenda og erlenda. 

Þúsundir manna á öllum aldri lögðu leið 
sína í Háskólann í Reykjavík á Háskóladag-
inn sem háskólar landsins héldu hátíðlegan 
þann 19. febrúar sl.

Flestir voru komnir til að kynna sér nám við 
skólann og aðra starfsemi hans. Nemend-
ur og starfsmenn tóku á móti gestum og 
veittu ráðgjöf um allt grunn- og framhalds-
nám við skólann.

Rannsóknarstofur skólans voru opnar og 
gestum gafst gott tækifæri til að kynna 
sér þær viðamiklu rannsóknir sem fram 
fara við skólann, prófa tól og tæki og njóta 
fjölbreyttrar dagskrár nemenda, fræði- og 
vísindamanna og annarra starfsmanna HR.
Gestir fengu m.a. tækifæri til að kanna 
fjármálalæsi sitt, laganemar kynntu lög-
fræðiráðgjöf sem þeir bjóða endurgjalds-
laust í viku hverri, mannlegar sýndarverur 
sýndu hæfni sína til samskipta, vélmenni 
léku lausum hala, eðlisfræðingar léku listir 
sínar, keppt var í súlubroti, rafbíll var til 
sýnis og keppt var til úrslita í hinni árlegu 
HR-áskorun. Gestum gafst kostur á að 
reyna sig við forritunarþrautir, taka þátt í 
sálfræðiprófunum, kynnast virkni mynda-
skoðara og sambandi tölvu og tungumáls.

Og svo gripið sé til gamallar (en sígildrar) 
klisju þá segja myndir meira en þúsund 
orð og við látum þær tala sínu máli.  

Tilurð Videntifier Technologies
„Þegar ég kom til starfa við HR ákvað ég að finna mér ný rannsóknarsvið. Það voru 
margar stórar stofnanir og fyrirtæki að vinna á því sviði sem ég hafði rannsakað í  
doktorsnáminu, og ég sá ekki fram á að geta keppt við þau, miðað við að vera í 
litlum skóla sem á þeim tíma var hvorki með meistara- né doktorsnám. Ég komst í 
samstarf við kunningja í Frakklandi sem var að rannsaka mynda- og myndskeiðaleit 
fyrir mjög stóra gagnagrunna. Þarna var mikilvægt vandamál sem hafði verið óleyst í  
talsverðan tíma og ég ákvað að stökkva á það. Þetta hefur reynst happadrjúgt, því 
við höfum náð að færa stöðu þekkingar og færni í heiminum verulega áfram á þessu 
sviði, sem gerir hagnýtingu þessarar tækni mögulega við miklu stærri mynda- og 
myndskeiðagrunna en áður.

Við fengum fyrsta nemandann til verkefnisins árið 2004, en það var austurrískur 
skiptinemi sem hafði komið inn í nýstofnað meistaranám hjá okkur. Hann ætlaði 
upphaflega að vera eina önn, en framlengdi dvölina fyrst um eina önn, svo ár til 
viðbótar til að klára meistaranám, og ákvað síðan að fara í doktorsnám. Hann  
hefur nú stofnað fyrirtækið Videntifier Technologies til að hagnýta rannsóknirnar 
og mun væntanlega ljúka doktorsnáminu núna í haust. Þetta fyrirtæki hefur unnið 
með íslensku lögreglunni að þróun kerfis til að þekkja myndbönd, bæði lögleg og 
þó einkum ólögleg, sem finnast á gagnageymslum hjá einstaklingum grunuðum 
um vörslu barnakláms. Þetta er verkefni sem er mjög áhugavert tæknilega, en ekki 
síður gagnlegt fyrir þjóðfélagið.“

Heimur vísinda 
og fræða í HR

Við viljum efla grunnnámið, en ekki síður 
meistara- og doktorsnám, en framhalds- 
námið hefur verið og á að vera okkar 
helsta uppspretta nýrra hugmynda. Við 
viljum efla enn frekar tengsl okkar við 
iðnaðinn á Íslandi, bæði gegnum nem-
endaverkefni og rannsóknarverkefni. Við 
erum þegar mikilvæg fyrir iðnaðinn sem 
helsta uppspretta nemenda með upplýs-
ingatæknimenntun, en við viljum einnig 
vera mikilvæg uppspretta nýrrar þekkingar 
og nýrra sóknarfæra fyrir fyrirtækin. Það 
gerum við þó einungis með því að efla allt 
rannsóknarstarf enn frekar, og þá sérstak-
lega rannsóknarnámið.“

En draumarnir og hugsjónirnar ná lengra, 
því brúarsmiðurinn frá Kópaskeri hefur 
metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir íslenskt 
samfélag.

„Ég trúi því, eins og margir aðrir, að  
nýsköpun og þekking sé okkar leið til að 
efla efnahagslífið til skemmri og lengri 
tíma. Til að það gerist, er þó nauðsynlegt 
að forsendur fyrir háskólastarfi á Íslandi 
breytist verulega, að samkeppnissjóðir 
fyrir vísindastarf og nýsköpun verði efldir 
verulega, og að fjármögnun kennslu verði 
einnig aukin til jafnaðar við það sem gerist 
í nágrannalöndum okkar. Það er fleira sem 
þarf að koma til í stefnumótun stjórnvalda, 
en ef þetta gerist ekki þá verður sífellt  
erfiðara fyrir okkur að halda í þau fyrirtæki 
sem fyrir eru og skapa ný.“
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Icesave 
er leikur einn
Þó of snemmt sé að spá fyrir um endalok Icesave-deilunnar 
er allt útlit fyrir að henni ljúki annað hvort með samþykki íslensku 
þjóðarinnar í atkvæðagreiðslu eða fyrir dómstólum.

Henning Úlfarsson, lektor við tölvunarfræðideild HR 
og Jón Þór Sturluson, dósent við viðskiptadeild HR

Óumdeilt er að seinna samkomulag þjóðanna var Íslendingum 
hagstæðara en fyrri niðurstöður. Erfitt er að bera nýju samnings-
niðurstöðuna saman við fyrri niðurstöðu í smáatriðum, því ýmsar 
ytri aðstæður hafa breyst. Þó er ljóst að nýja niðurstaðan er hag-
stæðari en sú sem áður lá fyrir um sem nemur tugum milljarða 
íslenskra króna. Samkvæmt kynningu stjórnvalda er áætlaður 
núvirtur kostnaður ríkisins vegna nýja samningsins 47 milljarðar 
en mat á eldri samningi miðað við sambærilegar forsendur er 
162 milljarðar.1 Munar þar mestu um lægri vexti á kröfu Breta og 
Hollendinga á íslenska innstæðutryggingasjóðinn, eða 3,2% að 
meðaltali í stað 5,5% og framlengingu á vaxtafríi um 9 mánuði.2, 3 

Þó saga Icesave-málsins sé þegar orðin allflókin og illskiljanleg á 
köflum er samt hægt að benda á ákveðinn vendipunkt í atburða-
rásinni, þ.e.a.s. synjun forsetans á staðfestingu Icesave-laganna 
í janúar 2010, sem mögulega skýrir hvers vegna niðurstaðan 
breyttist svo mikið Íslandi í vil. Með beitingu leikjafræði má  
ennfremur halda því fram að niðurstaðan hafi verið fullkomlega 
rökrétt á sinn óútreiknanlega hátt.

Forn herkænska
Leikjafræði er einn undirflokkur stærðfræði sem fléttast  
saman við fjölmargar ólíkar fræðigreinar, svo sem náttúrufræði 
og stjórnmálafræði. Það er þó innan hagfræði sem leikjafræði  
hefur verið mest nýtt á undanförnum áratugum. Kjarni leikjafræði 
er greining á ákvörðunum einstaklinga og hópa þegar ákvarðanir 
og afleiðingar þeirra eru tengdar saman á einhvern hátt. Flestar 
ákvarðarnir eru einmitt þess konar.

Greining aðstæðna með leikjafræði hefur í mörgum tilfellum 
varpað nýju ljósi á áður óútskýrða hegðun. Eitt dæmi um slíkt 
er fangaleikurinn sem sýnir að líklegasta niðurstaða við tilteknar 
aðstæður er ekki endilega sú sem er hagkvæmust fyrir heildina. 
Þetta er í raun einkenni á flestum samkeppnislíkönum, því sam-
keppni á milli fyrirtækja leiðir til minni heildarávinnings þeirra. Í 
öðrum tilfellum fara hagsmunir leikmanna saman en samstilling 

aðgerða getur verið vandamál. Samkeppni og samvinna eru því 
hvort tveggja viðfangsefni leikjafræði.  

Þó nútíma leikjafræði hafi verið uppgötvuð á fyrri hluta síðusta 
aldar eru leikjafræðileg viðfangsefni og óformleg greining þeirra 
miklu eldri. Eitt frægasta dæmið er um mikilvægi skuldbindinga 
í hernaði.

Herir tveggja landa, A og B, vilja ná yfirráðum yfir eyju sem  
liggur milli landanna. Eyjan er tengd báðum löndunum með 
brú og her B fer með yfirráð yfir eynni (sjá mynd 1). Mögulegar  
útkomur leiksins eru þrjár: 1) B heldur eyjunni, 2) B yfirgefur 
eyjuna af ótta við innrás A, eða 3) A gerir innrás og stríð hefst.  
Ávinningur leikmanna fyrir hverja útkomu fyrir sig er táknaður 
með tölum. Við segjum að ef niðurstaða 1) verður ofan á fær 
land B ávinninginn 2 en land A ávinninginn 1. Ef niðurstaðan er 2) 
snýst dæmið við, A fær 2 en B 1. Niðurstaða 3) er versti kosturinn 
fyrir báða aðila og báðir fá 0. Tölugildi ávinningsins skiptir engu 
máli í þessu tilfelli heldur aðeins röðun kostanna frá sjónarhóli 
hvors um sig.

Einfaldur samanburður á þessum ávinningi leiðir í ljós að ef A 
ræðst á eyjuna er besta svar fyrir B að hörfa (1 > 0). Ennfremur 
að ef B hótar að vera um kyrrt er besta svar A að gera ekki  
innrás. Svokallað Nash-jafnvægi er safn leikáætlana (ein fyrir 
hvern leikmann) þar sem allir velja besta svar við öllum hinum 
leikáætlunum. Hér höfum við því tvö Nash-jafnvægi, annað sem 
leiðir til yfirráða B yfir eyjunni og annað þar sem A hefur yfirráðin. 
Hvorugt landið vill breyta sinni leikáætlun sem myndi framkalla 
stríð.

Nánari skoðun á leiknum með svokölluðu leikjatré, leiðir hins 
vegar í ljós að bæði þessi jafnvægi eru ekki jafnlíkleg niðurstaða. 
Mynd 2 dregur fram allar upplýsingar sem við höfum um leikinn. 
1) hverjir spila hann, 2) hvenær leikmenn taka ákvarðanir, 3) hvað 
þeir mega gera í hvert skipti, og loks 4) hver ávinningur þeirra er. Í 
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tilfelli sem þessu er gagnlegt að leiða út svokallað undirleiksjafn-
vægi (e. subgame-perfect equilibrium), þar sem Nash-jafnvægi 
er til staðar í öllum undirleikjum upprunalega leiksins. Leikurinn 
á mynd 2 hefur einn undirleik (fyrir utan leikinn allan) sem hefst 
á öðru þrepi, þar sem B tekur sína ákvörðun, þ.e. eftir að A hefur 
gert innrás. Við þær aðstæður er Nash-jafnvægi, af því að það 
er besta svar B, að hörfa. Í undirleiksjafnvægi eru þessi líklegu 
viðbrögð tekin með í reikninginn þegar ákvörðun A á fyrsta þrepi 
er skoðuð. Ef búast má við að B hörfi á öðru þrepi er besta svar 
A á fyrsta þrepi að gera innrás. Það er því eina undirleiksjafnvægi 
leiksins að A geri innrás og B hörfi því það er Nash-jafnvægi í  
öllum undirleikjum. Hitt Nash-jafnvægið reynist ekki vera  
undirleiksjafnvægi, því það byggir á ótrúverðugri hótun. Þeirri, að 
B kjósi orustu fremur en að hörfa ef A geri innrás.

En hvað gæti B gert til að styrkja yfirráð sín yfir eyjunni áður 
en leikurinn hefst? Ef hann mætti breyta leiknum lítilsháttar gæti 
hann styrkt stöðu sína með því að eyðileggja brúna sem tengir 
eyjuna við land B þannig að hann geti ekki hörfað. Mynd 3 sýnir 
leikinn eftir þessa breytingu. Nú veit A að ef hann gerir innrás 
mun B ekki hafa neinn annan kost en að hefja orustu. Við þessar 
breyttu aðstæður er besta svar A, í upphafi leiks, að hörfa (2 > 1). 
Með því að eyðileggja brúna að baki sér, og þar með fækka eigin 
valkostum, hefur B breytt stöðunni sér í vil.

Viskan sem í þessu dæmi felst er ævaforn og kemur til dæmis 
fyrir í bók Sun Tzu, The Art of War, sem margir telja að hafi verið 
skrifuð á 6. öld fyrir Krist. Þar segir að ef þú umkringir óvin þá 
skaltu skilja eftir undankomuleið fyrir hann; það er óráðlegt að 
ögra óvini sem er króaður af. Almennt séð má draga af þessari 
sögu þann lærdóm að, ef tækifæri gefst á að breyta leiknum 
áður en hann er spilaður, geti verið skynsamlegt að setja eigin 
valmöguleikum skorður. Þannig myndast trúverðug skuldbind-
ing úr hótun sem áður var ótrúverðug. Tenging þessa lærdóms 
við Icesave-málið er alls ekki augljós. Áður en við skoðum hana 
betur er þó rétt að kynna til sögunnar leiki sem hafa augljósari 
tengingu við Icesave-málið.

Samningaviðræður sem leikur
Líta má á samningaviðræður sem leik. Einfaldasta útgáfa  
samningaleiks er úrslitakostaleikurinn (e. ultimatum game). 
Segjum að tveir aðilar þurfi að semja um skiptingu 1000 króna 
potts. Leikurinn virkar þannig að annar leikmaðurinn, A,  
setur fram tilboð um að hann fái x krónur og hinn, leikmaður B, 
fái afganginn, 1000 – x krónur. B fær síðan að ráða hvort hann 
samþykki tilboðið eða hafni því. Ef hann samþykkir fá báðir þær 
fjárhæðir sem A lagði til, en ef hann hafnar því fær hvorugur neitt; 
sjá mynd 4.

Ef gengið er útfrá því að leikmenn séu skynsamir og hugsi  
einungis um eigin hag eru í raun öll tilboð sem skila leikmanni B 
jákvæðum ávinningi möguleg niðurstaða í jafnvægi. Frá sjónarhóli 
leikmanns A væri því hagkvæmast að láta B eftir sem minnst, til 
dæmis aðeins eina krónu en halda 999 krónum fyrir sig. Úrslita-
kostaleikurinn hefur verið prófaður í tilraunum ótal sinnum og 
niðurstöður sýna að fólk sem lendir í hlutverki B hafnar í flestum 
tilvikum mjög “ósanngjörnum” tilboðum sem þessum. Sömu-
leiðis, og mögulega með eðlilegar væntingar um þessi viðbröð, 
biðja þeir sem eru í hlutverki A sjaldnast um meira en 70% fyrir 
sjálfa sig en þó sjaldnast minna en 50%.4

Fyrri Icesave-samningurinn sem úrslitakostaleikur
Í janúar 2010 færði Friðrik Már Baldursson fyrir því rök að fyrri 
samningsniðurstaða Icesave-málsins (sem Alþingi samþykkti og 
þjóðin hafnaði) væri eins konar úrslitakostaleikur.5 Það má rök-
styðja með því að sú samningsniðurstaða var tiltölulega óhag-
stæð Íslendingum, sem lýsti sér meðal annars í vaxtaálagi sem 
Íslendingar áttu að greiða ofan á fjármögnunarkostnað Breta og 

Hollendinga. Staða Íslands virtist mjög þröng og margir voru  
þeirrar skoðunar að þrátt fyrir óvilhallan samning væri enginn 
skárri valkostur í boði og afleiðingar höfnunar enn verri. Engu að 
síður kaus þjóðin að hafna samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu í 
kjölfar synjunar forseta Íslands um staðfestingu viðeigandi laga.6  
Sú niðurstaða var í raun í samræmi við það sem búast mátti við 
að gefinni reynslu af úrslitakostaleiknum. Það er að segja að leik-
maður í hlutverki B vill oft og tíðum hafna ósanngjörnu tilboði, 
jafnvel þó að annað kunni að virðast honum fyrir bestu.

Það er þó hægt að skoða þessa atburði í öðru ljósi. Skoða má 
synjun þjóðarinnar sem tilraun til að breyta leiknum. Sú tilraun 
heppnaðist og leikurinn breyttist í tveimur grundvallaratriðum. 
Annars vegar breyttist leikurinn úr því að vera úrslitakostaleikur 
yfir í það að vera endurtekinn samningaleikur. Hins vegar má 
segja að Íslendingar hafi sent ákveðin skilaboð um hvernig þeir 
hyggðust spila slíkan endurtekinn leik: Af þolinmæði.

Endurtekinn samningaleikur
Til að sjá af hverju þetta skiptir höfuðmáli er nauðsynlegt að 
skoða örlítið flóknari útgáfu af samningaleik, þ.e. endurtekinn 
úrslitakostaleik. Leikmaður A leggur fyrst fram tillögu að skipt-
ingu á verðmætunum. Spilari B ræður hvort hann samþykkir eða 
hafnar tilboðinu. Ef hann hafnar tilboðinu hefst önnur umferð þar 
sem hann (leikmaður B) leggur fram tilboð sem leikmaður A þarf 
að íhuga. Ef leiknum lýkur í lok annarrar umferðar, er niðurstaðan 
sú sama og áður nema að hlutverkin hafa víxlast. Leikmaður 
B samþykkir ekkert nema mjög vænleg tilboð í fyrstu umferð, 
því ef hann hafnar tilboði A fer rétturinn til að gera úrslitatilboð 
yfir til hans. Það skiptir í raun ekki máli hversu oft leikurinn er  
endurtekinn með þessum hætti. Sá leikmaður sem fær að leggja 
fram síðasta tilboðið hefur yfirhöndina í samningaviðræðunum 
og getur á endanum gert úrslitatilboð. Á mynd 5 er sýndur  
leikur með tveimur skrefum og á mynd 6 leikur með óendanlega  
mörgum skrefum.

Í raunveruleikanum er yfirleitt ákjósanlegt að komast að sam-
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komulagi tiltölulega fljótt. Langar samningaviðræður eru kost-
naðarsamar og ef langur tími líður án niðurstöðu getur leikmaður 
farið varhluta af mögulegum ávinningi. Í endurteknu samnings-
líkani Rubinstein og Stahl7  er því gert ráð fyrir að leikmenn séu 
óþolinmóðir. Ávinningur af samkomulagi er meiri því fyrr sem 
það næst. Formlega séð er þetta gert með því að leikmenn  
núvirða ávinning sinn miðað við afvöxtunarstuðul og fjölda tíma-
bila. Ef afvöxtunarstuðullinn er til dæmis ½ minnkar ávinningurinn 
um helming í hvert skipti sem nýtt tímabil hefst. Sjá mynd 7.

Ef við mælum þolinmæði leikmanns A með stuðli α, sem er í 
minnsta lagi 0 og í mesta lagi 1, og þolinmæði leikmanns B með 
stuðli β á sama bili, þá má sýna með líkani Rubinstein og Stahl að 
undirleiksjafnvægi fæst með því að A bjóði í byrjun skiptinguna 
(x,1-x), þar sem x er gefið með jöfnunni

x= 1−β
 1−αβ

og leikmaður B samþykkir strax. Við skulum skoða nokkur til-
felli af þessarri niðurstöðu. Við sjáum að ef spilari B er algjörlega 
óþolinmóður (β=0) en A fullkomlega þolinmóður (α=1) þá fáum 
við x = 1, sem samsvarar því sem við var að búast: leikurinn er 
algjörlega A í hag, eins og úrslitakostaleikur með einu skrefi. Ef 
þessu er öfugt farið þá fæst x = 0. Ef við gerum leikmennina jafn 
þolinmóða (α=β=1/2 ) þá fáum við hins vegar x = 2/3. Ástæðan 
fyrir því að þetta er leikmanni A í hag er sú að hann fær að gera 
fyrsta tilboðið, áður en stuðlarnir hafa áhrif og minnka útborganir-
nar. Þegar Bretar og Hollendingar, í stöðu leikmanns A, settu 
fram fyrsta tilboð má gera ráð fyrir að þeir hafi álitið Íslendinga 
þola litla bið og hafa því lágan þolinmæðisstuðul, segjum α=0,5, 
og sig þola meiri bið og hafa því háan þolinmæðisstuðul, gefum  
okkur β=0,8. Ef þessum gildum er stungið inn í jöfnuna að ofan 
fæst að fyrsta tilboð A ætti að vera (5/6 ,1/6), með öðrum orðum 
ættu Bretar og Hollendingar að fá rúmlega 80% af ávinningi 
viðræðnanna í sinn hlut. Þegar forsetinn og síðan þjóðin synjaði 
samningnum kom í ljós að Íslendingar, hvort sem það er rökrétt 
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Mikilvægasti atburðurinn í ferlinu er 
klárlega fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan 
og aðdragandi hennar.
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eða ekki, voru tilbúnir til þess að bíða lengur ef það gæfi betri 
samning. Þolinmæðisstuðull Íslendinga reyndist mun hærri en í 
upphafi leit út fyrir og ekki fjarri lagi að setja hann jafnan stuðli 
Breta og Hollendinga. Með þeirri breytingu fæst að tilboð Breta 
og Hollendinga ætti að vera (5/9, 4/9), sem er töluvert jafnari 
skipting. Sjá mynd 8.

Endalok Icesave
Þó svo að samningaleikur geti í raun verið endalaus er allt útlit 
fyrir að svo sé ekki í tilfelli Icesave-málsins. Margt bendir til þess 
að þriðja samningalotan sé í raun sú síðasta. Að minnsta kosti er 
það sameiginleg túlkun beggja samningsaðila. Valkostirnir sem 
þjóðin stendur því frammi fyrir eru að samþykkja fyrirliggjandi 
samning eða treysta á gott gengi í réttarsölum. Á mynd 9 er gerð 
tilraun til að teikna upp það leikjartré sem nú þegar hefur spilast 
í þessari deilu. Tréð sýnir ekki aðeins þær ákvarðanir sem teknar 
hafa verið, heldur einnig þær ákvarðanir sem ekki voru teknar. 
Myndin sýnir einnig, að öfugt við hefðbundið samningalíkan þá 
eru leikmennirir ekki tveir heldur að minnsta kosti fjórir. Vissulega 
flækir það myndina verulega. Engu að síður er góður möguleiki 
á að leikurinn sé kominn á lokaákvarðanapunkt, þar sem þjóðin 
velur á milli tveggja lokavalkosta. Það er augljóslega matsatriði 
hvor kosturinn er betri og sýnist sitt hverjum í því efni. Hitt er 
heldur ekki hægt að útiloka að ef þjóðin segir nei, í annað skipti, 
muni leikurinn halda áfram um sinn.

Icesave-leikurinn er flókinn og hefur verið nokkuð ófyrirsjáan- 
legur, fram til þessa að minnsta kosti. Engu að síður er hægt, með 
hæfilegri eftiráspeki, að skýra hvers vegna betri niðurstaða í þriðju 
umferð Icesave en í þeim fyrri er rökrétt niðurstaða. Mikilvægasti 
atburðurinn í ferlinu er klárlega fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan og 
aðdragandi hennar. Með málskoti sínu til þjóðarinnar má segja að 
forseti Íslands hafi breytt leiknum í slíkum grundvallaratriðum að 
niðurstaða hans breyttist verulega Íslandi í vil. 
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1 Fjármálaráðuneytið (9. desember, 2010). Samantekt samninganefndar á 
niðurstöðum viðræðna við bresk og hollensk stórnvöld vegna Icesave. Sótt 
af www.fjarmalaraduneyti.is.
2 Sé einungis gert ráð fyrir að eldri samningur breytist að þessu leyti og nýjar 
forsendur um gengi gjaldmiðla notaðar auk áætlunar um 90% endurheimtur 
upp í forgangskröfur má reikna með að núvirtur kostnaður skattgreiðenda 
lækki úr 158 milljörðum í 79 milljarða.
3 Eftir mitt ár 2016 breytast vextirnir, ef enn verða eftirstöðvar á skuldinni, 
og mun þá miðað við vaxtaviðmið OECD (CIRR) sem er með því lægsta 
sem gerist og gengur í viðskiptum þegar stjórnvöld ríkja eiga í hlut, eða fjár- 
mögnunarkostnaður auk 100 punkta.
 4 Sjá til að mynda: Guth, W. og Tietz, R (1990). Ultimatum bargaining behav-
ior: A survey and comparison of experimental results. Journal of Economic 
Psychology 11(3).
5 Friðrik Már Baldursson (2010). Icesave: The big ultimatum. VoxEU. Sótt af 
http://www.voxeu.org/.
6 Ein hliðarsaga málsins er sú að þegar við synjun forsetans breyttist at-
burðarásin og nýjar samningaviðræður fóru í raun í gang sem margir telja 
að hafi verið afar nálægt niðurstöðu þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var svo 
haldin.  
7 Rubinstein, A. (1982). Perfect equilibrium in a bargaining model. Economet-
rica 50(1). Stahl, I. (1972). Bargaining Theory. EFI. Stockholm.
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Mynd 9. Staðan í dag

Jón Þór Sturluson er doktor í hagfræði og dósent við viðskiptadeild 
Háskólans í Reykjavík. Helstu rannsóknarsvið Jóns Þórs eru orkuhag-
fræði, tilraunahagfræði og samkeppnismál.

Henning Úlfarsson er doktor í stærðfræði og lektor við tölvunarfræðideild 
Háskólans í Reykjavík. Henning vinnur á mörkum algebrulegrar rúmfræði 
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Samkvæmt kynningu 
stjórnvalda er áætlaður 
núvirtur kostnaður ríkisins 
vegna nýja samningsins 
47 milljarðar en mat á eldri 
samningi miðað við 
sambærilegar forsendur 
er 162 milljarðar.
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Margar áskoranir mæta háskólakennurum sem taka tæknina í 
sína þjónustu enda er hægt að kalla flesta þeirra nýbúa í þessum 
tækniheimi. Nemendahópurinn er oftar en ekki mun tæknisinn-
aðri enda hefur fólk fætt eftir 1980 verið kallað netkynslóðin eða 
3G-kynslóðin.
 
Þessi kynslóð lifir í heimi fullum af tækifærum til að nýta tæknina 
í námi, starfi og tómstundum þar sem notkun á bloggi, YouTube, 
MySpace, Facebook og Twitter er daglegt brauð, að ógleymdum 
viðbótum fyrir farsímann. Viðbætur fyrir farsíma eru í raun margs-
konar hugbúnaður sem gerir notandanum kleift að tengjast hratt 
og vel við nær óteljandi leiki, skemmtanir, upplýsingar og hvað 
eina sem í boði er á Netinu. Sem dæmi má nefna þá eru til  
viðbætur við farsíma sem gerir notandanum kleift að tala við  
símann og biðja hann að senda skilaboð eða lesa þau upp. Texta-
skilaboð eru samskiptamáti unga fólksins dags daglega og eru 
þau jafnvel tekin framyfir að hittast, senda tölvupóst eða hringja. 
Heyrst hafa tölur um að 100 skilaboð á dag sé venjan hjá ungu 
fólki. Í þeirra huga er tölvupóstur ætlaður fyrir gamalt fólk. Það 
virðist því vera upplagt að nýta skilaboð og tengslanet eins og 
Fésbók til að ná til ungs fólks, en í dag virðast háskólar mest nýta 
þessa miðla í auglýsingaskyni. 

Háskólar taka á móti þessum netvædda hópi ungs fólks með 
sinni hefðbundnu áherslu á fyrirlestra, en einnig sínum rafrænu 
námsnetum, eða kennslukerfum, sem í upphafi voru þróuð með 
kennara í huga, en hafa smám saman færst yfir í að hugsa meira 
um nemendur, t.d. með rauntímaspjalli og vinnusvæðum fyrir 
nemendur. Flestir kennarar láta sér nægja að nota helstu mögu-
leika þessara kerfa til að dreifa glærum og öðru námsefni og 
margir hafa uppgötvað hvað það er vinnusparandi að fá verkefni 
nemenda á rafrænu formi og sumir fara jafnvel yfir þau á skjánum 
þó margir velji enn að lesa þau útprentuð. Flestir setja einkunnir 
inn í þessi kerfi enda gera skólar kröfu um það. Notkun á rafræn-
um prófum og æfingum eykst jafnt og þétt og umræða á Netinu 
einnig, en eflaust mætti nýta þessi tækifæri og mörg önnur 
mun meira í háskólakennslu. Sem betur fer eru alltaf inn á milli  
kennarar sem þora að prófa ný tækifæri í tæknivæðingunni og 
bjóða t.d. upp á upptökur af kennslu í farsíma.

Háskólarnir hafa einnig brugðist við með auknu framboði á fjar-
námi, en eins og sjá má á myndinni hefur fjöldi nemenda í fjar-
námi á háskólastigi margfaldast á undanförnum árum eða farið 
úr 941 upp í 3980 á 10 árum á meðan fjöldinn í dagskóla hefur 
farið úr 9.367 upp í 14.369.1 Með fjarnámi er hér átt við nám 

þar sem dregið hefur verið úr staðbundinni kennslu og tæknin 
nýtt til hins ýtrasta til samskipta og samvinnu. Fjarnám á Íslandi 
hefur verið með mismunandi formi, þ.e. nemendur og kennarar 
hittast mismikið og jafnvel ekkert og mismunandi tækni er notuð 
til samskipta. Fjarnám í einum háskóla eða einni námsgrein getur 
því verið ólíkt því sem er í öðrum skóla eða annarri námsgrein 
hvað varðar skipulag og tækninotkun.
 
Í skýrslunni „Evaluation of Evidence-Based Practices in Online 
Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Stud-

ies“2 frá 2010, þar sem skoðaðar voru rannsóknir frá árunum 
1996-2008, kemur skýrt fram að fjarnám er ekki síðra en  
hefðbundið nám og fjarnemum gengur jafnvel ívið  betur í námi 
en öðrum nemendum. Þar kom einnig fram að besta raun gæfi 
að blanda saman aðferðum hefðbundins náms og fjarnáms.

En hvernig gengur kennurum, sem fæddir eru skömmu eftir  
miðja síðustu öld, þegar varla var til íslenskt sjónvarp, að kenna 
ungu tæknisinnuðu fólki í fjarnámi? Og hvernig líkar fjarnemum? 
Til að skoða þetta voru spurningalistar lagðir fyrir fjarkennara 
og fjarnemendur í Háskólanum í Reykjavík og svöruðu 70% af 
fjarkennurunum en 57% af fjarnemunum. Hér ætla ég að draga 
fram nokkur atriði úr niðurstöðum þessara kannana.

Fjarkennararnir notuðu allir kennslukerfi skólans og var notkunin 
frekar hefðbundin þar sem flestir (95%) dreifðu glærum, upptök-

Þróun í fjölda nemenda í dagskóla og fjarnámi 
í háskólum landsins frá 2000–2009
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Þó að þessi fjarnemahópur falli ekki allur undir skilgreininguna 
á netkynslóðinni sem rætt var um í upphafi greinarinnar, þá eru 
þeir dæmi um fjarnema í háskólanámi í dag. Þeir eru ánægðir í 
námi en vilja meira og fjölbreyttara efni frá kennurum og meiri 
samskipti við kennara og samnemendur. 

Í skýrslu Sólveigar Jakobsdóttur og Þuríðar Jóhannsdóttur;  
Úttekt á fjarkennslu í framhaldsskólum3 frá 2010 kemur fram að 
margir nemendur á framhaldsskólastigi stundi fjarnám, það henti 
þeim vel og þeim finnist það þægilegt. Netkynslóðin er því orðin 
vön fjarnámi og líkar vel og á næstu árum mun hún verða sífellt 
hærra hlutfall nemenda í háskólum landsins. Þessi hópur mun án 
efa auka þrýsting á kennara að nýta tæknina meira í kennslu og 
samskiptum.

Nóg er af möguleikum til að útbúa fjölbreytt námsefni eða nálgast 
efni rafrænt og upplagt að nota tengslanet til samskipta og sjálf-
sagt er hægt að nýta þessa möguleika mun meira í tengslum við 

nám en nú er gert. Tækni hefur haft og mun hafa þýðingarmikil 
áhrif á háskólastarf og þar sem fjarnám hefur fest sig í sessi hafa 
áhrifin af tækninotkuninni teygt sig hraðar inn í skólastofuna. Ekki 
veit ég hvernig notkun á rafrænum möguleikum mun þróast inn-
an og utan háskóla á næstu árum, kannski verður kennslan að 
mestu komin yfir í tölvuleiki þar sem nemendur verða á „borði 
20“ eða „borði 80“ í leiknum/náminu. Eins og staðan er í dag  
bendir margt til þess að kennarar séu að vinna í kennslukerfum 
skólanna en nemendurnir á samskiptasíðum utan þeirra og  
margir möguleikar tækninnar vannýttir við nám og kennslu. 

1 Hagstofa, 2010. www.hagstofa.is
2 http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/
   evidence-based-practices/finalreport.pdf
3 http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/fjarnam_uttekt_2010.pdf
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í tölvunarfræði og stærðfræði og meistaranám hennar fjallaði um opið 
nám og fjarnám. Hún vinnur núna að PhD-verkefni um notkun upplýsin-
gatækni við nám og kennslu í framhaldsskólum.

Ásrún Matthíasdóttir 

Ásrún Matthíasdóttir, lektor og verkefnastjóri fjarnáms við HR

Netkynslóðin 
er orðin fjarnámsvæn

Á síðustu árum hefur upplýsinga- og samskiptatæknin (UST) sífellt meira verið nýtt í 
háskólastarfi, bæði í dagskóla og í fjarnámi þar sem glærusýningar eru daglegt brauð, námsefni 
er dreift rafrænt, nemendur skila verkefnum á Netinu og hluti samskipta kennara og 
nemenda fer þar fram. 

um af fyrirlestrum (hljóðglærum) og öðru efni þar í gegn og  
vildu að nemendur skiluðu verkefnum rafrænt. Þó sagðist aðeins 
tæpur þriðjungur (26%) þeirra nýta sér að gefa nemendum  
endurgjöf beint í gegnum kennslukerfið. Samskipti kennara við 
nemendur eru mikilvæg í öllu námi og rúmur helmingur (57%) 
fjarkennara nýtti umræðu á Neti til samskipta og tæpur helmingur 
(45%) taldi það vera á verksviði kennara að tryggja að nemend-
ur hefðu samband sín á milli. Aðrir möguleikar kennslukerfis-
ins voru minna nýttir, t.d. notuðu aðeins fjórir kennarar rafræn 
próf oft eða alltaf. Tölvupóstsamskipti eru hluti af samskiptum  
kennara og nemenda og höfðu 62% fjarkennaranna samband í 
tölvupósti við fjarnemendur sem hóp allt frá tvisvar eða þrisvar 
í viku til daglega. Algengara var að einstaklingsbundin samskipti 
(kennari-nemandi) væru einungis vikulega eða sjaldnar. Ýmsir 
möguleikar utan kennslukerfis sem hægt er að nýta í kennslu 
voru lítið nýttir, t.d. nýtti aðeins 48% kennaranna rafrænar bækur 
og aðeins 10% þeirra blogg í kennslu.

Fjarkennararnir voru jákvæðir í garð fjarnámsins og flestir (86%) 
töldu að það væri raunhæfur kostur í íslensku skólakerfi og að 
nemendur gætu nýtt sér fjarnám ef þeir hefðu áhuga. Margir 
(79%) töldu sig ná settum markmiðum í fjarkennslunni og voru 
(72%) ánægðir með fjarnámskeið sín. Nær allir (95%) töldu 
mikilvægt að hitta nemendur sína augliti til auglitis. Hér er dæmi 
um viðhorf fjarkennara:

„Ég er ánægður með hvernig mér gengur að kenna í fjarnámi og 
fjarnemendur virðast einnig vera ánægðir. Þessi árangur byggir á 
mikilli vinnu. Ég hef búið til mjög mikið af glærum á pdf-formi og 
jafnframt videó-glærur fyrir sama efni. Einnig er ég með vikuleg 
heimaverkefni og birti einnig lausnir þeirra og fylgir videó-glæra 
hverri lausn.“

Svör fjarkennaranna gáfu til kynna að þeir væru nokkuð ánægðir 
með fjarnámið og framkvæmd þess en nýttu ekki marga 
möguleika sem boðið var upp á eða möguleika utan kerfisins, 
s.s. blogg. Hér virðast vera mörg ónýtt tækifæri til að gera fjar- 
kennsluna og samskiptin fjölbreyttari.

Fjarnemarnir voru einnig jákvæðir en það kom á óvart hve stór 
hluti (72%) þeirra bjó á höfuðborgarsvæðinu og rúmur helmingur 
(56%) var 40 ára eða yngri. Þeir notuðu allir kennslukerfi skólans, 
m.a. til að fylgjast með á námskeiðinu, sækja efni og skila 
inn lausnum á verkefnum. Flestir (73%) töldu að upptökur frá  
kennara gæfu þeim góðan árangur í námi en fáir (10%) töldu að 
spjall og umræða í kennslukerfinu nýttust vel í náminu. Lang- 
flestir (93%) töldu fjarnám vera spennandi valkost sem gerði 
meiri kröfur til þeirra en hefðbundið nám í dagskóla (91%) og að 
það væri gott að stunda fjarnám og þurfa ekki að mæta í skólann 
daglega (82%). Nær allir (98%) töldu upptekið efni frá kennara 
vera gagnlegt og 70% þeirra vildi fá meira efni frá kennara, en 
70% þeirra söknuðu beinna samskipta við kennara. Önnur atriði 
sem fjarnemar nefndu voru að geta unnið með námi, stýrt tíma  
sínum og frjálsræðið sem því fylgdi. Þeir vildu að kennararnir nýttu 
fleiri rafræna möguleika og vildu meiri samskipti við samnemend- 
ur sína á Netinu. Hér er gott dæmi um viðhorf fjarnema:

„Sjálfstæði og sjálfsöryggi verður töluvert meira þar sem námið 
byggir nær eingöngu á þér sjálfum sem nemanda, það er ekki um 
það að ræða að þú komst í gegnum þetta nema vera einlægur í 
náminu. ..mjög mikilvægt að mynda tengsl með samskiptum á 
veraldarvefnum, það er það sem skipti sköpum fyrir mig að ég var 
óhræddur við að reyna nýjar leiðir í samskiptum við aðra.“

Það virðist því vera upplagt að nýta 
skilaboð og tengslanet eins og 
Fésbók til að ná til ungs fólks, en í dag 
virðast háskólar mest nýta þessa miðla 
í auglýsingaskyni. 
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Háskólinn í Reykjavík 
er leiðandi afl 
í rannsóknum á Íslandi
Við Háskólann í Reykjavík (HR) er lögð skýr áhersla á alþjóðlegar 
viðurkenndar rannsóknir og hefur skólinn mótað sér framsækna 
rannsóknarstefnu og mörg markviss skref verið stigin til að efla 
rannsóknir við skólann á síðustu árum. Rannsóknarvirkni HR  
hefur aukist jafnt og þétt síðustu árin og fjöldi birtinga á ritrýnd-
um vettvangi að sama skapi. Staða HR í íslensku rannsóknar-
umhverfi hefur styrkst verulega á aðeins örfáum árum og  
skólinn náð á skömmum tíma að byggja upp frjótt og aðlaðandi 
rannsóknarumhverfi fyrir innlenda og erlenda vísindamenn. Við 

skólann starfa nú um 160 akademískir starfsmenn (þ.e. lektorar, 
dósentar, prófessorar, aðjúnktar, nýdoktorar, gestaprófessorar 
og aðrir sérfræðingar) að margvíslegum rannsóknarverkefnum 
í samstarfi við innlendar og erlendar rannsóknarstofnanir og 
fyrirtæki. Skýringar á þessum skjóta árangri má án efa rekja til 
margra þátta og/eða aðgerða í starfsumhverfi hans og skulu hér 
nefndir nokkrir þeirra:

1. Samkvæmt rannsóknarstefnu skólans eiga vísindamenn hans 
að vera virkir þátttakendur í vísindasamfélaginu og rannsóknir við 
HR eiga að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til vandaðra vísinda-
rannsókna á alþjóðlegum vettvangi. Vísindamönnum við HR er 
sett það markmið að öðlast alþjóðlega viðurkenningu fyrir störf 
sín og mikilvægasti mælikvarðinn á afrakstur rannsóknarstarfs er 
birtingar á ritrýndum vettvangi.

Kristján Kristjánsson, forstöðumaður Rannsóknarþjónustu HR

2. Rannsóknarvirkni allra akademískra starfsmanna skólans er 
metin árlega af erlendri nefnd sérfræðinga og helstu viðmið í 
þessu árlega mati eru birtingar á ritrýndum vettvangi, önnur 
rannsóknarstörf svo sem leiðbeiningar rannsóknarnema, þátt-
taka í alþjóðlegu rannsóknarstarfi og öflun rannsóknarfjár úr sam-
keppnissjóðum. Niðurstaða þessa árlega mats er einnig lögð til 
grundvallar við skiptingu rannsóknarfjár frá ríkinu á milli deilda 
skólans.

3. Við HR starfar öflugt rannsóknarráð, sem skipað er einum 
fulltrúa frá hverri deild auk formanns sem skipaður er af rektor. 
Rannsóknarráðið mótar stefnu skólans í rannsóknum og er rektor 
til ráðgjafar í þeim málum sem lúta að rannsóknum en heyra ekki 
undir einstakar deildir.
4. Við HR er öflugt og virkt gæðakerfi sem m.a. er ætlað að 
styrkja stöðu skólans sem háskóla og gæði rannsókna innan 
hans. Gæðakerfið nær ekki eingöngu til rannsókna heldur einnig 
til annarra þátta svo sem kennslu og stoðþjónustu.

Árið 2010 var um helmingur ritrýndra birtinga í nafni skólans í 
ritrýndum tímaritum og hefur heildarfjöldi birtinga í nafni skólans 
á ritrýndum vettvangi aukist verulega á árunum 2007-2010, eða 
þrefaldast (sjá mynd 1). Fjöldi birtra ritrýndra greina í tímarit hefur 
ekki aðeins stigið jafnt og þétt síðustu árin, heldur einnig hlutfall 

þeirra greina sem birtar eru í hágæðatímaritum (svokölluðum ISI-
tímaritum), eða úr 55% árið 2007 í 78% árið 2010 (sjá mynd 2). 
ISI-tímarit eru í flokki tímarita sem mest áhrif hafa og setja hvað 
hæstar gæðakröfur. 

Fjöldi birtinga á ritrýndum vettvangi á hvern akademískan starfs-
mann hefur aukist á árunum 2007 til 2010 úr 1,1 upp í 2,7 ef 
aðeins eru taldar birtingar í nafni skólans. Fjöldi vísindagreina 
á hvern akademískan starfsmann sem birtar hafa verið í nafni 
skólans í ritrýndum tímaritum hefur einnig hækkað á sama 
tímabili, eða úr 0,4 í 1,2 grein per akademískan starfsmann (sjá 
mynd 3). Hver akademískur starfsmaður skólans birtir sem sagt 
að meðaltali eina vísindagrein á ári í ritrýndu tímariti.

Við Háskólann í Reykjavík er einnig markvisst unnið að því að 
efla ytri fjármögnun á rannsóknum með því að stórauka sókn 
í innlenda og erlenda rannsóknasjóði. Úthlutunarhlutfall skólans 
hjá samkeppnissjóðum, þar sem keppt er um rannsóknarstyrki 
byggðu á jafningjamati, er mikilvægur mælikvarði á akademísk-
an styrk skólans. Á aðeins fjórum árum, þ.e. 2007-2010, hefur 
heildarstyrkupphæð úr innlendum samkeppnissjóðum til skólans 
þrefaldast, eða úr um 70 m.kr. árið 2007 í um 226 m.kr. árið 
2010 (sjá mynd 4). Á sama tíma hefur meðalstyrkupphæðin 

á verkefni hækkað úr 2,6 í 6,0 m.kr. Auk rannsóknarstyrkja úr  
íslenskum samkeppnissjóðum hefur HR fengið marga rannsóknar-
styrki úr erlendum samkeppnissjóðum, m.a. þrjá stóra styrki úr 7. 
rannsóknaráætlun Evrópusambandsins á árunum 2008-2010, að 
upphæð samtals 4 milljónir evra (um 600 m.kr.).

Að birta niðurstöður rannsókna sinna er ekki aðeins grundvallar-
réttur allra vísindamanna við háskóla heldur einnig skylda hvers 
vísindamanns. Þessi grundvallarréttur vísindamanna þýðir fyrst 
og fremst birting rannsóknarniðurstaðna í vísindatímaritum og/
eða á öðrum ritrýndum vettvangi í samræmi við venjur hvers 
og eins vísindasviðs. Birtingar vísindamanna á ritrýndum vett-
vangi eru ákveðin vísbending um akademískan styrk og er fjöldi 
birtinga á ritrýndum vettvangi helst notaður þegar akademískur 
styrkur stofnana er borinn saman. Eins og þegar hefur komið 

Kristján Kristjánsson er forstöðumaður Rannsóknarþjónustu HR. Kristján 
er með doktorspróf í líffræði frá Landbúnaðarháskólanum í Kaupmanna-
höfn. Áður en hann kom til HR haustið 2007 var hann forstöðumaður 
vísindasviðs RANNÍS í 13 ár.

Kristján Kristjánsson

Fjöldi birtinga í nafni skólans á ritrýndum vettvangi 2007–2010
Mynd 1
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Heimild: Rannsóknarskýrslur akademískra starfsmanna HR 2007–2010.
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ráðstefnum/í ritrýndum ráðstefnuritum       Ritrýndar bækur
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Fjöldi greina sem birtar eru í nafni skólans í ritrýndum 
tímaritum 2007–2010 og þar af fjöldi greina í ISI tímarit. 
Mynd 2

2007 2008 2009 2010

Heimild: Rannsóknarskýrslur akademískra starfsmanna HR 2007–2010.

Fjöldi greina í ritrýnd tímarit Þar af fjöldi greina í ISI-tímarit 
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Fjöldi vísindagreina í ritrýndum tímaritum 
per akademískan starfsmann 2007–2010
Mynd 3

2007 2008 2009 2010

Heimild: Rannsóknarskýrslur akademískra starfsmanna HR 2007–2010.

Fjöldi birtinga per akademískan starfsmann Fjöldi birtinga í nafni skólans 
per akademískan starfsmann 
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Styrkupphæð úr innlendum 
samkeppnissjóðum til HR 2007–2010 í þús.kr.
Mynd 4 
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Heimild: Rannsóknarmiðstöð Íslands – 
RANNÍS og aðrir íslenskir samkeppnissjóðir
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fram hér að framan er árangur HR mældur í birtingum á ritrýndum 
vettvangi eftirtektarverður, sérstaklega í samanburði við aðra  
háskóla landsins. Fjöldi birtinga HR á ritrýndum vettvangi 
er ekki aðeins eftirtektarverður vegna fjölda birtinga, heldur 
einnig vegna þess hve hátt hlutfall ritrýndra greina er  
birt í hágæðatímaritum (ISI-tímaritum).

Mikill árangur hefur náðst í uppbyggingu Háskólans í Reykjavík 
á undanförnum árum. HR hefur nú náð þeim árangri að vera  
fremstur meðal jafningja á Íslandi sem rannsóknarháskóli á  
sínum sérsviðum. Skólinn birtir fleiri vísindagreinar á þeim 
sviðum en aðrir innlendir háskólar og er með stóran hluta birting-
anna í alþjóðlega viðurkenndum vísindatímaritum. Á sama tíma 
hefur nemendum í rannsóknarnámi við skólann fjölgað verulega 
og tengsl HR við atvinnulíf og alþjóðlegt samfélag hafa styrkst.

Eitt af meginmarkmiðum skólans er að halda áfram að eflast 
í rannsóknum og kennslu og hasla sér völl alþjóðlega á sínum 
sérsviðum. Skólinn gegnir í dag lykilhlutverki fyrir íslenskt sam-
félag og uppbyggingu þess til framtíðar. Háskólinn í Reykjavík er 
og verður leiðandi afl í rannsóknum og kennslu á sviðum tækni, 
viðskipta og laga á Íslandi. 
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Rannsóknarverðlaun Háskólans í Reykjavík voru veitt í annað 
sinn þann 11. mars 2011. Verðlaunin hlaut að þessu sinni 
Slawomir Marcin Koziel, dósent við tækni- og verkfræðideild 

HR. Slawomir lauk doktorsprófi í rafmagnsverkfræði frá 
Gdansk University of Technology árið 2000 og doktorsprófi í 
stærðfræði frá University of Gdansk árið 2003.

Slawomir kom til starfa við tækni- og verkfræðideild HR árið 
2007, eftir að hafa stundað rannsóknir við McMaster Uni-
versity í Kanada á árunum 2005-2006 og við Texas A&M 
University í Bandaríkjunum á árunum 2003-2004. Sérsvið 
hans eru á sviði hönnunar- og bestunaraðferða á sviði  
rafmagnsverkfræði.

Árið 2009 stofnaði Slawomir rannsóknarsetrið „Engineer-
ing Optimization & Modeling Center“ við tækni- og verk-
fræðideild HR (http://eomc.ru.is). Setrið stundar rannsóknir 
á sviði hraðvirkra staðgengilsaðferða og beitir þeim á sviði 
rafmagns- og flugvélaverkfræði.

Slawomir hefur fengið birtar 96 vísindagreinar í ritrýndum 
vísindatímaritum á ferli sínum, sem hann hefur ýmist ritað 
einn eða í samstarfi við aðra fræðimenn. Einnig hefur hann 
birt fjölda ritrýndra greina á ráðstefnum, eða samtals 111  
greinar. Þar að auki hefur hann haldið 33 erindi á vísindaráð-
stefnum um allan heim. Slawomir fékk nýlega rannsóknar-

Rannsóknarverðlaun 
Háskólans í Reykjavík 2011

styrk úr Rannsóknasjóði Vísinda- og tækniráðs til verkefnisins 
„Harðgerð, sjálfvirk staðgengilsmíðuð bestun örbylgjukerfa“ 
að upphæð 4,4 m.kr. á ári til næstu tveggja ára (2011-

2012). Árið 2009 og 2010 fékk Slawomir rannsóknarstyrk úr  
Þróunarsjóði HR og tækjakaupastyrk úr Tækjasjóði árið 2010.

Í álitsgerð dómnefndar segir að Slawomir sé einn öflugasti 
vísindamaður HR. Hann sé afar afkastamikill fræðimaður á 
sínu sviði, með yfir 31 vísindagrein í ritrýndum tímaritum og 
26 ritrýndar greinar á vísindaráðstefnum á árinu 2010. Þá hafi 
hann alltaf fengið hæstu einkunn í hinu árlega rannsóknar-
mati skólans, en þeir akademísku starfsmenn sem hana 
hljóta taka virkan þátt í hinu alþjóðlega rannsóknarsamfélagi, 
framlag þeirra er talsvert og tilvitnanir í verk þeirra umtals-
verðar.

Tilgangur rannsóknarverðlauna HR er að hvetja fræðimenn 
skólans til frekari dáða. Í dómnefnd sitja verðlaunahafi síð-
asta árs, rektor, formaður rannsóknarráðs og forstöðumaður 
rannsóknarþjónustu HR. Leitað var tilnefninga 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 þátttöku þeirra 
í rannsóknum innan HR, árangur þeirra við að laða ungt fólk 
að rannsóknarstörfum í HR og frumkvæði fræðimanna við 
að tengja akademískar rannsóknir við atvinnulífið.

Tækifæri eða tálsýn?
Stofnfrumur og vefjaverkfræði

Í þessari grein verður fjallað um stofnfrumur og þá möguleika sem þær geta 
boðið upp á í grunnrannsóknum, lyfjaþróun og læknisfræðilegri meðferð. 
Einnig verður fjallað um ört vaxandi grein verkfræðinnar, vefjaverkfræði 
og þá framtíðarmöguleika sem hún getur boðið upp á í læknisfræði, 
frumulíffræðirannsóknum, menntun verkfræðinga og hvernig Háskólinn 
í Reykjavík getur orðið leiðandi í þróun vefjaverkfræði á Íslandi.

Ólafur E. Sigurjónsson, forstöðumaður stofnfrumuvinnslu og grunnrannsókna 
í Blóðbankanum, og lektor við tækni- og verkfræðideild HR

Vefjaverkfræði: Mesenchymal stofnfrumur á Calcium Phosphate burðarvirki 
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af hólmi stofnfrumur úr fósturvísum eða 
vefjasértækar stofnfrumur til læknisfræði-
legrar meðferðar eða þá mikilvægu grunn-
þekkingu sem hægt er að nálgast með 
notkun þeirra.

Notkun stofnfrumna
Til að einfalda hlutina má segja að stofn-
frumur séu notaðar í þrennum tilgangi. Í 
fyrsta lagi til að auka skilning á frumulíf-
fræði og sjúkdómamyndun, í öðru lagi eru 
stofnfrumur notaðar í lyfjaþróun og í þriðja 
lagi í þróun á læknisfræðilegum með- 
ferðarúrræðum.

Stofnfrumur, vefjasértækar eða úr fóstur-
vísum, eru mjög öflugt grunnrannsókn-
artæki til að auka skilning á sérhæfingu 
frumna, fjölgun frumna og hvernig gallar 
í genamengi frumna geta leitt til mynd-

unar sjúkdóma. Ef við ímyndum okkur 
að sá genagalli sem veldur niðurbroti á  
dópamíntaugum í Parkinson sjúkdómnum 
væri þekktur, þá væri hægt að breyta 
stofnfrumum á þann máta að þær  
myndu innihalda það gallaða gen sem 
veldur niðurbroti á dópamíntaugum í  
Parkinson sjúkdómnum. Þessar stofn-
frumur væri svo hægt að sérhæfa yfir í 
taugafrumur og sjá hvaða sameindalíf-
fræðilegu ferlar eru virkjaðir í myndun á 
sjúkdómnum og hvort mögulegt sé að 
nýta þá þekkingu til að snúa sjúkdómnum 
við. Í lyfjaþróun hafa menn litið til stofn-
frumna sem öflugs tækis til að skima 
fyrir efnum sem mögulega má nota í  
lyfjagerð. Dæmi um slíkt væri t.d. að 
nota frumumódel þar sem hægt væri að 
sérhæfa stofnfrumur yfir í þær tegundir  
frumna sem verða fyrir skaða í beinþynn-
ingu (osteoporosis ) til að skima fyrir  
þúsundum mismunandi efnasambanda 
sem gætu mögulega dregið úr áhrif-
um beinþynningar. Það sem hefur hins  
vegar vakið hvað mesta athygli, sérstak- 
lega meðal almennings, er sá mikli mögu-
leiki sem stofnfrumur gætu haft í læknis-
fræðilegri meðferð. 

Stofnfrumur
Miklar vonir eru bundnar við stofnfrumur 
í grunnrannsóknum, lyfjaþróun og læknis-
fræði. Meðal annars hafa rannsóknir á 
stofnfrumum leitt af sér nýja grein innan 
læknisfræðinnar sem kölluð hefur verið, 
regenerative medicine, eða endurmynd-
unarlæknisfræði. 

Hugmyndir um stofnfrumur eru ekki nýjar 
af nálinni og má rekja upphaf orðsins 
til ritverka Ernst Haeckle og Theodore 
Boveri á seinni hluta 19. aldar. Þeir komu 
fram með þá tilgátu að allar lífverur væru 
upprunnar frá stofnfrumum sem gætu 
skipt sér ósamhverft, það er myndað 
eina stofnfrumu og eina sérhæfða frumu.  
Frægasti taugasérfræðingur allra tíma  
Nóbelsverðlaunahafinn Ramon y Cajal 
benti einnig á það seint á 19. öld að 
taugafrumur mynduðust við frumuskipt-

ingar frá minna sérhæfðum frumum og 
gaf þannig í skyn að allar taugar væru  
upprunnar frá taugastofnfrumum. Fyrstu 
beinu sannanirnar fyrir stofnfrumum komu 
þó ekki fyrr en snemma á sjöunda áratugn-
um þegar Till og McCulloch sýndu fram á 
tilvist blóðmyndandi stofnfrumna í bein-
merg músa og í kjölfar þess sýndu aðrir 
vísindamenn fram á að ein slík blóðmynd-
andi stofnfruma væri nægjanleg til að  
endurmynda allt blóðfrumukerfi músar-
innar. Vatnaskil urðu svo í rannsóknum 
á stofnfrumum árið 1998 þegar James 
Thomson og félagar í Háskólanum í Wis-
consin einangruðu fyrstir allra stofnfrumur 
úr fósturvísum manna og gátu sýnt fram 
á sérhæfingu þeirra í frumugerðir frá  
öllum þremur kímlögunum sem mynda 
líkamann.

Markmið vefjaverkfræðinnar er að nota 
verkfræðilega hugsun til að smíða 
lífrænan vef  og heil líffæri sem leyst geta 
af  hólmi skaddaðan vef  í líkamanum. 

Stofnfrumur eru þeim hæfileika gæddar 
umfram aðrar frumur að geta bæði fjölg-
að sér og sérhæft sig yfir í forverafrumur, 
það er geta undirgengist það sem kallað 
er ósamhverf frumuskipting (assymetric 
cell division). Stofnfrumum er gjarnan 
skipt í tvo flokka, vefjasértækar stofn- 
frumur (somatic stem cells) og stofn-
frumur úr fósturvísum (embryonic stem 
cells). 

Vefjasértækar stofnfrumur er að finna í  
okkur öllum og sjá þær um almennt 
viðhald á vefjum líkamans og viðgerð á 
minni vefjasköðum. Þær eru sérstaklega 
áberandi í vefjum þar sem mikillar  
endurnýjunar er þörf t.d. í blóðvef, þekju-
vef (t.d. í meltingarfærum og öndunarvegi) 
og húðvef en ekki eins áberandi í vefjum 
með takmarkaðri endurnýjunarhæfni eins 
og taugavef. Með aldrinum minnkar geta 

þessara stofnfrumna til að viðhalda ve-
fjunum og er það talin ein af ástæðum 
hrörnunar líkamans þegar við eldumst. 
Einnig hefur þeim möguleika verið kastað 
fram að krabbamein eigi uppruna sinn að 
rekja til stofnfrumna, svokallaðra krabba-
meinsstofnfrumna. Vefjasértækar stofn- 
frumur sérhæfast einungis yfir í þá  
kímlagsvefi sem þær teljast til. Blóðmynd-
andi stofnfrumur mynda blóðfrumur, 
húðstofnfrumur mynda húð- og hársekks-
frumur og svo framvegis. Erfitt getur verið 
að sérhæfa vefjasértækar stofnfrumur 
utan líkama, þó svo að undantekningar 
séu á slíku og ekki er alltaf auðvelt að fjöl-
ga þeim þegar þær hafa verið fjarlægðar 
úr sínu náttúrulega umhverfi. Hins vegar 
bjóða þær upp á mikla möguleika í læknis-
fræðilegri meðferð þar sem mögulegt er 

að sjúklingur geti þegið frumur úr sjálf-um 
sér og losnað þannig við ónæmisfræðileg 
vandamál sem oft fylgja því að þiggja fru-
mur og líffæri úr ósamgena einstaklingi.

Stofnfrumur úr fósturvísum eru einang-
raðar úr innri frumumassa kímblöðrunn-
ar (blastocyst), um það bil fimm til sex 
dögum eftir samruna sáðfrumu og egg-
frumu. Þær hafa þá eiginleika umfram 
vefjasértæku stofnfrumurnar að geta 
sérhæfst yfir í frumur allra þriggja kímlaga 
líkamans (innlags, miðlags og útlags) og 
geta, við réttar ræktunaraðstæður, fjölgað 
sér ótakmarkað utan líkama. Hins vegar, 
þegar þær eru græddar inn í tilraunadýr, 
oft til að kanna áhrif þeirra á viðgerð vefja, 
eiga þær það til að mynda furðuæxli (tera-
toma). Furðuæxli samanstanda af frumum 
úr öllum þremur kímlögunum og geta 
valdið alvarlegum skaða myndist þau t.d. 
í miðtaugakerfinu. Þrátt fyrir mikla hæfi- 
leika til sérhæfingar eru vísindamenn enn 
að þróa ræktunaraðferðir til að tryggja að 
réttar frumur sérhæfist. Það er ekki fýsi-
legt að það myndist beinfrumur í lungunum 
eða í taugakerfinu. Fjölmargir rannsóknar-
hópar vinna að lausn þessara vandamála 
og færast vísindin æ nær því að geta stýrt 
með meiri nákvæmni sérhæfingu stofn-
frumna í þann vef sem á að mynda. Fram-
leiðsla á hágæðastofnfrumulínum hefur 
verið vandamál. Umframfósturvísar sem 
yfirleitt eru notaðir til að búa til stofnfrumu- 
línur (embryonic stem cells), eru oftast 
umfram af þeirri ástæðu að gæði þeirra 
voru ekki nægjanleg til að mögulegt væri 
að nota þá til uppsetningar í legi. Til að 
framleiða hágæðastofnfrumulínur þyrfti 
að búa sérstaklega til fósturvísa með 
þeim eina tilgangi að nálgast stofnfrumur. 
Slíkt myndi verða siðferðislega mjög  
erfitt og skapa fleiri vandamál fyrir vísind-
in en það myndi leysa. Undanfarin tvö ár 
hafa nokkrir rannsóknarhópar lýst nýrri 
gerð stofnfrumna sem hlotið hafa nafnið 
induced pluripotent stem cells. Þessar 
stofnfrumur eru búnar til á tilraunastofum 
með því að yfirtjá gen sem vanalega eru 
mikið tjáð í stofnfrumum úr fósturvísum í 
venjulegum líkamsfrumum og endurstilla 
þar með gangverk frumnanna þannig að 
þær fara að haga sér eins og stofnfrumur 
úr fósturvísum með öllum þeim kostum 
og göllum sem því fylgja. Vegna þeirra 
aðferða sem notaðar eru við að yfirtjá 
þessi gen er ólíklegt að þessar frumur 
verði notaðar í læknisfræðilegri meðferð 
en á hinn bóginn er þarna komið rannsókn-
artæki sem gæti nýst í löndum þar sem 
notkun stofnfrumna úr fósturvísum er ekki 
leyfð eða litin hornauga af siðferðislegum 
ástæðum. Slíkar frumur munu ekki leysa 

Notkun stofnfrumna í læknisfræði-
legri meðferð
Þar sem stofnfrumur geta fjölgað sér 
ótakmarkað og sérhæfst yfir í allar frumur 
líkamans eru þær mjög áhugaverðar sem 
efniviður til lækninga og meðhöndlunar á 
sjúkdómum og sköðum sem einstakling-
ar verða fyrir á lífsleiðinni. Hvernig væri 
hægt að nota stofnfrumur til lækninga? 
Ein leiðin væri að sprauta ósérhæfðum 
stofnfrumum inn í blóðrásina og láta  
frumurnar rata sjálfar á svæðið sem gera 
á við. Þegar þangað er komið myndu 
vaxtarþættir í umhverfinu stýra sérhæf- 
ingu stofnfrumnanna yfir í viðeigandi  
frumur og umhverfið tryggja heildun frum- 
nanna við þann vef sem fyrir er. Vanda-
málið við þetta gætu hins vegar verið  
lélegar heimtur á frumum í skaddaða 
svæðið og möguleg sérhæfing stofnfrum-

na yfir í vef sem ekki á heima í viðkomandi 
vef. Ein lausn á slíku vandamáli gæti verið að 
sérhæfa stofnfrumur í viðeigandi frumur á  
tilraunastofunni, undir GMP-stöðlum 
og flytja frumurnar beint inn í skaddaða 
svæðið, t.d. með burðarvirki (scaffold). 
Slíkt myndi tryggja betri heildun frumna 
inn í skaddaða svæðið í hjartanu og draga 
úr líkunum á myndun óæskilegs vefjar. 
Spurningin er þá hvort læknavísindin séu 
komin á þetta stig? Stutta svarið er nei. 

Stofnfrumur eiga enn mjög langt í land 
með að vera notaðar í almennri læknis-
fræðilegri meðferð. Blóðmyndandi stofn-
frumur eru þó undantekning á þessu en 
þær hafa verið notaðar í nokkra áratugi 
sem stuðningsmeðferð með háskammta-
lyfjameðferð til að meðhöndla erfiða 
blóðsjúkdóma og nokkrar aðrar gerðir  
krabbameina. Tugþúsundir slíkra meðferða 
eru veittar í heiminum ár hvert. Hér á 
landi hefur þessi meðferð verið í boði  
undanfarin sjö ár með góðum árangri, í 
samvinnu Blóðbankans og blóðlækninga-
deildar Landspítala Háskólasjúkrahúss. 
Hins vegar er hvergi í hinum vestræna 
heimi verið að nota stofnfrumur í almennri 
læknisfræðilegri meðferð til að meðhöndla 
flókna sjúkdóma á borð við Alzheimer, 
Parkinson eða mænuskaða, svo örfá 

dæmi séu tekin. Það hafa hins vegar 
verið gerðar fjölmargar læknisfræðilegar 
rannsóknir með stofnfrumur sem gefið 
hafa áhugaverðar niðurstöður og munu 
með áframhaldandi rannsóknum mögu-
lega leiða til lækninga í framtíðinni. 

Stofnfrumur hafa ekki farið varhluta af 
því sem kallað hefur verið læknaferða-
mennska (medical tourism). Læknaferða- 
mennska gengur út að að sjúklingum 
með erfiða og yfirleitt ólæknandi sjúk-
dóma er boðið upp á meðferð gegn hárri 
greiðslu með þá von að skjótur bati hljótist 
af. Fjölmargar slíkar óábyrgar stofnanir 
bjóða í dag upp á meðferðir með stofn-
frumum, gegn hárri greiðslu, þar sem 
lofað er lækningu á sjúkdómum eins og 
multiple sclerosis, Parkinson, Alzheimer,  
mænuskaða og blindu. Engin vísindaleg 
eða læknisfræðileg rök benda til þess að 
hægt sé að nota stofnfrumur til meðhöndl-
unar á slíkum sjúkdómum og sköðum eins 
og staðan er í dag. Þessar stofnanir eru 
hættulegar og geta valdið rannsóknum á 
stofnfrumum og mögulegum raunveru-
legum læknisfræðilegum úrræðum veru-
legum skaða.

Stofnfrumur verða mikilvægar í læknis-
fræðilegri meðferð í framtíðinni. Nýlegar 
læknisfræðilegar rannsóknir benda til 
þess að fljótlega (innan tíu ára) verði hægt 
að nota stofnfrumur til viðgerða á smærri 
beinum og brjósksköðum, við meðhönd-
lun á sjálfsofnæmissjúkdómum og graft 
versus host sjúkdómi. Fjöldi læknisfræði-
legra tilrauna er í gangi með vefjasértækar 
stofnfrumur og fyrstu tilraunirnar með 
stofnfrumur úr fósturvísum manna munu 
hefjast á þessu ári.

Vefjaverkfræði
Þegar líffæri verða ónothæf vegna sjúk- 
dóma, hrörnunar eða áverka eru þær 
læknisfræðilegu lausnir sem boðið er upp 
á, að græða líffæri frá gjafa (lifandi eða 
látnum) í sjúkling eða nota vélræna tækni 
eins og gervilunga, gerviliði og blóðskiljun 
til að taka yfir starfsemi bilaða líffæris-
ins. Þessum lausnum fylgja margvísleg 
vandamál eins og skortur á hentugum 
líffærum til gjafa, gervilíffæri sem eiga 
ekki vel við lífeðlisfræði mannsins og fleira.

Nokkrar lausnir hafa verið settar fram til að 
leysa slík vandamál. Nota líffæri úr spen-
dýrum með svipaða lífeðlisfræði og menn, 
t.d. svín. Slíkt verður samt ekki líklegt þar 
sem sjúkdómar sem erfitt gæti reynst að 
eiga við, geta flust á milli dýra og manna. 
Hanna og smíða líffæri úr t.d. stofnfrum-
um og eiga til á lager rétt eins og í dag 
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eru til blóðhlutar á lager í blóðbönkum um 
heim allan. Slík hönnun og smíði er kölluð 
vefjaverkfræði.

Vefjaverkfræði nýtir sér m.a. þekkingu úr 
lífvísindum, efnisfræði, læknisfræði og  
vefjaverkfræði. Markmið vefjaverkfræðinn- 
ar er að nota verkfræðilega hugsun til að 
smíða lífrænan vef og heil líffæri sem leyst 
geta af hólmi skaddaðan vef í líkamanum. 
Áður en mögulegt verður að beita vefja-
verkfræðinni til að opna líffæralagera, t.d. 
innan blóðbanka, þarf að leysa fjölmörg 
vandamál. Hvers konar frumur gæti verið 
hægt að nota til að smíða líffæri og vefi? 
Er mögulegt að nota vefjasértækar stofn-
frumur eða stofnfrumur úr fósturvísum? 
Hvaða efni er mögulegt að nota í burðar-
virki sem notuð yrðu við smíði líffæra?  
Notum við lífræn efni eða gerviefni? 
Hvernig verða verkfræðileg vandamál 
leyst? Hvernig verður hægt að tryggja 
fjölgun frumna í nægilegu magni? Hvernig 
má tryggja að frumurnar þroskist með 
þeim hætti sem tryggir starfshæfni þeirra? 

Ef við lítum til þróunar í löndunum í kring-
um okkur þá munu blóðbankar gegna lykil-
hlutverki sem miðstöð fyrir ýmsar tegund-
ir af frumum, vefjum og líffærum. Bíður 
okkar framtíð þar sem læknar munu ekki 
einungis panta rauðfrumur og blóðflögur 
frá blóðbönkum heldur líka nýru, lifur, bein 
o.m.fl.? Ljóst er að ennþá er þetta ekki í 
augsýn en í framtíðinni verður þróunin í 
þessa átt. Einn helsti vaxtarsproti nýsköp-
unar í læknisfræði, lífvísindum, efnisfræði 
og verkfræði er samstarf þessara sér-
greina til að byggja upp þekkingu á sviði 
vefjaverkfræði þar sem vefir og líffæri eru 
byggð upp úr stofnfrumum. Þar munu 
háskólar á borð við Háskólann í Reykjavík 
í gegnum grunnrannsóknir og menntun á 
verkfræðinemum verða í lykilstöðu í þróun 
vefjaverkfræði til notkunar í læknisfræði-
legum meðferðum í framtíðinni.

Rannsóknir á stofnfrumum 
og vefjaverkfræði
Undanfarin ár hefur verið byggður upp 
rannsóknarhópur í stofnfrumulíffræði 
og vefjaverkfræði í Blóðbankanum og 
við tækni- og verkfræðideild Háskólans í 
Reykjavík. Markmið rannsóknanna er að 
nota stofnfrumulíffræði og vefjaverkfræði 
til að auka skilning okkar á beinsérhæfingu 
og blóðmyndun. Og að þróa aðferðir til 
myndunar á beinvef á þrívíddarburðar-
virkjum (scaffold) með líffræðilegum og 
verkfræðilegum nálgunum.

Innan rannsóknarhópsins eru doktors-
nemar, meistaranemar og BSc-nemar.  

Ramona Lieder, doktorsnemi við tækni- 
og verkfræðideild HR (samstarf við Gissur 
Örlygsson – Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
og Genís), rannsakar lífvirkni kítosan til 
mögulegrar notkunar til húðunar á títan- 
ígræði sem nota má t.d. í tannviðgerðum 
og liðskiptaaðgerðum. Auk þess rannsak-
ar Ramona hlutverk kítínasalíkra próteina í 
beinmyndun frá mesenchymal stofnfrum-
um. Níels Árni Árnason, meistaranemi við 
umhverfis- og lífvísindadeild HÍ (samstarf 
við Kristbjörn Orra Guðmundsson og Jon-
athan Keller – National Cancer Institute 
USA), rannsakar hlutverk gensins Dlg7 á 
blóðmyndun frá stofnfrumum úr fósturví-
sum. Einnig hafa nokkrir BSc-verkfræði- 
nemar við tækni- og verkfræðideild 
HR unnið að smærri verkefnum á 
rannsóknarstofunni, bæði sem sjálfstæð 
rannsóknarverkefni og nýsköpunarsjóðs-
verkefni (Áróra Helgadóttir, Jóna V. 
Kristjánsdóttir, Valgerður H. Einarsdóttir, 
Hrefna Stefánsdóttir, Þóra K. Kristinsdóttir). 
 
Rannsóknarhópurinn bíður upp á fjölbreyti- 
leg rannsóknarverkefni fyrir doktorsnema, 
meistaranema og BSc-nema í heilbrigðis-
verkfræði og lífvísindum. 
 
Tækifæri eða tálsýn?
Stofnfrumur og vefjaverkfræði geta  
dýpkað skilning okkar á tilurð sjúkdóma,  
gefið okkur nýja innsýn inn í grunnlíffræði 
frumna, til dæmis hvernig frumur fjölga 
sér, sérhæfast og mynda vefi. Stofnfrum-
ur geta einnig hjálpað okkur við að þróa 
staðlaðar ræktunaraðferðir sem í fram-
tíðinni verður hægt að beita til ræktunar á 
stofnfrumum í læknisfræðilegum tilgangi. 
Læknavísindin eru, hvað þetta varðar, 
komin skammt á veg og töluverður tími 
mun líða þar til stofnfrumur verða hluti 
af venjulegri læknisfræðilegri meðferð. 
Vísindamenn og læknar þurfa að vinna í 
samstarfi við fjölmiðla og sýna varúð svo 
að ekki vakni falskar vonir hjá sjúklingum 
og aðstandendum þeirra þegar kemur að 
því að ræða möguleika á notkun stofn-
frumna í læknisfræðilegri meðferð. Það er 
mikilvægt að draga upp raunsæja mynd og 
útskýra vel hver hin raunverulega staða er 
í dag. Það leikur enginn vafi í mínum huga 
á, að stofnfrumur og vefjaverkfræði munu 
verða notaðar við meðhöndlun á ýmsum 
sjúkdómum í framtíðinni. Til að slíkt verði 
að veruleika þarf öflugar grunnrannsóknir 
og vel ígrundaðar klínískar tilraunir sem 
gefa vísindamönnum og læknum áreiðan-
legar niðurstöður sem hægt er að byggja á 
raunsæja læknisfræðilega meðferð í fram-
tíðinni. Stofnfrumur og vefjaverkfræði eru 
spennandi tækifæri fyrir HR ef rétt verður 
haldið á spilunum. 

Dr. Ólafur E. Sigurjónsson útskrifaðist með 
doktorsgáðu í stofnfrumulíffræði og ónæmis- 
fræði frá Háskólanum í Osló árið 2006. Hann 
hefur frá 2006 gegnt stöðu forstöðumanns 
stofnfrumuvinnslu og grunnrannsókna í Blóð-
bankanum. Ólafur hefur verið lektor við tækni- 
og verkfræðideild HR síðan 2008.

Dr. Ólafur E. Sigurjónsson

Stofnfrumur verða 
mikilvægar í læknis-
fræðilegri meðferð í 
framtíðinni. Nemendur frá Menntaskólanum við  

Hamrahlíð og Menntaskólanum í Reykja-
vík báru sigur úr býtum í HR-áskoruninni 
sem haldin var í Háskólanum í tengslum 
við Háskóladaginn.

Þrjú lið kepptu til úrslita og hlutskarpastir 
urðu Ásgeir Valfells úr Menntaskólanum 
við Hamrahlíð og Hjörvar Logi Ingvarsson 
úr Menntaskólanum í Reykjavík. Þeir hlutu 
vegleg peningaverðlaun og fá felld niður 
skólagjöld á fyrstu önn sinni í Háskólanum 
í Reykjavík, kjósi þeir að stunda nám við 
skólann.

Áskorunin í ár fólst í því að hanna og smíða 
gosþjón sem notar a.m.k. 20 aðgerðir 
(með svokölluðum dómínóáhrifum) til þess 
að hella gosi úr flösku á tilsettum tíma. 
Keppnin reynir verulega á tæknilegt 
innsæi, hugmyndaflug og úrræðasemi.

Gosvélin átti að vera í anda teiknimynda-
höfundarins Rube Goldberg, en dæmi um 
slíka vél má sjá á myndbandi frá hljómsveit- 
inni OK Go (m.a. á YouTube).

HR-áskorunin er hönnunarkeppni, opin  
öllum þeim sem hvorki hafa lokið 
háskólanámi né stunda háskólanám. 
Keppt er árlega á vorönn og er glímt við 
nýja þraut hverju sinni. 

Nemendur frá 
MH og MR sigra 
í HR-áskorun
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vængirnir aflagast við flugið – bæði vegna vænghreyfingarinnar 
sjálfrar og vegna krafta frá loftstreyminu. Þetta er mjög mikilvægt 
þar sem þetta ræður lyftigetunni við mismunandi aðstæður í  
flugi. Markmið seinni rannsóknarinnar er að kanna hvernig eigi 
að nota vængina og stélið til að stýra og regla flygildið á sjálfvirk-
an hátt. Niðurstöður beggja þessara rannsókna munu gera það 
kleift að smíða flygildi með mun meiri flughæfni en þau flygildi 
sem eru til staðar í dag.

Grunnprófanir hafa þegar verið gerðar á einföldum vængjum. 
Einfaldur vélbúnaður til að framkvæma vænghreyfingu (vængja-
slátt og snúning á væng) hefur verið hannaður og má sjá hann á 
mynd 3. Flatar balsaviðsplötur, styrktar með mismunandi aðferð-
um, voru notaðar sem vængir. Framkvæmdar voru mælingar á 
borði til að líkja eftir aðstæðum í flugtaki. Uppsetning tilraunar er 
sýnd á mynd 4. Vængurinn hreyfist í hálfhring í láréttu plani. Að-
fallshorni vængsins er breytt frá núll upp í sjötíu gráður. Mældur er  
lóðréttur kraftur við snúningsás vængsins. Lóðréttur kraftur 
sem fall af tíma fyrir mismunandi aðfallshorn má sjá á mynd 5.  

prófanir. Þegar tekist hefur að þróa flygildi af þessari stærðar-
gráðu er hægt að skala það niður á við.

Grunnhugmynd að fyrsta flygildinu má sjá á mynd 2. Vængir  
flygildisins eru sjálfstæðir og eru notaðir til að framkalla krafta til 
að halda því á lofti, knýja það áfram og stýra því. Stélið er einnig 
nýtt til stýringar og reglunar. Um borð eru rafmótorar, flugtölva, 
rafhlöður, skynjarar og annar rafbúnaður. Flygildið verður sjálf-
stýrt og mun nota t.d. GPS til staðsetningar og myndavélar við 
stýringar.

Hönnun vængja og vænghreyfinga
Núverandi rannsóknir á RÓF beinast annars vegar að hönnun 
vængjanna og vænghreyfinganna, og hins vegar að hönnun sjálf-
virks reglunarkerfis. Fyrri rannsóknin mun leiða í ljós hvernig best 
sé að hanna vængi (m.t.t. ytri lögunar og burðargetu) og væng-
hreyfingar (m.t.t. útslags og vængsláttartíðni) sem gera flygildinu 
kleift að ná mikill flughæfni. Í þessu felst meðal annars að kanna 
samspil loftstreymisins og vængjanna, þ.e. athuga þarf hvernig 

Vélfuglar
Þróun á flygildum með vængjaslætti

Flygildin verða notuð í margbreytilegu og erfiðu umhverfi og við 
lausn á flóknum verkefnum. Þess vegna verða þau að vera létt 
og sterk, hljóðlát, geta flogið í breytilegum vindstyrk og stefnu, 
geta tekið á loft eða lent án þess að nota flugbraut, flogið mjög 
hægt og jafnvel svifið á sama stað, og skipt mjög skarpt um  
stefnu. Auk þessa, verða flygildin að vera ódýr og auðveld í notkun. 

Hefðbundin flugvélaverkfræði
Ljóst er að hefðbundnar smáflugvélar sem eru notaðar í dag 
uppfylla ekki allar þessar kröfur. Flestar smáflugvélar eru hann-
aðar eins og stórar flugvélar, þ.e. þær eru með fasta vængi og 
nota skrúfuhreyfil. Slíkar flugvélar geta ekki skipt mjög skarpt 
um stefnu, flogið mjög hægt eða svifið á sama stað. Þyrlur hafa 
hins vegar mikla flughæfileika, en þær eru aftur á móti ákaflega 
orkufrekar og mjög hávaðasamar. Í dag er hægt að kaupa ódýr 
fjarstýrð flygildi sem nota vængjaslátt til flugs. Þessi flygildi hafa 
takmarkaða flughæfileika, t.d. fljúga þau tiltölulega hægt, geta 
ekki svifið á sama stað, og eru mjög sein til að breyta um stefnu. 
Dæmi um slíkt flygildi má sjá á mynd 1.

Fuglar, flugur og fiðrildi búa yfir einstökum flughæfileikum og 
þess vegna er eðlilegt að líta til náttúrunnar við þróun flygildanna. 
Venjulegar dúfur (Columbia livia) geta flogið á 80 km/klst. hraða, 
en það jafngildir um það bil 75 sinnum líkamslengd dúfunnar 
per sekúndu [2]. Til samanburðar þá hlaupa menn 3-4 líkams- 
lengdir per sekúndu, hestur hleypur 7, blettatígur um 18, og 
hljóðfrá flugvél, eins og t.d. SR-71 sem flýgur á Mach 3, ferðast 
um 32 sinnum lengd flugvélarinnar per sekúndu. Snúningshraði 
(e. roll rate) orrustuflugvéla getur náð 720 gráðum per sekúndu. 
Svölur (Hirundo rustics) geta hins vegar náð snúningshraða allt 
að 5000 gráðum per sekúndu [2]. Rannsóknir hafa sýnt að flug 
með vængjaslætti getur verið hagkvæmara en flug með föstum 
vængjum [3], sérstaklega þegar um er að ræða litla vængi, t.d. á 
litlum fuglum og á flugum og skordýrum.

Hefðbundin flugvélaverkfræði snýst um að hanna flugvélar sem 
fljúga mjög hátt og mjög hratt. Við þannig aðstæður er hægt að 

gera einfaldanir á grundvallarfræðum flugs, t.d. er hægt að gera 
ráð fyrir að streymið sé æstætt (e. steady flow) og einnig er hægt 
að sleppa áhrifum vegna seigju loftsins. Flug með vængjaslætti 
fer fram við allt aðrar aðstæður þar sem ekki er hægt að gera 
áðurnefndar einfaldanir og hefðbundnar hönnunaraðferðir gilda 
því ekki. Margir flugvélaverkfræðingar hafa því áhuga á að öðlast 
dýpri skilning á því hvað sé að gerast í streyminu í kringum væng-

ina [5,6], á meðan aðrir eru að reyna að þróa flygildi með vængja-
slætti [7,8]. Áhugi flestra beinist þó að mjög litlum flygildum, t.d. 
á stærð við litla fugla eða flugur, þ.e. flygildi með vænghaf minna 
en 15 cm og þyngd minni en 100 grömm.

Á RÓF höfum við þó ákveðið að byrja á stærri flygildum, þ.e. með 
vænghaf upp undir einn metra og þyngd allt að einu kílógrammi. 
Þetta gerir það að verkum að hægt er að nota íhluti beint út úr 
búð, t.d. mótora, tölvur, skynjara, og þarf því ekki að þróa þá frá 
grunni. Flygildið er einnig mun meðfærilegra, sem auðveldar allar 

Mynd 2: Skematísk mynd af sjálfvirkum vélfugli sem notar vængjaslátt til 
flugs. Áætlað vænghaf er um 80 cm og þyngd um 1 kg.

Mynd 3: Vélbúnaður fyrir vængjaslátt. Tveir mótorar knýja áfram vænginn. Sá 
stærri (90W) sér um vængjasláttinn á meðan sá minni (16W) sér um snúning 
vængsins. Heildarþyngd vélbúnaðar og mótora er um 100 grömm.

Mynd 4: Uppsetning á tilraun á borði til að líkja eftir aðstæðum í flugtaki. 
Mældur er kraftur í lóðrétta stefnu sem fall af tíma í vænghreyfingunni.

Leifur Þór Leifsson, lektor við tækni- og verkfræðideild HR

Mynd 1: Slowhawk 2 
fjarstýrt flygildi, fram-
leitt af Hobbytechnik 
[4], með vænghaf 
1.5 m og þyngd 550 
grömm. Flughraði 
er í kringum 10 km/
klst og burðargeta 
um 400 grömm.

Á rannsóknarstofu fyrir ómönnuð farartæki (RÓF) [1] við tækni- og 
verkfræðideild Háskólans í Reykjavík (HR) er verið að þróa nýstárleg 
flygildi (e. ornithopter) sem nota vængjaslátt til flugs. Þessi flygildi verða 
sjálfvirk og gædd miklum flughæfileikum svo þau nýtist við ýmiss konar 
verkefni eins og t.d. eftirlit, umhverfismælingar, leit eða könnun á opnum 
svæðum sem erfitt er að komast að og leit inni í rústum eða byggingum. 
Þróun flygildanna mun auka skilning á flugi með vængjaslætti, ásamt því 
að leggja grunninn að verkfræðilegum hönnunaraðferðum fyrir slík tæki.
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Þjónustuverðlaun Háskólans í Reykjavík voru veitt í fyrsta 
sinn þann 11. mars sl. Ákveðið var að deila verðlaununum 
á milli tveggja starfsmanna skólans; Grétu Matthíasdóttur, 
starfs- og námsráðgjafa í stúdentaþjónustunni og Jóns Inga 
Hjálmarssonar, umsjónarmanns fasteigna, í ljósi þess að  
annað þeirra fékk flestar og bestar tilnefningar frá starfsmönn- 
um skólans og hitt frá nemendum skólans. Þótti dómnefnd 
því farsælast og sanngjarnast að skipta verðlaununum á milli 
þeirra tveggja.

Í dómnefnd þjónustuverðlauna HR sitja rektor, formaður 
námsráðs, formaður rannsóknarráðs og formaður Stúdenta-
félags HR og fer nefndin yfir tilnefningar frá nemendum og 
starfsmönnum og byggir val sitt á þeim.

Í rökstuðningi dómnefndar fyrir vali sínu sagði m.a.:
„Þeir starfsmenn sem hljóta þjónustuverðlaunin í ár fyrir 
mikinn metnað og framúrskarandi þjónustu eiga það  
sameiginlegt að vera einstaklega jákvæðir, drífandi og með 
þægilega nærveru. En það er ekki það eina, þeir skila sínu 
starfi af heilum hug, vandvirkni og sannkölluðum HR-anda.“

Markmið þjónustuverðlauna Háskólans í Reykjavík er 
að hvetja starfsfólk skólans til að veita framúrskarandi  
þjónustu, hvort sem er fyrir nemendur eða starfsfólk skólans. 

Þjónustuverðlaun 
Háskólans í Reykjavík 2011

Hámarkskraftur fyrir hvert aðfallshorn er svo sýndur á mynd 6.

Niðurstöðurnar sýna að í flugtaki er hægt að ná lyftikrafti allt að 
einu kílógrammi með öðrum vængnum. Augljóslega má bæta 
hönnun vængjanna töluvert, en þessar einföldu tilraunir sýna 
greinilega að hægt er að ná nægjanlegum lyftikrafti til flugs. 
Spurningin er hins vegar hvernig sé hægt að stýra flygildinu rétt 
þannig að það geti hafið sig til flugs.

Síðasta sumar vann nemandi við RÓF að þróun reglunartækni fyrir 
flygildi. Keypt var flygildi eins og sýnt er á mynd 1 og búnaður var 
settur um borð fyrir sjálfvirka reglun. Verkefnið gekk upp og það 
tókst að ná sjálfvirku flugi með flygildinu. Skýrslu verkefnisins má 
nálgast á vefsíðu RÓF [1] og vídeómyndir af flugprófunum í [9].

Á núverandi vorönn er verið að smíða lághraða vindgöng við HR 
sem verða notuð við frekari rannsóknir á vængjunum. Þróun á 
vængjunum mun svo halda áfram næsta sumar. Einnig verða 
áframhaldandi rannsóknir á sjálfvirku reglunartækninni. Áhuga-
samir nemendur, bæði í grunnnámi og framhaldsnámi, sem vilja 
taka þátt í þessu verkefni, eru hvattir til að senda fyrirspurnir á 
leifurth@ru.is. 

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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Mynd 5: Lóðréttur kraftur á væng úr balsaviði (50cm x 10cm x 2mm) án 
styrkingar sem fall af tíma í hálfu vængslagi.

Mynd 6: Hámarkslóðréttur kraftur á væng sem fall af aðfallshorni, með og 
án styrkinga.

Fuglar, flugur og fiðrildi búa
yfir einstökum flughæfileikum 
og þess vegna er eðlilegt að líta til 
náttúrunnar við þróun flygildanna.
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og betri nýtingu fjármuna. Í sjálfbærri 
nýsköpun er leitast við að skapa ný  
efnahagsleg verðmæti og um leið viðhalda 
gæðum náttúrunnar og efla mannréttindi. 
Sjálfbær nýsköpun færir okkur nær mark-
miðum sjálfbærrar þróunar og hjálpar við 
að vinda ofan af því ójafnvægi sem ríkir á 
milli umhverfis, efnahags og samfélags.

Aukinn áhugi á sjálfbærni á Íslandi 
Þekking og áhugi á málefnum sjálfbærr-
ar þróunar hefur vaxið á undanförnum 
árum um allan heim. Ekki þarf að fjölyrða 
um þá auknu umræðu sem orðið hefur á 
alþjóðlegum vettvangi um þessi málefni, 
svo sem um orkunotkun, loftslagsbreyt-
ingar, siðferði í viðskiptum, heilsu, hættu-
leg efni og mannréttindi. Í kjölfarið hafa 
skapast nýjar þarfir hjá neytendum, fram-
boð og eftirspurn eftir vistvænum vörum 

um sviðum. Mikilvægt er að leiðrétta 
þennan misskilning því sjálfbærni snýst í 
raun um mun víðara sjónarhorn þar sem 
hugsað er hnattrænt og til langs tíma. 
Sjálfbær þróun snýst um að í senn auka  
efnahagsleg verðmæti, viðhalda gæðum 
náttúrunnar og efla mannréttindi fyrir alla 
jarðarbúa til langs tíma. Markmiðið er 
að við getum mætt þörfum okkar í dag 
án þess að skerða möguleika komandi 
kynslóða til að mæta þörfum sínum  
(Sameinuðu þjóðirnar 1987). 

Sjálfbær nýsköpun styður við sjálfbæra 
þróun. Hún getur snúist um fjölmarga 
þætti sem tengjast ferlum, vörum og þjón- 
ustu svo sem skilvirkari notkun hráefna, 
bætta heilsu, aukið jafnrétti og réttlæti, 
minni efnanotkun, minni úrgang, minni 
mengun, minni notkun jarðefnaeldsneytis 

„Allar félagslegar og hnattrænar áskoranir 
okkar eru viðskiptatækifæri í dulargervi“ 
sagði Peter Drucker árið 2003 undir lok 
farsællar starfsævi (Cooperrider 2008). 
Heimurinn stendur í dag frammi fyrir 
fjölmörgum áskorunum um samspil 
hagrænna, félagslegra og umhverfislegra 
þátta sem munu marka framtíð komandi 
kynslóða. Íslendingar hafa ekki farið var-
hluta af aukinni umræðu um þessi mál og 
kröfum sem þeim tengjast. Aðstæður á 
Íslandi ásamt vaxandi þekkingu og áhuga 
Íslendinga fela í sér tækifæri til að styrkja 
íslenskt atvinnulíf og um leið taka þátt í að 
leysa þessar áskoranir á farsælan hátt.

Hvað er sjálfbær nýsköpun?
Í almennri umræðu er stundum látið 
sem sjálfbærni feli í sér að samfélag, t.d.  
Ísland, verði sjálfu sér nægt á sem flest-

Sjálfbær nýsköpun – 
dulbúin viðskiptatækifæri fyrir íslensk fyrirtæki
Rögnvaldur J. Sæmundsson, dósent við viðskiptadeild HR 
og Birna Helgadóttir, ráðgjafi hjá Alta

og þjónustu hefur aukist, ungt fólk fer nýjar 
leiðir í náms- og starfsvali auk þess sem 
meiru fjármagni er varið til rannsókna og 
tækniþróunar á sviði orku- og umhverfis- 
mála.

Margt bendir til þess að áhugi Íslendinga á 
málum sem lúta að sjálfbærni sé einnig að 
aukast. Þrátt fyrir fjárhagslegar þrengingar 
þjóðarinnar virðast Íslendingar í auknum 
mæli velja vörur eða valkosti sem hafa 
jákvæðari áhrif á umhverfi og heilsu. Þetta 
má meðal annars sjá á stórauknu framboði 
í verslunum af umhverfismerktum vörum, 
aukinni áherslu á vistvæn innkaup hjá 
hinu opinbera, auknum fjölda fyrirtækja 
með norræna umhverfismerkið Svaninn, 
mikilli fjölgun skóla með Grænfánann og 
að æ fleiri býli hafa fengið lífræna vottun. 
Umhverfisvísar Reykjavíkurborgar fyrir 
árið 2009 sýna einnig bætta frammistöðu 
í umhverfismálum, en þar kemur fram 
að dregið hefur úr heimilisúrgangi, losun 
gróðurhúsalofttegunda og svifryki auk 
þess sem einkabílanotkun fer minnkandi. 
Að lokum má nefna að í drögum að nýrri 
orkustefnu fyrir Ísland endurspeglast aukin 
áhersla á sjálfbæra nýtingu orkuauðlinda á 
Íslandi  og í drögum að nýrri aðalnámskrá 
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 
er sjálfbærni einn af fimm grunnþáttum 
menntunar.

Í nýrri stefnumörkun ríkisstjórnarinnar,  
Ísland 2020, eru sett fram markmið sem 
sýna skýran vilja til að styðja við tækifæri 
til nýsköpunar á sviði umhverfismála og 
sjálfbærni (Forsætisráðuneytið 2011). Sem 
dæmi má nefna markmið um að vistvæn 
nýsköpun og afurðir hennar verði helsta 
vaxtargreinin næsta áratug, með 20% 
árlegan vöxt í veltu sem tvöfaldist fyrir 
2015, miðað við 2011. Í stefnumörkuninni 
segir: „vistvæn nýsköpun skapar einstakt 
sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og er 
mikilvægt framlag til sjálfbærrar þróunar“ 
(bls. 10).

Hvernig tækifæri felast í sjálfbærri 
nýsköpun?
Þegar fjallað er um sjálfbæra nýsköpun 
beinist athyglin gjarnan að nýrri orku- eða 
umhverfistækni, t.d. nýtingu endurnýjan- 
legrar orku. Tækifærin eru þó miklu 
víðtækari og ná til allra fyrirtækja hvort 
sem þau eru ný eða gömul, stór eða smá. 
Á flestöllum sviðum atvinnulífsins eru 
tækifæri til að bjóða vörur og þjónustu 
sem uppfylla nýjar þarfir um sjálfbærni 
og nota nýjar aðferðir til að minnka það 
ójafnvægi sem nú ríkir á milli umhverfis,  
efnahags og samfélags. Sumir fræðimenn 
ganga jafnvel svo langt að segja að sjálf-

bærni verði helsti drifkraftur nýsköpunar á 
næstu misserum og því verði öll fyrirtæki 
að taka tillit til þessara breytinga hvort 
sem þeim líki betur eða verr. Færni til sjálf-
bærrar nýsköpunar muni því skipta miklu 
máli fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja og 
þjóða (Nidumolu o.fl. 2009).

Til að skýra nánar hvernig tækifæri felast í 
sjálfbærri nýsköpun er gagnlegt að skipta 
henni í nokkrar gerðir eftir umfangi og eðli 
þeirra breytinga sem hún felur í sér. Á 
mynd 1 eru settar fram fjórar gerðir sjálf-
bærrar nýsköpunar sem afmarkast annars 
vegar af því hversu róttækar breytingarnar 
eru fyrir atvinnugreinina og fyrirtækið og 
hins vegar af því hvort þær snúa að vinnu-
ferlum fyrirtækisins og nánustu samstarfs- 
aðila eða vörum þess og þjónustu. 

1. Úrbætur í núverandi ferlum. Hér er átt  
 við breytingar í núverandi vinnuferlum  
 sem minnka neikvæð áhrif þeirra svo  
 sem mengun, úrgang, orkunotkun eða  
 álag á starfsfólk. Með breyttu hugar- 
 fari, einföldum tæknibreytingum og  
 samstarfi við birgja og viðskiptavini  
 má ná talsverðum árangri án þess að  
 gera grundvallarbreytingar á starfsemi  
 fyrirtækisins. Dæmi um þetta er að 
 taka upp nýjar aðferðir við umhverfis-  
 og öryggisstarf, setja upp nýja tegund  
 af mengunarvarnarbúnaði í framleiðslu,  
 fara nýjar leiðir við menntun starfsfólks  
 eða koma á samstarfi við birgja um að  
 uppfylla strangari kröfur um áhrif á um- 
 hverfi og samfélag. Oft eru notaðar  
 umhverfis- eða siðgæðisvottanir til að  
 staðfesta gagnvart viðskiptavinum  
 að unnið sé að slíkum úrbótum á kerfis- 
 bundinn hátt.
2. Úrbætur á vörum og þjónustu. Hér er  
 átt við breytingar sem draga úr  
 neikvæðum áhrifum á líftíma þeirrar vöru  
 og þjónustu sem fyrirtæki bjóða  
 viðskiptavinum. Því er t.d. hægt að ná  
 fram með breyttri vöruhönnun sem  
 bætir  efnanýtingu í framleiðslu, eykur  
 endingartíma, bætir áhrif á heilsu og  
 auðveldar endursölu eða endurvinnslu.  
 Eða með því að gera breytingar á þjón- 
 ustuframboði, t.d. veitingastaður sem  
 leggur aukna áherslu en áður á hollustu  
 þeirra rétta sem hann býður upp á. 
3. Tæknibylting. Þó úrbætur á ferlum  
 fyrirtækisins geti skilað góðum árangri 
 takmarkast þær gjarnan af tækni og  
 aðferðum sem ekki voru þróaðar með  
 sjálfbærni í huga. Til að ná enn lengra  
 þarf oft að gera róttækar breytingar á  
 framleiðsluaðferðum eða hönnun vöru  
 og þjónustu og áhrif þeirra geta jafnvel  
 náð til stórs hluta virðiskeðjunnar. Sem  

 dæmi um slíkar tæknibyltingar má  
 nefna tækni sem notuð í nýjum  
 kynslóðum farartækja, nýjum gerðum  
 sólarrafhlaða og vistvænum byggingum.  
4. Drífandi sjálfbærnisýn. Hér er átt við  
 breytingar á viðskiptahugmynd og fram- 
 tíðarsýn fyrirtækja. Þær geta snúist um  
 að koma til móts við nýjar þarfir  
 viðskiptavina og framtíðarsýnin vísar  
 veginn til aukinnar sjálfbærni í allri starf- 
 semi fyrirtækisins. Þetta getur kallað  
 á róttækar nýjungar í viðskiptalíkönum  
 og skipulagi atvinnugreina. Dæmi um  
 fyrirtæki á þessu stigi er fyrirtækið  
 Patagonia sem hannar og selur úti- 
 vistarfatnað, fyrirtækið Zipcar sem  
 leigir út bíla í stórborgum og Graamen  
 Bank sem veitir örlán til fátækra frum- 
 kvöðla. 

Stærstu tækifærin liggja í því að byggja 
sjálfbærni inn í viðskiptahugmynd fyrir-
tækisins. Í starfandi fyrirtækjum kallar það 
oft á mjög róttækar breytingar á starfsemi 
þeirra og því getur verið skynsamlegt að 
stefna þangað í smærri skrefum þar sem 
fyrst er leitast við að bæta núverandi ferla, 
vörur og þjónustu. Þetta hefur t.d. hús-
gagnafyrirtækið IKEA gert um árabil og 
sjálfbærni orðið sívaxandi þáttur í fram-
tíðarsýn þess. Ný fyrirtæki geta hins vegar 
séð tækifæri í því að byggja sjálfbærni 
inn í viðskiptahugmynd fyrirtækisins frá 
upphafi. Slíkt skapar þeim strax ákveðna 
sérstöðu og getur skilað miklum fjárhags-
legum ávinningi ef vel tekst til, en þar sem 
um róttækar breytingar er að ræða geta 
þær verið áhættusamar og tekið lang-
an tíma að verða að veruleika. Það getur 
því verið auðveldara fyrir ný fyrirtæki að 
þróa vörur og þjónustu sem hjálpar starf-
andi fyrirtækjum að gera úrbætur á starf-
semi sinni í smærri skrefum, t.d. eins og 
fyrirtækið Marorka sem aðstoðar skipafé-
lög við að minnka orkunotkun sína.

Mynd 1. Mismunandi gerðir sjálfbærrar nýsköpunar 
 (byggt á Hart 1997 og Nidumolu o.fl. 2009) 

Í þessari grein er bent á tækifæri til nýsköpunar sem fylgja aukinni áherslu á sjálfbærni á Íslandi 
og erlendis. Tækifærin eru mörg, ekki bara fyrir fyrirtæki sem vinna að nýrri orku- og umhverfis-
tækni eins og áberandi eru í umræðunni, heldur fyrir öll gömul og ný fyrirtæki sama á hvaða sviði 
þau starfa. Einnig er stuttlega fjallað um hvernig nýta má þessi tækifæri á árangursríkan hátt. 
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Hvernig er unnið að sjálfbærri 
nýsköpun á árangursríkan hátt?
Til að að ná árangri í nýsköpun þarf tvennt 
að koma til. Í fyrsta lagi þurfa einstaklingar 
eða hópar að hafa þekkingu og reynslu 
til að koma auga á viðskiptatækifæri úr  
öllum þeim upplýsingum og hugmyndum 
sem dynja á þeim samfara breytingum í 
ytri aðstæðum. Í öðru lagi þurfa einstak-
lingar og hópar að geta mótað tækifæri 
að aðstæðum sínum, safnað að sér þeim 
aðföngum sem þarf til þess að hrinda 
þeim í framkvæmd, t.d. fjármagni, fólki, 
tækjum og aðstöðu, og síðast en ekki síst 
skipuleggja starfið á þann hátt að hluti  
þeirrar verðmætasköpunar sem á sér stað 
komi fyrirtækinu til góða. 

Þessi atriði eiga við sjálfbæra nýsköpun 
eins og aðra nýsköpun. Til viðbótar eru 
tvö atriði sem eru sérstaklega mikilvæg 
fyrir sjálfbæra nýsköpun. Í fyrsta lagi er 
mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim 
áhrifum sem starfsemi fyrirtækis eða 
atvinnugreinar hefur á sjálfbærni. Ójafn-
vægi í núverandi starfsemi er ein helsta 
uppspretta nýrra tækifæra til sjálbærrar 
nýsköpunar. Mikilvægt er þó að skipta ekki 
einu ójafnvægi út fyrir annað. Til dæmis 
má nefna að það eykur ekki sjálfbærni 
að færa losun úrgangsefna framar eða  
aftar í virðiskeðjuna eða á milli landsvæða. 
Í öðru lagi er mikilvægt að vinna með 
hagsmunaðilum að nýsköpun á breiðari 
grundvelli en almennt er gert ráð fyrir. 
Við hefðbundna nýsköpun er lögð mikil  
áhersla á samstarf við viðskiptavini og  
birgja. Við sjálfbæra nýsköpun er til 
viðbótar mikilvægt að vinna með hags-
munaðilum utan virðiskeðjunnar, t.d.  
félagasamtökum, íbúum og stjórnvöldum. 
Þannig fæst þekking á aðstæðum og 
væntingum þessara hópa sem nauðsyn-
leg er til að geta tekið tillit til umhverfis- og 
félagslegra þátta og þannig greint tækifæri 
til úrbóta. Auk þess krefjast mörg tækifæri 
sameiginlegra úrlausna, samstarfs og 
gagnkvæms trausts milli ólíkra hagsmuna-
aðila (ISO 2010, Nidomolu o.fl. 2009, 
Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna 
2009). Einnig má nefna hér mikilvægi 
þess að fyrirtæki kynni sjálfbæra vöru og 
þjónustu með trúverðugum hætti þar sem 
byggt er á skýrum og réttum upplýsingum 
um hvers vegna hún er sjálfbærari en aðrir 
sambærilegir valkostir. 

Á krossgötum
Í dag stöndum við á krossgötum við upp-
byggingu íslensks atvinnulífs. Við getum 
farið sömu leið og áður með því að efla 
hefðbundna atvinnuvegi og ganga lengra í 
nýtingu takmarkaðra náttúruauðlinda. Við 

getum einnig fetað ókunnugri slóð sjálf-
bærrar nýsköpunar og nýtt okkur helstu 
drifkrafta alþjóðlegrar nýsköpunar í dag. 
Síðari kosturinn skilar okkur nýjum lausn-
um til að uppfylla þarfir dagsins í dag, án 
þess að gengið sé á möguleika barna 
okkar og barnabarna til að uppfylla þarfir 
sínar.

Alþjóðleg nýsköpun sem byggir á sjálf-
bærni getur verið árangursrík leið til að 
efla samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. 
Hér er um að ræða leið sem öll íslensk 
fyrirtæki geta valið, bæði stór og smá, 
gömul og ný. Aukinn áhugi Íslendinga á  
sjálfbærni kemur að góðum notum því 
hann skilar meiri þekkingu en áður á sjálf-
bærum lausnum og betri skilningi á þeim 
þörfum sem aukin áhersla á sjálfbærni  
hefur í för með sér. Þetta hjálpar okkur 
við að greina þau tækifæri sem standa til 
boða og gerir okkur færari um að nýta þau. 

Helsta áskorunin í sjálfbærri nýsköpun 
er að tryggja að þær breytingar sem hún 
felur í sér færi okkur raunverulega nær 
sjálfbærni. Líta þarf til allra þátta sjálfbærr- 
ar þróunar við á mat á valkostum áður en 
ákvarðanir eru teknar í nýsköpunarferlinu. 
Auk þess er mikilvægt að meta með kerfis- 
hugsun hvort um sjálfbæra lausn sé að 
ræða eða hvort verið sé að færa vandamál 
til innan hins hnattræna kerfis. 

Skortur á sjálfbærni er ein stærsta áskor-
un samtímans. Um leið er hún viðskipta-
tækifæri í dulargervi. Það er undir okkur 
sjálfum komið, einstaklingum, fyrirtækjum 
og stjórnvöldum, hvort við sviptum hulunni 
af þessu tækifæri og styrkjum þannig 
stoðir íslensks atvinnulífs til framtíðar. 
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Tölvustudd gerð líkana 
í læknisfræði

Læknisfræðileg líkanagerð í þrívídd og þrívíddarprentunartækni er 
nú notuð með reglubundnum hætti í klínískum rannsóknum, t.d. 
til að styðja við greiningar sjúkdóma, fylgjast með meðferð, til að 
undirbúa skurðaðgerðir, t.d. í bæklunarskurðlækningum og kjálka- 
lengingum og til hermunar (e. simulation) fyrir slíkar aðgerðir.

Meistaraverkefni á heilbrigðisverkfræðisviði HR er nú í gangi 
sem miðar að því að sýna fram á skilyrði, nauðsyn og hagkvæmni 
þróunar og notkunar á þessari tækni í daglegri læknisfræðilegri 
starfsemi.

Tölvustudd gerð líkana og þrívíddarprentun
Læknisfræðileg líkanagerð (e. medical modelling) er almennt 
notuð til að sýna líffræðileg kerfi og jafnvel hegðun þeirra við 
ýmsar aðstæður. Hægt er að skoða líffæri og sjúka vefi manns-
ins eða yfirborð þeirra í þrívídd og sjá breytingar t.d. á rúmmáli  
þeirra. Líkönin má nota til að sýna það sem erfitt er að komast 

að, líkja eftir líffræðilegu ástandi t.d. vél- og/eða rafrænni hegðun, 
eða til að herma eftir skurðaðgerðum og rannsaka eiginleika vefja 
bæði út frá lífeðlisfræði og sjúkdómafræði.

Ein hlið læknisfræðilegrar líkanagerðar er kölluð líffræðileg 
líkanagerð (e. biomodelling), og er skilgreind sem hönnun mjög 
nákvæmra áþreifanlegra líkana af líffærum mannsins og sjúkum 
vefjum úr læknisfræðilegum myndgögnum. Ferlið felst í að fá 
gögn með tölvusneiðmyndum (TS) eða segulómun (SÓ), nota 
sérhæfðan hugbúnað til að vinna með gögnin til að einangra 
ákveðna vefi eða líffæri (tölvustudd líkanagerð) og að lokum nota 
þrívíddarprenttækni til að búa til hlut sem er eftirlíking af frum-
myndinni.

Þrívíddarprentun þýðir að hlutur er byggður með íblöndunarefn-
um, lag fyrir lag, úr þeim líffræðilegu gögnum sem unnið er með. 
Ýmiskonar tækni hefur verið þróuð til að byggja slíka hluti út frá 

Paolo Gargiulo, lektor við tækni- og verkfræðideild HR 
og Ellen Óttarsdóttir, MSc-nemi í véla- og rafmagnsverkfræði við HR

Mynd 4: Strekkjari aðlagaður kjálkabeini. Taug sýnd inni í beininu (rauðlituð).

Framþróunar- og ráðgjafadeild á Heilbrigðis- og upplýsingatæknisviði (HUT), 
Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) hefur frá árinu 2003 unnið með tækni til 
læknisfræðilegrar líkanagerðar og þrívíddarprentunar. Þessi tækni hefur verið 
notuð í margvíslegum rannsóknar- og þróunarverkefnum, með framlagi BSc- og 
MSc-nemenda í heilbrigðisverkfræði við Háskólann í Reykjavík (HR).

Sjálfbær þróun 
snýst um að auka 
efnahagsleg verð- 
mæti, viðhalda 
gæðum náttúrunnar 
og efla mannréttindi 
fyrir alla jarðarbúa 
til langs tíma.
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líkönum (e. rapid prototyping), m.a. valbundin laser-útfelling (e. 
Selective Laser Sintering, SLS), líkanasmíði (e. Fused Deposition 
Modeling, FDM), þrívíddarsteinprentun (e. Stereolithography, 
SLA), framleiðsla hluta með reglulega lagskiptingu (e. Laminated 
Object Manufacturing, LOM), bræðsla með rafeindageisla (e. 
Electron Beam Melting, EBM) og þrívíddarprentun (e. 3D print-
ing, 3DP).

Á Landspítala er notast við þrívíddarprentun. TS- (e. CT) og 
SÓ-gögn (e. MRI) skila röð af sneiðmyndum af líkamanum og 
sérhæfður hugbúnaður notar þær til að búa til þrívíddarlíkan af 
fyrirmyndinni (líffæri eða sjúkur vefur). Líkanið má skoða á tölvu-
skjá. Gögnin sem mynda líkanið eru síðan flutt til þrívíddarprent-
ara til að búa til eftirlíkingu af fyrirmyndinni. Með því að „prenta“ 
eftirlíkinguna lag fyrir lag. Þykkt hvers lags getur verið allt niður í 
0,08 – 0,1 mm og er því mun þynnra en sneiðarnar sem gögnin 
voru unnin úr. Eftirlíkingin, hluturinn, er prentuð lag fyrir lag með 
umtalsverðri nákvæmni. Prentarinn býr til hvert lag úr fínu dufti 
(gifsefni) og bindur lögin saman á fyrirfram ákveðinn hátt með 
því að sprauta eða prenta, lími frá prenthausnum og mynda  
þannig hverja sneið úr frumgögnunum. Þrívíddarprentarar eru 
venjulega hraðari, ódýrari og auðveldari í notkun en aðrar aðferðir, 
auk þess að vera eina tæknin sem býður upp á prentun í lit.

Vinnuflæði í líkanagerð
Hugbúnaðurinn fyrir gerð líkana notar aðferðir í myndvinnslu sem 
nefnast hlutun (e. segmentation) og skráning (e. registration). 
Aðferðirnar byggja á tækni þar sem sá hluti líffæra á sneiðmynd-
unum, sem verið er að vinna með í hvert skipti, er einangraður 
frá öðrum, kallað áhugasvæði (e. region of interest). Aðferðirnar 
eru mjög mikilvægar í líkanagerð og krefjast sérfræðiþekkingar 
á líffærafræði mannsins, myndvinnslu og á gerð tölvulíkana. 
Framsetning áhugasvæða, sem í þessu tilfelli eru líffæri, vöðvar, 
bein og aðrir vefir, verður að vera nákvæm og áreiðanleg til að 
líkönin megi nota til greiningar sjúkdóma og til undirbúnings 
meðferða í krefjandi sjúksdómstilfellum. 

Ferli líkanagerðarinnar er hægt að skipta í þrjú meginstig sem eru 
sýnd á mynd 1:

1. Gerð líkans
Afla læknisfræðilegra gagna frá TS og SÓ tækjum og meðhöndla 
þau með sérstökum hugbúnaði til að einangra og sýna umbeðið 
áhugasvæði (tölvustudd líkanagerð). Þessi hluti ferlisins getur 
tekið 2 – 10 klst., allt eftir margbreytileika líkansins.

2. Prentun eftirlíkingar, hlutar
Búa til prentanlega skrá (CAD) sem er flutt til prentara. Sú vinna 
getur tekið 5 – 12 klst., eftir umfangi en prentunin sjálf þarfnast 
ekki viðveru meðan á henni stendur.

3. Lokafrágangur hlutar
Líkan þurrkað og styrkt. Á þessu stigi er hluturinn vættur í 
sérstakri efnablöndu til styrkingar. Í dag er bæði hægt að nota 

„cyanoacrylate“ eða vatn, allt eftir tilætluðum kröfum til hlutarins 
og styrk hans. Þessi vinna tekur um 2 klst.

Læknisfræðileg líkanagerð: klínísk notkun á Íslandi
Til að styðja við greiningu og undirbúa meðferðir þar sem erfið 
tilfelli koma fyrir, er í mörgum tilfellum óskað eftir háþróaðri 
framsetningu læknisfræðilegra mynda (tölvustudd gerð líkana 
í þrívídd) og í sumum tilfellum eftirlíkingu (hlut) af líkani. Bæði 
líkan og hlutur eru notuð til að styðja við greiningar, fylgjast með 
meðferð og undirbúa skurðaðgerð.
 
Eftirfarandi dæmi sýna mismunandi notkun
Æxli: Mynd 2A sýnir erfitt tilfelli æxlis í kviðarholi (e. minor pel-
vis). Með endurbyggingu líffæranna og með því að gefa betra 
sjónarhorn á líffærin eru skurðlækni veittar mikilvægar upplýsing-
ar um byggingu æxlisins og áhrif þess á nærliggjandi líffæri eins 
og leg, þarma og þvagblöðru. Mynd 2B sýnir líkan sem gert var 
til undirbúnings aðgerðar til að fjarlægja góðkynja æxli við hnjálið. 
Líkanagerðin fólst í því að „fjarlægja“ vefi umhverfis æxlið í þeim 
tilgangi að auðvelda skurðlækni undirbúning aðgerðarinnar.

Erfitt tilfelli í bæklunarskurðlækningum: Líkan er notað til að  
undirbúa meðferð á margbrotnum fæti og einkum og sér í lagi 
á svæði hælbeins þar sem erfiðara er að staðsetja beinleifar og 

smábrot (mynd 3A). Á mynd 3B er líkani beitt til að sýna og mæla 
dýpt brots í sköflungi sem venjulega er hulið af öðrum lögum 
beinsins (e. 3 plane fracture).
 
Undirbúningur fyrir kjálkalengingaraðgerð: Þrívíddarlíkan er 
notað af kjálka sjúklings til að aðlaga strekkjara fyrir aðgerð og 
þannig minnka aðgerðartíma. Þessi aðferð er notuð til að byggja 
upp afmyndun á beini í kjálkanum og felur í sér að stýra tilfærslu á 
tilbúnu broti (með strekkjara) á kjálkanum, sem leiðir til samhliða 
vaxtar á mjúkum vefjum og beinum.

Strekkjarinn er settur sitthvoru megin á kjálkann (mynd 4). Venju-
lega er strekkjarinn aðlagaður að kjálkanum í aðgerð og honum 
síðan komið fyrir á kjálkabeininu meðan á aðgerð stendur. Það er 
bæði erfitt og tímafrekt fyrir skurðlækninn. Þess vegna er eftir-
líking af kjálkanum notuð til að aðlaga búnaðinn fyrir aðgerðina 
en einnig til að veita betri sýn á taug sem liggur í kjálkanum (sjá 
mynd 4) og má ekki verða fyrir hnjaski. Þetta leiðir til umtalsverðs 
tímasparnaðar í skurðaðgerðinni sjálfri.

Eftirlit með meðferð: Vöktun vöðva og beina í þverlömuðum 
einstaklingum sem gangast undir raförvunarmeðferð. Innan  
ramma vísinda og klínískra rannsókna þar sem mænuskaðaðir  
einstaklingar hafa verið raförvaðir eru þrívíddarlíkön notuð til að  
vakta og meta vöxt vöðva og breytingar á þéttni beina. Myndir 
5A og 5B sýna hver um sig þróun vöðvavaxtar á legg og frum-
partagreiningar (e. Finite element analysis, FEA) á hnéskel.

Kostnaður og efnahagslegur ávinningur
Kostnaður við gerð líkans og hlutar fer eftir vinnustundum,  
efnismagni og þeim hugbúnaðarverkfærum sem notuð eru. 
Kostnaður er mjög breytilegur eftir stærð og gerð líkans og  
hlutar en meðalkostnaður á hlut í dag er um 60.000 ISK án VSK. 
Þessi kostnaður er oftast lítill ef miðað er við ávinning af notkun  
hlutar, s.s. vinnusparnaði og styttri aðgerðartíma í skurðaðgerðum. 
Sem dæmi þá hefur tími fyrir kjálkalengingaraðgerðir styst um 
30% eftir að tölvustudd líkön og hlutir voru teknir í reglulega  
notkun.

Næstu skref
Í dag er markmiðið að gefa kost á tölvustuddri líkanagerð fyrir alla 
læknisfræðilega starfsemi þar sem hún getur komið að notum. 
Sérstaklega er stefnt að því að gera hana hentuga fyrir bráðatilfelli 
og alla klíníska notkun þar sem þrívíddarlíkön geta auðveldað og 
stutt við greiningu og meðferð. Nemendur heilbrigðisverkfræði-
deildar HR vinna nú að rannsókn á því hvernig þetta má verða og 
þróa nauðsynlega tækni og aðferðir til að koma á fót nýstárlegri 
klínískri þjónustu á Landspítala og á Íslandi. 

Mynd 1: Vinnuflæði í líkanagerð

Mynd 3: Brotinn fóturMynd 2: Æxli Mynd 5: Vöðvavöxtur á legg og skoðun hnéskelja
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Mikilvægi mannauðs – 
ekki bara orðin tóm
Arney Einarsdóttir, lektor við viðskiptadeild HR og verkefnisstjóri CRANET– 
rannsóknarinnar á Íslandi

Í faglegri umræðu um starfsmannastjórnun á síðustu tveimur áratugum hefur töluvert verið fjallað 
um að þeir sem stýri starfsmannamálum þurfi að vera fullgildir og virkir þátttakendur í stjórnun, 
stefnumörkun og breytingastjórnun fyrirtækja. 

Með öðrum orðum að þeir séu þátttak-
endur í æðsta stjórnunarteymi og fullgild- 
ir meðlimir í framkvæmdastjórn. Þannig 
taki þeir virkan þátt í mótun nýrrar stefnu 
frá fyrsta stigi og yfir í innleiðingu breyt-
inga en sjái ekki bara um að ráða, reka og  
reikna út laun (sjá t.d í Ulrich, 1997; Becker, 
Huselid og Ulrich, 2001; Ulrich og Brock-
bank, 2005). Í ljósi þeirrar umræðu er 
ástæða til að skoða hver staða og verk-
efni starfsmannastjóra er í fyrirtækjum 
hér á landi. Spyrja má jafnframt hvort 
staða starfsmannastjóra í skipuriti og 
aðkoma þeirra að stefnumörkun endur-
spegli mikilvægi mannauðsins, eða hvort 
um sé að ræða orðin tóm á tyllidögum? Þá 
er einnig ástæða til að skoða þróunina frá 
svokölluðum góðæristíma og yfir í kjölfar 
efnahagshrunsins, eða frá 2003 til 2009.

Hlutverk starfsmannastjóra 
í þróun og breytingum
Þekking, hæfni, geta og hvatning starfs-
fólks er í dag í auknum mæli forsendan 

fyrir samkeppnishæfni, skilvirkni og  
árangri í rekstri fyrirtækja og starfsmenn 
því mikilvægasta og stærsta auðlindin hjá 
flestum fyrirtækjum (Huselid, Jackson, 
Schuler, 1997). Það ætti ekki síður að eiga 
við á samdráttartímum en á uppgangs-
tímum og jafnt í einkafyrirtækjum sem og 
opinberum stofnunum.

Rökin fyrir virkari þátttöku starfsmanna-
stjóra er að þeim er gjarnan ætlað að 
innleiða nýja stefnu og breytingar meðal 
starfsfólks. Þeim er t.d. ætlað að hanna 
kerfi og ferli sem endurspegla stefnu-
markandi breytingar og þróun og gegna 
jafnvel lykilhlutverki í að fá starfsfólkið 
til að vinna samkvæmt nýrri stefnu. Þeir 
bera því ásamt öðrum stjórnendum einnig 
nokkra ábyrgð á þekkingu, hæfni, getu og 
hvatningu starfsfólks. Starfsmannastjórar 
þurfa því, ekki síður en aðrir stjórnendur, 
að hafa skarpa framtíðarsýn og skýra  
stefnu sem speglast í allri þróun, verkum 
og aðgerðum á sviði starfsmannamála.

Samtímis mótun stefnu og innleiðingu 
breytinga er starfsmannastjórum jafnvel 
ætlað að veita öðrum stjórnendum ráðgjöf 
og stuðning á sviði starfsmannamála. 
Kenningar gera ráð fyrir að ef þeir eru 
þátttakendur í að móta stefnuna þá aukist 
líkur á árangursríkri innleiðingu og eftir-
fylgni breytinga. Þannig fái þeir tækifæri 
til að nýta þekkingu sína á vinnuaflinu, 
vinnumarkaðinum og sértækum starfs-
mannatengdum áskorunum viðkomandi 
skipulagsheildar við mótun nýrrar stefnu. 
Stefnan ætti því að verða betri fyrir vikið og 
endurspegla betur þær sértæku aðstæður 
og áskoranir sem viðkomandi fyrirtæki 
þarf að takast á við. Með þátttöku sinni fá 
starfsmannastjórar jafnframt dýpri skiln-
ing og trú á nýrri stefnu og breytingum 
sem þeim er ætlað að innleiða og festa í 
sessi (Ulrich og Brockbank, 2005). 

Staða starfsmannastjóra í skipu-
riti og þátttaka í stefnumörkun
Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er 

þátttakandi í alþjóðlegri samanburðar-
rannsókn, svokallaðri Cranet-rannsókn, er 
framkvæmd hefur verið hér á landi á árun-
um 2003, 2006 og 2009. Rannsóknin var 
framkvæmd meðal allra fyrirtækja með 
yfir 70 starfsmenn hér á landi og gefur vís-
bendingu um að fyrirtæki gætu verið að 
draga aðeins úr vægi starfsmannamála í 
kjölfar hrunsins. Til marks um það, og sjá 
má á mynd 1, voru 58% starfsmannastjóra 
árið 2003 í framkvæmdastjórn, eða æðsta 
stjórnunarteymi fyrirtækisins, árið 2006 
er hlutfallið orðið 72% en árið 2009 fer 
það niður í 70% (Arney Einarsdóttir, Ásta  
Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009). 
Ljóst er því að þróunin var jákvæð í 
góðærinu en ákveðnar vísbendingar eru 
um að hægt hafi á þeirri þróun í kjölfar 
hrunsins.
 
Vert er að vekja athygli á því að mun meiri 
líkur eru á að yfirmaður starfsmannadeil-

dar sitji í æðsta stjórnunarteymi í einka-
reknum verslunar- og þjónustufyrirtækjum 
(81%) en minnstar líkur á því í frumvinnslu 
og -iðnaði (48%) (Arney Einarsdóttir o.fl., 
2009). Það bendir til þess að verslunar- 
og þjónustufyrirtæki séu á heildina litið 
meðvitaðri um mikilvægi mannauðs en 
þau sem starfa í frumvinnslu og -iðnaði 
og í opinbera geiranum. Þróunin frá árinu 
2006 er þó jákvæð í þjónustugreinum en 
neikvæð í bæði frumvinnslu og -iðnaði 
og í opinberum stofnunum. Ekki greinist 
munur í ljósi stærðar skipulagsheilda.

Þróunin hefur verið jákvæð varðandi  
aðkomu starfsmannastjóra að mótun og 
þróun heildarstefnu fyrirtækja allt frá 2003 
til ársins 2009. Árið 2003 höfðu aðeins 
43% starfsmannastjóra aðkomu að þróun 
heildarstefnu á upphafsstigum. Árið 2006 
var hlutfallið orðið 64% og árið 2009, eða 
eftir hrun, koma 73% starfsmannastjóra að 
þróun stefnumörkunar á upphafsstigum. 
Til samanburðar má geta þess að sú er 

raunin í aðeins 45% tilvika í Danmörku (Arn- 
ey Einarsdóttir o.fl., 2009). Draga má þá 
ályktun að íslensk fyrirtæki séu þar með 
komin lengra á veg með virka aðkomu 
starfsmannastjóra í stefnumótun og stjórn- 
un fyrirtækja og stofnana en þau dönsku.

Helstu verkefni starfsmannastjóra
Í hvað verja starfsmannastjórar tíma sínum 
ef þeir hafa auknu stefnumótandi hlut-
verki að gegna? Samkvæmt niðurstöðum 
CRANET-rannsóknarinnar verja flestir 
stafsmannastjórar mestu af tíma sínum 
í ráðgjöf við stjórnendur (56%) og hefur 
hlutfallið ekki breyst sem neinu nemur 
frá árinu 2006. Stefnumótun og þróunar-
verkefni falla í annað sæti og ráðningar og 
uppsagnir í það þriðja, líkt og árið 2006. 
Þó vekur athygli að árið 2009 verja hlut-
fallslega færri mestu af tíma sínum til 
starfsþróunar og fræðslumála en árið 
2006 (Arney Einarsdóttir o.fl.,2009). Ætla 

má að það endurspegli ákveðin áhrif 
hrunsins og að fyrirtæki hafi dregið aðeins 
í land varðandi starfsþróun og fræðslu-
mál í kjölfar hrunsins, hugsanlega sem 
sparnaðar- eða samdráttaraðgerð. Minni 
sjálfviljug starfsmannavelta í ljósi aukins 
atvinnuleysis gæti þó einnig hafa minnkað 
þörfina fyrir áherslu á fræðslu- og starfs-
þróun. 

Starfsmannastjórar í þjónustufyrirtækjum 
og í opinbera geiranum verja árið 2009 
mun meira af tíma sínum í starfsþróun 
og fræðslumál en þeir sem starfa í frum-
vinnslu og -iðnaði. Einnig verja þeir meiri 
tíma í ráðningar og uppsagnir í einkageir-
anum en þeim opinbera sem í sjálfu sér 
kemur ekki á óvart. Starfsmannastjórar í 
fyrirtækjum með yfir 300 starfsmenn eru 
líklegri en aðrir til að verja mestum tíma 
sínum í ráðgjöf við stjórnendur (84%) og 
einnig líklegri til að verja mestum tíma í 
stefnumörkun og þróun (50%) (Arney  
Einarsdóttir o.fl., 2009). 

Jafnt í orði sem á borði?
Starfsmannastjórar gegna greinilega enn 
lykilhlutverki í stjórnun og stefnumörkun 
fyrirtækja og stofnana hér á landi á 
vordögum árið 2009, þrátt fyrir efnahags-
hrunið. Staða þeirra í skipuriti og aðkoma 
að stefnumörkun á upphafsstigum þróun-
ar stefnu, eru til marks um að hrunið hafi 
ekki haft afgerandi áhrif á stöðu og að-
komu þeirra að stefnumörkun. Mikilvægi 
mannauðs eru því ekki bara orðin tóm á 
tyllidögum þrátt fyrir efnahagsþrengingar í 
kjölfar hrunsins. Né hefur hrunið haft áhrif 
á þau verkefni sem starfsmannastjórar 
sinna, þ.e.a.s. ráðgjöf við stjórnendur er 
enn í fyrsta sæti hjá flestum. Spurningin 
sem eftir stendur er þó hvernig koma 
fyrirtækin og staða starfsmannamála í 
fyrirtækjum undan kreppunni á árinu 2011, 
eða hvaða langtímaáhrif mun hrunið og  
efnahagslægðin hafa á vægi mannauðs-
mála og á verkefni þeirra sem fara með 
starfsmannamálin, í bæði fyrirtækjum og 
stofnunum hér á landi. 
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hjá HRM-Rannsóknir og ráðgjöf sem hún  
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Já Nei 

2009

2006

2003

70% 30%

72% 28%

58% 42%

Mynd 1. Situr yfirmaður starfsmannadeildar í framkvæmdastjórn eða öðru sambærilegu æðsta 
stjórnunarteymi? – Samanburður milli áranna 2003, 2006 og 2009. 

Fjöldi svara 2009: 83; 2006: 114; 2003: 77 (þeir sem ekki eru með starfsmannadeild eru undanskildir).
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Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið (EES) hefur tekið 
veigamiklum breytingum frá því að hann öðlaðist gildi árið 1994. 
Á hverju ári hefur fjöldi nýrra tilskipana, reglugerða og ákvarðana 
verið tekinn inn í viðauka við samninginn. Grunnstoðir samnings-
ins, sem er að finna í meginmáli hans, hafa hins vegar staðið 
óbreyttar. Á sama tíma hafa orðið gagngerar breytingar á frum-
rétti, stofnanaumhverfi og starfsháttum Evrópusambandsins. 
Breytingarnar hafa bein og óbein áhrif á þær stofnanir sem 
koma að rekstri EES-samningsins og eftirliti með framkvæmd 
hans. Þessar stofnanir þurfa því að endurskoða stefnumið sín 
og starfshætti ef tryggja á einsleitni milli EFTA-ríkjanna og 
ríkja Evrópusambandsins á þeim sviðum sem falla undir EES- 
samninginn.

Innri markaðurinn
Innri markaður Evrópusambandsins felur í sér frjálst flæði vöru, 
þjónustu, fjármagns og fólks á sameiginlegum markaði. EES-
samningurinn færir innri markaðinn út til EFTA-ríkjanna sem eru 
aðilar að samningnum, þ.e. Íslands, Noregs og Liechtenstein, að 
því er varðar þau svið sem falla undir samninginn. Reglur innri 
markaðarins fela í sér mikilvæga samfélagslega, einstaklings-
bundna og viðskiptalega hagsmuni. Því þarf að vanda til inn-
leiðingar reglnanna í landsrétt og beita þeim með réttum hætti 
þannig að einstaklingar og fyrirtæki fái notið þeirra réttinda sem  
reglurnar kveða á um. Jafnframt er mikilvægt að innri markaðurinn 
þróist með sambærilegum hætti í EFTA-ríkjunum og í ríkjum 
Evrópusambandsins. 

Aðferðir við að tryggja skilvirkni innri markaðarins
Frá upphafi hefur framkvæmdastjórnin beitt lagalegum aðferðum 
við að knýja aðildarríkin til að innleiða reglur innri markaðarins 
tímanlega og með réttum hætti í landsrétt og til að beita þeim 
rétt. Hér er átt við rekstur hefðbundinna samningsbrotamála 
gegn aðildarríkjunum sem endað geta fyrir Evrópudómstólnum.  
Rekstur slíkra mál er, og mun áfram verða, kjarnaþáttur í eftir- 
fylgni með reglum innri markaðarins. Í ljósi þess að reglurnar 
hafa vaxið gríðarlega að efni og umfangi, sem og vegna álags við  
rekstur samningsbrotamála, og breyttrar markmiðssetningar 
Evrópusambandsins hefur framkvæmdastjórnin jafnframt þróað 
nýjar aðferðir við eftirlit og eftirfylgni með það að markmiði 
að tryggja rétta framkvæmd reglnanna og auka skilvirkni innri 
markaðarins.

Má þar nefna tilkomu sérhæfðra stofnana (e. agencies) sem m.a. 
er ætlað að veita tæknilega ráðgjöf við framkvæmd reglna innri 
markaðarins. Þá hefur í auknum mæli verið leitað eftir utanað-
komandi sérfræðiráðgjöf til að auðvelda og bæta eftirlit og eftir-
fylgni. Jafnframt hafa verið settir upp gagnagrunnar sem ætlað 
er að veita upplýsingar, auðvelda samvinnu og stuðla að lausn  

vandamála sem koma upp við beitingu reglna innri markaðarins.  
Auk þess hefur framkvæmdastjórnin fengið aðildarríkin til að 
axla sjálf aukna ábyrgð á eftirliti og vinna betur saman að lausn 
vandamála. Endurskoðun hefur farið fram á aðferðafræði við  
undirbúning og setningu löggjafar sem ætlað er að greina á frum-
stigi hugsanleg vandamál við innleiðingu og framkvæmd, í því 
skyni að fyrirbyggja að þau komi upp á síðari stigum. Jafnframt 
hefur í auknum mæli verið brugðist við vandamálum sem upp 
koma í virkni tiltekinna markaða með markaðsrannsóknum þar 
sem beitt er hagfræðilegri aðferðafræði við greiningu lausna.

Slíkar breytingar á aðferðafræði við eftirlit og eftirfylgni geta 
komið til í gegnum afleidda Evrópulöggjöf, þ.e. tilskipanir eða 
reglugerðir. Þá eru líkur á að löggjöfin verði tekin inn í EES-sam-
ninginn í kjölfar samningaviðræðna og aðlögunar, þar sem tekið 
er tillit til brýnna hagsmuna EFTA-ríkjanna. Þar með verða breyt-
ingarnar skuldbindandi fyrir EFTA-ríkin og þær stofnanir sem 

halda utan um EES-samninginn. Sem dæmi má nefna þjónustu-
tilskipunina 2006/123/EB. Tilskipunin kveður á um að aðildarríkin 
geri úttekt á allri löggjöf í landsrétti í því skyni að kanna hvort 
þar sé að finna ákvæði sem brjóta í bága við tilskipunina. Ríkjun-
um ber síðan að birta öðrum ríkjum og framkvæmdastjórninni 
niðurstöðurnar, eiga umræður sín á milli um niðurstöðurnar, og 
sjá til þess að afnema þau lagaákvæði sem ekki samræmast 
tilskipuninni. Jafnframt er ríkjunum skylt að eiga samvinnu um  
eftirlit með þjónustuveitendum og skiptast á upplýsingum og 
senda hvert öðru viðvaranir um hættulega þjónustustarfsemi. 
Þjónustutilskipunin var tekin upp í EES-samninginn árið 2009. 

Breytingar á aðferðafræði við eftirlit og eftirfylgni geta einnig 
komið til vegna innri stefnumótunar og óskuldbindandi tilmæla 
Evrópusambandsins. Í þeim tilfellum er það háð vitund og vilja 
þeirra stofnana sem annast rekstur EES-samningsins hvort tekið 
verði mið af viðkomandi breytingum. Sem dæmi má nefna um-
ræðuskjal sem gefið var út á vegum framkvæmdastjórnarinnar 
árið 2007 um innri markað fyrir 21. öldina.  Í skjalinu, sem er 
ekki lagalega skuldbindandi, er m.a. að finna nýjar aðferðir við 
að auka skilvirkni innri markaðarins. Lögð er áhersla á breytta 
forgangsröðun byggða á markaðsrannsóknum, betri kynningu 

á möguleikum innri markaðarins, aukna fræðslu um reglur innri 
markaðarins, fjölbreyttari aðferðir við eftirlit með reglunum, til-
komu miðlægs eftirlits aðildarríkjanna og áherslu á fyrirbyggjandi 
aðgerðir (e. prevention). Þá er hvatt til aukinnar samvinnu og 
samskipta milli aðildarríkjanna (e. networking) til að greina bestu 
framkvæmd (e. best practices) og þróa nýjar lausnir.  Árið 2009 
gaf framkvæmdastjórnin síðan út sérstök tilmæli um samstarf  
(e. partnership) aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar. 

Eftirlit ESA
Stofnanagerð EES-samningsins byggir á svonefndu tveggja 
stoða kerfi. Með því er átt við að rekstur EES-samningsins fer 
fram í tveimur aðgreindum stoðum, EFTA-stoðinni, annars vegar, 
og Evrópusambandsstoðinni, hins vegar. Í EFTA-stoðinni eru 
stofnanir og nefndir sem fara með sambærileg hlutverk að því er 
varðar EES-samninginn og stofnanir Evrópusambandsins hafa að 
því er varðar sáttmála Evrópusambandsins. Samkvæmt tveggja 
stoða kerfinu er eftirlit með því að EFTA-ríkin framfylgi skuld-
bindingum sínum skv. EES-samningnum í höndum sjálfstæðrar 
stofnunar, Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA).  Að frátöldum fáeinum 
undantekningum hefur ríkt gagnkvæmur skilningur og viðurkenn-
ing á þessari hlutverkaskiptingu. Hins vegar geta aðilar samnings- 
ins samið um frávik frá tveggja stoða kerfinu og ákveðið annað 
fyrirkomulag eftirlits. Slík frávik hafa verið sjaldgæf hingað til. Í 
ljósi þess hversu ítarlegt og flókið regluverk innri markaðarins er 
orðið kæmi hins vegar ekki á óvart að slík frávik yrðu algengari í 
framtíðinni, enda kann að vera hagfellt að víkja frá hefðbundinni 
hlutverkaskiptingu í því skyni að tryggja betur einsleitni  
(e. homogeneity) innan alls EES. 

Að því er varðar þær tilskipanir og reglugerðir í EES-samningn-
um þar sem ESA er falið sama eftirlitshlutverk og framkvæmda-
stjórnin er ekki endilega víst að fullt samræmi sé á milli þess 
hvernig stofnanirnar tvær sinna þessu hlutverki. Kemur þar fyrst 
og fremst til sá munur sem er á aðkomu og umfangi stofnananna 
tveggja. Ólíkt ESA hefur framkvæmdastjórnin það hlutverk að 
undirbúa, ræða og leggja fram tillögur að nýrri eða endurskoðaðri 
löggjöf. Sú reynsla sem þar verður til auðveldar framkvæmda-
stjórninni að sinna eftirliti og eftirfylgni með löggjöfinni á síðari 
stigum. Þá er framkvæmdastjórnin, sem stofnun, margfalt stærri 
en ESA og býr yfir dýpri þekkingu og meiri sérhæfingu.

Það er því mikilvægt að ESA eigi náið samstarf við framkvæmda- 
stjórnina og sé tilbúin að endurskoða stefnu sína og starfs-
hætti í ljósi meginreglunnar um samræmi í framkvæmd eftirlits  
(e. uniform surveillance).  Starfsaðferðir ESA hafa frá upphafi  
endurspeglað þær lagalegu aðferðir við eftirlit og eftirfylgni 
sem framkvæmdastjórnin hefur beitt, þ.e. rekstur hefðbundinna 
samningsbrotamála.  Þá hefur ESA lagað starfsaðferðir sínar að 

Virkni innri markaðarins
Hallgrímur Ásgeirsson, framkvæmdastjóri hjá Eftirlitsstofnun EFTA 
og kennari í Evrópurétti við lagadeild HR

Mikil þróun hefur átt sér stað í þeim aðferðum sem beitt er til að tryggja virkni innri 
markaðar Evrópusambandsins. Mikilvægt er að taka mið af þeirri þróun við framkvæmd 
EES-samningsins. 

kröfum í nýrri afleiddri löggjöf, t.d. hvað varðar notkun gagna-
grunna og samskipti við sérfræðistofnanir. Jafnframt hefur stofn-
unin verið tilbúin til að endurskoða áherslur sínar í samræmi við 
óskuldbindandi tilmæli og stefnumótun framkvæmdastjórnarinn-
ar. Þannig hefur ESA t.d. lýst yfir vilja til að auka óformlegt sam-
starf við EFTA-ríkin í því skyni að fyrirbyggja vandamál eftir að 
innleiðing í landsrétt hefur átt sér stað. Hins vegar má vera ljóst 
að stærðarinnar vegna hefur ESA ekki alltaf sömu möguleika og 
framkvæmdastjórnin á því að útfæra nýjar aðferðir við eftirlit og 
eftirfylgni með reglum innri markaðarins.

Sveigjanleiki í EES-samstarfinu
Af framangreindu má leiða líkur að því að eftirlit með reglum 
EES-samningsins um innri markaðinn muni halda áfram að taka 
á sig nýjar myndir í framtíðinni. Í þeim tilfellum þar sem áfram 
verður byggt á tveggja stoða kerfinu mun ESA þurfa að þróa 
starfsaðferðir sínar í samræmi við nýja Evrópulöggjöf sem tekin 
verður upp í EES-samninginn. Gera má ráð fyrir að samstarf ESA 
og framkvæmdastjórnarinnar verði nánara í framtíðinni, sérstak-
lega í tæknilega flóknum málaflokkum, og að ESA muni taka 
aukið tillit til aðferðafræði og túlkunar framkvæmdastjórnarinnar. 
Jafnframt má vænta þess að sérfræðistofnunum á vegum  
Evrópusambandsins verði í auknum mæli falið að annast verkefni 
sem tengjast framkvæmd EFTA-ríkjanna á reglum innri markaðar-
ins. Þá er ekki útilokað að í einhverjum tilfellum verði samið um 
að víkja frá tveggja stoða kerfinu og fela framkvæmdastjórninni 
hlutverk sem varða eftirlit með EFTA-ríkjunum.

Slík þróun væri ekki merki um veikleika EES-samningsins. Styrkur 
hans hefur einmitt byggt á sveigjanleika samningsaðila og  
vilja til að finna ásættanlegar lausnir. Slíkur sveigjanleiki byggir á 
víðtækri túlkun á markmiðum og gildissviði EES-samningsins, og 
er nauðsynleg forsenda þess að framkvæmd EES-samningsins 
haldist í hendur við þróun innan Evrópusambandsins. Mikilvægt 
er því fyrir EFTA-ríkin að huga sérstaklega að fyrirkomulagi  
eftirlits með framkvæmd þeirra gerða sem teknar verða inn í 
EES-samninginn í framtíðinni. 

Hallgrímur Ásgeirsson, LL.M, MSc., er framkvæmdastjóri hjá Eftir-
litsstofnun EFTA á sviði innri markaðarins. Hann er jafnframt kennari í 
Evrópurétti við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

Hallgrímur Ásgeirsson

Styrkur EES-samningsins 
hefur byggt á sveigjanleika 
samningsaðila og vilja til að 
finna ásættanlegar lausnir.
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Markaðssetning 
á Netinu og í gemsanum

Á sviði atferlisgreiningar (atferlissálfræði) hafa verið stundaðar 
kerfisbundnar tilraunir í nokkra áratugi sem hafa hlaðið upp 
áreiðanlegum grunni þekkingar.

Atferlisgreining leggur áherslu á hlutlæg, 
áreiðanleg og mælanleg gögn. Kosturinn 
við að nota hana er sá að hugtök hennar 
eru skýr, vel skilgreind, vel mælanleg, eru 
ekki hluti af hegðuninni sjálfri og láta rann-
sakendur einblína á afleiðingu hegðunar 
og fara að mæla atferlið, því það er það 
sem skiptir öllu máli. Í stað þess að reyna 
að finna út tengsl atferlis og hugsmíða 
eins og viðhorfa, með áhuga á báðum, þá 
reyna vísindamenn í atferlisgreiningu að 

finna tengsl atferlis og annarra mælanlegra 
breyta, fyrst og fremst vegna áhuga á  
atferlinu. Með því að nota atferlisgreiningu 
til að rannsaka atferli neytenda er lögð 
áhersla á hlutlægni. Þetta er viss nálgun 
í sálfræði sem leggur áherslu á rannsóknir 
á mælanlegum þáttum, eins og áreiti og 
svörun, og reynir að forðast vangaveltur 
um ferli inni í lífveru sem ekki er hægt að 
mæla beint. Viðmið atferlisgreiningar á vel 
við í kreppunni þar sem meiri áhersla er 
lögð á mælingar á árangri markaðssetning- 
ar og auknar kröfur settar á að sýna fram 
á ábata. Í því sambandi er meira byggt á 
mælingum og beinni markaðssetningu, 

svo sem eins og tölvupóstum, og einnig 
reynt að koma af stað umtali. 

Atferli neytenda
Markaðsrannsóknir við viðskiptadeild HR 
hafa einkum miðast út frá viðmiði atferlis-
greiningar þar sem unnið hefur verið með 
gögn um atferli neytenda frá atvinnu-
lífinu. Fræðilega séð hefur áherslan verið 
á það að byggja upp aðferðafræði þar sem 
venjulegt markaðsumhverfi (t.d. smásala, 

Netið, farsímar) er notað til að hanna til-
raunir á neytendahegðun. Þessar tilraunir 
hafa verið notaðar til að prófa hversu 
viðeigandi er að notast við aðferðafræði, 
hugtakakerfi og líkön atferlisgreiningar í 
markaðsfræði. Ekki síður hefur þekking 
á áhrifum mismunandi markaðsaðgerða 
aukist. Áhersla hefur verið á að skoða 
gögnin út frá neytenda-atferlislíkani Foxall 
(e. behavioural perspective model of con-
sumer choice) og samsvörunarlögmálinu 
(e. matching law). Atferlislíkan Foxall (sjá 
mynd 1) samanstendur af tveimur þáttum 
sem eru undanfarar hegðunar og svo 
þremur mismunandi afleiðingum sem 

geta komið ein eða saman með öðrum. 
Hver þeirra nær mestum styrk hefur 
þá afgerandi áhrif á hegðun neytenda. 
Rannsóknir okkar hafa sýnt að það nýtist 
vel til að túlka niðurstöður tilrauna á neyt-
endahegðun (t.d. Sigurdsson, Larsen og 
Gunnarsson, 2010) enda var það upp-
haflega byggt á samansafni niðurstaðna  
atferlistilrauna þar sem hegðun neytenda 
var skoðuð.

Afleiðingar vs. reglur
Í greiningu á langtímaáhrifum, þar sem 
fundin eru út tengsl milli tíðni svörunar 
(atferlis) og tíðni styrkingar, greinir atferlis-
líkanið valhegðun neytenda í anda sam-
svörunarlögmáls sem fall af bæði nytja- og 
upplýsingastyrkingu. Samsvörunarlögmál- 
ið er mjög vel stutt af rannsóknum 
sem gerðar hafa verið í tilraunastofum  
atferlissálfræðinga (Herrnstein, 1997). 
Þrátt fyrir að lögmálið eigi sér raunpró-
fanlegar rætur er mögulegt að líta á það  
annað hvort sem alhæfanlegt reynslulög-
mál eða sem fræðilegt sísannt kerfi af 
jöfnum sem notaðar eru til að gera grein 
fyrir því hvernig afleiðingar umhverfis 
stjórna atferli. Samsvörunarlögmálið 
segir að dreifing atferlis á samskeiða-
tímastyrkingarhætti, þegar atferli er orðið 
stöðugt, sé þannig að tíðni valhegðunar 
samsvari hlutfallslegri tíðni styrkingar 
hvors valmöguleika. Í atferlislíkani Fox-
all er skiptingin á milli nytjastyrkingar og  
upplýsingastyrkingar mikilvæg. Nytjastyrk- 
ing mótar hegðun sem er háð beinum 
afleiðingum en upplýsingastyrking mótar 
hegðun sem lýtur reglum. Atferlisfræðing-
ar hafa lengi gert greinarmun á milli slíks 
atferlis. Muninn á því má sjá í niðurstöðum 
rannsókna á samsvörunarlögmálinu með 
þátttöku dýra og manna. Forspá sam-
svörunarlögmálsins stenst að mestu leyti 
þegar dýr eru þátttakendur en niðurstöður 
eru mjög misjafnar þegar um atferli fólks 
er að ræða. Þetta bendir til þess að skyn-
samlegt sé að greina á milli hegðunar sem 
stjórnast af beinni afleiðingu og atferli 
sem stjórnast af reglum. Í stuttu máli þá 
hafa tilraunir og rökgreiningar okkar sýnt 
fram á alvarleg vandamál við notkun hefð-
bundinnar útfærslu á samsvörunarlögmál-
inu í rannsóknum á hegðun mannfólks 
í opnum aðstæðum, svo sem eins og í  
verslunum eða í íþróttum. Jafnframt  
höfum við sýnt fram á ýmsar aðferðafræði-
legar og stærðfræðilegar lausnir (Curry, 
Foxall og Sigurðsson, 2010).

Valdimar Sigurðsson, dósent við viðskiptadeild HR

Dr. Valdimar Sigurðsson er dósent við við-
skiptadeild Háskólans í Reykjavík. Hann er 
gestaprófessor við Cardiff Business School 
árið 2011.

Vanþekking á beinni 
markaðssetningu
Síðustu árin höfum við einblínt á að um-
breyta smásölu í einskonar tilraunaum-
hverfi með því að stjórna helstu breytum 
svo sem eins og verði, staðsetningum 
og auglýsingum. Sú vinna hefur gengið 
vel og veitt svör við ýmsum hagnýtum  
vandamálum í markaðssetningu. Aðferða-
fræðin hefur styrkst og mælikvörðunum 
fjölgað. Í dag mælum við bæði huglægar 
(t.d. hugmyndir, viðhorf og ætlun) og  
atferlisfræðilegar breytur (t.d. eftirtekt og 
sala), sem og viðskiptalegan ávinning (t.d. 
hve margir kaupa af þeim sem koma inn,  
fórnarkostnaður, arðsemi fjárfestingar). 
Mörg fyrirtæki eru farin að leggja meiri 
áherslu á að taka ekki bara skammtíma-
ábata af alls konar markaðsherferðum 
og því er áhersla lögð á að læra af hverri 
herferð fyrir sig. Undirritaður hefur unnið 
með Zenter, sem er ráðgjafarfyrirtæki 
sem sérhæfir sig í persónulegri markaðs-
setningu með stafrænum lausnum, að 
framkvæmd og greiningum á beinni 
markaðssetningu. Tal er til dæmis með 
nýja herferð. Hringt er í viðskiptavini og 
þeim boðið að taka þátt í eins konar leik 
þar sem þeir mæla með vini sínum til að 
koma yfir til Tals en þá á símreikningur 

viðkomandi að lækka. Báðir geta unnið til 
verðlauna. Því er fylgt eftir hversu margir 
mæltu með vini sínum og hversu margir 
tóku tilboðinu og ábatinn reiknaður út frá 
langtímahagsmunum. Þá sést hverjir eru 
verðmætir viðskiptavinir og þess virði 
að halda í og vinna meira með. Það er 
lykilatriði að vita hvaða viðskiptavinir eru 
tryggir og arðsamir en þessar tvær breyt-
ur þurfa þó ekki endilega að fara saman. 
Með markaðssetningu í gegnum farsíma 
gefst fyrirtækjum kostur á að ná betur til 
neytenda en áður og því eru þar fjölmörg 
tækifæri í rannsóknum. Farsímar geta 
aðstoðað fyrirtæki við að ná fram lausn-
um á helstu vandamálum markaðssetn-
ingar, eins og t.d. að ná í nýja neytendur, 
viðhalda þeim sem fyrir eru, koma af stað 
jákvæðu umtali, auka viðskipti og fá fram 
meira virði. Með aukinni tækni gefast fleiri 
tækifæri hvað markaðstilraunir með tölvu-
póst og farsíma varðar og ljóst að mörg 
fyrirtæki munu berjast á þessum vett- 

Samkvæmt niðurstöðum 
könnunarinnar hefur tæpur 
helmingur þátttakenda ekki 
enn kynnst markaðssetningu 
í gegnum farsíma

Dr. Valdimar Sigurðsson

vangi um hylli neytenda. Í tengslum við 
þetta framkvæmdu tveir nemendur við 
viðskiptadeild HR, Jóhannes Páll Sig-
urðarson og Jón Skafti Kristjánsson,  
könnun á viðhorfi neytenda til markaðs-
setningar í gegnum farsíma og tölvupóst. 
Niðurstöðurnar eru áhugaverðar og 
nytsamlegar fyrir fyrirtæki sem huga 
að því að samþætta frekar stafræna  
markaðssetningu inn í sín markaðssam-
skipti. Samkvæmt niðurstöðum könnun- 
arinnar þá hefur tæpur helmingur þátt-
takenda ekki enn kynnst markaðssetn- 
ingu í gegnum farsíma, en um 45% af 
þeim sem hafa reynt hana, hafa nú þegar  
slæma reynslu af því að skrá farsímanúmer 
sitt hjá fyrirtækjum. Lykilatriði er að það 
verði staðið faglega að þessu svo að þessi 
dýrmæti valmöguleiki í markaðssamskipt-
um verði ekki eyðilagður. Í því sambandi 
er vert að nefna vanþekkingu margra 
fyrirtækja á notkun beinnar markaðssetn-
ingar þar sem að margir viðskiptavinir 
nefna þætti eins og erfiðleika við að skrá 
sig af póstlista eða að allt of margir og 
óviðeigandi póstar eru sendir, hvort sem 
um er að ræða tölvupóst eða skilaboð í 
farsíma. 

Hvað varðar eftirfylgni eftir sölu, eða 
varðveislu neytenda, þá fannst á bilinu 
50 til 60% þátttakenda, byggt á því 
hvernig var spurt, viðeigandi að viðkom-
andi fyrirtæki hefði samband við þá aftur. 
Sett var upp dæmi þar sem þátttakendur 
áttu að ímynda sér að þeir hefðu keypt 
myndavél og, í tengslum við það, taka 
afstöðu til hvort þeir hefðu áhuga á að fá 
sendingar frá fyrirtækinu hvað varðar eftir-
fylgni viku eftir sölu og allt upp í nokkra 
mánuði. Niðurstöður sýndu að flestum 
fannst það frekar viðeigandi og eru hér 
því augljós tækifæri í því að auka tryggð 
neytandans og ná í frekari virðisaukningu 
í gegnum krosssölu. Nefndir voru í þessu 
sambandi þættir eins og aukahlutir og ljós-
myndanámskeið en mikilvægt er að þarfa-
greina kaupin, byggt á ákveðinni tímalínu 
og huga að stuðningsvörum og þjónustu.
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Félagsgeirinn – 
óarðsækinn rekstur

Þessi starfsemi er meginþáttur í svonefnd- 
um félagsgeira eða óarðsæknum rekstri 
í íslensku atvinnulífi. Auk þess bera sam-
vinnufélög, sparisjóðir, lífeyrissjóðir og 
fleiri rekstrarform sömu eða svipuð megin- 
einkenni og eru talin til félagsgeirans.

Gera má ráð fyrir að nokkrar þúsundir  
almennra samtaka og félaga séu með  

skrifstofu, starfsfólk eða aðra starfsemi á 
Íslandi. Skrásett almenn samtök og áhuga- 
mannafélög eru 11.951 hér á landi og auk 
þeirra 9.187 húsfélög. Veiðifélög eru 158. 
Miðað er við upplýsingar Hagstofunnar frá 
árslokum 2009. Til samanburðar má nefna 
að hlutafélög eru 753 á skrá Hagstofunnar, 
einkahlutafélög 30.162 og sameignarfélög 
2.161. 

Almenn félög og sjálfseignarstofnanir á Íslandi standa fyrir miklu 
umfangsmeiri rekstri og viðskiptum en menn gera sér yfirleitt grein 
fyrir. Hér er til dæmis um að ræða íþróttafélög, björgunarsveitir, stéttar-
félög, heilsugæslu, líknarfélög, trúfélög, listastofnanir, menningarfélög, 
skóla, fræðslustofnanir, dvalarheimili, leik- og dagskóla, velferðarsamtök, 
stjórnmálafélög og önnur hagsmuna- og áhugamannasamtök hvers konar.

Jón Sigurðsson, lektor við viðskiptadeild HR

Jón Sigurðsson

Jón Sigurðsson er rekstrarhagfræðingur og 
hefur frá 2007 starfað við viðskiptadeild 
Háskólans í Reykjavík sem lektor. Hann 
starfar einnig í sérstökum verkefnum fyrir 
Fjármálaeftirlitið, menntamálaráðuneytið og 
Samkaup hf. Hann hefur áður starfað m.a. við 
Samtök atvinnulífsins, Seðlabanka Íslands og 
Samvinnuháskólann á Bifröst.

Hér á landi eru 68 sjálfseignarstofnanir 
með skráðan atvinnurekstur og auk þess 
425 sjálfseignarstofnanir með staðfesta 
skipulagsskrá, en margar þeirra standa 
fyrir einhverjum rekstri. Alls eru skráðir 86 
lífeyrissjóðir og margir þeirra standa fyrir 
skrifstofurekstri og öðrum umsvifum. Um 
síðastliðin áramót voru 37 samvinnufélög, 
9 húsnæðissamvinnufélög og 15 spari-

sjóðir á skrá Hagstofu Íslands. Nokkur  
hluti þessara félaga stendur fyrir  
talsverðum rekstrarumsvifum.

Þessi upptalning gefur hugmynd um  
„félagslega geirann” eða ,,óarðsækna  
geirann” á Íslandi um þessar mundir. Fjöl-
breytni er ótrúleg í þessari starfsemi og 
fer vaxandi. Mjög erfitt er að meta heildar-

umsvif eða veltu þessarar starfsemi hér-
lendis. Eignir lífeyrissjóða nema um 126% 
miðað við verga landsframleiðslu á ári og 
árlegar inn- og útgreiðslur um 13% verg-
rar landsframleiðslu. Áætlað hefur verið 
lauslega að umsvif samtaka og stofnana 
í þessum geira nemi ekki minna en um 
4-6 % miðað við verga landsframleiðslu.  
Mestöll þessi starfsemi er einhvers konar 
þjónustustörf og því tiltölulega vinnuafls-
frek. Hér er þannig um mikilvægan og 
vaxandi þátt vinnumarkaðarins að ræða.

Svipaða sögu er að segja um félags-
geirann eða óarðsækinn rekstur meðal  
nágrannaþjóðanna beggja vegna Atlants-
hafs. Erlendis eru notuð um þetta þessi 
orð eða önnur svipuð: ,,félagshagkerfi”, 
,,þriðji geirinn”, ,,listahagkerfi”, ,,óarðsækni 
geirinn”, ,,non-profit enterprise”, ,,social 
enterprise”, ,,l’économie sociale”, ,,Sozi-
alwirtschaft”, ,,voluntary sector” o.s.frv. 
Á Norðurlöndum og víðar í Evrópu mætir 
félagsgeirinn opinberu velferðarkerfi og 
bætir við það, en er ennþá umsvifameiri 
á öðrum sviðum menningar, trúmála, 
þjóðlífs og félagsmála. Í Norður-Ameríku 
er félagsgeirinn alls ráðandi á öllum þess-
um sviðum. Í yfirlitsriti frá Johns Hopkins 
háskólanum í Baltimore í Bandaríkjunum 
er því haldið fram að félagsgeirinn hafi fyrir 
og um síðustu aldamót verið ,,sjöunda 
 stærsta hagkerfi” veraldar og náð að 
jafnaði yfir rúmlega 5% vergrar lands-
framleiðslu þeirra ríkja sem könnuð voru. 
Í þessu yfirliti kemur fram að innan félags-
geirans störfuðu þá tæplega 40 milljónir 
starfsmanna í fullu starfi, tæpur helmingur 
sjálfboðaliðar og rúmur helmingur á  
launum. 

Í sem allra skemmstu máli má segja að 
félagsgeirinn eða óarðsækni geirinn bygg-
ist ekki á aðild fjárfesta heldur á einhvers 
konar félagslegri þátttöku, meðal annars 
af hálfu almennings. Ekki er stefnt að 
úthlutun arðs til eigenda eins og tíðkast 
almennt í hagkerfinu, heldur er tekju- 
afgangi jafnan ráðstafað með félags-
legum hætti til starfseminnar sjálfrar eða 

til sérstakra markmiða. Í almennum sam-
tökum og sjálfseignarstofnunum er vitan-
lega ekki um beina ,,eigendur” að ræða. 
Í lífeyrissjóðum er árangri starfseminnar 
ráðstafað til lífeyrisþeganna, og í spari-
sjóðum að miklu leyti til menningar og 
þjóðþrifa. Í samvinnufélögum er arði skipt 
eftir viðskiptum hvers og eins við félagið 
en ekki eftir eignarhlut og arði sem ekki 
verður rakinn til viðskipta félagsmanna 
er ráðstafað til sameiginlegra þarfa 
og til samfélagsins. Mjög algengt er í  
félagsgeiranum að einhvers konar lýð-
ræðisform sé ráðandi þáttur, og það er eitt 
meginsérkenni samvinnufélaga. Allnokkur 
dæmi eru einnig um starfsemi í formi  
hlutafélags, einkahlutafélags eða sam-
eignarfélags með bindandi ákvæði í sam-
þykktum um óarðsækinn rekstur.

Stjórnunarfrömuðurinn Peter F. Drucker 
skrifaði mikið um félagsgeirann og mótaði 
áhrifamiklar kenningar um einkenni hans 
og mikilvægi í nútímasamfélögum. Hann 
benti til dæmis á það að vægi og umsvif 
félagsgeirans vaxa með batnandi hag, 
auknu frelsi og auknum valkostum almenn- 
ings í lífinu. Drucker gerði einnig meðal 
annars grein fyrir því að óarðsækinn  
rekstur byggist á siðrænum og félagsleg-
um gildum sem skipta mjög miklu máli fyrir 
almenna velferð og menningu, velmegun 
og framför. Ljóst er einnig að félagsgeir-
inn og óarðsækinn rekstur gegna mjög 
mikilvægu hlutverki sem úrræði gegn 
markaðsbrestum og sem mótvægisöfl  
almennings innan markaðshagkerfisins.

Á undanförnum árum hefur viðskipta-
deild Háskólans í Reykjavík boðið sérstakt 
námskeið um félagsgeirann - óarðsækinn 
rekstur (V-648-RSTO). Á námskeiðinu  

hefur mikil áhersla verið lögð á sjálfstæða 
vinnu námsmanna við athugun á félögum, 
stofnunum og fyrirtækjum í þessum 
geira með greinargerð og sérstakri máls-
vörn hvers og eins. Námskeiðið hefur  
einkennst af margþættri nálgun, sam-
félagslegu mati, athugun á lögum og 
reglugerðum og á ákvörðunum ríkisskatt- 
stjóra. Megináhersla hefur hvílt á um-

fjöllun um skipulag, viðskipti og rekstur 
óarðsækinna félaga og stofnana. Og  
leitast hefur verið við að greina og skýra 
megineinkennin eins og þau birtast í  
rekstrinum og hvernig þau geta verkað á 
ákvarðanaferli og viðskiptaumsvif í raun.

Félagsgeirinn - óarðsækinn rekstur gegnir 
mjög mikilvægum og vaxandi hlutverkum. 
Umsvif hans og sérkenni eru athyglisvert 
svið hagkerfis og þjóðlífs. Án hans verður 
varla um frjálst og opið nútímasamfélag 
að ræða. 

Í sem allra skemmstu máli má segja að félagsgeirinn eða 
óarðsækni geirinn byggist ekki á aðild fjárfesta heldur á 
einhvers konar félagslegri þátttöku, meðal annars af  hálfu 
almennings.
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Úr hakkara 
í listamann
Að grunni til snýst allt nám – ekki síst á háskólastigi – um að gera 
nemandanum kleift að fást við og leysa verkefni. Tölvur eru öflugustu 
almennu verkfærin sem mannskepnan hefur yfir að ráða, og rétt nýtt 
tölva getur orðið að öflugri framlengingu á mannsheilanum við að leysa 
ýmiskonar verkefni. Við lýsum í þessari grein nýlegum tilraunum í 
tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík til að efla hæfni nemenda 
til lausnar verkefna með tölvu.

Magnús M. Halldórsson, prófessor við tölvunarfræðideild HR

Námskeiðið Verkefnalausnir
Námskrá grunnnáms í tölvunarfræði var endurskipulögð árið 
2009 og tók nýtt skipulag gildi þá um haustið. Meðal annars var 
búið til nýtt námskeið á 1. misseri sem nefnist Verkefnalausnir, 
skipulagt af Önnu Ingólfsdóttur, Luca Aceto og Yngva Björnssyni 
ásamt undirrituðum. Það var skipulagt í kringum hópastarf sem 
allt fór fram í tímunum, fjórum kennslustundum tvisvar í viku. Á 
þessum tíma þurftu nemendur að glíma við nýja tegund af verk-
efni, þreifa sig áfram með helstu eiginleika og mögulegar lausnir, 
leysa sem flestar spurningar, og skrifa í sameiningu upp skýrslu 
um niðurstöðurnar.

Markmið námskeiðsins voru fjölbreytt, en þungamiðjan var að 
þjálfa nemendur í lausnaleit. Sér í lagi að vinna við verkefni þar 
sem lausnirnar eru ekki einfaldar afleiðingar af ákveðinni þekk-
ingu eða tækni. Það má líkja þessu við rannsóknir í sínu einfald-
asta formi. Verkefnavinnan leiddi svo af sér þjálfun í forritun, 
stærðfræði og röksemdafærslu, án þess að verkefnin virki eins 
og æfingar. Samskiptahæfni, bæði í töluðu og rituðu máli, voru 
einnig mikilvæg markmið, svo og það að vinna saman í hóp með 
nýju og nýju fólki. 

Hluti af verkefnunum snerist um að skoða sjálft verkefnalausna-
ferlið, þar sem beitt er sjálfsrýni og Sókratesískri hugsun. Önnur 
verkefni fjölluðu um ýmis hugtök og fyrirbæri sem eru nálægt 
kjarna tölvunarfræðinnar, en eru yfirleitt ekki kynnt til sögunnar 
fyrr en á síðari stigum. Dæmi um þetta eru endurkvæmni sem 
systkini þrepunar, fallaforritun, málfræði, stöðuvélar, og leit í  
lífupplýsingagögnum. Við þetta fá nemendur nokkra nasasjón af 
því sem glímt er við í fræðigreininni. 

Forritað undir pressu 
Góðri forritun fylgir ýmiskonar unun. Ánægja handverksmanns-
ins yfir gerð nytsams fyrirbæris og að hafa fengið það til að virka. 
Spennan við hugljómunina við að brjóta á bak aftur verkefni sem 
áður virtist illleysanlegt. Nautnin við sparsemina sem fæst út úr 
því að vinda síðasta afkastadropann með snjöllum reikniritum og 
knappri kóðun. Og leitin að snyrtilegustu lausnunum getur orðið 
að andlegri umbreytingu hakkara yfir í listamann. 

Þrautir, leikir og ögranir sem birtast í ýmsum alþjóðlegum for-
ritunarkeppnum eru góð leið til að upplifa ánægjuna við forritun 
á sama tíma og að styrkja þjálfun í almennri kóðunartækni og  
beitingu reiknirita. ACM-keppnisröðin nær yfir allan heiminn og 
byrjar á landskeppnum sem haldnar eru á haustin. Síðustu ár 
hefur Íslandskeppni verið haldin samtímis, og með sömu verk-
efni, og keppni á öllum hinum Norðurlöndunum. Keppnin reynir 
töluvert á forritunartækni, því lausnirnar sem eru prófaðar sam-
stundis á sérstökum þjón verða að virka fullkomlega. Því er m.a. 
nauðsynlegt að þjálfa tækni í að útbúa góð prófunartilvik. Verk-
efnin reyna ekki síður á almenna lausnarleitarhæfileika, því oft er 
aðalverkefnið að átta sig á hvaða lausnaraðferð virkar og hvað 
virkar ekki, og spurningarnar eru gjarnan orðaðar þannig að hálf 
orustan er unnin þegar búið er að finna formlega framsetningu 
og kröfulýsingu verkefnisins.

Sú tegund af verkefnalausnavinnu sem forritunarkeppnir prófa 
hentar einnig vel sem viðbót við námskeiðaframboð. Vorið 2010 
var fyrst boðið upp á námskeiðið Áhrifarík forritun og lausn verk-
efna, og verður það haldið aftur á þriggja vikna önn í vor. Í því var 
blandað hagnýtum reikniritum við forritunartækni og lausnatækni 
í hópum. Einkunn réðst aðallega af vikulegum verkefnum og 
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Undir lok síðasta árs hófst að nýju útgáfa 
Tímarits um viðskipti og efnahagsmál.  
Tímaritið var fyrst gefið út árið 2003 á 
vegum Viðskipta- og hagfræðideildar 
Háskóla Íslands. Að þessari nýju  
útgáfu standa fjórir aðilar: Viðskiptadeild 
Háskólans í Reykjavík, aðskildar viðskipta- 
og hagfræðideildir Háskóla Íslands, 
og Seðlabanki Íslands. Í ritnefnd sitja  
fulltrúar allra aðila ásamt ritstjóra.

Tvö tölublöð tímaritsins komu út sam-
tímis, þ. 16. desember sl. Annars vegar 
almennt hefti með ritrýndum greinum frá 
árinu 2010. Hins vegar sérhefti tileinkað 
ráðstefnu Háskólans í Reykjavík og 
Háskóla Íslands sem haldin var 10. júní  
2010 undir yfirskriftinni Atvinnulíf við  
nýjar aðstæður.

Sem áður er tímaritið fyrst og fremst vett-
vangur fræðilegra ritverka um viðskipti og 
efnahagsmál. Áhersla er lögð á birtingu 
greina er snerta íslensk málefni með  
einum eða öðrum hætti.

Heimasíða tímaritsins, www.efnahags-
mal.is, hefur tekið nokkrum stakkaskipt-
um, bæði útlitslega og að innihaldi. Helsta 
nýlundan hvað efni varðar er svokallað 
umræðuhorn. Hornið er vettvangur fyrir 
skoðanaskipti viðskiptafræðinga, hag-
fræðinga og annarra er láta sig málefni 
viðskipta og efnahagslífs varða. Einungis 
skráðir notendur vefsins geta sett inn 
greinar og gert athugasemdir við greinar 
annarra.

Ritstjóri ritsins er dr. Jón Þór Sturluson, dósent 
við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík.
Aðrir í ritstjórn eru:

Dr. Auður Arna Arnardóttir, 
lektor í viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík.
Dr. Ásgeir Daníelsson, 
forstöðumaður rannsóknar- og spádeildar 
hagfræðisviðs Seðlabanka Íslands.
Dr. Daði Már Kristófersson, 
lektor í hagfræðideild Háskóla Íslands.
Dr. Runólfur Smári Steinþórsson, 
prófessor í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands,

Tímarit um viðskipti og efnahagsmál
tveimur forritunarkeppnum, en einnig af tímaprófum og hóp- 
kynningum á völdu viðfangsefni.

Slíkt námskeið er skemmtilegt bæði fyrir kennara og nemendur, 
því forritunarkeppnaverkefnin eru oft glúrin og krefjast innsæis 
og innblásturs, og bregða ferskum blæ á vel þekkt kjarnaefni í 
reikniritum og forritun. Keppnisformið virkar oft sem orkuskot 
fyrir nemendur, og þeir bestu reyna sig við erfiðustu verkefnin 
einfaldlega vegna áskorunarinnar. 

Programming Bootcamp
Nú á vorönn er í fyrsta sinn farið af stað með vinnusmiðju 
þar sem áhugasamir nemendur fá að glíma við verkefni í stíl  
forritunarkeppna. Markmiðið er að gera nemendum kleift að 
verða betri forritarar, bæði með því að þjálfa almenna forritunar-
tækni og stíl, og að læra að átta sig á hvaða lausnaraðferðir duga 
hvenær. Önnur markmið eru að veita meiri hæfni í: að skrifa sem  
einfaldastar og snyrtilegastar lausnir, að útbúa góð prófanatilvik, 

að vinna að verkefnum saman í pörum, og að lesa verkefnislýs-
ingar. Skipt er í tvo hópa, þannig að bæði nemar á fyrsta ári og 
lengra komnir geti fundið næg viðfangsefni við hæfi. Minnug þess 
að góður árangur næst ekki án áreynslu var vinnusmiðjunni gefið 
heitið Programming Bootcamp. Líkt og eftir líkamsræktarnám-
skeið þau sem bera álíka nöfn er markmiðið að þeir sem haldi það 
út verði mun sterkari fyrir vikið. 

Vorkeppni
Bootcamp lýkur í byrjun maí. Þá verður haldin í fyrsta sinn 
Vorkeppni HR í Forritun, og er öllum HR-ingum, óháð deildum 
eða námsstigum, boðið að taka þátt og spreyta sig á þrautunum.  

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 

Góðri forritun fylgir ýmiskonar 
unun. Ánægja handverksmannsins 
yfir gerð nytsams fyrirbæris og 
að hafa fengið það til að virka. 
Spennan við hugljómunina við 
að brjóta á bak aftur verkefni sem 
áður virtist illleysanlegt.
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Stress and the 
“Adolescent Transition”
Jack E. James, PhD, Visiting Professor of  Psychology, Department of  Psychology, 
School of  Business, Reykjavik University

Also, although stress is commonly consid-
ered to be uniformly negative, it need not 
always be thought of in that way. Some 
physical and social challenges that we 
might sometimes consider “stressful” 
(e.g., learning a skill or participating in a 
team) are part of “normal” living. In that 
respect, “good stress” may entail life 
challenges that provide opportunities for 
growth, adaptation, and development.

Nevertheless, when life challenges ex-
ceed the biological, psychological, and so-
cial resources of the individual, the result-
ing stress can be harmful, both short-term 
and long-term. The way we deal with 
stress as adults is partly due to patterns 
established earlier in life, especially during 
adolescence, the period of transition from 
childhood to adulthood. Adolescence 
is fraught with novel challenges arising 
from changing biology and life roles. Dur-
ing this period, aspirations expand and 
new responsibilities are confronted.  The 
resulting stress is often accompanied by 
emotional turmoil. Of relevance here is 
the fact that brain structures involved in 
the regulation of stress and emotion are 
among the last to mature. Full maturity is 
not reached until a decade post mid-ado-
lescence, which further underscores the 
importance of the adolescent transition in 
laying the foundations for lifelong healthy 
development.

RANNÍS Award
Despite its recognised importance for 
adult health and well-being, stress in 
adolescence remains substantially un-
der-researched. However, a group of re-
searchers based in the Department of 
Psychology, School of Business, Reykja- 
vik University, plans to address that 

problem. In the most recent round of re-
search grants announced by RANNÍS, the 
group was awarded three-year funding 
to investigate stress amongst Icelandic 
adolescents in a project titled, Biobehav-
ioural Analysis of Adolescent Reactivity 
to Stress (BAARS). The project, led by 
the Department of Psychology, School 
of Business, is a collaboration involving 
the Icelandic Centre for Social Research 
and Analysis (ICSRA) based at Reykjavik 
University; Columbia University; the Karo-
linska Institute; and Mount Sinai School of 
Medicine; with the cooperation of the Ice-
landic Ministry of Education, Science and 
Culture and secondary schools through-
out Iceland. 

Stress Psychophysiology 
Physiological responses to stress involve 
two key systems: the hypothalamus-
pituitary-adrenal (HPA) axis and the au-
tonomic nervous system. As part of the 
neuroendocrine system, the HPA axis is 
involved in regulating reactions to stress, 
as well as various other biological pro-
cesses including digestion, the immune 
system, energy storage and expenditure, 
and regulation of mood and emotions. As 
part of its normal functions, the neuro-
endocrine system secretes “stress” hor-
mones, the most important of which is 
cortisol.

In addition, the sympathetic nervous sys-
tem (SNS) functions as a major activating 
system during times of stress. The SNS 
is a branch of the autonomic nervous sys-
tem, which functions largely below con-
scious awareness and is involved in the 
control of a host of process essential for 
life (e.g., heart function, respiration, di-
gestion, etc.). The SNS is one of two main 

subsystems of the autonomic nervous 
system: the sympathetic, which mediates 
activating processes, and the parasympa-
thetic, which mediates the more vegative 
processes of “rest and digest”. The two 
systems interact in a complementary way 
to determine the level of physiological 
arousal appropriate to environmental cir-
cumstances (e.g., perceived threat) and 

biological demands (e.g., physical activ-
ity).

The enzyme, alpha-amylase, is a key 
marker of SNS activity, and both the hor-
mone, cortisol and alpha-amylase, can 
be monitored non-invasively by measur-
ing their presence in saliva. Although the 
physiological actions of the HPA axis and 
SNS are necessary to deal with typical 
challenges of everyday life, persistent re-
sponding (due, for example, to stress) can 
contribute to physical and psychological 
disorders. Hence, an important aspect of 
the BAARS Project will be to monitor sali-
vary cortisol and alpha-amylase in the ad-
olescents who participate in the project.

Psychophysiological reactivity 
A major concept in the biobehavioural 
analysis of stress is the reactivity hypoth-
esis, which states that exaggerated or 
prolonged physiological response to life 
stress contributes to the development of 
disease. Reactivity refers to the amount 
of change in physiological activity (say, 
blood pressure) from a state of rest to lev-
els observed during exposure to stress. 
In particular, people who tend to exhibit 
relatively large or prolonged (i.e., exagger-
ated) physiological reactivity are generally 
at higher risk of developing cardiovascu-
lar disease. From a developmental per-
spective, the “adolescent transition” is 
increasingly being viewed as important 
for understanding the dynamics of stress-
induced cardiovascular reactivity as a risk 
factor in the development of cardiovascu-
lar disease.

A major aim of the BAARS Project is to 
investigate the role of stress-induced 
increases in blood pressure in the devel-
opment of cardiovascular disease (e.g., 
coronary heart disease and stroke). Car-
diovascular disease is the leading cause 
of death worldwide, and is the cause of 
almost half of all deaths in Europe. The 
World Health Organisation has identified 
the main causes of cardiovascular disease 
to be dietary practices, cigarette smoking, 
patterns of alcohol use, physical inactivity, 
and such psychosocial variables as family 
integration, social support, and life stress. 
Notably, many of these causes, including 
life stress, are preventable or modifiable.

The BAARS Project will monitor adoles-
cent reactivity to stress using controlled 

“laboratory stressors” that mimic pro-
cesses considered typical of the psycho-
physiological challenges encountered in 
daily life. In particular, we will examine 
adolescents’ reactions to computer-pre-
sented psychomotor and cognitive tasks, 
such as sustained vigilance and mental 
arithmetic performed under conditions of 
competition and time pressure. Previous 
research shows that reactions to labora-
tory stress are predictive of reactions in 
real life, while also being predictive of the 
development of cardiovascular disease 
(e.g., hypertension and atherosclerosis) in 
later life.

The BAARS Project
ICSRA conducts annual surveys of 14-15 
year-old boys and girls in schools across 
Iceland, and the BAARS Project will draw 
on volunteers from these cohorts. Data 
collection will occur in schools during nor-

mal school hours using a purpose-built 
Biobehavioural Laboratory; an innovative, 
integrated, state-of-the-art psychophysi-
ological laboratory. This facility will incor-
porate a mobile unit (for conducting tests 
in schools) and a home base (located at 
Reykjavik University).

In summary, the BAARS Project will in-
vestigate stress-induced psychophysi-
ological reactivity in order to better under-
stand the experience of stress amongst 
adolescents and to help clarify the role of 
adolescent stress in later health and well-
being. Other specific aspects of the proj-
ect will examine variations in adolescents’ 
mood states; the impact of nighttime 
sleep duration and daytime sleepiness on 
key outcomes, including behaviour (e.g., 
academic performance) and biology (e.g., 
blood pressure); use of nicotine, alcohol, 
and caffeine; and the role of social rela-
tionships in the context of stress reactiv-
ity, with particular emphasis on the role 
of supportive social relationships from 
parents and peers.  Initial results from the 
project are expected in 2012. 

Jack E. James

Jack E. James is Professor of Psychology in 
the School of Psychology, National University 
of Ireland, Galway, where he was Head of 
School from 1998 to January 2009. He is a 
visiting professor at Reykjavik University, and 
his research interests include health psychol-
ogy, behavioural medicine, experimental psy-
chology, and behavioural epidemiology.s

The term “stress” tends to be used somewhat ambiguously in everyday conversation. 
Often, stress refers to our reactions to life’s challenges, but it may also refer to the events 
themselves (i.e., the “stressors”). For example, someone might say they are feeling stressed 
(e.g., they have tense muscles, churning stomach) or that they are under stress (e.g., they 
have to meet multiple work deadlines).

The way we deal with stress 

as adults is partly due to 

patterns established 

earlier in life, especially 

during adolescence, the 

period of  transition from 

childhood to adulthood.
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Did Aristotle dream 
computers?

Athens, 330 BC

Dear Plato, 
I am writing to you because, as my former mentor and teacher, 
you will no doubt rejoice at the success of some of the ideas 
of one of your pupils. I have to warn you that what I am about 
to recount is a dream I had last night, and may be construed as 
wishful thinking on my part. However, the dream was so vivid 
that I believe that what happened in it will come to pass, even 
though this will take well over 2000 years.

Last night, I had a dream that took me to a year the people 
around me referred to as 2011 AD. I was standing in front of a 
large building located in a land that our explorer Pytheas calls 
Thule. Don’t ask me why, but I knew that the building I entered 
through doors that opened by themselves was a descendant of 
your Academy and of my Lyceum. Young men and women were 
obviously there to learn in large numbers. This heritage is al-
ready something the two of us should be proud of, but it is not 
what I wanted to tell you most.

As you know, I consider the development of logic one of my 
main contributions to human knowledge. I was always a bit 
miffed by the fact that many people consider logic a very ab-
stract subject with no applications. In my heart, I always felt that 
logic ought to be the foundation of science, be it basic or applied. 
I now know that my beliefs will be vindicated within 2300 years 
and in spectacular fashion. 

I know that you will find it hard to believe, but in 2011 humankind 
will have at its disposal a machine like no other. It is an object 
they call “computer”, which, unlike any other man-made ma-
chine, can be told to do many different things by feeding it with 
appropriate instructions. In 2011, computers will be everywhere. 
I saw many with my very eyes, but most of them will also be 
embedded in physical devices, and are therefore invisible to their 
users. By 2011, this population of “effectively invisible” comput-
ers will be in the fabric of our homes, shops, vehicles, farms and 
some even in our bodies! They will help humankind command, 
control, communicate, do business, travel and entertain them-
selves. And you know what? All of this will have to do with logic! 
This truly wonderful machine, the computer, will be an engine 
of logic. Logic, my beloved creation, will be used to construct 
computers and to breathe life into them. I was told by people 
in what they call the “School of Computer Science at Reykjavik 
University” that the design of such a complex machine is only 
possible because George Boole (a follower of our ideas) invent-
ed a simple logic, now called Boolean logic, which deals with 
the truth and falsity of simple propositions and is the basis of 
modern digital computer design. Moreover, the languages that 
future humans will use to communicate with those machines, 
which they call “programming languages”, are themselves spe-
cial kinds of logical systems. Programming computers will make 
logic come alive.

You will no doubt remember my famous syllogism: 

All men are mortal
Socrates is a man 
Therefore Socrates is mortal 

Today, people that call themselves “computer scientists” view 
syllogisms like the one above as basic steps of computation, 
which computers carry out at amazing speed and that take place 
while the computers are doing their job. But this is not all. You 
might recall that some of my lesser known work dealt with what 
I called “temporal logic”. In a temporal logic, we can express 
statements like “I am always hungry”, or “I will eventually be 
thirsty”, or “I will be hungry until I eat a peach”. Well, in 2011 
people at this institution of learning in the Thule, like many oth-
ers throughout the world, will be using this creation of mine to 
describe properties that computer systems must exhibit, such 
as “the computer system will never stop working.” Another cre-
ation of mine, modal logic, lies at the heart of applications of 
logic to reasoning about possible and necessary behaviour of 
computing agents. Moreover, computers can be instructed to 
check whether other computer systems have properties that 
can be expressed using temporal logic!

There is a lot more I could tell you, but I do not want to bore you 
more with the contents of this dream of mine. Indeed, I am sure 
that you will have already realized why this dream has made me 
proud. In fact, I hope that soon I will have a dream showing me 

the development of this science in 2050. Even in 2011, computer 
science will be a young field and its marriage with logic is bound 
to produce amazing changes to human life and to science as a 
whole. Indeed, during my visit to that university, I was told that 
Donald Knuth, a famous computer scientist, said that: “Science 
is what we understand well enough to explain to a computer. Art 
is everything else we do.” So, science is everything that can be 
expressed in terms of logic, and in particular the living logic that 
runs in computers!

Before waking up, I had a glimpse at something they call a “mov-
ie”, where talking images resembling real life are projected on a 
screen. In fact, in 2011, computers will also be used to great ef-
fect to make movies, games and many other forms of entertain-
ment. I wonder what our playwrights would be able to achieve, 
if they had access to such a technology.

The movie I watched was entitled “Twins”. I did not find it good, 
but in it an actor by the name of Arnold Schwarzenegger utters 
the following memorable sentence while talking to a thug: “You 
have no respect for logic. I have no respect for people who have 
no respect for logic.” He then proceeds to beat up the thug, an 
act that I abhor. But at that point I woke up, knowing that in 2011 
logic will be the most applied branch of mathematics. All this, 
thanks to the young damsel called computer science.
I hope you are resting well in the world of ideas.

Your former pupil,
Aristotle

Luca Aceto
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The problem
Competitive markets call for innovation that goes beyond tech-
nology and functionality to provide less tangible, but potentially 
more valuable, experiential benefits. The essence of the chal-

lenge is illustrated by Christensen’s model of the evolution of 
product competition, which he developed in 1997 based on 
a study of the disk drive industry (see Figure 1). In the upper 
left corner of the model, we have the technological innovation 
phase. This is where new technology is developed and it is this 
phase that people tend to focus on when they think about entre-
preneurship and new opportunities. At this point, the mere fact 
of the new technology and the functionality it can deliver may be 
sufficient to secure differentiation and competitive advantage. If 
we take the example of wireless microphone systems, this is 
the stage where the wire was first eliminated. In the improve-
ment phase, the technology is refined to deliver consistent func-
tionality reliably. This is where we stop worrying about whether 
the wireless microphone system will actually work every time. 

The StageIt project

In the maturation phase, things become more convenient. The 
wireless microphone system gets a smaller battery that lasts 
longer and a more convenient set of clips for improved wear-
ability and use. In the lower right corner of the model we have 

the commoditized phase where price remains the only basis for 
competition. Now that all manufacturers offer wireless micro-
phone systems that are reliable and convenient, the only remain-
ing issue becomes how much to spend.

A possible solution
Based on research that my colleague, Rögnvaldur Sæmunds-
son, and I conducted in Icelandic new technology-based firms, 
we developed the notion that there might be a potential “speed 
bump” between the maturation phase and the commoditized 
phase where differentiation is based on symbolic value. In this 
phase, competitive advantage can be gained by creating com-
pelling and memorable experiences for customers.

Joseph Pine and James Gilmore, were the first to coin the term 
the experience economy in an article in Strategy & Leadership 
in 1997. Their view of the progression of economic value is illus-
trated in Figure 2. In the lower left corner, where the opportuni-
ties for differentiation and premium pricing are at a minimum, 
we have extraction of commodities. This means pursuits such 
as mining for bauxite or growing wheat. The prices for these 
commodities are determined by supply and demand and the 
scope for differentiation is decidedly limited. Next up is manu-
facturing products, where the bauxite is turned into aluminum 
and the wheat is turned into bread. Here there are opportunities 
for differentiation and premium pricing based on factors such as 
quality, design, packaging and branding. Manufacturing compa-
nies have increasingly sought ways to bundle services with their 
products or offer add-on services. This reflects a realization that 

Figure 2. The progression of economic value 
according to Pine and Gilmore (1999).

it is more lucrative to sell a cup of hot coffee than it is to sell a 
package of coffee beans. Pine and Gilmore focus on the final 
level in this progression, that of staging memorable experiences.

The star examples
There are several high profile examples of firms that have suc-
cessfully created symbolic value through experience staging. 
The Walt Disney Company is probably the best known of these 
and is the example most commonly used when people talk and 
write about the experience economy. The Walt Disney Company 
sells admission to theme parks in which the Disney theme is 
delivered seamlessly with strong links to Disney entertainment 

products. By staging compelling and memorable experiences 
aided by staff members that make up a cast of characters sup-
porting the experience, staging, props and lighting that maintain 
a consistent branded theme and the prolific availability of sou-
venirs for purchase, the Disney theme parks have managed to 
establish themselves as popular vacation destinations for people 
of all ages. The theme parks are able to charge a steep admis-
sion charge and, notwithstanding the inescapable fact of long 
lines and crushing crowds, the experiences staged are compel-
ling enough that people come back again and again.

Other high-profile examples commonly mentioned in the aca-
demic and industry literature include Virgin Atlantic, Nike, Hard 
Rock Café, Rainforest Café, Starbucks, REI and other well 
known firms.

What about the rest of us?
But what about the rest of us? What about the 10-person en-
gineering firm? What about the 20-person logistics firm? By 
far the largest proportion of firms, particularly Icelandic firms, 
are small and do not have strong established world renowned 
brands. There are plenty of examples of large high-profile firms 
in the experience literature, but the applicability of experience-
based innovation to ordinary firms has not been established. The 
most prominent examples are of entertainment firms, while the 
relevance for firms that are not in entertainment sectors is un-
clear. Finally, most of the examples discussed are success cases 
and little is known about how “the rest of us” could create ex-
perience-based innovations or what pitfalls need to be avoided.

Enter StageIt
StageIt is an EU-funded research project led by Reykjavík Uni-
versity entitled Transforming SMEs into successful experience 
stagers. The four-year project is funded by the Marie Curie 
Industry-Academic Partnership and Pathways program. The 
purpose of StageIt is to explore how ordinary SMEs (small and 
medium sized enterprises) can become successful experience 
stagers. Figure 3 shows the StageIt consortium. The consortium 
is made up of two universities (Reykjavík University and Notting-
ham University) and three SMEs. The three SMEs were deliber-
ately selected to provide a range of offerings from the tangible 
to the virtual and to include firms operating in both B2C and B2B 
markets. Care was also taken to select firms that are not in com-
petition with each other since collaboration between the firms 
is an important element of StageIt. At the tangible goods end is 

Marina Candi, Associate Professor at the School of  Business at Reykjavík University

There is growing recognition of  the opportunities of  innovation through experience  
staging. However, both the academic literature and industry press tends to focus on high-profile 
examples of  firms in the entertainment and hospitality sectors. These cases provide vivid and 
persuasive examples, but they fail to address how firms outside these sectors can join the 
experience economy - a term coined in 1998 by Pine and Gilmore – by developing new  
products and services with experiences at their core.

Figure 1. The evolution of 
product competition based 
on Christensen (1997).

The theme parks are able to charge a steep 
admission charge and, notwithstanding the 
inescapable fact of  long lines and crushing 
crowds, the experiences staged are compelling 
enough that people come back again and again.
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Figure 3. StageIt project consortium.

a small art and design shop in Nottingham that has just recently 
opened. In the middle, is a B2B software development service 
firm in Birmingham and, finally, a Danish firm offering on-line 
games in a virtual environment. All the firms are small, with the 
largest of the three having 20 employees.

The university participants view the SMEs as laboratories of 
sorts, in which existing and emerging theories can be tested. 
Each firm will be followed for three years, creating the opportu-
nity for longitudinal in-depth case research. The overall strategy 
for the research involves the following steps, repeated three 
times, once each year:

1. Observation in each of the firms to understand what they are  
 doing and how their customers perceive their offerings.
2. Development of strategies for how to stage experiences or  
 improve current experience staging.
3. Implementation of strategies.

This is an iterative process grounded in the pertinent issue of 
customer acceptance. The firms’ customers have already been 
surveyed using an Internet-based survey to get a “before snap-
shot”. The findings of these surveys will be used as input to the 
development of strategies for experience staging, the first round 
of which is starting this month. During this process, managers 
from each of the three firms will spend extended periods of time 
at Reykjavik University for collaborative work.

In addition to the three SMEs included in the StageIt project, 
there are already several Icelandic firms that will participate in 
the project in parallel and benefit from the methods and findings 
developed. 
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The purpose of  StageIt is to explore how ordi-
nary SMEs (small and medium sized enterprises) 
can become successful experience stagers.
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Computer Scientist -
The 21st Century 
Renaissance Man

So much so that those exceptional human beings are part of the 
collective memory of humankind, and make guest appearances 
in everyday conversations amongst people who normally have 
little or no concern for art or science. Who doesn’t know about 
‘Mona Lisa’ or the famous fall of an apple, which, according to 
scientific lore, inspired Newton to discover the law of gravita-
tion? Einstein, for one, stares at us from the front of T-shirts all 
over the globe.

The Renaissance man of today
People like Leonardo da Vinci, Isaac Newton and Albert Einstein 
are often referred to as ‘Renaissance men’ or ‘polymaths’. Ac-
cording to a typical dictionary, a Renaissance man is a person 
who knows a lot about many different subjects, and has many 
practical skills and abilities. There is no doubt that the above-
mentioned people were prototypical Renaissance men, but can 
a truly Renaissance man exist today? Many observers would ar-
gue that all human endeavours have become so specialized that 
our modern age cannot breed polymaths anymore. Our thesis 
in this short essay is that broadly educated computer scientists 
may be considered the 21st century Renaissance men. Let us 
state, at the outset, that we are not claiming that a well-edu-
cated computer scientist necessarily knows a lot about many 
different subjects outside her/his range of expertise. The kind of 
polymath nature that computer scientists possess is not related 
to a specific knowledge per se; rather it is methodological, and 
rests on the mental tool that computer scientists use to under-
stand their world - be it imaginary, natural or artificial.

To quote from Jeanette Wing’s paper [7]: “Computer science is 
the study of computation: what can be computed and how to 
compute it.“

According to Gerald Sussman [2, Chapter 9], the essence of 
computer science is ‘procedural epistemology’ - the study of 
structure of knowledge from an algorithmic viewpoint, as op-
posed to the more descriptive point of view taken by classic 
mathematics.

Computer science gives us a framework for describing ‘how to 
do things’, and for presenting our knowledge in terms of pre-
cisely-defined processes: the algorithms that computer scien-

tists use in their daily work. The so-called algorithmic method 
has proven to have definite advantages over more classic, purely 
descriptive approaches, and it has a range of applications that 
increases by the day.

A lot of experience has been gained on the applicability of the al-
gorithmic method since Richard Bellman, the prolific mathemati-
cian who was the father of dynamic programming, wrote:

“Again the intriguing thought: A solution is not merely a set of 
functions of time, or a set of numbers, but a rule telling the deci-
sion-maker what to do; a policy.“

The solution is an algorithm
Today, we would say that the solution is an algorithm. In fact, ex-
perience has shown that expressing our knowledge in terms of 

Luca Aceto and Anna Ingólfsdóttir, Professors at 
School of  Computer Science at Reykjavík University

Since the Renaissance, figures like Leon-
ardo da Vinci, Isaac Newton and Albert 
Einstein, to name but a few, have played a 
fundamental role in the development of  
our civilization.

Our thesis in this short essay is that 
broadly educated computer scientists 
may be considered the 21st century 
Renaissance men.

algorithms sharpens our understanding of the problems we are 
tackling considerably. Indeed, as Donald Knuth, a true polymath 
of our times, has often stated, a person does not really under-
stand a subject until he has tried to teach it to a computer that is, 
until one has expressed it in terms of algorithms.

But, does the algorithmic way of thinking pervade only computer 

science? The answer to this question is a resounding ‘no’, and it 
is precisely when looking at other sciences with the algorithmic 
lens of a computer scientist that his polymath nature comes to 
the fore. (Read, for instance, the highly entertaining essay [1] or 
watch the videos of the Louis Clark Vanuxem Lectures delivered 
by Avi Wigderson at Princeton University [6].) Indeed, the list 
of disciplines that are being influenced by computer science is 
steadily growing.

• Machine learning algorithms have changed the way statisti- 
 cians work.
• Computational biology is having a profound influence on the  
 way biologists think about the large masses of data they have  
 available. Most importantly, computational methods may help  
 us understand how living organisms function in isolation and  
 in cooperation.
• Quantum computing is having a deep impact on the way cos- 
 mologists and physicists think about the universe; see for in- 
 stance, the book [4], which proposes the view that the  
 universe is actually a giant quantum computer, and that  
 information is just as fundamental a physical quantity as, say,  
 energy is.
• Our understanding of how the human brain may work is  
 being increased by the application of the algorithmic method.  
 For instance, in his groundbreaking book [5], Leslie G. Valiant  
 proposed a promising new computational approach to study- 
 ing the workings of the human brain; the predictions made  
 using Valiant’s model have later been vindicated by research  
 in the neurosciences.

Even human sciences like philosophy and sociology are not im-
mune from the algorithmic treatment. As an example of the in-
fluence that computer science can have on philosophy, consider 
the concept of randomness or chance. In order to understand 
phenomena having to do with the algorithmic generation and 
transmission of information, computer scientists have devel-
oped a formal theory of randomness. This theory has philosoph-
ical significance since it offers us a v framework within which to 
propose answers to age-old questions like, ‘When is a phenom-
enon random?’ and ‘Can random phenomena be simulated by 
(efficient) deterministic processes?’

We are predictable
In the setting of the social sciences, exactly the same models 
and algorithmic tools that have led computer scientists to ana-
lyze efficiently the structure of the World Wide Web and to de-
sign search engines like Google are being used to shed new 
light on our social networks and interactions see, e.g., [3]. Per-
haps in our lives we are much more predictable than we like to 
believe, and the novel algorithmic view of sociology might bring 

this and many other things to light.
Overall, it is becoming abundantly clear that, as all sciences are 
increasingly data driven, a computer scientist’s viewpoint will 
give anybody a significant advantage in shaping and understand-
ing the future developments not only in science and technology, 
but also in our everyday lives. Moreover, the algorithmic lens 
used by computer scientists to understand computation can 
help one take a fresh and clarifying look at some of the basic 
questions with which humankind has struggled for millennia.

Studying computer science and learning about the algorithmic 
method is one of the best ways not to miss the bus for the fu-
ture, and to join the club of the 21st century Renaissance men, 
the individuals who will play a key role in shaping our society in 
this millennium. 
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