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Útdráttur 

Í mars 2007 var gerð sú skipulagsbreyting á Símanum að fyrirtækinu var skipt upp í 

móðurfélagið Skipti og rekstrarfélögin Símann og Mílu. 

Með rannsókninni er reynt að svara því hvort þessi skipulagsbreyting hafi haft 

áhrif á innleiðingu og framkvæmd stefnu Símans. Formleg stefna Símans birtist í 

svokölluðum Áttavita. Leitast er við að varpa ljósi á það hvaða þættir sem leiða af 

skipulagsbreytingunni hafi haft áhrif á framkvæmd stefnunnar og til hvaða sérstöku 

ráðstafana var gripið til þess að styðja við framkvæmdina. Við rannsóknina og túlkun 

niðurstaðna var litið til fræðilegra kenninga um stefnu, stefnumótun og ekki síst 

framkvæmd stefnu. Þá var horft til kenninga um hlutverk leiðtoga og þátt 

fyrirtækjamenningar við framkvæmd stefnu. 

Rannsókninni er um leið ætlað að dýpka skilning á innleiðingu og framkvæmd 

stefnu hjá fyrirtækjum sem starfa við skilyrði örrar tækniþróunar og harðrar 

samkeppni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda í meginatriðum til þess að uppskipting 

fyrirtækisins hafi haft mikla þýðingu fyrir framkvæmd stefnunnar. Það að Símanum 

var skipaður sérstakur forstjóri í kjölfar skipulagsbreytingarinnar er talið hafa haft 

mjög jákvæð áhrif á innleiðingu og framkvæmd stefnunnar. Færð eru rök fyrir því að 

forstjóri Símans hafi sem leiðtogi náð að skapa sameiginlega sýn á framtíðina og 

byggja upp fyrirtækjamenningu sem studdi við framkvæmd stefnunnar. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi í Stjórnun og stefnumótun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar. 

Ég vil þakka stjórnendum og starfsmönnum Símans fyrir að taka þátt í 

rannsókninni og greiða götu mína við vinnslu hennar á allan hátt. Einnig þakka ég 

starfsmönnum Skipta fyrir þeirra aðstoð og sérstaklega Katli Berg Magnússyni 

mannauðsstjóra fyrir aðstoð við skipulagningu rannsóknarinnar. 

Leiðbeinanda mínum, prófessor Snjólfi Ólafssyni Ph.D., þakka ég mjög góða 

aðstoð og leiðsögn við vinnslu ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka Árelíu Eydísi 

Guðmundsdóttur Ph.D., dósent, fyrir góð ráð við undirbúning verkefnisins. 
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1 Inngangur 

Með samþykkt á aðalfundi Símans í mars 2007 var fyrirtækinu skipt upp og til varð 

móðurfélagið Skipti og rekstrarfélögin tvö, Síminn og Míla. Síminn hafði frá því í 

árslok 2003 birt formlega stefnu fyrirtækisins í svokölluðum Áttavita (e. Octagon) 

eftir samstarf við ráðgjafafyrirtækið Young & Rubicam. Nýir eigendur höfðu tekið 

sæti í stjórn félagsins eftir einkavæðingu og söluferli á eignarhlut ríkisins, seinni hluta 

árs 2005. 

Eftir uppskiptingu félaganna vorið 2007 var hin formlega stefna Símans í 

meginatriðum óbreytt í formi Áttavitans, þó svo að hann væri að nokkru leyti 

einfaldaður. Síminn blés hins vegar til sóknar eftir uppskiptinguna. Sú sókn fólst í því 

að félaginu var skipaður sérstakur forstjóri, kynntar voru skarpari áherslur í þjónustu, 

bæði við einstaklinga og fyrirtæki, og skipulagsbreytingar tóku gildi. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvernig framkvæmd og innleiðing 

stefnu hjá Símanum tókst eftir uppskiptingu fyrirtækisins í Skipti, Símann og Mílu í 

mars 2007. 

Skoðuð voru árin 2007 og 2008 varðandi innleiðingu og framkvæmd stefnunnar. 

Reynt er að leggja mat á það hvort uppskipting fyrirtækisins og þær breytingar sem 

fylgdu í kjölfarið hafi haft mikla þýðingu fyrir innleiðingu og framkvæmd stefnunnar 

og til hvaða sérstöku aðgerða var gripið sem ætlað var að styðja við innleiðingu.  

 Skoðaðir voru sérstaklega fjórir hlutar Áttavitans í þessu tilliti: 

 Framtíðarsýn 

 -Síminn leiðir þig inn í framtíðina. 

 Loforð 

 -Allt á einum stað; Fagleg ráðgjöf, Frábærar lausnir, Framúrskarandi þjónusta. 

Grundvallargildi 

-Traust, Heilindi, Lipurð, Einfaldleiki, Eldmóður. 
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Markmið 

-Ánægðir viðskiptavinir, Sterk liðsheild, Samfélagsleg ábyrgð, Góður 

samstarfsaðili. 

Rannsókninni er ætlað að auka skilning á því hvernig tekist er á við innleiðingu og 

framkvæmd stefnu hjá fyrirtæki í umhverfi harðrar samkeppni og örra tæknibreytinga. 

Út frá þessu eru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

- Hvernig tókst innleiðing og framkvæmd stefnu Símans eftir uppskiptingu 

félagsins í Skipti, Símann og Mílu vorið 2007? 

 

- Til hvaða ráðstafana var gripið til þess að styðja við innleiðinguna? 

 

Fræðilegur bakgrunnur liggur annars vegar í skrifum og rannsóknum um stefnu og 

stefnumótun og hins vegar í þeim rannsóknum sem liggja fyrir um innleiðingu og 

framkvæmd stefnu. Sérstaklega er reynt að draga fram hvað er talið skipta mestu máli 

varðandi innleiðingu stefnu og framkvæmd hennar, samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar, og það skoðað í ljósi þeirra fræðilegu kenninga um innleiðingu 

stefnu sem kynntar eru í hinum fræðilega hluta. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta. Fyrri hlutinn skiptist í fjóra kafla en síðari hlutinn 

skiptist í þrjá kafla og sjá fjórði er lokaorð. Í fyrri hlutanum eru auk inngangs; kafli 

um stefnu og stefnumótun, kafli um helstu kenningar um innleiðingu og framkvæmd 

stefnu og að lokum samantekt um stefnumótun Símans og breytingar í eignarhaldi á 

félaginu frá 2001. Skiptir það máli fyrir heildaþýðingu ritgerðarinnar að það 

rannsóknarefni sem hér er tekið fyrir sé skoðað í samhengi við atburði í þróun 

fyrirtækisins á síðustu árum. 

Í seinni hlutanum er síðan kafli um rannsóknaraðferðir og fræðilega nálgun. Auk 

þess kafli um niðurstöður rannsóknarinnar, kafli með samantekt og umræðum, þar 

sem niðurstöður rannsóknarinnar eru settar í samhengi við fræðilega hluta 

ritgerðarinnar, og að síðustu lokaorð. 

  



 

10 

 

Fræðilegur bakgrunnur 

2 Stefna og stefnumótun 

Um innleiðingu stefnu (e. strategy) má segja að betri er góð innleiðing á lélegri stefnu 

en léleg innleiðing á góðri stefnu. Margir fræðimenn eru hins vegar þeirrar skoðunar 

að hið síðarnefnda sé oftar raunin, eins og Mintzberg (1994) og Speculand (2005). 

Mintzberg og Speculand halda því báðir fram að aðeins í 10% tilvika sé stefna 

innleidd með fullnægjandi hætti. En hvernig getur staðið á því að innleiðing stefnu 

virðist sitja á hakanum?  

Í ótal framsæknum fyrirtækjum liggja fyrir niðurstöður stefnumótunarvinnu, þar 

sem miklu hefur verið kostað til með aðstoð ráðgjafa og sérfræðinga. En þessar 

vönduðu niðurstöður ná ekki að komast í framkvæmd, því innleiðinguna vantar. Í 

bókinni „Executing your strategy“ halda höfundarnir, Morgan, Lewitt og Malek 

(2007), því fram að eftir að stefnumótunarvinnu sé lokið með kynningum og 

glærusýningum, dragi stjórnendur sig í hlé og láti undirmönnum eftir innleiðinguna. 

Samkvæmt því mætti segja að stefnumótunarvinnan sé veislan og innleiðingin 

uppvaskið. Þetta leiðir til þess að í mörgum tilvikum eru stjórnendur að ofmeta áhrif 

stefnumótunar og kynna til sögunnar breytingar eða áhrif stefnumótunar sem að litlu 

leyti eiga sér stoð í raunveruleikanum.  

Stefnumótunarvinnu og innleiðingu stefnunnar verður því að skoða í einni heild, 

þar sem hvorugt hefur mikið gildi án hins. Stjórnendur nútímans líta til 

stefnumótunarvinnu sem verkfæris sem fært getur þeim forskot í samkeppni. Í auknum 

mæli eru menn hins vegar að átta sig á því að það er innleiðingin sem gerir þessi 

verkfæri beitt.   

2.1  Hvað er stefna? 

Það er ekki af eintómri heppni sem sumum skipulagsheildum vegnar betur en öðrum.  

Skipulagsheildir þurfa stefnu (e. strategy) á sama hátt og herir. Lykillinn að árangri 

liggur ekki síst í skýrri stefnu sem skýrir þá leið sem á að fara og hvaða tilgang hún 
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hefur, hagnýtir auðlindir með sem skilvirkustum hætti og samhæfir upplýsingar sem 

miðlað er frá hinum ýmsu hlutum skipulagsheildarinnar (Grant, 1998). Að allir í 

skipulagsheildinni viti hvaða árangri eigi að ná og hvernig. 

Þegar Michael Porter setti fram kenningu sína um hina fimm krafta sem verka á 

samkeppnisumhverfi fyrirtækja, fóru fyrirtæki að skoða stöðu sína á 

samkeppnismarkaði út frá þeim forsendum (Porter, 1979). Porter heldur því fram að 

kenningin auðveldi stjórnanda fyrirtækis á hefðbundnum samkeppnismarkaði að átta 

sig á því hvað möguleika hann hefur til þess að ná forskoti á keppinauta sína. Er mikil 

samkeppni á þeim markaði sem fyrirtækið starfar á? Eru fáir birgjar sem fyrirtækið 

skiptir við? Er mjög kostnaðarsamt að komast inn í atvinnugreinina? Út frá greiningu 

á þeim kröftum sem verka á fyrirtækið getur stjórnandinn betur metið tækifæri þess og 

ógnanir. Porter taldi að með greiningu sem þessari gæti stjórnandinn mótað stefnu 

fyrirtækisins sem gæfi því bestu niðurstöðu miðað við þá krafta sem verkuðu á 

fyrirtækið í samkeppnisumhverfinu.  

Kenningin er enn í fullu gildi, en því er haldið fram hér að með breyttu umhverfi 

sem fyrirtæki búa við þurfi að hugsa fyrir stöðugu endurmati á stefnu. Þannig að 

stefnan sjálf felur það í sér að endurmats er þörf og menning skipulagsheildarinnar 

samþykkir og styður að stefnan felur í sér stöðuga endurnýjun (Hrebiniak, 2005; 

Mintzberg, 1994). 

Skipulagsheildir glíma við það að ná árangri við þau skilyrði að framtíðin sé 

óviss. Fyrirtæki starfa við óstöðugt umhverfi. Stjórnendur reyna með þeim ráðum sem 

þeir þekkja að bregðast við þessari óvissu, meðal annars með stefnu. Drucker (1999) 

talar um það að stefna umbreyti viðskiptahugmyndum og mælikvörðum yfir í árangur. 

Tilgangur stefnunnar er að gera skipulagsheildinni kleift að ná áætluðum árangri. Ef 

skipulagsheildin hefur stefnu getur hún lagt mat á það hvað er ógnun og hvað er 

tækifæri. Að mati Drucker gefur stefnan skipulagsheildinni tæki til þess að meta 

hvernig hún nær markmiðum sínum og hvernig hún hámarkar hag sinn út frá þeim 

auðlindum sem hún hefur.  

2.2 Stefna sem tæki 

Með skýrri stefnu getur skipulagsheild virkjað allar sínar auðlindir og nýtt sér þær til 

fulls, nýtt sér upplýsingar og önnur gæði sem hún býr yfir til þess að ná forskoti 

(Porter, 1980). Því er haldið fram hér að skipulagsheild sem hefur skýra og vel mótaða 
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stefnu sem innleidd hefur verið með fullnægjandi hætti hafi tækifæri til þess að sigrast 

á samkeppnisaðilum sem eru sterkari samkvæmt öllum venjulegum mælikvörðum. 

Ástæðan er sú að vel grunduð og innleidd stefna nýtir og hámarkar þau gæði sem 

skipulagsheildin hefur úr að spila. Hún nýtir þau þannig betur en keppinautarnir og 

skapar sér þannig forskot. 

Grant (1998) tekur gott dæmi af tónlistarkonunni Madonnu sem hefur frá því 

fyrsta hljómplata hennar kom út verið vaxandi stórfyrirtæki á sviði tónlistar og 

afþreyingar. Madonna var ekki „fundin upp“ af útgefendum heldur fór sína eigin leið 

og kom sér á framfæri á eigin forsendum. Hún skapaði sér strax ákveðna ímynd. Hún 

var ekki aðeins söngkona heldur vann einnig að kvikmyndum og öðrum þáttum 

afþreyingariðnaðarins. Madonnu hefur vegnað gríðarlega vel út frá mælikvarða 

hefðbundins hagnaðar og markaðshlutdeildar.  

Og hvað með það? Er það nokkuð merkilegt að hún sé svona vinsæl? Svarið er já. 

Það er mjög athyglisvert þar sem vinsældir hennar byggja ekki fyrst og fremst á því að 

hún sé almennt talin afburða hæfileikarík á sviði tónlistar sem söngvari og 

lagahöfundur. Ekki heldur af því að hún búi yfir ómótstæðilegri fegurð. Velgengni 

hennar byggist á skýrri stefnu og góðu skipulagi, innleiðingu. Madonna hefur 

endurnýjað ímynd sína með sama hætti og hefðbundinn þroskaferill vöru. Skiptingar 

hennar á milli tónlistar, kvikmynda; ímyndarbreytinga, miða með markvissum hætti 

að því að gera hana að stórveldi á sviði afþreyingar og það hefur henni tekist. Hún 

hefur náð að nýta sér sínar auðlyndir til hins ítrasta og þrátt fyrir að vera ekki með það 

mesta úr að spila hefur hún náð betri árangri en flestir keppinautar hennar. 

Þetta er einfaldlega gott dæmi um vel útfærða og innleidda stefnu sem skilar 

árangri. 

Þeir Pearce II og Robinson, jr. (2011) telja að það vandasama verkefni 

stjórnandans að ná að samræma hagsmuni innri og ytri hagsmunaaðila 

skipulagsheildarinnar eigi sér stað í því sem við köllum stefna. Lítum nánar á þetta. 

Stjórnandinn ræður aðeins innri málum skipulagsheildarinnar. Ákvarðanir sem 

hámarka hag eigenda hennar eru verkefni hans. Í nánasta umhverfi 

skipulagsheildarinnar eru síðan keppinautar, birgjar, viðkvæmar auðlindir, opinberar 

stofnanir, regluverk og viðskiptavinir með síbreytilegar kröfur. Í ytra umhverfi 
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skipulagsheildarinnar eru síðan efnahagsleg og félagsleg skilyrði og stjórnmálalegir 

straumar.  

Allt þetta verður að taka með einhverjum hætti með í reikninginn við 

ákvarðanatöku. Hagsmunir eigenda skipulagsheildar, stjórnenda, starfsmanna, 

samfélagsins, viðskiptavina og landsins verða að mætast með einhverjum hætti í 

jafnvægi. Skipulagsheildir verða að hafa fullkomið vald á því hvernig þær bregðast 

við harðnandi samkeppni, auknu opinberu regluverki eða aukinni alþjóðavæðingu. 

Pearce II og Robinson, jr. (2011) halda því fram að mikilvægasta skrefið í þeirri þróun 

hafi verið þegar langtíma áætlanagerð, fjárhagsáætlanagerð og viðskiptastefna voru 

teknar saman. Um leið var farið að leggja aukið mat á áhrif þátta í framtíð og 

umhverfi skipulagsheildarinnar við gerð áætlana og innleiðingu þeirra. Þennan feril 

kjósa þeir að kalla stefnumótun (e. strategic management) og útkoman er stefna. 

2.3 Árangursrík stefna 

Stefna er einhvers konar áætlun. Stefna getur einnig verið einhvers konar mynstur, 

samhæfing í aðgerðum yfir tiltekinn tíma (Mintzberg, 1994). Ef við hugsum um stefnu 

skipulagsheilda þá er stefnan leiðarvísir um það hvernig skipulagsheildin ætlar að fara 

frá núverandi stað og á annan stað í framtíðinni. Stefnan er þannig í senn mótandi og 

takmarkandi. Við ætlum hingað en ekki þangað. Við ætlum að velja þetta en ekki hitt.  

 Stjórnendur skipulagsheildarinnar skapa henni einhverja sýn sem 

stefnumótunin byggist á. Þessi sýn verður að byggjast á bestu þekkingu og reynslu en 

einnig lifandi tilfinningu fyrir þeim kröftum sem hrærast á markaðnum (Gratton 

2000). Að skapa sameiginlega sýn er mjög mikilvægt og vandasamt. 

Því er haldið fram að í upphafi sjái menn fyrir sér stefnuna sem áætlun. Það er 

hina fyrirhugaða stefna. En þegar litið er til baka sjá menn ákveðið mynstur út úr því 

sem orðið hefur. Það er í hinni framkvæmdu stefnu. Er þá hin framkvæmda stefna 

alltaf í samræmi við fyrirhugaða stefnu? Ekki er það nú alltaf þannig. Mintzberg 

(1994) telur að í raun verði aðeins hluti af hinni fyrirhuguðu stefnu að veruleika. Það 

segir hann að sjáist best á því þegar starfsmenn skipulagsheilda eru beðnir um að lýsa 

stefnu skipulagsheildarinnar síðastliðin fimm ár. Ef þær niðurstöður eru teknar og 

bornar saman við spurningu til sama hóps um það hver var mótuð stefna fyrir fimm 

árum, kemur í ljós munur. Hluti hennar kemst aldrei í framkvæmd og verður það sem 

við getum kallað töpuð stefna.  
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Þá má líka velta því fyrir sér hvort eðlilegt sé að mótuð stefna komist fullkomlega 

í framkvæmd og gangi eftir í smáatriðum? Ólíklegt er að sú sé raunin. Það þýddi að 

bæði ótrúlegt innsæi hefði verið fyrir framtíðinni og líka ákveðinn ósveigjanleiki yfir 

tímabilið, þ.e. við höldum stefnunni hvað sem á dynur. Ef við líkjum 

skipulagsheildinni við knattspyrnulið, þá leggur þjálfari liðsins upp leikáætlun fyrir 

knattspyrnuleik sem er sambærileg við stefnumótun skipulagsheildar. Það er mjög 

líklegt að þessi leikáætlun þurfi að taka breytingum eftir því sem leikurinn þróast. 

Leikáætlunin er sá rammi sem liðið hefur sett sér við framkvæmd leiksins. Allir 

þátttakendur eru meðvitaðir og breytingar sem eru gerðar á leikáætlun falla innan 

þessa ramma og gera leikmönnum auðveldara að skilja sitt hlutverk.   

Það sem er þó kannski áhugaverðast er það sem Mintzberg vill kalla afleidda (e. 

emergent) stefnu. Afleidda stefnan verður hluti af hinni framkvæmdu stefnu, fyrst og 

fremst vegna þess að verið er að bregðast við aðstæðum sem upp koma. Prófa og þróa 

í síbreytilegu umhverfi. Í stað þess að móta stefnuna alveg niður í smáatriði, fer fram 

tiltekin þróun sem felst í prófunum. Tiltekin nálgun er prófuð og síðan önnur og að 

lokum leiða þessar prófanir til niðurstöðu sem ekki var endilega hin mótaða stefna en 

er leidd af prófunum sem leiddu til bestu niðurstöðunnar. 

Undir þetta taka þeir Ahmed og Shepherd (2010). Þeir halda því fram að í 

síbreytilegu umhverfi sé innleiðing stefnu ekki einfaldlega einhver framkvæmd heldur 

stöðug aðlögun. Stefnumótun fer að snúast um aðlögunarhæfni og hraða í stað 

stöðubaráttu áður. Hvernig getur stefnumótun og innleiðing fært okkur tæki í 

samkeppni og meiri möguleika? Að nýta styrkleika skipulagsheildarinnar til þess að 

hámarka getu hennar í samræmi við kröfur markaðarins er aðeins áfangasigur að mati 

þeirra Ahmed og Shepher. Langtímamarkmiðið er að stefnumótunin og innleiðing 

hennar verði ferill sem stöðugt gefur skipulagsheildinni forskot í samkeppni með því 

að nýta upplýsingar frá markaðnum til þess að framleiða framúrskarandi vörur og 

þjónustu. Stefnumótunin er þá orðin ferill endurnýjunar í sjálfu sér 

2.4 Árangursrík og innleidd stefna 

En hvernig kemur árangursrík stefna saman við innleiðingu stefnu? Er það sami 

hluturinn? Innleiðingin reynist oftast meira krefjandi en stefnumótunin (Hrebiniak 

2005). Mótun stefnu og innleiðing hennar þurfa að vera einn samfelldur ferill að 

öðrum kosti er stefnumótunin til lítils.  
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Hrebiniak, sem er prófessor við Wharton háskóla í Bandaríkjunum, hefur mikið 

rannsakað og skrifað um innleiðingu stefnu. Hann leggur mikla áherslu á mikilvægi 

innleiðingar og hefur tilteknar skoðanir á því hvers vegna innleiðingin virðist stundum 

eiga á brattann að sækja. 

Innleiðing er lykillinn að árangri að mati Hrebiniak. Innleiðing er tiltekið 

skipulagt ferli, þar sem tengdir atburðir og aðgerðir taka mótaða stefnu í notkun innan 

skipulagsheildar. Hann heldur því fram að án vandlega undirbúinnar og vel 

skipulagðrar innleiðingar verði engum markmiðum náð samkvæmt mótaðri stefnu. 

Samkvæmt rannsóknum Hrebiniak er þekking stjórnenda á aðferðafræði við 

innleiðingu takmörkuð. Þetta viðfangsefni er í huga stjórnenda í senn vandamál og 

mikil áskorun. 

Stjórnskipulag skipulagsheilda hefur mikil áhrif hér (Morgan, Lewitt og Malek 

2007). Í fyrsta lagi felast styrkleikar og veikleikar í skipulaginu. Hvað er mikil 

sérhæfing og hvað er mikið upplýsingaflæði innbyggt í skipulagsheildina? Hvaða 

ferlar eru til staðar sem styðja við innleiðingu stefnu? Þarf ef til vill að búa þá til? Er 

mikil miðstýring eða mikil valddreifing? Þarna er ákveðið jafnvægi æskilegt. Ef 

skipulagið er aðlagað, þannig að það styðji við nýja stefnu og styðji við 

fyrirtækjamenningu sem ný stefna endurspeglar, þá virkjar það kraft 

skipulagsheildarinnar í sömu átt og stefnan. 

Fræðilegt efni um stefnumótun hefur á liðnum árum og áratugum einblínt nokkuð 

mikið á stefnumótunarvinnu, nýjar hugmyndir og snjallar útfærslur, en innleiðingin 

hefur fengið mun minni athygli (Hrebiniak 2005). Stefnumótunarvinna er gríðarlega 

þýðingarmikil og innleiðingin er í auknum mæli að fá athygli. Mun minna er hins 

vegar til af fræðilegu efni um innleiðingu stefnu en um stefnumótunarvinnu. 

Mikið af góðri stefnumótunarvinnu er í raun til einskis, því innleiðingarferlið er 

ekki fullnægjandi (Hrebiniak 2005). Spyrja má: Hvernig stendur á því skipulagsheildir 

taka ekki innleiðinguna fastari tökum, fyrst hún er svo mikilvæg til þess að ná árangri? 

Því er haldið fram hér að svarið við þessari spurningu sé einfaldlega það að 

innleiðingin sé mjög erfið og krefjandi. Það eru margs konar hindranir á þeirri leið 

sem innleiðingin felur í sér. Þekking stjórnenda, stjórnskipulag, og hversu föstum 
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tökum innleiðingin er tekin. Líklega er stór hluti af skýringunni sá að stjórnendur 

almennt hafa miklu meiri þjálfun í stefnumótuninni en innleiðingunni. 
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3 Kenningar um innleiðingu stefnu 

Hér verður fyrst og fremst litið til kenninga þriggja fræðimanna á sviði innleiðingar 

stefnu.  

Í fyrsta lagi verður stuðst við kenningar Robin Speculand stofnanda 

ráðgjafafyrirtækisins Bridges Business Consultancy. Speculand og fyrirtæki hans hafa 

sérhæft sig í ráðgjöf á sviði innleiðingar stefnu og bækur hans og kenningar á því sviði 

hafa vakið mikla athygli á síðari árum. 

Í öðru lagi og kannski ekki síst verður stuðst við kenningar John P. Kotter sem er 

prófessor við Harvard Business School. Ekki er óvarlegt að halda því fram að Kotter 

og skrif hans um breytingastjórnun og innleiðingu breytinga hafi haft gríðarleg áhrif á 

síðustu tveimur áratugum. Sérstaklega hvað varðar stefnumótunarvinnu og innleiðingu 

stefnumótunar. 

Að lokum verður litið til kenninga Lawrence G. Hrebiniak sem er prófessor við 

Wharton háskóla. Fróðlegt er að bera saman þessar kenningar, hvað þær eiga 

sameiginlegt og hvað aðgreinir þær. 

Þeir Okumus og Roper (1999) halda því fram að vel heppnuð innleiðing stefnu 

verði best framkvæmd með því að líta til margra mismunandi kenninga, frekar en að 

ein tiltekin kenning sé talin sú rétta. Það er því ályktað hér að það sé styrkleiki fyrir 

rannsóknina að skoða niðurstöðurnar út frá þessum mismunandi kenningum um 

innleiðingu. 

Allir þessir fræðimenn eiga það sameiginlegt að þeir telja að líta þurfi á 

stefnumótun og innleiðingu sem eitt ferli. Það þurfi að vanda til verka við 

stefnumótunarvinnuna og horfa til innleiðingarferlisins þá þegar, en ekki sem einhvers 

verkefni fyrir „aðra“ til þess að sjá um seinna. Stjórnendur verði að vera tilbúnir til 

þess að helga sig verkefninu og leiða innleiðinguna. Starfsmenn þurfi að sjá tilganginn 

og ávinninginn. Að opna augu starfsmanna fyrir þessu, megi kalla það að skapa 

þörfina fyrir breytingar. Ferlið verði að vera skilvirkt og sveigjanlegt fyrir ytri 

áhrifum. Innleiðingarferli geti tekið það langan tíma að útkoman taki breytingum á 
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innleiðingartímanum. Það kemur einnig heim og saman við kenningar Mintzberg 

(1994) um áunna stefnu.  

Hindranir þarf að reyna að kortleggja og bregðast við og ekki síst þarf 

innleiðingarferlið að taka mið af fyrirtækjamenningu skipulagsheildarinnar sem í hlut 

á. Innleiðing nýrrar stefnu sem er á skjön við fyrirtækjamenningu kemur ekki til með 

að halda vatni (Kotter, 1996). Við verðum að samþætta nýja stefnu og 

fyrirtækjamenningu. Abrahamson (2004) talar um mikilvægi þess að nýta og 

endurhanna þá ferla og það skipulag sem til staðar er við innleiðingu nýrrar stefnu og 

breytinga. Hann talar um það hversu erfitt geti verið að innleiða breytingar og að 

skipulagsheildir geri sér oft óþarflega erfitt fyrir með því að kasta alveg eldri ferlum 

og kerfum og innleiða ný. Það geti haft í för með sér áhrif á fyrirtækjamenningu og 

orðið þannig óþarfa hindrun fyrir innleiðingu sem endurhönnun er miklu síður. 

Annað sem gengur í gegnum allar kenningar þessara fræðimanna um innleiðingu 

stefnu er áherslan á það að innleiðingarferlið þurfi að vera formlegt og skipulagt. 

Árangur við innleiðingu náist því aðeins að stjórnendur og aðrir sem koma að 

stefnumótunarvinnu leggi það niður fyrir sér með sem nákvæmustum hætti hvernig 

staðið verði að innleiðingunni. Þá er litið til ábyrgðar á tilteknum aðgerðum, hvaða 

hlutverkum hver gegnir í ferlinu, hvaða árangri á að ná á hverjum tíma. 

3.1 Robin Speculand um innleiðingu stefnu 

Robin Speculand er höfundur bókarinnar „Bricks to bridges“. Í bókinni fjallar hann 

um stefnumótun en þó aðallega um innleiðingu stefnu (Speculand 2005). Robin 

Speculand er stofnandi og framkvæmdastjóri Bridges Business Consultancy Int sem 

sérhæfir sig í því að veita þjónustu við innleiðingu stefnu. Speculand telur að á þeim 

40 árum sem liðin eru síðan menn fóru fyrst að tala um innleiðingu stefnu sem sérstakt 

hugtak, hafi stjórnendum ekki tekist að koma fram með nýjar og betri aðferðir við 

innleiðinguna. Stjórnendur hafi á hinn bóginn farið að sætta sig við það að innleiðing 

stefnu væri oft misheppnuð. En þeir hefðu frekar átt að spyrja sig: Hvað þurfum við að 

gera til þess að breyta þessu?   

Innleiðing stefnu er skilgreind sem allar þær aðgerðir sem gera þarf í 

samskiptum, mælikvörðum, ferlum, endurskipulagningu, umbun, endurgjöf og 

stjórnun eftir að stefna hefur verið mótuð (Speculand 2005). Hér liggur einmitt 

vandinn að mati Speculand sem telur að innleiðing feli einmitt oft í sér aðeins fáar eða 



 

19 

jafnvel enga af þessum aðgerðum. Ekki sé óalgengt að stjórnendur kynni nýja stefnu 

vel og rækilega en síðan sé starfsmönnum ætlað að innleiða eða laga sig sjálfkrafa að 

hinni nýju stefnu.  

Þetta eru áþekkar kenningar og Hrebiniak setur fram hér að framan. Hann talar 

um það að algengt sé að stjórnendur tali um annars vegar stefnumótendur (e. planners) 

og hins vegar innleiðendur (e. doers). Ekki þarf að hafa mörg orð um það að mikill 

munur er á þessum hópum hvað varðar mikilvægi og virðingu í huga þeirra sem setja 

þetta fram með þessum hætti. Sömu stjórnendur telja að takist innleiðing ekki, þá sé 

það innleiðendum að kenna, þar sem þeir hafi fengið góða mótaða stefnu í hendur. 

Þetta eru hugmyndir sem eru ekki í samræmi við raunveruleikann (Hrebiniak 2005). 

Staðreyndin er sú að stefnumótun og innleiðing stefnu eru háðir atburðir. Stjórnendur 

verða að hugsa um innleiðinguna á meðan á þeir vinna að stefnumótuninni. 

Innleiðingin er ekki eitthvað sem hægt er að hafa áhyggjur af síðar. Þessi atriði eru 

sameiginlega hluti af stóru myndinni. Augljósar hindranir geta verið við 

innleiðinguna. Þær þarf að hugsa strax á stefnumótunarferlinu. Hvaða hindranir eru 

við innleiðinguna og hverjar eru erfiðastar?  

Rannsóknir Speculand og vinna hans með á annað hundrað fyrirtækjum hafa leitt 

hann að niðurstöðu sem kalla má átta undirstöðuatriði innleiðingar. Vel heppnuð 

innleiðing stefnu byggir á þessum átta undirstöðum að mati Speculand. Þannig komist 

menn hjá algengustu mistökunum við innleiðingu; skorti á stuðningi yfirstjórnar, 

óskýrri áætlun aðgerða, ónógri umbun og viðurkenningu, misvísandi og ófullnægjandi 

upplýsingaflæði, setja ekki einstaklingana í samhengi við breytingarnar og deila út 

ábyrgð á innleiðingu án stuðnings eða eftirfylgni. 

3.2 Átta undirstöður innleiðingar  

Hér verða raktar kenningar Robin Speculand sem hann kallar átta undirstöður 

innleiðingar. 

1. Að kynna sameiginlega sýn 

Innleiðing stefnu byrjar í flestum tilvikum á því að kynna og koma skýrt til skila hver 

framtíðarsýnin sé. Hver sú framtíðarsýn sé sem ný stefna byggi á. Framtíðarsýn sem 

sé lýsing á því hvert skipulagsheildin stefni, hvert hún ætli að fara og hvað það muni 

þýða. Þessi framtíðarsýn ætti að vera undirstaða stefnunnar og einnig að vera 

innblástur fyrir starfsmenn. Þetta er tækifæri fyrir stjórnendur til þess að skapa jarðveg 
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fyrir breytingar og innleiðingu nýrrar stefnu. En vanda þarf til verka. Ekki má skilja 

eftir fleiri spurningar en svör. Skilaboð til starfsfólks þurfa að vera skýr og einföld. 

Hvers vegna er skipulagsheildin að móta sér stefnu sem byggist á sameiginlegri sýn? 

Hvert verður hlutverk hvers og eins og hvaða áhrif munu þessar breytingar hafa? Hver 

verður ávinningurinn af þessum breytingum? Hversu langan tíma mun 

innleiðingarferlið standa? Greinagóð og vel útfærð kynning á sameiginlegri sýn er 

lykillinn að innleiðingu nýrrar stefnu. 

2. Að skilgreina hindranir 

Við upphaf innleiðingar er nauðsynlegt að staldra við og skilgreina þær hindranir sem 

geta verið á þeirri leið sem ætlunin er að fara. Hvað getur staðið í vegi fyrir því að 

innleiðing stefnu gangi eftir eins og áformað er? Þessum mögulegu hindrunum er svo 

hægt að raða upp eftir mikilvægi eða skilgreindri áhættu. Speculand talar um það að 

sjá fyrir sér þann árangur við teljum okkur geta náð og spyrja síðan að því hvaða 

hindrunum við þurfum að ryðja úr vegi til þess að ná þessum árangri. Styrkurinn felst í 

því að sjá hindranirnar fyrir og bregðast við, en ekki rekast á þær. 

Eftirfylgni vegna skilgreindra hindrana er líka nauðsynleg, þar sem farið er yfir 

það t.d. vikulega hvort hindranir hafi komið upp og hvernig hafi verið sigrast á þeim 

og hvaða hindranir séu þá líklegastar til þess að koma upp næst. Þessi eftirfylgni er að 

sjálfsögðu mikilvægust í upphafi en áherslan minnkar eftir því sem líður á 

innleiðingarferlið. 

3. Að skapa þörf fyrir breytingar 

Stjórnendur sem kynna breytingar vegna innleiðingar nýrrar stefnu fá oft spurninguna 

um það af hverju þurfi að breyta. Þá er nauðsynlegt fyrir stjórnendur að ná einmitt að 

skapa þörf fyrir breytingar. Aðgengilegasta leiðin er með einhvers konar greiningu. 

Að setja fram mælingar og greiningar á stöðunni og um leið bestu og verstu 

niðurstöðu. Minnkandi markaðshlutdeild og minnkandi hagnaður, þar sem versta 

niðurstaða er endalok fyrirtækisins. Einnig er hægt að beita mælingum á ánægju 

viðskiptavina, þróun sjóðstreymis og afrakstur hluthafa. Speculand nefnir dæmi um 

könnun á ánægju viðskiptavina fyrirtækis. Í því dæmi gekk reksturinn vel samkvæmt 

hefðbundnum mælikvörðum en mælingar sýndu að viðskiptavinir voru mjög óánægðir 

með þjónustuþætti fyrirtækisins. Þarna þurfti að bregðast við, ekki aðeins að breyta til 

þess að breyta, heldur til þess að reksturinn gæti haldið áfram.  
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En lykilatriðið er það að skapa þarf trúverðuga sátt um það að breytingar sem 

boðaðar eru með nýrri stefnu séu nauðsynlegar. Það þarf líka að vera vel skilgreint af 

hverju þær eru nauðsynlegar og hvernig það færir okkur sterkari stöðu ef við komumst 

á þann stað sem við ætlum okkur. 

4. Þjálfun 

Í mörgum tilvikum er þjálfun starfsfólks nauðsynlegur hluti innleiðingar stefnu. Í 

gegnum þjálfun geta stjórnendur komið til skila nýjum áherslum og skerpt á tilteknum 

atriðum sem styðja við stefnuna. Innleiðing stefnu sem ætlað er að bregðast við 

harðnandi samkeppnisumhverfi getur kallað á þjálfun í framúrskarandi þjónustu. Það 

að setja viðskiptavininn í fyrsta sæti og reyna að fara fram úr væntingum hans. Þjálfun 

er hins vegar aðeins áfangi í innleiðingarferlinu. Þjálfunin ein og sér leysir ekki öll 

mál, en getur drifið innleiðinguna áfram undir forystu yfirstjórnar. Í þessu sambandi 

minnir Speculand á það að stjórnendur verða að leiða innleiðinguna með skýrum 

markmiðum og skýrum skilaboðum. Þjálfun starfsfólks er aðeins gott innlegg í málið 

en leysir stjórnendur ekki undan sínum skyldum. 

5. Að skilgreina fulltrúa breytinga 

Í hópi starfsfólks eru jafnan nokkrir einstaklingar sem standa ekki á móti breytingum, 

heldur þvert á móti taka þeim sem spennandi áskorun og leggja sig fram um það að 

láta breytingar ganga fram og heppnast. Það má kalla þessa starfsmenn fulltrúa 

breytinga. Mikilvægt er að stjórnendur komi auga á þessa „fulltrúa“ og hvetji þá og 

veiti þeim stuðning til þess að fylgja innleiðingunni eftir. Oft er talað um það að fólk 

sé á móti breytingum. Réttara er kannski að segja að fólk sé á móti óvissu, að breyta 

úr því sem það þekkir og yfir í eitthvað sem er óþekkt. Þess vegna er svo gríðarlega 

mikilvægt að kynna breytingar og skapa sameiginlega sýn sem skýri hvaða áhrif 

breytingar muni hafa og hvaða hag fólk muni hafa af þessum breytingum. Þegar 

breytingar vegna innleiðingar stefnu eru kynntar munu einhverjir vera mótfallnir 

einhverjir hlutlausir og þriðji hlutinn vill keyra breytingarnar áfram. Það er 

lífsnauðsynlegt fyrir innleiðinguna að stjórnendur átti sig á því hverjir eru í þriðja 

hópnum og veita þeim athygli og stuðning. 

6. Umbun og viðurkenning 

Þegar starfsfólk hefur tileinkað sér breytingar vegna innleiðingu stefnu að einhverju 

leyti, er mikilvægt að það fái skýr skilaboð um það að þessar breytingar skipti máli og 
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eftir þeim sé tekið. Bæði er hægt að gera það með einhvers konar fjárhagslegum 

ávinningi eða launauppbót eða með einhvers konar viðurkenningu. Speculand talar um 

að nauðsynlegt sé veita starfsmönnum hvatningu sem þurfi kannski að vera önnur en 

sú að eftir þeim sé tekið. Aðalatriðið sé að falla ekki í þá gryfju að keyra ekki af stað 

innleiðingu breytinga en láta síðan fólk sem leggi á sig oft á tíðum aukna vinnu og 

álag við að hrinda breytingum í framkvæmd alveg afskiptalaust. Þá vanti eldsneytið 

sem keyrir breytingarnar áfram og hlutirnir sæki í sama horf og innleiðingin þynnist 

út. 

7. Að fagna áföngum 

Til þess að skapa jákvætt andrúmsloft fyrir innleiðingu er árangursríkt að skipta 

ferlinu niður í áfanga og halda síðan upp á það þegar hverjum áfanga er náð. Þetta er 

ekki alltaf auðvelt og er eitt að því stjórnendur standa frammi fyrir sem krefjandi þætti 

í vel heppnuðu innleiðingarferli. Þessir áfangar verða að vera trúverðugir og á 

einhvern hátt hægt að mæla hvenær þeim er náð. Að mati Speculand er nauðsynlegt 

fyrir stjórnendur að skapa tækifæri til þess að fagna áfangasigrum. Raunhæf markmið 

um árangur á innleiðingarferlinu geti skapað slík skilyrði og það að fagna honum með 

áberandi hætti undirstriki hann enn frekar. En sé rétt að málum staðið, skapi þessir 

áfangar góðan vegvísi í gegnum innleiðingarferlið þar sem raunhæf markmið og 

fögnun þeirra áfanga sem eru að baki skapi rétt andrúmsloft. 

8. Að fylgjast með árangri 

Stjórnendur ættu að fylgjast með árangri á innleiðingarferlinu, hvernig miði, hvað 

gangi vel og hvað gangi ekki eins vel. Er kannski þörf á því að breyta þeirri stefnu 

sem mótuð hefur verið? Speculand líkir stjórnandanum við knattspyrnumann sem 

alltaf þarf að vera með augun á boltanum. Um leið og stjórnendur hætti að fylgjast 

með innleiðingunni, endurmeta hana og bera saman árangur og áætlanir, þá hætti 

starfsmenn að sýna innleiðingunni áhuga og það fjari fljótt undan verkefninu. Hér 

gildir að sá sem reynir sitt besta nær árangri.  

Er innleiðing raunhæf og er hún að takast eins og áætlað var? Þessarar spurningar 

þurfa stjórnendur að spyrja sig. Stjórnendur þurfa að fylgjast náið með og alltaf að 

hafa í huga spurninguna: Ef ég fylgist ekki með, af hverju ætti þá starfsfólkið að gera 

það? 
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3.3 John P. Kotter um innleiðingu breytinga 

Átta skref innleiðingar breytinga að mati John P. Kotter.  

John P. Kotter, prófessor við Harvard Business School, hefur mikið rannsakað og 

skrifað um stefnumótun og innleiðingu breytinga. Innleiðing breytinga er ekki auðvelt 

ferli að mati Kotter. Hann telur að of margar skipulagsheildir falli í þá gryfju að ætla 

innleiðingu stefnumótunar að gerast að mestu af sjálfu sér.  

Kotter (1996) tekur skemmtilegt dæmi af þremur 10 manna hópum sem eru að 

borða hádegismat undir berum himni í almenningsgarði. Á meðan þeir eru að borða 

hrannast upp óveðursský og úrhellisrigning er greinilega að koma innan skamms.  

Í fyrsta hópnum stendur einhver upp og segir: „Standið upp og komið með mér.“ 

Hann gengur af stað en aðeins fáir úr hópnum fylgja honum. Þá hrópar hann á þá sem 

eftir eru: „Ég sagði komið og það strax.“ 

Í næsta hópi stendur einhver upp og segir: „Við þurfum að færa okkur. Áætlunin 

er þannig að við göngum skipulega í einni röð að stóra eplatrénu. Passið að hafa tvö 

fet á milli ykkar og næsta manns og skiljið ekki eftir neinar persónulegar eignir hér 

þegar við förum. Athugið að nema staðar við stofn trésins.“ 

Í þriðja hópnum segir einhver: „Það er að koma hellirigning. Hvað segið þið um 

það að við flytjum okkur undir stóra eplatréð? Við blotnum ekki og síðan getum við 

fengið epli í eftirrétt.“ 

Í ótrúlega mörgum tilvikum reyna menn að koma á breytingum og þar á meðal að 

innleiða nýja stefnu með aðferðunum sem lýst er í dæmunum um hóp eitt og tvö hér 

að framan. Þarna geta verið ýmsar aðstæður og völd og áhrif stjórnandans geta verið 

svo mikil að í einhverjum tilvikum gangi svona aðferðir til þess að innleiða breytingar. 

En í flestum tilvikum virka þær ekki. Þátttakendur eru jákvæðir til að byrja með en 

áhrifin þynnast jafnharðan út. Einhverjir þykjast hafa áhuga á meðan á „innleiðingu“ 

stendur en svo fer allt í sama farið. Breytingin er ekki innleidd í raun. Stjórnendur hafa 

ekki skapað sameiginlega sýn. Þeir skýra ekki þörfina fyrir breytingar. Þeir ná ekki að 

gera breytinguna hluta af menningu skipulagsheildarinnar. 

Stjórnendur verða að leggja sig fram við það að innleiða stefnuna. Án þeirra 

skuldbindingar við innleiðinguna verður innleiðingin aðeins svipur hjá sjón. 
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Stjórnendur verða að virkja og sannfæra aðra stjórnendur. Selja starfsfólki og 

stjórnendum hugmyndafræðina, skapa þau skilyrði að skipulagsheildin sjái hag sínum 

betur borgið með því að fyrirtækjamenningin sveigist að stefnunni að lokum. 

Hitt getur síðan gerst að innleiðingarferlið, sem alla jafna er mun lengra en sjálft 

stefnumótunarferlið, taki breytingum vegna breytinga í umhverfi, 

samkeppniaðstæðum, efnahagsástandi eða öðru slíku. Innleiðingin mistekst þá ekki, 

heldur býr ferlið allt yfir þeirri getu sem þarf, til þess að taka tillit til breyttra 

aðstæðna. Stefnumótunin var sú besta á þeim tíma sem hún var gerð og innleiðingin 

skilaði skipulagsheildinni bestri niðurstöðu á þeim tíma sem henni lauk. 

3.4 Átta skrefa innleiðing John P. Kotter 

John P. Kotter hefur sett fram eftirfarandi átta skref innleiðingar breytinga og nýrrar 

stefnu.  

Þetta væri allt frekar viðráðanlegt ef umhverfið sem skipulagsheildir búa við væri 

að hægja á sér og verða einfaldara. Flestar trúverðugar rannsóknir (Kotter, 1996) 

benda hins vegar til hins gagnstæða. Umhverfið verður sífellt flóknara og breytingar 

örari. Eina raunhæfa lausnin á því vandamáli sem stjórnendur standa frammi fyrir við 

innleiðingu breytinga er að ná tökum á þeim þáttum sem leiða til þess að innleiðingin 

heppnast. Að búa yfir nauðsynlegri þekkingu á því hvað þurfi til en ekki treysta á það 

að einfaldar ákvarðanir um breytingar og breytta stefnu muni innleiða breytingarnar af 

sjálfu sér. 

Lítum á þau tól sem Kotter telur að gagnist við innleiðingu breytinga og hann 

kallar „Átta skrefa innleiðingu“. 

1. Að skapa þörf fyrir breytingar 

Kotter telur að vekja verði athygli skipulagsheildarinnar með einhverjum hætti og 

sannfæra þannig stjórnendur og meirihluta starfsmanna um það að þörf sé á 

breytingum. Oft geti verið um að ræða ýmis vandamál sem séu undirliggjandi í 

fyrirtækjum og skipulagsheildum en stjórnendur kjósi að líta framhjá. Tölur og 

mælanlegar upplýsingar sem settar séu fram og sýna að breytinga sé þörf, koma hér að 

gagni að mati Kotter. Einhverjar óþægilegar staðreyndir sem settar séu fram án 

nokkurs glanspappírs og geri tvennt. Annars vegar að vekja fólk af þyrnirósarsvefni 

og viðurkenna að þörf er á breytingum og hins vegar að koma þeirri hugsun inn hjá 
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stórum meirihluta að bregðast þurfi við og þar með að þörf sé á þátttöku þeirra. Það 

gagnist ekki að horfa á það að ekki sé bein aðsteðjandi hætta eða gjaldþrot yfirvofandi 

og því hljóti allt að vera í lagi.  

Andvaraleysi gefur samkeppnisaðilunum færi á okkur. Það er nauðsynlegt að 

horfa á stóru myndina og bregðast strax við vísbendingum um það að við séum að 

gefa eftir í samkeppni. Stjórnendur þurfa að kynna aðalatriðin fyrir starfsmönnum en 

ekki einhver aukaatriði sem ein og sér líta vel út. Stjórnendur þurfa með raunverulegri 

og alvörugefinni umræðu að skapa þörf fyrir breytingar. 

2. Koma á fót breytingahópi stjórnenda 

Til þess að koma breytingum fram telur Kotter nauðsynlegt að setja saman hóp 

stjórnenda. Hóp sem hafi þann styrk sem nauðsynlegur sé til þess að breytingar verði 

að veruleika. Hætta felist í því að æðstu stjórnendur reyni að halda sjálfir um alla 

þræði. Það sé hægt upp að vissu marki, í umhverfi sem er tiltölulega stöðugt, að taka 

ákvarðanir, hafa samráð við millistjórnendur og innleiða breytingar. En í flóknu og 

síðbreytilegu umhverfi, sem einkennir oftar en ekki nútíma viðskiptaumhverfi, sé það 

nánast vonlaust. Í stað þess að halda öllum hlutum hjá sér og ætla sér sjálfur að hrinda 

hlutum í framkvæmd, telur Kotter nauðsynlegt að setja saman stuðningshóp við 

breytingaferlið. Þessi breytingahópur eða stuðningshópur verði að vera þannig 

samansettur að hann geti náð þeim markmiðum sem honum er ætlað að ná með 

raunhæfum hætti. Til þess að svo geti orðið, þurfi hann í fyrsta lagi að hafa nægilegt 

boðvald. Það þurfi með öðrum orðum að vera nægilega hátt settir stjórnendur í 

hópnum til þess að gefa honum umboð til þess að hrinda hlutum í framkvæmd. Það 

gangi ekki að ákvarðanir og tillögur hópsins séu auðveldlega stöðvaðar af æðri 

stjórnendum ef þeim lítist ekki á þær. Hópurinn verði þá háður æðri stjórnendum og er 

líklegur til þess að laga sig að þeim en ekki þeim markmiðum sem honum eru sett.  

Í öðru lagi verði nægileg þekking að vera til staðar í hópnum. Hópurinn þurfi að 

hafa bæði breiða þekkingu á skipulagsheildinni og sérþekkingu sem nýtist í 

verkefnum hópsins. Ákvarðanir og aðgerðir hópsins verði að vera teknar af upplýstri 

þekkingu. 

Í þriðja lagi telur Kotter að hópurinn verði að hafa trúverðugleika. Hefur 

hópurinn á að skipa einstaklingum sem hafa til að bera þá vigt sem þarf til þess að 
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skipulagsheildin taki mark á honum? Eru einstaklingarnir í hópnum með þannig 

tengingu við fólkið í skipulagsheildinni að ákvarðanir hópsins verði ekki véfengdar? 

Að lokum þarf hópurinn að mati Kotter að hafa leiðtogahæfni til þess að koma 

breytingum til leiðar. Hefur hópurinn þá getu sem þarf, til þess að leiða en ekki aðeins 

að leggja til? Að geta verið leiðtogi á ferli innleiðingar, en ekki aðeins komið með 

gagnleg innlegg og ábendingar. 

Hópur sem hefur nægilegt boðvald, sérþekkingu, trúverðugleika og hefur 

leiðtogahæfni kemur að miklu gagni við innleiðingu breytinga að mati Kotter. 

3. Setja fram nýja sýn og nýja stefnu 

Til þess að ná árangri við að innleiða nýja stefnu og breytingar er ekki nóg að setja 

fram nýja stefnu eða lýsa því sem ætlunin er að gera. Kotter telur að lykilatriði sé að 

setja fram skýra sýn á framtíðina. Að setja fram nýja sýn sem skýri út hvers vegna 

nauðsynlegt sé að leggja upp í þá ferð sem ný stefna og breytingar eru og svarar því 

um leið hvers vegna allir starfsmenn í skipulagsheildinni ættu að leggja á sig þá ferð. 

Skýr valdboð um breytingar í flóknum skipulagsheildum telur Kotter að risti ekki 

djúpt og að starfsmenn sýni stundum sýndaráhuga á verkefninu en hætti að sinna því 

um leið og því er ekki fylgt eftir. 

Að kynna nýja sýn setur fram einfalda og umbúðalausa mynd af því sem 

skipulagsheildin stendur frami fyrir að mati stjórnenda. Það svarar ótal spurningum og 

fær starfsmenn og stjórnendur til þess að horfa í sömu áttina. Ný sýn fyrirtækis eða 

skipulagsheildar sparar tímafreka og kostnaðarsama vinnu eða togstreitu. Það má 

einfaldlega spyrja: Fellur þetta verkefni innan þeirrar sýnar sem stjórnendur hafa sett 

fyrirtækinu? Ef ekki, þá verður þetta verkefni ekki lengur innan fyrirtækisins. 

Ný sýn hjálpar einnig starfsmönnum við það að sjá skipulagsheildina í þeim 

ólgusjó sem samkeppnisumhverfi okkar tíma er. Starfsmenn eru ekki áhugasamir um 

það að leggja á sig erfiði og að fara út fyrir sinn þægindaramma fyrir óvissan 

ávinning. Skýr sýn getur dregið það betur fram að ef við innleiðum þær breytingar 

sem nauðsynlegar eru, getum við komið skipulagsheildinni og störfum okkar í betra 

skjól en þau eru í dag.  

Skýr framtíðarsýn er nægilega metnaðarfull til þess að fólk vilji leggja það á sig 

að fara út úr sínum þægindaramma til þess að ná einhverju takmarki.  
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Framtíðarsýn felur í sér mælanlega áfanga í árangri sem höfða til viðskiptavina 

og hluthafa skipulagsheildarinnar. 

Að mati Kotter nýtir góð framtíðarsýn sér nýjustu strauma og stefnur, sérstaklega 

varðandi tækninýjungar og alheimsvæðingu. Hún hefur einnig ímyndarlegan styrk, því 

hún beinist ekki sérstaklega gegn neinum. 

4. Kynna þessa nýju sýn og stefnu með þekktum boðleiðum og breytingahópi 

Að kynna nýja sýn og nýja stefnu hefur reynst þrautin þyngri í mörgum tilfellum. Þar 

kemur margt til. Gríðarmikið áreiti af upplýsingum dynur á millistjórnendum og 

almennum starfsmönnum alla jafna. Samkeppni er um athygli starfsmanna 

skipulagsheildar, ef svo má að orði komast. Það sem stjórnendur telja að hafi verið 

góð kynning og þeir eyddu dýrmætum tíma í, hefur síðan ekki komist til skila. Við 

kannanir hefur komið í ljós, segir Kotter, að millistjórnendur þekkja nýja framtíðarsýn 

og stefnumótun aðeins lítillega. Upplýsingarnar hafa drukknað í flóði annarra 

upplýsinga og kynninga sem stöðugt flæða yfir starfsmenn. 

Kotter leggur áherslu á það að hér þarf að taka hlutina föstum tökum. Það er þó 

ekki endilega auðvelt. 

Í fyrsta lagi þurfa kynningar að vera einfaldar. Orðin þurfa að vera einföld og 

skýr og ekki mikið af tækniorðum eða fræðiheitum sem gera textann framandlegan. 

Traustur texti á mannamáli er lykillinn. 

Að nota myndlíkingar getur getið góða raun. Góðar myndlíkingar eru mjög skýrar 

og skiljanlegar og segja oft meira en þúsund orð. 

Mismunandi tegundir fundaforma. Brjóta upp kynningarleiðir. Fjölmennir fundir 

eða litlir, fréttabréf og óformlegar kynningar. Ekki festast í formi heldur nýta 

mismunandi leiðir og sýna þannig þá vigt sem málið hefur. Með mismunandi formum 

kynninga komast skilaboðin frekar í gegn og eru ekki í sama fyrirsjáanlega 

farveginum og allt annað upplýsingaáreiti sem beint er að starfsmönnum. 

Endurtekning er góð. Koma upplýsingum til skila með margvíslegum hætti og 

endurtekið. Sama röksemd og hér að framan. Hlutur sem er endurtekinn vekur eftirtekt 

og um leið alvöru. Það kemst smá saman til skila að þetta er meira en umbúðir. Það er 
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raunverulega ætlunin að breyta hlutum og fylgja þeirri framtíðarsýn sem kynnt hefur 

verið. 

Að framkvæma stefnuna. Sýnileg fyrirmynd sem æðstu stjórnendur sýna með því 

að gefa fordæmi með beinum hætti er gríðarlega áhrifarík kynning. Trúlega sú 

áhrifamesta. 

Kotter talar einnig um mikilvægi gagnvirkni. Það að eiga gagnvirk samskipti er 

alltaf áhrifaríkara en þegar upplýsingar fara aðeins frá stjórnendum til starfsmanna. Að 

stjórnendur fái tækifæri til þess að hlusta og að starfsmenn fái að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri er verðmætt fyrir þetta ferli.  

5. Valddreifing til þess að styðja við breytingar 

Kotter telur að stjórnendur falli oft í þá gryfju að kynna nýja sýn og nýja stefnu en 

komist svo að þeim erfiða sannleika að sjálft stjórnskipulagið og hvernig valdi er 

dreift um skipulagsheildina komi í veg fyrir að innleiðing nái fram að ganga. 

Skoðum þetta aðeins nánar. Við kynningu á nýrri sýn þar sem vel er staðið að 

kynningu og metnaður myndast til þess að ná þeim markmiðum sem felast í nýjum 

markmiðum, þarf skipulag og valddreifing að styðja við en ekki vinna á móti. Í þeim 

tilvikum þar sem almennir starfsmenn eru allir af vilja gerðir og hafa metnað næst 

kannski árangur fyrst í stað en svo fjarar hann út. Ástæðan er einfaldlega sú að 

starfsmennina skortir heimildir til þess að gera þær breytingar sem nauðsynlegar eru. 

Millistjórnendur draga í einhverjum tilfellum lappirnar. Skipulagið er hamlandi og 

þrátt fyrir ábendingar starfsmanna er það ekki aðlagað. Starfsmennirnir þreytast og 

smám saman fer allt í sama farið aftur. Innleiðing á hinni nýju sýn gengur ekki sem 

skyldi. 

Þetta þarf allt að ganga í takt að mati Kotter, skipulagið, nýja sýnin, valddreifing í 

skipulagsheildinni eða nánar tiltekið jarðvegurinn fyrir innleiðinguna verður að vera 

til staðar. 

6. Fagna áfangasigrum 

Eitt af þeim atriðum sem Kotter telur nauðsynleg við innleiðingarferli nýrrar stefnu er 

að mæla og fagna áfangasigrum. Hluti af nýrri sýn og nýrri stefnu sé að sannfæra alla 

starfsmenn og stjórnendur um ávinninginn. Þó svo að ferlið allt taki þrjú ár, þá séu 

markmið um það að eftir 12 mánuði verði einhver mælanlegur árangur búinn að líta 
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dagsins ljós. Bæði sé nauðsynlegt að setja slík markmið, fylgja þeim vel eftir og vekja 

athygli á þeim með því að fagna slíkum áfangasigri. 

Af hverju að leggja á sig alla þá fyrirhöfn sem breytingar kalla á, ef við sjáum 

ekki einhvern áþreifanlegan árangur? Þessi árangur þarf að vera vel sýnilegur, s.s. 

lækkaður kostnaður eða styttri framleiðslutími. Þessi árangur þarf að vera óumdeildur, 

þannig að ekki sé hægt að gera lítið úr honum eða véfengja hvort hann hafi í raun 

náðst eða ekki. Að lokum verður þessi árangur að vera í beinu samhengi við hina nýju 

stefnu. Þannig að í innleiðingu stefnunnar sé þetta áfangi sem áætlað var að ná. Með 

eftirfylgni hefur þetta setta markmið nú náðst.  

Þetta telur Kotter vera mikilvægt og kjörið tækifæri til þess að sýna fram á að 

fyrirhöfnin er þess virði. Einnig til þess að beina jákvæðri athygli að þeim sem 

aðallega hafa staðið að innleiðingu breytinga. Til þess að draga máttinn úr þeim sem 

standa á móti breytingum. Koma þeim skilaboðum til stjórnenda að innleiðingin sé að 

ganga samkvæmt áætlun. Og að lokum til þess að byggja upp liðsanda, þar sem það 

fjölgar í því liði sem er einbeitt og virkt í því að innleiða breytingarnar og trúir að það 

sé ekki aðeins fyrirhafnarinnar virði, heldur einnig skynsamlegasti kosturinn fyrir 

skipulagsheildina og hennar hagsmunaaðila. 

7. Láta árangur ýta undir frekari breytingar 

Að innleiða breytingar er oftast mjög flókið og langt ferli. Það er flókið vegna þess að 

oftast snerta breytingarnar nánast alla þætti skipulagsheildarinnar. Breyting á einum 

þætti starfseminnar hefur áhrif á annan og svo koll af kolli. Kotter leggur áherslu á að 

hér þurfi að hafa skýra sýn og líta á breytingaferlið sem langt ferli sem ljúki ekki 

skyndilega. 

Þegar stjórnendur hafa kynnt breytingar, nýja sýn og breytingarhópur stjórnenda 

hefur unnið vel, kemur árangurinn í ljós. Mælanlegur árangur sem er í samræmi við 

áætlanir. Eitt er að fagna slíkum árangri, en þá skiptir líka miklu máli að stjórnendur 

leiði skipulagsheildina áfram í ferli breytinga. Ekki sé gott fara að halla sér aftur í 

stólnum og fylgjast með því sigri hrósandi, hvað árangurinn sé orðinn góður og hvað 

hann gefi okkur mikið forskot og halda að við séum orðnir nánast ósigrandi. 

Eftir að innleiðing breytinga er farin að skila sýnilegum árangri, þurfum við að 

nýta okkur þann árangur til þess að ýta undir frekari breytingar. Æðstu stjórnendur 
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verða að vera leiðtogar í breytingaferlinu. Ekki má líta á breytingaferlið sem stutt ferli 

sem hægt er að lýsa yfir að sé búið og klappa öllum á bakið. Látum árangurinn smita 

út til allra deilda og niður skipuritið. Látum lægra setta stjórnendur koma með tillögur 

og stjórna tilteknum innleiðingarverkefnum. Skipulagsheildin er ekki komin með 

einhverja yfirburði eða ósigrandi, þótt árangur hafi náðst. Hér gildir það að hamra 

járnið á meðan það er heitt.  

Ferlið er flókið og tímafrekt, eins og áður segir. Æðsti stjórnandi verður stöðugt 

að stappa í menn stálinu. Að vera leiðtoginn sem leiðir innleiðingu breytinga. Höfum í 

huga innleiðingarferli í stórri skipulagsheild getur staðið yfir í fimm til sjö ár. Vel 

heppnuð innleiðing og áfangasigrar eru tæki til þess að hvetja menn til dáða til stærri 

átaka en ekki öfugt. 

8. Tengja nýja stefnu við menningu skipulagsheildarinnar 

Síðasta skrefið í því sem Kotter kallar „Átta skrefa innleiðingu“ er að tengja nýja 

stefnu og nýjar aðferðir við fyrirtækjamenninguna í skipulagsheildinni. 

Ástæða þess að þetta skref kemur síðast er einmitt sú að árangur af nýjum 

aðferðum, nýju stefnunni, verður að draga vagninn þegar kemur að því að láta 

fyrirtækjamenningu og nýja stefnu falla saman. Það að breyta svokallaðri 

fyrirtækjamenningu er ekki auðvelt verk. Sá sem ætlar að byrja innleiðingarferlið á 

því að breyta menningu skipulagsheildarinnar lendir trúlega í vandræðum. 

Fyrirtækjamenningin er þau gildi og óskráðu reglur sem skipulagsheildin byggist á. 

Hvar hún staðsetur sig með tilliti til áhættusækni, íhaldssemi og fleiri slíkra gilda. 

Til þess að breytt stefna og breyttar aðferðir falli saman við menninguna, en 

gangi ekki á hólm við hana, verður að vinna mjög meðvitað að því máli. 

Í fyrsta lagi verða breytingar á menningu og gildum að byggjast á því að þær gefi 

betri raun. Ný sýn getur til að mynda innifalið breytingu hjá framleiðslufyrirtæki yfir í 

það að leggja aðaláherslu á þjónustu við viðskiptavini úr því að vera með athygli á 

framleiðsluna. Þessi breyting leiðir til veltuaukningar, hagnaðar, vaxtar og 

stöðugleika. Þessi breyting á menningu er ekki ógnandi heldur rökrétt. Hún þarf hins 

vegar ekki að vera auðveld. Emello (2010) tekur undir þetta en talar um það að þetta 

sé sérstaklega mikilvægt í fyrirtækjum í tækniumhverfi. Að menning fyrirtækjanna 

nýti tæknina til þess að þjóna viðskiptavinunum en ekki tækninni.  
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Stjórnendur þurfa að koma þessum skilaboðum skýrt til skila. Tengja þarf saman 

árangur og nýjar aðferðir og hvernig ein stoð í því virki er fyrirtækjamenning; „svona 

gerum við hlutina hér.“  

Ráðning nýrra starfsmanna getur haft þýðingu, þar sem nýir starfsmenn og 

stjórnendur eru ráðnir út frá því að þeirra gildi falli að þeirri nýju sýn sem verið er að 

innleiða. 

Starfsþróun starfsmanna styður við breytta fyrirtækjamenningu. Hæfir starfsmenn 

sem styðja við innleiðingu breytinga og þar með breytta fyrirtækjamenningu, hafa 

meiri möguleika á því að þróa sig í starfi og takast á hendur meiri ábyrgð með nýjum 

verkefnum og aukinni ábyrgð. 

3.5 Lawrence G. Hrebiniak um innleiðingu stefnu. 

Hrebiniak (2005) setur fram kenningar í bók sinni „Making stragety work“ um átta 

atriði sem stjórnendur geti nýtt sér til þess að ná árangri við innleiðingu stefnu. Hann 

heldur því fram að nýti stjórnendur sér þessa möguleika sé það örugg leið að vel 

heppnaðri innleiðingu á stefnu. 

1. Setja fram skýra áætlun um innleiðingu 

Stjórnendur þurfa að hafa skýra og rökrétta aðgerðaáætlun til þess að leiða 

innleiðinguna. Ef engin áætlun er til verður innleiðingin tilviljanakennd að mati 

Hrebiniak. Aðgerðir verði ekki samstilltar, tímasetningar verði misvísandi og 

stjórnendur og starfsmenn gangi ekki í takt. Starfsmenn og stjórnendur geri hluti sem 

þeir halda að séu mikilvægir á þeim tíma sem þeir telja að sé réttur. 

Rökrétt aðgerðaáætlun fyrir innleiðingu virkjar krafta skipulagsheildarinnar í eina 

átt og samstillir aðgerðir til þess að ná árangri. 

Að sama skapi er skýr aðgerðaáætlun tæki sem gefur í senn góða stjórn á 

atburðarás og heldur samtímis utan um endurgjöf á innleiðingarferlinu. Það sem 

Hrebiniak á við hér er að stjórnendur sem vinna að innleiðingu stefnu eftir skýrri 

aðgerðaáætlun hafi betri yfirsýn yfir endurgjöf frá starfsmönnum, umhverfi og öðrum 

áhrifaþáttum á innleiðingarferlinu. Þeir geti þannig metið þá og tekið tillit til þeirra. 

Tekið upplýsta afstöðu en ekki samkvæmt einhvers konar tilfinningu.  
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Endurgjöf og breytingar á innleiðingarferlinu sé þá hægt að flokka og taka tillit til 

þeirra út frá heildarsamhengi og mikilvægi. Niðurstaðan verður þá innleidd stefna sem 

hefur að einhverju leyti tekið breytingum vegna áhrifa frá umhverfi. Fellur þessi 

kenning að hugmyndum Mintzberg sem kynnt var hér að framan (Mintzberg, 1994).  

2. Að sjá hvernig stefnumótunarvinnan hefur áhrif á innleiðinguna. 

Stefnumótunin er grunnurinn. Innleiðingin verður aldrei betri en stefnumótunin. 

Þannig er mikilvægt að vanda til verka við stefnumótunina. Stefnumótunin afmarkar 

völlinn þar sem skipulagsheildin ætlar að spila innleiðingarleikinn. Hvaða 

einstaklinga, ferla, markaði, samkeppnisaðila og tækni ætlum við að láta verka á 

skipulagsheildina? Þeir hlutir sem við höfum stjórn á og við getum haft áhrif á 

kortleggjum við eins og frekast er unnt í stefnumótunarvinnu. Stjórnendur þurfa að 

hafa það hugfast að stefnumótunarvinna þarf að leiða af sér innleiðinguna. Vönduð 

stefnumótun sem unnin er í samhengi við innleiðinguna er líklegust til árangursríkrar 

niðurstöðu 

3. Að stjórna breytingum og breytingum á fyrirtækjamenningu 

Innleiðing stefnu þýðir breytingar. Það sem Hrebiniak er að fjalla um hérna eru tök 

stjórnenda á innleiðingunni og þar af leiðandi þeim breytingum sem henni eru 

samfara. Það er hluti af mannlegu eðli að standa á móti breytingum. Einstaklingar sem 

líður vel hafa almennt ekki áhuga á því að leggja á sig vinnu til þess að breyta þeim 

aðstæðum sem þeir búa við. Breytingum verður því að stjórna með þekkingu. 

Breytingar verður að kynna þannig að meirihluti skipulagsheildarinnar komist á þá 

skoðun að þær séu bæði líklegar til árangurs og að einhverju marki nauðsynlegar. Sá 

sem ætlar að innleiða breytingar með afli á skömmum tíma er ekki líklegur til þess að 

ná settum markmiðum. Breytingunum verður að stjórna yfir langan tíma og með því 

markmiði að fyrirtækjamenning skipulagsheildarinnar hafi að lokum runnið saman við 

innleiddar breytingar. 

4. Vald og notkun þess við innleiðingu stefnu 

Innleiðingarferli stefnu sem gengur á svig við valdauppbyggingu skipulagsheildar er 

dæmt til þess að mistakast. Mikilvægt er að innleiðingin nýti sér þá valdauppbyggingu 

sem er til staðar, formlegt og óformlegt vald, ferla, skipulag umboð einstaklinga og 

hópa. Hér er ekki átt við það að vald eða beiting þess verði sýnilegur hluti af 

innleiðingarferli. Sá sem skipuleggur innleiðingarferlið verður að þekkja þá 
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valdauppbyggingu sem er í skipulagsheildinni og beita henni innleiðingunni til 

framdráttar en ekki reyna að vinna þvert á hana. 

5. Samræming og miðlun upplýsinga 

Upplýsingaflæði er lífsnauðsynlegt fyrir innleiðingarferlið að mati Hrebiniak. Að 

þekkja og hafa vald á því hvernig upplýsingar flæða og er miðlað um 

skipulagsheildina geti ráðið úrslitum um árangur innleiðingarinnar. Flóknar 

skipulagsheildir og landfræðilegar hindranir eru ekki síst til skoðunar hér. Samræming 

upplýsinga og miðlun þeirra gerist ekki af sjálfu sér. Hér gildir að allir verða að 

upplifa sig upplýsta þátttakendur í innleiðingarferlinu. Það gerist með samræmingu og 

stýringu á upplýsingaflæði. Stjórnendur sem telja réttast að halda sem mest af 

upplýsingum hjá sér við innleiðingu stefnu, setja innleiðinguna í svipaða stöðu og 

fallhlífarstökkvara sem ákveður að opna ekki fallhlífina. 

6. Hver ber ábyrgð og hver er með hvaða verkefni? 

Það má segja um þetta atriði eins og fleiri að það hljómar mjög einfalt og rökrétt en 

reynist það ekki alltaf í raunveruleikanum. Stjórnendur verða að vita nákvæmlega 

hvað ábyrgðin liggur á öllum þáttum innleiðingarinnar Og hver beri ábyrgð á að 

hrinda þessu eða hinu í framkvæmd og fylgja því eftir. 

Án skýrra skilgreininga á ábyrgð og skyldum hvers og eins við innleiðingu stefnu 

verður ekki nein innleiðing, segir Hrebiniak. 

7. Fyrirtækjamenning 

Menning skipulagsheildarinnar má ekki standa á móti innleiðingu stefnu. Stjórnendur 

verða að leiða saman stefnu og fyrirtækjamenningu. Þetta er fjarri því að vera auðvelt 

verkefni, segir Hrebiniak, en það vegi svo þungt í innleiðingarferlinu að það verði að 

takast á við það. Hann telur líka að í einhverjum tilvikum verði menning 

skipulagsheilda breytingasinnuð. Það verði hluti af menningunni að innleiða nýja 

stefnu og breytingar. 

8. Leiðtoginn 

Leiðtoginn er sá sem innleiðingarferlið hvílir á með mestum þunga. Æðstu stjórnendur 

verða að leggja áherslu á það að hafa innleiðinguna í huga og sem hluta af öllum 

sínum gerðum. Það verður að leiða skipulagsheildina innleiðingarmiðað. Það er 
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leiðtoginn sem þarf að sannfæra skipulagsheildina um þörfina fyrir breytingar, fylgja 

eftir, passa upplýsingaflæðið og fyrirtækjamenninguna.  

Í raun má segja að lýsing á aðgerðum í mörgum liðum til þess að innleiðing verði 

að veruleika sé sundurliðun á verkefnum leiðtoga. Þegar innleiðingarsýningin er sett á 

fjalirnar fær leiðtoginn langstærsta búningsherbergið. 

3.6 Samanburður kenninga um innleiðingu stefnu 

Ef bornar eru saman þessar þrjár meginkenningar um innleiðingu stefnu má sjá að það 

er fleira sem þær eiga sameiginlegt en það sem aðgreinir þær. Þrennt má sérstaklega 

nefna sem þessar kenningar eiga sameiginlegt.  

Í fyrsta lagi er það hlutverk leiðtogans sem allir þessir fræðimenn tala um sem 

ákveðið lykilatriði. Leiðtoginn verður að þekkja sitt mikilvæga hlutverk og sinna því 

vel. Hann verður að kynna hina nýju stefnu, sannfæra skipulagsheildina um þörfina 

fyrir nýja stefnu og breytingu og hann verður að leiða. Hrebiniak (2008) talar um það 

að stjórnendur þurfi kannski að nota mismunandi nálgun til þess að sannfæra 

starfsmenn og fá þá í lið með innleiðingunni. Sérstaklega á þetta við í tilvikum tækni- 

og þróunardeilda. Lausnin liggi fyrst og fremst í upplýsingaflæði og aukinni athygli 

segir Hrebiniak. Hrebiniak talar um það að leiðtoginn verði að tileinka sér stíl sem 

styðji við innleiðingu nýrrar stefnu.  

Kotter að sama skapi telur mikið hvíla á leiðtoganum við innleiðinguna. Hann 

verður að skapa sameiginlega sýn og koma henni til skila og svipað og Hrebiniak talar 

um, að koma einhvers konar hugmyndafræði breytinga inn hjá starfsmönnum. Að 

tryggja það eins frekast er unnt að skipulagsheildin sé tilbúin undir innleiðinguna 

(Speculand, 2009). Speculand leggur auk þessa áherslu á mikilvægi þess að leiðtoginn 

fylgist náið með innleiðingunni og komi til skila því sem vel gangi og því sem þarf að 

breyta. Speculand(2005, 2009) telur að ef leiðtoginn sé ekki alltaf með hugann við 

innleiðinguna verði starfsmenn það ekki heldur. Leiðtoginn verði stöðugt að halda 

eldinum lifandi hjá starfsmönnum með athygli, eftirfylgni og öðrum tiltækum 

aðferðum og mynda þannig heildstæðan trúverðugan feril frá mótun stefnu til loka 

innleiðingar. 

Í öðru lagi er upplýsingaflæði og endurgjöf nauðsynleg fyrir innleiðingarferlið. 

Að miðla upplýsingum og koma skilaboðum til allra. Hvernig á innleiðing breytinga 
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að ganga ef ekki berast upplýsingar um það hvernig miðar? Erum við að gera rétt eða 

erum við kannski að ná frábærum árangri? Hrebiniak leggur áherslu á góða stjórnun 

upplýsingagjafar og endurgjafar. Þeir Kotter og Speculand tala báðir um nauðsyn þess 

að fagna áfangasigrum. Þeir tala um það að skilgreina áfanga á innleiðingarferlinu og 

koma skýrum skilaboðum til skila þegar þeim er náð með því að fagna. Það kemst þá 

til skila að þessi fyrirhöfn er ekki til einskis og raunverulegir hlutir eru að gerast. 

Í þriðja lagi er í öllum kenningunum talað um nauðsyn þess að innleiðing nýrrar 

stefnu sé ekki gerð í mótsögn við fyrirtækjamenningu skipulagsheildarinnar. Allir þeir 

þrír fræðimenn, sem hér eru til umfjöllunar, eru nánast samhljóða í þeirri afstöðu að ef 

menning skipulagsheildarinnar fylgi ekki með innleiðingu nýrrar stefnu, verði 

innleiðingin ekki vel heppnuð. Ákveðin breyting á fyrirtækjamenningu sé oftast 

nauðsynleg til þess að ný innleidd stefna og fyrirtækjamenning séu samofin en ekki 

andstæðir pólar. Ef ný innleidd stefna stríði með einhverjum hætti gegn menningu 

skipulagsheildarinnar muni stefnan smám saman gefa eftir (Kotter, 1996). 
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4 Síminn og stefnumótun 

Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir bakgrunn Símans fram að þeim tíma sem 

rannsóknin tekur til og einnig hvernig formleg áform um framkvæmd stefnu voru sett 

fram af hálfu Símans. 

Rétt er að fara aftur til ársins 2001 til þess að rifja upp leið Símans frá því að vera 

fyrirtæki í eigu ríkisins til áranna 2007 og 2008 í sögu fyrirtækisins sem hér er til 

rannsóknar. Snemma árs 2001 samþykkti Alþingi heimild til þess að selja allan hlut 

ríkisins í Landsíma Íslands hf. (eins og félagið hét á þeim tíma). Í stuttu máli þróuðust 

þau mál þannig að allt virtist leggjast á eitt við það að koma í veg fyrir að þau áform 

gengju eftir. Árásin á tvíburaturnana í New York, í september 2001, og neikvæð áhrif 

hennar á hlutabréfamarkaði í kjölfarið skiptu þar ekki minnstu máli. 

Hlutafé var boðið til sölu til almennings á Íslandi en aðeins 2% seldust. Reynt var 

að fá kjölfestufjárfesti til þess að kaupa ráðandi hlut í félaginu og var horft út fyrir 

landsteinana í því sambandi. En þessar tilraunir skiluðu ekki tilætluðum árangri 

(Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2006). Í miðju þessu ferli hætti 

forstjóri fyrirtækisins og naprir vindar blésu um félagið í ýmsu tilliti. Þegar komið var 

fram í febrúar 2002 ákvað ríkisstjórnin, sem fór með hlut ríkisins í félaginu, að fresta 

sölu á hlut ríkisins í Landsímanum um sinn. Það mátti öllum vera ljóst að þetta var 

þvinguð niðurstaða og ekki sú framvinda á málinu sem menn höfðu viljað sjá.  

Í fréttum ríkisútvarpsins 10. febrúar 2002 sagði Davíð Oddsson, þáverandi 

forsætisráðherra, að ólíklegt væri að viðunandi verð fengist fyrir hlut ríkisins og eins 

væri nauðsynlegt að ráðast í endurskoðun á rekstri Landsímans, þar sem ýmislegt 

hefði komið fram við söluferlið um það að stjórnun fyrirtækisins væri ábótavant 

(Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2006). 

Þegar þessi gögn eru skoðuð, bæði sú staðreynd að sala á hlut ríkisins í 

Landsímanum mistókst svo hrapalega og eins ummæli ráðamanna um fyrirtækið, er 

hægt að draga þá ályktun að til þess að tryggja hagsmuni félagsins og hámarka 

árangur þess og virði, hafi þótt æskilegt að skipa félaginu ópólitíska stjórn. Ópólitíska 

stjórn sem beitti faglegum og viðurkenndum aðferðum til þess að móta stefnu 
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félagsins til framtíðar, endurskipuleggja ferla og skipulag og gerði þetta gríðarstóra 

félag að eftirsóknarverðum kosti fyrir fjárfesta. 

Á aðalfundi í mars 2002 var síðan kosin ný fimm manna ópólitísk stjórn, undir 

formennsku Rannveigar Rist, í stað sjö manna pólitískrar stjórnar áður. 

4.1 Áttavitinn markar stefnuna 

Ný stjórn tók svo til óspilltra málanna við að átta sig á stöðunni og grípa til aðgerða. 

Rannveigu Rist nýskipuðum formanni stjórnar segist svo frá: 

Eftir að Síminn var gerður að hlutafélagi hafði farið fram talsverð vinna við að 

færa stjórnunarhætti í nútímalegra horf, en mér fannst vanta að fyrirtækið væri 

rekið á viðskiptalegum forsendum. Það var því mín skoðun að fyrirtækið væri 

ekki söluhæft í því ástandi sem það var vorið 2002 og fresta bæri sölunni um 

einhvern tíma. Auk þess þurftu fyrirtækið og starfsfólkið sinn tíma til að jafna 

sig eftir boðaföllin (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2006, bls. 

284). 

Rétt er einnig að minna á það að fyrirtækið hafði verið án forstjóra í nokkurn tíma 

og fyrsta stóra ákvörðun stjórnar var síðan að ráða Brynjólf Bjarnason sem forstjóra. 

Vorið 2003 hófst vinna sem miða átti að því að móta framtíðarstefnu fyrirtækisins 

og skapa nýja fyrirtækjamenningu. Ráðgjafar frá Young & Rubicam í Sviss voru 

fengnir til þess að vinna að málinu með starfsfólki og stjórnendum Símans. Útkoman 

úr þessari vinnu var kynnt í október 2003 og hlaut nafnið „Áttaviti Símans“. 

Áttavitinn inniheldur átta þætti sem ætlunin var að staðsettu Símann á þeim markaði 

sem hann starfaði á, mörkuðu skýra framtíðarýn og þau gildi sem fyrirtækið vildi 

standa fyrir. 

Þessir átta þættir eru: Framtíðarsýn, skilgreining viðskiptavina, loforð til 

viðskiptavina, gildin okkar, markmið í stefnu, þjónusta sem við viljum veita, ímynd 

Símans og að lokum nafn. Verkefnið fól í sér endurskoðun á öllum þessum þáttum í 

starfsemi fyrirtækisins (Síminn, frétt af vef, 14. janúar 2004). 

Það virðist mega lesa það úr þeim gögnum sem liggja fyrir að ný stjórn, 

stjórnendur og starfsfólk hafi lagt sig af miklum heilindum í þessa miklu vinnu og 

með það að markmiði að ná árangri. Katrín Olga Jóhannesdóttir, sem var í 
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stjórnendahópi Símans á þessum tíma, rifjar upp í viðtali í Morgunblaðinu í febrúar 

2006 hvernig þessi vinna gekk fyrir sig. 

Það voru geysimargir þættir sem huga þurfti að til þess að ná þessum 

markmiðum og því var fljótlega ákveðið að fara í djúpa mörkunarvinnu, miklu 

dýpri, held ég að mér sé óhætt að segja en áður hafði tíðkast hjá íslenskum 

fyrirtækjum. Mörkunin er miklu meira en hin ytri ásýnd, eins og útlit, merki og 

litur. Mörkunin snýst ekki síður um stefnumótun fyrirtækisins (Morgunblaðið, 

23. febrúar 2006). 

Á aðalfundi félagsins, sem haldinn var í mars 2004, fór drjúgur hluti af ræðu 

formanns stjórnar í að ræða Áttavitann, sem kynntur hafði verið í lok árs 2003, og 

vinnu fyrirtækisins við það verkefni (Rannveig Rist, 2004). Fram kemur hjá 

stjórnarformanninum að hann telur þá vinnu sem að baki er við mótun stefnu 

fyrirtækisins mjög mikilvæga og ekki síður hitt að starfsmenn þekki stefnuna og hún 

eigi rætur í menningu fyrirtækisins.  

Tvennt kemur upp í huga þess sem fer í gegnum þessa sögu, eins og hún er tekin 

saman hér að framan. Í fyrsta lagi að það hefur verið mikið verk að móta stefnu 

félagsins og endurskipuleggja skipulag og ferla. Í öðru lagi er það mjög eftirtektarvert 

hvað nýrri stjórn virðist hafa tekist á tiltölulega skömmum tíma að snúa hlutum til 

betri vegar. Vísbendingar eru um það að fyrirtækið sem virtist hreinlega riða til falls 

fáum misserum áður, hafi á þessum tíma verið orðið sterk skipulagsheild með skýrt 

mótaða stefnu. 

4.2 Sala á hlut ríkisins í Símanum 

Ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum í apríl 2005 að hlutur ríkisins í Símanum skyldi 

seldur. Það var önnur tilraun til þess að selja þessa eign ríkisins, eins og komið hefur 

fram hér að framan. Skemmst er frá því að segja að þrjú gild tilboð bárust og var því 

hæsta tekið en það var frá hópi undir forystu Exista hf. Lýður Guðmundsson sem var 

ásamt Ágústi bróður sínum aðaleigandi Exista varð nú stjórnarformaður Símans. Hann 

sagði þegar gengið var frá samningum um kaup á hlut ríkisins í Símanum að þeir 

hefðu fengið endurskoðunar- og ráðgjafafyrirtækið Deloitte Touche til þess að gera 

úttekt á Símanum og að hann hefði fengið toppeinkunn. „Það hefur tekist frábærlega 

að færa þetta 100 ára gamla fyrirtæki til nútíma stjórnarhátta“ (Sigurveig Jónsdóttir og 

Helga Guðrún Johnson, 2006, bls. 288). 
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Það varð því ekki fyrsta verk nýrra eigenda að skipta um forstjóra og fara í 

viðamikla stefnumótunarvinnu nú þegar fyrirtækið var komið undan ríkisafskiptum. 

Slíkt hefði almennt þótt frekar líkleg framvinda þegar verið er að kaupa eitt stærsta 

fyrirtæki landsins sem hefur verið í ríkiseigu í um 100 ár. Þvert á móti var ákveðið að 

sami forstjóri héldi áfram í starfi og haldið yrði áfram með þá stefnumótun sem 

fyrirtækið hafði unnið með. 

Það þýddi hins vegar ekki að nýir eigendur ætluðu sér ekki að setja sínar áherslur 

og áhrif á þróun fyrirtækisins og ekki síst stefnu þess. Orð Brynjólfs Bjarnasonar 

forstjóra eftir að nýir eigendur höfðu tekið við stjórnartaumunum lýsa stöðunni trúlega 

nokkuð vel. 

Það höfðu verið miklir erfiðleikar í fyrirtækinu og margir voru komnir ofan í 

skotgrafirnar. Það var eðlilegt. En nú er kominn það mikill jarðvegur í þær að 

menn standa upp úr þeim og vinna saman. Við eigendaskiptin verða 

áherslubreytingar, það er ekki vafi á því. Það er meiri þrýstingur á mig og 

starfsfólkið að sýna arðsemi í rekstri. Auk þess er að verða breyting á 

fyrirtækinu sem kallar á nýja samsetningu starfsliðsins. Þá verður leitað nýrra 

tækifæra á erlendri grund (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 

2006, bls. 289). 

4.3 Uppskipting og stefnumótun, Síminn, Míla og Skipti 

Á aðalfundi Símans 15. mars 2007 var samþykkt að skipta Símanum upp þannig að 

Skipti hf. yrði móðurfélag en undir því tvö rekstrarfélög, Síminn og Míla. Fleiri 

innlend og erlend dótturfélög voru í Skiptasamstæðunni á þessum tíma sem ekki eru 

öll talin upp hér. Mílu var ætlað að sjá um rekstur fjarskipta- og línukerfisins en 

Síminn sem var með um 65% af veltu samstæðunnar (Ársskýrsla Skipta, 2007) átti nú 

að einbeita sér að sölu og þjónustu við viðskiptavini.  

Í Ársskýrslu Skipta fyrir árið 2007 er gerð ágæt grein fyrir þeirri 

skipulagsbreytingu sem gerð hafði verið með því að skipta fyrirtækinu upp, eins og 

rakið er hér að framan. Í sömu skýrslu er stefna Símans sett fram í formi Áttavitans, 

sjá mynd 1. Ef Áttavitinn er skoðaður, má sjá að hann inniheldur í grunninn sömu átta 

þættina og sá sem kynntur var haustið 2003.  
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Ef textinn í þeim þáttum Áttavitans sem hér eru sérstaklega til skoðunar, 

Framtíðarsýn, Loforð, Grundvallargildi og Markmið, er lesinn, þá má sjá helstu 

einkenni stefnunnar eins og hún birtist lesandanum. 

Í fyrsta lagi hátt þjónustustig. Félagið vill þjónusta viðskiptavini svo vel að það 

skilgreinir þá sem „samstarfsaðila“ og lofar að veita „frábærar lausnir“. Það virðist því 

mega skilja stefnuna þannig að Síminn sé tilbúinn að leita bestu lausna með hverjum 

viðskiptavini og að viðskiptasambandið verði með þeim hætti að báðir aðilar upplifi 

það sem samstarf. 

Í öðru lagi hátt tæknistig. Síminn lofar viðskiptavinum sínum því að þeir geti 

fengið „Allt á einum stað.“ Félagið lofar því með öðrum orðum að viðskiptavinurinn 

eigi ekki að þurfa að leita annað eftir lausnum, allar tegundir þjónustu og lausna eiga 

að vera í boði hjá Símanum. Þetta endurspeglast líka í Framtíðarsýn félagsins. 

Í þriðja lagi tvö af grundvallargildum Símans, Lipurð og Einfaldleiki! Þó svo að 

þessi gildi séu ef til vill sett fram sem gildi sem beri að stefna að, þá eru þau mjög 

háleit og lýsa miklum metnaði. Sá þjónustuaðili á síma- og fjarskiptalausnum sem 

getur boðið liðurð og einfaldleika hlýtur að skapa sér forskot í samkeppni. 
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Mynd 1, Áttaviti Símans. Heimild: Ársskýrsla Skipta 2007 

Í Ársskýrslu fyrir árið 2007 setur Síminn fram eftirfarandi texta sem nefnist: 

Framtíðarsýn og Markmið Símans 

Síminn hefur þá framtíðarsýn að leiða viðskiptavini sína inn í framtíðina 

og með það að markmiði að færast nær viðskiptavinum sínum – að byggja 

upp sterka liðsheild og eiga gott samband við viðskiptavini sína og 

hluthafa. Síminn gefur viðskiptavinum sínum það loforð að veita faglega 

ráðgjöf, bjóða frábærar lausnir og framúrskarandi þjónustu (Ársskýrsla 

Skipta, 2007). 

Hér er verið að draga saman tiltekna þætti úr Áttavitanum sem Síminn ætlar sér 

að leggja áherslu á og telur vera leiðina að ánægðum viðskiptavinum og viðunandi 

arði hluthafa. Með öðrum orðum, þarna er verið að þjappa Áttavitanum saman í texta 

sem er skýr. Hér er verið að skerpa áherslur og blása til sóknar. Athygli vekur þó að 
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grundvallargildi samkvæmt Áttavitanum virðast ekki tekin með. Það má líka velta því 

fyrir sér hvort að hér séu ekki að verða þau tímamót í sögu fyrirtækisins að með 

uppskiptingunni sé Síminn orðinn þekkingardrifið fyrirtæki með hátt þjónustustig í 

stað þess að vera tæknifyrirtæki. 

4.4 Innleiðing og framkvæmd stefnu Símans 

Þrjú atriði verða tekin hér til skoðunar varðandi innleiðingu og framkvæmd stefnu 

Símans. 

Í fyrsta lagi er í Ársskýrslu félagsins árið 2007, auk stefnunnar sem kynnt er með 

Áttavitanum, sett fram lýsing á þeirri þjónustu og lausnum sem Síminn ætlar að veita 

viðskiptavinum sínum. Þessi lýsing er að sjálfsögðu í samhengi við Áttavitann og er 

einhvers konar nánari útfærsla og áætlun um framkvæmd þeirrar stefnu sem kynnt er.  

Annars vegar er lýsing á þjónustu og lausnum fyrir einstaklinga og heimili og 

hins vegar fyrirtækjamarkað. Skipulag fyrirtækisins var þannig að tekjusvið voru tvö, 

Einstaklingssvið og Fyrirtækjasvið. Þjónusta við einstaklinga og heimili er kynnt 

undir heitinu „TIME“ sem er ensk skammstöfun á orðunum Símasamskipti, Vefur, 

Miðlar og Afþreyingarefni (e. Telecommunication, Internet, Media and 

Entertainment). 

Það sem Síminn vill bjóða viðskiptavinahópi einstaklinga er eftirfarandi: 

Síminn veitir viðskiptavinum lausnir til að upplifa hina stafrænu veröld 

samskipta með því að vera stöðugt í sambandi í gegnum mismunandi tengingar. 

Sýn Símans með TIME er að láta í té aðgang að samskiptum og mikið úrval 

lausna og efnis eftir mismunandi leiðum, fastlínum, sjónvarpsdreifingu, farsíma 

og breiðbandi – lagað að þörfum viðskiptavina (Ársskýrsla Skipta, 2007). 

Á fyrirtækjamarkaði kynnir Síminn lýsingu á þjónustu og lausnum undir nafninu 

„ICT“ sem stendur fyrir Upplýsingar, Samskipti og Tækni (e. Information, 

Communication and Technology). Hér er gengið skrefinu lengra en á 

einstaklingsmarkaði við að lýsa því hvernig framboð þjónustu og lausna á að 

endurspegla stefna fyrirtækisins. Nánar tiltekið framkvæmd stefnunnar. 

Síminn lætur í té lausnir byggðar á sýn ICT. Áherslur í stefnu Símans í 

þjónustu við fyrirtæki: 
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-Sérhannaðar lausnir óháðar markaði. 

-Samskipta- og tæknilausnir með TCO, heildarkostnaðarnálgun. 

-Alþjóðlegar lausnir vegna vaxtar og erlendrar starfsemi. 

-Síminn lítur á viðskiptavini sem samstarfsaðila og býður þeim verðmæta  

ráðgjöf og þjónustu. 

-Öflug söluráðgjöf og lausnamiðaður stuðningur við viðskiptavini 

(Ársskýrsla Skipta, 2007). 

Glöggt má sjá hér að ætlunin er að framkvæma þá stefnu sem mótuð og birt í 

Áttavitanum. Framtíðarsýnin um það að Síminn leiði viðskiptavini sína inn í 

framtíðina er augljóslega þarna. Það á ekki aðeins að selja einhverjar vörur úr hillu. 

Loforðið um það að hjá Símanum getir þú fengið allt og þurfir ekki að leita annað og 

að lokum markmiðið um ánægju viðskiptavina og samstarf Símans við viðskiptavini 

sína. Grundvallargildin um traust, heilindi, lipurð, einfaldleika og eldmóð svífa þarna 

yfir vötnunum, nema kannski einfaldleikinn. Við lestur lýsinga um sérhannaðar 

tæknilegar lausnir á tímum örrar þróunar og harðrar samkeppni, kemur einfaldleiki 

ekki fyrst upp í huga manns. Að hinu þarf líka að gæta að einfaldleiki er afstætt 

hugtak og svo lengi sem þjónustan þróast í átt til einföldunar er hægt að halda því 

fram að hún endurspeglið gildið. Hér er líka stigið það skref að lýsa því að stefnan taki 

einnig til starfsemi viðskiptavina félagsins utan Íslands.  

Annað atriði sem snýr að framkvæmd stefnu Símans var skipun sérstaks forstjóra 

Símans haustið 2007. Sævar Freyr Þráinsson var þá ráðinn forstjóri Símans en 

Brynjólfur Bjarnason varð forstjóri Skipta. Að öllum líkindum er þessi ráðstöfun gerð 

til þess að skerpa enn frekar á hinu breytta hlutverki Símans og framkvæma og fylgja 

eftir þeirri stefnu sem mótuð hafði verið og lýst er hér að framan. Sævar hafði á þeim 

tíma 12 ára starfsaldur hjá Símanum og breiða reynslu og þekkingu á fyrirtækinu. 

Í þriðja lagi tók svo gildi um svipað leyti og nýr forstjóri tók til starfa, breytt 

skipulag Símans. Breytingin fólst í nýju sviði, Markaðssviði, sem ætlað var að hafa 

það hlutverk að festa Símann enn frekar í sessi sem markaðsdrifið þjónustufyrirtæki, 

segir í tilkynningu með breytingunni. Nýráðinn forstjóri lýsir breytingunni svo: 
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Sævar segir að mikil vinna hafi átt sér stað á undanförnum vikum við að 

skilgreina nýjar áherslur og nýja markmiðasetningu. Markmið breytinganna er 

meðal annars til að styðja við sókn Símans inn á samliggjandi svæði 

upplýsingatækni og afþreyingar. Síminn er í dag leiðandi á heimsvísu í 

gagnvirku sjónvarpi og hefur metnaðarfull markmið um frekari uppbyggingu á 

þeirri þjónustu. Sævar leggur áherslu á að hraðinn í samfélagi okkar í dag, 

hvort sem það er í einkalífi eða atvinnulífi kallar á skjótar, einfaldar og 

þægilegar leiðir til samskipta og afþreyingar (Síminn, fréttir 23. janúar 2008). 

Þegar þetta þrennt er tekið saman má draga þá ályktun að eigendur og stjórnendur 

Símans hafi lagt það nokkuð vel niður fyrir sér hvert þeir ætluðu að stefna með 

fyrirtækið og hvernig þeir ætluðu að komast þangað. Til þess að innleiða og 

framkvæma þá stefnu sem birtist í Áttavitanum settu þeir fram lýsingar í texta sem 

útfærir nánar stefnuna gagnvart annars vegar einstaklingum og hins vegar 

fyrirtækjum. Skipulagið er lagað að nýjum þörfum og markmiðum. Þeir skipa svo 

nýjan forstjóra til þess að leiða verkefnið og bera ábyrgð á framkvæmdinni.  
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5 Rannsóknaraðferðir 

Hér verður fjallað um þær aðferðir sem beitt var við gagnaöflun og rannsóknina 

sjálfa og hvernig rannsóknargögn voru meðhöndluð. Ákveðið var að notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir, þar sem þær virtust henta best því viðfangsefni sem 

hér var til skoðunar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á aðleiðslu, þar sem 

rannsakandi vinnur í raunverulegum aðstæðum á rannsóknarvettvangi og leiðir 

kenningu að því sem fram kemur (Bogdan & Biklen, 2003). Val á rannsóknaraðferð er 

ekki alltaf auðvelt en í þessu tilviki þótti það henta betur að fá sem nákvæmastar 

upplýsingar á vettvangi og því varð eigindlega aðferðafræðin fyrir valinu. 

5.1 Eigindlegar rannsóknir 

Ekki er hægt að segja að eigindlegar rannsóknir séu staðalar. Þær eru margs konar en 

hafa tiltekin sameiginleg einkenni. Rannsakandinn sjálfur er aðal rannsóknartækið. 

Eigindlegar rannsóknir byggja á því að rannsakandinn stígur inn í 

rannsóknarvettvanginn eða þær aðstæður sem hann hyggst rannsaka og aflar gagna. 

Rannsóknirnar eru fyrst og fremst lýsandi. Gögnin sem er safnað taka fremur á sig 

mynd mynsturs frekar en talna. Gögn geta innihaldið viðtöl, minnispunkta, myndir eða 

aðra skráningu af vettvangi (Bogdan & Biklen, 2003). Um eigindlegar rannsóknir 

gildir að rannsakandi reynir að koma að viðfangsefninu með opnum huga og ýtir til 

hliðar, eins og mögulegt er, eigin sérþekkingu og fyrirframskoðunum. Með nákvæmni 

og gagnrýnum huga reynir rannsakandinn að safna nauðsynlegum gögnum án þess að 

láta rannsóknina sjálfa hafa áhrif á niðurstöðuna. Í eigindlegum rannsóknum hefur 

rannsakandinn áhuga á öllu og ekkert er svo smávægilegt að hægt sé að segja að það 

skipti ekki máli við gagnaöflun. Þannig þarf rannsakandi að leggja sig eftir 

smáatriðum. Eins og þegar tiltekið svar er gefið við spurningu, þá þarf að taka mið af 

því hvort svarið sé gefið eftir umhugsun eða hik eða viðstöðulaust. Taka þarf tillit til 

líkamstjáningar og annars atferlis. Allt getur hér skipt máli til þess að afla sem 

réttastra ganga. Því að niðurstöðu rannsóknar verða aldrei réttari en rannsóknargögnin. 

Fræðilegar undirstöður eigindlegra rannsókna eru í svokallaðri Fyrirbærafræði 

(Phenomenology) eða kenningum um táknbundin samskipti (Bogdan & Biklen, 2003). 

Blumer (1969) setti fram þrjár undirstöður kenninga um táknbundin samskipti: 
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- Atferli fólks gagnvart hlutum og fólki grundvallast á þeirri merkingu sem 

hlutirnir hafa fyrir þeim, það þýðir að merking er stýrt atferli. 

- Merking býr ekki í hlutnum. Merkingin er félagsleg afurð sem verður til í 

samskiptum. Fólk lærir af öðrum hvernig á að skilja veröldina og skapa 

sameiginlega merkingu. 

- Fólk gefur sjálfu sér, hlutum og aðstæðum ákveðna merkingu gegnum 

túlkunarferli. 

Eigindlegar rannsóknir byggjast því á litlu úrtaki, ólíkt megindlegum rannsóknum 

sem byggjast á tölfræðilegi úrtaki og marktækri niðurstöðu sem staðfestir einhverja 

tilgátu eða ekki. Eigindlegar rannsóknir sem byggjast fyrst og fremst á samtölum hafa 

verið gagnrýndar fyrir það að vera ekki nægilega vísindaleg vinnubrögð. Kvale (1996) 

mótmælir þessu og heldur því fram að rannsóknarsamtöl bæti við vísindalega 

þekkingu með kerfisbundnum hætti, svo lengi sem þau byggi á fullnægjandi 

aðferðafræði.  

Kvale (1996) talar um gæði rannsóknarviðtala og hvaða eiginleikar auki gildi 

þeirra sem rannsóknargagna: 

- Magn svara sem viðmælandi gefur án umhugsunar, eru innihaldsrík, nákvæm 

og viðeigandi. 

- Því styttri sem spurningarnar eru og því lengri sem svörin eru, því betra. 

- Að hve miklu leyti sem rannsakandi fylgir því eftir að fá skýringar á svörum 

viðmælanda. 

- Bestu viðtölin eru þau sem eru túlkuð jafn óðum á meðan á viðtalinu stendur. 

- Rannsakandi fær staðfestingu á túlkun sinni á svörum viðmælanda í viðtalinu 

sjálfu. 

Viðtölin eru hráefni í greiningu og rannsóknarniðurstöður. Því þarf 

rannsakandinn að hafa til að bera bæði þekkingu á viðfangsefninu og aðferðafræðinni 

til þess að útkoman verði góð. 

 Það er samkvæmt þessu hlutverk eigindlegs rannsakanda að leggja sig fram við 

það að safna fullnægjandi rannsóknargögnum til þess að fanga sem réttasta mynd af 

þeim aðstæðum sem verið er að rannsaka. Þetta kostar bæði mikinn tíma og nákvæmni 
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í vinnubrögðum og ekki síður opinn huga og virðingu fyrir viðfangsefninu og þeirri 

sérstöku staðreynd að rannsakandinn sjálfur er aðal rannsóknartækið. 

5.2 Afmörkun rannsóknar 

Rannsóknin afmarkast við það viðfangsefni að skoða hvernig tókst að innleiða og 

framkvæma stefnu Símans eftir uppskiptingu fyrirtækisins snemma árs 2007. Þá var 

fyrirtækinu skipt upp þannig að til varð móðurfélagið Skipti og rekstrarfélögin Síminn 

og Míla. Rannsóknin leitast við að varpa ljósi á það hvernig tókst að innleiða og 

framkvæma nýjar áherslur í rekstri Símans eftir þessa uppskiptingu og til hvaða 

sérstöku ráðstafana var gripið til þess að greiða fyrir innleiðingunni. Litið er fyrst og 

fremst til tímabilsins 2007 og 2008 í þessu sambandi. Einnig var skoðað hvort formleg 

stefna Símans, eins og hún birtist í Áttavita Símans, hafi í raun verið lýsandi fyrir 

stefnu félagsins á þessu tímabili.  

5.3 Rannsókn 

Undirbúningur rannsóknar og rannsóknin sjálf stóð frá október 2011 til byrjun apríl 

2012. Byrjað var á því að kynna rannsóknarverkefnið, umfang og markmið fyrir 

mannauðsstjóra fyrirtækisins. Eftir að rannsóknin hafði verið kynnt fyrir 

framkvæmdastjórn veitti Síminn samþykki sitt fyrir rannsókninni, enda myndi 

rannsakandi undirrita yfirlýsingu um trúnað og texti ritgerðar yrði ekki aðgengilegur á 

vefnum. Þessi samskipti við kynningu og öflun leyfa fóru fram bæði með tölvupósti 

og á óformlegum fundum. Rannsakandi fór á nokkra óformlega fundi í fyrirtækið til 

þess að undirbúa rannsóknina og spurningaramma. Tilgangur þeirra funda var að fá 

betri tilfinningu fyrir verkefninu og einnig að átta sig á viðhorfi væntanlegra 

viðmælenda til rannsóknarinnar. Mjög gagnlegt var fyrir framgang rannsóknarinnar að 

stíga inn á vettvanginn og hlusta eftir þeim hljómi sem almennt var í fyrirtækinu og 

hvort starfsmenn tækju rannsókn sem þessari vel eða færu í varnarstöðu. Í stuttu máli 

tóku starfsmenn og viðmælendur rannsókninni mjög vel og greiddu götu rannsakanda 

á allan hátt. 

Rannsóknin sjálf byggðist síðan aðallega á níu viðtölum. Viðtölin voru svokölluð 

hálfopin viðtöl, þar sem byggt er á ákveðnum spurningaramma en samtalið getur 

þróast út fyrir hann ef viðmælandi hefur þörf eða áhuga fyrir að tjá sig um tiltekna 

hluti.  
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Einn vandi rannsakanda í eigindlegum rannsóknum að mati Bogdan og Biklen 

(2003) er sá að rannsóknin sjálf og rannsakandinn hafi áhrif á viðmælendur og skekki 

þannig niðurstöðurnar. Skoðun þeirra er hins vegar sú að leiðin til þess að lágmarka 

þessi áhrif sé að hafa samskipti rannsakanda og viðmælenda sem óformlegust og ekki 

að setja hlutina í of miklar skorður sem kunna að virka taugatrekkjandi eða ógnandi. 

Áform rannsakanda í þessari rannsókn voru að leitast við að koma ekki fram við 

viðmælendur sem rannsóknarefni, heldur að ná að mynda óþvingað andrúmsloft og 

skapa þannig skilyrði fyrir miðlun upplýsinga án tortryggni. Þar skiptu undirbúningur 

og óformlegir fundir á undirbúningstíma miklu máli. 

5.4 Viðmælendur 

Valdir voru níu viðmælendur úr hópi starfsmanna, nánar tiltekið stjórnenda, 

millistjórnenda og sérfræðinga. Sumir þessara starfsmanna höfðu gengt öðrum 

störfum innan fyrirtækisins á þeim tíma sem rannsóknin beindist að og höfðu þeir því 

mjög breitt sjónarhorn á það viðfangsefni sem rannsóknin leitaðist við að varpa ljósi á. 

Allir höfðu þessir aðilar komið að innleiðingu og framkvæmd stefnunnar, en með 

mjög mismunandi hætti og misjafnlega mikilli ábyrgð. Kynjaskipting var þannig að 

karlar voru fimm og konur fjórar. Meðalstarfsaldur starfsmanna hjá Símanum var um 

15 ár. 

5.5 Viðtöl 

Viðtölin sjálf voru tekin í fjórum tilvikum á starfsstöð viðkomandi starfsmanns. Nánar 

tiltekið í þeim tilvikum þar sem starfsmaðurinn hafði lokað skrifstofuherbergi. Í fimm 

tilvikum fóru viðtölin fram í fundaherbergjum. Kvale (1996) talar um mikilvægi þess 

að undirbúa viðtöl vel og að rannsakandinn þurfi að vera metnaðarfullur varðandi það 

að þekkja viðfangsefnið. Að sama skapi að skrásett svör séu með upplýsingum sem 

rannsakandinn hefur skilið og túlkað rétt.  

Þarna kom að góðum notum að hafa varið tíma í undirbúning. Í flestum eða öllum 

af þessum níu viðtölum myndaðist sterkt samtal á milli tveggja aðila sem ræddu af 

þekkingu um efni sem þeir höfðu áhuga á. Almennt var það upplifun rannsakanda að 

viðmælendur væru áhugasamir um rannsóknina. Eftirtektarvert var að svör voru í 

langflestum tilvikum mjög greið og ekki veitt eftir mikla umhugsun. Í öllum tilvikum 

bættu viðmælendur við svörin þannig að viðtölin í heild urðu sterkari en 
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spurningaramminn gaf tilefni til. Reynt var að tryggja réttan skilning á öllum svörum á 

meðan að á viðtalinu stóð. 

5.6 Rannsóknargögn 

Þegar rannsóknargögn höfðu verið sett upp og flokkuð voru þau kóðuð (Gibbs, 2007) 

til þess að reyna að draga fram tiltekin þemu. Kóðun og meðhöndlun gagna leiddi í 

ljós þrjú aðalþemu og undir þeim nokkur undirþemu.  

Aðalþemu eru meira almenn og ná yfir meira efni en undirþemu. Yfirþemu og 

undirþemu eru síðan skoðuð saman og eiga að mynda tiltekna heild (Bogdan & 

Biklen, 2003) 

Í næsta kafla verður fjallað um niðurstöðurnar og birtar beinar tilvitnanir úr 

samtölum við viðmælendur í rannsókninni. Farið er með allar upplýsingar sem fram 

koma í rannsókninni sem trúnaðarmál. Ekki er hægt að rekja upplýsingar til einstakra 

viðmælenda og því var ekki nauðsynlegt að leita samþykkis Persónuverndar vegna 

rannsóknarinnar. 
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6 Niðurstöður rannsóknar 

Hér verður fallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar skiptast í þrjá 

meginkafla sem endurspegla þau þemu sem flokkun rannsóknargagnanna dró fram. 

Innan hvers kafla eru kynntar niðurstöður og birtar eru beinar tilvitnanir í svör 

viðmælenda.  

6.1 Uppskipting fyrirtækisins í mars 2007 

Eins og fram hefur komið var Símanum skipt upp í mars 2007, þannig að til varð 

móðurfélagið Skipti og svo rekstrarfélögin Síminn og Míla. Hvort sem það var bein 

afleiðing af því að fyrirtækið var selt einkaaðilum um 18 mánuðum fyrr er ekki gott að 

segja, en tilgangurinn hefur væntanlega verið að ná árangri í samræmi við stefnu 

félagsins. 

Rannsakandi hafði áhuga á því að komast að því hvort þessi skipting hefði haft 

jákvæða þýðingu fyrir Símann. Sérstaklega var þá verið að skoða hvort uppskiptingin 

og breytingar henni samfara hefðu haft áhrif á framkvæmd stefnu fyrirtækisins. 

Fyrst var kannað almennt viðhorf viðmælenda til uppskiptingarinnar og hvort hún 

hefði falið í sér áherslubreytingar og þá hverjar. Almennt voru viðmælendur á þeirri 

skoðun að uppskipting fyrirtækisins hefði verið rökrétt og skapað fyrirtækinu tækifæri 

til þess að skerpa línur í þjónustuframboði og sækja fram í harðnandi samkeppni. 

Einn viðmælandi talaði um það að breyttar áherslur hefðu fyrst og fremst birst í 

auknu þjónustuframboði við fyrirtæki. 

 Það var náttúrulega farið að „satsha“ meira á fyrirtækjamarkaðinn sem sagt 

meira þessar heildstæðu lausnir fyrir fyrirtækin en ekki bara að selja þeim 

farsíma og eitthvað svoleiðis heldur hýsingu og taka þau alveg frá a til ö. 

Annað viðmælandi talaði um það að uppskiptingin hefði hjálpað fyrirtækinu að 

staðsetja sig á markaðnum. 

Ég myndi segja að þetta hefði heppnast mjög vel að því leytinu til að átta okkur 

á því hvar við stöndum samkeppnislega. Já, að því leytinu til að það hafi tekist 

að skerpa fókusinn, ekki spurning. 
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Viðmælendur komu inn á bein og óbein áhrif af uppskiptingunni í formi skýrari 

verkaskiptingar sem leiddi af sér skýrari línur. Sérstaklega átti þetta við fjármögnun 

félagsins sem nú var ekki á borði stjórnenda Símans heldur á ábyrgð Skipta. 

Ég myndi segja að það hefði hjálpað að vissu leyti, það gaf stjórnendum 

fyrirtækisins svigrúm, tíma og auðveldaði þeim bara almennt dagleg störf að 

það voru ákveðnir þættir sem áður fyrr voru í höndum okkar, Símans, að halda 

utan um, sérstaklega þeir sem snéru að fjármálahliðinni. Það er að segja lán og 

endurfjármögnun og umsýsla um þau og svo fram eftir götum sem við vorum 

ekki með í okkar höndum 

Fjórði viðmælandi nefndi aukinn metnað í þjónustu. 

Ég veit ekki hvort að ég geti sagt að það hafi verið tengt þessari uppskiptingu en 

metnaðurinn í þjónustunni hann hefur bara aukist. 

Ávinningurinn virðist samkvæmt þessu liggja fyrst og fremst í tvennu. Annars 

vegar í þeim skýra fókus sem felst í því að fyrirtækið getur einbeitt sér að 

kjarnastarfsemi sinni sem er að þjónusta viðskiptavini. Hins vegar og ekki síður í því 

að verkefni sem fluttust frá Símanum og tilheyrðu nú móðurfélagi gáfu stjórnendum 

Símans aukið svigrúm til þess að þjappa hópnum saman og virkja þekkingu og kraft til 

þess að ná markmiðum fyrirtækisins. 

Viðmælendur töluðu um það að uppskiptingin hefði verið í senn eðlilegt framhald 

á markvissu starfi og um leið nýtt upphaf. Það náðist betur utan um hópinn og Síminn 

reimaði á sig skóna til þess að stökkva af stað. Viðmælendur ræddu að uppskiptingin, 

með styttri boðleiðum og forstjóra sem var mjög nálægur, hefði orðið til þess að 

metnaðarfullar lausnir urðu að veruleika. 

6.1.1 Nýr forstjóri Símans 

Það var áhugavert að fá að heyra álit viðmælenda á þýðingu þess að Símanum var 

skipaður sérstakur forstjóri haustið 2007. Eftir að fyrirtækinu var skipt upp voru Skipti 

og Síminn með sameiginlegan forstjóra í um sex mánuði. Nýr forstjóri Símans var 

ráðinn úr hópi framkvæmdastjóra Símans og þekkti því fyrirtækið vel og helstu 

styrkleika þess og veikleika. 
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Rannsakandi leitaðist við að fá fram viðhorf viðmælenda til þess hvort sú 

ákvörðun að skipa Símanum sérstakan forstjóra hefði haft einhverja þýðingu fyrir 

fyrirtækið og innleiðingu og framkvæmd stefnu þess. 

Viðmælendur töldu almennt að það hefði haft mjög jákvæð áhrif fyrir fyrirtækið 

og framkvæmd stefnu þess að skipaður var sérstakur forstjóri. Flestir nefndu að það 

hefði leitt til þess að skerpa athyglina og auka utanumhald og eftirfylgni með málum. 

Einn viðmælandi lýsti því svo að verkefnið, eins og það leit út eftir 

uppskiptinguna, hefði kallað á nýjan forstjóra yfir Símanum. 

Fyrst að þessu var skipt svona upp þá var það alveg klárt mál að það þurfti að 

vera sér forstjóri yfir Símanum og með fullri virðingu fyrir Brynjólfi þá var þetta 

bara það yfirgripsmikið þegar þú ert búinn að skipta þessu svona upp að það 

var mjög gott að fá Sævar þarna inn. 

Annar viðmælandi lagði meiri áherslu á það hversu mikla þýðingu það hefði haft 

fyrir Símann út frá fókus og áherslum að fá sérstakan forstjóra. 

Auðvitað var líka rosalega gott þegar það kom forstjóri sem hafði fókus á 

Símanum og auðvitað hjálpaði það okkur bara að skerpa þegar hann kom. 

Þriðji viðmælandi talaði um það að nýr forstjóri hefði komið með 

langtímahugsun og skarpari línur. 

Um leið og Sævar kemur þá verður fókusinn miklu dýpri og miklu hnitmiðaðri. 

Sævar er náttúrulega mjög „strategískur“, það eru ekki allir forstjórar 

„strategískir“.  

Fjórði viðmælandi taldi að aðalávinningurinn fyrir fyrirtækið hefði verið að fá 

forstjóra sem gat einbeitt sér að innleiðingu og framkvæmd stefnu Símans. 

Það er náttúrulega bara nauðsynlegt … hérna, það hérna gerði það að verkum 

að sá aðili var númer eitt tvö og þrjú að einbeita sér eingöngu að starfsemi 

Símans og raunar afkomu fyrirtækisins í heild sinni og hafði ekkert með 

systurfélög eða gang þeirra að gera þannig að það held ég hafi bara verið 

nauðsynlegur þáttur í því skipulagi sem verið var að innleiða að setja sérstakan 

forstjóra. 
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Fimmti viðmælandi ræddi sérstaklega um innleiðingu stefnu og mikilvægi þess 

fyrir framkvæmdastjórana og starfsfólk Símans að hafa forstjóra til þess að leiða 

starfið sem hefði nægilegan þunga til þess að koma hlutum áfram. 

Ég held við getum verið sammála um það í dag að þetta var erfiðara að 

„implementera“ heldur en kannski okkur fannst ætti að vera í byrjun. Þar af 

leiðandi held ég að það hafi verið mjög mikilvægt. Ef forstjórinn hefði verið 

áfram forstjóri yfir öllu batteríinu, þá hefði alla vega hlutverk 

framkvæmdastjóra í ferlinu sennilega verið þá öðruvísi og það er spurning hvort 

að það hefði getað fengið eins mikla vigt. 

Viðmælendur voru á einu máli um það að skipan sérstaks forstjóra hjá Símanum 

hefði haft mjög mikla þýðingu fyrir félagið. Nýr forstjóri hafði þekkingu á félaginu og 

þurfti ekki að eyða miklum tíma í það að setja sig inn í hlutina. Hann tók strax utan 

um verkefnið og lagði línur. Viðmælendur töluðu um það að hann hefði haft skýra 

langtímahugsun og lagt sig fram við að miðla upplýsingum. Þar með vann hann með 

innleiðingu stefnunnar með því móti að minnka óvissu. Speculand (2009) talar um það 

að starfsfólk sé miklu frekar á móti óvissu við innleiðingu stefnu en breytingum sem 

fylgja innleiðingunni. Fólki finnst það vera leitt út í óvissu og stendur því á móti 

breytingunum. Miðlun upplýsinga er lykillinn að árangri í þessu sambandi og nýr 

forstjóri Símans virðist hafa kunnað til verka. Þegar svörin eru sett í samhengi við 

rannsóknarefnið má draga fram þrjú atriði sem skipta máli. 

Í fyrsta lagi skipti það máli fyrir félagið og starfsmenn þess að fá forstjóra sem 

gat helgað sig verkefninu og var ekki með aðrar starfsskyldur. Þetta virðist hafa fyllt í 

ákveðið tómarúm sem myndast hafði eftir uppskiptingu fyrirtækjanna. 

Í öðru lagi varð nýr forstjóri til þess að skerpa línurnar og fókusinn. Hann kom 

með langtímahugsun og var duglegur við það að miðla upplýsingum. Hann þjappaði 

liðinu saman, þannig að starfsmenn áttuðu sig betur á því hvert fyrirtækið vildi fara. 

Í þriðja lagi var síðan mikilvægi nýs forstjóra við framkvæmd stefnu félagsins. 

Hann hafði þann stjórnunarlega styrkleika sem þurfti til þess að hrinda í framkvæmd 

ákvörðunum sem vörðuðu framkvæmd stefnunnar. 
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6.1.2 Sameiginleg sýn á framtíðina 

Rannsakanda fannst mjög forvitnilegt að heyra viðhorf viðmælenda til þess hvort nýr 

forstjóri hefði náð að skapa sameiginlega sýn á framtíðina. Það er komið lítillega inn á 

sama efni í undirkaflanum hér að framan, en í þessum undirkafla eru svör viðmælenda 

við spurningu um sameiginlega sýn. Spurningin afmarkaðist við það hvort nýr 

forstjóri Símans hefði kynnt skipulagsheildinni sameiginlega sýn. 

Það að stjórnandi skipulagsheildar kynni sameiginlega sýn á framtíðina er talið 

mjög þýðingarmikið við innleiðingu stefnu (Kotter, 1996), (Speculand, 2005). Mjög 

áhugavert er fyrir heildarsamhengi rannsóknarinnar að kanna mat viðmælenda á þessu 

efni.  

Fyrsti viðmælandi taldi forstjóranum hafa tekist vel til við að kynna sameiginlega 

sýn á framtíðina. 

Hann „komunikeraði“ sameiginlegri sýn, eða var að reyna að gera það og ég 

tel að honum hafi tekist mjög vel í því. 

Annar viðmælandi talaði um þýðingu þess að nýr forstjóri kom úr röðum 

starfsmanna Símans, eða hópi framkvæmdastjóra. Þessi viðmælandi taldi að nýr 

forstjóri hefði vissulega komið nýrri sýn á framtíðina til skila, þannig að allir 

starfsmenn voru meðvitaðir um hana. Það að hann kom úr hópi stjórnenda gerði 

honum verkið auðveldara að mati viðmælandans. 

Það má auðvitað segja sem svo að nýr forstjóri Símans kemur úr vinnu Símans 

og þekkir auðvitað þá stefnu og þá hugsun sem þar í gangi, þá sem 

framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs og auðvitað með alveg sýn á það sem er að 

gerast á einstaklingsmarkaði líka og fyrir vikið getum við sagt að ef þetta hefði 

verið ytri aðili þá hefur hann ákveðið forskot. 

Þriðji viðmælandi talaði bæði um þekkingu forstjórans á fyrirtækinu og innviðum 

þess og ekki síður persónuleika hans sem gerði honum kleift að miðla sinni 

sameiginlegu sýn á framtíðina. 

Hann er búinn að vera hérna síðan hann útskrifaðist úr námi og þekkir svo 

marga og hann er svo mikill maður fólksins þannig að hann gat svo vel gert 

akkúrat þetta, fengið alla með sér. 
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Fjórði viðmælandi talaði um það að nýr forstjóri hefði haft annan stíl á stjórnun 

og annan persónuleika heldur en fyrirrennari hans hjá Skiptum. Verið sýnilegur og 

komið upplýsingum og skilaboðum á framfæri. Átt gott með að miðla og eiga 

samskipti við starfsmenn. 

Allir þekkja Sævar, Sævar er miklu opnari, miklu meira upplýsingaflæði frá 

honum og hann talar miklu meira við fólk. 

Það var mjög almenn skoðun viðmælenda að forstjórinn hefði miðlað sinni 

sameiginlegu sýn á framtíðina. Að leggja upp í þá ferð sem innleiðing og framkvæmd 

stefnu er, án þess að hafa sameiginlega sýn í farangrinum, er ferð án fyrirheits. 

Speculand (2005) telur að það hafi mikla þýðingu við innleiðingu stefnu að koma til 

skila sýn á framtíðina. Það er að mati Speculand einn stærsti áhrifaþátturinn í því að 

innleiðing heppnist. Það þurfi að miðla eins miklu af upplýsingum og hægt sé með 

sem skýrustum hætti. Forðast að hafa skilaboðin flókin og skilja eftir fleiri spurningar 

en svör. Að mati Speculand er það óvissan sem geri það oftast að verkum að fólk 

standi á móti breytingum. 

Viðmælendur töluðu almennt um það að það væri þeirra skoðun að það hefði 

skipt miklu máli að sameiginleg sýn nýs forstjóra komst til skila. Að fá upplýsingar 

um það hvað væri framundan, hvert væri verkefnið, hver væri ávinningurinn og 

skyldurnar fyrir starfsmenn. Viðmælendur töldu að nýr forstjóri hefði lagt mikla 

áherslu á það að reyna að fá alla með í liðið og til þess notaði hann upplýsingar. Að 

miðla skýrri sameiginlegri sýn á framtíðina. Hann vildi ná til allra þannig að allir 

skildu og hann stillti vegferðinni upp sem tækifæri en ekki ógnun. 

6.2 Framkvæmd og innleiðing stefnu 

Hér verður fjallað um þær niðurstöður sem snúa að framkvæmd og innleiðingu sjálfrar 

stefnunnar. Þessar niðurstöður fjalla um þrennt. Í fyrsta lagi um hlutverk leiðtoga í 

innleiðingunni og síðan framkvæmd stefnunnar á tekjusviðunum tveimur, 

einstaklingssviði annars vegar og fyrirtækjasviði hinsvegar. Reynt var að fá fram með 

rannsókninni hvert hefði verið hlutverk leiðtoga við innleiðinguna. Hvort hefði frekar 

verið um að ræða stjórnanda eða leiðtoga. 
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6.2.1 Leiðtoginn 

Ekki er öllum gefið að vera leiðtogar. Það er hlutverk leiðtogans að leiða sitt lið 

þangað sem hann telur farsælast að fara. Það er kannski ekki svo auðvelt að lýsa í 

fáum orðum hvað það er að vera góður og farsæll leiðtogi, en það fer yfirleitt ekki 

framhjá neinum þegar það gerist.  

Í rannsókninni töldu viðmælendur flestir að forstjóri Símans hefði verið í 

hlutverki leiðtogans við innleiðingu stefnunnar. Viðmælendur komu inn á nokkra 

þætti í svörum sínum sem nota má til þess að skýra þetta efni. 

Fyrsti viðmælandi talaði um reglulega fundi með öllum starfsmönnum, þar sem 

farið var yfir stefnuna og hvernig miðaði.  

Svo var hann með þessa fundi reglulega sem hann hefur haldið og heldur ennþá, 

þar sem hann fer yfir svona helstu verkefni og hvað er að styðja við stefnuna. 

Svör viðmælenda bentu mjög vil þess að forstjórinn hefði viljað tryggja almennan 

skilning á því hvert stefnan væri að leiða fyrirtækið. Hann vildi fá alla starfsmenn með 

sér í lið og ekki vera fjarlægur forstjóri heldur virkur og sýnilegur. Einn viðmælandi 

tók sem dæmi að forstjórinn hefði hitt hvern einasta starfsmann og farið yfir 

Áttavitann. 

Mér finnst hann vera mikill leiðtogi og hann lagði líka mikið í það að fá okkur 

öll með sér í þessa vegferð og skilja hvað við værum að gera. Hann til dæmis 

hitti hvern einasta starfsmann og fór yfir Áttavitann með honum. Og hérna, 

svona, bjó til sameiginlegan skilning og svona þetta, þessa upplifun, við erum 

Símamenn. 

Viðmælendur komu mikið inn á þá breytingu sem varð með nýjum forstjóra og 

hvernig sýnileiki hans og nálægð hefði skipt miklu máli við það að draga þann vagn 

sem framkvæmd stefnunnar var. Með því voru viðmælendur ekki að hallmæla fyrri 

forstjóra, heldur segja að styrkleikar nýs forstjóra hefðu stutt mjög við innleiðinguna. 

Einn viðmælandi orðaði þetta svona. 

Það sem að Sævar hefur umfram Brynjólf og sem okkur vantaði sárlega og hann 

kemur með inn er í rauninni þessi nálægð við starfsfólk. 
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Fjórði viðmælandi kom með það sjónarhorn að þar sem forstjóri Skipta væri enn 

undir sama þaki og Síminn, þá væri það fallið til þess að draga úr leiðtogaþætti 

forstjóra Símans. Samt sem áður taldi þessi viðmælandi að forstjóri Símans hefði allt 

til að bera sem prýðir góðan leiðtoga. 

Sævar er klárlega fínn og góður leiðtogi og hefur allt til að bera en aftur á móti 

þegar að í vissum, við viss tilefni, og uppgjör jafnvel samstæðunnar og þar fram 

eftir götunum þá er forstjóri Skipta samstæðunnar að halda kynningar og tölu 

og annað og vissulega það eyðileggur aðeins eða dregur úr þessari leiðtoga 

ímynd sem forstjóri Símans á að hafa. 

Hlutverk leiðtogans við innleiðingu og framkvæmd stefnu er grundvallaratriði í 

innleiðingunni. Á hans herðum hvílir sú ábyrgð að skapa réttu skilyrðin fyrir 

innleiðingunni og koma sameiginlegri sýn á framtíðina til skila. Leiðtoginn þarf að 

styðja við fyrirtækjamenninguna þannig að hún falli að innleiðingunni, hvetja 

starfsfólk áfram og blása millistjórnendum eldmóð í brjóst. Þetta er ekki lítill listi en 

ef þetta væri auðvelt verkefni væri árangurinn af innleiðingu stefnu trúlega almennt 

betri en 10% (Speculand, 2005). 

Svör viðmælenda gefa sannfærandi vísbendingar um það að forstjóri Símans hafi 

leyst sitt hlutverk vel af hendi sem leiðtogi við innleiðingu stefnunnar. Stærsta 

hlutverkið er það að vera trúverðugur leiðtogi sem trúir á verkefnið og fær þannig 

starfsfólkið í lið með sér. Viðmælendur töluðu um það að forstjórinn hefði haldið utan 

um verkefnið alla leið. Fyrst með því að kynna sameiginlega sýn og með upplýsingum 

til starfsmanna. Hann hefði haldið reglulega fundi, þar sem farið var yfir hvað hefði 

áunnist og hvað væri framundan. 

Forstjórinn hefði ekki fallið í þá gryfju að halda eina kynningu með fallegum 

glærum og ætla svo stefnunni að innleiðast af sjálfu sér. 

6.2.2 Framkvæmd stefnu einstaklingssviðs 

Þegar rætt var um framkvæmd stefnu á einstaklingssviði komu nokkur meginatriði 

fram hjá viðmælendum. Í fyrsta lagi var fyrst og fremst um það að ræða að pakka í 

aðgengilegar umbúðir þeim lausnum sem fyrirtækið ætlaði að bjóða einstaklingum og 

heimilum. TIME afmarkaði það þjónustuframboð sem Síminn vildi bjóða 

viðskiptavinum sínum. Síminn ætlaði að vera í símasamskiptum, Internetþjónustu, 
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miðlum, afþreyingu og búnaði. Síminn staðsetti sig með skýrum hætti á markaðnum. 

Síminn ætlaði að bjóða tilteknar vörur og lausnir. Hann lofaði því að 

viðskiptavinurinn gæti fengið allt á einum stað, að þjónustan væri framúrskarandi. 

Til þess að pakka þessu inn og ná því markmiði að viðskiptavinurinn gæti komið 

og fengið allt á einum stað og um leið upplifað einfaldleika í samræmi við eitt af 

grundvallargildum Símans, þurfti bæði innanhúss tæknivinnu og samninga. 

Viðmælendur töluðu um það að góður árangur hefði náðst, stefnan hefði við skýr og 

Síminn hefði tekið skref sem færðu hann mjög nálægt því að uppfylla stefnuna. Fram 

kom hjá viðmælendum að farið hefði verið í markvissa stefnumörkun á 

einstaklingssviði í ársbyrjun 2008 til þess að fylgja eftir stefnu Áttavitans. Sett voru 

fram mælanleg markmið og framkvæmd fylgt eftir með markvissum hætti. 

Einn viðmælandi talaði um það verkefni sem það var að lofa „Allt á einum stað“. 

Þó svo að þessi viðmælandi teldi það á engan hátt hafa verið mistök, heldur krefjandi 

verkefni. Síminn var að mati viðmælanda með skýrri markmiðasetningu og mikilli 

vinnu að nálgast það að uppfylla stefnuna. 

Það getur vel verið að það hafi verið sett fram loforð sem var erfitt að standa 

við tæknilega séð að því að þetta er, þú veist, það er hægt að gera allt með 

peningum og smíða allt með peningum en peningar eru takmarkaðir þannig að 

menn hafa kannski ekki áttað sig á því að baklandið er það flókið að er bara 

ekki hægt að gera þetta þannig að þú getir bara keypt allan pakkann og svo 

bara labbað út og þetta virkaði. 

Annar viðmælandi talaði um það að það hefði verið hluti af stefnumörkun á 

einstaklingssviði að mæta kröfunni um „Allt á einum stað“. Stefnumörkunin fólst í því 

að staðsetja Símann og hans þjónustuframboð og setja fram mælanlega tímasetta 

innleiðingaráætlun sem endurspeglaði þá þjónustuþætti sem viðskiptavinir gátu fengið 

hjá Símanum. 

En „Allt á einum stað“ það er ákveðin stefna og við héldum því í rauninni áfram 

þegar við endurmörkuðum stefnu fyrir einstaklingsmarkaðinn, við sögðum; hjá 

okkur getur þú fengið farsíma, talsíma, gagnaflutning, sjónvarp. Þannig að þú 

átt að geta fengið þessa þjónustu alla hjá okkur í gegnum okkar snertifleti. 
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Síminn setti fram sýnilega innleiðingaráætlun fyrir einstaklingssvið sem fólst í 

stefnumörkun sem brotin var niður á þjónustuþætti. Einn viðmælandi talaði um það að 

upplýsingakerfi Símans hefði síðan haldið utan um árangur og hvernig markmiðum 

var náð eða þau endurmetin. 

Þar eru markmiðin og sem sagt síðan alltaf uppfært hvort við erum að ná 

markmiðunum, ákveðin mælitæki notuð til að skoða hvort að markmiðunum væri 

náð eða ekki, bæði markaðskannanir og náttúrulega fjárhagslegar tölur og 

vinnustaðagreiningar. 

Fjórði viðmælandi lagði áherslu á það að utanumhald um framkvæmd stefnunnar 

hefði verið gott. 

Við unnum þetta stefnukort sem var síðan, því var ætlað að vera undirliggjandi 

undir stefnu fyrirtækisins sem var náttúrulega Áttavitinn. Og hérna.. síðan var, 

semsagt innleiddum við þá stefnu með kynningum og gerðum okkar besta í að 

sjálfu sér að halda utan um það. 

Rannsóknin dregur fram tvo áhugaverða þætt varðandi innleiðingu og 

framkvæmd stefnu á einstaklingssviði.  

Sá fyrri er sá að svo virðist sem mjög markvisst hafi verið ráðist í stefnumörkun 

og innleiðingu með mælanlegum markmiðum fyrir þjónustuþætti og árangur. Sú 

formlega stefna sem birtist í Áttavitanum var framkvæmd með mælanlegri og 

sýnilegri markmiðasetningu. Í innra upplýsingakerfi fyrirtækisins var síðan fylgst með 

árangri og markmið borin saman við mælingar. 

Seinni þátturinn er hins vegar sú hindrun sem flókið og síbreytilegt 

tækniumhverfi er fyrir framkvæmd stefnu hjá fyrirtæki eins og Símanum. 

Viðmælendur töluðu um það að tæknilegi þátturinn við lausnir hefði ekki að öllu leyti 

gengið í takt við framkvæmd stefnunnar. Tæknimenn hefðu frekar viljað taka 

ákvarðanir út frá tækninni en alfarið út frá þörfum viðskiptavina. Þarna kristallast eitt 

af stóru verkefnunum við innleiðingu stefnu og ekki síst hlutverk leiðtogans við að 

kynna sameiginlega sýn og styðja við það að fyrirtækjamenning sé drifin áfram af 

sömu kröftum og stefnan. 
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6.2.3 Framkvæmd stefnu fyrirtækjasviðs 

Niðurstöður rannsóknar um framkvæmd stefnu á fyrirtækjasviði leiða í ljós að Síminn 

setti sér mjög metnaðarfull viðmið varðandi þjónustu við fyrirtæki. Viðmælendur 

töluðu um það að þar sem nýr forstjóri hefði komið af fyrirtækjasviði, hefði hann 

þekkt mjög vel til þessara mála, bæði möguleika á markaði og getu fyrirtækisins. Í 

stuttu máli staðsetti Síminn sig með ICT þjónustuviðmiði sem tók til upplýsingakerfa, 

samskipta og tækni. Síminn bauð fyrirtækjum sérsniðnar lausnir og hjá Símanum stóð 

fyrirtækjum til boða að fá alla innviði á sviði tækni og samskipta. Síminn ákvað þó að 

hans tækifæri lægi ekki í því að selja hugbúnað. 

Það kom fram hjá viðmælendum að þessi stefnumörkun á fyrirtækjasviði hefði 

augljóslega byggst á Áttavitanum og hann hefði verið grundvöllurinn, en lausnirnar 

fyrst og fremst sýn forstjórans. Það kom líka fram að til þess að ná þeim markmiðum 

sem fyrirtækjasvið setti sér, hefði verið farið í mjög stefnumiðaðar fjárfestingar í 

tæknifyrirtækjum, samninga og sameiningar. Allt miðaði þetta að því að geta mætt því 

þjónustustigi sem Síminn einsetti sér að veita og var í samræmi við Loforð, 

Grundvallargildi og Markmið Áttavitans. 

Einn viðmælandi talaði um lausnir til fyrirtækja hefðu heppnast vel. Fyrirtæki 

gátu komið og fengið þá lausn sem þeim hentaði. Þjónustan miðaði að heildarlausnum 

og framúrskarandi þjónustu. 

Menn vildu hætta að tala um tækni sko, ef að notandinn var svona þá fékkstu 

bara þessa lausn og hún virkaði. Og það gerði það alveg ágætlega. 

Annað sem kom fram hjá viðmælendum var sú nýja útvíkkun á þjónustustigi að 

Síminn var reiðubúinn að fylgja viðskiptavinum sínum út fyrir Ísland. Þetta var mjög 

stefnumiðuð ákvörðun og endurspeglaði það að íslensk fyrirtæki sáu vöxt sinn að 

miklu leyti erlendis á þeim tíma sem hér er fjallað um. 

Gekk allt út á að hjálpa viðskiptavinum okkar að ná árangri og ef það þýddi að 

við þyrftum að fylgja þeim til annarra landa þá vorum við reiðubúnir að gera 

það. 

Þriðji viðmælandi talaði um sýnin hefði verið mjög skýr varðandi þjónustustigið. 

Síminn staðsetti sig með skýrum hætti og lagði sig fram við það að bjóða vandaðar 

lausnir. Það sem þetta byggðist síðan á var Áttavitinn. 
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Þú getur tengt ítrun stefnunnar á Fyrirtækjasviði við bara aftur Áttavitann. Það 

sem við segjum er að við ætlum að veita framúrskarandi þjónustu og allt á 

einum stað. Þegar við erum að tala um allt á einum stað þá erum við að segja 

sko að þú eigir að geta komið til okkar sem fyrirtæki, fengið hjá okkur allt af 

þessum grunn þáttum til að geta rekið fyrirtækið. 

Fjórði viðmælandi talaði um það að því hefði fylgt mikil breyting fyrir Símann að 

fara að bjóða lausnir á sviði upplýsingatækni. Það hefði í raun verið meiri breyting en 

menn gerðu ráð fyrir. 

Það var auðvitað gerð rosalega stór breyting sem snéri að viðskiptavinum á 

fyrirtækjamarkaði að bæta við allri þessari þjónustu, sem sagt, sem að tengist 

upplýsingatækninni. 

Viðmælendur voru almennt á þeirri skoðun að þjónustuframboð og viðmið á 

fyrirtækjasviði hefði tekið mikið meiri breytingum en á einstaklingssviði. Nýr forstjóri 

sem stóð traustum fótum á sviði þjónustu við fyrirtæki var mjög metnaðarfullur og sá 

mikil tækifæri í aukinni þjónustu við fyrirtæki. Einnig kom fram í rannsókninni að 

fulltrúar nýrra eigenda hefðu stutt mjög þessa lausnamiðuðu þjónustu við fyrirtæki og 

til að mynda að veita þjónustu út fyrir landsteinana. 

Framkvæmd stefnu á fyrirtækjasviði var að því leyti frábrugðin framkvæmdinni á 

einstaklingssviði að hér þurfti að einhverju marki að fara inn á ný svið þjónustu. Til 

þess að ná settum markmiðum þurfti Síminn að fjárfesta í fyrirtækjum. Má þar nefna 

fyrirtækið Sensa sem Síminn keypti sumarið 2007 og var mjög stefnumiðuð 

fjárfesting til þess að styrkja þjónustuframboð á sviði upplýsingatækni. Viðmælendur 

töldu hins vegar að framkvæmdin hefði heppnast vel, þó að hún hefði reynst tæknilega 

mjög flókin. 

Hér kom einnig fram hjá viðmælendum sú skoðun að tæknin er í senn ógnun og 

tækifæri við innleiðingu stefnu hjá Símanum. Gríðarleg þekking og geta á tæknisviði 

er styrkur félagsins, en ef tæknihlutinn deilir ekki alveg sýn og menningu félagsins, þá 

verður hann hindrun við innleiðingu og framkvæmd stefnu. 

6.3 Fyrirtækjamenning og gildi 

Í þessum þriðja hluta eru niðurstöðu rannsóknar, þar sem komið var inn á gildi Símans 

og fyrirtækjamenningu. Gildi Símans eru sett fram í Áttavitanum og voru einn af þeim 
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hlutum hans sem þessi rannsókn beindist sérstaklega að. Reynt að fá fram niðurstöður 

um það hvort starfsmenn hefðu almennt litið til gilda Símans í daglegum störfum 

sínum, eða hvort þau hefðu aðeins verið hluti af formlegri stefnu sem ekki 

endurspeglaði raunveruleikann. 

Fyrirtækjamenning er alltaf hluti af hverri skipulagsheild. Taka verður mið af 

fyrirtækjamenningu og stefna verður ekki innleidd í fyrirtæki þar sem menningin 

styður ekki við breytinguna (Kotter, 1996). Þá mun innleiðingin þynnast út og ganga 

til baka. Hrebiniak (2005) talar um það að fyrirtæki verði að skapa menningu sem 

styðji breytingu og þróun. Það að skapa fyrirtækjamenningu sem styður innleiðingu og 

breytingar er þó ekki auðvelt. Rannsóknin leitaðist við að svara því hvort menning 

Símans á þeim tíma sem hér er til skoðunar hafi stutt við framkvæmd stefnu eða unnið 

gegn hanni. 

6.3.1 Gildi Símans 

Í heild voru viðmælendur sammála um það að Grundvallargildin, eins og þau eru sett 

fram í Áttavitanum, hefðu verið sá þáttur sem starfsmenn tóku einna mest mið af í 

daglegum störfum sínum. Hjá viðmælendum kom fram að gildin, „Trúnaður“ og 

„Heilindi“ hefðu verið einhvers konar kjarnagildi. Gildin, „Lipurð“ og „Einfaldleiki“ 

frekar eitthvað sem alltaf væri verið að stefna að og öll tækifæri ætti að nýta til þess að 

komast nær. Gildið „Eldmóður“ var og til þess að minna starfsmenn á það að beina 

eldmóði sínum í átt að þjónustu við viðskiptavini en ekki innbyrðis. 

Miklar umræður urðu við viðmælendur um gildið „Einfaldleika“ og hvaða 

þýðingu það hefði haft eða átt að hafa. Viðmælendur töldu að gildið hefði þýðingu, 

eins og kemur fram hér að framan, sem eitthvað sem verið væri að stefna að. Tilteknir 

hlutir í þjónustu við einstaklinga einfölduðust til dæmis mjög mikið. Aðrir nefndu að 

við hönnun á nýrri vöru eða þjónustu hefðu alltaf komið fram gagnrýnisraddir ef 

þjónustan var að færast í átt frá einfaldleika. Þannig vann gildið sem aðhald. 

Fyrsti viðmælandi taldi að gildin hefðu almennt verið hluti af daglegum veruleika 

fólks hjá fyrirtækinu. Gildin vísuðu veginn og nýjar ákvarðanir ættu ekki að ganga 

gegn gildunum. 

Menn gátu túlkað þetta mismunandi en samt, þetta dreif fólkið áfram, það vissi 

alveg í hvaða átt það var að fara. 



 

63 

Annar viðmælandi tók svipuð dæmi og vitnaði í umræður af fundum, þar sem 

gildin komu við sögu við ákvarðanatöku. Hann taldi að þetta hefði verið lýsandi fyrir 

hagnýtingu gildanna. 

Það var svo oft verið að vitna til þeirra „Þetta eru sannarlega Heilindi“ og 

hérna „Eigum við ekki að reyna að skírskota til Einfaldleikans og reyna að gera 

þetta einfaldara“. Þetta eru bara setningar af fundum. 

Þriðji viðmælandi talaði um það að gildin hefðu mikið verið notuð við 

ákvarðanatöku. 

Þetta var mikið notað, það var líka rosalega mikil áhersla lögð á að innleiða 

þau þannig að allir skildu og skildu hvernig þau væru að lýsa því hver við 

vildum vera og værum. Ég sá þetta mjög mikið notað í ákvarðanatöku. 

Fjórði viðmælandi tók sem dæmi að gildin hefðu verið sá þáttur í stefnunni sem 

flestir starfsmenn litu til og nýttu sér við dagleg störf. 

Þau voru í sjálfu sér sá þáttur sem virkaði lang best í stefnunni, þau voru notuð 

alveg hægri vinstri hérna innanhúss jafnvel miklu meira heldur en kannski 

„Síminn auðgar lífið“. 

Rannsóknin hefur dregið fram þá niðurstöðu að Grundvallargildi Símans, eins og 

þau voru sett fram í Áttavitanum, hafi verið almennt mikið notuð af starfsmönnum á 

því tímabili sem hér var til rannsóknar. Rannsóknin bendir til þess að starfsmenn hafi 

séð gildin sem eina heild sem myndaði skynsamlegt og rökrétt samhengi við dagleg 

störf og studdi við þá. Viðmælendur töluðu mikið um það að gildin hefðu komið við 

sögu við dagleg störf og þjónustu við viðskiptavini. Þannig urðu gildin einhvers konar 

sniðmát sem ákvarðanir, framkoma og upplifun viðskiptavina tóku mið af.  

Eins kemur fram hjá viðmælendum að gildin hafi með mjög sýnilegum hætti haft 

áhrif á ákvarðanatöku sem er væntanlega ekki síst tilgangurinn með gildum sem eru 

hluti af formlegri stefnu sem þessari. Viðmælendur ræddu meðal annars um það að 

kynning á nýju vöruframboði hefði alltaf verið byggð á heilindum og að hefði verið í 

samræmi við eitt af grundvallargildum Símans. 
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6.3.2 Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenningu er ekki alltaf auðvelt að lýsa. Rannsóknin leitaðist ekki við að 

lýsa fyrirtækjamenningu Símans heldur aðeins að skýra hvort menning fyrirtækisins 

hefði stutt við innleiðingu stefnu eftir uppskiptingu fyrirtækisins vorið 2007. 

Kenningar fræðimanna (Kotter, 1996; Hrebiniak, 2005) halda því fram nauðsynlegt sé 

að menning fyrirtækja sé hliðholl framkvæmd stefnu til þess að innleiðing hennar 

takist. Sé menningin andsnúin innleiðingunni mun hún ekki heppnast. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru nokkuð áhugaverðar. Flestir viðmælendur tala 

um það að almennt hafi menning fyrirtækisins stutt við breytingar. Þær áherslur, sem 

fólust meðal annars í sameiginlegri sýn forstjórans, voru liðsheild og samstarf allra 

deilda til þess að þróa lausnir og ná árangri. Forstjórinn vildi halda áfram á þeirri braut 

að nýta möguleika tækninnar til þess að búa til lausnir sem væru verðmætar fyrir 

fyrirtækið og viðskiptavini en ekki taka ákvarðanir út frá sjónarhóli tækninnar. Hins 

vegar tala nær allir viðmælendur um það að tæknihluti fyrirtækisins hafi ekki að öllu 

leyti verið samferða í þessu efni. Þarna kristallast það vandasama verk leiðtogans að 

ná að miðla sameiginlegri sýn sinni á framtíðina. Að ná að „selja“ öllum 

starfsmönnum sitt hlutverk í framtíð fyrirtækisins og hvert fyrirtækið er að fara.  

Emello (2010) talar um það að stjórnendur þurfi að veita starfsmönnum í tækni- 

og þróunardeildum sérstaka athygli við innleiðingu stefnu og miðlun á sameiginlegri 

sýn á framtíðina. Þetta er að hans mati sérstaklega mikilvægt í fyrirtækjum þar sem 

tæknin er í stóru hlutverki, því mikil hætta er á því að ákvarðanir séu teknar út frá 

tækninni en ekki verðmætum lausnum fyrir viðskiptavininn. 

Einn viðmælandi orðaði þetta svo: 

Það tekur langan tíma að breyta menningu. Ég held við höfum náð alveg 

viðundandi árangri við að breyta menningunni þannig að hún væri í anda 

stefnunnar en ég held að við höfum ekki náð öllum um borð. 

Annar viðmælandi lagði áherslu á samheldni og samstöðu sem endurspeglaðist í 

menningu fyrirtækisins. 

Það er mjög sérstök menning innan Símans, finnst mér, það er mjög samheldinn 

hópur og við tölum … það er mikið talað um Símahjartað. 
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Þriðji viðmælandi nefndi að ekki hefðu allir tileinkað sér þá menningu sem studdi 

við breytingar og innleiðingu stefnu.  

Þá held ég að menningin hafi verið alveg tilbúin og menningin vann með þessu 

en maður fann líka alveg að það voru hindranir á veginum. 

Fjórði viðmælandi talaði um það að mismunandi fyrirtækjamenning hefði verið á 

milli tæknihluta og annarra eininga fyrirtækisins. Þessi viðmælandi vildi ekki lýsa því 

sem vandamáli, frekar sem mismunandi áherslu.  

Ég held að fyrirtækjamenningin hafi bara stutt við, auðvitað er mismunandi 

menning á sviðunum þannig að sko, þetta á misvel við og menningin sko á milli 

tækninnar annars vegar og „bisnessins“ hins vegar er bara það ólík að það er 

aldrei alveg það sama sem á við. 

Af þessum niðurstöðum virðist mega ráða að fyrirtækjamenning Símans hafi í 

meginatriðum stutt við innleiðingu stefnunnar. Vísbendingar eru um það að tekist hafi 

að virkja þann kraft og samheldni sem bjó í starfsfólkinu til góðra verka, að hafa 

sameiginlega sýn og stefna að sama marki. Það er þekkt úr rannsóknum á innleiðingu 

stefnu (Hrebiniak, 2005) að það getur verið krefjandi að fá tækni- og þróunardeildir 

fyrirtækja til þess að ganga í takt við innleiðingu. Ákveðnar vísbendingar eru um slíkt 

hjá Símanum fyrst eftir uppskiptingu fyrirtækisins 2007. Viðmælendur töluðu hins 

vegar um áherslumun en ekki vandamál, þar sem nýjar vörur og lausnir strönduðu á 

fyrirstöðu tæknimanna. 

Fyrirtækjamenning sem lítur á breytingar og þróun sem tækifæri og ber gæfu til 

þess að virkja sína sameiginlegu orku til þjónustu og lausna fyrir viðskiptavininn er 

mikils virði fyrir hvert fyrirtæki. Við innleiðingu stefnu Símans eftir uppskiptingu 

fyrirtækisins 2007 eru vísbendingar um það að menning fyrirtækisins hafi að stærstum 

hluta haft þau einkenni. 
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7 Samantekt og umræður 

Í þessum síðasta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og 

þær bornar saman við kenningar í hinum fræðilega hluta. Reynt verður síðan að 

komast að rökstuddri niðurstöðu um það hvort niðurstöður rannsóknarinnar varpi ljósi 

á rannsóknarspurningarnar. Að lokum eru svo niðurstöður og rannsóknarspurningar 

ræddar í samhengi. 

7.1 Hvernig tókst innleiðing og framkvæmd stefnu Símans eftir 

uppskiptingu félagsins í Skipti, Símann og Mílu, vorið 2007? 

Í þeim undirköflum sem fylgja hér á eftir verður sýnt fram á það að mjög vel var 

staðið að innleiðingu og framkvæmd á stefnu Símans eftir uppskiptingu fyrirtækisins 

vorið 2007 og að flest bendi til þess að innleiðingin hafi tekist, upp að því marki sem 

gerðar verða kröfur um. 

Í Ársskýrslu Símans 2007 eru sett fram þjónustuviðmið um metnaðarfulla og 

lausnamiðaða þjónustu við viðskiptavini. Þessi þjónustuviðmið eru í senn framsækin 

og þau standa traustum fótum á formlegri stefnu Símans, eins og hún birtist í 

Áttavitanum (Mynd 1). Þar má sérstaklega nefna „Loforð“ um „Allt á einum stað“ og 

„Framúrskarandi þjónustu“. Einnig „Markmið“ um „Ánægða viðskiptavini“ og 

„Góðan samstarfsaðila“. 

Það var verkefni nýráðins forstjóra Símans að stýra innleiðingu og framkvæmd 

þessarar stefnu. Hér á eftir verður sýnt fram á það að honum tókst það vel. 

7.1.1  Uppskipting fyrirtækisins 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu eindregið til þess að það hefði verið hagfelld 

ráðstöfun fyrir Símann og framkvæmd stefnu hans að skipta félaginu upp þannig að til 

varð móðurfélagið Skipti og rekstrarfélögin Síminn og Míla. Viðmælendur nefndu 

meðal annars skýrari fókus sem kom á allt starfið og einnig að stjórnendur Símans 

hefðu eftir uppskiptinguna getað einbeitt sér betur að rekstri félagsins. Við 

uppskiptinguna fluttist í stórum dráttum svokallað fjarskiptanet til Mílu og ábyrgð á 

fjármögnun til Skipta. Hrebiniak (2005, 2008) talar um það að því flóknara og 

deildaskiptara sem fyrirtækið sé, með mismunandi verkefnum og tæknistigi, því 
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erfiðari verði framkvæmd stefnu. Hrebiniak telur að erfiðara verði að miðla 

sameiginlegri sýn á framtíðina og innleiða breytingar á fyrirtækjamenningu ef 

fyrirtæki eru með flókið verkefnaskipulag. Vissulega var Síminn áfram með stóra 

tæknideild, en samt sem áður varð uppskiptingin til þess að einfalda félagið og 

skipulag þess til muna. Þeir Morgan, Lewitt og Malek (2007) tala einnig um erfiðleika 

sem þurfi að yfirvinna varðandi innleiðingu stefnu við mjög flókið skipulag. Það 

kallar á samhæfingu og miklu meiri vinnu við undirbúning, framkvæmd og eftirfylgni. 

Þegar málið er skoðað í samhengi, rannsóknarniðurstöður og þær fræðilegu 

kenningar sem hér hafa verið raktar, er því haldið hér fram að sú ráðstöfun að skipta 

Símanum upp hafi einfaldað skipulag hans til muna og því auðveldað framkvæmd 

stefnu. 

7.1.2 Sameiginleg sýn á framtíðina 

Eitt mikilvægasta atriðið í innleiðingu stefnu, samkvæmt Speculand (2005) og Kotter 

(1996), er að koma til skila sameiginlegri sýn á framtíðina við alla starfsmenn. Þetta er 

lykilatriði að mati Speculand og það sem innleiðing stefnunnar hvíli ekki síst á. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar tókst nýjum forstjóra Símans vel að 

koma til skila nýrri sameiginlegri sýn á framtíðina. Hann nýtti þau tól sem hann hafði 

til verksins, annars vegar mikla og djúpa þekkingu sína á fyrirtækinu og hins vegar 

persónulega hæfni til þess að koma þessum mikilvæga boðskap á framfæri. Svar eins 

viðmælanda lýsir þessu mjög vel „Hann er búinn að vera hérna síðan hann útskrifaðist 

úr námi og þekkir svo marga og hann er svo mikill maður fólksins þannig að hann gat 

svo vel gert akkúrat þetta, fengið alla með sér.“ 

Kotter (1996) talar um að það sé mjög þýðingarmikið að stjórnendur 

skipulagsheilda nái að miðla sameiginlegri sýn til þess að ná árangri við innleiðingu 

stefnu. Hún er einhvers konar mynd af framtíðinni sem er dregin upp. Hún svarar 

mörgum spurningum og hún samstillir stóran hóp fólks í því að beina kröftum sínum í 

rétta átt. Hún er brautin sem innleiðingin keyrir eftir. 

Hægt er að draga þá ályktun, út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, að forstjóra 

Símans hafi tekist vel að koma á framfæri nýrri sameiginlegri sýn við starfsmenn 

Símans. Út frá þeim kenningum um innleiðingu stefnu, sem hér eru lagðar til 
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grundvallar, hefur það verið mjög þýðingarmikið fyrir mögulegan árangur við 

innleiðinguna. 

7.1.3 Leiðtoginn 

Í rannsókninni komu fram niðurstöður um það að forstjóri Símans hefði verið leiðtogi 

sem leiddi innleiðingu stefnunnar. Leiðtoginn hefur mörg hlutverk við innleiðingu 

stefnu. Hrebiniak (2005) segir að leiðtoginn verði að tileinka sér stjórnunarstíl sem 

styðji við innleiðingarferilinn. Hrebiniak talar um það að leiðtoginn verði að hafa það 

á valdi sínu að glíma við þær ógnanir sem steðji að framkvæmd stefnunnar. 

Skipulagsheildin líti til hans og treysti á hann. Speculand (2009) tekur í sama streng 

og talar um það að leiðtoginn þurfi að hafa hæfni til þess að koma skipulagsheildinni í 

gegnum völundarhús innleiðingarinnar. 

Viðmælendur voru almennt sammála um það að forstjóri Símans hefði risið undir 

því hlutverki að vera leiðtogi sem leiddi innleiðingu stefnunnar. Eitt af því sem kom 

fram var að forstjórinn hefði hitt hvern einasta starfsmann til þess að búa til 

sameiginlegan skilning, fá fólk með sér og tengja saman Áttavitann og framkvæmd 

stefnunnar. Forstjórinn hvatti starfsfólk áfram á reglulegum fundum og bakkaði upp 

millistjórnendur í ákvarðanatöku. 

Út frá þeim kenningum um hlutverk leiðtoga við innleiðingu og framkvæmd 

stefnu, sem kynntar eru í ritgerðinni, er hægt að segja að forstjóri Símans hafi verið 

leiðtogi við framkvæmd stefnunnar. Hægt er að færa rök fyrir því að það hafi verið 

mikilvægt eða jafnvel ráðið úrslitum við framkvæmd og innleiðingu. 

7.1.4 Áætlanir um framkvæmd stefnu á einstaklings- og fyrirtækjasviði 

Eins og komið hefur fram fyrr í ritgerðinni, þá setti Síminn fram í ársskýrslu sinni 

fyrir árið 2007 mjög skýra sýn á það þjónustuframboð sem fyrirtækið ætlaði að bjóða 

viðskiptavinum sínum. Að sama skapi staðsetningu fyrirtækisins á markaði.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að bæði á einstaklings- og fyrirtækjasviði voru 

gerðar mjög skýrar og markmiðasettar áætlanir um framkvæmd þessarar stefnu. Þar 

var um að ræða bæði markmið tengd tíma og aðferðir til þess að mæla og fylgjast með 

eða endurmeta. Hrebiniak (2005, 2008) og Kotter (1996) tala um mikilvægi slíkra 

áætlana. Með þeim eru millistjórnendum færð nauðsynlegt tæki til að vita sitt 
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hlutverk. Mælingar á árangri styðja við framkvæmdina og hvetja fólk áfram. Auðvitað 

getur komið til þess að endurmeta þurfi háleit markmið. 

Því er haldið fram hér að þessar áætlanir um framkvæmd stefnunnar, sem byggðu 

á Áttavitanum, hafi því verið nauðsynlegar fyrir raunverulegan árangur við 

framkvæmdina. 

7.1.5 Fyrirtækjamenning og gildi 

Sá hluti rannsóknarinnar sem fjallaði um fyrirtækjamenningu og gildi leiddi í raun 

tvennt í ljós. Annars vegar að „Grundvallargildi“ Símans, eins og þau koma fyrir í 

Áttavitanum, voru starfsmönnum almennt mjög töm að mati viðmælenda. Bæði sem 

leiðarvísir við dagleg störf og eins við ákvarðanatöku og vöruþróun. Hins vegar benda 

niðurstöðurnar til þess að þótt fyrirtækjamenning Símans hafi á þeim tíma, sem hér er 

til skoðunar, verið almennt samstiga innleiðingu stefnunnar, hafi verið nokkrir ágallar 

þar á. Viðmælendur töluðu um það að hjá tæknihluta fyrirtækisins hafi 

fyrirtækjamenning ekki tengst innleiðingu stefnunnar með sama hætti og öðrum. 

Kotter (1996) og Hrebiniak (2005, 2008) leggja mikla áherslu á mikilvægi þess að 

tengja innleiðingu stefnu og fyrirtækjamenningu. Almennt talað þýðir þetta að 

fyrirtækjamenning lagi sig að stefnunni. Það gerist með kynningu á sameiginlegri sýn, 

með hlutverki leiðtogans, með upplýsingum og innleiðingaráætlunum og þetta er alls 

ekki auðvelt segja þeir Kotter og Hrebiniak. Hrebiniak (2008) talar einnig um það að 

oft þurfi sérstakar ráðstafanir til þess að tengja þróunar- og tæknideildir fyrirtækja við 

innleiðingu stefnu. 

Það var hins vegar mat viðmælenda að hér hefði verið frekar um áherslumun að 

ræða en hindrun við innleiðingu. Því má halda því fram að gildi og fyrirtækjamenning 

Símans hafi verið til þess fallin að styðja við innleiðingu og framkvæmd stefnu 

Símans eftir uppskiptingu fyrirtækisins vorið 2007. 

7.2 Til hvaða ráðstafana var gripið til þess að styðja við 

innleiðinguna? 

Til þess að styðja við innleiðingu stefnu Símans var gripið sérstaklega til tveggja 

ráðstafana ef litið er til niðurstaðna rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi að ráða sérstakan 

forstjóra til Símans haustið 2007 og í öðru lagi að bæði einstaklings- og fyrirtækjasvið 

settu fram markmiðasettar áætlanir um innleiðingu og framkvæmd stefnunnar. 
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Í þeim undirköflum sem koma hér á eftir verða færð rök fyrir því hvernig þessar 

ráðstafanir studdu sérstaklega við innleiðinguna. 

7.2.1 Nýr forstjóri Símans 

Eins og rakið hefur verið hér að framan, þá var nýr forstjóri ráðinn til Símans haustið 

2007. Þá voru liðnir um sex mánuðir frá því að fyrirtækinu var skipt upp. 

Fyrsta atriðið sem viðmælendur í rannsókninni nefndu var það að verkefnið hefði 

orðið svo yfirgripsmikið eftir uppskiptinguna að einn forstjóri hefði ekki annað því. 

Þetta leiddi af sér ákveðið tómarúm í stjórnun Símans. Skipan nýs forstjóra fyrir 

Símann breytti þessu. Starfsmönnum var nú kynnt hvert fyrirtækið ætlaði að fara og 

hver væri leiðin. Aukinn fókus komst á allt starf og menn höfðu forstjóra sem þeir 

gátu leitað til og hafði þekkingu og ráðrúm til þess að leysa mál og hvetja menn 

áfram. Persónuleiki hans studdi líka mjög við innleiðingu stefnu, þar sem hann lagði 

mikið upp úr því að kynna framtíðarsýn, miðla upplýsingum og að hvetja fólk áfram 

með reglulegum fundum. Þetta rímar vel við kenningar Hrebiniak (2005) um hlutverk 

leiðtogans. 

Annað atriði sem kom fram í rannsókninni var það að nýr forstjóri hefði komið 

með mjög „strategíska“ hugsun inn í stjórnun fyrirtækisins. Hann horfði fram í 

tímann. Við það að fyrirtækinu hefði verið skipt upp hefði forstjóri nú meiri tíma til 

þess að einbeita sér að því að leiða fyrirtækið, horfa til framtíðar og velja leiðina 

áfram. 

Þriðja atriðið, sem hér skiptir máli og viðmælendur nefndu, er meiri stuðningur 

við ákvarðanatöku millistjórnenda sem snéru að framkvæmd stefnu. Þarna er nærtækt 

að taka dæmi um fjárfestingar og samninga sem snérust um það að gefa Símanum tæki 

og tól til þess að sinni þeirri þjónustu sem hann lofaði. Síminn fór í beinar fjárfestingar 

í þessu sambandi og hefur fyrirtækið Sensa verið nefnt þar til sögu fyrr í ritgerðinni. 

Viðmælendur töldu að án sérstaks forstjóra Símans hefði þessi framkvæmd stefnunnar 

orðið mun erfiðari. Virði þess að hafa forstjóra, sem auk þess að þekkja fyrirtækið vel 

hefði haft stuðning stjórnar félagsins, reyndist gríðarlegt fyrir framkvæmd stefnunnar. 

7.2.2 Mælanlegar áætlanir og innleiðingar 

Til þess að styðja við innleiðingu stefnunnar, eins og hún birtist í Áttavitanum (mynd 

1) og nánari lýsing á þjónustu og lausnum eins og hún er birt í Ársskýrslu Símans 
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2007, settu bæði einstaklings- og fyrirtækjasvið fram markmiðasetta stefnumörkun um 

framkvæmd. 

Hjá einstaklingssviði snerist þessi stefnumörkun um það að pakka því inn sem 

viðskiptavinir áttu að geta fengið hjá Símanum af þjónustu og lausnum. Sett var fram 

áætlun um innleiðingu sem bæði var með tölulegum og tímasettum markmiðum. Mjög 

skipulega var staðið að eftirfylgni með mælingum, könnunum og hefðbundnum 

fjárhagslegum árangursmælingum. Upplýsingar um framvindu voru til staðar í 

upplýsingakerfi fyrirtækisins. Samkvæmt rannsókninni var mjög vel staðið að þessari 

framkvæmd. Þessi framkvæmd er mjög í anda þess sem Speculand (2005) talar um 

sem eitt af lykilatriðum innleiðingar, það er að fylgjast með árangri. Speculand talar 

um nauðsyn þess að mæla og fylgjast með og skilgreina áfanga á innleiðingarferlinu. 

Fyrirtækjasvið nálgaðist framkvæmdina með svipuðum hætti en með öðrum 

áherslum. Samkvæmt rannsókninni var meiri áherslubreyting í þjónustu við fyrirtæki. 

Viðmælendur töluðu um það að þar sem nýráðinn forstjóri hefði bakgrunn og góða 

þekkingu á þjónustu við fyrirtæki, hefði hann séð þar mikil tækifæri. Síminn fór á 

þessum tíma að bjóða fyrirtækjum lausnir í upplýsingatækni. Til þess að mæta nýjum 

kröfum sem fylgdu þeim lausnum sem Síminn bauð nú viðskiptavinum sínum, þurfti 

að taka ákvarðanir um fjárfestingar í tæknifyrirtækjum og gera ýmsa samninga sem 

tryggðu hagsmuni Símans í því samhengi.  

Einn viðmælandi lýsti þessu svo: „Þú getur tengt ítrun stefnunnar á 

fyrirtækjasviði við bara aftur Áttavitann. Það sem við segjum er að við ætlum að veita 

framúrskarandi þjónustu og allt á einum stað.“ 

Þessar áætlanir um framkvæmd stefnunnar á einstaklings- og fyrirtækjasviði hafa 

verið vel grundaðar og unnar af miklum metnaði og aga. Þær kallast á við hugmyndir 

Speculand (2005) um það að fylgjast með innleiðingu og áfangaskiptingu. Einnig 

styður svona markviss framkvæmdaáætlun við innleiðingu stefnu samkvæmt Kotter 

(1996) og kenningu hans um það að láta árangur ýta undir frekari breytingar. 

7.3 Umræður 

Við höfum nú, með því að bera saman niðurstöður rannsóknarinnar við þær kenningar 

sem kynntar eru í fræðilega hluta ritgerðarinnar, sýnt fram á og rökstutt að innleiðing 

og framkvæmd stefnu Símans, eftir uppskiptingu fyrirtækisins vorið 2007, tókst að 
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flestu leyti vel. Einnig að vel og faglega var staðið að innleiðingu og framkvæmd 

stefnunnar. Við höfum síðan skoðað til hvaða sérstöku ráðstafana var gripið til þess að 

styðja við innleiðinguna á því tímabili sem hér er til skoðunar. Út frá þessum 

niðurstöðu teljum við okkur geta sagt að formleg stefna Símans eins og hún birtist í 

Áttavitanum hafi í miklum meginatriðum endurspeglast í raunverulegri framkvæmd 

stefnu hjá Símanum. 

Þegar sagt er að innleiðing stefnunnar hafi tekist vel, er vísað í kenningu 

Speculand (2005) sem segir að ef yfir 50% hafi náðst í innleiðingu stefnu megi tala 

um það að innleiðing hafi tekist vel. Rétt er að rifja upp að bæði Speculand (2005) og 

Mintzberg (1994) halda því fram að í rauninni náist að jafnaði aðeins að innleiða 10% 

af þeirri stefnu sem á að innleiða og framkvæma. 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar, verður að hafa til hliðsjónar 

þá stefnumótun sem Síminn fór í gegnum árið 2003 og greint er frá fyrr í ritgerðinni. 

Þá stóð fyrirtækið frami fyrir miklum áskorunum og brást við þeim með markvissu 

innra starfi sem miðaði að því að færa stjórnun til nútímalegra horfs. Óhjákvæmilegt 

er annað en að álykta sem svo að sú vinna sem fyrirtækið fór í þá hafi haft þau áhrif á 

fyrirtækið og menningu þess að það varð móttækilegra fyrir breytingum í stefnu og 

áherslum.  

Eins og áður hefur verið rakið, tóku nýir eigendur við fyrirtækinu eftir kaup af 

ríkissjóði seinni hluta árs 2005. Þeirra fyrsta stóra breyting var uppskipting 

fyrirtækisins í mars 2007 og skipan nýs forstjóra yfir Símanum skömmu síðar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þessi ráðstöfun hefur haft mikla þýðingu fyrir 

framkvæmd stefnu Símans.  

Því er haldið fram hér að styrkleiki innleiðingarinnar liggi fyrst og fremst í 

faglegum metnaði og aga. Vel heppnuð innleiðing stefnu sem þessarar, byrjar og 

endar hjá leiðtogann. Í þessu tilviki þekkti leiðtoginn sitt hlutverk. Að koma til skila 

sameiginlegri sýn á framtíðina, að kynna og fá starfsfólkið í lið með sér, að miðla 

upplýsingum og hvetja til dáða og taka hreinlega augun aldrei af verkefninu. 

Speculand (2005) spyr: Af hverju ættu starfsmenn að sýna verkefninu áhuga ef 

leiðtoginn gerir það ekki? 
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Leiðtoginn innleiðir ekki stefnu með einum starfsmannafundi. Fyrirtækjamenning 

breytist ekki við það að starfsfólkið fari saman í fljótasiglingu. Það þarf svo miklu 

meira. Það þarf mjög markvissar agaðar aðgerðir sem byggjast á þekkingu og hæfni. 

Leiðtoginn þarf bæði að hafa getu til að glíma við verkefnið og hann þarf að hafa 

sannfæringu sem hrífur aðra starfsmenn með. 

Í nýlegri rannsókn Cocks (2010) eru leidd rök að því að mikilvægustu kraftarnir 

sem ráði árangri innleiðingar stefnu séu í fyrsta lagi öflugur leiðtogi sem hafi skýra 

sýn og getu til þess að miðla henni og í öðru lagi nægileg miðlun upplýsinga sem skýri 

og komi til skila bæði áformum og áætlunum en einnig mælikvörðum og árangri. Þetta 

rímar vel við kenningar þeirra Speculand (2005), Kotter (1996) og Hrebiniak (2005). 

Í þeim niðurstöðum sem hér hafa verið til skoðunar má sjá gott dæmi um það 

þegar leiðtogi gefur sig í verkefnið af þeim trúverðuleika sem til þarf. Sameiginleg sýn 

er kynnt, mikil áhersla lögð á að skýra og eyða óvissu. Markmiðasettar áætlanir um 

framkvæmd stefnu á einstaklings- og fyrirtækjasviði setja innleiðingunni mjög agaða 

umgjörð. Reglulegir fundir, þar sem árangur er kynntur og upplýsingar veittar.  

Fyrirtækjamenning styður við innleiðinguna, þó svo að eitthvað vanti upp á að 

allir starfsmenn séu þar innanborðs. 

Það sem hér verður bent á varðandi það sem betur mætti fara, er fyrst og fremst 

það að ná að miðla framtíðarsýn og byggja enn betur undir fyrirtækjamenningu til 

allra starfsmanna og þá er sérstaklega átt við tæknihluta fyrirtækisins. Það er vel þekkt 

(Emello, 2010) að tækni- og þróunardeildir fyrirtækja séu ekki eins móttækilegar fyrir 

breytingum á menningu. Lausnin er hins vegar sú að ráðast að verkefninu og finna 

lausnir. Til þess að ná betur til starfsmanna á tæknisviði hefði mátt líta til aðferða 

Hrebiniak (2008), þar sem hann talar um þverfaglega vinnuhópa til þess að brjóta 

niður múra og skapa eina fyrirtækjamenningu. 

Í heild sýna niðurstöður rannsóknarinnar dæmi um mjög öguð og fagleg 

vinnubrögð sem skila tilætluðum árangri. 
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8 Lokaorð 

Síminn hefur gengið í gegnum margs konar breytingar á þeim rúmlega 100 árum sem 

hann hefur starfað. Saga Símans er samofin tækni- og þjóðfélagsbreytingum á Íslandi 

á 20. öld. 

Sú rannsókn sem hér hefur verið fjallað um, sýnir að Síminn hefur tileinkað sér 

viðurkenndar og metnaðarfullar aðferðir til þess að ná markmiðum, bæði fyrir 

viðskiptavini sína og hluthafa. Það var í senn ánægjulegt og kom að nokkru leyti á 

óvart að upplifa við framkvæmd rannsóknarinnar þau stóru skref sem Síminn hefur 

stigið í átt til stefnumiðaðrar stjórnunar á fáum árum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna dæmi af skipulagsheild þar sem vel er staðið 

að innleiðingu og framkvæmd stefnu. Niðurstöðurnar ættu einnig að verða 

stjórnendum og starfsfólki Símans hvatning til þess að halda áfram á sömu braut. 

Mótun stefnu og framkvæmd hennar er alltaf í endurskoðun og stefnuna þarf að 

endurmeta og laga að innri og ytri kröftum. Verkefnið er því síbreytilegt og tekur í 

raun aldrei enda. Þegar vel tekst til, þá skilar það hins vegar góðum árangri fyrir 

viðskiptavini og hluthafa og skapar skipulagsheild sem hefur getu til þess að takast á 

við óvissa framtíð. 
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