
 
 

Meistararitgerð 

 
 
 
   

Skipulag íslenskra fyrirtækja undir 

áhrifum alþjóðavæðingar 
 

 
Atli Kristjánsson 

 
 

Leiðbeinandi: Dr. Ingi Rúnar Eðvarðsson 

 
 
 

 
 

 

 

 

Háskólinn á Akureyri 

Viðskipta- og raunvísindadeild 

Viðskiptafræði 

Maí 2009 

 
 



  

 

II 

 

 
Abstract 
 
The theme of this thesis is the structure in Icelandic firms. Firms needs to concider various 

factors when it comes to designing their structure. One of the factors is internationalization. 

This factor was studied by trying to answer the following research question: 

 
What influence does internationalization have on structure in Icelandic firms? Is 

there a difference depending on firms’ external environment? 

 
Theoretical analysis was conducted regarding the following: Structure in firms in an 

international business environment, organizational structure, manufacturing and service 

technology, firms environment, strategy and international firms. Key concepts were defined 

for systematic analysis and valuation. The researcher conducted interviews in March and 

April of 2009 with interviewees within Samskip Iceland, Kaffitár and NTC. 

 
Size and nature of the firm’s operations are different. However they all fall within the ambit 

of the definition of a manufacturing and a service company. The findings indicate that the 

internationalization of Samskip, Kaffitár and NTC’s structure are different depending on each 

firm but the fluctuations in the global economy are the main influences on the firms’ 

structure. There were disparities in structural dimension, structure and the organizational 

structure of the firms depending on their purpose. In researcher’s opinon the NTC’s structure 

is insufficient. That is consistent with a simple structure. There is a need to strengthen and 

simplify Kaffitár’s organizational structure. Samskip’s structure is in accordance with their 

status today. However there is a need to strengthen the information flow between departments 

and tear down division barriers. 

 
Key concepts 

o Organization 

o Structure 

o Organization structure 

o Internationalization 

o Icelandic firms 
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Útdráttur 
 
Skipulag íslenskra fyrirtækja er viðfangsefni þessarar rannsóknar. Við hönnun á skipulagi 

fyrirtækja þurfa þau að taka mið af ýmsum þáttum, einn þeirra er alþjóðavæðingin. Til að 

kanna hver þau áhrif eru var unnið út frá rannsóknarspurningunni:  

 
Hver eru áhrif alþjóðavæðingar á skipulag íslenskra fyrirtækja? Er mismunur 

eftir ytra umhverfi í starfsemi fyrirtækja? 
 
Fræðileg greining var unnin og gerð skil um: Skipulag fyrirtækja í alþjóðlegu 

fyrirtækjaumhverfi, stjórnskipulag, tækni í framleiðslu og þjónustu, umhverfi fyrirtækja, 

stefnu og alþjóðafyrirtækjum. Í upphafi rannsóknar voru lykilhugtök skilgreind til að leggja 

grunninn að markvissri greiningu og mati. Rannsakandi tók viðtöl í mars og apríl við 

einstaklinga hjá Samskipum, Kaffitári og NTC.  

 
Eðli starfsemi og stærð fyrirtækjanna er mismunandi en þau falla öll undir skilgreiningu á 

framleiðslu- og þjónustufyrirtæki. Niðurstöður benda til að áhrif alþjóðavæðingar á skipulag 

Samskipa, Kaffitárs og NTC sé mismunandi eftir fyrirtækjum en sveiflur alþjóðlegs 

efnahagslífs er um þessar mundir megin áhrifavaldurinn á skipulag fyrirtækjanna. Það var 

mismunur á innri skipulagseinkennum, skipulagi og stjórnskipulagi fyrirtækjanna eftir 

tilgangi þeirra. Það er mat rannsakanda að skipulagi NTC sé ábótavant sem er í anda einfalds 

skipulags. Þörf er á að efla skipulag og einfalda stjórnskipulag Kaffitárs. Skipulag Samskipa 

er í takt við stöðu þess í dag en þörf er á að efla lárétt upplýsingaflæði og rífa niður 

deildamúra. 

 
     Lykilhugtök 

o Skipulagsheild 

o Skipulag 

o Stjórnskipulag (skipurit) 

o Alþjóðavæðing 

o Íslensk fyrirtæki 
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1.Inngangur 
 

 

 

Rekstrarumhverfi hefur áhrif á stjórnskipulag fyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson og 

Guðmundur Óskarsson, 2008) og hnattvæðingin er komin til að vera (Gupta og Govindarajan, 

2004). Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson (1995) 

benda á að fyrirtæki finni orðið fyrir áhrifum aukinnar samkeppni á alþjóðagrundvelli og 

rekstrarumhverfi fyrirtækja hafi breyst verulega á síðustu árum. Vegna þeirrar þróunar sem 

harðari samkeppni og aukin áhrif alþjóðavæðingar hafa, ásamt síbreytilegu umhverfi er 

alþjóðlegt umhverfi sett undir nærumhverfi fyrirtækja. Þá hafa einnig áherslubreytingar 

margra íslenskra fyrirtækja hin síðari ár á vöxt leitt af sér útrás þeirra. Snjólfur Ólafsson, 

Gylfi Dalmann og Þórhallur Guðlaugsson (2007) benda á að helstu ástæður vaxtar erlendis 

séu:  

o Mikill vöxtur er eina leiðin til að láta hagnað vaxa mikið.  

o Þegar íslensk fyrirtæki verða stór á íslenskan mælikvarða þurfa þau að fara í útrás til 

að vaxa meira.  

o Ungir og vel menntaðir stjórnendur eru í fyrirtækjum með mikla reynslu og þeir eru 

óhræddir við breytingar og áhættu.  

o Þegar flest höft hafa horfið má líkja áhrifunum við þegar beljum er hleypt út á vorin.  

 

Ein helsta ástæða sóknar á erlenda markaði er að íslenskur markaður er ekki nægjanlega stór, 

útrásin er því eðlileg viðbrögð gagnvart litlum heimamarkaði (Viðskiptaráð, e.d.). Fyrirtæki 

sjá sér ekki fært að stækka frekar á heimamarkaði og leita því út fyrir landsteinana eftir frekari 

ávinningi. Tiltölulega stutt er síðan að fjölmörg íslensk fyrirtæki hófu sókn á nýja markaði og 

endurskilgreindu heimamarkaði sína. Dæmi um slík fyrirtæki eru Promens, Bakkavör, 

Actavis, Marel, Össur, Baugur og gömlu bankarnir (Kaupþing, Glitnir og Landsbankinn). 

Einar Svansson (e.d.a.) bendir á að um 60% íslenskra fyrirtækja í Innform rannsókninni á 

Íslandi væru með sölu utan heimamarkaðar 2007 og 30% væru með eina eða fleiri erlenda 

starfsstöð. Erlend fyrirtæki, til að mynda Alcan og Alcoa, hafa líka með einum eða öðrum 

hætti haft áhrif á íslenskt viðskiptalíf, efnahagslíf og samfélag. Tengt hinni íslensku útrás má 

nefna að Daft (2007) bendir á að fyrirtæki verði að hafa alþjóðlega hugsun eða sitja eftir í 

samkeppninni vegna áhrifa alþjóðasamfélagsins. 



  

 

2 

 

 
Á haustmánuðum 2008 kom berlega í ljós hversu víðtæk alþjóða- og hnattvæðingin var þegar 

efnahags- og fjármálakreppa skall á. Rekstrarumhverfi fyrirtækja breyttist hratt á stuttum 

tíma. Því skiptir máli hversu sveigjanleg fyrirtæki eru og aðlögunarhæfni þeirra. Við slíkar 

aðstæður reynir hugsanlega meira á stjórnendur fyrirtækja en áður. Fyrirtæki þurfa að auka 

skilvirkni, viðhafa skipulag til að koma verkefnum og boðleiðum hratt og örugglega í gegn til 

að þau hámarki getu sína til að kljást við verkefni samtímans og stuðli um leið að 

framtíðarvexti. Það er því afar mikilvægt að rétt stjórnskipulag/skipurit (e. organization 

structure) sé valið fyrir fyrirtæki. Það er því að mörgu að hyggja fyrir stjórnendur og eigendur 

fyrirtækja þegar kemur að vali á hinu rétta (e. best fit) stjórnskipulagi. Stjórnskipulag er 

algengasta birtingarmynd skipulags fyrirtækja þar sem það gefur til kynna hvernig stjórnendur 

ætla að ná takmarki sínu. Staða og hlutverk fyrirtækja er mismunandi og þar sem þau búa við 

ólíkar aðstæður er þörf á mismunandi skipulagi fyrir mismunandi fyrirtæki (Runólfur Smári 

Steinþórsson og fleiri, 1995). Stjórnendur verða því að velja það skipulag sem hentar best 

fyrir fyrirtækið í samræmi við viðfangsefni, rekstrarumhverfi, tækni, stærð og stefnu (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Óskarsson, 2008). Duncan (1979) setur fram spurningar 

um stjórnskipulag. Til að mynda hvað er besta stjórnskipulagið? Hver eru viðmiðin við að 

velja besta stjórnskipulagið? Hvaða merki gefa til kynna að núverandi stjórnskipulag er ekki 

viðeigandi fyrir þau verkefni og umhverfi sem fyrirtæki starfa í? Hvað er stjórnskipulag og 

hverju á það að ná fram? Stjórnskipulag er því meira en falleg mynd á blaði samkvæmt 

Duncan (1979) og Galbraith og fleiri (2004). Mintzberg (1981) bendir á að stjórnskipulaginu 

er ætlað að uppfylla ýmsar þarfir fyrirtækja í viðleitni þeirra til að framfylgja stefnu og að ná 

markmiðinu. Að sama skapi getur val á stjórnskipulagi, sem hentar ekki fyrirtæki haft víðtæk 

áhrif á viðkomandi fyrirtæki (Smith, 1998).  

 
Stjórnskipulag fyrirtækja hefur veigamiklu hlutverki að gegna í skipulagsheildum og til marks 

um það hafa fræðileg skrif og rannsóknir verið ærinn um þetta viðfangsefni í gegnum tíðina. Í 

rannsókn Pugh (1990) kom fram að engin fyrirtæki væru eins ef litið er til innri 

skipulagseinkenna (formlegt, sérhæfing, valdaskipulag, miðstýring, menntun, hlutfall 

starfsmanna) en þó væru einhver tvö af sex innri skipulagseinkennum svipuð. Daft (2007) 

bendir á að skipulag fyrir alþjóðafyrirtæki fylgi svipaðri uppbyggingu og fyrir fyrirtæki á 

heimamarkaði en með áherslu á alþjóðavísu. Hér á landi hefur skipulag íslenskra fyrirtækja 

lítið verið rannsakað og er því þörf á frekari rannsóknum á þessu viðfangsefni íslensku 

atvinnulífi til heilla. Þrjár nýlegar rannsóknir um skipulag íslenskra fyrirtækja benda til að 

enginn munur er á stjórnskipulagi (skipulagsformi) eftir tilgangi fyrirtækja, það er hvort þau 
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eru þjónustu- eða framleiðslufyrirtæki (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Óskarsson, 

2008; Atli Kristjánsson, 2007; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). Innform rannsókn var kynnt til 

sögunnar á Íslandi árið 2005 eftir erlendri fyrirmynd (Innovative forms of organizing) og 

fyrsti hluti niðurstaðna var birtur í maímánuði 2008. Þrjár rannsóknir um skipulag íslenskra 

fyrirtækja sem hafa verið nefndar að framan hafa sýnt að enginn munur er á stjórnskipulagi 

eftir tilgangi fyrirtækja, það er hvort þau eru þjónustu- eða framleiðslufyrirtæki. Höfundur 

metur því út frá þessum niðurstöðum að það ætti ekki að gæta áhrifa hver samstarfsfyrirtækin 

eru í þessari rannsókn til þess að auka þekkingu á skipulagi íslenskra fyrirtækja. Það er því 

áhugavert í því ljósi að vita hvernig samstarfsfyrirtækin hafa hagað vali á skipulagi, 

stjórnskipulagi og hvort það er í takt við stöðu þeirra í dag. Einnig hvort það er hamlandi eða 

hvetjandi fyrir framtíðarvöxt.  

 
Markmið þessa verkefnis er að kanna hvernig skipulagi og stjórnskipulagi er háttað hjá 

Kaffitári, Samskipum og NTC. Einnig hvort umgjörð skipulagsins og stjórnskipulagsins er í 

takt við stöðu fyrirtækjanna í dag, eða hvort það hefur setið eftir vegna áðurnefndra atburða 

eða annarra atriða. Þessi þrjú fyrirtæki starfa á mismunandi sviðum, eru misstór og eru 

misjafnlega stödd í alþjóðlegri þróun. Rannsakanda gafst kostur á vinna með Kaffitári sem er 

framleiðslufyrirtæki á kaffi, Samskipum sem er í flutningaþjónustu og NTC sem starfar í 

smásölu á fatnaði. Samkvæmt fyrrgreindum rannsóknum varðandi íslensk fyrirtæki ætti ekki 

að vera munur á stjórnskipulagi fyrirtækjanna en samkvæmt erlendum rannsóknum ætti að 

vera munur vegna tilgangs þeirra. Jafnframt ætti stærð og rekstrarumhverfi að hafa 

margvísleg áhrif á stjórnskipulag þeirra. Það er því fróðlegt að vita hvernig stjórnskipulagi 

fyrirtækja í þessari rannsókn er háttað og hvort það er í anda fræðanna, niðurstaðna innlendra 

og/eða erlendra rannsókna eða er til hin „sérhannaða“ leið í þessum efnum? Rannsakandi mun 

kanna framangreinda þætti og þær breytur sem hafa áhrif á skipulag þeirra. 

 
Unnið var út frá rannsóknarspurningunni:  

o Hver eru áhrif alþjóðavæðingar á skipulag íslenskra fyrirtækja? Er mismunur eftir 

ytra umhverfi í starfsemi fyrirtækja? 
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Til að nálgast þessa spurningu nánar voru settar fram sex undirspurningar. 

Hver eru áhrif alþjóðavæðingar á skipulag íslenskra fyrirtækja? 

Hvernig er núverandi skipulag og af hverju er það við lýði? 

Hvernig er umhverfi fyrirtækja og er skipulag þeirra í stakk búið til að takast á við 

breytingar og ýta undir framtíðarvöxt? 

Hversu miklu ræður stærð fyrirtækja vali á skipulagi? 

Er munur á skipulagi eftir tilgangi hvers fyrirtækis? 

 
Ennfremur setti höfundur fram tilgátu í upphafi rannsóknarinnar. 

o Ytra umhverfi og stærð fyrirtækja er undirstaða ákvörðunar hvernig stjórnskipulag er 

valið. 

 
Til að leita svara við rannsóknarspurningunni og tilgátu var stuðst við eigindlega 

rannsóknaraðferð, nánar tiltekið tilvikarannsókn.  
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1.1. Uppbygging ritgerðar 
 

Hluti I: Inngangur 

Viðfangsefni kynnt, markmið og 

rannsóknarspurning sett fram. 

 

Hluti II: Kenningarlegt yfirlit 

Fræðileg umfjöllun um skipulag fyrirtækja. 

Gerð grein fyrir skipulagi, innri 

skipulagseinkennum, ytri þáttum, 

stjórnskipulagi, tækni í framleiðslu og 

þjónustu, umhverfi fyrirtækja, stefnu og 

alþjóðafyrirtækjum. 

 

Hluti III: Rannsóknaraðferð 

Aðferðafræði rannsóknar. 

Val á rannsóknaraðferð. 

Framkvæmd rannsóknar. 

Öflun gagna. 

 
Hluti IV: Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknar og úrvinnslu gagna  
 

gerð skil.  

 
Hluti V: Umræða og ályktanir 

Umræða um niðurstöður rannsóknarinnar,  
 

ályktanir og samanburður við fræði. 
 

 

Hluti VI: Samantekt 

Fjallað um helstu niðurstöður og framlag til  

 

fræðanna. 
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2. Skipulag fyrirtækja í alþjóðlegu umhverfi 
 

 

 

Skipulagsheild (e. organization) er stofnuð til að framfylgja einhverju ákveðnu markmiði 

(Kreitner, 2001). Samkvæmt Daft (2007, bls. 10) þá er skipulagsheild „félagsleg heild sem er 

markaðsdrifin, er hönnuð sem skipulagt og samhæft aðgerðakerfi og tengd ytra umhverfi 

sínu.“ Flest allt í kringum okkur eru skipulagsheildir, opnar aðgreinanlegar heildir sem eru 

háðar umhverfi sínu. Fyrirtæki eru þar af leiðandi skipulagsheildir, þau geta verið flókin eða 

einföld, stór eða lítil og eru uppbyggð á mismunandi hátt. Sum fyrirtæki eru fædd 

alþjóðafyrirtæki (e. born global), önnur hafa þróast frá því að vera fyrirtæki eingöngu á 

heimamarkaði yfir í að verða alþjóðleg, fjölþjóðleg eða hnattræn. Runólfur Smári 

Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson (1995) benda á að gagnlegt sé 

við skipulagningu starfseminnar að líta á fyrirtæki sem skipulagsheild. Það þarf að horfa til 

ýmissa þátta við hönnun (e. design) skipulagsheildarinnar, til að ákveða hvernig skipulag 

henti best við að koma stefnu og markmiðum í framkvæmd. Skipulagsheildir þurfa skipulag 

til að samræma mismunandi verkefni, hvernig á að framkvæma verkefnin, hver á að 

framkvæma þau, og með hverju á að framkvæma þau. Af því hvernig samþættingunni er náð 

ræðst hvernig skipulagið lítur út (Mintzberg, 1981). Skipulagið segir til um hvernig fyrirtæki 

ætlar að fara með auðlindir, fjármagn, starfskrafta og nýtingu hráefna. Skipulagið er jafnframt 

umgjörð utan um ferli ákvarðana, upplýsingavinnslu og boðmiðlun í fyrirtækinu (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003). Allar skipulagsheildir starfa því óhjákvæmilega undir einhvers 

konar skipulagi (Kakabadse og fleiri 1988). Mintzberg (1983) setur fram nokkrar tegundir 

skipulags, en þær eru: einfalt skipulag (e. simple structure), vélrænt skipulag (e. machine 

structure), faglegt skipulag (e. professional structure) og deildaskipulag (e. divisional 

structure).   

 

2.0.1. Einfalt skipulag  

Þetta skipulag er ekki margbrotið eins og nafnið gefur til kynna. Dæmigert fyrir þetta skipulag 

er lítið eða ekkert skipulag varðandi tækni. Fáir einstaklingar vinna í stoðsviðum. Afmörkun 

starfsmanna milli eininga (deilda/sviða) er lausleg og það er lágmarks aðgreining á milli 

eininga. Stjórnunarlegt stigveldi stjórnenda er lítið og lítil formfesta ríkir í skipulagsheildinni. 

Stuðst er við litla áætlanagerð, þjálfun og samræmingu tækjabúnaðar í skipulagsheildinni. 
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Þetta skipulag er lífrænt (e. organic) en í raun þá er þetta ekkert skipulag (e. nonstructure). 

Samhæfing aðgerða í einföldu skipulagi einkennist af verkstjórn og/eða yfirstjórn þar sem 

allar mikilvægar ákvarðanar eru miðstýrðar og teknar af framkvæmdastjóra (sjá mynd 2.1.). 

Allar skipulagsheildir fara í gegnum einfalt skipulag þegar þær eru stofnaðar en þegar árin 

líða og meiri formfesta verður við lýði innan skipulagsheilda þá færast þær yfir í annað 

skipulag. Þetta á ekki við allar skipulagsheildir því margar litlar skipulagsheildir halda sig við 

einfalt skipulag yfir lengri tíma. Frumkvöðlastarfsemi sem hefur sterkan tilgang getur búið vel 

að slíku skipulagi til að byrja með, þar sem reynir meira á leiðtogahæfni frumkvöðulsins en 

skipulag. Þetta skipulag hentar ágætlega þegar umhverfi er einfalt og kraftmikið (e. dynamic). 

Þetta skipulag er það hættulegasta af þeim fjórum sem minnst var á að framan vegna þess að 

það veltur á einum einstaklingi og heilsu hans. Einnig getur miðstýring valdið ruglingi á milli 

stefnulegra og rekstrarlegra þátta (Mintzberg, 1983).   

 
 
 
 
 
 
 
Mynd 2.1. Einfalt skipulag (Mintzberg, 1983). 
 

2.0.2. Vélrænt skipulag 

Þetta skipulag kemst næst regluveldi Max Weber. Vélrænt skipulag er mjög sérhæft þar sem 

verkefni ganga sinn vanagang (síendurtekin) og ferlar eru mjög formlegir. Reglum og 

reglugerðum fjölgar og samskipti í skipulagsheildinni eru mjög formleg. Það eru gjarnan 

stórar rekstareiningar sem treysta á undirstöðu starfa fyrir verkefnahópa. Ákvarðanataka er 

miðstýrð og það er ítarlegt stjórnunarskipulag með skýrum greinarmun á milli millistjórnanda 

hverrar framleiðslulínu og starfsfólks. Vélrænt skipulag treystir sem sagt aðallega á staðlaða 

vinnuferla fyrir samþættingu þar sem tækniskipulag gerir greinendum kleift að koma á 

stöðlun sem er lykilþáttur í vélrænu skipulagi. Af framangreindum skipulögum er vélrænt 

skipulag með mesta áherslu á skýra afmörkun starfsmanna á milli eininga og aðgreiningu 

eininga í öllum lögum (lárétt, lóðrétt, stöðu, stigveldi, störfum og starfsfólki). Þessi tegund 

skipulags finnst oft í þroskuðum, gömlum skipulagsheildum sem hafa með tíma náð að þróast 

og koma sér upp stöðlun sem skipulagsheild kýs að nýta sér. Einnig eru verkefni og vinna  

skipulagsheilda með þessu skipulagi venjubundin sem gerir þeim kleift að vera formleg. 

Skipulagsheildir sem styðjast við þetta skipulag eru oft stórar og eru í fjöldaframleiðslu. 

Einnig má finna fyrirtæki sem eru lítil og í einfaldri endurtekinni framleiðslu. 

Skipulagsheildir sem styðjast við vélrænt skipulag búa iðulega við einfalt og stöðugt 

Yfirstjórnendur 

Kjarni rekstrar 



  

 

8 

 

umhverfi. Vélrænt skipulag er það skipulag sem hefur mesta skilvirkni þar sem síendurtekin 

verk eru framkvæmd af nákvæmni og stöðugleika. Starfsfólk vinnur fyrirfram skilgreind 

verkefni af natni, en ef litið er á starfsfólkið og komið fram við það sem verkefni í stað 

einstaklinga er hætta á að vinnan sjálf, það er skilgreind verkefni og verkferlar verði 

eyðilagðir vegna óánægju og aðkomu starfsfólksins. Vélrænt skipulag aðlagar sig ekki (e. 

nonadaptive) að breytingum vegna þess að stjórnendur treysta á upplýsingar í gegnum 

stjórnskipulagið (valdakerfið) og þetta skipulag krefst miðstýringar. Ef stjórnendur þurfa að 

aðlaga og/ breyta skipulagsheild vegna einhverra aðstæðna þá þurfa stjórnendur tímabundið 

að breyta í straumlínulagað og sveigjanlegt skipulag í anda einfalds skipulags (Mintzberg, 

1983).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 2.2. Vélrænt skipulag (Mintzberg, 1983). 
 

2.0.3. Faglegt skipulag 
Faglegt skipulag er flókið og verður því að vera stýrt af einstaklingum sem framleiða staðlaða 

þjónustu eða vöru. Samhæfing gangverksins er með þeim hætti að valdi er mikið dreift, bæði 

lóðrétt og lárétt til þeirra sem þurfa, en vara og þjónusta er stöðluð. Þetta er kallað stöðluð 

kunnátta (e. standardization of skills). Faglegt skipulag má til að mynda finna á sjúkrahúsum, 

háskólum, endurskoðunarfyrirtækjum, iðnframleiðslufyrirtækjum og félagasamtökum. 

Stjórnendur sem styðjast við faglegt skipulag reiða sig á samhæfingu staðlaðrar kunnáttu sem 

tengist hönnuðum notendabreytum (e. design parameter), þjálfun og innrætingu. Það 

starfsfólk sem er ráðið eftir formlegt viðtalsferli er vel þjálfað, þannig að sérfræðingar og 

fagaðilar innan fyrirtækisins nái kjarnahæfni (e. core competency) til að framleiða þjónustu 

eða vöru. Í faglegu skipulagi er lögð áhersla á mátt fagþekkingar. Starfsfólk fær mikið vald til 

að vinna sjálfstætt og óháð samstarfsmönnum til þess að vinna mjög náið með viðskiptavinum 

sínum. Í faglegu skipulagi er skrifræði og samhæfing með stöðlun til að skipulagið styðji við 

það sem þarf að framkvæma. Viðskiptavinir eru annaðhvort flokkaðir eða flokka sjálfan sig, 

til að mynda ákveðin eymsli eða val á námsbraut til að viðkomandi fagaðili veiti þeim þá 

þjónustu sem viðskiptavinir æskja. Skipulagsheild með faglegt skipulag verður því í senn 

 

Yfirstjórnendur 

Kjarni rekstrar 

 

Millistjórnendur 

Tækniskipulag Stoðsvið 
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bæði starfaskipulag og markaðslega sinnað (e. market-based). Hlutverk stjórnenda er aðallega 

að leysa úr ágreiningi og þjónusta innri og ytri viðskiptavini, það er hagsmunaaðilum annars 

vegar og fagaðilum hins vegar. 

 
Faglegt skipulag hentar best þegar umhverfi er flókið og stöðugt. Skipulagsheild sem styðst 

við faglegt skipulag er með vel skilgreinda, staðlaða en flókna ferla. Fagaðilar eru vel 

þjálfaðir og hafa fagþekkingu til að læra þessa flóknu ferla. Erfitt getur reynst fyrir 

stjórnendur að leiðrétta annmarka á störfum fagaðilanna sem þeir kjósa sjálfir að líta framhjá   

vegna sjálfstæðis í störfum sínum. Í faglegu skipulagi skipast illa öll frávik frá ákveðinni 

hæfni og hegðun fagaðilanna. Faglegt skipulag eins og vélrænt skipulag er ósveigjanlegt 

skipulag sem hentar vel í að framleiða staðlaða vöru og þjónustu. Ef um nýja aðferð er að 

ræða þá aðlagast faglegt skipulag illa að nýjungum. Að sama skapi gengur hægt að koma 

breytingum í gegn í faglegu skipulagi. Ef hið opinbera vill gera breytingar á sjúkrahúsum eða 

stjórnendur vilja gera breytingar í faglegu skipulagi þá gengur það hægt. Breytingin verður að 

eiga sér stað í gegnum fagaðilana, breytingum í nýráðningum, hvað fagaðilar læra í háskólum 

svo sem venjum, hæfni og þekkingu og hversu mikið fagaðilar vilja uppfæra hæfni sína og 

þekkingu (Mintzberg, 1983).  

 
 

 

 

 

 

 

Mynd 2.3. Faglegt skipulag (Mintzberg, 1983). 
 

 

2.0.4. Deildaskipulag 

Deildaskipulag er hannað eins og nafnið gefur til kynna að deildum og er skipt niður eftir 

afurðum til að þjónusta ákveðinn markað. Deildum er gefið vald til að þjónusta markaði og 

hafa sjálfstæði gagnvart öðrum deildum til að þjónusta viðskiptavini sína. Fjölbreyttir 

markaðir eru veigamesti þátturinn í að stjórnendur skipulagsheilda velja sér deildaskipulag. 

Stjórnendur dreifa valdi lóðrétt að takmörkuðu leyti og millistjórnendur hafa töluverð áhrif 

þar sem stöðluð afurð er lykilatriði. Fyrirmæli koma að ofan og berast niður valdakeðjuna. Að 

því leyti virkar deildaskipulag sem miðstýrt í grunninn þrátt fyrir að hverri deild er veitt vald 

til að reka sig, til að mynda rekstur deildarinnar og markaðsstefna. Innan deilda í 

deildaskipulagi geta einhver af þeim tegundum skipulags sem nefndar hafa verið að framan 

verið við lýði. Það skipulag sem hentar einna best er vélrænt skipulag. Hver deild er 

Tækniskipulag Stoðsvið Yfirstjórnendur 

Kjarni rekstrar 
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meðhöndluð sérstaklega með samkvæmum markmiðum, en þessi markmið verða að vera 

mælanleg og tengd rekstri til að unnt sé að mæla frammistöðu hverrar deildar. Deildaskipulag 

líkt og vélrænt skipulag hentar best í stöðugu og einföldu umhverfi. Þegar umhverfi 

skipulagsheilda sem styðjast við deildaskipulag er flókið og kraftmikið og erfitt er að stjórna 

frammistöðu þá er vænlegra fyrir þær skipulagsheildir að velja sér blandað skipulag (e. hybrid 

stucture). Ein af hættunum í deildaskipulagi er hætta á aukinni miðstýringu þar sem mikið 

vald verði á fáum höndum, til að mynda í stórum alþjóðlegum fyrirtækjum. Þetta getur gerst 

þrátt fyrir vald millistjórnenda til athafna (Mintzberg, 1983).      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 2.4. Deildaskipulag (Mintzberg, 1983). 
 
 
 
Tafla 2.1. Samanburður á skipulagi eftir Mintzberg. 

Lögun Skipulags Samhæfing 

gangverks 

Lykilþáttur í 

skipulagsheild 

Tegundir af dreifðu 

valdi 

Einfalt skipulag Verkefnastjórnun Stefnubundnir 

þættir
1
 

Lárétt og lóðrétt 

miðstýring 

Vélrænt skipulag Staðlaðir verkferlar Tækniskipulag Dreift vald er 

takmarkað, lárétt 

Faglegt skipulag Stöðluð kunnátta Kjarni rekstrar
2
    Dreift vald, lárétt og 

lóðrétt 

Deildaskipulag Stöðluð afurð Millistjórnendur Dreift vald er 

takmarkað, lóðrétt 

 
Heimild: Mintzberg,1983, bls. 153. 

      
 
 

                                                           
1
 Þýðing á strategic apex 

2
 Þýðing á operating Core 

Tækniskipulag Stoðsvið 

Yfirstjórnendur 
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Skipulag fyrirtækja þarf að þróast yfir tíma, til að vera í takt við stöðu fyrirtækja á hverjum 

tíma. Með markvissu stöðumati og þróun geta fyrirtæki aukið hæfni og hámarkað getu sína til 

að mæta mismunandi aðstæðum. Galbraith og fleiri (2002) benda á að skipulagsheildir eru 

stofnaðar til að fylgja eftir ákveðinni viðskiptastefnu. Stefnur fyrirtækja eru mismunandi og 

því þurfa fyrirtæki að hanna skipulag út frá því sjónarhorni hvernig fyrirtæki geti framfylgt 

stefnu sinni. Eitt skipulag hentar því ekki öllum fyrirtækjum. Galbraith og fleiri (2002) setja 

fram stjörnumódel (e. star model) með fimm þáttum til þess að huga að öllum þáttum við 

hönnun skipulags á heildstæðan hátt. Þessir fimm þættir eru: stefna (e. strategy), skipulag (e. 

structure), ferlar (e. processes and lateral capability), umbun (e. reward system) og mannauður 

(e. people practices). Þegar þessir fimm þættir eru í jafnvægi þá ætti skipulagsheildin að vera 

árangursríkust. Aðrir þættir geta verið afleiðing vel útfærðs skipulags, en það er árangur og 

fyrirtækjamenning sem mótast af hegðun og athöfnum mannauðs skipulagsheilda. Stjórnendur 

standa því frammi fyrir mörgum viðfangsefnum þegar kemur að hönnun skipulags og vali á 

stjórnskipulagi sem hentar hverri skipulagsheild best á hverjum tíma.      

  
Til að greina skipulagsheildir betur og gera þær hugsanlega öflugri fyrir vikið þarf að huga að 

tveimur víddum. Þær eru skipulagsvídd og samhengisvídd sem verka á víxl. Skipulagsvíddin 

snýr að innri skipulagseinkennum sem hægt er að brjóta niður í sex undirflokka: Formlegt, 

sérhæft, valdaskipulag, miðstýring, menntun og hlutfall starfsmanna. Rannsókn Pugh (1990) 

greinir frá því, að engin fyrirtæki eru eins, en þó eru einhver tvö af sex innri 

skipulagseinkennum svipuð. Samhengisvíddin snýr hins vegar að skipulagsheildinni og 

umhverfinu en hana er hægt að brjóta niður í fimm undirflokka: Tækni, stærð, markmið og 

stefnu, umhverfi og menningu (Daft, 2007). 

2.0.5. Skipulagsvídd (e. structural dimension) 

Formlegt (e. formalization) vísar til hversu formleg skipulagsheildin er. Ef skipulagsheildin er 

formleg lýtur það að fjölda skriflegra gagna í skipulagsheildinni (Pugh, 1990). Það getur 

innihaldið ferli, starfslýsingar, reglur, stefnur og handbækur. Ef mikið er af skriflegum 

gögnum er skipulagsheildin talin formleg en ef lítið eða ekkert er af skriflegum gögnum er 

skipulagsheildin talin óformleg (Daft, 2007). Þegar fyrirtæki verða stærri eru meiri líkur á því 

að þau verði formlegri, það er með fleiri skriflegar reglur en fyrirtæki sem eru minni. Pugh og 

fleiri (1969) benda á að þegar fyrirtæki stækka eykst samhæfingarvandi þeirra. Í vexti 

fyrirtækjanna eykst sérhæfing þeirra, formleg samskipti og stöðlun. Því er meiri þörf á 

skriflegum reglum bæði til að styðja við samhæfingu og einnig til að mæta endurteknum 

verkefnum sem geta verið af margvíslegum toga. Nýleg rannsókn um skipulagsform íslenskra 
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fyrirtækja leiddi í ljós að 48,4% svarenda svöruðu að fyrirtækin væru frekar óformleg og 

26,5% fyrirtækjanna svörðu til að vera frekar formleg. Fyrirtækin í rannsókninni voru með að 

meðaltali 59 starfsmenn á launaskrá sem þýðir að um lítil eða meðalstór fyrirtæki var að ræða 

í rannsókninni. Þegar fyrirtækin voru greind nánar þá var marktækur munur á að stærri 

fyrirtækin voru formlegri en þau smærri (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Óskarsson, 

2008).   

 
Sérhæft (e. specializaton) vísar til hvernig verkum í skipulagsheildinni er skipt niður á einstök 

störf. Ef sérhæfing er víðtæk, þá framkvæma starfsmenn fá verk í störfum sínum en ef 

sérhæfing er lítil framkvæma starfsmenn fjölbreytt verk í störfum sínum. Pugh (1989) setur 

þessa tvo þætti og stöðlun (e. standardzation) undir formgerð aðgerða (e. structuring of 

activities). Skipulagsheild með mikla formgerð aðgerða er með marga sérhæfða hluti, til 

dæmis innkaup og þjálfun. Það eru margir hefðbundnir ferlar og formleg skjöl þar sem 

tilgangurinn er að setja þau verkefni sem þarf að gera í formfasta aðgerð. Í rannsókn Inga 

Rúnars Eðvarðssonar og Guðmundar Óskarssonar (2008) kom fram hjá þeim fyrirtækjum sem 

tóku þátt í könnuninni að 57,7% starfa var frekar sérhæft, 20% mjög sérhæfð, 19,5% frekar 

ósérhæfð og 2,8% mjög ósérhæfð. Eftir því sem fyrirtækin stækkuðu varð stigvaxandi 

aukning á frekar sérhæfðum störfum en mjög sérhæfð störf voru mest þegar starfsmenn voru 

færri en 10 og þegar fyrirtæki höfðu milli 51-100 starfsmenn.  

 
Valdaskipulag (e. hierarchy of authority) gefur til kynna hver heyrir undir hvern í 

stjórnskipulaginu og stjórnunarspönn hvers stjórnanda. Stjórnunarspönn gefur til kynna 

hversu margir starfsmenn eru undir einum stjórnanda, þau eru annað hvort þröng eða víð. Ef 

þau eru þröng er stigveldið lengra en ef þau eru víð þá er stigveldið styttra (Daft, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að íslensk fyrirtæki eru með þrjú eða fleiri stjórnunarþrep (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson og Guðmundur Óskarsson, 2008; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006).  

 
Miðstýring (e. centralization) vísar til á hvaða stigi tilteknar ákvarðanir eru teknar (Pugh, 

1990). Þegar ákvarðanataka er á efsta stigi (e. level) er skipulagsheildin miðstýrð. 

Valddreifing (e. decentralize) er þegar valdi er miðlað á neðri stig til ákvarðanatöku.  

 
Menntunarstig (e. professionalism) vísar til hversu formleg menntun og þjálfun starfsmanna 

er í skipulagsheildinni, hversu vel þeir eru menntaðir. Menntunarstig er venjulega mælt með 

því að finna út meðaltalsfjölda ára sem starfsmenn hafa í menntun (Daft, 2007). Rannsókn á 

Íslandi hefur leitt í ljós að hlutfall háskólamenntaðra var rúmlega fjórðungur starfsmanna að 

meðaltali í fyrirtækjum og rétt undir fjórðungi fyrirtækja hafði ekki háskólamenntaðan 
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starfsmann. Um helmingur fyrirtækja var með háskólamenntaða starfsmenn eða á bilinu einn 

til fimm starfsmenn (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Óskarsson, 2008). Einnig leiddi 

sama rannsókn í ljós að marktækur munur var á hlutfalli háskólamenntaðra starfsmanna, 

annars vegar í framleiðslufyrirtækjum (12,7%) og hins vegar í þjónustufyrirtækjum (31,8%). 

Þessi niðurstaða er í samræmi við það sem Daft (2007) bendir á að starfsfólk 

þjónustufyrirtækja er betur menntað en starfsfólk í framleiðslufyrirtækjum. 

 

Hlutfall starfa (e. personnel ratios) vísar til hlutfalls starfsmanna í ýmsum störfum. Algengt er 

að flokka hlutfall stjórnenda og skrifstofufólks á hvern almennan starfsmann. Slíkt hlutfall er 

vanalega lágt í handverki og fjölskyldufyrirtækjum, en mjög hátt í fjöldaframleiðslu. Þetta er 

venjulega mælt með því að deila fjölda starfsmanna sem flokkast eins, til dæmis innan deildar 

með fjölda starfsmanna í skipulagsheildinni (Daft, 2007).  

 

2.0.6. Samhengisvídd (e. contextual dimension) 

Stærð (e. size) vísar til fjölda einstaklinga í skipulagsheildinni. Er þá átt við heildarfjöldann 

eða fjölda innan ákveðinna deilda, útibúa eða dótturfyrirtækja. Þar sem skipulagsheild er 

félagsleg heild er stærð venjulega mæld í fjölda einstaklinga, það er tilgreinir hina mannlegu 

stærð skipulagsheildarinnar (Daft, 2007). Rannsóknir Bolman og Deal (2003) leiddu í ljós að 

stærð hefur töluverð áhrif á skipulag fyrirtækja og stofnana. Rannsókn Inga Rúnars 

Eðvarðssonar og Guðmundar Óskarssonar (2008) um skipulagsform íslenskra fyrirtækja 

leiddi það sömuleiðis í ljós að stærð hafði víðtæk áhrif á skipulag sem er sama niðurstaða og í 

rannsókn Inga Rúnars Eðvarðssonar (2006). Stærri fyrirtækin höfðu oftar samþykkt 

stjórnskipulag, studdust við fyrirbrigði fléttuskipulags og höfðu þrjú eða fleiri stjórnþrep. 

Starfslýsingar var frekar að finna hjá stærri fyrirtækjunum og þau voru formlegri og 

sérhæfðari. Stærð fyrirtækja hafði ekki áhrif á val stjórnskipulags fyrirtækja í þessari 

rannsókn en hafði áhrif í rannsókn Inga Rúnars Eðvarssonar (2006).  

 
Tækni (e. technology) vísar til þeirrar tækni, tækja og tóla, og þeirra aðgerða sem notaðar eru 

til að breyta aðföngum (e. input) í afurðir (e. output). Þetta tekur á þeim þáttum hvernig 

skipulagsheild framleiðir vörur og þjónustu fyrir viðskiptavini sína, svo sem 

fjöldaframleiðsla, sveigjanleg framleiðsla og tölvustýrð framleiðsla (sjá kafla 2.2).  

 
Umhverfi (e. environment) vísar til þeirra þátta sem eru utan veggja skipulagsheildarinnar. 

Alþjóðavæðing hefur meðal annars haft það í för með sér að fyrirtæki keppa á breiðari grunni. 

Til dæmis eru bóksalar á Íslandi í samkeppni sín á milli en einnig við til að mynda Amazon. 
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Hægt er að nefna fleiri tilfelli sem verða ekki rakin hér, en þetta er dæmi um breytingar á 

rekstrarumhverfi fyrirtækja. Niðurstöður rannsóknar Inga Rúnars Eðvarðssonar og 

Guðmundar Óskarssonar (2008) benda á að marktækur munur er á áhrifum rekstrarumhverfis 

og stjórnskipulags fyrirtækja. Nánar verður fjallað um umhverfi í kafla 2.3.  

 
Markmið og stefna (e. goals & strategy) skilgreinir tilgang og samkeppnistækni 

skipulagsheildarinnar sem skilur hana frá öðrum skipulagsheildum. Markmið eru oft skrifleg 

sem varanleg yfirlýsing um tilgang fyrirtækis. Stefna (sjá kafla 2.4) er áætlun með aðgerðum 

hvernig auðlindum er ráðstafað og þeim athöfnum hvernig takast eigi á við umhverfið og 

hvernig fyrirtækið hyggst ná markmiðum skipulagsheildarinnar. Markmið og stefna taka á 

umfangi rekstrarins og sambandinu við starfsmenn, viðskipavini og samkeppnisaðila. Innform 

rannsókn sem gerð var á Íslandi leiddi í ljós að um 70% af íslenskum fyrirtækjum voru með 

formlega stefnu og að formleg stefna er með talsverð marktæk tengsl við aukinn 

rekstrarárangur, aukinn árangur endurskipulagningu vinnuferla og aukna framleiðni vinnuafls 

(Einar Svansson, e.d.a).   

 
Menning (e. culture) vísar til þeirra undirliggjandi gilda innan skipulagsheilda er varða 

siðferðislega hegðun, skuldbindingu gagnvart starfsmönnum, skilvirkni eða þjónustu við 

viðskiptavini. Fyrirtækjamenning (sjá viðauka 2) er nokkurs konar lím sem heldur meðlimum 

skipulagsheildarinnar saman (Daft, 2007).  

 
Þegar fyrirtæki vaxa eykst flækjustig þeirra, samhæfingarþættir verða erfiðari eins og hefur 

verið komið inn á að framan og þörf fyrir ferli upplýsinga eykst samhliða. Fyrirtæki þurfa að 

vera hönnuð þannig að upplýsingaflæði verði lóðrétt og lárétt til að ná heildarmarkmiðum 

fyrirtækisins. Ef skipulagið hentar ekki fyrir upplýsingaþörf fyrirtækisins fær starfsfólk annað 

hvort of lítið af upplýsingum eða of mikill tími fer í að vinna úr upplýsingum sem eru 

nauðsynlegar fyrir verkefni, sem leiðir aftur til óskilvirkni. Í alþjóðlegum fyrirtækjum getur 

samhæfing orðið mun flóknari vegna tungumáls og menningar (Burton og Obel, 2004; Daft, 

2007).  

 

2.0.7. Lóðrétt og lárétt skipulag 

Lóðrétt skipulag (e. vertical structure) er notað til að samhæfa athafnir frá efsta stigi niður á 

neðsta stig fyrirtækisins. Megintilgangur er að hafa stjórn á fyrirtækinu. Starfsmenn á lægri 

stigum fyrirtækisins eiga að framfylgja athöfnum samkvæmt markmiðum æðri stjórnenda og 

æðri stjórnendur þurfa að vera upplýstir um athafnir og afrek á lægri stigum. Fyrirtæki geta 
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nýtt sér ýmis skipulagstæki við að ná fram lóðréttri tengingu, svo sem með reglum, áætlunum, 

valdaskipulagi og stjórneftirlitskerfi. Stjórnkeðja úr valdaskipulaginu skiptist niður á stig og 

ákvarðanir og upplýsingar berast lóðrétt á milli. Þessi lína sést vel í stjórnskipulagi fyrirtækja. 

Hægt er að nýta reglur og áætlanir fyrir starfsmenn ef vandkvæði kunna að koma upp og taka 

þarf ákvarðanir. Starfsmenn geta því mætt vandkvæðum án þess að tala beint við yfirmann 

sinn. Reglur gefa staðlaðar upplýsingar sem veitir starfsmönnum svigrúm, án þess að þurfa að 

ræða beint við yfirmann sinn um hvert verkefni. Áætlun útvegar einnig staðlaðar upplýsingar 

fyrir starfsmenn. Má þar helst nefna fjárhagsáætlun (e. budget) sem veitir starfsmönnum 

svigrúm til að vinna innan ramma hennar (Galbraith, 2002). Stjórneftirlitskerfi er ein leið 

lóðréttrar samhæfingar, skýrt merki þess eru mánaðar-, áfanga- eða ársfjórðungsskýrslur og 

skriflegar upplýsingar sem berast frá neðsta stigi á efsta stig og öfugt. Það veitir gagnvirkt 

flæði upplýsinga til að samræma þætti rekstrarins til að ná markmiðum fyrirtækisins á 

skilvirkan hátt (Daft, 2007).  

 
Mynd 2.5. sýnir mun á lóðréttu og láréttu skipulagi, og við hvaða aðstæður það hentar 

fyrirtækjum eftir hvaða áherslur það leggur upp með.  

 

Lóðrétt skipulagsheild                       Lárétt skipulagsheild 

Hönnun fyrir skilvirkni                                 Hönnun fyrir náms-/lærdómsfyrirtæki 

            

       

 

              

 

 

 

Mynd 2.5. Skipulag fyrir skilvirkni eða lærdómsfyrirtæki (Daft, 2007). 

 
Lárétt skipulag (e. horizontal / lateral structure) vinnur á hindrunum á milli deilda, skapar 

tækifæri fyrir samhæfingu og samheldni á milli starfsmanna til að ná markmiðum 

fyrirtækisins. Lárétta skipulagið sést sjaldan í stjórnskipulagi fyrirtækja en er engu að síður 

hluti af skipulagi þeirra. Daft (2007) nefnir  fimm þætti, skipulagstæki, sem fyrirtæki geta nýtt 

sér til að bæta lárétta samhæfingu og upplýsingaflæði.  

 
Upplýsingakerfi veita lárétta samþættingu á milli allra starfsmanna í fyrirtækinu um athafnir, 

tækifæri og ákvarðanir. Hægt er að nýta upplýsingakerfi til að byggja upp samband á milli 

starfsmanna. Þeir deila með sér reynslu og þekkingu, stjórna viðskiptatengslum og vöruþróun. 

Ríkjandi 

nálgun sam-          

þættingar 

Ríkjandi lóðréttir þættir 
- Sérhæfð verkefni 

- Stíft skipulag og margar reglur 
- Skýrslukerfi og lóðrétt samskipti 

- Fá lið, verkefnahópar eða samþættarar 

- Miðstýrð ákvarðanataka 

Ríkjandi láréttir þættir 
- Starfsmenn efldir og verkefnum deilt 
- Afslappað skipulag og fáar reglur 

- Lárétt samskipti, augliti til auglitis 

- Mörg lið og verkefnahópar 

- Dreifð ákvarðanataka 
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Hjá alþjóðafyrirtækjum ætti slíkt kerfi að liðka fyrir við að koma upplýsingum á milli 

starfsmanna varðandi verkefni og leita þekkingar á réttum stað.  

 
Beint samband er áhrifarík leið. Kemur á beinu sambandi milli aðila í sitt hvorri deildinni til 

að vinna að ákveðnum málum sem geta annað hvort verið vöruþróun eða lausn vandamála. 

Hægt er til að mynda að búa til sambandshlutverk í hverri deild þar sem einn aðili ber ábyrgð 

á að deila og miðla upplýsingum til aðila með sama hlutverk í annari deild. Aðilar í 

vöruþróunardeild og framleiðsludeild vinna saman að verkefni um að koma nýrri vöru á 

markað. Vöruþróun þarf að falla innan framleiðsluramma, það er hvað hægt er að gera í 

framleiðslunni.  

 
Verkefnahópur (starfshópur) er tímabundinn hópur sem samanstendur af aðilum sem eiga hlut 

að máli, oftast stofnaður í kringum vandamál. Þegar flækjustig verður meira en á milli tveggja 

deilda er settur saman hópur aðila til að leysa vandamál og draga úr lóðréttum upplýsingum. 

Að öllu jöfnu er starfshópur leystur upp þegar vandamálið er leyst.  

 
Samþættingaraðili er aðili sem sinnir eingöngu samhæfingarhlutverki á milli margra deilda og 

er staðsettur utan deilda. Samþættingaraðili hefur ekki formlegt vald yfir starfsfólki, eingöngu 

yfir þeim verkefnum sem þarf að samþætta. Því er fullt vald enn hjá yfirmönnum deilda yfir 

starfsmönnum. Aðili sem fer með slík mál þarf að vera fær í mannlegum samskiptum þar sem 

verkefnið fer á ýmis svið og að mörgu er að hyggja. Yfirleitt er samþættingaraðili með mikla 

ábyrgð en lítið vald og þarf að geta komið fólki saman, viðhaldið trausti þess, tekist á við 

vandamál og leyst úr ágreiningi á sem bestan hátt fyrir fyrirtækið.  

 
Lið er varanlegur starfshópur og er oftast notaður í sameiningu við samþættingaraðila. Þegar 

athafnir milli deilda þarfnast mikillar samhæfingar yfir langan tíma er þverfaglegt lið oft 

lausnin. Slík lið eru oft mynduð í kringum nýja vörulínu eða stærri vöruþróunarverkefni. 

Buchanan og Huczynski (2004) setja fram sem niðurstöður rannsókna að liðsvinna geti aukið 

gæði vöru og þjónustu, framleiðni, nýsköpun og þátttöku starfsfólks. Rannsókn Inga Rúnars 

Eðvarðssonar (2006) leiddi í ljós að um 71,5% fyrirtækja í rannsókninni höfðu liðs- eða 

hópstarf við lýði. Algengasta hópstarfið, eða vel yfir helmingur hafði verkefnalið (vinnur að 

tilteknu verkefni) en næst kom þverfaglegir hópar (þar sem fólk úr mismunandi deildum 

vinnur saman).  Þeim fimm atriðum sem nefnd eru að framan, er raðað í röð eftir þörf á 

láréttri samþættingu fyrir fyrirtæki. Alþjóðleg fyrirtæki þurfa að samhæfa starfsemi sína vel til 

að ná utan um alla þætti rekstrarins, huga að lóðrétti og láréttri samhæfingu til að tryggja 
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skilvirkni í rekstri og öflugt upplýsingaflæði réttra upplýsinga til viðeigandi aðila á réttum 

tíma.  

 

2.0.8. Þróunarhneigð skipulagsheilda 

 
Breytingar í rekstrarumhverfi fyrirtækja, einkanlega aukin hnattvæðing, örar breytingar á 

mörkuðum og sífelldar tækninýjungar hafa leitt til breytinga í rekstri fyrirtækja. 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2007, bls. 315).   

 
Fyrirtæki og stofnanir (skipulagsheildir) verða að velja rétt skipulag og þróa skipulag sitt í 

takt við stöðu þess og umhverfis á hverjum tíma. Runólfur Smári Steinþórsson  (2008) bendir 

á út frá framsetningu Pettegrew og Massini árið 2003 í Innform rannsókn sem var gerð annars 

vegar 1997 og hins vegar 1999 að þróun skipulags var í sömu átt í öllum heimshlutum (Japan, 

Bandaríkjunum og Evrópu). Þróun skipulagsins var aðallega í átt að flatara skipulagi, aukin 

verkefnavæðing og meiri valddreifing í málefnum tengdum rekstri. Ríkjandi einkenni 

skipulags í upphafi í Japan, Bandaríkjunum og Evrópu var ekki það sama og það var einnig 

mismunandi hraði á breytingum í skipulagi eftir heimshlutum. Aðrar breytingar sem hafa 

áhrif á skipulag og virkni þess er að það var umtalsverð fjárfesting í upplýsingatækni, 

breytingar í samskiptum og tengslum milli eininga bæði lóðrétt og lárétt, nýjar leiðir í 

mannauðsmálum og umtalsverð aukning í úthýsingu (e. outsourching) í öllum heimshlutum. 

Samkvæmt Inga Rúnari Eðvarðssyni (2007) þá höfðu 40,2% fyrirtækja á Íslandi, það er þeirra 

sem tóku þátt í könnun árið 2004, úthýst hluta af starfsemi sinni. Í rannsókn Inga Rúnars 

Eðvarðssonar (2006) höfðu 62,2% fyrirtækja undirritað samning um samstarf milli fyrirtækja. 

Einna helst var samstarfið í markaðsmálum (20,5%), sölumálum (20,2%), dreifingu á vörum 

og þjónustu (18,9%), framleiðslu (13,7%) og samstarfi um aðra þætti (26,7%). Af þessum 

niðurstöðum má leiða að fyrirtæki á Íslandi fylgi svipaðri þróun og fyrirtæki í öðrum 

heimshlutum. Fyrirtæki hafa með þessari leið kosið samvinnu sín á milli sem er ein stærsta 

skipulagsbreyting hin síðari ár (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2007). Sveinn Tryggvason (e.d.) 

bendir á að þróun í átt að nýju hagkerfi krefjist aukinnar sérhæfingar milli fyrirtækja. 

Fyrirtæki þurfa sveigjanleika, hraða og þekkingu en það kallar á vel skilgreindar og sérhæfðar 

einingar. Á hinn bóginn bjóða örar breytingar í upplýsingatækni upp á skilvirkni og öflug 

tímabundin tengsl milli eininga sem áður voru óhugsandi með tilliti til tækni og óhagkvæmni í 

kostnaði. Þróun í upplýsingatækni hefur haft áhrif á skipulag fyrirtækja og til að mynda alið af 

sér netkerfi (e. networks) og rafræna markaði (e. e-markets). Fyrirtæki sem nýta sér þessa 

tækni geta stundað og skipulagt viðskipti á skilvirkan, öflugan og sérhæfðan hátt. Runólfur 
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Smári Steinþórsson (2008) bendir á svipað þar sem þróun virðist vera í átt til samvals á milli 

viðskiptaeininga með tengdri fjölþættingu. Fyrirtæki sem eru stærst og með hvað 

fjölbreyttasta starfsemi draga sig saman og fyrirtækjum með aðeins eina viðskiptaeiningu 

fækkar. Ýmislegt getur því haft áhrif á þróun fyrirtækja, til stækkunar eða minnkunar, 

aukinnar skilvirkni, tækni og til aðlögunar að umhverfi sínu. 

 
Starfsemi fyrirtækja og kjarnahæfni eru af ólíkri stærð og þau starfa á ýmsum mörkuðum. 

Einnig eru skipulagsvídd og samhengisvídd þeirra margvíslegar. Það er ekki hægt að setja 

fram eitt skipulag sem hentar öllum fyrirtækjum. Því er mikilvægt að skipulagsvíddin verði 

hönnuð í samræmi við óvissuþætti úr samhengisvíddinni til að ná fram æskilegri frammistöðu 

(Daft, 2007). Heimurinn er sífellt að minnka og er að verða eitt markaðssvæði. Því verða 

fyrirtæki að búa yfir alþjóðlegri hugsun í dag eða sitja eftir eins og kemur fram hjá Daft 

(2001).  Tafla 2.2. tekur á fjórum stigum alþjóðlegrar þróunar, frá stefnu á hverju stigi, stig í 

þróun, stjórnskipulagi og markaðsmöguleikum. 

 
Tafla 2.2. Fjögur stig alþjóðlegrar þróunar. 

 Heimamarkaður (I) Alþjóðlegt (II) Fjölþjóðlegt (III) Hnattrænt (IV) 

Stefna 

 

Stig í þróun 

Innanlandsmiðað 

 

Aðallega innanlands 

Útflutningsmiðað 

 

Samkeppnismiðað 

Fjölþjóðlegt 

 

Sprenging 

Hnattrænt 

 

Hnattrænt 

 

Stjórnskipu

-lag 

 

Starfa,- svæðis,- 

útflutningsdeild 

 

Starfa, - svæðis, 

alþjóðadeild 

 

Alþjóðaskipulag, 

svæðisskipulag 

 

Fléttu, 

fjölþjóðlegt 

     

Markaðs-

möguleikar 

Takmarkaðir, aðallega 

innanlands 

Miklir, í mörgum 

löndum 

Mjög miklir, 

alþjóðlegir 
Allur heimurinn 

 

Heimild: Daft, 2001;2007. 

 
I. Starfsemi fyrirtækis miðast við innanlandsmarkað, en stjórnendur eru meðvitaðir um 

áhrif alþjóðavæðingarinnar og gætu hugsað sér að byrja að blanda sér í alþjóðlegt 

umhverfi. Til að mynda auka framleiðslumagn því markaðsmöguleikar eru 

takmarkaðir við heimamarkað á þessu stigi.  

II. Á alþjóðastiginu taka fyrirtæki útflutning sinn alvarlega en markaðir eru óháðir hvor 

öðrum, það er fyrirtækið meðhöndlar hvern markað fyrir sig. Á þessu stigi hefur 

alþjóðadeild leyst útflutningsdeildina af hólmi í vaxandi samkeppni. 

Megináhyggjuefni er samkeppnisstaða fyrirtækisins gagnvart öðrum í sömu 

atvinnugrein. 



  

 

19 

 

III. Á fjölþjóðlega stiginu hafa fyrirtækin umtalsverða reynslu af alþjóðlegum mörkuðum 

og hafa sett á fót rekstrareiningar á erlendri grund. Sprenging hefur orðið á 

starfseminni þar sem fyrirtækin hafa rekstareiningar víða og hlutfallslega mikið af 

tekjuflæði fyrirtækisins kemur erlendis frá.  

IV. Síðasta stigið er hnattræna stigið sem þýðir að fyrirtækið er í öllum heimsálfum og er 

á öllum mörkuðum. Á þessu stigi er tenging allra rekstrareininga þar sem 

samkeppnisstaða á einum markaði hefur áhrif á marga markaði. Á þessu stigi hugsa 

fyrirtækin ekki lengur um heimalandið heldur frekar að þau séu án ríkisfangs þar sem 

fyrir þeim er heimurinn eitt markaðssvæði. 

(Daft, 2001). 

 
Það er mikilvægt að stjórnendur átti sig á hvar fyrirtækið er statt í alþjóðlegri þróun og láti 

skipulagið taka mið af því. Skipulagið verður að þróast í takt við stöðu fyrirtækisins á 

hverjum tíma. Hvaða stjórnskipulag hentar best miðað við núverandi stöðu? Kjarnastarfsemi 

fyrirtækisins hefur áhrif á hvernig þarf að haga skipulaginu og stjórnskipulaginu. Er 

fyrirtækið í framleiðslu eða þjónustu eða blanda af þessu tvennu? Hvernig eru aðstæður á 

þeim markaði sem fyrirtækið er á? Hvaða áhrif hefur umhverfið og tækni á fyrirtækið? 

Hvernig er fyrirtækjamenningin og menning viðkomandi lands sem fyrirtækið starfar í?  Hver 

er stefna fyrirtækisins? Hvernig ætlar fyrirtækið að vaxa, með innri og/eða ytri vexti? Þetta 

eru spurningar sem stjórnendur verða að svara til að hanna skipulagið eftir þörfum og 

aðstæðum fyrirtækisins.  

 

2.1. Stjórnskipulag 
 
Stjórnskipulag (e. organizaton structure) er algengasta birtingarmynd skipulags fyrirtækja. 

Með því vilja fyrirtæki sýna jafnt innan sem utan hvernig þau hyggjast innleiða stefnuna og 

framkvæma hana til að ná markmiðunum. Stjórnskipulagið ákvarðar hina formlegu 

samskiptaleið innan fyrirtækjanna, fjölda þrepa í skipuritinu og stjórnunarspönn. Það flokkar 

hóp starfsfólks í deildir/svið og er hin kerfislega leið samskipta, samhæfingar og 

samþættingar verkefna á milli deilda/sviða (Daft, 2001;2007). Smith (1998) bendir á að ef 

stjórnskipulagið er ekki rétt valið, það er hentar ekki fyrirtækinu getur það haft eftirtaldar 

afleiðingar í för með sér: Ákvarðanataka verður hæg og slök. Ruglingur á því hver beri 

ábyrgð á hverju, skortur á samþættingu verkefna, minnkandi áhugi starfsfólks og stefnan nær 

þá ekki fram að ganga. Það má nefna fleiri þætti, til að mynda, það er of mikið af ágreiningi 

til staðar og fyrirtæki ná ekki að bregðast nægjanlega frumlega við breytingum í umhverfinu. 
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Rétt (e. best fit) stjórnskipulag hefur aftur á móti áhrif á árangur og hegðan starfsfólksins 

innan fyrirtækisins (Smith, 1998). Það er því afar brýnt að stjórnskipulag sé valið sem hentar 

hverju fyrirtæki á hverjum tíma. Áhugaverð niðurstaða í rannsókn Inga Rúnars Eðvarðssonar 

og Guðmundar Óskarssonar (2008) var að nánast var marktækur munur á milli stjórnskipulags 

og hagnaðar. Einnig kom í ljós að fyrirtæki sem studdust við starfaskipulag sem hentar vel í 

stöðugu umhverfi, voru fimm sinnum líklegri til að vera rekin á núlli eða í tapi. Þessi 

niðurstaða er öfug miðað við fræðin.  

 
Eftir því sem alþjóðavæðing fyrirtækja er meiri getur skipulagið orðið flóknara, eins og kom 

fram að framan, við að velja rétt skipurit fyrir fyrirtæki í alþjóðlegri starfsemi. Það koma 

nokkur skipurit til greina eftir því hvar fyrirtækið er statt, til dæmis blandað skipulag með 

alþjóðadeild ((e. domestic hybrid structure with international division) sjá viðauka 3). Það á 

við þegar útflutningur er orðinn mikilvægur fyrir fyrirtækið. Alþjóðleg skipurit eru nokkur 

sem Czinkota og fleiri (2005) og Daft (2001; 2007) gera skil á en þau eru: 

o Alþjóðlegt vöruskipulag (e. global product structure) 

o Alþjóðlegt svæðaskipulag (e.global geographical structure)  

o Alþjóðlegt fléttuskipulag (e. global matrix structure) 

o Alþjóðlegt starfaskipulag (e. global functional structure) 

o Alþjóðlegt fjölskipulag (e. transnational model) 

 

2.1.1. Alþjóðlegt vöruskipulag 

Þetta skipulag á best við þegar vörur eru mjög líkar og staðlaðar fyrir alla markaði, svo sem 

gosdrykkir, sápur, vindlingar, djús, bjór og fleira. Þegar vörur eru með þessum hætti er hægt 

að ná fram stærðarhagkvæmni og skilvirkni í framleiðslunni. Sá aðili sem er yfir viðkomandi 

deild, deildarstjórinn, ber ábyrgð á þeim vöruflokki fyrir allan heiminn. Hins vegar ef yfirsýn 

og þekkingu á mörkuðum vantar er hætta á að deildarstjórinn einbeiti sér frekar að stærri 

mörkuðum og heimamarkaði en láti aðra markaði næstum afskiptalausa. Til að vel megi vera 

þarf samhæfingu milli deilda til að samvinna eigi sér stað í stað hugsanlegrar samkeppni og 

þar með óhagræðis fyrir fyrirtækið. Því þarf að búa þannig um hnútana að virkt 

upplýsingaflæði innan deildar eða fyrirtækis sé til staðar til að unnt sé að sinna þeim 

mörkuðum sem varan er á. Hættan við þetta skipulag er að deildir vinni ekki nægjanlega vel 

saman og eru stundum í samkeppni í stað samvinnu í einhverjum löndum ásamt því að 

deildarstjórar hunsa sum lönd eins og nefnt hefur verið að framan. Á mynd 2.6. má sjá 

samþættingaraðila undir alþjóðasviði til að fyrirbyggja þá hættu að deildir lendi í samkeppni í 

stað samvinnu, auka upplýsingaflæði og samþætta ýmiss verkefni milli deilda og svæða.  
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Fyrirtæki á að velja alþjóðlegt vöruskipulag þegar fyrirtæki getur náð samkeppnisforskoti 

með hnattrænni (alþjóðlegri) stefnu og samþættingu. 

(Daft, 2007, bls. 215). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.6. Alþjóðlegt vöruskipulag (Daft, 2007). 

2.1.2. Alþjóðlegt svæðaskipulag 

Þetta skipulag skiptir heiminum niður í svæði (sjá mynd 2.7.) þar sem hvert svæði hefur 

sjálfstæði í aðgerðum, framleiðslu, sölu og markaðssetningu. Kosturinn við þetta skipulag er 

að hvert svæði er miðdepillinn undir hverjum svæðisstjóra þar sem einblínt er á stefnubundna 

nálgun fyrir hvert svæði eða land og fyrirtæki þurfa staðbundna svörun (e. responsiveness). 

Vörur sem má nefna undir þessu skipulagi eru til dæmis heimilisvörur (tannkrem og sérvörur) 

og ýmis matvæli. Hægt er að sjá tækifæri fyrir svæði eða land og reyna að staðla vöru sem 

mest fyrir viðkomandi svæði til að ná fram hagræðingu. Í þessu skipulagi er æskilegt að stuðst 

sé við öflugt liðsstarf og/eða hópstarf til að koma í veg fyrir ósamræmi á kostnað skilvirkni og 

hagkvæmni. Ókosturinn er sá vegna sjálfstæðis svæðanna að það getur reynst erfitt í þessu 

skipulagi að samþætta stefnu og vöruþróun á alþjóðavísu fyrir fyrirtækið. Ekki er víst að vara 

fyrir land eða eitt svæði gangi á hinum svæðunum og öfugt þar sem svæðisstjórarnir gera það 

sem best er fyrir svæðið sitt.  

 
Fyrirtæki á að velja alþjóðlegt svæðaskipulag þegar það getur náð forskoti með 

stefnubundinni nálgun fyrir hvert svæði eða land og þörf á staðbundinni svörun. 

(Daft, 2007, bls. 215).    

Stjórnarformaður 
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Mynd 2.7. Alþjóðlegt svæðaskipulag (Daft, 2007). 

2.1.3. Alþjóðlegt fléttuskipulag 

Þetta skipulag á við þegar þarf að skerpa á samvinnu milli vörunnar og starfa eða vörunnar og 

svæða til að ná fram hagræðingu, vöruþróunar á alþjóðavísu og tækniþekkingu til að ná 

markmiðum fyrirtækisins. Vörur sem nefna má undir þessu skipulagi eru bleiur og þvottaefni. 

Mynd fjögur sýnir hvernig valdbrautirnar skerast lóðrétt og lárétt með áherslu á þá þætti sem 

fyrirtækið vill kalla fram. Deildarstjórarnir á sitt hvorum ásnum hafa jafn mikil völd. Því 

krefst þetta skipulag mikillar samvinnu og samhæfingar til að hlutirnir gangi vel fyrir sig. 

Starfsmenn hjá fyrirtækinu gætu þurft að svara til tveggja yfirmanna eftir málefnum sem getur 

valdið ruglingi og jafnvel pirringi á meðal starfsmanna. Það þarf að þjálfa starfsmenn og 

yfirmenn vel í að geta unnið saman í hóp og taka á þeim vandamálum sem kunna að koma 

upp með viðkomandi yfirmanni. Með fléttuskipulagi er leitast við að mæta tvenns konar 

óskum viðskiptavina, annars vegar með hagkvæmni og hins vegar með nýjungum. Þetta 

skipulag hentar vel þegar fyrirtækið býr við óvissu í umhverfinu þar sem umhverfi er flókið 

og síbreytilegt. Skipulagið auðveldar öll samskipti milli deilda og gerir því kleift að mæta 

mismunandi kröfum í umhverfinu og þegar taka þarf ákvarðanir fljótt fyrir þær deildir sem 

eiga í hlut á sitt hvorum ásnum (Runólfur Smári Steinþórsson og fleiri, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forstjóri 

Bandaríkin Asía Evrópa Norðurlönd 



  

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 2.8. Einföld mynd af alþjóðlegu fléttuskipulagi. (Daft, 2007) 

2.1.4. Alþjóðlegt starfaskipulag 

Þetta skipulag er einfaldast frá stjórnunarlegu sjónarhorni. Störfum og verkefnum er skipt 

niður í deildir sem er undirstaða fyrirtækisins, svo sem framleiðsla, sala, dreifing og fjármál. 

Þetta skipulag hentar vel þegar bæði viðskiptavinir og vörur eru fáar og frekar einsleitar. 

Helsti ókosturinn er deildarmúrinn sem kemur í veg fyrir æskilega samvinnu milli deilda sem 

leiðir til þess að fyrirtækið nær ekki að nýta tækifæri sín til fullnustu.  

 

2.1.5. Alþjóðlegt fjölskipulag 

Viðauki fjögur sýnir hvernig fjölskipulagið (e. transnational eða network structure) lítur út. 

Það lítur kannski ruglingslega út í fyrstu en stór fjölþjóðleg og hnattræn fyrirtæki líta orðið á 

allan heiminn sem markaðssvæði sitt. Þetta skipulag gengur lengra en fléttuskipulagið. Það fer 

í átt að lærdómsfyrirtækinu og er byggt upp í grunninn eins og lárétt skipulag (sjá í kafla 

2.0.7.). Mörg fyrirtæki eru komin með starfsstöðvar víðast hvar um heiminn, sem rúmast vart 

orðið fyrir í hefðbundnum skipuritum fyrirtækja vegna stærðar sinnar og útibúum er gefið 

sjálfstæði og vald til ákvarðanatöku. Það gefur þeim styrk til að mæta snöggum breytingum 

og nýta sér samkeppnistækifæri mun hraðar en ella. Stjórnendur starfstöðva (til dæmis 

dótturfyrirtækja) stýra sínum staðbundnu útibúum eftir bestu getu með hjálp fjölþjóðlegra 

auðlinda og þekkingar sem hefur skapast innan fyrirtækins til að ná árangri. Útibúin geta haft 

áhrif hvert á annað en með öflugri samþættingu og þekkingarmiðlun er hægt að koma í veg 

fyrir oft flókin og tímafrek ferli. Til að fullnýta þau tækifæri sem búa í þessu skipulagi þarf 

fyrirtækið að veita starfsfólki vald til sjálfstæðrar hugsunar, leyfa því að feta sig áfram, vera 

með skapandi í hugsun og hafa heimild til framkvæmda. Starfsmenn þurfa að þróast og ná 
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tökum á stefnubundinni þekkingu til að framkvæma samkvæmt stefnu fyrirtækisins (Daft, 

2001). Czinkota og fleiri (2005) benda á að eftir því sem vöxtur fyrirtækja verður meiri þá 

þarf stjórnskipulagið einnig að vera í takt við stöðu fyrirtækisins á hverjum tíma (sjá viðauka 

5). Stjórnskipulag ætti að þróast samkvæmt þeirri mynd í takt við stærra hlutfall af sölu sem 

kemur frá erlendum mörkuðum og fjölbreytni í framleiddum vörum á erlendri grund.   

 
Að framan hefur verið dregin upp mynd og einkenni mismunandi stjórnskipulags fyrir 

alþjóðafyrirtæki. Stjórnskipulag fyrir fyrirtæki sem starfa eingöngu á heimamarkaði er ekki 

ósvipað og gerð hefur verið grein fyrir að framan. Svæðaskipulag tekur á innlendum svæðum 

í stað landa eða heimsálfa. Starfaskipulagið tekur mið af störfum í stað landa og 

fléttuskipulagið tekur þá mið af afurðum (vöruflokkum) og störfum í stað afurða og landa. 

Alla vega þrjár íslenskar rannsóknir um skipulag íslenskra fyrirtækja eru lýsandi fyrir hvernig 

stjórnskipulag íslensk fyrirtæki hafa valið sér. Þróunin hefur verið lítil frá árinu 2004 og því 

verður aðallega stiklað á samanburði milli tveggja nýlegra rannsókna. Í fyrri rannsókninni 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006) hafði stjórnskipulag (skipurit) verið samþykkt í fyrirtækjum í 

59% tilfella en í hinni síðari (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Óskarsson, 2008) í 

54,8% tilfella. Stærri fyrirtækin (með fleiri en 50 starfsmenn) höfðu oftar samþykkt 

stjórnskipulag en minni fyrirtækin og er munurinn marktækur í báðum rannsóknunum. Í 

báðum rannsóknum er starfaskipulag algengasta stjórnskipulagið (með svipað hlutfall, 2006 í 

67% tilfella og 2008 í 66% tilfella) og næst algengast er fléttuskipulag (17,7% 2006 en 16,1% 

2008). Í rannsókninni 2008 virtist fléttuskipulagið vera meira notað af stærri fyrirtækjunum 

(starfsmenn fleiri en 150), en minni fyrirtækin styðjast frekar við starfaskipulag. Könnun 

Helga Gestssonar, Inga Rúnars Eðvarðssonar og Ólafs Jakobssonar um stjórnunarhætti 

íslenskra fyrirtækja – frumniðurstöður (2004) kemur fram að 17,7% fyrirtækja velur 

fléttuskipulag sem skipulagsform og fyrirtæki sem hafa fleiri en 50 starfsmenn eru líklegri að 

hafa deildar- og fléttuskipulag. Jafnframt kemur fram að líkurnar á að hafa fléttuskipulag eru 

nánast tvöfalt meiri í þjónustufyrirtækjum en framleiðslufyrirtækjum. Í rannsókninni 2006 

kemur fram, sem er staðfest í rannsókninni 2008, að almennt velji stjórnendur sér skipulag í 

samræmi við það sem tíðkast erlendis og er kennt í viðskiptanámi. Það sem vekur athygli í 

niðurstöðum rannsóknanna er sú breyting að um 8,5% þátttakenda völdu annan valkost í 

rannsókninni 2008 en starfaskipulag, afurðaskipulag, svæðisskipulag og fléttuskipulag en 

enginn valdi þann möguleika í rannsókninni 2006. Þetta vekur upp spurningar um hvers konar 

stjórnskipulag þessi fyrirtæki hafa valið sér. Flest þeirra eru með eigið stjórnskipulag, enda 

oftast um minni fyrirtæki að ræða. 
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2.2. Tækni í framleiðslu og þjónustu 
 
Þegar fyrirtæki ákvarðar og hannar skipulag fyrir framleiðslustarfsemi eða þjónustustarfsemi 

hefur tækni áhrif á uppbyggingu skipulagsins. Tækni er einn af þáttunum úr 

samhengisvíddinni og getur haft áhrif á skipulagið. Tækni skiptist í kjarnatækni (e. core 

technology) og stuðningstækni (e. non-core technology). Kjarnatækni felur í sér þá vinnuferla 

sem styðja beint við tilgang fyrirtækisins en stuðningstækni eru vinnuferlar í deildum sem eru 

mikilvægir fyrir fyrirtækið, en styðja óbeint við tilgang fyrirtækisins (Daft, 2007).  

 
Alþjóðleg fyrirtæki standa frammi fyrir því að velja milli staðlaðrar vöru fyrir alla markaði 

eða staðbundinnar vöru. Ef fyrirtæki ákveða að fylgja alþjóðlegri stefnu (e. globalization 

strategy), staðlaðar vörur,  þá þýðir það að vöruhönnun, framleiðsla og markaðsseting er 

stöðluð fyrir heiminn. Það getur hjálpað fyrirtækjum að ná stærðarhagkvæmni að beita 

alþjóðlegri stefnu við að staðla vöruhönnun, framleiðslu, nota sameiginlega birgja, koma með 

nýjar vörur á markað fyrr, samræma verð og minnka kostnað. Þetta á reyndar síður við í 

þjónustu en í framleiðslu á vöru. Straumar geta líka verið í þá átt að efnahags og félagslegar 

breytingar leiða neytendur frá því að hafa minni áhuga fyrir stöðluðum vörum á 

alþjóðamörkuðum í að hafa meiri áhuga fyrir vörum með staðbundnum eiginleikum. Fyrirtæki 

sem beita staðbundinni stefnu (e. multidomestic strategy) eiga í samkeppni á hverjum markaði 

fyrir sig óháð samkeppni í öðrum löndum og öðrum mörkuðum. Fyrirtæki hanna vörur, setja 

saman vörur og markaðssetja eftir þörfum hvers markaðar fyrir sig. Þetta á einnig vel við í 

þjónustu þar sem þjónustufyrirtæki þurfa að sníða þjónustuna eftir hverjum markaði fyrir sig 

vegna breytileika í siðum, venjum og menningu (Daft, 2007).    

 
Áður en farið er í þjónustuskipulag, sýnir mynd 2.9. mismuninn á milli framleiðslutækni og 

þjónustutækni. Þjónusta og einkenni hennar eru til vinstri, starfsemi með blöndu af þjónustu 

og framleiðslu fyrir miðju og loks einkenni framleiðslu til hægri. Myndin sýnir skýrt muninn 

á milli þjónustu og framleiðslu en eru skipulagseinkenni eins? Nei, svo er ekki því nálgunin er 

önnur. Tafla 2.3. útskýrir hvaða skipulagseinkenni þarf annars vegar í þjónustu og hins vegar í 

framleiðslu.  
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Mynd 2.9. Munur á milli framleiðslutækni og þjónustutækni (Daft, 2007). 
 

 

Tafla 2.3. Munur á skipulagseinkennum framleiðslu- og þjónustufyrirtækja. 

Skipulagseinkenni Þjónusta Framleiðsla 

Aðgreind hlutverk Fá Mörg 

Landfræðileg dreifing Mikil Lítil 

Ákvarðanataka Dreifð Miðstýrð 

Formleg skipulagsheild Minni þörf Meiri þörf 

Mannauður 

Hæfni starfsmanna 

 

Meiri 

 

Minni 

Áhersla á kunnáttu Samskipti Tæknileg 

 

Heimild: Daft, 2007. 

 

Þjónustufyrirtæki framleiða og útvega þjónustu samtímis, óáþreifanlegar afurðir sem 

viðskiptavinur skynjar um leið og hann nýtir þjónustuna. Það er bein tenging á milli 

viðskiptavinarins og starfsmannsins sem leiðir til raunsvörunar á þjónustunni. Hæfileiki og 

þekking starfsmanna þarf að vera öflug til að útvega þá þjónustu sem viðskiptavinur óskar, 

þegar hann þarf á henni að halda. Tækni í þjónustu snýst aðallega um staðsetningu, 

starfsmenn og útfærslu á þeirri þjónustu sem fyrirtækið veitir viðskiptavinum sínum. Tækni í 

þjónustu hefur greinileg áhrif á skipulag í þjónustufyrirtækjum og stjórnunarkerfum til að vera 

nálægt viðskiptavinum sínum. Þetta hefur áhrif á innra skipulagið, þar sem kjarnatækni 

 

 

 

Framleiðslutækni 

 
- Áþreifanleg afurð 

- Birgðaframleiðsla til neyslu síðar 

- Stöðluð vara 

- Tæknileg lykilframleiðsla aðskilin frá 

neytendum 

- Auðvelt að mæla gæði 

- Vélvædd 

Þjónustutækni 

 
- Óáþreifanleg afurð 

- Framleiðsla og neysla á sér stað 

samtímis 

- Þátttaka neytenda 

- Skynjuð gæði sem erfitt er að mæla 

- Vinnuaflsfrek 

Þjónusta & 

framleiðsla 

 

Þjónusta 

 

Framleiðsla 
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fyrirtækisins býr í starfsmönnum. Hún þarf að vera mikil, og starfsmenn þurfa að öðlast 

þekkingu og meðvitund um hvernig á að meðhöndla vandamál, nálgast viðskiptavininn og 

þjónusta hann þegar þess er óskað (Daft, 2007). 

2.3. Umhverfi fyrirtækja 
 
Aukin meðvitund varð á sjöunda áratug síðustu aldar um áhrif aðgerða hjá fyrirtækjum á ytra 

umhverfi sitt. Fyrirtæki hafa víðtækari áhrif en á sig sjálft. Það hefur einnig áhrif á samfélagið 

sem það er staðsett í og jafnvel hnattræn áhrif, en fyrirtæki geta haft áhrif á það með 

aðgerðum til góðs eða ills (Crowther og Green, 2004). Umhverfi fyrirtækja er skilgreint utan 

veggja fyrirtækisins og getur haft áhrif á fyrirtækið ef ekki er hugað að umhverfinu. Flest öll 

fyrirtæki þurfa eitthvað úr umhverfi sínu til að lifa af. Samkvæmt Daft (2001) er umhverfi 

fyrirtækja flokkað niður í innra- eða nærumhverfi (e. task environment) og ytra- eða 

fjærumhverfi (e. general environment) eftir þáttum sem geta haft bein áhrif á daglegan rekstur 

eða óbein áhrif á fyrirtækið. Nærumhverfið tekur á starfsgrein, hráefnum (auðlindum), 

vinnumarkaði, samkeppnismarkaði og alþjóðamarkaði en fjærumhverfið tekur á tæknilegum 

þáttum, fjármálamarkaði, efnahagsástandi, stjórnmálum og félags- og menningarlegum 

þáttum. (Daft, 2001; 2007). 

 
Alþjóðlegt umhverfi er sett undir nærumhverfi vegna harðari samkeppni og meiri áhrifa 

alþjóðavæðingarinnar. Íslensk fyrirtæki hafa aukið umsvif sín erlendis vegna smæðar íslensks 

markaðar og þátttaka erlendra fyrirtækja hefur aukist á Íslandi. Íslenskir stjórnendur hafa 

orðið varir við að skipulagning og áætlunargerð, kröfur og rekstrarskilyrði hafa breyst með 

alþjóðavæðingunni en mismikið eftir atvinnugreinum (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002). 

Alþjóðavæðingin hefur í för með sér að fyrirtæki og ríki keppa á breiðari grunni en áður. Ríki, 

til að mynda með hagkvæmum sköttum til að laða fyrirtæki til landsins og fyrirtæki keppa um 

fólk og ódýrari auðlindir til að vera samkeppnishæfari. Fyrirtæki búa við óvissu hvort sem 

þau starfa eingöngu á heimamarkaði eða alþjóðlega. En með upplýsingum er dregið úr óvissu 

og áhrifum á fyrirtækið (Daft, 2001; 2007).   

 
Tvær víddir óvissu eru í umhverfinu, einfalt–flókið (e. simplex-complex dimension) og 

stöðugt-óstöðugt (e. stable-unstable dimension) eins og sjá má á mynd 2.10. Ef þrjú til fjögur 

atriði eru svipuð sem hafa áhrif á fyrirtækið er það talið einfalt umhverfi. Flókna umhverfið 

felur í sér fleiri og fjölbreyttari þætti sem hafa áhrif á fyrirtækið. Ef vettvangur fyrirtækisins 

helst óbreyttur í marga mánuði eða ár telst umhverfið stöðugt en óstöðugt breytist það hratt 

svo sem með markaðsherferð samkeppnisaðila. Daft (2007) bendir á leiðir til að hafa stjórn á 
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ytra umhverfi fyrirtækja til dæmis með þátttöku í stjórnmálum og þátttöku í 

hagsmunasamtökum. Jafnframt er hægt að aðlagast ytra umhverfi með því að setja upp 

sérstakar deildir sem sérhæfa sig í að draga úr óvissu (sjá mynd 2.11). Þær sjá um að afla 

upplýsinga eða hanna lárétt skipulag sem er notað af fyrirtækjum til að keppa í umhverfi sem 

tekur stöðugum breytingum, þar sem sveigjanleiki, eftirlit og þekkingu er víða að finna innan 

fyrirtækisins.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mynd 2.10. Rammi til að meta óvissu í umhverfi skipulagsheilda (Daft, 2007). 
 
Fyrirtæki geta mætt óvissu í umhverfinu með vélrænum (e. mechanistic) eða lífrænum (e. 

organic) hætti eftir hvernig umhverfi fyrirtækisins er. Vélrænt skipulag einkennist af reglum, 

ferlum, er formlegt, miðstýringu og skýru valdaskipulagi sem hentar þegar umhverfi er 

stöðugt. Lífrænt skipulag hentar þegar umhverfi breytist stöðugt. Einkenni lífræns skipulags 

er valddreifing, ábyrgð færð til starfsmanna og minna er um formlegar reglur því fyrirtækið 

þarf að geta aðlagast síbreytilegu umhverfi. Tafla 2.4. skýrir mun á milli þessara tveggja 

skipulaga (Burns, 1990; Daft, 2007). 
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Tafla 2.4. Vélrænt og lífrænt skipulag. 

Vélrænt Lífrænt 

 Verkefni eru brotin niður í sérstök 

verkefni og sérhæfða þætti 

 Starfsmenn leggja sitt af mörkum til 

almennra verkefna innan deilda 

 Verkefni eru vel skilgreind  Verkefni eru aðlöguð og 

endurskilgreind í gegnum liðsvinnu 

 Stíft valdaskipulag og yfirráð. Mikið 

um reglur 

 Afslappaðra valdaskipulag og fáar 

reglur 

 Þekking og stýring miðstýrt af efstu 

stigum fyrirtækisins 

 Þekking og stjórn er víða í 

fyrirtækinu 

 Samskipti eru lóðrétt  Samskipti eru lárétt 

 Heimild: Daft, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.11. Rammi fyrir svörun skipulagsheilda til að mæta óvissu (Daft, 2007). 

 
Rannsókn Inga Rúnars Eðvarðssonar og Guðmundar Óskarssonar (2008) leiddi í ljós að 

rekstrarumhverfi hefur áhrif á stjórnskipulag fyrirtækja. Rekstrarumhverfi þeirra fyrirtækja 

sem tóku þátt í rannsókninni leiddi í ljós að 61,5% fyrirtækja bjó við frekar stöðugt 

(rekstrar)umhverfi, 25,2% í frekar óstöðugu umhverfi, 7,8% í mjög stöðugu umhverfi og 
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5,5% í mjög óstöðugu umhverfi. Þau fyrirtæki sem störfuðu í mjög stöðugu umhverfi voru 

með starfaskipulag eða annað skipulag. Fyrirtæki sem störfuðu í mjög óstöðugu umhverfi 

studdust við fjölbreyttara stjórnskipulag. Niðurstaða þessi er í samræmi við erlendar 

rannsóknir.  

 

2.4. Stefna 
 
Að framan var minnst á að skipulag þurfi að falla að stefnu fyrirtækisins. Stefna þjónar 

tveimur hópum, ytri hóp sem eru viðskiptavinir, hagsmunaaðilar, hluthafar og stjórnvöld. 

Hinn hópurinn, innri hópur, eru stjórnendur og aðrir starfsmenn. Mörg fyrirtæki hafa mótað 

sér mismunandi stefnur, svo sem markaðsstefnu, gæðastefnu, umhverfisstefnu, 

mannauðsstefnu og þjónustustefnu sem eiga að styðja við stefnu fyrirtækisins til að auðvelda 

starfsmönnum að skilja hana og fylgja eftir (Snjólfur Ólafsson, 2005). Thompson og fleiri 

(2005) benda á að stefna fyrirtækis gefur til kynna hvernig fyrirtækið ætlar að laða að og 

fullnægja þörfum viðskiptavina og hvernig á að bregðast við breyttum markaðsaðstæðum, 

hvernig á að ná árangri í samkeppninni, hvernig á að stækka fyrirtækið og viðskiptin, hvernig 

á að stjórna verkum fyrirtækisins og þróa getu og hvernig á að ná markmiðum. Runólfur 

Smári Steinþórsson (2007) bendir á að fyrirtæki eru ávallt á hreyfingu, mikið um að vera á 

hverjum stað innan fyrirtækja og starfsemi tekur breytingum með tíma. Með stefnu vilja 

fyrirtæki marka hvernig þau vilja vera og hvernig þau vilja verða, til lengri og skemmri tíma. 

 
En hver er rétta leiðin fyrir fyrirtæki þegar það mótar sér stefnu? Lykilatriðið hlýtur ávallt að 

vera það hvaða auðlindum, getu, samkeppnis- og kjarnahæfni fyrirtæki býr yfir og hvert 

markmið fyrirtækisins er hverju sinni. Þetta á við alveg sama í hvaða atvinnugrein fyrirtæki er 

og hver staða atvinnugreinarinnar er. Fyrirtæki leitast við að ná samkeppnisforsskoti, helst 

varanlegu til að lifa af í samkeppni og hámarka arð sinn. Fimm þátta líkan Porters (1985) 

fjallar um atvinnuvegagreiningu og hagnaðarmöguleika í viðkomandi grein sem fyrirtæki 

starfar í. Líkanið tekur á samkeppni söluaðila innan greinarinnar, staðkvæmdarvörum, 

mögulegri innkomu nýrra aðila, samkeppnisstyrk kaupenda og samkeppnisstyrk birgja. Það 

þarf að greina hvern þátt fyrir sig og meta áhrif og styrk hvers og eins. Eftir því sem 

samanlagður styrkleiki þeirra er meiri er minni hagnaðarvon, en ef þeir eru veikir samanlagt 

er greinin álitlegri. Þegar stefnan er mótuð þarf að einangra hvern þátt fyrir sig, reyna að hafa 

áhrif á samkeppnisöflin og byggja upp trausta stöðu til samkeppnisyfirburða. Fyrirtæki geta 

valið um fimm samkeppnisstefnur til að ná yfirburðum. Þær eru: Lágkostnaðarstefna, 

lágkostnaðarstefna við markaðsbásun, aðgreiningarstefna, aðgreiningarstefna við 
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markaðsbásun eða í virðisyfirburðum miðað við verð. Stjórnendur verða að velja hvaða 

samkeppnisstefnu þeir hyggist nota þar sem þær snúa að mismunandi staðsetningu á markaði 

og hanna rekstur og skipulag fyrirtækisins í samræmi við það (Thompson og fleiri, 2005). 

 
Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að hanna skipulag með hliðsjón af þeirri stefnu og 

samkeppnisleið sem fyrirtækið hefur valið sér. Ef fyrirtæki velur lágkostnaðarleið þarf það að 

vera með skilvirkt stjórnskipulag með mikla miðstýringu. Verkefni eru stöðluð og leggja þarf 

áherslu á skilvirkni við öflun og dreifileiðir. Starfmenn vinna að öllu jöfnu endurtekin 

verkefni undir miklu eftirliti yfirmanna og er ekki falið vald til ákvarðanatöku eða til að grípa 

til eigin aðgerða. Ef fyrirtæki velur aðgreiningarstefnu krefst það að starfsmenn eru stöðugt að 

gera tilraunir, reyna fyrir sér og læra. Stjórnskipulagið er sveigjanlegt með láréttri 

samþættingu og starfsfólki falið vald til að vinna beint með viðskiptavinum og það 

verðlaunað fyrir frumkvæði og að taka áhættu. Fyrirtækið metur rannsóknir, frumkvæði, 

nýsköpun til skilvirkni og stöðluð ferli (Daft, 2001).    

 
Flækjustig fyrirtækja sem starfa í nokkrum löndum er iðulega meira en hjá fyrirtækjum sem 

starfa eingöngu á heimamarkaði. Til að heildarmyndin geti gengið upp þurfa fyrirtæki að huga 

að ýmsum þáttum er varðar hvernig það hyggst ná markmiði sínu, það er hver á stefnan að 

vera til að ná hinu eiginlega markmiði. Hjá Gupta og Govindarajan (2004) eru sett fram sex 

atriði sem fyrirtæki þurfa að yfirstíga úr því að vera staðsett á mörkuðum yfir í 

samkeppnisforskot. Þessi sex virðisaukandi tækifæri sem fyrirtæki þurfa að mæta eru: (1) 

Aðlögun að hverjum markaði fyrir sig, (2) nýta stærðarhagkvæmnina, (3) nýta stærð 

svæðisins er það starfar á, (4) velja ákjósanlegustu staðina fyrir aðgerðir og auðlindir, (5) 

hámarka þekkingarmiðlun milli svæða og (6) að spila refskákina.  

 
Aðlögun að hverjum markaði fyrir sig felur í sér að fyrirtæki þurfa að mæta aðstæðum eins og 

tungumáli, menningu, tekjudreifingu, vilja viðskiptavina og dreifingarkerfi. Þessir þættir geta 

verið breytilegir frá hverju landi fyrir sig þó sum þeirra geta verið keimlík að mörgu leyti. Oft 

þurfa fyrirtæki að aðlaga vörur sínar á einhvern máta að því landi eða svæði sem fyrirtæki 

starfar á. Með því að mæta aðstæðum landsins með því að aðlaga sig að landinu sjálfu með 

vörum og þjónustu getur fyrirtækið náð markaðshludeild, fær meira fyrir peninginn (verð 

vörunnar) og samkeppnisstöðu.  

 
Þegar fyrirtæki starfar í mörgum löndum stækkar rekstrarsvæðið sjálfkrafa. Eftir því sem það 

stækkar og eykur við tekjur sínar, eignir og fleira getur fyrirtæki eingöngu náð fram betri 

árangri og samkeppnisstöðu með því að nýta stærðarhagkvæmni sína sem er afar mikilvægt. 
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Það getur birst í nokkrum myndum svo sem dreifingu á föstum kostnaði, lækkun á fjármagns- 

og rekstarkostnaði, auknum styrk við innkaup (betri samningar) og því að ná betri stærð á 

margan hátt.  

 
Að nýta stærð svæðisins felur í sér fjölbreytileika svæðanna og landanna þar sem fyrirtæki 

hefur vörur og þjónustu sína. Eftir því sem löndin verða fleiri hjá fyrirtæki verða svæðin og 

löndin víðtækari en ella. Það er mikil breyting á að birgjar fyrirtækja afhenda vöru til eins 

staðar þegar fyrirtæki er á heimamarkaði þrátt fyrir að birginn er í mörgum löndum yfir að fá 

vörur afhendar frá staðbundnum birgjum eða útibúum alþjóðlegara fyrirtækja til útibús þess 

fyrirtækis sem kaupir vöruna. Fyrirtæki geta þar af leiðandi nýtt sér stærð svæðisins og náð 

samkeppnisforskoti á þeim mörkuðum sem það starfar á með því að nýta markaðsstyrk sinn.  

 
Að velja ákjósanlegustu staðina fyrir aðgerðir og auðlindir felur í sér að fyrirtæki þurfa að 

huga vel að þessum þáttum vegna mismunar milli landa og svæða í kostnaðaruppbyggingu, 

hæfni og þekkingu og auðlindum. Ef fyrirtæki ná að velja sér réttu staðina fyrir fyrirtæki og 

nýta sér þessa kosti umfram önnur fyrirtæki í svipaðri stöðu geta þau náð þýðingarmiklu 

forskoti. Fyrirtæki framkvæma fjölbreyttar og mismunandi aðgerðir í virðiskeðjunni sinni, til 

að mynda rannsóknir og þróun, öflun aðfanga, framleiðslu, samsetningu, markaðs- og 

sölustarfi, dreifingu og þjónustu. Á þeirri leið sem fyrirtæki þarf að fara frá upphafi til enda 

virðiskeðjunnar þarf að taka margar mikilvægar ákvarðanir, þar á meðal hvar eiga aðgerðirnar 

að eiga sér stað. Til að styðja við þetta þarf að eiga sér stað yfirfærsla þekkingar á milli útibúa 

fyrirtækja.  

 
Því er afar mikilvægt að fyrirtæki hámarki þekkingarmiðlun sína til að skapa sérstaka 

þekkingu sem erfitt er fyrir önnur fyrirtæki að herma eftir og til að styðja við öll útibú 

fyrirtækisins. Þekking getur myndast hvar sem er í fyrirtækinu, þar á meðal í útibúum. Það á 

ekki að skipta máli hvar hún myndast því öll þekking er mikilvæg innan fyrirtækja og er því 

mikilvægt að stuðla að og styðja við þekkingarsköpun jafnt og þekkingarmiðlun. Þessi þáttur 

getur haft veigamiklu hlutverki að gegna í stefnu fyrirtækja sem getur haft áhrif á að fyrirtæki 

komi með vörur hraðar á markað, lækki kostnað, dragi úr áhættu og bæti samkeppnisstöðu.  

 
Að spila refskákina felst í því að fyrirtæki bæti stöðu sína og/eða veiki stöðu samkeppnisaðila. 

Hér að framan hefur verið farið í gegnum sex atriði sem fyrirtæki standa frammi fyrir á 

alþjóðlegum mörkuðum þegar kemur að vali á stefnu. 
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Einar Svansson (2008, e.d.a.) bendir á út frá Innform rannsókn á Íslandi að marktæk fylgni er 

á milli aukningar á mikilvægi meginhlutverks og rekstrarárangurs í samanburði fyrirtækja 

innan atvinnugreinar. Af þeim fyrirtækjum (192 stærstu fyrirtæki á Íslandi) sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu liðlega 70% fyrirtækja kynnt öllu starfsfólki meginhlutverk og gildi 

fyrirtækjanna. Formleg stefna fyrirtækja hefur samkvæmt niðurstöðum Innform 

rannsóknarinnar talsverð marktæk tengsl við aukinn rekstrarárangur, aukinn árangur af 

endurskipulagningu vinnuferla og aukna framleiðni vinnuafls.   

2.5. Alþjóðafyrirtæki 
 
Flest fyrirtæki vaxa frá því að vera eingöngu á heimamarkaði yfir í að verða alþjóðafyrirtæki. 

Czinkota og fleiri (2005) benda á að leiðir í alþjóðaviðskiptum, frá heimamarkaði yfir í 

alþjóðafyrirtæki hefjist oft í formi útflutnings (e. export), sérleyfa (e. license) eða einkaleyfa 

(e. franchise). Til að flokkast sem alþjóðafyrirtæki eru nokkrar leiðir sem fyrirtæki geta stigið, 

svo sem að opna útibú erlendis, stofna dótturfyrirtæki í öðru landi, sameining (e. merger) við 

annað fyrirtæki eða kaup á (e. acquisition) fyrirtæki. Ef stuðst er við tvær fyrrnefndu leiðirnar 

þurfa fyrirtæki að setja upp starfsemina frá grunni í viðkomandi landi eða löndum en yfirfæra 

þekkingu, tækni og skipulag. Ef stuðst er við síðari tvær leiðirnar eru fyrirtæki að fá þekkingu, 

reynslu og starfsemi sem er fyrir hendi en þurfa að samþætta viðkomandi starfsemi við 

höfuðstöðvarnar.  

 
Fjórum stigum alþjóðlegrar þróunar var gerð skil að framan. Hvernig stefna, stjórnskipulag, 

stig þróunar og markaðsmöguleikar eru. Mörg íslensk fyrirtæki hafa átt í alþjóðlegum 

viðskiptum, flutt inn afurðir eða flutt út afurðir. Ríki og stofnanir hafa auðveldað fyrirtækjum 

að eiga viðskipti sín á milli, til dæmis með fríverslunarsamningum og samkomulagi í gegnum 

alþjóðastofnanir um að fella niður höft til að auðvelda viðskipti. Ein íslensk stofnun var sett á 

laggirnar árið 1986, Útflutningsráð, til að auðvelda fyrirtækjum að selja vörur sínar, þjónustu 

og þekkingu erlendis (Útflutningsráð, e.d.). Ingjaldur Hannibalsson (2001) setur fram stig 

alþjóðavæðingar (sjá viðauka 7) og hvar fyrirtæki eru staðsett í alþjóðavæðingunni eftir því 

hvaðan aðfanga og veltu er aflað og hvort fyrirtæki eru í einu eða fleiri löndum. 

Alþjóðafyrirtæki (e. multinational corporation) er fyrirtæki með verulegan rekstur utan 

heimalandsins með dótturfyrirtæki eða útibú í meira en einu landi (Alþjóðabankinn, e.d.). 

Einar Svansson (2008, e.d.b.) bendir á talsverða alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja. Um 

60% íslenskra fyrirtækja í Innform rannsókninni eru með sölu utan heimamarkaðar og 30% 

íslenskra fyrirtækja eru með eina eða fleiri erlenda starfsstöð 2007. Ein af niðurstöðum 
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Innform rannsóknarinnar var að árangur þeirra íslensku fyrirtækja sem starfa eingöngu á 

heimamarkaði hefur ekki aukist minna á síðustu árum en þeirra sem lögðu áherslu á erlenda 

markaði. Einar Svansson (e.d.b.) bendir á ástæðu fyrir af hverju íslensk fyrirtæki sem höfðu 

haslað sér völl erlendis voru ekki almennt að skila auknum árangri umfram þau íslensku 

fyrirtæki sem störfuðu eingöngu á heimamarkaði. 

 
Ein ástæðan fyrir því af hverju fyrirtækin sem starfa meira erlendis hafa almennt ekki náð 

auknum árangri umfram íslensk fyrirtæki á heimamarkaði er sú að þau þurfa að skara 

fram úr á sínu sviði, annað hvort með sérhæfingu eða í krafti stærðar. 

(Einar Svansson, e.d.b.) 
 

Alþjóðafyrirtæki standa frammi fyrir því hvernig eigi að sníða stefnu fyrirtækisins, hvort eigi 

að sníða hana að hverju landi fyrir sig eða á alþjóðavísu. Á síðustu árum hafa mörg alþjóðleg 

fyrirtæki hallast að fjölþjóðlegri stefnumörkun. Með því hafa þau viðurkennt mimunandi 

tækifæri, takmarkanir í umhverfinu, samkeppni, fágun neytenda og tækninýjungar milli 

mismunandi landa. Þeir aðilar, leiðtogar, sem fylgja þessari stefnumörkun hafa hannað 

skipulag og ferli í samræmi við þessa mismunandi þætti. Sameiginleg einkenni fyrirtækja sem 

nýta sér þessa stefnumörkun er eftirfarandi: 

o Hafa starfsstöðvar víða um heim og eru óháðar upprunalandi. 

o Stefnumörkun á hnattræna samþættingu og staðbundna svörun. 

o Staðbundnar einingar miðla til samþætts alþjóðareksturs. 

o Skipulag er víxlháð og normið staðbundin lögun (e. network configuration). 

o Möguleikar eru þróaðir hvar sem er í heiminum fyrir lykilstaði þegar á þarf að 

halda. 

o Stjórnun er umsamin sameiginlega milli staðbundinna eininga. 

o Samskipti eru bæði lárétt og lóðrétt. 

o Menningarlegt flækjustig: mismunandi sjónarhorn og nálganir hafa rödd í 

skipulaginu og ákvarðanatöku fyrirtækisins. 

(Florent-Treacy og Kets De Vries, 2002). 

 
Mörg alþjóðafyrirtæki eru orðin mjög stór og eru orðin stærri og öflugri en sum lönd og geta 

haft áhrif á hvað viðkomandi stjórnvöld þurfa að gera til að halda í þau. Áhrifin geta verið 

mikil fyrir samfélög og lönd ef stórt og öflugt fyrirtæki ákveður til dæmis að loka stórri 

verksmiðju á viðkomandi stað. Það er oftast litið á alþjóðafyrirtæki sem jákvætt afl í 

efnahagsþróun. Það skapi störf og komi með fjármagn, tækni og þekkingu til landa sem 

annars hefðu átt í erfiðleikum með að koma slíku upp sjálf (Morgan, 1997).  
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2.6. Samantekt 
 
Fyrirtæki þurfa einhvers konar skipulag til að framfylgja stefnu sinni til að ná markmiðum 

sínum. Fyrirtæki eru misjöfn og þurfa að hanna skipulag sem hentar þeirra starfsemi. Það þarf 

að horfa til ýmissa þátta við hönnun á skipulagsheildinni til að ákveða hvernig skipulag hentar 

best. Tvær víddir sem þarf að horfa til eru skipulagsvídd sem snýr að innri 

skipulagseinkennum og samhengisvídd sem snýr að skipulagsheildinni og umhverfinu. 

Fyrirtæki þurfa upplýsingar úr umhverfinu til að sinna verkefnum sínum á skilvirkan hátt. Til 

að ná heildarmarkmiðum fyrirtækisins þurfa fyrirtæki að vera hönnuð til að upplýsingar flæði 

lóðrétt og lárétt.  

 
Stjórnskipulag er algengasta birtingarmynd skipulags fyrirtækja. Með því vilja fyrirtæki sýna 

jafnt innan sem utan hvernig þau hyggist innleiða stefnuna og framkvæma hana til að ná 

markmiðunum. Eftir því sem stig alþjóðlegrar þróunar verður meira hjá fyrirtækjum getur 

skipulagið orðið flóknara. Því er mikilvægt að velja rétta stjórnskipulagið fyrir fyrirtæki. 

 
Tækni hefur mismunandi áhrif á uppbyggingu skipulags sem þarf að taka tillit til við val á 

skipulagi. Kjarnatækni eru þeir ferlar sem styðja beint við tilgang fyrirtækins meðan 

stuðningstækni er óbeinn stuðningur við tilgang fyrirtækisins. Það er munur á milli tækni í 

framleiðslu og tækni í þjónustu en örar tækninýjungar hafa leitt til þess að fyrirtæki færa sig 

frá ferlisframleiðslu og fjöldaframleiðslu til sveigjanlegrar framleiðslu og staðlaðrar 

sérþjónustu. Tækni í þjónustu snýr að staðsetningu, að vera nálægt viðskiptavinum sínum og 

kjarnatæknin býr í starfsfólki. 

 
Flest öll fyrirtæki þurfa eitthvað úr umhverfi sínu til að lifa af. Umhverfið er utan veggja 

fyrirtækja og er flokkað í nærumhverfi og fjærumhverfi eftir þáttum sem geta haft bein áhrif á 

daglegan rekstur eða óbein áhrif á fyrirtækið. Alþjóðamarkaður var settur undir nærumhverfi 

vegna áhrifa alþjóðavæðingar á fyrirtæki og aukin umsvif á erlendri grundu. Fyrirtæki búa við 

óvissu í umhverfinu hvort sem það starfar eingöngu á heimamarkaði eða alþjóðlega en með 

upplýsingum draga þau úr óvissu. Það eru tveir leiðir til að mæta óvissu eftir umhverfi 

fyrirtækisins, en það er með vélrænum eða lífrænum hætti.  

 
Stefna gefur til kynna hvernig fyrirtæki ætlar að laða að og fullnægja þörfum viðskiptavina og 

hvernig fyrirtæki ætlar að ná markmiðum sínum. Skipulag þarf að falla að þeirri stefnu sem 

fyrirtæki velur sér. Alþjóðafyrirtæki standa frammi fyrir hvernig eigi að sníða stefnu sína, 

hvort eigi að sníða hana að hverju landi fyrir sig eða á alþjóðavísu. Á síðustu árum hafa mörg 
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alþjóðleg fyrirtæki hallast að fjölþjóðlegri stefnumörkun þar sem þau hafa viðurkennt 

mismunandi tækifæri, takmarkanir í umhverfinu, samkeppni og tækninýjungar milli 

mismunandi landa. 
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3. Rannsóknaraðferð 
 

 

 

Skipulagsheildir þróuðust að mestu á 20. öld og hafa erlendar rannsóknir miðað að því að 

miklu leyti að skilgreina, útskýra og varpa ljósi á mismunandi skipulagsheildir og tegundir 

skipulags innan þeirra. Nokkrum rannsóknarsniðum hefur verið beitt í erlendum rannsóknum 

til að rannsaka þetta fyrirbæri. Skipulagsheildir á Íslandi hafa hins vegar lítið verið 

rannsakaðar, það er hvernig eru íslenskar skipulagsheildir og eru erlendar rannsóknir lýsandi 

fyrir íslenskar skipulagsheildir? „Skipulagsfræði snýst um að skoða og greina skipulagsheildir 

af meiri nákvæmni og dýpt en annars er unnt“ (Daft, 2007, bls. 25). Í inngangi var markmið 

rannsóknarinnar sett fram, það er að kanna hvernig skipulagi og stjórnskipulagi er háttað hjá 

Kaffitári, Samskipum og NTC. Einnig hvort umgjörð skipulagsins og stjórnskipulagsins sé í 

takt við stöðu fyrirtækjanna í dag, eða hvort það hefur setið eftir af einhverjum ástæðum.   

3.1. Aðferðafræði rannsóknarinnar 
 

Við rannsókn á viðfangsefni er hægt að velja á milli tveggja aðferða, eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar (e. qualitative research) eða megindlegrar rannsóknaraðferðar (e. 

quantitative research). Megindleg aðferðafræði er byggð upp á að finna tölfræðilegan 

samanburð á milli einstakra eða margra þátta, og er lýsandi. Eigindleg aðferðarfræði er byggð 

upp á að rannsaka hvað liggur að baki, er leitandi í að nálgast svör. Það er ekki hægt að álykta 

um fjöldann út frá einni eigindlegri rannsókn. Hægt er að nota þessar tvær aðferðir saman, 

nota eigindlega aðferð í að rannsaka þætti og leita eftir þeim þáttum sem svarendur gefa til 

kynna við að nýta í spurningalista fyrir megindlega aðferð (McDaniel og Gates, 2005). 

McDaniel og Gates (2005) benda á tvenns konar gögn við að leysa viðfangsefni, frumgögn (e. 

primary data) sem er aflað frá grunni til að leysa viðfangsefnið og fyrirliggjandi gögn (e. 

secondary data) sem hefur verið aflað áður og gætu verið viðeigandi í að leysa viðfangsefnið.  

 
Tilvikarannsókn (e. case study) er undirflokkur eigindlegrar aðferðafræði við að nálgast svör 

við rannsóknarspurningum. Collis og Hussey (2003) benda á að tilvikarannsókn einblíni á að 

rannsaka afmarkað viðfangsefni og skilja undirliggjandi drifkrafta innan viðfangsefnisins. Það 

felur í sér söfnun ítarlegra gagna um það sem á að rannsaka. Það eru fjórir undirflokkar 

tilvikarannsóknar: Lýsandi (e. descriptive), skýrandi (e. illustrative), tilraunir (e. 

experimental) og útskýrandi (e. explanatory). Lýsandi tilvikarannsókn er þegar markmiðið er 
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takmarkað við að lýsa núverandi verklagi (e. practice). Skýrandi tilvikarannsókn er þegar 

rannsóknin reynir að skýra nýja og mögulega nýjung (e. innovative) í verklagi sem er aðlöguð 

að tilteknum fyrirtækjum. Tilraunatilvikarannsókn er þegar rannsóknin athugar vanda í 

innleiðingu nýrra aðferða og tækni í skipulagsheild og að meta hagræðinguna. Útskýrandi 

tilvikarannsókn er þegar fræðin eru nýtt til að skilja og útskýra hvað er að gerast (Collis og 

Hussey, 2003).  

 
Við öflun frumgagna eru nokkrar meginleiðir, svo sem rýnihópar, athuganir, dagbækur, 

spurningalistar, viðtöl og fleira samkvæmt Collis og Hussey (2003). Aðferðafræði með 

notkun viðtala við söfnun frumgagna felur í sér að viðtöl eru tekin við viðmælendur þar sem 

þeir eru spurðir spurninga um hvað þeir gera, hugsa og skynja. Það eru tvær leiðir við að taka 

viðtöl, annars vegar með óformlegum spurningum sem eru opin viðtöl og hins vegar með 

formlegum spurningum sem eru lokuð viðtöl (Collis og Hussey, 2003). Easterby-Smith og 

fleiri (1991) benda meðal annars á við hvaða aðstæður aðferðafræði viðtala henta:  

o Þegar nauðsynlegt er að skilja viðhorf (skoðun og trú) viðmælenda á tilteknu máli eða 

aðstæðum. 

o Þegar viðmælandi getur verið tregur til að vera heiðarlegur í svörum sínum um 

umræðuefnið nema í trúnaði undir fjögur augu. 

o Þegar viðfangsefnið er trúnaðarmál eða viðkvæmt af viðskiptalegum ástæðum.    

3.2. Val á rannsóknaraðferð 
 
Rannsakandi studdist við lýsandi tilvikarannsókn og frumgögn til að leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum. Til þess að svara rannsóknarspurningunum valdi rannsakandi 

framangreint rannsóknarsnið við öflun ítarlegra gagna til að skilja hvernig skipulagsheildir 

þau fyrirtæki eru, sem rannsakandi skoðaði og hvernig þau hafa hannað skipulag sitt til að 

styðja við þeirri viðleitni að ná markmiðum sínum. Til þess að rannsókn gæfi sem besta mynd 

af núverandi stöðu samstarfsfyrirtækjanna var þörf á aðferð viðtala að mati rannsakanda. 

Ástæður fyrir þessari aðferð var að fá víðtækar upplýsingar frá viðmælendum sem 

rannsakandi hefði ella ekki fengið til að skilja núverandi stöðu á skipulagi og stjórnskipulagi 

fyrirtækjanna.  

 
Flestar aðferðir hafa annmarka og er þessi rannsóknaraðferð ekki undanskilin þar sem 

viðfangsefnið er afmarkað við samstarfsfyrirtækin. Rannsakandi telur þetta rannsóknarsnið 

engu að síður nauðsynlegt við djúpa greiningu og skoðun á fyrrgreindum skipulagsheildum í 
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þeirri viðleitni að varpa enn frekara ljósi á skipulag íslenskra skipulagsheilda (fyrirtækja) til 

að efla íslenskt atvinnulíf.  

 

3.3. Framkvæmd rannsóknar 
 
Rannsóknartímabil rannsóknar var frá miðjum febrúar til loka apríl 2009. Rannsakandi hóf 

skoðun á samstarfsfyrirtækjum, bæði á opinberum vettvangi og með samtölum við 

forsvarsmenn samstarfsfyrirtækjanna. Rannsakandi hafði mismikla þekkingu á starfsemi 

samstarfsfyrirtækjanna áður en formleg skoðun og rannsókn hófst. Í samtölum og viðtali við 

forsvarsmenn innti rannsakandi eftir svörum við þeim þáttum sem snúa að skipulagi 

samstarfsfyrirtækjanna og aðstæðum þeirra til að afla sér dýpri þekkingar á rekstrarumhverfi 

þeirra, skipulagsheild og skipulagi. Með þessari aðferð fékk rannsakandi greinargóðar 

skýringar og upplýsingar um starfsemi fyrirtækjanna til að auðga skilning á núverandi 

skipulagi.  

 
Rannsakandi tók viðtöl með formföstum spurningalista við viðmælendur samstarfs-

fyrirtækjanna á tímabilinu 20. mars til 24. apríl 2009. Viðtöl með formföstum spurningalista 

(sjá á kafla 3.4.) voru tekin við sjö aðila sem gegna mismunandi störfum og ábyrgðar-

hlutverkum innan hvers fyrirtækis. Þessir sjö aðilar gegndu störfum allt frá 

framlínuhlutverkum, það er í beinni þjónustu við viðskiptavini á gólfinu og til 

framkvæmdastjóra og/eða forstjóra eftir hvaða fyrirtæki átti í hlut. Einnig voru tekin viðtöl 

við millistjórnendur og yfirmenn sviða eða deilda. Í tveimur fyrirtækjum var tekið viðtal bæði 

við framkvæmdastjóra og forstjóra en í einu aðeins við framkvæmdastjóra af æðstu 

stjórnendum. Val á viðmælendum var í samstarfi við forsvarsmenn innan fyrirtækjanna eða 

aðila sem þeir úthlutuðu til samvinnu við rannsakanda. Rannsakandi gerði grein fyrir óskum 

sínum um dreifni viðmælenda eftir ábyrgðarhlutverkum og stöðu innan stjórnskipulagsins 

sem samstarfsfyrirtækin urðu við. Ástæðan fyrir þessum fjölda viðtala er sá að rannsakandi 

telur þennan fjölda gefa glögga mynd af stöðu samstarfsfyrirtækjanna með innleggi víða að 

frá viðmælendum úr samstarfsfyrirtækjunum. Rannsakandi tók glöggt eftir því að eftir fimm 

viðtöl innan hvers fyrirtækis kom lítið nýtt fram á sjónarsviðið sem gaf betri vitneskju um 

stöðu hvers fyrirtækis. Með þetta að leiðarljósi ákvað rannsakandi að taka sjö viðtöl í stað tíu 

til að vera fullviss um að sem flest hafi komið fram til að geta greint og lagt mat á þau gögn 

og upplýsingar sem rannsakandi hafði aflað sér. Í lok hvers viðtals var opið viðtal við 

viðmælendur þar sem þeim gafst kostur á að veita rannsakanda frekari upplýsingar ef þeir 

óskuðu. Að sama skapi spurði rannsakandi að eigin frumkvæði þar sem viðmælendur voru 
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misjafnlega opnir nánar út í ákveðin atriði sem snúa að markmiði rannsóknarinnar og til að 

afla sér enn dýpri skilnings á viðkomandi fyrirtæki.   

3.4. Öflun gagna 
 
Í framkvæmd rannsóknar kom fram að rannsakandi tók viðtöl við viðmælendur og lagði fyrir 

formfastan spurningalista (sjá viðauka I) til að afla gagna. Spurningar rannsakanda í hluta I 

eru þýddar spurningar frá Pugh (1990). Hluti II eru spurningar sem eru að finna hjá Daft 

(2007). Þar er hægt að tölusetja þætti er snúa að áhrifaþáttum á skipulag. Rannsakandi 

aðlagaði gildi þeirra spurninga að mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála og mjög 

ósammála til að tryggja að allir viðmælendur hefðu sama skilning í svörum sínum. Hluti III er 

eigin smíð til að fá annars vegar frekari svör og hins vegar opnar spurningar er varðar 

rannsóknarefni þetta. Hluti IV eru spurningar eftir Inga Rúnar Eðvarðsson (2007).  

 
Í viðtölum við annað hvort forstjóra eða framkvæmdastjóra var allur spurningalistinn lagður 

fyrir, eða alls 75 spurningar til þess að safna sem flestra veigamikilla gagna um fyrirtækið og 

skipulag þess. Ástæðan fyrir því að eingöngu þrír af 21 viðmælanda hafi fengið allan 

spurningalistann er sú að margir ef ekki flestir af öðrum viðmælendum hafa ekki þá vitneskju 

sem þarf til að svara öllum spurningunum. Aðrir viðmælendur voru spurðir 31 spurningar um 

skipulag fyrirtækisins samkvæmt hluta af spurningalistanum. Rannsakandi lagði fyrir hluta II, 

IV og spurningar 27 til 29 fyrir þessa viðmælendur. Jafnframt tók rannsakandi viðtöl með 

opnum spurningum, meðal annars um hvernig upplýsingaflæði og –gjöf er innan fyrirtækisins 

ásamt öðrum spurningum sem veitti rannsakanda betri innsýn í virkni og umgjörð 

skipulagsins.  

 
Viðmælendur rannsakanda voru sjö aðilar í hverju fyrirtæki eða 21 talsins (sjá kafla 3.1.). 

Hvert viðtal tók að meðaltali 40 mínútur nema fyrir stjórnendur. Þau viðtöl tóku um tvo tíma 

að meðaltali auk fjölda samtala og samskipta í gegnum tölvupóst. Yngsti viðmælandinn var 

25 ára en sá elsti var 61 eins árs. Meðalaldur viðmælenda var 42 ár. Kynjahlutfall viðmælenda 

var með þeim hætti að 43% viðmælenda voru kvenmenn og 57% þeirra voru karlmenn. Kyn 

viðmælenda er nokkuð jafnt hjá NTC en meirihluti viðmælenda voru kvenmenn hjá Kaffitári 

en allir viðmælendur voru karlmenn hjá Samskipum. Hjá Kaffitári eru kvenmenn 80-90% 

starfsmanna en hjá Samskipum er vinnustaðurinn meira karllægur í störfum, það er í öðrum 

störfum en á skrifstofu. Ábyrgðarstaða viðmælenda skiptist þannig að stjórnendur voru 24% 

viðmælenda, millistjórnendur voru 33% og almennir starfsmenn voru 43% viðmælenda. Tafla 

3.1. sýnir nánari upplýsingar um viðmælendur innan hvers fyrirtækis og í heild. 
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Tafla 3.1. Upplýsingar um viðmælendur rannsakanda. 
 

 Kaffitár NTC Samskip Alls 

Fjöldi viðmælenda 7 7 7 21 

Stjórnandi 2 1 2 5 

Millistjórnandi 3 2 2 7 

Almennur starfsmaður 2 4 3 9 

Konur 6 3 0 9 

Karlar 1 4 7 12 

Meðalaldur 44 37 44 42 

 
 
Önnur gögn sem rannsakandi studdist jafnframt við hjá fyrirtækjunum eru meðal annars 

samskipti í gegnum tölvupóst, stjórnskipulag, skrifuð gögn sem innihéldu upplýsingar um 

fyrirtækin, hvernig þau eru byggð upp og starfsemi þeirra.  
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4. Niðurstöður 
 

 

 

Rannsóknin er gerð með eigindlegri aðferðafræði
3
 til að kynna sér gaumgæfilega hverja 

skipulagsheild og hvernig hún er í raun þegar rannsóknin var framkvæmd. 

Rannsóknaraðferðin byggist á að afla gagna með viðtölum við viðmælendur á ýmsum stigum 

innan stjórnskipulags hvers fyrirtækis. Yfirlit yfir ferli rannsóknar, framkvæmd hennar og 

hvernig rannsakandi kemst að niðurstöðu má sjá á mynd 4.1.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 4.1. Ferli rannsóknar rannsakanda4 (eigin smíð). 

 
Mynd 4.1. gefur til kynna hvernig rannsakandi nálgast niðurstöður til þess að varpa ljósi á 

rannsóknarefnið. Til þess að gefa lesanda glögga mynd af niðurstöðum telur rannsakandi 

mikilvægt að fjalla fyrst um og greina hvert fyrirtæki fyrir sig, það er gera grein fyrir 

fyrirtækjunum, skipulagseinkennum
5
, skipulagi og stjórnskipulagi sem birtist rannsakanda í 

rannsókninni. Í kafla 4.4. er gerður samanburður á fyrirtækjunum og rannsóknarspurningu 

svarað.       

                                                           
3
 Lýsandi tilvikarannsókn (e. case study). 

4
 Byggt á hugmynd Bergsveins Guðmundssonar og Jóhanns Benediktssonar  

Fræðileg umfjöllun 

Rannsóknaraðferðir 

Val á 

rannsóknaraðferð 

Viðtöl, öflun gagna 

& greining 

Kaffitár NTC Samskip 

Umræða & 

ályktanir 

Niðurstöður 
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4.1. Samskip  
 
Samskip var stofnað árið 1990 og tók við rekstri hálfrar aldar gamals 

sjóflutningsfyrirtækis í millilandasiglingum. Hjá Samskipum sameinast 

því sóknarhugur og þróttur nýrrar kynslóðar með áratuga reynslu og þekkingu við að veita 

viðskiptavinum sínum alþjóðlegar, eftirsóknarverðar og áreiðanlegar heildarlausnir á sviði 

flutninga og flutningatengdrar þjónustu. Samskip býður viðskiptavinum sínum upp á flutninga 

um allan heim, geymslu á vörum á Íslandi eða erlendis og ráðgjöf vegna flutninga og birgða. 

Samskip er orðið eitt stærsta gámaflutningafyrirtæki Evrópu og býður upp á heildarþjónustu á 

Íslandi og í Færeyjum, fjölþátta flutningsþjónustu um alla Evrópu og frysti- og 

framhaldsflutningum um allan heim. Starfsemin í Færeyjum er undir heimamarkaði Samskipa 

á Íslandi og hluti af siglingakerfi innanlands, en er ekki hluti af alþjóðlegri siglingaleið 

fyrirtækisins. Dótturfélög Samskipa eru Jónar Transport, Van Dieren, Kloosterboer og 

Silversea. Hjá Samskipum starfa einstaklingar með ólíkan bakgrunn, svo sem 

menningarlegan, þjóðlegan og ekki síst menntunarlegan. Starfsmenn Samskipa eru um 1.400 

talsins á 46 skrifstofum í 24 löndum víðsvegar um heim (Evrópu, Asíu, Norður- og Suður 

Ameríku). (Samskip, e.d.). Starfsmenn Samskipa á Íslandi voru um 520 talsins að meðaltali 

árið 2008. Samkvæmt mælikvörðum Evrópusambandsins (e.d.) um stærð fyrirtækja þá er 

Samskip talið stórt fyrirtæki (>250 manns) ef litið er til starfsmannafjölda. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 4.2. Stjórnskipulag Samskipa.  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
5
 Innri skipulagseinkenni og ytri skipulagseinkenni (skipulagsvídd og samhengisvídd) 
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Rannsókn tók eingöngu til starfseminnar á Íslandi, til að kanna Samskip Ísland hf. Samkvæmt 

handbók stjórnenda hjá Samskipum er hlutverk fyrirtækisins skýrt, en það er:  

 
Að skapa hagræði og virðisauka fyrir viðskiptavini og eigendur Samskipa með því að 

nýta þekkingu og frumkvæði starfsmanna á sviði alþjóðlegrar flutningastarfsemi og 

vörudreifingar á hagkvæman og skapandi hátt.  

 
Stjórnendur hjá Samskip telja að hátt þjónustustig og persónulegt viðmót greini fyrirtækið frá 

samkeppnisaðilum. Samskip telja að samkeppnin muni eiga sér stað í kjarna hverrar þjónustu 

þar sem fyrirtækið vill skara framúr. Vöxtur fyrirtækisins mun eiga sér stað með innri vexti 

hér á Íslandi. Stjórnendur Samskipa vilja að fyrirtækið eigi að vera þekkt sem 

afburðafyrirtæki á sínu sviði (flutningastarfsemi og vörudreifingu) þar sem vinnubrögð og 

árangur muni gera Samskip að fyrirmynd annarra fyrirtækja. Starfsfólk Samskipa er því 

uppspretta þeirra verðmæta sem skapast fyrir fyrirtækið. Gildi Samskipa er lagt til grundvallar 

í öllum störfum og viðhorfum, en þau eru þekking, frumkvæði og samheldni. Þessum þáttum 

er nánar líst á eftirfarandi hátt: 

Þekking: „Við leggjum mikla áherslu á að þekkja umhverfi viðskiptavina okkar og 

innra umhverfi Samskipa, þannig að við getum á hverjum tíma veitt þá þjónustu 

sem óskað er eftir“.  

Frumkvæði: „Í beittu samkeppnisumhverfi skiptir frumkvæði miklu máli. Við 

tökum frumkvæði og erum frumkvöðlar á mörgum sviðum flutningastarfsemi. Á 

bak við frumkvæði býr mikil þekking starfsfólks og eigenda sem við nýtum okkur 

daglega“.  

Samheldni: „Heildin skapar þann árangur sem við stefnum að. Við styðjum hvert 

annað í starfi og köllum fram það besta í hverjum og einum. Viðskiptavinir og 

aðrir hagsmunaaðilar eru samstarfsaðilar okkar, hagsmunir okkar og þeirra fara 

saman“.  

 
Þessi stefnumið og markmið fyrirtækisins eru skýr og kynnt fyrir öllu starfsfólki (Ásbjörn 

Gíslason, 30. mars 2009). Stefnumið og markmið eru kynnt starfsmönnum í 50 manna hópum 

þegar þau liggja fyrir í hvert sinn.   

 
Kjarnahæfni Samskipa er á sviði alþjóðlegrar flutningastarfemi og vörudreifingu. Fyrirtækið 

er staðsett á milli þjónustu- og framleiðslufyrirtækis samkvæmt mynd 2.9. vegna þess að 

fyrirtækið útvegar þjónustu en neyslan fer ekki fram samtímis eins og í hefðbundinni 

þjónustu. Skipulag fyrirtækisins á að taka mið af þeirri fjölbreytni í þjónustu sem fyrirtækið 
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býður viðskiptavinum sínum, svo sem sjóflutningum, landflutningum og heildarlausnum í 

flutningum í gegnum dótturfyrirtæki sitt, Jóna Transport sem er flutningsmiðlunarfyrirtæki. 

Innan Samskipa á Íslandi eru þrjú vörumerki, Samskip, Landflutningar-Samskip og Jónar 

Transport. Að mati viðmælanda (munnleg heimild 3. apríl 2009) á þessi aðgreining til að stía í 

sundur samhæfingu í þjónustu við viðskiptavini þrátt fyrir að allir eigi að vinna saman.    

 
Það sem lýtur að innri skipulagseinkennum Samskipa, skipulagsvíddinni þá voru skiptar 

skoðanir viðmælenda hvort fyrirtækið væri mjög formlegt eða frekar formlegt, það er hversu 

mikið var til af skrifuðum reglum. Þessi niðurstaða einkennist af upplifun viðmælanda, 

notkun á regluverki og starfi. Stjórnendur á efstu þrepum töldu að fyrirtækið væri mjög 

formlegt en þeir sem voru staðsettir neðar í valdaskipulaginu túlkuðu að fyrirtækið væri frekar 

formlegt. Rannsakandi mat út frá viðtölunum og skoðun á fyrirtækinu að Samskip sé mjög 

formlegt þegar litið er til regluverksins. Hjá Samskipum er að finna ýmsar handbækur, svo 

sem fyrir stjórnendur, þjónustuhandbók, starfsmannahandbók og gæðahandbók fyrir GÁMES 

(HACCP) gæðakerfið (sjá dæmi á mynd 4.3.). Fleiri skrifleg gögn eru meðal annars 

margvíslegir ferlar, öryggisreglur og vinnu- og verklýsingar (sjá dæmi á mynd 4.4.). 

Samskipti innan Samskipa eru mjög formleg og þau fara eftir hefðbundnum boðleiðum 

stjórnskipulagsins þegar kemur að rekstri fyrirtækisins, verkefnum, fundum og markmiðum 

fyrirtækisins (sjá mynd 4.5.) (Jörundur Jörundsson, 24. mars 2009). Meirihluti starfa byggir á 

starfslýsingum og störf og verkefni eru frekar sérhæfð. Innan sviða, einkum í sölu- og 

markaðsmálum geta verkefni skarast. Nær öll verkefni sem snúa að rekstrinum eru 

framkvæmd innan fyrirtækisins eftir hefðbundnu og stöðluðu ferli en ef um aðkeypta þjónustu 

er að ræða þá eru sérhæfðir aðilar fengnir til að framkvæma þau fyrir Samskip. Fagleg þjálfun 

starfsfólks sérsniðin að rekstri fyrirtækisins er meðal þeirra atriða sem Samskip fá 

utanaðkomandi fyrirtæki til að sinna. Allir viðmælendur voru sammála um að mikilli faglegri 

þjálfun, almennri og sérsniðinni væri sinnt hjá fyrirtækinu. Samskip rekur flutningaskóla þar 

sem boðið er upp á sérhæft nám fyrir starfsmenn sem eiga stutta formlega skólagöngu að baki 

(Samskip, e.d.b.). Til marks um þetta þá fékk Samskip starfsmenntaverðlaun 

Starfsmenntaráðs í flokki fyrirtæki árið 2008 (Starfsmenntaverðlaunin til Samskipa, e.d.c.). 

Starfsmenn með háskólagráðu hjá Samskip voru um 15% árið 2008, þar sem meðaltalsfjöldi 

starfsmanna 2008 var 520 manns. Skipting starfsmanna eftir sviðum er þannig að 14% starfa á 

fjármálasviði, 31% á millilandasviði og 55% á innanlandssviði.  
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Mynd 4.3. Efni úr gæðahandbók Samskipa. 
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Mynd 4.4. Verklýsing um akstur heilgáma hjá Samskipum. 
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Mynd 4.5. Dæmi um samskipti hjá Samskipum. 
 
Ákvarðanataka hjá fyrirtækinu er tekin á fyrsta til fjórða þrepi stjórnskipulagsins í flest öllum 

tilfellum. Ef um stærri ákvarðanir sem lúta að rekstrinum er að ræða þá eru þær teknar af 

annað hvort forstjóra eða framkvæmdastjórn. Ákvarðanataka hjá fyrirtækinu er dreifð og 

ákvarðanir teknar tiltölulega fljótt (viðmælendur, 3. apríl 2009). Hverju sviði er falið frelsi og 

vald til að sinna verkefnum sínum, það er að reka eininguna þannig að hún geti staðið 

sjálfstætt. Gæði ákvarðana eru í flestum tilfellum góðar en þörf er á að bæta þær 

(viðmælendur, 30. mars – 4. apríl 2009). Ágreiningur kemur fyrir við ákvarðanatöku, hvort 

heldur er á milli eininga innan sviða og milli sviða. Þetta er fyrst og fremst faglegur 

ágreiningur (viðmælandi, 3. apríl 2009) en að mati Ásbjörns Gíslasonar (munnleg heimild, 30. 

mars 2009) er mikilvægt að starfsmenn geti tekist á til að koma öllum sjónarmiðum upp á 

yfirborðið. Stjórnþrep forstjórans eru annars vegar þrír á skrifstofu (fjármálasvið) en fjórir í 

rekstri (millilanda- og innanlandssvið). En stjórnunarspönn eru fjórir. Stjórnandi á neðsta 

þrepi er að meðaltali með tíu undirmenn og stjórnunarspönn hvers stjórnanda er misjöfn eins 

og stjórnskipulag Samskipa gefur til kynna (sjá mynd 4.6.).  
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Upplýsingar innan fyrirtækisins berast bæði lóðrétt og lárétt en stjórnskipulagið gefur 

aðallega til kynna að að upplýsingar berist lóðrétt. Samskip nýtir sér mikið ýmsar tegundir af 

hóp- og liðsstarfi til að vinna að og í ýmsum málum til að styðja við lárétt upplýsingaflæði þar 

sem um fjölbreytta starfsemi er að ræða. Margir af starfsmönnum vinna ekki við tölvur. Því 

reynir á að koma upplýsingum til skila, til réttra aðila á réttum tíma. Það var greinilegt í 

svörum viðmælenda eftir hvaða störfum þeir gegna hvernig þeir mátu upplýsingaflæði og –

gjöf. Það var rauður þráður í svörunum að upplýsingaflæði mætti vera betra, það er meiri og 

fljótvirkari upplýsingagjöf og að upplýsingaflæðið var einkum lóðrétt. Það var skortur á 

upplýsingaflæði á milli sviða og samráð þeirra á milli. Fyrirtækið er mjög deildaskipt og það 

eru deildamúrar þar sem hver eining og deild er að keppast við að selja sína þjónustu. 

Stundum getur sami viðskiptavinurinn verða kaupa þjónustu af mörgum sem fellur undir fleiri 

en eitt svið. Upplýsingar berast of mikið lóðrétt og ekki endilega í skýrri röð og mynd til 

þeirra sem eiga að vinna með þær til þess að þjónusta viðskiptavininn (Björgvin Arnaldsson, 

3. apríl 2009).  

 
Stjórnskipulag Samskipa er vöruskipulag þar sem tekjueiningarnar eru millilanda- og 

innanlandssvið en fjármálasvið er stoðsviðið. Dótturfyrirtæki Samskipa, Jónar Transport er 

sýnt á stjórnskipulaginu sem ein af tekjueiningum en punktalínan sýnir að óbeint samband er 

á milli starfssemi Samskipa og Jóna Transport þar sem Jónar Transport er rekin sem óháð 

eining en í nánu samstarfi við Samskip. Landflutningar-Samskip sjá um flutninga landleiðis, 

eru undir innanlandssviði. Þetta stjórnskipulag var tekið upp 2006 til þess að skerpa fókus á 

hverja einingu og þeirri þjónustu sem hvert svið á að veita viðskiptavinum sínum. Hægt var 

að finna vélrænt skipulag og deildaskipulag milli deilda og innan deilda eftir hvaða svið og 

eining á í hlut. Vandinn við skipulagið er að hver eining einblínir á sinn árangur ásamt því að 

skortur er á betri upplýsingagjöf- og flæði á milli deilda. Slíkur vandi getur verið misstór, en 

helsta ógn vandans er að ef einn viðskiptavinur á í fjölbreyttum viðskiptum við fyrirtækið þá 

þarf sá aðili að leita fanga víða innan fyrirtækisins í stað þess að starfsmaður með samhæfðri 

samvinnu eininga geti leyst og þjónustað hvern viðskiptavin (viðmælandi, 3. apríl 2009).   
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Mynd 4.6. Stjórnskipulag Samskipa á Íslandi. 
 

Hæft starfsfólk, staðsetning og upplýsingatækni er sú tækni sem fyrirtækið nýtir sér í 

þjónustunni en skipaflota, gámaeiningar, vöruhús og vörubíla til að búa til þjónustuna. 

Samskip styðst við upplýsingatækni til að miðla upplýsingum og safna upplýsingum úr 

umhverfinu til að mæta þörfum samtímans. Umhverfi fyrirtækisins er flókið og frekar 

óstöðugt. Því skipta réttu upplýsingarnar á réttum tíma máli. Það eru þó nokkuð margir þættir 

sem hafa áhrif á fyrirtækið. Ásbjörn Gíslason (munnleg heimild, 30. mars 2009) lýsti 

umhverfinu þannig: „Umhverfi fyrirtæksins er hægt að staðsetja í dag á milli bílainnflutnings 

og innlendrar framleiðslu þar sem fyrirtækið er að flytja vörur fyrir báðar starfsgreinar. 

Fyrirtækið sveiflast ekki jafn mikið og bílainnflutningur en meira en innlend framleiðsla, svo 

sem gos“.  

4.2. Kaffitár 
 
Kaffitár, var stofnað 1990 og er ábyrgt fjölskyldufyrirtæki sem er umhugað 

um velferð kaffibóndans og að frumkvæði og sköpunargleði starfsfólks fái að 

njóta sín. Kaffitár hefur frá stofnun markað nokkur spor í sögu 

kaffiframleiðslu á Íslandi. Alveg frá upphafi hafa ástríða og fagmennska einkennt framgöngu 

þess, og hefur hvoru tveggja skilað sér til neytenda. Á heimasíðu Kaffitárs má finna 
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eftirfarandi: „Það er vissulega auðvelt að hengja utan á sig slíkum kostum, en þegar sælkera er 

ljóst að kaffið okkar er brennt með hjartanu og borið fram af þekkingu, þá er það líka sýnt að 

Kaffitár er til staðar til að veita hámarks ánægju“ (Kaffitár, e.d.). Þetta endurspeglast í 

leiðarljósi Kaffitárs að vera leiðandi kaffifyrirtæki á Íslandi sem hefur það markmið að veita 

sem flestum þá ánægju að drekka úrvalskaffi. Í heildarstefnu Kaffitárs kemur fram að 

fyrirtækið vilji vera með alþjóðlegt yfirbragð. Kaffihúsin eru andlit fyrirtækisins þar sem hægt 

er að upplifa þetta alþjóðlega yfirbragð sem kaffipakkningar gefa einnig til kynna.  

 
Kjörorð Kaffitárs eru í raun tvö, annars vegar „leggur heiminn að vörum þér“ og hins vegar 

„Kaffitár án krókaleiða“. Fyrra kjörorðið snýr að vörunni og er hið eiginlega kjörorð, en það 

er: „Kaffitár færir viðskiptavinum sínum úrvalskaffi frá öllum heimshornum“. Seinna 

kjörorðið snýr í grunninn einnig að vörunni en meira að Kaffitár og leið kaffisins til 

neytandans. Kaffitár án krókaleiða stendur fyrir sex þætti, en þeir eru:  

 
o Sanngjörn viðskipti séu í hávegum höfð og fáir eða engir milliliðir, sem 

hámarkar hlut bóndans. 

o Kaffitár hefur heimsótt og þekkir bóndann sem ræktar kaffibaunirnar. 

o Kaffitár hefur sannreynt að framleiðsluaðferðir bóndans eru góðar.  

o Að bóndinn kemur vel fram við sitt starfsfólk.  

o Kaffitár kaupir kaffið beint af bóndanum eða útflutningsaðila sem hann mælir 

með.  

o Neytandinn getur treyst því að kaffið er framúrskarandi gott. 

(Stella Marta Jónsdóttir, 6. apríl 2009).  

 
Kaffið sjálft kemur þó ekki aðeins eitt þar við sögu, heldur einnig starfsfólkið. Kaffitár hefur í 

öll þessi ár lagt sig í líma við að þjálfa og fræða starfsfólk sitt þannig að hver og einn sé svo 

vel verki farinn að öruggt sé að bestu eiginleikar kaffisins komist til skila. Kaffibarþjónar 

okkar eru líka fyrir löngu orðnir þjóðkunnir fyrir færni sína, og hafa jafnt og þétt lagt 

„kaffiheiminn“ á borð fyrir neytandann (Kaffitár, e.d.). Gildi Kaffitárs eru ástríða, 

sérfræðiþekking, alúð og fjölmenning. Ástríða: „Að bera virðingu fyrir því sem við gerum“. 

Það þýðir að starfsfólk geri allt af heilum hug, talar í einlægni, er trútt og heiðarlegt, tekur þátt 

í starfi fyrirtækisins, sýnir áhuga og hefur skoðanir og það vill alltaf gera betur. 

Sérfræðiþekking: „Elíf þekkingarleit og nýjungar“ Þetta þýðir að miðla af þekkingu 

starfsfólksins til viðskiptavina og samstarfsfólks, afla sér nýrrar þekkingar á kaffi, þjónustu og 

stjórnun og að þekking skapar áhrif, viðurkenningu og völd. Alúð: „Að tengja smáatriðin við 
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heildarmyndina“. Þetta gildi stendur fyrir eftirfarandi: Við sköpum notalegt og tilgerðalaust 

andrúmsloft, erum kurteis og brosandi. Við bjóðum viðskiptavininn velkominn þannig að 

honum líði vel og finnist að hann sé hluti af Kaffitári. Við hlustum skilningsrík á 

viðskiptavininn og komum ábendingum, athugasemdum og upplýsingum hans áleiðis innan 

fyrirtækisins. Við framkvæmum eftir eigin sannfæringu með tilliti til þarfa viðskiptavinarins 

og við berum umhyggju fyrir hverjum manni og hverju verki. Fjölmenning: „Að bera virðingu 

fyrir hinu einstaka og samruna þess við annað“. Gildi fyrir fjölmenningu stendur því fyrir 

eftirfarandi: Við trúum á sýn og eigindir menningar okkar sjálfra en einnig á menningu og 

viðhorf annarra þjóða. Við erum stolt af þjóðlegum áherslum okkar og hvernig þær blandast 

ljúflega við menningu hinna ýmsu kaffilanda. Okkur er umhugað um velferð kaffibóndans og 

fjölskyldu hans. Við látum sköpunargleði og frumkvæði okkar njóta sín á þjóðlegan og 

alþjóðlegan hátt. Við tökum virkan þátt í samfélaginu (Stella Marta Jónsdóttir, 6. apríl 2009).   

 
Kjarnahæfni Kaffitárs er framleiðsla á kaffi og rekstur kaffihúsa. Kaffitár er staðsett að mati 

rannsakanda á milli framleiðslu- og þjónustufyrirtækis þar sem tekjuskiptingin er nánast jöfn 

á milli heildsölu annars vegar, það er sala til smásöluaðila og fyrirtækja og kaffihúsanna hins 

vegar. Undirstaða rekstrarins engu að síður, þar með talið kaffihúsin, er framleiðslan á 

kaffinu. Í dag framleiðir fyrirtækið 45 tegundir af kaffi, 35-45 vörunúmer af matvælum fyrir 

kaffihúsin og umpakkar 15 tegundum af te. Einnig eru súkkulaðihúðuðum kaffibaunum 

pakkað í neytendaumbúðir.  

 
Það sem lýtur að skipulagsvídd (innri skipulagseinkennum) þá er fyrirtækið frekar formlegt í 

dag (viðmælendur, 6.-15. apríl 2009). Á undanförnum misserum hefur verið unnið mikið í að 

fjölga og endurbæta regluverkið hjá fyrirtækinu. Hjá Kaffitári eru til skriflegar reglur um 

þjónustustaðla fyrir kaffihúsin, uppskriftir (framleiðsluaðferðir), svuntukver, starfsmanna-

handbók og handbók fyrir stjórnendur ásamt fleiri skriflegum gögnum. Hver starfsmaður fær 

Svuntukver í hendur en það inniheldur gildi og leiðarljós fyrirtækisins merki Kaffitárs og 

hvað það stendur fyrir. Einnig er hvernig á að bera sig við símsvörun, starfsreglur og hvernig 

á að meðhöndla kvartanir (sjá mynd 4.7.). Starfsmannahandbókin inniheldur ýmsar 

upplýsingar ásamt starfsmanna-, gæða- og umhverfisstefnu (sjá dæmi á mynd 4.8.). Handbók 

fyrir stjórnendur inniheldur skýrar ábyrgðir, verkefni og markmið fyrir hvern stjórnanda (sjá 

dæmi á mynd 4.9.). Meirihluti starfa byggir á starfslýsingum og til að skerpa enn frekar á því 

eru deildastjórar nú að fara yfir þær fyrir sitt fólk í hverri deild. Störf og verkefni eru frekar 

sérhæfð þó svo verkefni geta skarast innan deilda í einhverjum tilfellum og það eru til 

skriflegar verkefnalýsingar fyrir hefðbundin verkefni (Stella Marta Jónsdóttir, 6. apríl 2009). 
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Flest öll verkefni eru framkvæmd innan fyrirtækisins en eitthvað er um aðkeypta þjónustu hjá 

sérhæfðum aðilum, svo sem auglýsingar, þjálfun og menntun. Allir viðmælendur voru 

sammála um að fyrirtækið veitir faglega þjálfun til starfsmanna sem einkennist fyrst og fremst 

af þekkingu á kaffi og kaffidrykkjum. Önnur menntun eða þjálfun sem starfsfólk vill sækja 

sér utan fyrirtækisins verður að nýtast í starfi ef fyrirtækið á að taka þátt í kostnaði. 

Starfsmenn með háskólagráðu hjá Kaffitári eru um 2% 2008 en meðaltalsfjöldi starfsmanna 

var 104 árið 2008. Hlutfall starfsmanna er þannig að 3,2% starfa á fjármálasviði, um það bil 

6% í sölu- og markaðsmálum, 15,1% í framleiðslu, 6,5% á lager, 10,8% í eldhúsi og 58,4% á 

kaffihúsunum. Samkvæmt mælikvörðum Evrópusambandsins (e.d.) þá er Kaffitár meðalstórt 

fyrirtæki (50-250 manns) ef litið er til fjölda starfsmanna. 

 

 

 

 

Mynd 4.7. Svuntukver Kaffitárs. 
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Mynd 4.8. Úr starfsmannahandbók Kaffitárs. 
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Mynd 4.9. Úr handbók um ábyrgð og markmið stjórnenda hjá Kaffitári. 
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Ákvarðanataka er tekin á fyrsta til þriðja þrepi stjórnskipulagsins. Forstjóri og stofnandi 

fyrirtækisins er að draga sig meira út úr daglegum rekstri og felur það í hendur 

framkvæmdastjóra. Forstjóri sinnir aðallega í dag innkaupum á kaffi og samskiptum við 

kaffibændurna. Flestar ákvarðanir eru því teknar á öðru og þriðja þrepi samkvæmt 

stjórnskipulaginu (sjá mynd 4.10.). Ákvarðanataka er nokkuð dreifð, fljótvirk og gæði 

ákvarðana heilt yfir góðar samkvæmt viðmælendum (munnleg heimild, 6.-15. apríl 2009). 

Ágreiningur kemur fyrir á milli aðila, þá sérstaklega í kringum rökræður þar sem hvatt er til 

skoðanaskipta og um gæði ef ekki eru til skrifleg gögn. Þetta er ekki algengt því yfirleitt við 

stærri ákvarðanir eru töluleg gögn lögð til grundvallar ákvörðun. Stjórnunarspönn forstjóra 

eru sex aðilar og stjórnþrepin eru þrjú. Mannaforráð stjórnanda á neðsta þrepi eru misjöfn, en 

að meðaltali sex manns.   

 
Viðmælendur (munnleg heimild, 6.-15. apríl 2009) voru sammála um að upplýsingaflæði væri 

almennt gott en mikið svigrúm er til að bæta bæði upplýsingaflæði og –gjöf. Upplýsingar 

berast einkum lóðrétt og hraði þeirra í meðallagi. Sumar upplýsingar skila sér seint og getur 

það orsakast af að starfsemin er nokkuð dreifð þegar litið er til kaffihúsanna. Daglegar 

upplýsingar voru meira áberandi í höfuðstöðvunum en til og á milli kaffihúsanna og 

höfuðstöðvanna. Þetta orsakast til að mynda af tveimur skrifstofum
6
 fyrirtækisins og 

samgangi starfsmanna kaffihúsa í höfuðstöðvunum þar sem tímaleysi er helsti 

orsakavaldurinn í upplýsingagjöf og upplýsingaflæði. Fyrirtækið sendir mikið af tölvupósti til 

að sporna við upplýsingaleysi og til að koma upplýsingum á réttan stað.  

 
Stjórnskipulag Kaffitárs er starfaskipulag þar sem verkefnum er skipt niður í deildir eftir 

verkefnum. Skipulagið hefur verið að þróast dag frá degi samkvæmt viðmælendum (munnleg 

heimild, 6.-15. apríl 2009). Skipulagið einkennist enn af einföldu skipulagi en þróunin er í átt 

að deildaskipulagi að mati rannsakanda. Fyrirtækið hefur farið í gegnum mikinn vöxt, innri 

vöxt, þar sem umtalsverð aukning (20-40%) hefur verið á sölu undanfarin ár. Vöxtur það sem 

af er ári er um 15% í magni (kg) en meiri tími er til að sinna verkefnum en undanfarin ár þar 

sem starfsmenn hafa verið í kapphlaupi við að mæta eftirspurninni. Vaxtarverkir fyrirtækisins 

hafa kallað á þróun skipulagsins sem hefur aðallega verið í aukinni verkaskiptingu, tilfærslu, 

milli eininga, meiri valddreifingu og ábyrgð. Vandi skipulagsins er hins vegar skortur á 

formlegu boðleiðunum, óskýrar valdbrautir í raun, samvinna og upplýsingaflæði á milli deilda 

samkvæmt viðmælendum (munnleg heimild, 6-15. apríl 2009). Óskýrar valdbrautir geta 

valdið ruglingi og haft truflandi áhrif á allt flæði (Lilja Pétursdóttir, 7. apríl 2009).    

                                                           
6
 Aðalskrifstofur er í höfuðstöðvunum í Reykjanesbæ en minni skrifstofa er í Reykjavík. 
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Mynd 4.10. Stjórnskipulag Kaffitárs. 
 
Tækni Kaffitárs skiptist eftir því hvort um framleiðslu eða þjónustu er að ræða. Undir 

framleiðslu fellur fyrirtækið undir framleiðslutækni (sjá mynd 2.9.). Nýverið keypti fyrirtækið 

nýja framleiðsluvél sem er mun tæknivæddri en sú eldri til að auka framleiðslugetuna. Undir 

þjónustu skiptir staðsetning kaffihúsanna máli ásamt starfsfólkinu. Fyrirtækið fellur því mitt á 

milli skilgreiningar framleiðslu- og þjónustufyrirtækis að mati rannsakanda, ekki síst ef litið 

er til tekjuskiptingar og starfsmannafjölda.  

 
Umhverfi Kaffitárs er flókið en frekar stöðugt. Áhrifaþættir á fyrirtækið eru efnahags-

umhverfið, gjaldeyrismál, heimsmarkaðverð á kaffi, regluverk um matvælaframleiðslu svo 

eitthvað sé nefnt. Efnahagsumhverfið hafði til að mynda þau áhrif að Kaffitár varð að loka 

tveimur kaffihúsum en á móti kom að samkeppni við innflutt kaffi minnkaði samkvæmt Stellu 

Mörtu Jónsdóttur (munnleg heimild, 6. apríl 2009).  

 
Leiðarljós og stefna fyrirtækisins hafa legið fyrir frá degi eitt (Aðalheiður Eiríksdóttir, 15. 

apríl 2009). Það er mjög vel skilgreint ásamt markmiðum fyrirtækisins (viðmælendur, 6.-15. 

apríl 2009). 

 

 

  

Framkvæmdastjóri 

Stella Marta 

Jónsdóttir 

 

Fjármálastjóri 

Vésteinn 

Benediktsson 

Sölu- og markaðsmál 

Guðbjörg 

Ásbjörnsdóttir 

Framleiðsla 

Kristbjörg 

Gunnbjörnsdóttir 

Rekstrarstjóri 

kaffihúsa 

Lilja Pétursdóttir 

 

Kringla og 

Smáralind 

Marta Rut Pálsdóttir 

Bankastræti 

Kristín 

Ingimarsdóttir 

 Stapabraut 

Erla Lúðvíksdóttir 

Leifsstöð 1 & 2 

Guðdís Eiríksdóttir 

 

Eldhús 

Brynhildur 

Njálsdóttir 

Þjóðminjasafnið 

Ragnheiður 

Gísladóttir 

Höfðatorg  

Rósa 

Guðmundsdóttir 

Lager og dreifing 

Björn Kjartansson 

Aðalheiður 

Héðinsdóttir 

Forstjóri 

 



  

 

58 

 

4.3. NTC 

NTC hf. (Northern Trade Company) hefur verið leiðandi fyrirtæki á 

Íslandi í innflutningi, framleiðslu og sölu á tískufatnaði í yfir 30 ár. 

Verslunarrekstur fyrirtækisins hófst 1976 þegar verslunin Sautján 

opnaði en fyrirtækið er byggt á grunni heildsölu sem var stofnuð um miðja síðustu öld. NTC 

er lifandi og fjölbreytt fyrirtæki sem starfrækir 19 eigin verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 3 

sérleyfisverslanir (e. franchise) utan höfuðborgarsvæðisins, saumastofu í Reykjavík, eigin 

fataframleiðslu erlendis og heildsölu sem selur fatnað til margra af betri tískuvöruverslunum á 

landsbyggðinni. NTC flytur inn fatnað og skó víðs vegar að í heiminum og eru flest 

vörumerkin vel þekkt og áberandi á Norðurlöndunum, í Bretlandi, í Frakklandi og 

Bandaríkjunum. Við opnun Kringlunnar árið 1987 hófst vöxtur NTC fyrir alvöru, en 

fyrirtækið tók þátt í opnun verslunarmiðstöðvarinnar. NTC opnaði í Kringlunni aðra Sautján 

verslun og stuttu síðar voru opnaðar verslanir SMASH og GS Skór. NTC rekur 11 verslanir í 

Kringlunni ásamt vörumóttöku og lager í dag. Gallerí-húsið á Laugavegi er táknmynd NTC en 

þar eru starfræktar fjórar verslanir, lager og skrifstofur fyrirtækisins. Þrjár verslanir eru reknar 

í Smáralind ásamt NTC deildinni í Debenhams (NTC, e.d.). Verslanir fyrirtækisins eru Gallerí 

Sautján, Kultur menn, Kultur, Eva, Retro, Deres, SMASH, GS Skór, Companys, Focus, Miss 

Sixty, Urban og Sparkz. NTC hefur sett á laggirnar klúbb, NTC+ klúbbinn, til að umbuna 

viðskiptavinum NTC þar sem tilgangurinn er að auka viðskiptavinatryggð. Þetta er 

sameiginlegur vildarklúbbur allra verslana NTC sem býður viðskiptavinum upp á afslætti, boð 

á forútsölur og viðburði á vegum NTC. Aðgangur er á „Minn NTC+“ til að hver 

viðskiptavinur geti skoðað inneign, viðskiptasögu, tilboð og fleira (NTC, e.d.a.).  

Hlutverk NTC er að virkja og kynna tískustrauma til að styrkja ímynd og auka sjálfsöryggi 

viðskiptavina. Fyrirtækið leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini sína og 

vinnur sífellt í að þróa og bæta hugmyndir sínar, styrkja sölukúltúrinn og þjóna 

viðskiptavinum betur. Gildi fyrirtækisins taka mið af hlutverki og áherslum, en þau eru: 

metnaður, framsækni, þjónusta og traust (Björn Sveinbjörnsson, 23. apríl 2009). 

Meðaltalsfjöldi starfsmanna NTC 2008 var 160 manns, þar af 17 á skrifstofu. Samkvæmt 

Evrópusambandinu (e.d.) þá er NTC meðalstórt fyrirtæki (50>250) þegar litið er til fjölda 

starfsmanna. 
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Kjarnahæfni NTC er að kynna tískustrauma á hverjum tíma og sala á tískufatnaði og skóm. 

Fyrirtækið yrði staðsett á milli þjónustu- og framleiðslufyrirtækis að mati rannsakanda þar 

sem fyrirtækið þarf að staðsetja verslanir á réttum stöðum, er með heildsölu, eigin framleiðslu 

og innflutning. Þjónustan skiptir gríðarlega miklu máli, en það er tískufatnaður og skórnir sem 

viðskiptavinir sækja í, hvort sem um eigin framleiðslu eða önnur vörumerki er að ræða (Björn 

Sveinbjörnsson, 23. apríl 2009).  

 
Það sem lýtur að innri skipulagseinkennum fyrirtækisins þá er fyrirtækið með mjög lítið af 

skrifuðum reglum, og því mitt á milli þess að vera frekar óformlegt og mjög óformlegt. Það 

eru meðvitaðar reglur, óformlegar svo sem með verðlagningu, þjónustustaðal og fleira. Það 

eru helst reglur um móttöku nýrra starfsmanna, öryggisreglur, grunnupplýsingar og 

vinnureglur (sjá mynd 4.11.) fyrir starfsmanninn í verslun þar sem farið yfir hvað þarf að gera 

og hvernig á að bera sig að í tilteknum málum. Rannsakandi metur út frá skoðun á fyrirtækinu 

og viðtölum við viðmælendur að fyrirtækið er frekar óformlegt. Meirihluti starfa byggir á 

starfslýsingu og störf og verkefni eru frekar ósérhæfð, það er mikil skörun á milli verkefna og 

starfa. Það er helst í innflutningi, tollamálum, fjármálum, bókhaldi, mannauðsmálum og 

upplýsingamálum sem þau skarast lítið sem ekkert. Margir starfsmenn hafa starfað lengi hjá 

fyrirtækinu, allt frá því umfangið var mun minna í það sem er í dag. Það voru fáir starfsmenn 

á skrifstofu og því þurftu einstaklingar að geta gengið í öll störf. Verkefni og störf bera þess 

enn merki í dag og því er þessi mikla skörun (viðmælandi, 23. apríl 2009). Það þarf hins vegar 

mikla sérhæfingu í þessum geira, að lifa og hrærast í tísku. Flest öll verkefni eru framkvæmd 

innandyra en öðru hvoru eru aðkeypt námskeið, þá einkum er varðar sölu og þjónustu. Það er 

mjög lítið um faglega þjálfun hjá NTC. Starfsmenn með háskólagráðu hjá fyrirtækinu voru 

um 3% árið 2008. Hlutfall starfsmanna undir hverju sviði (NTC 1-4 eru rekstrarstjórar 

verslana) er þannig að 4,4% starfa á fjármálasviði, 0,6% á mannauðssviði, 5,6% í framleiðslu- 

og lager, 1,9% í heildsölu og 87,5% í sölu- og markaðsmálum.  
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Mynd 4.11. Vinnureglur hjá NTC. 
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Ákvarðanataka hjá NTC er fyrst og fremst á fyrsta og öðru stigi stjórnskipulagsins í flest 

öllum tilfellum. Ákvarðanatakan er því miðstýrð, nokkuð seinvirk og stundum á síðustu 

stundu. Gæði ákvarðana eru með ágætum en gæti verið mun betra ef þær yrðu teknar fyrr 

(viðmælendur, 23. apríl 2009). Það er stundum óþarflega mikil miðstýring því sum mál eru 

þess eðlis að það þarf ekki þrjá aðila til að taka ákvörðun um þau (Gunnlaugur Bjarki Snædal, 

23. apríl 2009). Stundum verður ágreiningur þegar þær eru teknar á síðustu stundu. 

Einstaklingarnir búa yfir mismiklum upplýsingum um tiltekin mál sem þarf að taka ákvörðun 

um sem getur orsakað ágreining. Stjórnþrep forstjóra samkvæmt stjórnskipulagi NTC (sjá 

mynd 4.12.) eru tvö til þrjú eftir því á hvorn ásinn er litið. Þrjú stjórnþrep í rekstri (verslanir) 

og tvö á skrifstofu (stoðsviði). Stjórnunarspönn forstjóra eru níu manns og stjórnandi á neðsta 

þrepi er að meðaltali með þrjá til fjóra undirmenn.  

 
Upplýsingar innan fyrirtækisins berast aðallega lóðrétt en einnig með láréttu upplýsingaflæði, 

til að mynda í framleiðsluhóp sem er starfræktur um eigin framleiðslu fyrirtækisins. Láréttar 

upplýsingar eru í minna mæli en þær lóðréttu eftir hefðbundinni boðleið
7
 (viðmælendur, 23. 

apríl 2009). Það er mikið rými til að bæta bæði upplýsingaflæði og –gjöf innan fyrirtækisins, 

svo sem af hverju er verið að framkvæma eða gera ýmis atriði til þess að auka skilning 

starfsmanna á tilteknum þáttum. Einnig hefur það komið fyrir að upplýsingar sem eiga að 

berast til starfsmanna í verslunum hafa ekki skilað sér eftir hefðbundinni boðleið sem er 

áhyggjuefni samkvæmt viðmælendum (munnleg heimild, 23. apríl 2009).  

 
Stjórnskipulag NTC er fléttuskipulag þar sem tekjueiningar

8
 eru á öðrum ásnum og stoðsvið á 

hinum ásnum. Tveir af rekstrarstjórum (NTC 1-4) sjá um vöruflokka fyrir verslanir, það er 

herradeild og dömudeild en hinir tveir sjá um verslanir beint. Þetta kann að valda ruglingi, 

töfum og skorti á upplýsingum til verslunarstjóra. Einnig er skortur almennt á skýrum 

ábyrgðum og þörf á valddreifingu (viðmælandi, 23. apríl 2009). Forstjóri sem jafnframt er 

eigandi er að reyna að draga sig meira og meira frá daglegum rekstri og fela 

framkvæmdastjóra ábyrgðina. Það er skortur á skýrri verkaskiptingu og valdheimildum á milli 

þessara aðila. Einnig hefur starfsþróun innan fyrirtækisins verið með þeim hætti að 

verslunarstjór(i/ar) hafa fengið stöðuhækkun, orðið rekstarstjórar en vegna takmarkaðrar 

kunnáttu á rekstri er erfitt að fela ákveðnar ábyrgðir á þeirra hendur samkvæmt Birni 

Sveinbjörnssyni (munnleg heimild, 23. apríl 2009). Skipulag NTC er einfalt skipulag sem 

einkennist af drifkrafti, frumkvöðlasemi, ímynd og þekkingu forstjóra á tísku. Helsti vandi 

                                                           
7
 Forstjóri – framkvæmdastjóri – rekstrarstjóri - verslunarstjóri. 

8
 Heildsala, framleiðsla, verslanir 
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skipulagsins felst í að fyrirtækið er óformlegt, miðstýrt og skortur á skýrum ábyrgðum, þá 

sérstaklega fyrir millistjórnendur (viðmælendur, 23. apríl 2009).   

 

 

Mynd 4.12. Stjórnskipulag NTC. 

Tækni NTC skiptist annars vegar í þjónustutækni fyrir verslunarrekstur og hins vegar að hluta 

til í framleiðslutækni. Framleiðslunni er úthýst til framleiðsluaðila erlendis en fyrirtækið rekur 

einnig saumastofu á Íslandi. Á saumastofunni fer fram hönnun á eigin framleiðslu í samvinnu 

við framleiðsluhóp. Heildsalan fellur á milli þessarra þátta. Að mati rannsakanda þá flokkast 

NTC á milli framleiðslu- og þjónustufyrirtækis (sjá mynd 2.9.). Fyrirtækið hallast meira að 

skilgreiningu þjónustufyrirtækis sem er kjarnastarfsemin, það er sala á tískufatnaði og skóm. 

NTC hefur verið að fjárfesta í ýmsum upplýsingatæknibúnaði til að reyna að skerpa á 

utanumhaldi upplýsinga og auka við upplýsingaflæði og –gjöf fyrirtækisins. Þetta er ekki síst 

mikilvægt í því ljósi að starfsemin er mjög dreifð og þörf er á bættu upplýsingaflæði.     

 

Umhverfi NTC er flókið en frekar stöðugt. Áhrifaþættir eru ýmsir á fyrirtækið, svo sem 

efnahagsástandið, gjaldeyrismál, tískustraumar
9
, verkalýðsfélög, regluverk Evrópustofnana, 

viðskiptasamningar Íslands við önnur lönd og ferðamannastraumar. Áhættudreifing 

fyrirtækisins er góð. Það er með margar mismunandi tegundir af verslunum sem geta mætt 

ýmsum sveiflum sem fyrirtækið þarf að takast á við (Björn Sveinbjörnsson, 23. apríl 2009). 

Sem dæmi um þetta er aukning í sölu á þessu ári sem skýrist að Íslendingar ferðast minna en 

fyrr og erlendir ferðamenn sjá hag sinn í að versla þekkt vörumerki ásamt eigin framleiðslu 

hér á landi vegna gengismála.  

 

                                                           
9
 Árstíðarbundin vara sem þarf að panta með löngum fyrirvara, allt að sex mánuðum fyrr. 
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Stefnumótunarvinna stendur yfir hjá fyrirtækinu þar sem línur verða lagðar fyrir næstu 

misseri. Með þessari vinnu eiga stefna og markmið að vera vel skilgreind en skortur hefur 

verið á kynningu þessarra þátta hingað til, það er að kynna öllu starfsfólki þessa mikilvægu 

þætti samkvæmt Birni Sveinbjörnssyni (munnleg heimild, 23. apríl 2009). Í þessarri vinnu er 

farið yfir skipulag og stjórnskipulag félagsins til að lagfæra ýmiss mál og efla skipulagið í 

heild.   

4.4. Samanburður á fyrirtækjunum 
 
Eðli starfsemi fyrirtækjanna er mismunandi og ætti því margt að vera ólíkt í uppbyggingu á 

skipulagsheildum þeirra. Skipulag allra fyrirtækja hefur verið í þróun undanfarin 10 ár. NTC 

er í stefnumótunarvinnu um þessar mundir þar sem nýtt stjórnskipulag (sjá mynd 4.12.) 

verður tekið upp. Kaffitár hefur nýverið tekið upp sitt stjórnskipulag í núverandi mynd og 

Samskip tók upp sitt stjórnskipulag árið 2006. Stefnumótunarvinnu Kaffitárs lauk fyrr á þessu 

ári en Samskip er að fara aftur í þessa vinnu. Hjá Samskipum er stefnumótunarvinna 

reglubundið ferli sem farið er í árlega. Stefna og markmið er kynnt öllu starfsfólki hjá 

Samskipum og Kaffitári en hingað til að hluta hjá NTC. Það stendur til bóta í þeirri vinnu sem 

fyrirtækið er í. Fyrirtækin styðjast jafnframt við mismunandi tegundir skipulags en áhrif 

rekstrarumhverfis er svipað. Tafla 4.1. sýnir samanburð á meginniðurstöðum um fyrirtækin.     

 
Tafla 4.1. Samanburður á fyrirtækjunum.  
 Kaffitár NTC Samskip 

Aldur 19  22  19  

Iðnaður Framleiðsla & 

kaffihús 

Verslun & heildsala Flutningar & 

vörudreifing 

Stærð Meðalstórt Meðalstórt Stórt 

Tækni Framleiðslu- & 

þjónustufyrirtæki 

Framleiðslu- & 

þjónustufyrirtæki 

Framleiðslu- & 

þjónustufyrirtæki 

Formlegt Frekar formlegt Frekar óformlegt Mjög formlegt 

Sérhæfing starfa Frekar sérhæfð Frekar ósérhæfð Frekar sérhæfð 

Stöðlun starfa Meirihluti Meirihluti Meirihluti 

Rekstrarumhverfi Flókið & frekar 

stöðugt 

Flókið & frekar 

stöðugt 

Flókið & frekar 

óstöðugt 

Skipulag Einfalt í 

deildaskipulag
10

 

Einfalt skipulag Deilda- & vélrænt 

skipulag 

Stjórnskipulag Starfaskipulag Fléttuskipulag Vöruskipulag 

Stjórnþrep forstjóra 3 2-3 3-4 

Miðstýring Dreifð Miðstýrt Dreifð 

Ákvarðanataka Fljótvirk Seinvirk Fljótvirk 

Meðaltalsfjöldi 

starfsmanna‘08 
104 160 520 

Hlutfall háskóla-menntaðra 

starfsmanna ´08 
2% 3% 15% 

Rekstrarniðurstaða‘08 Á núlli Tap Tap 

Rekstrarniðurstaða‘07 Hagnaður Hagnaður Hagnaður 

                                                           
10

 Er að þróast úr einföldu skipulagi í deildaskipulag. 
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Það sem lýtur að innri skipulagseinkennum hjá fyrirtækjunum þá er munur á milli 

fyrirtækjanna (sjá mynd 4.13. og 4.14.). Samskip er stórt fyrirtæki og er mjög formlegt, með 

mjög formlegar boðleiðir og með frekar sérhæfð störf. Kaffitár og NTC eru meðalstór 

fyrirtæki en mikill er munur á hversu formleg þau eru og hversu mikil sérhæfing þeirra er. 

Kaffitár er frekar formlegt með frekar sérhæfð störf en NTC er frekar óformlegt og með frekar 

ósérhæfð störf. Það er einnig munur á valddreifingu Kaffitárs og NTC. Kaffitár dreifir valdi til 

ákvarðanatöku en NTC er meira miðstýrt er kemur að ákvarðanatöku. Munur liggur einnig í 

hvenær ákvarðanir eru teknar. Hjá Kaffitári eru ákvarðanir teknar fljótt, en seint og oft á 

síðustu stundu hjá NTC að mati viðmælenda. Hafa ber í huga að þetta er huglægt mat 

viðmælenda og byggt á tilfinningu og reynslu þeirra. Bæði fyrirtækin eru fjölskyldufyrirtæki 

og ætti því form eignarhalds ekki að hafa áhrif á þennan mun. Samskip dreifir valdi til 

ákvarðanatöku og ákvarðanir eru teknar tiltölulega fljótt að mati viðmælenda. Stjórnþrep 

forstjóra í öllum fyrirtækjum eru þrjú. 

 

 

 

 
Mynd 4.13. Einkenni samstarfsfyrirtækjanna eftir fyrirmynd Daft (2007). 
 
 
 
 
 
 
 

Stærð 520  104  160  
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Mynd 4.14. Staðsetning fyrirtækjanna eftir skipulagseinkennum (eigin smíð). 
 
Sammerkt er með fyrirtækjunum að upplýsingaflæði er almennt gott en þörf væri á að bæta 

bæði upplýsingaflæði og –gjöf. Fyrirtækin ættu að huga að því að koma á beinu sambandi á 

milli aðila í sitt hvorri deildinni til að efla upplýsingaflæði og –gjöf ásamt því að efla 

upplýsingagjöf enn frekar með tölvupósti og gefa reglulega út fréttabréf. Þeir sem ekki hafa 

aðgengi að tölvum ættu að geta nálgast helstu upplýsingar í aðstöðu starfsmanna og 

kaffistofum. Ef þessi leið virkar ekki er hugsanlega þörf á samþættingaraðila til að samæra 

verkefni. Upplýsingar innan allra fyrirtækja berast fyrst og fremst lóðrétt eftir hefðbundnum 

boðleiðum stjórnskipulagsins en lárétt upplýsingaflæði er einnig til staðar. Mest af láréttu 

upplýsingaflæði var að finna hjá Samskipum af fyrirtækjunum.   

 

4.4.1. Núverandi skipulag fyrirtækjanna og af hverju það er við lýði 

Skipulag og stjórnskipulag fyrirtækjanna er verulega mismunandi. Hjá Samskipum er að finna 

vélrænt skipulag og deildaskipulag eftir hvaða svið er um að ræða. Innanlandssviðið býr 

meira við vélrænt skipulag, síendurtekin verk eftir ferlum en millilandasvið og fjármálasvið 

eru með deildaskipulag. Stjórnskipulag Samskipa er vöruskipulag þar sem lögð er áhersla á að 

hvert svið geti staðið sjálfsætt í verkefnum og rekstri (e. profit centers). Þetta skipulag er við 

lýði til að einblína á skýran fókus fyrirtækisins. Kaffitár er með einfalt skipulag og 

deildaskipulag. Þróun skipulagsins er að færast í átt að deildaskipulagi úr einföldu skipulagi 

með frekari verkaskiptingu og að dreifa ábyrgð. Stjórnskipulag Kaffitárs er starfaskipulag þar 

sem starfsfólki er skipt niður eftir störfum og verkefnum. Skipulag Kaffitárs er við lýði vegna 

hefðar og ferla, auk þekkingar og kunnáttu þeirra sem hafa vaxið með fyrirtækinu. Skipulag 

Stærð 

Samskip 

Kaffitár 

NTC 
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NTC er einfalt skipulag þar sem lítið er um skýra verkefnaskiptingu. Stjórnskipulag NTC er 

fléttuskipulag þar sem starfsmönnum er skipt niður annars vegar eftir tekjueiningum og hins 

vegar stoðeiningum. Þetta skipulag er við lýði til að skerpa og einblína á hverja einingu fyrir 

sig og til að auka skilvirkni þeirra og fyrirtækisins í heild.   

4.4.2. Rekstrarumhverfi fyrirtækjanna 

Rekstrarumhverfi allra fyrirtækjanna er flókið en mismunur var á hversu stöðugt það er. 

Kaffitár og NTC eru með frekar stöðugt rekstrarumhverfi en Samskip var með frekar óstöðugt 

rekstrarumhverfi. Rekstur Samskipa sveiflast með efnahagsástandinu en rekstur Kaffitárs og 

NTC er ekki eins háður efnahagssveiflunum og þau eru tiltölulega snögg að aðlaga sig að 

aðstæðum á markaði. Það er erfitt að meta hvernig stöðugleiki rekstrarumhverfis hefur áhrif á 

rekstrarniðurstöðu fyrirtækjanna. Öll fyrirtækin skiluðu hagnaði árið 2007 en Samskip og 

NTC skila tapi árið 2008 á meðan rekstrarniðurstaða Kaffitárs er á núlli. Ef litið er til 

rekstrarhagnaðar fyrirtækjanna af reglulegum rekstri þá skila öll fyrirtækin rekstrarhagnaði 

bæði árin. Orsakaþátturinn er fjármagnskostnaður hjá fyrirtækjunum. Öll fyrirtækin eru með 

erlendar lántökur sem útskýrir miklar sveiflur í fjármagnskostnaði á milli ára vegna breytinga 

á gengi. Sviptingar í efnahagslífi hafa einnig haft áhrif á starfsmannafjölda, framlegð og 

rekstur fyrirtækjanna. Öll fyrirtækin hafa fækkað starfsmönnum það sem af er ári og þurft að 

taka eitthvað af sveiflum efnahagslífs og gengismála á sig. Það er, þau hafa ekki getað fleytt 

auknum kostnaði út í verðlagið. Öll fyrirtækin safna upplýsingum úr umhverfinu að meðallagi 

og það er munur á fyrirtækjunum varðandi hugafar (e. mindset) til að mæta óvissu í 

umhverfinu. NTC og Kaffitár eru meira lífræn (e. organic) á meðan Samskip er meira vélrænt 

(e. mechanistic). Það einkennist fyrst og fremst af fjölbreytileika og starfsemi Samskipa.    

 

4.4.3. Áhrif stærðar fyrirtækjanna á val skipulags 

Fyrirtækin telja öll að stærð hafi mikil áhrif á val á skipulagi og stjórnskipulagi þeirra. 

Kaffitár og NTC eru meðalstór fyrirtæki með annars vegar 104 starfsmenn að meðaltali árið 

2008 og hins vegar 160 starfsmenn að meðaltali sama ár. Samskip er stórt fyrirtæki og var 

með 520 starfsmenn að meðaltali árið 2008. Starfsemi allra fyrirtækja er mannaflsfrek í 

núverandi mynd en eðli þeirra er mismunandi. Hjá Samskipum er stjórnskipulag fyrirtækisins 

valið fyrst og fremst út frá stærð og eðli starfseminnar. Hjá Kaffitár hefur stærð mikið að 

segja í vali á stjórnskipulagi en hefð og ferlar fyrirtækisins hafa einnig áhrif á val á 

stjórnskipulagi. Hjá NTC hefur stærð töluverð áhrif á val stjórnskipulags.    

  



  

 

67 

 

4.4.4. Er munur á skipulagi eftir tilgangi fyrirtækjanna? 

Það er munur bæði á skipulagi og stjórnskipulagi fyrirtækjanna eftir tilgangi þeirra. Öll 

fyrirtækin eru rótgróin, um og rétt yfir 20 ára gömul í núverandi mynd. Þróun skipulags 

fyrirtækjanna hefur verið misjafnlega mikil á æviskeiði þeirra. Samskip er orðið formfast í 

grunninn og val á stjórnskipulagi (vöruskipulagi) þeirra var ætlað að minnka einingar til að 

auka sveigjanleika hvers sviðs. Hægt var að finna vélrænt skipulag og deildaskipulag hjá 

Samskipum. NTC er óformlegt og er enn í einföldu skipulagi. Stjórnskipulagi (fléttuskipulagi) 

fyrirtækisins er ætlað að ramma hverja einingu betur inn til auðvelda yfirsýn tekjueininga og 

vöruflokka. Kaffitár hefur þróast undanfarin ár og er staðsett bæði í einföldu skipulagi og 

deildaskipulagi. Hefðir, ferlar og stærð hafa áhrif á vali á stjórnskipulagi (starfaskipulag) 

fyrirtækisins. Það sem lýtur að innri skipulagseinkennum fyrirtækjanna þá eru stjórnþrep 

forstjóra, stöðlun starfa, eftirlit með kostnaði og áætlunum eins á milli þeirra. Stjórnþrep 

forstjóra eru þrjú, meirihluti starfa byggir á starfslýsingum og reglubundið eftirlit er með 

kostnaði og áætlunum.    

     

4.4.5. Áhrif alþjóðavæðingar á skipulag íslenskra fyrirtækja 

Alþjóðavæðingin hefur áhrif á skipulag fyrirtækjanna. Samskip Ísland er hluti af stærri heild, 

en skipulag Samskipa á Íslandi hefur orðið fyrir áhrifum alþjóðavæðingar. Til að mynda hefur 

alþjóðadeild verið lögð niður, en hún sá um samskipti og samþættingu við erlendu 

einingarnar. Skipulag NTC hefur haldist nokkuð óbreytt en mismunandi tískustraumar og 

kröfur erlenda samstarfsaðila hafa haft áhrif á skipulagið. Skipulag Kaffitárs hefur einnig 

orðið fyrir áhrifum alþjóðavæðingar. Það hefur einkum verið í tilfærslum starfsmanna á milli 

deilda og lokun tveggja kaffihúsa í fyrra. Áhrif alþjóðavæðingar, einkum efnahagslífs hefur 

því haft umtalsverð áhrif á skipulag fyrirtækjanna.       
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5. Umræða og ályktanir 
 

 

 

Kaffitár, NTC og Samskip eru öll staðsett á milli framleiðslu og þjónustu að mati rannsakanda 

þrátt fyrir að vera í ólíkum starfsgreinum. Aldur fyrirtækjanna er svipaður og stærð 

fyrirtækjanna er með þeim hætti að NTC og Kaffitár eru meðalstór fyrirtæki en Samskip er 

stórt fyrirtæki samkvæmt flokkun Evrópusambandsins (e.d.). Niðurstöður leiða í ljós að innri 

skipulagseinkenni eru verulega ólík á milli fyrirtækjanna. Samskip er mjög formlegt, frekar 

sérhæft og stöðlun fyrirtækisins töluverð. NTC er frekar óformlegt, frekar ósérhæft og stöðlun 

fyrirtækisins mjög lítil. Kaffitár er frekar formlegt, frekar sérhæft og stöðlun þó nokkur. 

Valddreifing er áþekk með Samskipum og Kaffitári en miðstýring er hjá NTC. Ákvarðanataka 

er á fyrsta til fjórða þrepi stjórnskipulagsins hjá Samskipum, fyrsta til þriðja þrepi 

stjórnskipulagsins hjá Kaffitári en á fyrsta og öðru þrepi stjórnskipulagsins hjá NTC. 

Ákvarðanataka hjá Samskipum og Kaffitári var fljótvirk en seinvirk hjá NTC. Stjórnþrep 

forstjóra eru þrjú hjá fyrirtækjunum. Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna að meðaltali árið 

2008 var með þeim hætti að 15% starfsmanna var með háskólamenntun hjá Samskip en 2% 

starfsmanna hjá Kaffitári og 3% starfsmanna hjá NTC var með háskólamenntun. Fagleg 

þjálfun starfsmanna var mun meiri hjá Samskip og Kaffitári en hjá NTC. Fagleg þjálfun var 

mest hjá Samskipum.  

 
Sammerkt er með fyrirtækjunum að upplýsingaflæði er almennt gott en þörf væri á að bæta 

bæði upplýsingaflæði og –gjöf. Upplýsingar innan allra fyrirtækja berast fyrst og fremst 

lóðrétt eftir hefðbundnum boðleiðum stjórnskipulagsins. Það eru skýr norm og gildi hjá 

Samskipum og Kaffitári en ekki hjá NTC. Stefna og markmið Samskipa og Kaffitárs eru vel 

skilgreind og kynnt öllu starfsfólki en stefna og markmið hjá NTC er vel skilgreind en ekki 

kynnt öllu starfsfólki. Sömu sögu er að segja um hlutverk og gildi fyrirtækjanna. Stig 

alþjóðlegrar þróunar hjá fyrirtækjunum flokkast þannig að Kaffitár og NTC eru eingöngu á 

heimamarkaði en Samskip er alþjóðlegt þegar litið er á fyrirtækið í heild. Samskip Ísland, sem 

þessi rannsókn nær til fellur undir að vera einnig á heimamarkaði.     
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Helstu niðurstöður í samræmi við rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:  

o Stjórnskipulag Samskipa er vöruskipulag og hægt er að finna vélrænt skipulag og 

deildaskipulag innan sviða. Stjórnskipulag Kaffitárs er starfaskipulag og hægt er að 

finna einfalt skipulag og deildaskipulag innan sviða. Stjórnskipulag NTC er 

fléttuskipulag og hægt er að finna einfalt skipulag í fyrirtækinu. Núverandi skipulag 

fyrirtækjanna er við lýði til að skerpa á og einblína á einingar. Einnig hafa hefðir, 

ferlar, kunnátta og þekking starfsfólks áhrif á val skipulags hjá Kaffitári. 

o Rekstrarumhverfi allra fyrirtækjanna er flókið en mismunur var á hversu stöðugt það 

er. Hjá Samskipum er það frekar óstöðugt en frekar stöðugt hjá NTC og Kaffitári. 

Núverandi skipulag styður við vöxt ef eingöngu er verið að bæta við starfsfólki en ef 

breytingar verða á starfseminni þá styður núverandi skipulag ekki við framtíðarvöxt. 

o Stærð hefur töluverð áhrif á val skipulags fyrirtækjanna og stjórnskipulag er fyrst og 

fremst valið út af stærð hjá fyrirtækjunum. Það var einnig munur á innri 

skipulagseinkennum fyrirtækjanna eftir stærð þeirra.  

o Niðurstöður leiða í ljós mun á skipulagi og stjórnskipulagi fyrirtækjanna eftir tilgangi 

þeirra (sjá að ofan). Það sem er sammerkt með fyrirtækjunum er að stjórnþrep 

forstjóra eru þrjú, reglubundið eftirlit er með kostnaði og áætlunum og meirihluti 

starfa byggir á starfslýsingum.  

o Áhrif alþjóðavæðingar á skipulag fyrirtækjanna er mismunandi á milli fyrirtækjanna 

en sveiflur alþjóðlegs efnahagslífs er megin áhrifavaldurinn um þessar mundir. 

Fjölgun eða fækkun starfsmanna, settar eru á laggirnar nýjar einingar eða þeim lokað 

og samskiptaþörf við hagsmunaaðila er helsta afleiðing alþjóðavæðingar á skipulag 

fyrirtækjanna. 

 
Tilgáta rannsakanda stóðst ekki þar sem ytra umhverfi fyrirtæjanna var ekki áhrifavaldur í 

vali á stjórnskipulagi.  

 
Niðurstöður rannsóknarinnar eru afar áhugaverðar og ekki síst í því ljósi að skipulag íslenskra 

fyrirtækja hefur verið lítið rannsakað. Samanburður við aðrar rannsóknir á skipulag íslenskra 

fyrirtækja er erfiður vegna þessa en það er hægt að bera þær saman við erlendar rannsóknir. 

Einnig er erfitt að alhæfa út frá þessari rannsókn á skipulag íslenskra fyrirtækja þar sem 

rannsóknin náði eingöngu til þriggja fyrirtækja. Stærri fyrirtæki velja sér fremur fléttuskipulag 

samkvæmt íslenskum rannsóknum (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006; Ingi Rúnar Eðvarðsson og 

Guðmundur Óskarsson, 2008) og erlendum fræðimönnum (Daft, 2007; Jones, 2004). 
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Samkvæmt þessari rannsókn hafa stjórnendur Samskipa valið sér vöruskipulag 

(afurðaskipulag) sem er öfugt við fyrri rannsóknir og það sem erlendir fræðimenn telja 

ákjósanlegast. Hins vegar væri hægt að færa rök fyrir því að NTC myndi falla undir stærri 

fyrirtæki (>150), þá sérstaklega á Íslandi en fyrirtækið styðst við fléttuskipulag sem 

samræmist niðurstöðum fyrri rannsókna og mati erlendra fræðimanna. Niðurstöður í þessari 

rannsókn er að munur er á skipulagi fyrirtækjanna eftir tilgangi þeirra en fyrri rannsóknir (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2006; Atli Kristjánsson, 2007; Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur 

Óskarsson, 2008) á skipulagi íslenskra fyrirtækja hafa ekki sýnt mun á skipulagi hvort 

fyrirtækin eru framleiðslu- eða þjónustufyrirtæki.  

 
Það er mat rannsakanda að markmið rannsóknarinnar náðist sem var að kanna hvernig 

skipulagi og stjórnskipulagi væri háttað hjá fyrirtækjunum. Einnig hvort umgjörð skipulags og 

stjórnskipulags sé í takt við stöðu fyrirtækjanna í dag eða hvort það hefur setið eftir af 

einhverjum ástæðum. Það er mat rannsakanda að skipulagi NTC sé ábótavant og í samræmi 

við einfalt skipulag Mintzberg (1983), það er í raun ekkert skipulag. Þörf er á að efla skipulag 

hjá Kaffitári og einfalda núverandi stjórnskipulag til að auka skilvirkni. Skipulag og 

stjórnskipulag Samskipa er í takt við stöðu þess í dag að mati rannsakanda en þörf er á að efla 

lárétt upplýsingaflæði og rífa niður deildamúra.  

 
Þörf er á frekari og viðvarandi rannsóknum á þessu sviði til að kanna hvernig skipulagi og 

stjórnskipulagi er háttað hjá íslenskum fyrirtækjum í þágu íslensks atvinnulífs. Einnig er þörf 

á frekari og dýpri greiningu á íslenskum fyrirtækjum með viðtölum sem og með 

tölfræðilegum samanburði. Helsti veikleiki þesssarar rannsóknar er að hún einskorðast við 

þrjú fyrirtæki og erfitt er því að alhæfa út frá henni um skipulag íslenskra fyrirtækja. Hins 

vegar eru samstarfsfyrirtækin í mismunandi starfsgreinum og á svipuðum aldri. Tvö þeirra eru 

svipuð að stærð og það þriðja mun stærra og öll fyrirtækin eru staðsett á milli skilgreiningar 

um þjónustu- og framleiðslufyrirtæki.   
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6. Samantekt 
 

 

 

Niðurstöður benda til að áhrif alþjóðavæðingar á skipulag Samskipa, Kaffitárs og NTC sé 

mismunandi eftir fyrirtækjum. Sveiflur alþjóðlegs efnahagslífs er um þessar mundir megin 

áhrifavaldurinn á skipulag fyrirtækjanna. Aðrir áhrifaþættir alþjóðavæðingar á skipulag 

fyrirtækjanna er fjölgun eða fækkun starfsmanna, settar eru á laggirnar nýjar einingar eða 

þeim lokað og samskiptaþörf við hagsmunaðila. Eðli starfsemi og stærð fyrirtækjanna er 

mismunandi en þau falla öll undir skilgreininguna framleiðslu- og þjónustufyrirtæki. Samskip 

er stórt fyrirtæki en Kaffitár og NTC eru meðalstór fyrirtæki. Núverandi skipulag og 

stjórnskipulag var við lýði til að skerpa á og einblína á einingar. Niðurstöður leiða í ljós að 

stærð fyrirtækjanna hafði töluverð áhrif á val stjórnskipulags fyrirtækjanna. Mismunur var á 

innri skipulagseinkennum, skipulagi og stjórnskipulagi fyrirtækjanna eftir tilgangi þeirra. 

Samskip styðjast við vöruskipulag sem stjórnskipulag og hægt er að finna vélrænt skipulag og 

deildaskipulag innan sviða. Stjórnskipulag Kaffitárs var starfaskipulag og hægt var að finna 

einfalt skipulag og deildaskipulag innan sviða. Stjórnskipulag NTC er fléttuskipulag og hægt 

að finna einfalt skipulag hjá fyrirtækinu. Rekstrarumhverfi fyrirtækjanna er flókið en 

mismunur var á hvort það var stöðugt eða óstöðugt. Rekstrarumhverfið var frekar stöðugt hjá 

Kaffitári og NTC en frekar óstöðugt hjá Samskipum.  

 
Það er mat rannsakanda að skipulag hjá NTC sé ábótavant og í samræmi við einfalt skipulag, 

það er í raun ekkert skipulag. Þörf er á að efla skipulag hjá Kaffitári og einfalda núverandi 

stjórnskipulag til að auka skilvirkni. Skipulag Samskipa er í takt við stöðu þess í dag en þörf 

er á að efla lárétt upplýsingaflæði og rífa niður deildamúra.  

 
Erfitt er að alhæfa út frá þessari rannsókn þar sem rannsóknin einskorðast við þrjú fyrirtæki. 

Samanburður við aðrar rannsóknir á skipulagi íslenskra fyrirtækja er erfiður þar sem þetta 

viðfangsefni er lítið rannsakað með tilliti til íslenskra fyrirtækja. Niðurstöður þessa 

rannsóknar sýna að það er munur á skipulagi fyrirtækja eftir tilgangi þeirra sem er öfugt 

miðað við fyrri rannsóknir á skipulagi íslenskra fyrirtækja. Einnig hafa stjórnendur Samskipa 

valið sér vöruskipulag sem er öfugt miðað við fyrri rannsóknir og það sem erlendir fræðimenn 

telja ákjósanlegast fyrir stærri fyrirtæki. Það er þörf á frekari og viðvarandi rannsóknum á 

þessu sviði í þágu íslensks atvinnulífs.    
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Viðauki I 
 

Spurningar 

Hluti I 

Sérhæfing 

1. Eru eftirfarandi atriði framkvæmd af sérhæfðu fólki, þ.e. sem eru eingöngu í 

verkefnunum og ekki í valdakeðjunni?.  

 (a) Atriði sem snúa að þróun, t.d. almannatengsl og auglýsingar 

 (b) Atriði sem snúa að t.d. sala og þjónusta. 

 (c) Atriði sem snúa að t.d. innkaup og vörustjórnun  

 (d)  Atriði sem snúa að því að koma upp með nýja afurð, tæki, ferli t.d. rannsóknir og þróun 

 (e)  Atriði sem snúa að því að þróa og breyta mannauðsmálum t.d. þjálfun og menntun. 

 (f) Atriði sem snúa að öflun upplýsinga um rekstrarlega þætti t.d. makraðsrannsóknir o.fl.  

 

2. Hvaða faglega hæfni hafa þessir sérhæfðu aðilar? 

Stöðlun 

1. Hversu vel eru hefðbundin verkefni skilgreind t.d. verðlagning, nám, venjur 

o.fl.? 

2. Eru til sérstök ferli til að tryggja samfeldni og áframhald í fyrirtækinu t.d í 

rannsóknar og þróunarvinnu, kerfisbundnum markaðsrannsóknum? 

3. Hversu ítarleg er markaðsstefna t.d. eingöngu almenn markmið, sértæk stefna 

framfylgd og haldið fast við?  

4. Hversu ítarlega er fylgst með kostnaði og vörustjórnunarkerfum t.d. staða 

lagers (árlega, mánaðarlega, annað), varðandi kostnað s.s. sögulegan 

vinnukostnað, áætlanir og kostnaðargreiningu?  

 

Stöðlun ráðningarferils 

1. Er miðlægt ráðningar og viðtalsferli?  

2. Er staðlað ferli fyrir val á verkstjórum, stjórnendum og forstjóra? 

3. Er staðlað agaferli með tilliti til brota og refsingar?  
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Formlegt 

1. Er til starfsmannahandbók og/eða bók með reglum fyrirtækisins?  

2. Er til stjórnskipurit fyrir fyrirtækið?  

a) Hefur það verið samþykkt formlega? 

3. Eru til skriflegar starfslýsingar eða hvað varðar viðmiðanir? Fyrir hvaða 

starfsmenn (yfirmenn, almenna starfsmenn)?  

4. Er gerð dagskrá og fundargerðir til að fylga eftir fundum?  

 

Miðstýring 

Á hvaða stigi í valdaskipulaginu hefur vald til að ákveða:  

(a) Hversu miklar birgðir hráefni á að eiga og nota?  

(b) Verð á afurðum?  

(c) Breyta ábyrgðum og/eða svæðum vegna vinnu í deildum? 

 (d) Hvaða markaðssvæði á að ná yfir?  

Lögun 

1. Hver eru stjórnunarspönn forstjórans (Hversu margir heyra beint undir hann)?  

2. Hver er meðaltalsfjöldi starfsmanna sem heyra undir verkstjóra (Stjórnanda á neðsta 

þrepi)?  

3. Hvert er hlutfall starfsmanna sem heyra ekki beint undir ábyrgðarsvið eða 

hafa ábyrgð vegna vinnu afurðar?  

4. Hvert er hlutfall starfsmanna í hverri deild t.d. sölu og markaðsmálum, þróunarvinnu 

o.þ.h.?  

 
(Pugh, 1990) 
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Hluti  II 
 

1= Mjög ósammála, 2= ósammála, 3=hlutlaust/hvorki né, 4= sammála, 5= mjög sammála 
 

Stigveldi/valdaskipulag 

Hátt valdaskipulag með vald efst  1  2  3  4  5   Flatt valdaskipulag með vald  

Tækni 

Vara       1  2  3  4  5                                  Þjónusta 

Menning 

Skýr norm og gildi     1  2  3  4  5               Óskýr norm og gildi  

Fagmennska 

Mikil fagleg þjálfun     1  2  3  4 5                  Lítil fagleg þjálfun  

Markmið 

Markmið vel skilgreind   1  2  3  4  5      Markmið ekki vel skilgreind 

Stærð 

Lítið      1  2  3  4  5                                        Stórt 

Hugarfar (e. mindset) fyrirtækisins  

Vélrænt      1  2  3  4  5                                   Lífrænt   

 
(Daft, 2004) 
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Hluti III 
 

1. Ytra umhverfi 

Einfalt      1  2  3  4  5                          Flókið 

2. Stefnubundin nálgun 

Fyrir hvert land     1  2  3  4  5                          Hnattræn 

3. Staðsetning nýrra útibúa/dótturfyrirtækja 

Óháð      1  2  3  4  5                     Háð 

4. Menning innan fyrirtækisins 

Lík menning      1  2  3  4  5                                Fjölmenning 

5. Menning á mörkuðum sem fyrirtækið starfar á 

Lík menning      1  2  3  4  5                                Fjölmenning 

6. Samþætting upplýsinga innan fyrirtækisins 

Lóðrétt      1  2  3  4  5                                         Lárétt      

7. Söfnun upplýsinga úr ytra umhverfi 

Lítil        1  2  3  4  5                      Mikil 

8. Vöxtur fyrirtækisins 

Innri vöxtur       1  2  3  4  5                                    Ytri vöxtur  

9. Hversu mikil áhrif hefur vöxtur á skipulag fyrirtækisins? 

Lítil       1  2  3  4  5                        Mikil 

10. Hvaða áhrif hefur EES, ESB, EFTA og aðrar líkar stofnanir/félagssamtök á 

fyrirtækið? 

Lítil       1  2  3  4  5                        Mikil 

11. Hvaða áhrif hafa verkalýðsfélög á fyrirtækið? 

Lítil       1  2  3  4  5              Mikil 
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12. Hvaða áhrif hefur tækni á skipulag fyrirtækisins? 

Lítil       1  2  3  4  5                        Mikil 

13. Hvaða áhrif hefur stærð á skipulag fyrirtækisins?  

Lítil       1  2  3  4  5                        Mikil 

14. Hversu óháð eru útibú/dótturfyrirtæki? 

Lítið sjálfstæði    1  2  3  4  5          Mjög sjálfstæð 

 

15. Hvaða breytur hafa mest áhrif á skipulag: Innri og ytri þættir? 

16. Hafa verið breytingar í fyrirtækinu upp á síðkastið (aðrar en 

kaup og samrunar)? Ef já, hvaða breytingar? 

a. Hefur fyrirtækið breytt um stefnu eða fókus? 

b. Hefur fyrirtækið nýtt sér tækni meira?  

17. Hafa gildi og hlutverk fyrirtækisins verið kynnt starfsfólkinu  

(öllum, hluta, eða stærstum hluta)?  

18. Hversu vel tekst að fylgja stefnunni eftir í gegnum fyrirtækið? 

19. Hvaða áhrif hefur alþjóðavæðingin á fyrirtækið? 

20. Að hversu mikli leyti hefur stærð áhrif á skipulagið? 

a. Er stærð eini mælikvarðinn á skipulag fyrirtækisins? 

21. Hefur eitthvað annað en stærð áhrif á skipulagið? 

22. Hefur rekstrarumhverfi haft áhrif á skipulag og stjórnskipulag 

fyrirtækisins? Hvað og hvernig? 

23. Hversu vel tekur skipulagið á breytingum í umhverfinu?  

a. Ef vel, þá hvernig þá? 

b. Ef illa, hvaða áhrifum nær skipulagið ekki að taka á? 

24. Af hverju er núverandi skipulag við lýði? 
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a. Hve langt er síðan það var tekið upp? 

b. Hvenær var unnið síðast í að breyta/þróa skipulagið? 

25. Hvað hefur mest áhrif á skipulagið? 

26. Er fyrirtækið í stakk búið til að takast á við breytingar m.t.t. 

skipulags? (þarf skipulagsbreytingu ef breytingar verða á 

fyrirtækinu) 

27. Hefur þróun verið á skipulaginu í fyrirtækinu síðustu 10 ár? 

a. Hvaða þróun hefur helst átt sér stað og af hverju? 

28. Hver hefur vandinn í skipulaginu aðallega verið? (dæmi) 

29. Hvernig er ákvarðanataka innan fyrirtækisins? (merkja við það 

sem við á) 

 Miðstýrð 

 Dreifð 

 Ákvarðanir eru teknar fljótt 

 Ákvarðanir eru teknar seint 

 Gæði ákvarðana eru slakar 

 Gæði ákvarðana eru góðar 

 Kemur fyrir ágreiningur milli deilda  (   ) Já    (   ) Nei 

 Annað: ______________________________________________ 

(Eigin smíð) 
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Hluti IV 
 

 

 

1. Hversu formlegt er fyrirtækið/stofnunin? (Formlegt = margar skrifaðar reglur, 

óformlegt = fáar skrifaðar reglur): 

            (   ) Mjög formlegt  (    )Frekar formlegt (   ) Frekar óformlegt  (   ) Mjög óformlegt 

 

2. Hversu sérhæfð eru störf í fyrirtækinu/stofnunin? (Mikil sérhæfing = störf og verkefni 

eru sérhæfð og aðskilin, lítil sérhæfing = störf og verkefni skarast) 

(   ) Mjög sérhæfð   (   ) Frekar sérhæfð  (    ) frekar ósérhæfð  (   ) mjög ósérhæfð 

 

3. Hversu stöðluð eru störfin innan fyrirtækisins/stofnunar? 

 Meirihluti starfa byggir á starfsgreiningu og starfslýsingu 

 Nokkur hluti starfa byggir á starfsgreiningu og starfslýsingu 

 Minnihluti starfa byggir á starfsgreiningu og starfslýsingu 

 Starfslýsingar eru almennar og óformlegar 

 Veit ekki 

 Ekkert af ofantöldu 

 Annað: ________________________________ 

 

4. Er rekstrarumhverfi fyrirtækis/stofnunar stöðugt eða breytilegt? (stöðugt=litlar 

breytingar um lengri tíma, óstöðugt=skyndilegar breytingar tíðar) 

(   ) Mjög stöðugt  (  )Frekar stöðugt   (   )Frekar óstöðugt    (   ) Mjög óstöðugt 

 

5. Er liðs- eða hópstarf við lýði í fyrirtækinu (liðsstarf nær yfir hóp einstaklinga sem 

vinna saman um skemmri eða lengri tíma)? 

Já (  )      Nei  (  ) 

 

6. Ef já , hvernig hópar eru helst notaðir: 

 Umbótalið 

 Verkefnalið 

 Aðgerðahópar (t.d. áhafnir flugvéla eða skurðstofuhópar) 

 Framleiðsluhópar (sem vinna að staðaldri saman í framleiðslu eða þjónustu) 

 Þverfaglegir hópar (fólk úr mismunandi deildum vinnur saman) 

 Annað, hvað _____________________________ 

 

7. Er til starfsmannastefna  innan  fyrirtækis/stofnunar? 

 Já, skrifleg 

 Já, ekki skrifleg 

 Nei 

 Veit ekki 
 

 

8. Eru til starfsmannahandbækur/bók innan fyrirtækis/stofnunar? 

 Já, í möppu/útgefin 

 Já, á heimasíðu 

 Já, í vefútgáfu ekki á heimasíðu 

 Nei 

 Veit ekki 
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9. Eru til skriflegar reglur um kynferðislega áreitni innan fyrirtækis/stofnunar? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 
 

10. Er framtíðarsýn þín hvað varðar rekstur fyrirtækisins skýr?: 

 Já 

 Nei  

 Veit ekki 

 

11. Er stefna fyrirtækisins vel skilgreind? 

 Já 

 Nei  

 Veit ekki 

 

12. Fer formleg stefnumótun fram hjá fyrirtækinu?: 

 Já 

 Nei  

 Veit ekki  

 

13. Hvenær var formleg stefnumótunarvinna síðast í gangi hjá fyrirtækinu?: 

 Formleg stefnumótunarvinna er stöðugt í gangi hjá fyrirtækinu 

 Formleg stefnumótunarvinna er í gangi um þessar mundir  

 Formlegri stefnumótunarvinnu lauk fyrr á þessu ári  

 Formlegri stefnumótunarvinnu lauk á síðastliðnu ári 

 Það er enn lengra síðan að formlegri stefnumótunarvinnu lauk síðast 

 Veit ekki 

 

14. Hverjir þessara hópa tóku þátt í stefnumótunarvinnunni þá (merkja við fleiri en eitt 

svar ef við á)?: 

 

 Stjórn  

 Forstjóri/framkvæmdastjóri 

 Aðrir stjórnendur  

 Almennir starfsmenn  

 Utanaðkomandi ráðgjafar 

 Aðrir aðilar, hverjir_______________________________________ 

 

15. Hvernig er árangur af stefnumótunarvinnu fyrirtækisins mældur?: 

 

 Ekkert mat fer fram  

 Huglægt mat fer fram 

 Hlutlægt mat fer fram 

 Hvort tveggja huglægt og hlutlægt mat er notað 
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16. Hvaða mælikvarða af þeim sem mældir eru reglulega hjá fyrirtækinu telur þú 

mikilvægasta fyrir rekstur þess (merkja við fleiri en eitt svar ef við á)?: 

 

☐  Engar formlegar mælingar eru gerðar reglulega  

☐ Um arðsemi 

☐ Um framlegð 

☐ Um skilvirkni  

☐ Um gæðatengda þætti 

☐ Um tímanlega afhendingu  

☐ Um markaðshlutdeild 

☐ Um ánægju viðskiptavina 

☐ Um hæfi/getu starfsfólks  

☐ Um starfsánægju  

☐ Um vöruþróun 

☐ Um umhverfis-/samfélagsímynd 

☐ Um viðhorf hluthafa/eigenda til fyrirtækis 

☐ Aðrir mælikvarðar, hverjir_______________________________________ 

 

17. Hvaða fimm  mælikvarða, af þeim sem mældir eru reglulega hjá fyrirtækinu, telur þú 

mikilvægasta fyrir rekstur þess (merkja 5 við þann mikilvægasta,4 við þann næst 

mikilvægasta og svo koll af kolli )?: 

 

☐ Engar formlegar mælingar eru gerðar reglulega  

☐ Um arðsemi 

☐ Um framlegð 

☐ Um skilvirkni  

☐ Um gæðatengda þætti 

☐ Um tímanlega afhendingu  

☐ Um markaðshlutdeild 

☐ Um ánægju viðskiptavina 

☐ Um hæfi/getu starfsfólks  

☐ Um starfsánægju  

☐ Um vöruþróun 

☐ Um umhverfis-/samfélagsímynd 

☐ Um viðhorf hluthafa/eigenda til fyrirtækis 

☐ Aðrir mælikvarðar, hverjir_______________________________________ 

 

18. Hver var fjöldi starfsmanna að meðaltali í fyrirtækinu árið 2008?____________ 

 

19. Hver var fjöldi háskólamenntaðra starfsmanna að meðaltali árið 2008?__________ 
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20. Var fyrirtækið rekið með hagnaði/tapi í fyrra?  

 Hagnaði 

 Tapi 

 Á núlli 

 Veit ekki 

 

21. Var fyrirtækið rekið með hagnaði/tapi árið þar á undan?  

 Hagnaði 

 Tapi 

 Á núlli 

 Veit ekki 
 

 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2007) 
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Viðauki II 
Fyrirtækjamenning 

 
Samkvæmt Runólfi Smára Steinþórssyni (2003) er því stundum fleygt fram að fyrirtæki er 

ekki skipulagsheild heldur menningarheild. Við greiningu á skipulagi þarf að taka mið af 

formlegum og óformlegum þáttum í starfseminni vegna áhrifa menningar í fyrirtækjum. Það 

er því mikilvægt að greina menningu í fyrirtækjum til að komast að því hvort skipulag heftir 

eða auðveldar fyrirtækjum að auka verðmæti því skipulag þarf að vera í takt við þá stöðu sem 

fyrirtæki vilja vera í og hvert þau vilja stefna. „Hlutverk fyrirtækjamenningar er að móta 

sameiginlega ímynd og stuðla að því að starfsfólk vinni saman á farsælan hátt“ (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2004, bls. 139). Fyrirtækjamenning er oft ósýnileg og erfitt að útskýra hvað felst 

í henni en helsta birtingarmyndin er tungumál, ímynd, slagorð, sögusagnir og klæðaburður 

svo eitthvað sé nefnt. Gildi fyrirtækja er þáttur sem stuðlar að því að starfsfólk lifir eftir þeim 

og leiðir starfsfólk í sömu átt, og er sameiginleg trú á hvað fyrirtækið stendur fyrir (Kreitner, 

2001). Dessler (1998) bendir á að fyrsta skrefið í heilbrigðri og varanlegri fyrirtækjamenningu 

er að búa til gildi fyrirtækis. Menning og fyrirtækjamenning tvinnast oft saman, alþjóðleg 

fyrirtæki vinna oft í flóknu og margvíslegu umhverfi og þurfa að líta til menningarlegra þátta 

til að búa til sterka fyrirtækjamenningu (Daft, 2001).  

 
Hér verður gerð grein fyrir fjórum tegundum fyrirtækjamenninngar til aðgreiningar 

mismunandi þörf og aðstæðum sem þær eiga við. Aðlögunarmenning (e. adaptability culture) 

einkennist af stefnu sem einskorðast við ytra umhverfi, sveigjanleika og breytingar til að 

mæta þörfum viðskiptavina. Köllunarmenning (e. mission culture) einkennist af skýrri sýn á 

tilgang fyrirtækisins og að ná markmiðum þess. Þessi tegund fyrirtækjamenningar á við þegar 

fyrirtæki þjónustar sérstaka viðskiptavini í ytra umhverfi sínu en hefur ekki þörf á að bregðast 

hratt við breytingum. Ættflokksmenning (e. clan culture) einblínir á þátttöku og þátttöku 

starfsfólks þar sem væntingar úr ytra umhverfa breytast stöðugt og hratt. Þátttaka ýtir undir 

ábyrgð og eign starfsmanna sem eykur skuldbindingu í garð fyrirtækisins. Skrifræðismenning 

(e. bureaucratic culture) einkennist af innri þáttum og stöðugleika í umhverfinu. Tákn, hetjur 

og athafnir styðja samstarf. Hefðir, stefnur og aðferðir er leiðin til að ná markmiðunum. 

Þátttaka starfsmanna er minni undir þessari menningu en það vinnst upp á stöðugleika, 

samræmi og samstarfi á meðal starfsmanna (Daft, 2007). Fyrirtæki sem vilja hafa öfluga 

fyrirtækjamenningu þurfa að skilja menningarlega þætti til að finna réttu leiðina til að breyta 

fyrirtækjamenningu eða styrkja núverandi stöðu.   
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Hofstede (1990) setti fram fjórar víddir menningar, valdafjarlægð (e. power distance), afnám 

óvissu (e. uncertainity avoidance), einstaklings – heildarhyggja (e. individualism – 

collectivism) og karl – kvenleiki (e. masculinity – feminity) um hvernig þjóðir og menn hafa 

mismunandi menningu. Valdafjarlægðin snýr að því hvernig stigskiptingin er, það er 

yfirmenn segja undirmönnum sínum fyrir verkum. Afnám óvissu felur í sér að forðast óvissu 

og að starfsfólk þarf skýr fyrirmæli til þess. Einstaklings- heildarhyggja segir sig í orðunum, 

meiri áhersla lögð á einstaklinginn og hans rétttindi í einstaklingshyggju en í heildarhyggju er 

meiri áhersla lögð á hópa. Fjórða víddin, Karl – kvenleiki felur í sér kynjaskiptingu. Meiri 

áhersla lögð á völd og efnishyggju í karllægum samfélögum meðan kvenleiki felur í sér meiri 

umhyggju og víðsýni. Alþjóðleg fyrirtæki samanstanda af fólki og í alþjóðlegu umhverfi þarf 

að taka tillit til hvernig menning viðkomandi svæðis, lands eða álfu er ríkjandi til að mynda 

trausta fyrirtækjamenningu. Hægt er að koma í veg fyrir samskiptavandamál og auka 

framleiðni ef horft til alls fyrirtækisins og mið tekið af mismunandi menningarþáttum 

(Özbilgin, 2005). 

 
Mismunandi menning getur oft orðið fyrirtækjum fjötur um fót í sókn á nýja markaði eða við 

sameiningar eða yfirtökur á fyrirtækjum í öðrum löndum með aðra menningu. Czinkota og 

fleiri (2005) benda á að hægt er að nýta sér menningu til að ná árangri. Þeir nefna sex leiðir til 

þess: Taka staðbundinni menningu með opnum örmum,  byggja upp samband, ráða 

heimamenn til að öðlast þekkingu á menningu, hjálpa starfsmönnum að skilja fyrirtækið, 

aðlaga vörur og ferli að staðbundna markaðnum og samræma eftir svæðum. Þessir þættir 

hjálpa fyrirtækinu að skilja viðkomandi þjóð við að selja vörur, færa yfir þekkingu og 

aðferðir, selja vörur og/eða þjónustu til að styrkja fyrirtækið allt og forða fyrirtækjum frá 

mistökum sem snúa að menningarlegum þáttum. Daft (2001) bendir á að fyrirtæki munu 

þróast í að starfa í fjölmenningu og ráða við þá árekstra sem kunna að koma upp vegna 

margvíslegra menningar í alþjóðlegu umhverfi. 
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Viðauki III 
 

 

Blandað stjórnskipulag með alþjóðadeild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Daft, 2007, bls. 214). 

Forstjóri 

Starfsmannahald 

Vöruflokkur A 

Evrópa (sala) 

Vöruflokkur B Vöruflokkur C Alþjóðadeild 

Þróunardeild Fjármáladeild 

Asía (sérleyfi) 

Bandaríkin  

(sala) 

Norðurlönd 

(Útibú) 
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Viðauki IV 
 

 

 

Alþjóðlegt fjölskipulag. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Daft, 2007, bls. 231). 
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Viðauki V 

 
Þróun alþjóðlegs stjórnskipulags. 

 

 
 

(Czinkota, o.fl., 2005, bls.418). 
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Viðauki VI 
 

 

Samband sveigjanlegrar framleiðslu og hefðbundinnar framleiðslu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Daft, 2007, bls. 258). 

 

 

 

 

Hefðbundnir  

valmöguleikar 

 

Smáeininga- 

framleiðsla 

 

Sveigjanleg 

framleiðsla 

 

Sérsniðin 

fjöldaframleiðsla 

 

Fjölda-

framleiðsla 

 

 

Ferlisframleiðsla 

Nýjir Valmöguleikar 

 Sérsniðin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveigjan-

leiki vara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stöðlun 

  

Lítið   Framleiðslustærð   Ótakmarkað 
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Einkenni fjöldaframleiðslu og sveigjanlegrar framleiðslu. 

 

Einkenni

Fjölda-                    

framleiðsla

Sveigjanleg 

framleiðsla

Skipulag

Stjórnunarspönn Víð Þröng

Þrep í valdaskipulagi Mörg Fá

Verkefni Endurtekning Aðlögunar

Sérhæfing Mikil Lítil

Ákvarðanataka Miðstýrð Dreifð

Á heildina litið Skrifræði, vélrænt Sjálfstjórn, lífrænt

Mannauðsmál

Samskipti Standa ein og sér Liðsvinna

Þjálfun Þröng, eitt skipti Víðtæk, tíð

Sérþekking tæknileg, handbók

Vitsmunaleg, félagsleg, 

leysa vandamál

 

(Daft, 2007, bls. 259). 
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Viðauki VII 
 

 

 

Stig alþjóðavæðingar (Ingjaldur Hannibalsson, 2001, e.d.) 
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