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Útdráttur 
Rannsóknarefni ritgerðarinnar er Specialisterne í Danmörku. Fyrirtækið keppir á 

markaði og hefur síðastliðin tvö ár skilað hagnaði. Sérstaða fyrirtækisins felst í 

hugmyndafræðinni sem það byggir á og mannauðnum sem það hefur yfir að ráða.  

 

Specialisterne hefur vakið mikla athygli í Danmörku og víðar um lönd en 

stofnandinn, Thorkil Sonne, hefur verið iðinn við að kynna fyrirtækið á 

heimaslóðum sem og erlendis. Thorkil er frumkvöðull og gat ekki nýtt sér reynslu 

annarra við uppbyggingu þess. Specialisterne er einstakt fyrirtæki fyrir þær sakir 

að flestir starfsmennirnir eru greindir einhverfir. Thorkil nýtir styrkleika þessa 

einstaklinga til að ná forskoti á markaði.  

 

Aðferðafræði rannsóknarinnar er raundæmisrannsókn. Fyrirtækið er skoðað út frá 

því samhengi sem það starfar í. Helstu niðurstöður greiningarinnar eru á þá leið að 

þrátt fyrir að rekstrarumhverfi íslenskra skipulagsheilda sé afar erfitt um þessar 

mundir þá er ýmislegt sem styður við stofnun Íslenskra sérfræðinga í anda 

Specialisterne. Sú stoðþjónusta sem hið opinbera býður upp á er til þess fallin að 

styðja við starfsemina og vinnustaðasamningar Tryggingastofnunar ríkisins ættu 

einnig að greiða fyrir samstarfi Íslensku sérfræðinganna og upplýsinga- og 

tæknigeirans. Íslensk lög og reglugerðir styðja einnig við starfsemina. 

Skipulagsheildir innan upplýsinga- og tækniiðnaðarins hafa svo og lýst yfir áhuga 

á samstarfi. 
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Formáli 
Ritgerðin er til meistaragráðu í Viðskipta- og hagfræðideild við Háskóla Íslands 

og er vægi hennar 30 ects einingar. Runólfur Smári Steinþórsson var leiðbeinandi 

í ritgerðinni og er honum þökkuð aðstoðin.  

 

Ég vil þakka þekkingarhópnum sérstaklega fyrir að hafa veitt mér tækifæri til að 

fylgjast með og taka þátt í starfi þeirra. Það var afar lærdómsríkt í alla staði. 

Viðmælendum mínum, Thorkil Sonne og Bryndísi Theódórsdóttur vil þakka fyrir 

greinagóð svör og fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningum mínum. 

 

Sérstaklega þakka ég fjölskyldu minni sem studdi mig og gerðu mér kleift að 

stunda það nám sem nú er að ljúka. Skilningur ykkar, stuðningur og þolinmæði vil 

ég þakka í minn garð. Einnig vil ég þakka vinum mínum Ólöfu Siemsen, 

Sigurgísla Pálssyni, Hjörný Snorradóttur og Helgu Björg Jónasardóttur. Hjálp 

ykkar á síðustu metrunum er mér ómetanleg. 
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1. Inngangur 
Ísland telst til velferðarríkja. Sterkt félagskerfi er í landinu, atvinnulausir, öryrkjar 

og fatlað fólk fær greiddan lífeyri sér til framfærslu. Ísland er aðili að Sáttmálum 

Sameinuðu þjóðanna, Mannréttindasáttmála Evrópu og Félagsmálasáttmála 

Evrópu, þeir hafa lagalegt gildi hér á landi og Íslendingar hafa skuldbundið sig til 

að fara eftir þeim.  

 

Sífellt verður algengara að einstaklingar eða félagasamtök taki yfir á einhvern hátt 

skyldur eða verkefni frá hinu opinbera. Starf þeirra felur þá í sér að svara 

ákveðinni þörf sem er fyrir hendi en hið opinbera kemur annaðhvort ekki auga á 

eða svarar henni ekki af einhverjum öðrum ástæðum. Starfsemi þessara 

einstaklinga eða félagasamtaka felur þá oft í sér hlutverk sem kveðið er á í lögum 

eða kemur fram í Sáttmálum þjóðanna. Rekstrarfé til starfseminnar er ýmist 

fengið frá hinu opinbera, með frjálsum framlögum eða með sölu á vöru eða 

þjónustu. Oft er rekstrarféð blanda af þessu öllu.  

 

Þær skipulagsheildir sem taka að sér að uppfylla ákveðna þörf sem er að finna 

innan samfélagsins og oft eru reknar að hluta til fyrir opinbert fé og legga ekki 

megináherslu á hagnað teljast til þriðja geirans. Þriðji geirinn telst hvorki til 

einkageirans né hins opinbera, heldur er hann sjálfstæður geiri. Umfang hans 

hefur aukist gífurlega síðustu áratugina og hefur hann átt þátt í að auka lífsgæði á 

þeim svæðum sem hann er staðsettur á. Þróun geirans hefur verið mismunandi 

eftir löndum og ólík lög og reglur gilda um starfsemi hans.  

 

Fjöldinn allur af ólíkum samtökum starfa á Íslandi. Félagasamtök þarf ekki að 

skrá í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar en hægt er að skrá þessi félög samkvæmt 

lögum nr. 62/1969. Fjöldi félagasamtaka og sjálfseignastofnana er nú skráð í 

fyrirtækjaskrána. Þar má finna félög sem beita sér fyrir samfélagshjálp, 

líknarstarfi og baráttu við sjúkdóma. Þá má nefna félög sem beita sér fyrir aukinni 

fræðslu eða félög sem tengjast stjórnmálum. Starfsemi sumra þessara félaga lýtur 

að því að vinna við vernd eða að umbótum í samfélaginu. Þá eru ótalin þau 
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fjölmörgu félög sem tengjast íþrótta- og tómstundastarfi. Einnig má nefna 

foreldrafélög, trúfélög og björgunarsveitir.  

 

Mörg þessara samtaka eða félaga tengjast fötluðu fólki og miðast starfsemin við 

að bæta hag þeirra. Umsjónarfélaga einhverfra er ein þessara samtaka og hefur 

starfsemi félagsins að mestu beinst að því að bæta þjónustu við fólk með 

einhverfu eða skyldar fatlanir. Innan félagsins hefur verið lögð áhersla á að taka 

virkan þátt í mótun þjónustu fyrir þennan hóp. Hafa fulltrúar félagsins meðal 

annars setið í nefnd á vegum Félagsmálaráðuneytisins sem fjallaði um 

framtíðarskipulag á þjónustu fyrir fólk með einhverfu. Umsjónarfélag einhverfra 

hefur beitt sér fyrir aukinni fræðslu á málefnum fólks með einhverfu en innan 

félagsins er einnig vettvangur fyrir aðstandendur til að hittast, bera saman bækur 

sínar og veita hvert öðru stuðning.  

 

Umsjónarfélagið stofnaði á síðasta ári nokkra þekkingarhópa. Einn þessara hópa 

hefur það að markmiði að setja á stofn fyrirtæki í anda Specialisterne sem mun 

veita fólki með einhverfu atvinnu. Hér verður farin sú leið að nefna íslenska 

fyrirtækið Íslensku sérfræðinganna. Stofnun þessa fyrirtækis er ætlað að koma til 

móts við þá þörf sem er fyrir atvinnuúrræði fyrir einhverfa einstaklinga. 

Atvinnumálum fatlaðs fólks hefur verið takmarkað sinnt í gegnum árin af hinu 

opinbera en málaflokkurinn hefur heyrt undir Svæðisskrifstofu fatlaðra en átti að 

flytjast til Vinnumálastofnunar með lögum nr. 55/2006. Enn bólar ekkert á þessum 

flutningi. Tilgangur með lagasetningunni var að flytja atvinnumál allra þegna 

samfélagsins á einn stað.  

 

Fyrirtækið sem Umsjónarfélagið hyggst stofna á sér danska fyrirmynd því árið 

2004 hófu Specialisterne starfsemi sína. Í upphafi var um að ræða hlutafélag sem 

Thorkil Sonne fjármagnaði sjálfur. Í desember var stofnuð sjálfseignarstofnunin 

Specialist People Foundation og ánafnaði Thorkil Specialisterne til hennar. 

Megintilgangur Specialist People Foundation er að breiða út þekkingu um 

einhverfu og leggur hún áherslu á þá styrkleika sem fólk með einhverfu býr yfir. 

Einnig leggur hún áherslu á að skapa sem flest launuð störf fyrir fólk með 

einhverfu. Thorkil Sonne er forstjóri stofnunarinnar.  
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Hér verður fjallað um Specialisterne. Thorkil Sonne er stofnandi Specialisterne og 

er hann frumkvöðull því hann er fyrstur til að setja á stofn fyrirtæki sem hefur það 

að markmiði sínu að nýta einkenni einhverfu til að ná forskoti á markaði. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að starfsmenn Specialisterne hafa sýnt umtalsvert betri 

árangur í hugbúnaðarprófunum en aðrir sérfræðingar á þessu sviði. Specialisterne 

hefur í samvinnu við Lego sett fram sérhæfða þjálfun sem starfsmennirnir fara í 

gegnum áður en þeir hefja störf hjá Specialisterne. Nafn fyrirtækisins er ætlað að 

undirstrika að starfsmennirnir séu „sérfræðingar“, þeir búi yfir hæfileikum og 

styrkleikum sem veitir þeim einstaka færni á ákveðnu sviði.  

 

Starfsmennirnir eru flestir staðsettir hjá viðskiptavinum fyrirtækisins. Markmið 

Specialisterne er að vera bestir í því sem þeir gera. Megináherslan er á gæðin sem 

starfsmennirnir skila í verkum sínum. Starfsmennirnir fá greidd samkeppnishæf 

laun og ekki er gefinn afsláttur af vinnu starfsmanna vegna fötlunar þeirra. Til að 

vel takist til við samvinnu starfsmanna með einhverfu og viðskiptavina 

Specialisterne almennt er nauðsynlegt að huga að ákveðnum þáttum sem 

einkennir oft vinnustaðaumhverfi í hátækniiðnaði. Draga þarf úr áreiti til að 

starfsmaður með einhverfu geti einbeitt sér þar sem skynjun starfsmanna með 

einhverfu er oft öðruvísi en annarra starfsmanna. Specialisterne hafa sett fram 

stuðningskerfi við starfsmenn sína til að bregðast við þessu þar sem ákveðinn 

leiðbeinandi ber ábyrgð starfsmönnunum með einhverfu og tengir þá við 

starfsmannahópinn sem fyrir er og stjórnendur. Ef upp koma vandkvæði með 

samstarfið mætir sérstakur tengiliður frá Specialisterne til að greiða úr 

vandkvæðunum.  

 

Þó fyrirtækið Specialisterne sé tiltölulega ungt að árum hefur orðið til mikil 

þekking og reynsla innan þess. Þessa þekkingu og reynslu ætlar Thorkil að deila 

með nokkrum erlendum aðilum sem hafa huga á að koma upp sams konar 

fyrirtæki í eigin landi, svo fleira fólk með einhverfu hafi tækifæri til að taka þátt í 

samfélaginu á sama hátt og aðrir þjóðfélagsþegnar.  

 

Rannsóknarsprurningarnar sem leitast verður við að svara í ritgerðinni eru 

eftirfarandi: Hvers konar fyrirtæki er Specialisterne, hvernig hefur það þróast og 

hvers vegna? Leitast verður við að setja lærdóminn um fyrirtækið í samhengi við 
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íslenskar aðstæður og ætlunin er að kanna hvort sambærilegt fyrirtæki gæti þrifist 

á Íslandi.  

 

Ritgerðin skiptist í 9. kafla. Í fyrsta kaflanum er að finna inngang og annar kafli 

fjallar um aðferðarfræðina sem beitt er í þessari rannsókn. Rannsóknaraðferðin er 

raundæmisrannsókn (e. case study) og rannsóknarsniðið miðast við eina 

skipulagsheild og eitt viðfangsefni. Styrkleiki þessarar rannsóknaraðferðar er sá 

að hún býður upp á möguleika á að afla fjölbreyttra gagna.  

 

Þriðji kaflinn stiklar á stóru um einhverfu og Aspergerheilkenni. Kaflanum er 

ætlað að veita nokkra innsýn inn í heim einhverfunar en hann veitir engan veginn 

tæmandi upplýsingar um fötlunina.  

 

Fjórði kaflinn fjallar um raundæmið en ætlunin er að rýna í Specialisterne, skoða 

hvers konar fyrirtæki er um að ræða og kanna það samhengi sem það starfar í. 

 

Þar sem fyrirtæki eins og Specialisterne á rót sína að rekja til aðstæðna og 

verkefna sem falla undir þriðja geirann, er gerð grein fyrir þriðja geiranum í 

fimmta kafla.  

 

Sjötti kafli fjallar um stefnumiðaða stjórnun, þau fræði skýra tilgang og hlutverk 

skipulagsheilda og auðvelda stjórnendum að greina innra og ytra umhverfi þeirra. 

Fjallað er um ferli stefnumiðaðrar stjórnunar og stefnumótunarskólanna tíu.  

 

Greiningartækin eru til umfjöllunar í sjöunda kafla. Víddir stefnumiðaðrar 

stjórnunar er aðalgreiningartækið en það varpa ljósi á tilvist, innihald, ferli og 

samhengi skipulagsheilda. Fjallað verður um PESTEL greiningu, Fimm 

samkeppniskrafta Porters. Gerð verður grein fyrir Auðlindasýninni og VRIO- 

rammanum ásamt Virðiskeðju Porters og SVÓT yfirliti.  

 

Í áttunda kafla verður rýnt í Specialisterne með þeim verkfærum sem stefnumiðuð 

stjórnun býr yfir. Greiningunni er ætlað að skerpa skilning á viðfangsefninu og 

umhverfi þess. Einnig verður beitt Fimm krafta greiningu Porters á fyrirtækið og 

VRIO greiningu. Fimm krafta greiningunni er ætlað að leiða í ljós þá krafta sem er 
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að finna í ytra umhverfi fyrirtækisins og því getur stafað hætt af. VRIO greiningin 

byggir á auðlindasýn en varpað er fram fjórum spurningum sem lúta að auðlindum 

fyrirtækisins, hæfni þess og getu. 

 

Farið verður yfir lærdóminn af rýninni á Specialisterne í níunda kafla og fjallað er 

um væntanlega Íslenska sérfræðinga út frá þeirri umfjöllun sem farið hefur fram í 

köflunum á undan. Í kaflanum er einnig umfjöllun um næstu skref Íslensku 

Sérfræðinganna. 

 

Lokaorð er að finna í tíunda kafla og þar er rannsóknarspurningunni svarað. Í 

kaflanum er einnig leitast við að setja lærdóminn um Specialisterne í samhengi 

við íslenskar aðstæður og fjallað um möguleikann á stofnun sambærilegs 

fyrirtækis hérlendis.  
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2. Aðferðafræði 
Í þessari rannsókn verður beitt við raundæmisrannsókn og verður þeirri aðferð og 

beitingu hennar í rannókninnni gerð frekari skil í þessum kafla  

 

2.1 Raundæmisrannsóknir 

Raundæmisrannsókn (e. Case study) er skilgreind sem athugun á tilteknu atviki 

eða starfsemi sem nær yfir visst tímabil. Einnig getur hún náð til einstaklinga eða 

hópa. Raundæmisrannsókn byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum og hentar 

því oft stjórnendum skipulagsheilda þegar endurskipuleggja þarf starfsemi, prófa 

þarf ákveðnar kenningar eða meta þá reynslu sem orðið hefur til innan 

skipulagsheildarinnar (Cooper og Schindler, 2006).  

 

Eigindlegar rannsóknir byggja á því að hver og einn á sinn veruleika sem er 

byggður í skynjun hans. Aðferðinni er ætlað að veita innsýn og skilning á því 

viðfangsefni sem rannsakandinn fæst við. Rannsóknaraðferðin er litið formuð sem 

byggir á litlum úrtökum til að veita innsýn og skilning í rannsóknaraðstæður. 

Kafað er dýpra í rannsóknarefnið og fleiri tækifæri fást til að spyrja spurninga en 

með megindlegri aðferð (Cooper og Schindler, 2006). 

 

Raundæmisrannsóknir eru nákvæmar og sundurgreindar rannsóknir á afmörkuðu 

tilviki, einum atburði, hlut eða einu afmörkuðu viðfangsefni (Cooper & Schindler, 

2006). Ákveðið viðfangsefni er rannsakað yfir ákveðinn tíma í ákveðnu samhengi 

en mörkin milli viðfangsefnisins og samhengisins eru ekki alltaf augljós (Yin, 

2003). Þessi rannsóknaraðferð er sögð henta í rannsóknum sem leitast við að svara 

spurningum sem hefjast á spurnarfornöfnunum eða þegar rannsóknin beinist að 

vel afmörkuðu viðfangsefni (Yin, 2003).  

 

Styrkleiki raundæmisrannsókna er fyrst og fremst sá að aðferðin býður upp á 

fjölbreytileika í notkun gagna. Oftast er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir 
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svo sem viðtöl og vettvangskannanir en samhliða má styðjast við ýmis önnur gögn 

en sem dæmi má nefna skjöl, bréf, netsíður og þess háttar (Yin, 2003).  

 

2.2 Rannsóknarsnið 

Með rannsóknarsniði (e. research desing) er átt við þann rannsóknarramma eða þá 

rannsóknaraðferð sem beitt er við rannsóknina. Ekki er alltaf skýrt í rannsóknum 

hvaða rannsóknarsniði er verið að beita en einnig geta rannsóknir verið sambland 

af fleiru en einu rannsóknarsniði.  

 

2.2.1 Helstu rannsóknarsnið í raundæmisrannsóknum 

Yin (2003) fjallar um fjórar helstu tegundir rannsóknarsniða í 

raundæmisrannsóknum.  

1. Rannsókn snýst um eina skipulagsheild og eitt viðfangsefni (e. single case 

design-holistic). 

2. Rannsókn snýst um eina skipulagsheild og mörg viðfangsefni (e. single 

case desing-embedded). 

3. Rannsakaðar eru margar skipulagsheildir og eitt viðfangsefni (e. multiple 

case design-holistic). 

4. Rannsóknin fjallar um margar skipulagsheildir og mörg viðfangsefni (e. 

multiple case design-embedded).  

 

Við hönnun rannsóknarsniðs skipta eftirfarandi þættir máli: 

1. Form rannsóknarspurninga skipta máli en lögð er áhersla á að spurningar 

sem hefjast á spurnarfornöfnum, til dæmis hvernig og hvers vegna. 

2. Rannsakandi verður að hafa einhverja hugmynd um það efni sem hann 

ætlar að rannsaka eða jafnvel tilgátu um efnið og hugsanlegar niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

3. Skilgreina þarf hvert sé hið eiginlega raundæmi sem fjalla á um. 

4. Tengja verður gögnin sem notuð eru í rannsókninni við hugmyndirnar og 

tilgáturnar.  

5. Rannsakandi verður að vera fær um að túlka niðurstöður rannsóknarinnar 

(Yin, 2003). 
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Þegar raundæmisrannsókn beitir þarf rannsakandi að geta spurt mikilvægra 

spurninga og túlkað þau svör sem hann fær. Hann þarf að vera virkur hlustandi, 

búa yfir sveigjanleika og aðlögunarhæfni. Fræðileg þekking rannsakanda á því 

sem verið er að rannsaka þarf að vera góð og hann verður að gæta þess að láta 

fyrirfram mótaðar skoðanir sínar ekki hafa áhrif á túlkun upplýsinga (Yin, 2003). 

 

Í þessari ritgerð er beitt raundæmisrannsókn þar sem fjallað er um eitt afmarkað 

viðfangsefni hjá einni skipulagsheild og eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt í 

formi viðtala við þátttakendur ásamt því að skoða fyrirliggjandi gögn. 

 

Forsendur rannsakenda eða tengsl hans við rannsóknarefnið eru eftirfarandi. 

Rannsakandi býr að nokkurri þekkingu og reynslu af einhverfum einstaklingum. Í 

nánasta vinahring og í fjölskyldu eru einstaklingar með einhverfugreiningar og er 

rannsakandi einnig stuðningsforeldri barns með einhverfu. Jafnframt er 

rannsakandi grunnskólakennari að mennt og hefur nokkra reynslu af því að kenna 

einhverfum nemendum. Rannsakanda er ljóst að reynslan af einhverfum geti haft 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsakandi hefur einnig verið þátttakandi í 

þekkingarhóp innan Umsjónarfélags einhverfa sem undirbýr nú stofnun sams 

konar fyrirtækis og hér er til rannsóknar. Sú staðreynd getur einnig haft áhrif á 

túlkun upplýsinga.  

 

2.3 Söfnun gagna 

Hafa þarf í huga þrjú grundvallaratriði við söfnun gagna í raundæmisrannsóknum 

Það eru fjölbreytni í gagnasöfnun, myndun gagnagruns og myndun samfellu 

gagna til að styðjast við (Yin, 2003).  

 

2.3.1 Fjölbreytni í gagnasöfnun 

Ef leitast er við að safna saman mörgum og ólíkum gögnum, er líklegt að það 

þróist ákveðin samsvörun í gögnunum sem leiðir til þess að niðurstaða 

rannsóknarinnar verður nákvæmari. Rannsóknir þurfa ákveðinn ramma til að 
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styðjast við en Yin (2003) mælir með að þróað sé ákveðið þríhyrningsferli (e. 

progress of triangulation) þar sem gögnin eru greind í samhengi.  

 

Gagnsöfnun fyrir þessa rannsókn hófst í júní 2009. Upphafið var fundur sem 

haldinn var af þekkingarhóp á vegum Umsjónarfélags einhverfra. 

Þekkingarhópurinn hafði hafið samstarf við Thorkil Sonne, stofnanda 

Specialisterne í Danmörku, um stofnun samskonar fyrirtækis á Íslandi. 

Rannsakandi fékk í kjölfar fundarins aðgang að heimasvæði þekkingarhópsins þar 

sem má finna gögn sem hópurinn hafði þegar aflað um Specialisterne. Þar var 

meðal annar að finna sjónvarpsmynd sem sýndi upphaf stofnunar Specialisterne 

og farið var yfir kveikjuna að stofnun fyrirtækisins. Einum starfsmanni er fylgt 

eftir í þjálfun og ráðningarferlinu.  

 

Helstu gögn sem stuðst er við í þessari rannsókn er símaviðtal við Thorkil Sonne, 

stofnanda Specialisterne í Danmörku, upplýsingar voru fengnar af heimasíðu 

Specialisterne og rannsakandi mætti tvisvar í mánuði á fundi með þekkingarhóp 

innan Umsjónarfélagi einhverfa. Skoðaðir voru sjónvarpsþættir sem fjalla um 

Specialisterne, blaðagreinar ásamt öðrum fyrirliggjandi gögnum. Einnig reyndist 

gagnlegt að rýna í raundæmisrannsóknir frá Harvard University um 

Specialisterne. 

 

Í greiningarvinnunni sem lýtur að íslensku umhverfi var stuðst við viðtal við 

Bryndísi Theodórsdóttur sem er í forsvari fyrir Atvinnu með stuðning (AMS) í 

Reykjavík. Sóttar voru upplýsingar á heimasíður Félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins og lesin var skýrsla Félagsmálaráðuneytins Mótum 

framtíð sem fjallar meðal annars um atvinnumál fatlaðra. Sóttar voru upplýsingar 

um gildandi lög og reglugerðir af heimasíðu Alþingis. Fundir þekkingarhópsins 

voru árangursríkir og á þeim komu fram upplýsingar sem rannsakandi nýtti. 

Þekkingarhópurinn hefur útbúið sérstakt vefsvæði sem meðlimir hópsins hafa 

aðgang að. Á vefsvæðinu er að finna gögn um heimsókn Thorkils Sonne til 

Íslands og þar eru vistaðar fundagerðir hópsins. Á svæðinu er einnig að finna 

önnur gögn sem hópurinn hefur viðað að sér, svo sem sjónvarpsmyndir um 

Specialisterne og fréttir frá erlendum fjölmiðlum.  
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Mikilvægar upplýsingar fengust einnig af fundi sem haldinn var á Nordica í 

desember 2009. Bahare Haghsenas, samstarfskona Thorkils í Specialist People 

Foundation og Jerry Higgins, fulltrúi frá CEiS, mættu til fundarins til að gera 

fýsileika könnun fyrir Ísland. CEiS er skoskt ráðgjafarfyrirtæki sem hefur sérhæft 

sig í ráðgjöf til félagslegra skipulagsheilda. Á fundinn mættu aðilar frá 

Greiningar- og ráðgjafastöðinni, Umsjónarfélagi einhverfra og tveir aðilar frá 

Atvinnu með stuðning. Nokkrir aðilar komu sem fulltrúar hugbúnaðar- og 

þekkingarfyrirtækja, fulltrúa áttu Hugur-AX, EMR Heilbrigðislausnir, TM 

Software, Applicon, CCP, Össur og Marel ásamt formanni samtaka 

hugbúnaðarfyrirtækja, Þórólfi Árnasyni. Til fundarins mætti einnig aðili frá 

Leonardo á Íslandi til að kynna styrki sem þekkingarhópurinn getur sótt um. Tveir 

aðilar mættu frá VIRK til að kynna starfsemina.   

 

Þekkingarhópurinn hefur einnig reynst drjúgur upplýsingabrunnur og hafa 

meðlimir hans verið boðnir og búnir að veita aðstoð við rannsóknina. 

 

2.3.2 Myndun gagnagrunns 

Mikilvægt er að gagnaöflunin fari fram með skipulögðum hætti og nauðsynlegt er 

að rannsakandi skrái jafnóðum hjá sér niðurstöðurnar (Yin, 2003).  

 

Rannsakandi hélt dagbók um þá fundi sem fram fóru hjá þekkingarhópnum og 

skráði hjá sér helstu niðurstöður fundanna. Viðtölin við Thorkil Sonne og 

Bryndísi Theodórsdóttur voru hljóðrituð og rannsakandi skrifaði niður 

upplýsingar og spurningar meðan á þeim stóð stóð. Öðrum gögnum er haldið til 

haga í sérmerktum möppum sem báru heiti viðfangsefnisins.  

 

2.3.3 Myndun samfellu gagna til að styðjast við 

Nauðsynlegt getur reynst að rekja gögnin, annaðhvort út frá rannsóknarspurningu 

að niðurstöðu eða öfugt. Slíku er auðveldara að koma við ef samfellu gagna er rétt 

viðhaldið (in, 2003). Öllum gögnum sem stuðst hefur verið við hefur verið haldið 

til haga af rannsakanda. Rafræn gögn hafa verið vistuð inn á sérstöku svæði en þar 

er helst að nefna áðurnefnda sjónvarpsmynd TV2 og BBC, viðtöl eru einnig vistuð 
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í tölvu og á minniskubb, prentuðum gögnum hefur verið haldið saman í 

sérmerktum möppum.   

 

Öflun og greining gagna fór fram allt rannsóknartímabilið og var safnað í gegnum 

virka þátttöku rannsakanda. Margprófun (e. triangulation) byggir á öflun gagna 

eftir mismunandi leiðum (Hitchock & Huges, 1999). Tilgangurinn er að fá 

upplýsingar frá mörgum sjónarhornum til að auka á áreiðanleika rannsóknarinnar.  

 

2.4.1 Viðtöl 

Hluti gagnaöflunar fyrir rannsóknina fór fram á formi viðtala. Rannsóknarviðtal 

hefur þann tilgagn helstan að afla upplýsinga um ákveðið viðfangsefni út frá 

reynslu, viðhorfum og skilningi viðmælenda. Rannsakandinn kynnir viðmælenda 

efni viðtalsins og fylgir svörum eftir með spurningum (Kvale, 2009).  

 

Viðtöl eru mikilvæg leið við gagnaöflun í raundæmisrannsóknum en nokkuð er 

mismunandi hvernig þau eru framkvæmd. Ýmist getur verið um opnar eða lokaðar 

spurningar að ræða, en oft er sú leið valin að hafa spurningarnar ýmist opnar eða 

lokaðar. Opnar spurningar gefa viðmælanda færi á að tjá sig og hefur hann mikið 

um það að segja hvaða stefnu viðtalið tekur. Lokaðar spurningar eru afmarkaðri 

sem krefjast oft afmarkaðra og afgerandi svara. Svör lokaðrar spurninga eru oftast 

styttri (Bryman & Bell, 2007).  

 

Rannsakandi leitaðist við að hafa spurningarnar opnar í þessari rannsókn til að fá 

sem mestar upplýsingar frá viðmælendum, því þær krefjast lengri svara. 

Spurningarlistanum var ekki fylgt nákvæmlega eftir og í viðtölunum sjálfum 

komu oft fram nýir vinklar sem rannsakandi hafði ekki áttað sig á.  

 

2.4.2 Greining gagna 

Í raundæmisrannsóknum hefur ekki verið þróuð sérstök tækni til að greina gögn. 

Aðferðin reynir því á túlkun rannsakanda á þeim gögnum sem hann hefur yfir að 

ráða. Algeng aðferð við greiningu gagnanna er að finna ákveðið mynstur eða 
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þema og leita að samsvörun í gögnunum (Yin, 2003). Mynstrið í gögnunum 

skapar samsvörun.  

 

Viðtölin í rannsókninni voru hljóðrituð en þau voru ekki afrituð frá orði til orðs. 

Viðtölin voru mislöng eða allt frá klukkustund til tveggja klukkustunda. Af 

heimasíðu Specialisterne voru fengnar ákveðnar upplýsingar og þær fengust 

staðfestar í sjónvarpsmyndum sem rannsakandi skoðaði. Einnig fengust 

mikilvægar upplýsingar úr blaðagreinum, erlendum sem innlendum og gagnlegt 

reyndist að rýna í raundæmi frá Harvard University sem fjalla um Specialisterne 

eins og áður hefur komið fram. Upplýsingar voru skráðar niður og út frá þeim var 

raundæmið mótað. Fundir með þekkingarhópnum áttu einnig þátt í að dýpka 

skilning rannsakanda á viðfangsefninu. Rannsakanda reyndist lærdómsríkt að 

hlusta aftur á viðtölin þegar rannsóknin var lengra á veg komin. Sá möguleiki að 

geta hlustað aftur á viðtal er ótvíræður kostur því með endurtekinni hlustun komu 

í ljós atriði sem rannsakanda yfirsáust í fyrstu umferð.  

 

2.5 Réttmæti  

Ávallt þarf að huga að réttmæti (e. validity) og áreiðanleika (e. reliability) 

rannsókna en gæði þeirra byggja að miklu leyti á þessum tveimur þáttum. 

Réttmæti rannsókna má skipta í þrennt það er réttmæti út frá uppbyggingu 

rannsóknar sem og innra og ytra réttmæti (Yin, 2003). 

 

2.5.1 Réttmæti út frá uppbyggingu rannsóknar 

Fjölbreytni í gagnaöflun og samfella í gögnum styður við réttmæti í uppbyggingu 

rannsóknar. Rannsókn sem studd er margs konar ólíkum gögnum er líklegri til að 

sýna samræmi milli niðurstöðu hennar og veruleikans sem rannsakaður er (Yin, 

2003).  

 

2.5.1.1 Innra réttmæti 

Innra réttmæti byggist á að unnið sé þannig úr gögnunum að samræmi sé á milli 

niðurstöðu rannsóknarinnar og þess sem rannsakað var (Yin, 2003).  
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Rannsakandi lagði sig fram um að finna samræmi í þeim fjölbreyttu gögnum sem 

aflað var til að byggja niðurstöður þessarar rannsóknar á.  

 

2.5.1.2 Ytra réttmæti 

Ytra réttmæti vísar til þess að hve miklu leyti sé hægt að alhæfa um önnur sams 

konar raundæmi út frá niðurstöðum raundæmisrannsóknarinnar eða að hvað miklu 

leyti aðrir rannsakendur hefðu komist að sömu niðurstöðu ef þeir hefðu byggt 

rannsókn sína á sömu rannsóknaraðferð (Yin, 2003).  

 

Ljóst er að ákveðin hætta er á hlutdrægni í raundæmisrannsóknum, því 

rannsakandi þarf að vinna úr gögnunum og ákveða hvernig beri að túlka þau. 

Gagnrýnin hugsun rannsakanda er því afar mikilvægt í raundæmisrannsóknum. Í 

þessari rannsókn var gögnum safnað eftir mismunandi leiðum og á þann hátt var 

leitast við að gera rannsóknina sem réttmætasta. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

skoða ákveðið raundæmi en ekki að átta sig á hvernig það er í samanburði við 

önnur raundæmi. Rannsókninni er ekki ætlað að heimfæra niðurstöður yfir á aðrar 

skipulagsheildir. Rannsakandi hefur verið þátttakandi í þekkingarhópnum sem 

stefnir að því að stofna fyrirtæki í anda Specialisterne. Rannsakandi hefur sótt um 

styrki fyrir hópinn og mætt á fund hjá Umsjónarfélagi einhverfa þar sem hann tók 

þátt í að kynna Specialisterne fyrir foreldrum einhverfra ungmenna. Þessi þátttaka 

rannsakanda getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar og hefur rannsakandi 

það í huga við túlkun og úrvinnslu gagna 

 

2.6 Áreiðanleiki  

Áreiðanleiki gengur út á að hægt sé að endurtaka rannsóknina og fá út sömu 

niðurstöðu. Þau viðmið sem áreiðanleiki styðst við segja til um að hvað miklu 

leyti aðrir rannsakendur hefðu komist að sömu niðurstöðu ef þeir hefðu stuðst við 

sömu rannsóknaraðferð (Yin, 2003).  

 

Í rannsókninni hefur verið leitast við að tryggja áreiðanleika með fjölbreytni í 

gagnaöflun. Í upphafi var stefnt að því að fara til Danmerkur í vettvangskönnun 

og taka viðtöl við helstu stjórnendur og starfsmenn Specialisterne. Í lok júli var 
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ljóst að ekkert yrði af ferðinni. Skipulagsbreytingar stóðu yfir hjá fyrirtækinu og 

verið var að ráða nýjan framkvæmdastjóra til starfa, en hann tók við störfum um 

mánaðarmótin júlí/ágúst 2009. Telur rannsakandi að þessi vettvangskönnun hefði 

verið til þess fallin að styrkja rannsóknina og þykir miður að ekki varð af henni.  

 

2.7 Gagnrýni 

Raundæmisrannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir að vera ekki nógu vísindalegar 

rannsóknir (Yin, 2003). Ekki má missa sjónar á því að raundæmisrannsóknir 

ganga út frá því að rannsaka ákveðið raundæmi eða viðfangsefni og þáttur 

rannsakanda er að öðlast góða yfirsýn yfir það. Það er ekki markmið 

raundæmisrannsókna að komast að því hvernig raundæmið er í samanburði við 

önnur tilvik heldur er ætlunin að að rannsakandi átti sig á hvernig þessu tiltekna 

raundæmi er háttað. Með raundæmisrannsókn er ekki hægt að alhæfa um aðra en 

þá sem eru til rannsóknar í það skiptið (Bryman & Bell, 2007).  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eiga til að mynda aðeins við fyrirtækið sem verið er 

að fjalla um eða Specialisterne og ekki er hægt að alhæfa út frá henni um önnur 

fyrirtæki. 
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3. Einhverfurófið 
Í þessum kafla verður gerð stuttlega grein fyrir einhverfu og Aspergerheilkennum. 

Umfjölluninni er ætlað að gefa lesandanum nokkra mynd af þeirri fötlun sem 

starfsmenn Specialisterne búa við. Einnig verður gerð grein fyrir þremur 

sjónarhornum sem ríkja um fatlanir.  

 

Tíðni einhverfu í heiminum er 0,6% til 1% og samkvæmt rannsóknum eru einn af 

hverjum 150 einstaklingum með fötlun á einhverfurófinu. Á Íslandi eru því um 

2000 til 3000 einstaklingar með fötlun á einhverfurófi. Minnihluti þessara 

einstaklinga hefur fengið greiningu eða um 1000 einstaklingar. Fötlunin er 5 til 10 

sinnum algengari hjá drengjum en stúlkum. Sama tíðni einhverfu kemur fram um 

allan heim og í öllum stéttum, en sýnt hefur verið framá erfðatengsl í 

tvíburarannsóknum. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að hærri tíðni einhverfu er 

að finna hjá fjölskyldum þeirra sem leggur stund á eða hefur menntun í 

raungreinum. Vísindagreinarnar raðast á eftirfarandi hátt stærðfræði, 

tölvunarfræði, eðlisfræði, verkfræði, læknisfræði og líffræði en hæst er hlutfallið 

innan stærðfræðinnar (Evald Sæmundsen, 2009; Umsjónarfélag einhverfra, 2007).  

 

Einhverfa er samansafn hegðunareinkenna sem öll tengjast truflun á taugaþroska. 

Einkennin birtast á mismunandi tímum eftir fæðingu. Þau geta verið fá, eða mörg, 

væg eða mikil en þessir þættir ákvarða alvarleika þeirra. Til að lýsa þessum 

breytileika er notað hugtakið einhverfuróf (e. autism spetrum). Raskanir á 

einhverfurófi eru mismundandi birtingamyndir af einhverfu (Evald Sæmundsen, 

2009; Umsjónarfélag einhverfra, 2007).  

 

Upphaf umfjöllunar um einhverfu og Aspergerheilkennis má rekja til Kanners 

(1943) og Asperger (1944). Kanners setti fyrstur fram lýsingu á alvarlegasta hluta 

einhverfurófsins, en sá hluti hefur sterk tengsl við þroskahömlun og flogaveiki. 

Asperger lýsti einhverfusálsýki, sem síðar var nefnd í höfuðið á honum, en hann 

fékkst við vægari einkennafræði og minni skerðingu á taugaþroska. Vísindamenn 

hafa enn ekki rannsakað til fulls alla þá margslungnu þætti sem heyra undir 
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einhverfurófið. Mörg svið eru enn órannsökuð eða rannsóknir á þeim stutt á veg 

komnar. (Evald Sæmundsen, 2009; Umsjónarfélag einhverfra, 2007).  

 

3.1 Einhverfa  

Einhverfa er fötlun sem sést ekki utan á fólki, en hún kemur í ljós við samskipti og 

hún hefur mikil áhrif á líf þeirra sem eru á einhverfurófinu (Umsjónarfélag 

einhverfra, 2007). Fólk með einhverfu getur haft hvaða greindarvísitölu sem er. Ef 

einstaklingur mælist á greindarprófi með meðalgreind eða fyrir ofan meðaltal þá 

telst einstaklingurinn vera hátt fúnkerandi (e. high functioning autism/HFA). Ef 

einstaklingur uppfyllir öll viðmið hátt fúnkerandi einstaklinga nema þau sem 

snerta samskiptafærni og/eða seinkaðan málþroska telst hann hafa 

Aspergerheilkenni (Baron-Cohen, 2002).  

 

Einstaklingar með einhverfu hafa mismunandi einkenni en þrjú grunnatriði eru þó 

flestum sameiginleg.  

 

3.1.1 Félagsfærni 

Færni í félagslegu samspili er oft skert. Einhverfur einstaklingur virðist áhugalaus 

um samskipti við aðra, tengsl við jafnaldra er takmörkuð, hann á erfitt með að 

herma eftir öðrum og deilir hvorki gleði sinni né sorgum með öðrum (Orri 

Smárason, 2005). Einstaklingur með einhverfu myndar takmarkað augnsamband 

við aðra, les illa úr svipbrigðum og látbragði fólks í kringum sig og sýnir litla 

gagnkvæmni (Evald Sæmundsen, 2009).  

 

3.1.2 Tjáning 

Mál, tjáning og leikur þróast ekki á eðlilegan hátt hjá barni með einhverfu. Sum 

börn ná ekki tökum á töluðu máli þrátt fyrir fullkomna heyrn og önnur hafa 

seinkaðan málþroska. Þau nota málið á sérstæðan hátt, endurtaka sömu 

setningarnar aftur og aftur eða tala um sjálfa sig í þriðju persónu. Einstaklingur 

með einhverfu á í erfiðleikum með að halda upp eða hefja samræður og margir 

sýna lítið frumkvæði til samskipta (Umsjónarfélag einhverfra, 2007; Evald 
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Sæmundsen, 2009). Sumir endurtaka einstök orð eða hluta af tali annarra og nota 

ekki tónhæð eða hljóðfall tungumálsins með réttum hætti (Orri Smárason, 2005).  

 

3.1.3 Árátta og áhugamál 

Sérkennileg, áráttukennd hegðun er oft áberandi hjá einstaklingum með einhverfu. 

Hún getur falist í síendurteknum hreyfingum, til dæmis að rugga sér fram og aftur 

eða veifa höndunum. Hún getur komið fram í flóknum áhugamálum sem 

einskorðast við þröng viðfangsefni eða óvenjulegan áhuga á ákveðnum 

eiginleikum hluta (Umsjónarfélag einhverfra, 2007; Evald Sæmundsen, 2009). 

Einstaklingar með einhverfu getur haft mikla þörf fyrir stöðugleika eða reglufestu 

í sínu daglegu lífi (Orri Smárason, 2005).  

 

Talið er að um 70% þeirra sem greinst hafa með einhverfu séu einnig með 

greindarskerðingu og um 20% fá flogaveiki einhvern tíma ævinnar. Mörg börn 

með einhverfu hafa einkenni ofvirkni en önnur eru afar lítið virk. Svefntruflanir 

og truflanir á matarvenjum fylgja oft einhverfu. Einstaklingar með einhverfu eiga 

oft erfitt með að sætta sig við breytingar á daglegri athafnaröð og fá sumir 

reiðiköst af litlu tilefni. Alvarlegir hegðunarörðugleikar, svo sem sjálfsskaðandi 

hegðun er þekkt meðal fólks með einhverfu (Umsjónarfélag einhverfra, 2007). 

 

3.2 Aspergerheilkenni 

Aspergerheilkenni er fötlun sem skyld er einhverfu. Einkennin eru mörg hin sömu 

en taka til færri hegðunarþátta. Einstaklingar með Aspergerheilkenni eru ekki með 

alvarlega skertan mál- og vitsmunaþroska. Einkennin koma fram á tveimur 

sviðum, í félagsfærni, í sérkennilegri eða áráttukenndri hegðun og sérstökum 

áhugamálum (Umsjónarfélag einhverfra, 2007; Baron-Cohen, 2002).  

 

3.2.1 Félagsfærni 

Einstaklingar með Aspergerheilkenni eiga erfitt með að lesa úr svipbrigðum, 

augnarráði, bendingum eða líkamsstöðu. Þeir lifa sig ekki inn í tilfinningar 

annarra og gefa öðrum ekki hlutdeild í eigin tilfinningum. Þeim getur reynst erfitt 
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að bindast vináttuböndum sem byggjast á því að deila áhugamálum og 

tilfinningum á gagnkvæman hátt. Þeir bregðast ekki alltaf við áreitum í umhvefinu 

á viðeigandi hátt (Umsjónarfélag einhverfra, 2007).  

 

3.2.2 Áráttukennd hegðun og sérkennileg áhugamál 

Einstaklingar með Aspergerheilkenni hafa tilhneigingu til að fá þráhyggjukenndan 

áhuga á þröngt afmörkuðum hugaðrefnum sem oft eru óvenjuleg og sem erfitt er 

að deila með öðrum (Umsjónarfélag einhverfra, 2007). 

 

3.2.3 Önnur algeng einkenni   

Einstaklingar með Aspergerheilkenni eru oft klaufarlegir í hreyfingum og með 

slaka samhæfingu. Þeir eiga í erfiðleikum með óhlutbundna hugsun og 

málskilningur er bókstaflegur. Málnotkun er sérkennileg bæði hvað varðar 

orðanotkun og hljómfall. Þeir eru fastheldnir á venjur og breytingar á venjum 

daglegs lífs geta verið þeim erfiðar og valdið kvíða eða vanlíðan (Umsjónarfélag 

einhverfra, 2007). 

 

3.3 Skynjun 

Einstaklingar með einhverfu eru oft meðvitaðir um fötlun sína. Þeir telja að rót 

vandans megi rekja til skynjunar sem sé frábrugðin skynjun þeirra sem ekki eru 

með einhverfu. Í frásögnum fólks með einhverfu koma fram lýsingar á skynjun 

sem er öðruvísi en flestir eiga að venjast en þessi skynjun veldur þeim oft 

óþægindum og erfiðleikum. Í sumum tilfellum getur þessi skynjun geti leitt af sér 

sérstaka hæfileika (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2007).  

 

Margir af heimsins mestu hugsuðum hafa náð aðdáunarverðum árangri sem þakka 

má þrákelkni, námshæfileikum, sérstökum hugsunargangi og athyglisgáfu þegar 

kemur að því að huga að smáatriðum. Sennilega áttu Albert Einstein, Sókrates, 

Charles Darwin og Sir Isaac Newton það allir sameiginlegt að vera með milda 

útgáfu af einhverfu eða Aspergerheilkenni. Sagan segir að Edison hafi gert yfir 

2000 tilraunir áður en hann náði að fá ljósglætu á fyrstu ljósaperuna. Eitt af 
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einkennum Aspergerheilkennis er gott úthald til endurtekninga og hæfileiki til að 

sökkva sér djúpt niður í þau verkefni sem vekja áhuga, svo djúpt að erfitt er fyrir 

utanaðkomandi aðila að ná sambandi við viðkomandi á meðan (Specialisterne, 

á.á).  

 

3.3.1 Skilningarvitin 

Í skynjun felst móttaka áreitis í skynfæri, umbreyting þess í taugaboð en það felur 

í sér skynhrif, færslu þessara boða til heila og túlkun boðanna þar í samræmi við 

fyrri reynslu einstaklings. Skilningarvitin samanstanda af sjón, heyrn, lyktar- og 

bragðskyni, tilfinningum sem meðal annars fela í sér snertiskyn, hita- og 

kuldaskyn, sársaukaskyn og þrýstiskyn ásamt sjötta skilningarvitinu (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2007). 

 

Önnur skyn eru stöðuskyn sem gefur til kynna í hvaða stöðu viðkomandi er og 

hvaða hreyfingar hann framkvæmir en einnig jafnvægisskyn sem er ómeðvitað en 

hlutverk þess er að gera fólk meðvitað um þyngdaraflið, eigin þyngd og 

staðsetningu í umhverfinu. Jafnvægisskynið gerir mönnum kleift að stjórna og 

áætla hraða hreyfinga (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2007). 

 

Miðtaugakerfið samhæfir skilaboð frá fleiri en einu skynsviði í einu og gefur því 

merkingu. Það kemur skipulagi á skynboðin svo þau megi koma að gagni. Truflun 

á samhæfingu skynsviða er algeng hjá einstaklingum með einhverfu og 

Aspergerheilkenni. Þessar truflanir geta lýst sér í of mikilli skynjun eða 

ofurnæmni. Skynjunin getur verið of lítil til dæmis lítið sársaukaskyn, en það 

getur líka sveiflast frá því að vera of lítil skynjun til of mikillar skynjunar. 

Skynjun getur einnig seinkað og boðin berast of seint eða að kerfið yfirfyllist af 

skynjunum. Samskynjun (e. synaesthesia) kallast það þegar eitt skynáreiti veldur 

svörun á öðrum skynsviðum, ákveðið hljóð getur til að mynda framkallað 

ákveðinn lit (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2007).   

 

Einstaklingur með einhverfu getur látið truflast af sumum áreitum en heillast af 

öðrum, en sumir eiga í erfiðleikum með að túlka skynhrif sem þeir verða fyrir. 
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Skynjunartruflanir eru mismunandi eftir einstaklingum og geta einnig verið 

breytilegar eftir dögum eða tímabilum (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2007).  

 

3.3.2 Skyntruflanir 

Jarþrúður Þórhallsdóttir (2007) bendir á að algengustu skyntruflanir hjá fólki með 

einhverfu séu truflun á heyrnarskynjun en kannanir benda til þess að 87% 

einstakling með einhverfu finni fyrir þeim, 81% hafa truflanir á sjónskynjun, 77% 

hafa truflun á skynjun snertingar, rúmlega helmingur hafa truflun á lyktarskyni og 

30% hafa truflun á bragðskyni.  

 

Truflun á heyrnarskynjun getur valdið hræðslu hjá einstaklingi með einhverfu, en 

einnig sársauka og svefntruflunum. Truflunin veldur oft erfiðri hegðun hjá 

einstklingi með einhverfu sem leiðir til þess að hann missir stjórn á sér. Truflun á 

heyrnarskynjun gerir samskipti við aðra flókin, sundurgreining hljóða er erfið og 

þau renna saman (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2007). 

 

Truflun á sjónskynjun getur leitt til þess að einstaklingar með einhverfu sjái 

smáatriði mjög skýrt en ekki heildarmyndina. Þeir geta haft sterka sjón til hliðar 

en sjá ekki hluti á réttan hátt sem eru beint framundan, sjónsviðið getur einnig 

verið afar vítt. Dýptarskyn er oft truflað hjá einstaklingum með einhverfu, einnig 

rúmskynjun og skynjun á stærð, lögun og hreyfingu hluta svo fram getur komið 

bjögun á sjónsviðinu. Fólk með einhverfu hefur oft afar gott sjónminni (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2007). 

 

Truflun á skynjun snertingar felur oft í sér ofurnæmi fyrir henni eða jafnvel 

sársauka, bruna- og/eða kláðatilfinningu (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2007). 

 

Truflun á lyktarskynjun getur valdið höfuðverkjum hjá fólki með einhverfu, 

einnig magaverk og ógleði. Þessi skynjun veldur því að sumir finna fyrir lykt sem 

ekki er til staðar (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2007). 

 

Truflanir á skynjun veldur einstaklingum með einhverfu oft hræðslu og kvíða. Til 

að draga úr hræðslu eða kvíða er mikilvægt að virða þarfir einstaklingsins og gefa 
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honum tíma til að svara því boðin berst honum hægar. Sá sem er í samskiptum við 

einstakling með einhverfu þarf að sýna stillingu og vera í jafnvægi. Sjónrænar 

vísbendingar, ákveðið skipulag og fyrirsjáanleiki eiga þátt í að auka öryggi fólks 

með einhverfu (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2007). 

 

3.4 Fötlun eða styrkleiki? 

Einstaklingar sem greinanst með Aspergerheilkenni hafa eðlilega greind og 

eðlilega tjáningargetu sem aðgreinir þá frá þeim sem greinast með einhverfu. Þeir 

eiga þó í erfiðleikum með félagslegt samspil og sýna áráttukennda hegðun, auk 

þess að hafa þröng og afmörkuð áhugasvið. Þeir sem greinast með 

Aspergerheilkenni hafa það sameiginlegt með einstaklingum með einhverfu að 

þeir hafa ríka þörf fyrir stöðugleika og reglufestu í daglegu lífi. Menn eru ekki á 

eitt sáttir hvort Aspergerheilkenni sé sérstök röskun innan einhverfurófsins eða 

hvort um sé að ræða vægari tilfelli af einhverfu (Orri Smárasons, 2005).  

 

Simon Baron–Cohen (2002) sem telst vera einn fremsti sérfræðingur í einhverfu í 

heiminum í dag velti fyrir sér hvort Aspergerheilkenni þurfi endilega að teljast 

vera fötlun. Í heimi þar sem ætlast er til að einstaklingarnir séu félagslyndir, er 

litið á einstaklinga með Aspergerheilkenni sem fatlaða. Telur Baron-Cohen að ef 

væntingar umhverfisins breytast eða ef umhverfið er annað, væri ekki litið á fólk 

með Aspergerheilkenni sem fatlað. Það er þekkt staðreynd varðandi aðrar fatlanir 

að hugmyndir um fatlanir og örorku eru háðar umhverfinu, bæði menningarlega 

og líffræðilega. 

 

Evald Sæmundsen (2009) tekur undir þetta sjónarhorn og bendir hann á að 

styrkleikar geti komið fram hjá öllum einstaklingum ef miðað er við þá sjálfa, 

óháð greind. En einstaklingar í öllum flokkum einhverfu geta haft mismunandi 

mynstur veikleika og styrkleika. Sami eiginleiki getur verið veikleiki við vissar 

kringumstæður en styrkleiki við aðrar.  

 

Þau einkenni einhverfu, að hafa afar þröng áhugamál, að getað einbeitt sér að 

afmörkuðu viðfangsefni í langan tíma, að hafa allt í föstum skorðum, að gera 

hlutina alltaf í sömu röð og að hafa meiri áhuga á hlutum en fólki getur beint eða 
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óbeint leitt til þess að árangur næst í vísindum. Þessi einkenni geta orðið að 

mikilvægir þættir við að ná stöðugleika í verkferlum, þar sem föst atburðarás 

skiptir máli (Evald Sæmundsen, 2009).  

 

Einstaklingar með Aspergerheilkenni þurfa ekki að teljast fatlaðir í umhverfi þar 

sem sóst er eftir mikilli einbeitingu og þar sem þörf er á að greina smáatriði. Í því 

félagslega umhverfi sem við lifum flest í er ekki auðvelt að koma auga á beinan 

ávinning af því að vera eftirtektasamur þegar kemur að smáatriðum, en í heimi 

stærðfræðinnar, upplýsingatæknigeirans, skráningu, tónlist, málvísindum, 

verkfræði eða raunvísindum er um að ræða augljósan ávinning sem getur átt ríkan 

þátt í velgengni, frekar en hún sé talin til fötlunar. Í heimi viðskiptanna getur 

stærðfræðiárátta sem felur í sér brennandi áhuga á að reikna út áhættu og ágóða án 

þess að blanda saman við niðurstöðurnar samúð eða umhyggju fyrir tilfinningum 

samstarfsmanna eða samkeppnisaðila gefið óendanlega möguleika (Baron-Cohen, 

2002). 

 

Prófessor Temple Grandin er þekkt fyrir einstakar bækur og fyrirlestra um 

einhverfu, en hún greindist ung með Aspergerheilkenni. Hún fann leið til að takast 

á við hamlandi einkenni fötlunar sinnar. Á Geneve Center ráðstefnunni um 

einhverfu sem haldin var Toronto í nóvember árið 1998 spurði hún ráðstefnugesti 

hvað þeir héldu að myndi gerast ef einangruð væru öll gen fyrir einhverfu úr 

genamengi mannsins. Hennar svar var á þá leið að heimurinn stæði uppi með hóp 

af fólk sem stæði í hring í helli, spjallaði og blandaði geði en næði ekki að 

framkvæma neitt af viti! Gen fyrir einhverfu geta leitt til ólíkra vitsmunalegra 

hátta sem hafa ómetanlegt hagnýtt gildi einir og sér (Baron-Cohen o.fl.,1998; 

Baron-Cohen, Wheelwright, Stott, Bolton & Goodyer, 1997).  

 

Í sama streng tekur aðstoðarmaður Baron-Cohen sem er greindur með 

Aspergerheilkenni og starfar við Yale. Hann telur að ef hann og hans líkar séu 

einhverfir þá séu allir hinir andstæðan eða fjölhverfir (e. heterist). Einkenni þeirra 

er þá að þeir eru upppeknir að því mynda augnsamband við aðra og 

einbeitingarleysi þeirra veldur því að þeim yfirsjást smáatriði eins og 

smápeningur á mynstruðu teppi eða númeraplötur bíla. Hvort er þá fötlun? Þessar 

litlu frásagnir í gamansömum dúr eiga fyrst og fremst að undirstrika þann mun 
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sem er á einstaklingum og vekja upp spurningar um hvers vegna litið er á einn hátt 

sem fötlun (Baron-Cohen, 2002).  

 

3.5 Þrenns konar sjónarhorn 

Til að draga úr afleiðingum fötlunar þarf að huga vel að aðstæðum fatlaðs fólks. 

Tvö sjónarhorn eru helst ríkjandi þegar fjallað er um fatlanir. Annars vegar er um 

að ræða líffræðilegt sjónarhorn sem leggur áherslu á skerðingu einstaklings með 

fatlanir en hins vegar félagslegt sjónarhorn, þar sem sjónum er beint að þeim 

hindrunum sem fatlað fólk mætir í umhverfinu og eiga sinn þátt í að skapa 

fötlunina.  

  

3.5.1 Líffræðilega sjónarhornið 

Í líffræðilega sjónarhorninu er lögð áhersla á frávikið frá því sem eðlilegt er talið 

og er þetta frávik meginástæða fötlunar (Rannveig Traustadóttir, 2004).  

 

Höfuðáhersla innan líffræðilega sjónarhornsins er á greiningu, meðferð, 

endurhæfingu eða umönnun. Lítill gaumur er gefinn að samspili umhverfis og 

fötlunar.  

 

Líffræðilega sjónarhornið hefur verið gagnrýnt fyrir að binda vanda fatlaðs fólks 

við þá skerðingu sem það býr yfir. Ekki er horft til umhverfisins og ekki er gert 

ráð fyrir að hægt sé að breyta umhverfinu á þá leið að það dragi úr áhrifum 

fötlunarinnar. Í stefnumótunarskýrslu Félagsmálaráðuneytisins Mótum framtíð er 

bent á að breytingar í umhverfi fela ekki einungis í sér bætt aðgengi að 

byggingum eða tæknileg hjálpartæki, heldur einnig breytingu á viðhorfum 

almennings til fatlaðs fólks, vitund um það og bætt aðgengi fatlaðra að námi og 

starfi.  

 

3.5.2 Félagslega sjónarhornið 

Innan félagslega sjónarhornsins er lögð rík áhersla á að samfélagsleg staða 

fatlaðra sé til þess fallin að hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd þess og gerir því erfitt 
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fyrir með að njóta sín. Fólk sem býr við fötlun þarf að vera sýnilegt og virkir 

þátttakendur í samfélaginu til að það fái notið sín til jafns við aðra 

þjóðfélagsþegna (Félagsmálaráðuneytið, 2006; Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Fræðimenn vilja margir hverjir þróa þetta sjónarhorn betur og sníða af því helstu 

vankantana. 

 

Mikilvægt er að fræðimenn komi sér saman um merkingu hugtaksins fötlun. Í 

fyrrgreindri stefnumótunarskýrslu er bent á eftirfarandi ástæður fyrir því 

mikilvægi að skýr skilgreining liggi fyrir:  

 

Ráðandi skilningur á fötlun hefur sín áhrif á viðhorf til fólks sem býr við 
slíkt ástand. Sé litið á fötlun sem galla sem búi innra með einstaklingnum 
eru það rökrétt viðbrögð að vilja lækna, grípa til meðferðar eða 
endurhæfingar. Sé hins vegar litið svo á að fötlun eigi sér einnig rætur í 
félagslegum hindrunum þá hljóta viðbrögðin jafnframt að beinast að 
samfélagslegum breytingum og úrræðum (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

 

3.5.3 Velferðarsýn Norðurlandanna 

Norðurlöndin hafa komið fram með sameiginlegar hugmyndir sem eiga rætur 

sínar að rekja til félagslega sjónarhornsins. Þar er lögð rík áhersla á tengsl 

einstaklingsins og samfélagasins, telst það bundið aðstæðum hvort skerðing á 

færni verði að fötlun. Samkvæmt þessu sjónarhorni telst fötlun því vera afstæð, 

hún verði í raun til í samspili einstaklings og umhverfis (Félagsmálaráðuneytið, 

2006).  

 

Norræna ráðherranefndin setti fram aðgerðaáætlun fyrir árin 2005-2007 um 

Aðgengi fyrir alla. Með stefnumótun og skilvirkum aðgerðum á að bæta 

samfélagslegt aðgengi til að draga úr hindrunum sem fatlað fólk stendur frammi 

fyrir. Félagsmálaráðuneytið var þátttakandi í mótun aðgerðaráætlunarinnar og 

leggur ráðuneytið áherslu á sýnileika fatlaðs fólks, telur það að efla þurfi almenna 

þekkingu og vitund um málefni fatlaðra ásamt því að fjarlægja þær félagslegu 

hindranir sem mætir fólki með fötlun í íslensku samfélagi (Félagsmálaráðuneytið, 

2006). 
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Danmörk, Svíþjóð, Noregur og Finnland eiga það meðal annars sameiginlegt hafa 

byggt upp öflugt félags- og heilbrigðiskerfi. Almannatryggingar tryggja til að 

mynda örykjum betri lífskjör en almennt gerist í öðrum löndum. Forsendur 

kerfisins eru hátt skattahlutfall en skattfé er notað til að jafna lífskjör þegnanna. 

Litið er til þessa kerfis sem fyrirmyndar víða um heim (Félagsmálaráðuneytið, 

2006).  

 

Á Íslandi er valin hliðstæð leið, grundvallar sjónarmið eru þau sömu, en gengið er 

skemur en á Norðurlöndunum og varið er lægri fjárhæð til málaflokksins því 

skattahlutfall er enn sem komið er lægra hér á landi og útgjöld til velferðarmála er 

lægra sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (Stefán Ólafsson & Kolbeinn 

Stefánsson, 2005; Félagsmálaráðuneytið, 2006).  
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4. Specialisterne 
Í þessum kafla verðu fjallað um raundæmið Specialisterne, sagt verður frá því 

hvaða atburðir leiddu til þess að fyrirtækið var stofnað og á hvaða hugmyndafræði 

það byggir. Fjallað verður um veikleika í skipulagi og framkvæmd hugprófanna 

sem Thorkil Sonne, stofnandi Specialisterne, nýtti til að koma á framfæri 

sérstökum hæfileikum einhverfra starfsmanna. Lýst er þeirri áskorun sem felst í 

því að stjórna einhverfum starfsmönnum og litið er yfir helstu ávinninga og 

hindranir sem fyrirtækið stendur frammi fyrir. Loks verður stutt umfjöllun um 

framtíðarsýn fyrirtækisins.  

 

4.1 Upphaf Specialisterne 

Upphafið að stofnun Specialisterne má rekja til þess að í nóvember 1999 greindist 

sonur Thorkils Sonne með einhverfu. Í kjölfarið tók Thorkil til við að afla sér 

upplýsinga um röskunina sem gætu leitt til þess að sonur hans og fjölskyldan öll 

nyti betri lífsskilyrða. Ekki leið á löngu þar til Thorkil áttaði sig á því að nánast 

allt lesefni um einhverfu fjallar um hvað fólk á einhverfurófinu getur ekki gert. 

Minna er fjallað um hvað fólk með þessa röskun getur gert (Wareham & Sonne, 

2008). 

 

Meðal þess sem Thorkil komst að við lesturinn var að um 1% íbúa í heiminum er 

talið vera á einhverfurófinu og þar af stunda aðeins um 6% atvinnu sem þeir fá 

greidd laun fyrir. Áhrif atvinnuleysis á einhverfa einstaklinga eru oft einsemd, 

þunglyndi og eiturlyfjaneysla sem bætist ofan á einkenni einhverfunnar. Kannanir 

hafa leitt í ljós þá sorglegu staðreynd að 40% einhverfra á enga vini (Wareham & 

Sonne, 2008). 

 

Lesefnið leggur áherslu á að einstaklingar á einhverfurófinu eiga erfitt með 

félagsleg samskipti þar sem þeim gengur illa að lesa úr látbragði og svipbrigðum 

fólks. Þeir átta sig ekki á kaldhæðni eða öðrum óbeinum skilaboðum. Einhverfum 
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einstaklingum gengur illa að höndla óreiðu eða skipulagslaust umhverfi og þeim 

fellur að jafnaði illa að vinna í teymi eða í hóp. Þeir sýna lítinn sveigjanleika í 

framkomu og hegðunarmynstri sínu. Þessi einkenni eru á öndverðum meiði við 

hinar almennu kröfur vinnumarkaðarins þar sem lögð er áhersla á teymisvinnu, 

sveigjanleika, hreyfanleika og hæfni til að aðlagast breytingum (Wareham & 

Sonne, 2008).  

 

Í kjölfar greiningarinnar á syninum kynnti Thorkil sér þá þjónustu sem fólki með 

einhverfugreiningu stendur til boða. Var það mat Thorkils að þrátt fyrir að 

Danmörk teljist til velferðarríkis og ætti sem slíkt að sjá einhverfum 

einstaklingum fyrir atvinnuúrræðum, þá hefur verið lögð höfuðáhersla á að 

þjónusta fólk með sýnilegar fatlanir. Færri úrræði eru til staðar fyrir fólk með 

ósýnilega fötlun, svo sem einhverfu og þau úrræði sem eru til staðar miðast við 

þarfir barna. Eftir 18 ára aldur er fátt sem stendur einstaklingum með einhverfu til 

boða (Specialisterne, á.á; Wareham & Sonne, 2008).  

 

4.1.1 Raunveruleikinn 

Thorkil þótti dapurlegur sá raunveruleiki sem tæki við syni hans þegar 

unglingsárunum lyki sem og öðru ungu fólki með einhverfu. Thorkil áttaði sig 

fljótt á því að þó svo að einhverfa hafi í för með sér margs konar erfiðleika þá 

fylgja henni líka styrkleikar. Þessir styrkleikar hafa fram til þessa fengið minna 

vægi í umræðunni um einhverfu. Í kjölfarið setti Thorkil sér það markmið að 

breyta þeirri sýn sem heimurinn hefur á einhverfa einstaklinga. Hann vildi eiga 

þátt í að skilgreina veröld þar sem einstaklingar með einhverfu eru boðnir 

velkomnir og eiginleikar þeirra metnir að verðleikum (Specialisterne, á. á; 

Wareham & Sonne, 2008; Austin, Wareham & Busquets, 2008). 

 

Þegar sonur Thorkil var sjö ára gamall teiknaði hann mynd sem foreldrar hans 

gátu í fyrstu engan veginn áttað sig á. Fjölskyldan hafði áður verið í sumarfrí þar 

sem ekið var um Evrópu. Smám saman tók myndin á sig form sem þau könnuðust 

við. Drengurinn teiknaði upp kort af Evrópu en inn á kortinu voru tölur sem 

foreldrarnir vissu ekki hvaða þýðingu hefðu. Seinna og fyrir hreina tilviljun 

uppgötvaði Thorkil þegar hann var að blaða í gegnum Book of European Road 
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Maps að tölurnar á kortinu vísuðu á nánari útlistun á því svæði sem tölusett var. 

Drengurinn hafði teiknað kortið eftir minni og ekki reyndist vera ein einasta villa í 

tölunum sem vísuðu á frekari upplýsingar (Wareham & Sonne, 2008; Austin o.fl., 

2008). 

 

 
Mynd 1. Myndin til vinstri sýnir teikningu af Evrópu sem sjö ára sonur Thorkils teiknaði 
eftir minni. Myndin til hægri er að finna í The Book of European Road Maps. 
Tölustafirnir eru tilvísun í blaðsíður þar sem frekari upplýsingar eru að finna um 
viðkomandi staði (Wareham & Sonne, 2008). 
 

Það var mat Thorkils að hér væri um að ræða verðmætan hæfileika sem nýta 

mætti í öðru samhengi. Að endurgera kort með svo mikilli nákvæmni kallar á 

afburða minni ásamt hæfileika til að einbeita sér að smáatriðum og hvöt til að 

fylgja eftir nákvæmum staðli. Thorkil þótti merkilegt að finna þessa hæfileika hjá 

svo ungu barni og hann áttaði sig á því að þessir hæfileikar gætu nýst vel hjá 

ákveðnum hópi starfsmanna svo sem hjá þeim sem starfa við hugbúnaðar- og 

kerfisprófanir. (Wareham & Sonne, 2008; Austin o.fl., 2008). 

 

Hugmyndin að stofnun Specialisterne kviknaði hjá Thorkil þegar hann hafði 

starfað um skeið hjá Umsjónarfélagi einhverfra í Danmörku, en hann var 

formaður samtakanna í þrjú ár. Þar kynntist hann ungmennum og fullorðnum 
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einstaklingum með einhverfugreiningu sem bjuggu margir hverjir yfir 

undraverðum hæfileikum en voru atvinnulausir og á örorkubótum. Þessa hæfileika 

taldi Thorkil að mætti vel finna farveg innan upplýsingatækninnar, til dæmis við 

prófanir, vöktun á kerfum, skjölun og við forritun (Specialisterne, á.á; Booth, 

2009; Christensen, 2009).  

 

Thorkil Sonne er sérfræðingur á sviði upplýsingatækni en hann hafði starfað innan 

sviðsins í 15 ár hjá TDC í Danmörku. Hann var framkvæmdastjóri hjá 

tæknifyrirtæki sem nýlega hafði gengið í gegnum sameiningu og mörg spennandi 

verkefni voru framundan. Hann gaf upp á bátinn starfsferil sem hann hafði fjárfest 

mikið í og stofnaði Specialisterne. Hann tók ákvörðun um að stofna fyrirtæki sem 

einbeitti sér að hugbúnaðarprófunum en þorri starfsmanna skyldi vera 

einstaklingar með einhverfu. Hann veðsetti hús fjölskyldunnar til að fjármagna 

Specialisterne í byrjun. (Wareham & Sonne, 2008; Austin & Busquets, 2008; 

Austin o.fl., 2008; Booth, 2009).  

 

Byrjunin gekk brösulega. Thorkil kennir um eigin kunnáttuleysi í fyrirtækjarekstri 

og ónógu fjármagni í upphafi. Einnig reyndist tímafrekara en hann átti von á að 

sannfæra atvinnulífið um að fatlaðir einstaklingar gætu unnið verkefni jafnvel eða 

betur en venjulegir starfsmenn. Thorkil þurfti í upphafi að leggja sig fram við að 

leiðrétta ákveðinn misskilning, en margir stjórnendur töldu að ekki þyrfti að 

greiða einhverfum starfsmönnum Specialisterne sömu laun og tíðkuðust í 

atvinnugreininni (Fréttablaðið, 2009; Austin o.fl., 2008). 

 

4.2 Hugmyndafræðin 

Fyrirtækjamerki Specialisterne sýnir fræ plöntunnar Taraxacum officinale sem 

einnig er kölluð Dandelion eða túnfífill á íslensku. Túnfífillinn hefur tvö ólík heiti 

á dönsku, annars vegar Fandens mælkebøtte (ísl. Mjólkurtrog fjandans) og 

Løvetand (ísl. Ljónstönn) (Specialisterne, á.á). 

 

Það veltur á viðhorfinu hvernig heimurinn sér Taraxacum officinale. Mjólkurtrog 

fjandans er þreytandi planta með langar rætur og sjálffrævun sem gerir það að 
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verkum að nánast er ómögulegt að útrýma henni úr garðinum. Margir líta á 

plöntuna sem illgresi (Specialisterne, á.á). 

 

Ljónstönn er ein af dýrmætustu lækningajurtunum sem finnast í danskri 

náttúru. Hún hefur verið þekkt síðan úr fornöld fyrir græðandi eiginleika sína. 

Blómið er hægt að nota í jurtate, í vatn til að fríska andlitið, í framleiðslu á 

víni og hunangi. Blöðin má nota í salat og í dýrafóður. Þurrkaðar rætur má 

nota sem staðgengil fyrir kaffi. Einnig má nota rótina sem jurtalyf við slæmri 

gigt, meltingarvandamálum og til að auka seyti þvags. Jurtin er seld þurrkuð í 

jurtaapótekum (Specialisterne, á.á).  

 

Ekki óskylt viðhorfi til túnfífils, er viðhorf umhverfisins til einhverfu að mati 

Thorkils. Hefðbundna viðhorfið er að sjá vinnutengda hæfni einhverfra sem 

lítilfjörlega og án allra möguleika til þróunar. Hið óhefðbundna viðhorf er að 

sjá einhverfa einstaklinga sem ónýtta auðlind, einstaklinga sem búa yfir 

sérstakri hæfni sem hægt er að koma á framfæri og sem svara þörfum 

umfangsmikilla sviða innan viðskiptasamfélagsins (Specialisterne, á.á). 

 

Specialisterne hugsa Ljónstönn meðan aðrir eru uppteknari af Mjólkurtroginu. 

Fyrirtækjamerkið er stílfærð mynd af fræi Taraxacum officinale. Fræ 

biðukollunar er á leið til fundar við heiminn með fagurblátt ský í bakgrunni, 

það reynir að finna sér farveg þar sem það getur skotið rótum og vaxið og 

dafnað. Blái fjórðungsboginn hefur rúnnuð horn sem eiga að endurspegla að 

jafnvel þó að skipulagsheildin starfi á harðskeyttum (ferköntuðum) markaði, 

hefur hún einnig hæfileika til að sýna tillitssemi (rúnaða formið) þegar þess er 

þörf (Specialisterne, á.á).  

 
Mynd 2. Fyrirtækjamerki Specialisterne sem fengið er af heimasíðu fyrirtækisins.  
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4.3 Hugbúnaðarþróun og prófanir 

Hugbúnaðarprófanir eru hluti af þjónustutilboði margra skipulagsheilda innan 

upplýsinga- og tækniiðnaðarins, en flestar skipulagsheildir framkvæma 

einhverskonar prófanir sem hluta af kerfisþróun eða uppsetningu á einhverskonar 

starfsemi eða virkni (Wareham & Sonne, 2008; Austin o.fl., 2008). 

Skipulagsheildir sem fást við upplýsingatækni eða tilheyra síma- og 

tækniiðnaðnum fást við prófanir meðfram öðrum verkefnum. Flestar 

skipulagsheildir framkvæma einhvers konar prófanir sem hluta af þróun á nýjum 

kerfum eða þegar verið er að uppfæra nýjan hugbúnað. Þær bjóða prófanir sem 

einn þátt af margþættu þjónustutilboði. Nokkur smærri ráðgjafafyrirtæki bjóða 

upp á sérfræðiaðstoð við að bæta prófunarforrit, en greining Thorkils á 

markaðnum leiddi í ljós að engir sérfræðingar sérhæfðu sig eingöngu í prófunum 

(Austin o.fl., 2008). 

 

Hugbúnaðarprófanir er ferli sem er ekki gert nógu hátt undir höfði að mati 

Thorkils. Prófanir eru mikilvægur þáttur í hugbúnaðarþróun. Þær leitast við að 

tryggja gæði hugbúnaðarins en kröfurnar eru misjafnar og fara eftir búnaðinum. 

Til að mynda er öryggi afar mikilvægt í hugbúnaði fyrir banka, en ekki eins 

mikilvægt fyrir framleiðendur leikja. Áherslurnar á hugbúnaðarprófanir eru 

mismunandi eftir forritum og þeirri starfsemi sem ætlar að nýta hugbúnaðinn. Þó 

er það svo að því fyrr sem villa eða hnökrar uppgötvast í hugbúnaði, því lægri 

verður kostnaðurinn við að leiðréttinguna. Því ætti, að mati Thorkils, ekki að líta á 

hugbúnaðarprófanir sem lokaafurð heldur ætti frekar að leggja áherslu á prófanir í 

öllu þróunarferlinu (Wareham & Sonne, 2008; Austin o.fl., 2008).  

 

Menn bera sig misjafnlega að við prófanir. Sumir sérfræðingar og forritarar útbúa 

prófunaráætlanir samhliða þróun á hugbúnaði, þegar tilgangur hugbúnaðarins og 

æskileg útkoma er fersk í huganum. Aðrir líta á prófanir sem lokaafurð, sem 

framkvæmd er eftir að hugbúnaðurinn hefur verið settur upp og því gefst oft 

takmarkaður tími til prófana. Það er þekkt vandamál innan hugbúnaðarþróunar að 

verkið stenst ekki tímaáætlun um afhendingatíma áður en það kemst á 

prófunarstigið. Aðilar sem sjá um prófanirnar finna því oft fyrir miklum þrýstingi 
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að þeirra þáttur taki sem stystan tíma svo að hægt sé að afhenda vöruna eins fljótt 

og unnt er. Þessi þrýstingur er ástæða þess að svo mjög skortir á aga í 

hugbúnaðarprófunum og að oft gengur brösulega að uppfæra nýjan hugbúnað 

(Wareham & Sonne, 2008).  

 

Greining Thorkils á atvinnugreininni leiddi meðal annars í ljós að margar 

skipulagsheildir höfðu valið þá leið að úthýsa prófunum, sérstaklega þeim sem 

fela í sér miklar endurtekningar, reglufestu og ferla sem innhéldu skriftur (e. 

scripted procedures). Þessi verkefni eru leyst erlendis, sérstaklega í Indlandi þar 

sem verð fyrir þjónustuna er hagstætt. Thorkil vissi þó af eigin reynslu að sumum 

hugbúnaðarverkefnum er erfitt að úthýsa, sérstaklega þeim sem tilheyra 

bankastarfsemi og framkvæmdin er lykilþáttur fyrir virkni hugbúnaðarins. Í 

þessum tilvikum er afar mikilvægt að prófunaraðili og sá sem stýrir 

hugbúnaðarþróuninni séu staðsettir á sama stað. Að mati Thorkils er því aldrei 

hægt að úthýsa öllum prófunum (Austin o.fl., 2008). 

 
Hugbúnaðarsérfræðingar og forritarar eru að mati Thorkils fremur lélegir í 

prófunum. Ástæðan er sú að þeir laðast að áskorunum sem fela í sér leit að 

lausnum, þeir leitast við að taka fyrir sérstakar aðstæður, raða þeim upp í staðlaða 

ferla og kóða eða forrita þá af nákvæmni. Hæfileikaríkir forritarar velja að fást við 

nýjar og einstakar áskoranir. Prófanir falla ekki undir þann flokk. Prófanir fela í 

sér endurtekningar þar sem verið er að yfirfara aftur og aftur sömu þættina til að fá 

alltaf sömu niðurstöðuna. Prófanir eiga að koma í veg fyrir að hugbúnaðurinn 

virki ekki sem skyldi þegar hann er settur upp og þær eiga að sjá til þess að ekkert 

óvænt komi upp eftir að hann er settur á markað. Prófunaraðili þarf að tileinka sér 

hárnákvæmar venjur sem framkvæmdar eru aftur og aftur auk þess að sýna 

vandvirkni. Forritari sem leitast við að fást við frjó og lausnarmiðuð verkefni 

upplifir prófanir sem niðurdrepandi verkefni þar sem þær fela í sér 

samviskusamlegar skráningar á prófunaráætlun og endurtekningu þessarar 

áætlunar aftur og aftur. Sumir forritarar hafa tröllatrú á hæfni sinni til að framkalla 

villulausar prófanir. Slík ofurtrú getur komið í veg fyrir að þeir átti sig á villum 

þegar þær koma upp (Wareham & Sonne, 2008; Austin o.fl., 2008). 
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4.4 Hugsjón og viðskiptasjónarmið 

Thorkil kom auga á tækifæri innan hugbúnaðarprófana sem áttu vel við hæfileika 

og styrkleika einhverfra einstaklinga. Nafn fyrirtækisins er danskt orð yfir 

sérfræðinga og vísar það óbeint til þess að fyrirtækið telur sig vera andstæða þess 

almenna. Specialisterne er fyrsta fyrirtækið sinnar tegundar sem byggir á 

styrkleikum starfsmanna með einhverfu. Starfsmennirnir búa yfir sérstökum 

hæfileika til að sökkva sér niður í vinnuna, þeir hafa gott þol í að endurtaka sömu 

verkþætti aftur og aftur. Margir hverjir hafa framúrskarandi minni og hæfileika til 

að einbeita sér, starfa og hugsa á kerfisbundin hátt ásamt því að hafa auga fyrir 

smáatriðum. Specialisterne leggja sig fram um að beisla þessi einkenni og nýta 

þau til að leysa sérhæfð verkefni fyrir viðskiptavini sem eru framalega í 

hátækniiðnaði (Specialisterne, á. á; Wareham og Sonne, 2008).  

 
Fyrsti viðskiptavinur Specialisterne var fyrrverandi vinnuveitandi Thorkils. 

Honum var boðið að gera samning við Specialisterne sem undirverktaka í 

prófunum. Undirverktakasamningur (e. sub-contracting) var nýtt fyrirkomulag 

eða form innan hugbúnaðarprófana svo menn voru hikandi í fyrstu. Sú staðreynd 

var einnig ný að þeir starfsmenn sem framkvæma áttu prófanirnar voru allir 

einhverfir. Specialisterne áttu ekki að höfða til viðskiptavinanna á þann hátt að um 

mannkærleik eða góðgerðarmál væri að ræða, heldur að starfsmenn Specialisterne 

væru þeir bestu á þessu sviði. Frá byrjun var lagt upp með að starfsmennirnir 

fengju greidd sambærileg laun og sérfræðingar hafa í þessari atvinnugrein. Þessi 

fyrsti samningur leiddi til þess að Specialisterne urðu að veruleika (Wareham & 

Sonne, 2008; Specialisterne, á. á; Austin o.fl., 2008).  

 

Fyrirtækið hefur vaxið mikið á þeim fimm og hálfa ári sem það hefur verið 

starfrækt. Starfmenn eru nú sextíu og fimm talsins og viðskiptavinir hennar eru 

alþjóðlegir og meðal þeirra stæstu í heimi, sem dæmi má nefna CSC, Microsoft og 

Oracle (Wareham & Sonne, 2008; Specialisterne, á. á; Austin o.fl., 2008).  

 
Með stofnun Specialisterne leitast Thorkil við að gefa fólki á einhverfurófinu 

tækifæri til að nota og þróa þá sérstöku hæfileika sem það býr yfir, eftir þeirra 

eigin skilyrðum og metnaði. Fyrirtækið haslar sér völl innan 

viðskiptasamfélagsins og býður upp á sérstaka hæfni sem krefst innsýnar, 
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nákvæmni og reglufestu. Specialisterne leggur sig fram um að taka þátt í að móta 

samfélag þar sem fólk á einhverfurófinu getur átt þátt í þróun samfélagsins til 

jafns við aðra þjóðfélagsþegna (Specialisterne, á, á). 

 

Specialisterne byggja á hvoru tveggja, hugsjón og viðskiptasjónarmiði en 

stjórnendur telja þessi tvö öfl jafnmikilvæg til þess að skipulagsheildin öðlist 

stöðugleika. Specialisterne var sett á fót án utanaðkomandi fjármagns því 

stofnandinn, Thorkil Sonne, taldi að hugmyndin sem skipulagsheildin byggir á sé 

svo sterk að hún gæti keppt á frjálsum markaði frá upphafi. Skipulagsheildin 

keppir á frjálsum markaði og nýtur ekki utanaðkomandi styrkja til rekstursins. 

Hún nýtir almenn úrræði vinnumarkaðarins til að þjálfa starfsmennina. 

(Specialisterne, á, á; Whareham & Sonne, 2008; Austin & Busquets, 2008).  

 

Thorkil er frumkvöðull í sínu starfi því aldrei áður hefur verið stofnuð 

skipulagsheild sem byggir á styrkleikum einhverfu. Skipulagsheildin 

Specialisterne á sér því ekki beina fyrirmynd og Thorkil gat ekki stuðst við 

reynslu annarra varðandi framkvæmdina. Hann var því ekki bundinn af hefðum og 

venjum um stofnsetningu skipulagsheilda. Hann bjó því yfir meira frelsi og gat 

hugsað óheft út fyrir rammann (Sjónvarpsviðtal við TV2; Booth, 2009). 

 

4.4.1 Útfærsla Thorkils Sonne 

Starfsemi Specialisterne er í raun tvíþætt, annars vegar tekur fyrirtækið að sér 

margskonar verkefni fyrir viðskiptavini sína og hins vegar þjálfar Specialisterne 

einhverfa einstaklinga, kynnist þeim og leitast við að koma auga á hæfileika þeirra 

og styrkleika. Einhverfir starfsmenn Specialisterne kallast ráðgjafar.  

 

Þeir umsækjendur sem sækja um starf sem ráðgjafar hjá Specialisterne og hafa 

hvorki menntun né starfsreynslu fara í gegnum fimm mánaða starfsþjálfun. 

Umsækjendur eru þjálfaðir í framkomu við aðra starfsmenn á vinnustaðnum ásamt 

því að ljúka vinnutengdum verkefnum. Þjálfunin er framkvæmd og fjármögnuð af 

hinu opinbera en notast er við þau vinnumarkaðsúrræði sem eru til staðar í 

Danmörku og öllum fötluðum sem ófötluðum stendur til boða. Úrræðin eru ætluð 

einstaklingum sem lengi hafa verið án atvinnu, ungu fólk sem flosnað hefur úr 
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skóla og hefur ekki náð að fóta sig á vinnumarkaðinum. Úrræðin eru einnig ætluð 

einstaklingum sem glíma við þunglyndi (Specialisterne, á.á).  

 

Þeir umsæjendur sem hafa menntun eða starfsreynslu sem nýtist Specialisterne 

þurfta ekki að sækja þjálfun áður en þeir eru ráðnir til fyrirtækisins. 

 

Helsta áskorunin sem Thorkil stóð frammi fyrir í upphafi var að finna 

umsækjendur sem hefðu rétta samsetningu af hæfni eða hæfileikum sem nýttust 

starfseminni. Ekkert eitt próf getur greint einhverfu því hún felur í sér litróf 

ýmissa raskana. Þó svo að einstaklingar hafi sameiginleg ákveðin grunneinkenni, 

þá er alvarleiki og eðli einkennanna einstaklingsbundinn. Hver einstaklingur með 

einhverfu hefur því sérstaka blöndu af styrkleikum og röskunum. Einhverfir 

einstaklingar eru ekki meðvitaðir um styrkleika sína og tækifæri, þeir hafa lágt 

sjálfsmat, vegna þess að þeir hafa fengið skýr skilaboð frá umhverfinu um að þeir 

séu öðruvísi og síðri, en aðrir þegnar samfélagsins. Þeir geta haft önnur viðmið 

þegar þeir mæla eigin hæfni, því margir hafa lítið þol fyrir yfirsjónum eða 

mistökum. Margir hafa fullkomnunaráráttu sem leiðir til neikvæðs mats á eigin 

getu. Thorkil tekur sem dæmi einstakling sem starfar hjá Specialisterne. Þegar 

þessi einstaklingur var spurður hvort hann væri sterkur í starfsetningu svaraði 

hann neitandi. Þegar var farið nánar í þennan þátt og hann spurður hvort hann 

gerði einhverjar stafsetningavillur, svaraði hann aftur neitandi. Hið sama gildir um 

veikleikana, fólk með einhverfu áttar sig oft ekki fyllilega á þeim (Wareham & 

Sonne, 2008; Austin o.fl., 2008). 

 

Specialisterne þurfti því á aðferð að halda sem leiddi í ljós:  

a) Þekkingu umsækjenda.  

b) Hvað gerðist ef verkefni væru of létt eða of erfið.  

c) Hvernig umsækjandi bregst við ef hann skilur ekki fyrirmælin.  

d) Hvaða tegund starfs hentaði best viðkomandi umsækjanda (Wareham & 

Sonne, 2008).  

 

Til að bæta við þau þjálfunarúrræði sem Specialisterne nýttu sér í upphafi, var 

hafið samstarf við Lego.  
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4.4.2 Lego Mindstorm 

Síðastliðin þrjú ár hefur Lego Mindstorm séð um mat og þjálfun umsækjendanna. 

Ástæða fyrir þessu vali er sú að flest börn með einhverfu hafa jákvæða reynslu af 

Lego. Þau sækjast í og eru dugleg að byggja hluti eftir fyrirmyndum og þar af 

leiðandi vekur Lego ekki upp ótta hjá umsækendunum heldur koma þeir 

áhyggjulausir og sjálfsöryggir til þjálfunarinnar (Wareham & Sonne, 2008).  

 

Lego Mindstorm er nýleg framleiðsla innan Lego sem tengir saman hefðbundna 

Lego kubba og stykki sem innihalda mótor, nema eða 

skynjara, gangskiptingar, öxul, þrýstiloftsknúna hluta og 

aðra vélahluti sem þarf til að búa til vélmenni eða önnur 

sjálfvirk eða gagnvirk kerfi (Wareham & Sonne, 2008).  

 

Mynd 3. Lego Mindstorm 

 

Vélmenni eða vélum er hægt að stjórna með tölvuforriti sem skrifað er í annað 

hvort RXC sem er sérstaklega hannað fyrir Lego eða í öðrum hefðbundnum 

forritum. Mindstorm hefur einnig verið notað til að kenna undirstöðuatriði í 

eðlisfræði, vélaverkfræði, vélfærafræði og forritun (Wareham & Sonne, 2008).  

  

Umsækjendurnir fara í gegnum verkefni Mindstorm með leiðbeinanda sem fylgist 

vel með viðbrögðum þeirra og skráir þau niður. Ekki má draga úr mikilvægi 

þjálfunarinnar því umsækjendurnir eru flestir feimnir eða hlédrægir, þeir sýna 

smátt og smátt hæfileika sína eftir því sem lengra líður á þjálfunina. Í þeim 

tilfellum þar sem hæfileikar umsækjanda fara ekki saman við þá eiginleika sem 

Specialisterne leita að, hefur umsækjandi samt sem áður fengið grunn að mati á 

kostum sínum og styrkleikum sem hann getur nýtt sér til frekari náms eða til að 

leita að starfi við hæfi (Wareham & Sonne, 2008).  

 

4.5 Ráðgjafarnir 

Starfsmenn Specialisterne eru sextíu talsins og þar af eru fjörutíu og þrír með 

einhverskonar greiningu. Flestir eru með greininguna Aspergerheilkenni, nokkrir 
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með athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) og nokkuð margir eru með fleiri en eina 

greiningu (Símaviðtal við Thorkil þann 17. júlí, 2009).  

 

Miklar breytingar hafa orðið bæði á starfsháttum skipulagsheilda og á 

vinnumarkaðinum á stuttum tíma. Í nútíma samfélagi eru auknar kröfur um 

félagslega færni, samskipta- og aðlögunarhæfni starfsmanna en það eru þau svið 

sem fólk á einhverfurófinu á einna erfiðast með.  

 

Félagslegar kröfur samfélagsins til starfsmanna hafa því ákveðnar afleiðingar fyrir 

starfsmenn með einhverfu. Þrátt fyrir einstaka hæfileika eiga flestir 

starfsmennirnir í erfiðleikum með að fá og/eða halda starfi, því þeir eiga erfitt með 

að standast þær félagslegu kröfur sem gerðar eru til þeirra (Specialisterne, á.á).   

 

Specialisterne skapa aðstæður sem hæfa ráðgjöfunum. Umhverfið þarf að vera vel 

skipulagt, fyrirsjáanlegt, kerfisbundið og lágmarka þarf allar aðstæður sem eru 

streituvaldandi. Thorkil játaði þó í samtali við rannsakanda að fyrirtækið væri ekki 

fullkomið á þessu sviði, heldur væru stjórnendur enn að læra af reynslunni 

(Símaviðtal við Thorkil þann 17. júlí 2009). 

 

Starfandi ráðgjafar hjá Specialisterne eru flestir á aldrinum 18 til 46 ára. Þeir sem 

hófu störf í kringum 24 ára aldurinn hafa sýnt betri árangur hjá fyrirtækinu en þeir 

sem yngri eru. Ástæðuna telur Thorkil vera aukinn þroska auk þess sem þeir sem 

eldri eru búa oft yfir einhverri starfsreynslu og átta sig því betur á þeim kröfum 

sem gerðar eru til starfsmanna. Yngri ráðgjafarnir eru flestir ómenntaðir en meðal 

þeirra eldri eru nokkrir með doktorsgráðu (Símaviðtal við Thorkil þann 17. júlí 

2009).  

 

Flestir ráðgjafarnir eru karlkyns og á það sér eflaust þá skýringu að einhverfa er 

fimm sinnum algengari hjá körlum en konum. Aspergerheilkenni, sem er 

algengasta form einhverfu hjá ráðgjöfum Specialisterne, er talið vera fjórum til 

átta sinnum algengara hjá körlum en konum (Wareham & Sonne, 2008). 

 

Laun ráðgjafanna eru 2000-4000 evrur. Flestir eru í hlutastarfi en lög og 

reglugerðir í Danmörku kveða á um að fatlað fólk sem ráðið er til starfa á 
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almennum markaði fái greitt fyrir fullan vinnudag þó svo að vinnutíminn sé 

skertur. Skipulagsheild sem ræður til sín fatlaðan starfsmann fær mismuninn 

endurgreiddan frá danska ríkinu (Símaviðtal við Thorkil þann 17. júlí 2009).   

 

Starfsmannavelta meðal ráðgjafanna hefur verið tveir til fjórir starfsmenn á ári. 

Mismunandi ástæður eru fyrir starfslokum ráðgjafanna, fjölskylduaðstæður 

breytast hjá sumum, aðrir flytja, líðan þeirra versnar, álagið er of mikið og fleira 

þess háttar (Símaviðtal við Thorkil þann 17. júlí 2009). 

 

4.6 Framkvæmdaáskorun: Að stjórna einhverfum  

Ein augljósasta áskorunin sem fyrirtækið stendur frammi fyrir daglega er 

samþætting ráðgjafanna og vinnustaðarumhverfisins sem oft einkennist af miklu 

óskipulagi og hraða. Hugbúnaðarprófanir fara oft fram í samvinnu milli 

prófunaraðila og þess sem hannar hugbúnaðinn. Prófunaraðilinn stendur þá augliti 

til auglits við hönnuðinn og skýrir jafnóðum frá ósamræmi í búnaðinum eða þeim 

villum sem upp koma. Vegna þessa er mikilvægt að að ráðgjafar Specialisterne 

séu staðsettir hjá viðskiptavininum þegar prófanirnar fara fram. Í því felst áskorun 

fyrir starfsmann með einhverfu, því hann kýs umhverfi sem er fyrirsjáanlegt og á 

oft erfitt með félagsleg samskipti (Wareham & Sonne, 2008). 

 

Til að auðvelda ráðgjöfunum þennan þátt starfsins hafa Specialisterne sett fram 

skipulag sem hentar þeim. Einn starfsmaður sem ekki er með einhverfu er 

leiðbeinandi í hóp með tveimur eða þremur einhverfum ráðgjöfum sem eru 

prófunaraðilar. Leiðbeinandinn hefur tvíþætt hlutverk, annars vegar á hann að 

samræma aðgerðir innan hópsins og hins vegar að mynda samband við aðra 

starfsmenn innan skipulagsheildar viðskiptavinarins. Nauðsynlegt er að einangra 

ráðgjafana frá umrótinu sem einkennandi er fyrir skipulagsheildir sem tilheyra 

tæknigeiranum (Wareham & Sonne, 2008).  

 

Stuðningshlutverk leiðbeinandans er afar mikilvægt, en það getur verið 

streituvaldandi og er aldrei auðvelt. Ráðgjafarnir krefjast mikillar athygli og erfitt 

getur reynst að ráða í þau skilaboð sem þeir gefa þar sem oft skortir upp á 
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samskiptafærni þeirra (Austin o.fl., 2008). Einhverfir einstaklingar hafa ólík 

persónueinkenni líkt og aðrir þegnar þjóðfélagsins, en þeir hegða sér oft ekki í 

samræmi við þær venjur sem tíðkast eða gilda á vinnustöðum. Því getur verið afar 

erfitt fyrir leiðbeinandann að setja fram staðlað ferli eða aðferðir sem virka við öll 

tækifæri á alla ráðgjafa með einhverfu. Geta hans til að takast á við þessa áskorun 

eykst í takt við reynslu og þann lærdóm sem draga má af mistökunum sem hann 

gerir (Wareham & Sonne, 2008).  

 

Sú áskorun að stjórna einhverfum einstaklingum er breytileg, en þó eru nokkrir 

þættir sem eru sameiginlegir flestum einstaklingunum. Einhverfir einstaklingar 

eiga flestir erfitt með að skilja óbeina merkingu orða, kaldhæðni, látbragð eða 

aðra tjáningu án orða. Því þurfa leiðbeinandinn eða aðrir samskiptaaðilar að tjá sig 

bókstaflega og af hreinskilni. Margir stjórnendur hafa látið í ljós ánægju með 

þennan þátt og telja þeir að samvinnan við Specialisterne hafi gert þá að betri 

stjórnendum (Wareham & Sonne, 2008, Christensen, 2009, Booth, 2009). 

 

Endrum og eins koma upp vandamál varðandi ráðgjafana sem koma niður á 

afköstum þeirra. Ef leiðbeinandinn eða viðskiptavinurinn geta ekki leyst þessi mál 

hafa þeir sambandi við sérstakan stuðningsaðila innan Specialisterne. Hann kemur 

á staðinn og kannar hvað veldur vanlíðan eða óöryggi ráðgjafans. Í samstarfi við 

viðskiptavini hafa þau mál oftast verið auðleyst og ráðgjafinn hefur snúið aftur til 

vinnu sinnar (Austin o.fl., 2008).  

 

Ráðgjafarnir treysta sér fæstir til að vinna fullan vinnudag, bæði vegna þeirra 

raskana sem þeir glíma við og eins vegna þeirra flækja sem er að finna í 

einkalífinu. Sumir ráðgjafanna glíma við þunglyndi, kvíða og aðrar geðraskanir 

auk þeirra einkenna sem tilheyra einhverfunni. Í dag starfar hjá Specialisterne 

starfsmaður sem býr yfir snilligáfu í stærðfræði. Áður starfaði hann sem kennari 

við háskóla í Danmörku. Hann glímir við þunglyndi og þegar vanlíðan nær tökum 

á honum lætur hann sig hverfa frá vinnu í nokkurn tíma. Þess á milli sinnir hann 

starfi sínu óaðfinnanlega. Annar ráðgjafi hjá Specialisterne hefur brennandi áhuga 

á tónlist og þarf af og til að sinna þessu hugðarefni sínu og mætir ekki til vinnu á 

meðan það á hug hans allan. Þess á milli er hann afar verðmætur starfsmaður fyrir 

Specialisterne (Austin o.fl., 2008). 
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Flestir ráðgjafar Specialisterne eru í 50-75% starfi. Viðskiptavinurinn greiðir 

fyrirfram fyrir þær stundir sem hann telur sig þurfa í prófanir. Ráðgjafarnir vita 

því fyrirfram hvaða tími er áætlaður í verkið sem þeir eiga að framkvæma. 

Vandamál skapast ef viðskiptavinurinn vill fá verkið framkvæmt á undan áætlun. 

Viðskiptavinur Specialisterne kvartaði undan því að þegar hann hafi beðið um 

fleiri ráðgjafa til að takast á við tímabundið vinnuálag var erfitt að verða við þeirri 

beiðni. Erfitt er fyrir Specialisterne að mæta kröfum sem þessum þar sem fæstir 

ráðgjafarnir vinna fullan vinnudag og þeir treysta sér ekki til að vinna yfirvinnu 

(Austin o.fl., 2008). 

 

Stjórnendur Specialisterne hafa fundið fyrir miklum áhuga á starfseminni. 

Norðurlöndin, Bretland, Ástralía og Bandaríkin hafa sótt stíft að fá að kynnast 

starfseminni og hugmyndafræðinni sem hún byggir á. Stjórnendur standa frammi 

fyrir því að geta ekki svarað öllum þeim fyrirspurnum sem til þeirra berast ásamt 

því að efla Specialisterne og betrumbæta ferlana innan fyrirtækisins (Wareham & 

Sonne, 2008). 

 

4.6.1 Eru einfaldlega bestir  

Staða Specialisterne á markaði kallaði fram óvænta áskorun. Specialisterne er 

félagslegt fyrirtæki og sú staðreynd hefur átt þátt í að opna dyr og kallað fram 

velvilja hjá viðskiptavinunum. En þessi staða hefur líka neikvæða hlið. Verkefni 

sem unnin eru af fötluðu fólki eru metin síðri og gæðin eru dregin í efa. Því 

reynist oft erfitt fyrir Specialisterne að forðast að fá á sig ölmusustimpil þrátt fyrir 

að fyrirtækið innheimti fyllilega markaðsverð fyrir þjónustuna og afhendi vöru 

sem uppfyllir eða fer fram úr væntingum markaðarsins. Fyrirtækið þarf stöðugt að 

vinna gegn því viðhorfi að starfsemin byggi á sætri hugmynd og að samvinna við 

það sé eitthvað sem hægt er að leyfa sér í góðu árferði, en að það sé ekki 

samkeppnishæft að öðru leyti (Wareham & Sonne, 2008; Fréttablaðið, 2009). 

 

Á upphafsárum Specialisterne stóð fyrirtækið frammi fyrir því að mikilvægur 

viðskiptavinur ákvað að rifta samningi og leita annað, þar sem verðið var lægra 
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fyrir þjónustuna. Thorkil þurfti að bregðast við. Hann stóð frammi fyrir þeim 

valkosti að lækka verðið og halda viðskiptavininum, en Thorkil taldi að það gæti  

ýtt undir viðhorfið að Specialisterne væri í raun mannúðarverkefni frekar en 

framúrskarandi prófunaraðili. Hann valdi að lækka ekki verðið og missti 

viðskiptavininn. Viðskiptavinurinn kom þó aftur í viðskipti nokkrum mánuðum 

seinna þar sem hann var ekki ánægður með þau gæði sem hann fékk annars staðar 

(Wareham & Sonne, 2008; Austin o.fl., 2008).  

 

Vinna með einstaklingum á einhverfurófinu kallar á ákveðinn kostnað sem 

hefðbundnar skipulagsheildir stofna ekki til. Til að endurheimta þennan kostnað 

verða Specialisterne að bjóða þjónustu sem felur í sér meiri gæði og stendur 

framar en væntingar markaðsins. Í þeim verkefnum þegar verið er að sannreyna 

hvort gögn eða upplýsingar í hugbúnaði eru rétt, benda rannsóknir til að 

Specialisterne sýni sjö til átta sinnum meiri nákvæmni í prófunum en aðrir 

sérfræðingar. Við almennar prófanir á skriftum (e. scripted) sýna rannsóknir að 

Specialisterne eru með 50% meiri nákvæmni og við prófanir á samþættingu milli 

kerfa framkvæma ráðgjafarnir prófanirnar með rúmlega 20% betri árangri 

(Wareham & Sonne, 2008). 

 

Þessir yfirburðir eiga sér nokkrar ástæður. Fyrst má nefna hæfileika ráðgjafana til 

að koma auga á frávik eða misræmi í mynstri sem öðrum hættir til að láta fram hjá 

sér fara. Í öðru lagi má nefna að margir einstaklingar með einhverfu kjósa 

verkefni sem krefjast einbeitingar og endurtekninga. Flestir þeir sem starfa við 

hugbúnaðarþróun kjósa verkefni sem eru skapandi og lausnamiðuð, þeir líta því 

oft á prófanir sem leiðindarverk. Ráðgjöfunum hjá Specialisterne líkar vel við 

þessi störf. Mikil einbeiting þeirra skilar sér í betri afköstum og meiri nákvæmni 

(Wareham & Sonne, 2008; Austin o.fl., 2008). 
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Mynd 4. Kostnaður við að leiðrétta villur á mismunandi stigum hugbúnaðarþróunar 

(Wareham & Sonne, 2008). 
 

Kostnaður við hugbúnaðarprófanir getur numið allt að 30% af því fjármagni sem 

veitt er til þróunar og prófanir eru sá þáttur sem skaðast mest þegar tímaáætlanir 

raskast. Reynt er að bregðast við seinkun með því að stytta prófunartímann. Þetta 

hefur í för með sér að prófanir hjá mörgum skipulagsheildum eru unnar í flýti, í 

yfirvinnu og undir miklu álagi. Þessar aðstæður henta ekki ráðgjöfum 

Specialisterne. Viðskiptavinir þeirra verða því að vera með vel skipulagðar 

prófunaráætlanir og góða verkstjórn. Verkefnin þurfa að vera vel skilgreind og 

skipulögð. Vörður (e. milestone) verða að standast og frávikum verður að vera vel 

stjórnað. Aukin agi í prófunum skilar sér í minni kostnaði til viðskiptavinarins 

(Wareham & Sonne, 2008; Austin o.fl., 2008). 

 

4.7 Ávinningar 

Specialisterne hefur náð mörgum af þeim markmiðum sem fyrirtækið setti sér í 

upphafi. Ákveðin reynsla hefur myndast innan þess á þessu fimm og hálfa ári sem 

hún hefur verið starfrækt og hnökrar hafa verið sniðnir af starfseminni. Meðal 

alþjóðlegra skipulagsheilda sem eru viðskiptavinir Specialisterne má nefna CSC, 

Microsoft, Oracle, Cisco og SI EMMENS, en meðal danskra viðskiptavina eru 
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Lego, TDC, KMD, Grundfos og Jyllandsbank. Þjónustutilboð Specialisterne hefur 

verið endurskoðað og aðlagað að markaðinum (Wareham & Sonne, 2008). Helstu 

verkefni sem fyrirtækið sinnir eru prófanir, gagnavinnsla, skjölun og forritun. 

Prófanirnar eru ýmist statískar eða breytilegar. Gagnavinnslan felur í sér vörpun, 

fyrirspurnir og gæðaprófanir. Skjölun felur í sér prófanir, handbækur o.fl. Sífellt 

er verið að leita leiða til að auka við þjónustutilboð fyrirtækisins og finna fleiri 

verkefni sem hæfa ráðgjöfunum (Símaviðtal við Thorkil þann 17. júlí, 2009). 

 

Árið 2008 fengu Specialisterne IT Prize sem veitt voru af dönsku upplýsinga- og 

tækniiðnaðinum (e. Danish IT Industry Association). Thorkil sagði í samtali við 

rannsakanda að honum þætti afar vænt um þessa viðurkenningu.  

 

Á ráðstefnunni The World Economic Forum sem haldin var í Davos 2007 fjallaði 

Bill Gates um framlag Specialisterne til að leiðrétta ákveðið óréttlæti í 

samfélaginu. Vakti hann athygli ráðstefnugesta á hlutverki félagslegra frumkvöðla 

sem nýttu sér tæki og tól markaðarins til að ná fram markmiðum sínum. Lofaði 

Bill Gates frammistöðu Thorkil Sonne og Specialisterne (Wareham & Sonne, 

2008).  

 

Ári áður útnefndu CEFEC Specialisterne sem besta stóra félagslega fyrirtækið 

(The Best Large Social Firm Award-2006). CEFEC hefur nú fengið nýtt nafn og 

kallast Social Firms Europe en skipulagsheildin myndar tengslanet við félagslegar 

skipulagsheildir sem hafa það að markmiði að skapa launuð störf fyrir fatlað fólk 

(Social Firms Europe CEFEC, á. á). Specialisterne hafa hrint af stað 

vitundarvakningu og mikill áhugi er innan samfélags einhverfra á að setja á stofn 

Specialisterne í fleiri löndum (Wareham & Sonne, 2008). 

 

Umsjónarfélag einhverfra í Danmörku veittu Specialisterne sérstaka 

viðurkenningu, Autism Prize 2004.  
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4.8 Annmarkar 

Fyrirtækið ætlar í útrás og til stendur, eins áður hefur komið fram, að opna útibú 

Specialisterne í Glasgow, Köln Berlín og Reykjavík. Fleiri borgir hafa sýnt því 

áhuga.  

 

Ákveðinn annmarki er á því formi eða skipulagi sem fyrirtækið starfar eftir því 

afar erfitt er að víkka út starsemina með því að stækka hana. Annmarkinn kemur 

til vegna þeirrar þjálfunar og mats sem þarf að fara fram á væntanlegum 

ráðgjöfum Specialisterne. Annað starfsfólk fyrirtækisins þarf þjálfun í því hvernig 

best er að aðstoða og hvetja ráðgjafana. Leiðbeinendur og stjórnendur 

viðskiptavinanna þurfa einnig þjálfun til að vel takist til við að fá ráðgjafann og 

starfsumhverfið til að falla saman (Wareham & Sonne, 2008). 

 

Einhvefir einstaklingar eru ekki einsleitur hópur, styrkleikar og veikleikar þeirra 

eru mismunandi eftir einstaklingum. Specialisterne hefur komið sér upp 

greiningarkerfi með Lego Mindstorm, en greiningin er hvorki sjálfvirk né 

auðveld. Ferlið krefst mikils af þeim aðilum sem fylgja ráðgjöfunum eftir, bæði 

meðan á þjálfuninni stendur en einnig eftir hana, þegar verið er að meta styrkleika 

og hæfileika ráðgjafanna. Vanda þarf valið á því fólki sem tekur að sér að starfa 

með ráðgjöfunum. Það þarf að hafa tækniþekkingu og þekkja til helstu 

hugbúnaðarkerfa. Starfsvið þeirra aðila sem fylgja ráðgjöfunum eftir er ólíkt því 

sem almennt gerist hjá skipulagsheildum tækniiðnaðarins (Wareham & Sonne, 

2008).   

 

Þar sem ráðgjafar Specialisterne glíma oft við erfiðleika í einkalífinu sem eru til 

komnir vegna vandræða með félagsleg samskipti, tekur starfsfólkið oft að sér að 

leysa úr þessum erfiðleikum. Aðstoðin tilheyrir ekki beint starfinu og er mun 

meiri og víðtækari en hægt er að ætlast til af starfsmönnum en Thorkil telur að 

engu að síður sé aðstoðin hluti af þeim félagslegu markmiðum og gildum sem 

Specialisterne setur sér. Þessi aðstoð getur verið tímafrek og hefur meðal annars 

áhrif á hve hratt Specialisterne getur stækkað (Wareham & Sonne, 2008).  
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Specialisterne leggur sig fram um að vinna þau verkefni sem fyrirtækið tekur að 

sér betur en almennt gengur og gerist á markaðnum. Það leggur áherslu á að vera 

framúrskarandi á sínu sviði og á þann hátt hyggst fyrirtækið komast hjá því að 

mannúðarsjónarmiðið skyggi á árangurinn. Sú hætta er þó alltaf fyrir hendi að 

aðrar skipulagsheildir sem hyggjast starfa á sama grundvelli og Specialisterne nái 

ekki að stjórna nægilega vel því jafnvægi sem þarf að ríkja milli félagslegs 

frumkvöðlahlutverks og markaðskröfum. Mistök einnar skipulagsheildar sem nær 

ekki að afhenda verkefni á réttum tíma eða skila viðunandi gæðum gætu leitt til 

þess að allar aðrar skipulagsheildir sem hafa einhverfa starfsmenn í vinnu verði 

settar undir saman hatt (Wareham & Sonne, 2008). 

 

Til að hafa stjórn á þessari áhættu telur Thorkil vænlegast að stækka 

Specialisterne með því leigja vörumerkið (e. franchising) en höfuðstöðvarnar sem 

starfræktar eru á alþjóðlegum markaði munu veita leiðsögn um hugmyndafræðina 

og þann frumkvöðlakraft sem þarf til að stofnsetja fyrirtæki á borð við 

Specialisterne. Leigan getur falið í sér allt frá sameiginlegu eignarhaldi til mildari 

forma, sem gætu falið í sér vottun á gæðum eða ferlum. Með þessari leið telur 

Thorkil að hægt sé að halda í þau heilindi sem eru að baki hugmyndinni að 

stofnun Specialisterne og einnig að sjá til þess að gæði fari ekki forgörðum. Um 

leið er komið í veg fyrir að fyrirtækið þurfi að stækka um of en sú framkvæmd 

hefur lengi vafist fyrir stjórnendum. Að leysa þetta vel af hendi er áskorun sem 

stjórnendur Specialisterne standa nú frammi fyrir (Wareham & Sonne, 2008).  

 

4.9 Framtíðarsýnin 

Thorkil Sonne stofnaði Specialist People Foundation í desember 2008. Um er að 

ræða sjálfseignarstofnun sem leggur ekki megin áherslu á hagnaðarvon. 

Sjálfseignarstofnuninni voru afhent öll hlutabréf Specialisterne. Framtíðarsýn 

Specialisterne og Specialist People Foundation er að mótast en leitast er við að 

hafa skýra skiptingu á milli Specialist People Foundation hlutans og 

rekstrarhlutans. Enn sem komið er eru Thorkil Sonne og Bahare Haghsenas einu 

starfsmenn Specialist People Foundation hlutans. Bahare í samvinnu við Thorkil 

leiðir það ferli sem framundan er hjá þeim borgum sem hyggjast stofna eigin 
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sérfræðinga í anda Specialisterne. Skorska ráðgjafafyrirtækið CeiS er óháður 

þriðji aðili sem mun gera fýsileikakannanir fyrir þau lönd sem hyggja á samstarf 

við Specialisterne. Í því samstarfi er ekki stefnt að svæðisskiptingu, þar sem útibú 

stýrir eða leiði önnur útibú. Stjórnað verður miðlægt frá Specialisterne, hvert útibú 

verður handleitt í gegnum upphafið og reksturinn. Óvíst er um stærð útibúanna og 

fer stærðin eftir þeim markaði sem útibúið mun starfa á, ólíkir markaðir bjóða upp 

á mismunandi framlegð. Umræður eru í gangi við stórar erlendar skipulagsheildir 

um samstarf. Gangi þær viðræður upp, munu þau lönd sem eru að hefja samstarf 

við Specialisterne, væntanlega njóta góðs af samstarfinu.  
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5. Fræðilegur kafli 
Eins og getið var um í inngangi eru skipulagsheildir eins og Specialisterne og 

Special People Foundation að vinna að verkefnum sem falla undir þriðja geirann. 

Í þessum kafla verður því farið yfir helstu kenningar sem fjalla um þriðja geirann, 

gerð verður grein fyrir auðlindum hans, starfsemi, umfangi og helstu 

vaxtarbroddum.  

 

5.1 Þriðji geirinn 

Á undanförnum árum hafa rannsóknir og áhugi fræðimanna á þriðja geiranum 

aukist. Þessi aukni áhugi skýrist af því að ríki heims hafa þruft að takast á við ný 

og krefjandi viðfangsefni sem fylgja aukinni alþjóðavæðingu og vaxandi álagi á 

efnahagslífið. Kreppa velferðarkerfisins í Norður Evrópu vakti upp umræðu um 

þörfina á auknum sparnaði og endurskipulagningu á opinberri þjónustu. Efasemdir 

vöknuðu um að opinberi geirinn gæti annað eftirspurn um aukna þjónustu og 

hvort það væri hlutverk hans eins að sinna henni (Salamon, Sokolowski & 

Anheier, 2000).  

 

5.1.1 Skilgreiningar  

Í fræðiritum og rannsóknum eru skilgreiningar á þriðja geiranum nokkuð ólíkar. 

Fræðimenn hafa með ólíkum hætti reynt að fanga hinn flókna heim þriðja geirans. 

Reynt hefur verið að skilgreina hann út frá hlutverki hans, út frá einkennum og 

einnig út frá því hvernig skipulagsheildir innan hans eru skipulagðar. 

Rannsakendur hafa bent á nauðsyn þess að finna sameiginlega skilgreiningu á 

þessu fyrirbæri svo unnt sé að framkvæma alþjóðlegar samanburðarrannsóknir á 

þessu sviði (Salamon & Anheier, 1996).  

 

Rannsakendur og fræðimenn nota hugtökin á mismunandi hátt en það fer eftir 

viðtekinni venju í hverju landi sem og skoðunum fræðimanna. Þó má finna 

sameiginlegan þátt í skilgreiningum helstu fræðimanna, en það er að flestir lýsa 
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starfsemi þriðja geirans á þann veg að hún tilheyri hvorki opinberum rekstri né 

einkarekstri (Hall & Banting, 2000; Anheier & Toepler, 1995). 

 

Hugtakið þriðji geirinn er oft notað sem samheiti yfir The Non profit geirann og 

nýverið einnig yfir hið svokallaða félagslega efnahagskerfi (e. social economy) 

sérstaklega í evrópsku lesefni. Hugtakið félagslega efnahagskerfið er aðeins 

takmarkaðra hugtak þar sem það nær yfir góðgerðarstofnanir eða sams konar 

stofnanir en útilokar einkarekstur og samvinnufélög (e. co-operatives). Sú 

skilgreining hefur verið notuð að geirinn samanstandi af sundurleitum hópi 

skipulagsheilda sem staðsettur sé mitt á milli einka- og opinbera geirans, hann 

fylgi sérstæðum félagslegum markmiðum og innri reglum skipulagsheildar. 

Fjármögnun innan hans er blönduð, þar sem hún á sér oft stað bæði úr einka- og 

opinbera geiranum (OECD, 2003).  

 

Gagnrýnendur þessarar skilgreiningar hafa bent á að ákveðin hætta geti skapast á 

að allri starfsemi sem erfitt er að skilgreina annaðhvort sem opinber- eða 

einkastarfsemi, verði skipað undir þennan hatt. Aðrir gagnrýnendur benda á að 

erfitt sé að skilgreina mörk þriðja geirans (Anheier, 2005).  

 

Þrátt fyrir að fræðimenn og rannsakendur aðhyllist mismunandi skilgreiningar á 

þriðja geiranum má segja að nokkur sátt hafi náðs um þau einkenni 

skipulagsheilda sem falla undir hann (Salamon & Anheier, 1998).  

 

Margir fræðimenn styðjast við alþjóðlegt skilgreiningarkerfi (International 

Classification of  Nonprofit Organization. ICNPO) sem þróað var af John Hopkins 

Center for Civic Society Studies. Aðeins með því að nota sameiginlegt kerfi er 

hægt að bera saman starfsemi geirans í ólíkum löndum.  

 

Til að skipulagsheild tilheyri þriðja geiranum samkvæmt flokkunarkerfinu þarf 

starfsemin að uppfylla fimm skilyrði: 

a) Stjórnskipan skipulagsheildarinnar verður að vera að einhverju leyti 

formleg. Það getur falið í sér að reglur, sem ýmist geta verið formlegar eða 

óformlegar, kveða á um markmið hennar, verkefni og framlag. 

b) Skipulagsheildin stjórnar málum sínum að mestu leyti sjálf. 
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c) Skipulagsheildin hefur ekki hagnað að meginmarkmiði. Verði hagnaður af 

starfi hennar, dreifist hann ekki til hluthafa, félaga, starfsmanna eða 

eigenda, heldur rennur hann til starfseminnar. 

d) Skipulagsheildin starfar utan hins opinbera og er ekki hluti af opinberri 

stofnun. 

e) Skipulagsheildin er sjálfboðin, það er að segja hún byggir á frjálsri 

félagaaðild og getur einnig verið að einhverju leyti byggð á sjálfboðastarfi 

eða frjálsum framlögum frá einstaklingum (Salamon & Sokolowski, 

2001).  

 

Sú ætlun að setja fram skýra afmörkun á þriðja geiranum hefur oft kallað á heita 

umræðu sem hefur leitt í ljós ákveðna hættu sem er fólgin í því að nota hugtakið 

sem samheiti yfir þær skipulagsheildir sem hvorki tilheyra einka- né opinbera 

geiranum. Til þess að koma í veg fyrir klofnun (e. social polarisation) í 

umræðunni ætti að forðast að líta á þriðja geirann sem hreina andstæðu við einka- 

og opinbera geirann heldur ber frekar að líta á hann sem gagnvirkan og 

sveigjanlegan geira sem tilheyrir samfélaginu og efnahagskerfinu (OECD, 2003).   

 

Aðrir benda á að innan þriðja geirans sé ekki hægt að setja mörk með neinni vissu 

og því hafa sumir valið að notast frekar við hugtakið þriðja kerfið (e. Third 

System) (OECD, 2003). 

 

5.1.2 Þriðja kerfið 

Uppruni hugtaksins þriðja kerfið er að finna hjá Evrópsku nefndinni (e. European 

Commission) og má rekja upprunann til ársins 1997. Þriðja kerfið vísar til 

efnahagskerfisins og félagslegs svæðis þar sem samstarfsaðilar, oft svipaðar 

skipulagsheildir, félög og stofnanir sýna frumkvæði og bregðast við þörf með 

vörum eða þjónustu, sem hvorki markaðurinn né hið opinbera hefur verið fær um 

að koma til móts við (OECD, 2003).  
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5.1.3 Félagslega efnahagskerfið  

Félagslegt efnahagskerfi (e. Social economy) er hugtak sem kom fyrst fram í 

upphafi 19. aldar. En það var ekki fyrr en í upphafi 20. aldarinnar sem farið var að 

nota það yfir athafnir sem fólu í sér að bæta vinnuskilyrði og líf einstaklinganna. 

Hugtakið er einnig notað meðal engilsaxneskra landa og vísar þá til þeirrar 

framleiðslu á vörum og þjónustu sem boðið er upp á, ekki eingöngu af þriðja 

geiranum, heldur einnig af einkageiranum. Þá hefur verið undirritað samkomulag 

við hluthafa sem kveður á um að skipulagsheildin hafi ákveðnum samfélagslegum 

skyldum að gegna. Meðal þeirra skipulagsheilda sem finna má í þessu kerfi eru 

samtök, samvinnufélög (e. co-operatives) og ýmsar aðrar stofnanir. Þessi tegund 

af efnahagkerfi byggir í meginatriðum á lífsskoðunum hlutaðeigenda sem standa í 

algerri andstöðu við hugmyndir kapítalismans (OECD, 2003).  

 

Breytingar á stefnu hins opinbera hefur afgerandi áhrif á framtíð félagslega 

hagkerfisins. Hið opinbera glímir víðast hvar við efnahagsþrengingar sem leiða til 

samdráttar sem hefur áhrif á þróun þriðja geirans. Margt bendir til þess að hið 

opinbera muni í aukna mæli leita eftir samvinnu við þriðja geirann (Anheier & 

Toepler, 1995; Hansmann, 1989). 

 

5.2 Helstu kenningar  

Fræðimenn hafa glímt í nokkurn tíma við það yfirdrifna verkefni að skýra þær 

aðstæður sem leiddu til þess að rými myndaðist á markaðnum fyrir 

skipulagsheildir sem störfuðu mitt á milli geiranna tveggja sem fyrir voru. 

Fjöldinn allur af kenningum hefur verið settur fram, en erfiðlega hefur reynst að 

ná utan um þriðja geirann þar sem skipulagsheildir sem starfa innan hans eru svo 

fjölbreyttar hvað varðar gerð og starfsemi.  

 

Markaður leitast ávallt eftir því að svara þeirri þörf sem er fyrir hendi, lögmál 

markaðsins hvílir á framboði og eftirspurn. Markaðurinn sér um að útvega þau 

gæði sem eftirspurn er eftir.  
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Einkageirinn hefur að mestu séð um að útvega gæði sem kölluð eru sérgæði, en 

einkennandi fyrir þau er að samkeppni ríkir meðal þeirra sem ráða yfir þeim, hvað 

varðar eign, notkun og neyslu (Anheier, 2005).  

 

Opinberi geirinn sér um að útvega svokölluð samgæði (e. public goods), en ólíkt 

sérgæðunum er ekki hægt að slá eignarhaldi á þessi gæði. Þau eru í boði fyrir alla, 

án tillits til framlags og erfitt er að útiloka fólk frá því að njóta þeirra nema að 

tilkomi kostnaður. Notkun eins rýrir ekki möguleika annars á að nota gæðin 

(Anheier, 2005).  

 

Allir geirarnir þrír geta veitt gæði sem kallast semisamgæði (e. quasi public 

goods). Semisamgæði eru gæði sem annaðhvort er ekki hægt að útloka fólk frá því 

að njóta nema með ærnum kostnaði eða að notkun eins hefur ekki áhrif á 

möguleika annarra til að njóta þeirra. Flest gæði tilheyra semisamgæðum 

(Anheier, 2005).  

 

Segja má að það fræðasvið sem fæst við rannsóknir innan þriðja geirans sé 

þverfaglegt. Í upphafi voru þó rannsóknir á vegum félags- og hagfræði mest 

áberandi en fleiri greinar hafa látið til sín taka á þessu svið. Helstu kenningar sem 

fjalla um þriðja geirann eru kenningar um formgerð, hegðun, menningu og þróun 

skipulagsheilda, mannauðskenningar, kenningar um völd og leiðtoga, félags- og 

samrunakenningar, umboðskenningar og stefnumótunar-kenningar svo eitthvað sé 

nefnt (Anheier, 2005).  

 

Þær kenningar sem voru fyrstar fram á sjónarsviðið voru samgæðakenningarnar. 

Samkvæmt þeim eru sjálfboðaliðasamtök svar samfélagsins við þörf sem opinberi 

geirinn sér ekki um að uppfylla (Anheier, 2005). 

 

Traustkenningarnar skýrðu tilvist þriðja geirans sem svar við eftirspurn sem varð 

til vegna vantrausts á markaði eða upplýsingabrests. Þær eiga þátt í að skýra hvers 

vegna sjálfboðaliðasamtök starfa á markaði, þar sem starfssvið einkageirans er 

jafnan að finna. Þriðji geirinn er ekki hagnaðardreifandi og fólk treystir honum því 

til að veita góða þjónustu í stað þess að leggja höfuðáherslu á að hámarka hagnað 

sem hugsanlega er á kostnað gæða (Anheier, 2005). 
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Aðrar kenningar sem fjalla um þriðja geirann eru til dæmis frumkvöðlakenningar 

sem fjalla um svokallaða félagslega frumkvöðla, en þeir leitast við að hámarka 

félagslegan ábata með því að skapa ákveðna eftirspurn og svara henni. Í stað þess 

að til verði samtök sem sjái um að svara þessari eftirspurn líkt og samgæða- og 

traustkenningar byggja á, er hér gengið út frá  því sem lítur að framboði (Anheier, 

2005). 

 

Einnig má nefna hagsmunaaðilakenninguna en hún gengur út frá því að notendur 

og aðrir hagsmunaaðilar komi á fót skipulagsheild til að hámarka stjórn á gæðum 

sem veitt eru (Anheier, 2005). 

 

Félagslegar kenningar eru til þess fallnar að skýra stærð og gerð þriðja geirans 

sem endurspeglun á félagslegum þáttum, stjórnarfari og samfélagsgerð (Anheier, 

2005). 

 

5.3 Rannsóknir 

Rannsóknir á þriðja geiranum hafa staðið yfir síðast liðin tuttugu ár en fram að 

þeim tíma lögðu fræðimenn höfuðáherslu á rannsóknir á opinbera og 

einkageiranum. Fyrstu hugmyndir um þriðja geirann komu fram upp úr 1980 

(Anheier, 2005).  

 

5.3.1 Opinberi geirinn, einkageirinn og þriðji geirinn 

Mörkin sem liggja milli geiranna þriggja eru oft óljós og skipulagsheildir geta 

færst frá einum geira yfir í annan. Slíkt á sér meðal annars stað þegar opinbera 

skipulagsheildir eru einkavæddar. Starfsemi skipulagsheildar sem tilheyrir þriðja 

geiranum getur einnig færst yfir í opinbera geirann eða skipulagsheild innan 

einkageirans færist yfir til þriðja geirans (Hudson, 2002).  
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Runólfur Smári Steinþórsson (1994) hefur sett fram mynd sem varpar ljósi á 

samspil þessara þriggja geira.  

 

 
Mynd 5. Myndin sýnir líkan af uppbyggingu samfélagsins. Fram koma að minnsta kosti 

fjórar gerðir milliaðila (Runólfur Smári Steinþórsson, 1994). 
 

5.3.1.1 Markmið geiranna 

Mörk geiranna eru óljós og geirarnir þrír eru háðir hver öðrum þó svo að 

meginmarkmið þeirra séu afar ólík. Skipulagsheildir einkageirans hafa það sem 

meginmarkmið að hámarka arð sinn og skila eigendum sínum hagnaði. 

Skipulagsheildir opinbera geirans horfa til almannaheilla og skipulagsheildir 

þriðja geirans einbeita sér að velferð skjólstæðinga sinna oft á kostnað 

fjárhagslegrar afkomu (Berman, 2002). Ákveðið jafnvægi þarf þó að ríkja milli 

gjalda og tekna þegar horft er til lengri tíma því viðvarandi tap getur stefnt 

starfseminni í voða (Anheier, 2005).  

 

5.3.1.2 Hagnaður 

Hagnaðarsjónarmiðið sem ríkjandi er innan einkageirans á ekki við innan 

opinbera eða þriðja geirans því þar eru meginmarkmiðin önnur (Berman, 2002). 
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Það kemur þó ekki í veg fyrir að skipulagsheildir innan einkageirans geti lagt 

góðum málefnum lið en þau markmið sitja skör neðar en hagnaðarmarkmiðin. Því 

taka fáar skipulagsheildir innan einkageirans beinan þátt í velferðarmálum eða 

leggja baráttu gegn samfélagslegum vandamálum lið (Berman, 2002).  

 

Segja má að skipulagsheildir þriðja geirans hafi það að meginmarkmiði að láta 

gott af sér leiða fremur en að huga að gróða líkt og skipulagsheildir innan 

einkageirans. Val á verkefnum getur því oft á tíðum verið flókið þar sem ekki er 

byggt á einföldum mælikvörðum eins og fjárhagslegum ágóða (Guy & Hitchock, 

2000).  

  

Enda þótt þriðji geirinn samanstandi af aðilum sem eru ólíkir innbyrðis þá er 

markmið þeirra allra að stuðla að sjálfbærum vexti, eignast hlutdeild í 

hagsældinni, að stuðla að félagslegu og efnahaglegu réttlæti og þeir setja mannlegt 

gildi í fyrsta sæti (OECD, 2003).  

 

5.3.1.3 Mat á árangri 

Cox (1999) bendir á að mat á árangri skipulagsheilda þriðja geirans séu oft 

flóknara í framkvæmd en mat á árangri til að mynda einkageirans. 

Skipulagsheildir þriðja geirans standa stundum frammi fyrir því að ekki liggur 

ljóst fyrir hverju sú þjónusta eða verkefni sem þær taka að sér eigi í raun að skila. 

Þegar markmið þjónustunnar eru ljós er oft erfitt að finna hentuga mælikvarða 

fyrir þau því.  

 

5.3.1.4 Hagsmunahópar 

Cox (1999) bendir einnig á að skipulagsheildir innan þriðja geirans glími oft við 

flóknari samskipti en einkageirinn. Sem dæmi tekur hann að hið opinbera getur 

gegnt nokkrum ólíkum hlutverkum innan þriðja geirans. Það getur verið 

viðskiptavinur, samstarfsaðili eða styrktaraðili svo eitthvað sé nefnt. 
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Skipulagsheildir innan þriðja geirans eru oft á tíðum háðar mörgum 

hagsmunahópum samtímis sem þær þurfa að varast að styggja. Á sama tíma þarf 

einkageirinn aðeins að sinna völdum hluta markaðar til að ná árangri (Guy & 

Hitchock, 2000).  

 

5.4 Auðlindir 

Fjármagn á sér ólíkan uppruna innan geiranna þriggja. Í einkageiranum velta 

tekjur skipulagsheildarinnar að miklu leyti á ánægju viðskiptavinarins, en gæði 

vöru eða þjónustu skila oftast auknum ávinningi til skipulagsheildarinnar. Aukin 

skilvirkni felur einnig í sér hagnaðaraukningu (Cox, 1999).  

 

Tekjur þriðja geirans koma sjaldnast eða aðeins að litlu leyti beint frá þeim aðilum 

sem nýta sér þjónustu hans. Tekjurnar geta breyst skyndilega eða streymi þeirra 

verið stöðvað án tillits til gæða þeirrar þjónustu sem veitt er eða þeirrar þarfar sem 

til staðar er fyrir hana. Fjárframlög sem veitt eru til skipulagsheilda þriðja geirans 

eru oft bundin ákveðnum skilyrðum eða þau eru veitt til ákveðinna verkefna (Cox, 

1999).  

 

Með mikilli einföldun er hægt að halda því fram að opinberi geirinn byggi 

starfsemi sína á skattlagningu, einkageirinn á sölu á vöru eða þjónustu og þriðji 

geirinn á framlögum. Í einkageiranum er ljóst það samband sem skipulagsheild á 

við viðskiptavin sinn, skipulagsheildin býður fram vöru eða þjónustu og 

viðskiptavinurinn greiðir markaðsverð fyrir. Í opinbera geiranum býður hið 

opinbera fram þjónustu en í staðinn kjósa þegnarnir þá stjórn sem þeim þykir 

bjóða fram frambærilegustu lausn skatta og þjónustu. Í þriðja geiranum er veikara 

samband milli þjónustunotenda og þeirra sem greiða hana (Hudson, 2002). Rétt er 

þó að benda á að hér er um mikla einföldun að ræða sem aðeins er ætlað að draga 

upp mynd af því sem um ræðir.  

 

Í skýrslu OECD (2003) sem fjallar um þriðja geirann er varað við að einblína um 

of á þennan mun á milli geiranna þriggja, því það mun takmarka skilning 

viðkomandi á geiranum og viðkomandi gæti sést yfir mikilvæg grundvallaratriði 
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varðandi hann. Sem dæmi má taka getuna til að setja fram margs konar þjónustu 

við almenna hagsmuni sem einkennast ekki af misvísandi upplýsingum 

(Hansmann, 1986) eða getuna til að framleiða óáþreifanlega vöru eins félagslega 

velferð, félagslega auðlegð, félagslega samloðun eða tengslaauð (GUI, 2001; 

OECD, 2003). Þessir þættir vísa til eigna eða auðs sem verður til fyrir tilstilli 

ákveðinna gagnvirkni sem á sér stað milli skipulagsheilda innan þriðja geirans, 

viðskiptavina og hlutaðeigenda.  

 

5.4.1 Tengslaauður 

Tengslaauð (e. relations assets) má skilgreina sem staðbundinn opinberan auð, 

sem verður til eða er árangur sambanda sem yfirbragð, viðhorf og hvatningi þeirra 

sem í hlut eiga og er litið á sem grundvallarþátt í verðmætasköpuninni. 

Tengslaauður felur í sér tengslin sjálf sem teljast til efnhagslegara eigna. Gott 

dæmi um tengslaauð getur verið traust, en traust verður til í samskiptum og það 

getur líka horfið vegna þeirra. Eitt af einkennum skipulagsheilda þriðja geirans er 

að þær búa yfir meiri tengslaauði en þær sem hafa hagnað að leiðarljósi eða 

opinberar stofnanir (Borzaga o.fl., 1998; OECD, 2003).  

 

Skipulagsheildir innan þriðja geirans hafa oft á tíðum nánari tengsl við 

viðskiptavini sína og eru sveigjanlegri en stórar regluveldisstofnanir og þær leitast 

við að finna nýjar lausnir á þeim áskorunum sem þær standa frammi fyrir. Þessar 

skipulagsheildir leitast við að svara þjónustuþörf og vinna að hagsmunum og 

réttindum hópa auk þess sem þær koma á tengslanetum milli fólks. Í raun eiga þær 

oft þátt í að auðvelda almenningi að vera virkir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi 

(Salamon ofl, 1999).  

 

5.4.2 Blönduð samsetning tekna 

Young (2001) fullyrðir að það færist í vöxt að skipulagsheildir þriðja geirans afli 

tekna á markaði, en það getur haft áhrif á þau einkenni sem skipulagsheildir þessa 

geira nota til að aðgreina sig frá skipulagsheildum einkageirans. Skipulagsheildir 

sem telja sig tilheyra þriðja geiranum þurfa að horfast í augu við ákveðið 

skipulagsatriði. Þær geta valið að starfa sem markaðsfyrirtæki sem leggja fram 
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ríkulegan skerf til samfélagsins eða þær geta starfað sem skipulagsheildir sem 

leggja ekki höfuðáherslu á hagnað heldur áherslu á félagsleg markmið sem leggja 

til tekjur og félagslegan ávinning í gegnum viðskipti. Young sýnir fram á í 

rannsóknum sínum hvernig blönduð samsetning tekna þessara skipulagsheilda 

hefur breyst í áranna rás, en meginuppistaðan hefur verið gjafir, styrkir, opinber 

fjármögnun og sjálfsaflafé en það síðast talda hefur í vaxandi mæli orðið 

aðaltekjulind þriðja geirans (OECD, 2003). 

 

Í framtíðinni mun þriðji geirinn þurfa í vaxandi mæli að sækja fjármagn sitt til 

annarra en opinbera geirans. Framlag frá félagsmönnum, styrkir og fjáröflun mun 

fá aukið vægi. Stefnumótun í fjáröflun mun verða lykilatriði innan geirans. 

 

5.5 Umfang þriðja geirans  

Fjöldi skipulagsheilda innan þriðja geirans hefur aukist á undanförnum áratugum 

og hafa þær verið svar samfélagsins við ákveðinni krísu sem komið hefur upp 

innan velferðarkerfisins og þeirrar þarfar sem hefur skapast til að 

endurskipuleggja það. Þetta er þó engan veginn eina ástæðan eða mikilvægasta 

skýringin á hinum hraða vexti innan geirans. Hann á sér án nokkurs vafa einnig 

skýringar í þeirri byltingu sem hefur orðið í stofnun félaga og samtaka alls staðar í 

heiminum sem eiga rætur sínar að rekja til þeirrar sýnar sem þriðji geirinn hefur á 

samfélaginu og efnahagskerfinu (OECD, 1999; Salamon & Anheier, 1998).  

 

Þriðji geirinn þróast hratt. Hann aðlagar stjórnunarhætti og viðskiptaaðferðir sínar 

að þeim tækifærum og hindrunum sem fyrirfinnast á markaðinum. Vegna þessa 

stendur geirinn frammi fyrir einni mikilvægri áskorun, sem er að tapa ekki 

einkennum sínum, það er að segja þeim einkennum sem eru höfuðeinkenni, 

aðgreinandi og varanleg (OECD, 2003; Albert & Whetten, 1985).  

 

Salamon og Anheier (1998) eru á sömu skoðun og skýrsluhöfundar OECD og 

halda þeir því fram að greinilega megi finna ummerki þess að þriðji geirinn sé að 

stækka hvað varðar magn og umfang. Ástæðuna megi helst rekja til þess að að trú 

manna á getu stjórnvalda til að standa sig fer dvínandi því fátækt er viðvarandi, 
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umhverfisvernd er ekki í góðu horfi og samfélagslegar breytingar hafa verið til 

hins verra. Vegna þessa verður sífellt mikilvægara, að mati höfunda, að auka við 

þekkingu á þriðja geiranum og því sem hann stendur fyrir. 

 

Salomon (2000) bendir einnig á að tækni- og upplýsingabylting hafi áhrif á þessa 

þróun. Fjöldi velmenntaðs fólks hafi farið vaxandi og því hafi orðið skortur á 

vettvangi til að tjá sig um mismunandi pólitísk, félagsleg og efnahagsleg álitamál.  

 

5.5.1 Samkeppni og samvinna 

Hér áður fyrr var hávær gagnrýni á skipulagsheildir innan þriðja geirans um að 

þær væru í beinni samkeppni við smáar skipulagsheildir á markaði. Slík 

samkeppni væri ósanngjörn en þróunin hefur orðið sú að þriðji geirinn hefur farið 

í aukna samvinnu eða samstarf við skipulagsheildir á markaði. Samstarfið hefur í 

för með sér hagnað fyrir báða aðila því skipulagsheildin á markaði fær hlutdeild í 

þeirri opinberu ímynd sem skipulagsheild þriðja geirans býr yfir. Hún getur fengið 

aðgengi að sérfræðiþekkingunni og hæfninni sem finnst meðal starfsmanna sem 

getur leitt til aukinnar eftirspurnar eftir þeirri vöru sem skipulagsheildin framleiðir 

og um leið haft hvetjandi áhrif starfsfólk til að taka að sér sjálfboðavinnu að 

einhverju marki. Ávinningur skipulagsheildarinnar sem starfar innan þriðja 

geirans í samstarfinu er álitleg fjármögnun, aðgangur að mannauði og öðrum 

auðlindum skipulagsheildar markaðarins. Einnig opnast breiðari eða 

umfangsmeiri grundvöllur til að koma skilaboðum eða markmiðum 

skipulagsheildarinnar til leiðar og í sumum tilfellum gefst færi á að hafa  áhrif á 

neytandann, það er að segja, tækifæri skapast til að fá  hann til óbeins samstarfs 

við markmið skipulagsheildarinnar (OECD. 2003).  

 

Samstarfið getur þó haft ákveðna hættu í för með sér fyrir þriðja geirann. Litið 

gæti út sem hann væri að vanrækja eða skaða það sem hann stendur fyrir ef varan 

sem hann styður eða skipulagsheildin sem hann er í samstarfi við er vafasöm. 

Sífellt eru settar meiri kröfur á skipulagsheildir innan þriðja geirans um 

trúverðugleika og gagnsæi í stjórnarháttum. Skorað hefur verið á þessar 

skipulagsheildir að bæta stjórnunarhætti sína. Þannig má segja að ný 
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markaðsmenning sé í augsýn sem á rætur sínar að rekja til þriðja geirans (OECD, 

2003).  

 

5.5.2 Tengsl þriðja geirans og einkageirans 

Skipulagsheildir sem starfa á markaði og skipulagsheildir þriðja geirans hafa lengi 

vel staðið fyrir sinn hvorn heiminn ef svo má að orði komast. Þessir ólíku heimar 

voru tilkomnir vegna mismunandi menningar, útbreiðslu velferðarkerfisins og 

mismunandi skattalaga. Rannsóknir hafa leitt í ljós að lítil hætta er á ósanngjarnri 

samkeppni milli þessara skipulagsheilda. Þess vegna hefur einkageirinn sýnt 

þriðja geiranum takmarkaðan áhuga. Félagsleg þjónusta hefur einkenni lítilla 

gróðavona, sérstaklega þegar til styttri tíma er litið og hún þarfnast oft aðstoðar 

sjálfboðaliða og fjárframlaga sem einkageirinn hefur ekki eins greiðan aðgang að 

(OECD, 2003).  

 

Engu að síður fer samvinna milli þriðja geirans og einkageirans vaxandi. Slíkt 

samstarf er mest í formi ráðninga fatlaðra starfsmanna. Einnig getur einkageirinn 

tekið að sér að starfsþjálfun þessara starfsmanna fyrir þriðja geirann. Ákveðið ferli 

hefur verið í þróun milli einka- og þriðja geirans sem byggir á því að búa til störf 

sem henta fötluðum starfsmönnum til framtíðar á vinnumarkaði. En samvinnan á 

sér stað á fleiri sviðum, til að mynda kaupir einkageirinn stundum vöru eða 

þjónustu af þriðja geiranum. Þessari samvinnu hefur verið markaður nokkuð 

varanlegur sess, sérstaklega í þeim löndum þar sem reglur kveða á um ráðningu 

fatlaðra starfsmanna. Samvinnan rekst þó oft á hindranir sem meðal annars eiga 

sér skýringu í vinnulöggjöf viðkomandi landa (OECD, 2003).  

 

5.5.3 Framlag þriðja geirans til samfélagsins og hagkerfisins 

Endurbætur á velferðarkerfinu innan Evrópu hefur að nokkru leyti mistekist. 

Reglur sem settar voru til að bæta það virka ekki og einkavæðing 

velferðarkerfisins hefur mistekist. Kostnaður hefur aukist og þjónusta hefur 

dregist saman eða gæði hennar minnkað.  
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Skipulagsheildir þriðja geirans gætu komið velferðarkerfinu til hjálpar á ýmsan 

hátt meðal annars með því að miða tekjur við þörf samfélagsins og sníða 

þjónustutilboð við þörfina sem fyrir hendi er. Þær geta einnig átt þátt í að auka við 

þjónustutilboðin sem í boði eru ásamt því að viðhalda eða auka gæði þeirra 

(OECD, 2003).  

 

Þriðji geirinn getur haft áhrif á löggjafann með því að bjóða upp á þjónustu og þar 

með svara ákveðinni þörf sem er til staðar en hið opinbera hefur ekki enn komið 

auga á eða að minnsta kosti ekki uppfyllt hana. Þegar þjónustan er til staðar, fer 

löggjafinn af stað og smíðar reglur í kringum hana (OECD, 2003).  

 

Þriðji geirinn getur átt þátt í uppbyggingu á velferðakerfinu. Góður árangur af 

einkavæðingu velferðarkerfisins byggir á samkeppni um félagslega þjónustu, en 

til staðar eru nokkrar hindranir þegar kemur að því að koma á samningi milli hins 

opinbera og þess sem veitir hina félagslegu þjónustu. Vegna eðli starfseminnar 

geta skipulagsheildir þriðja geirans komið á samningum sem byggja á trausti. Þær 

eru ekki drifnar áfram af hagnaðarvon og oft fara saman markmið hins opinbera 

og þriðja geirans. Hann hefur einnig möguleika á að draga úr framleiðslukostnaði 

þar sem hann þarf ekki að keppast við að ná sem mestum hagnaði og getur því 

sætt sjónarmið eða miðlað málum milli hagsmuna hins opinbera, viðskiptavina og 

starfsmanna betur en hinir geirarnir tveir. Skipulagsheildir innan þriðja geirans 

hafa því möguleika á réttri blöndu af ánægju viðskiptavinar og starfsöryggi 

(OECD, 2003).  

 

Skipulagsheildir þriðja geirans sem eru staðsettar innan ákveðins svæðis leiða til 

ákveðinnar þróunar á því svæði sem þær starfa á. Þær leggja til ný störf fyrir 

íbúana á því svæði sem þær starfa. Ef þessar skipulagsheildir færa út starfsemi 

sína og tengja hana ekki eingöngu félagslegri þjónustu heldur beina athygli sinni 

að umhverfismálum, menningarmálum og samgöngum skapast enn fleiri störf 

(OECD, 2003).  

 

Samskiptanet þriðja geirans sem tengir saman einkageirann og þann opinbera, og 

sameiginleg nýting þeirra auðlinda sem geirarnir hafa yfir að ráða gæti leitt til 

fjárhagslegrar hagræðingar og skapað mikilvæg störf (OECD, 2003).  
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Rannsóknir Evrópusambandsins (ESB) á þriðja geiranum gefa til kynna að jafnvel 

þótt megintilgangur þriðja geirans sé að þjóna þörfum einstaklinga, þá hagnist 

samfélags svæðisins einnig. Skipulagsheildir innan þriðja geirans geta hjálpað til 

við að draga úr þeirri mismunun í þjónustu sem er að finna á því svæði sem þær 

starfa á, auka aðgengi að vörum, þjónustu og atvinnutækifærum, og á þann hátt 

geta þær átt þátt í að byggja upp ákveðna samloðun svæða sem tímabundið búa 

við ójöfnuð (Sjá í OECD, 2003).  

 

Engu að síður er greinilegt bil milli þess hlutverks sem þriðji geirinn gegnir og 

þeirrar viðurkenningar sem hann fær frá löggjafanum innan svæðisins eða 

landsins sem hann starfar í. Löggjafinn virðist oft ekki átta sig á því hlutverki sem 

geirinn getur haft. Vegna þessa skorts á skilningi og þekkingar á geiranum eru þær 

reglur sem ætlaðar eru til stuðnings við geirann oft með þröngt sjónarhorn og 

mistekst að ná fram heildarmynd efnahagskerfisins. Aukin þekking á einkennum 

og lykilþáttum geirans myndi bæta skilning og það opinbera regluverk sem 

geirinn fellur undir. Slíkt myndi leiða til þess að geirinn fengi viðeigandi 

lagaramma (OECD, 2003).  

 

5.5.4 Þróun þriðja geirans 

Salamon og Anheier (1998) benda á að fáar þjóðir nema kannski helst 

Bandaríkjamenn og Bretar hafa lagt fram einhverskonar skilgreiningu á þriðja 

geiranum. Flestir hafa látið sér nægja grófa flokkun á stofnunum sem ekki er eins 

milli landa eða jafnvel svæða. Hugmyndir sem liggja á bak við hugtökin sem 

tilheyra þriðja geiranum eru háð menningu og byggja á ólíkum lagakerfum. Lönd 

flokka á ólíkan hátt skipulagsheildir í yfirflokka eða geira. Í Þýskalandi er gerður 

greinarmunur á stofnunum (e. associational sector/ stofnanageiri) og 

félagasamtökum (e. foundation sector/ félagasamtakageiri). Í Bretlandi má finna 

sjálfboðaliðageira (e. voluntary sedtor/, í Ítalíu stofnannageira (i. associazionismo) 

og í Svíþjóð hugsjónargeira (s. ideell sector) svo eitthvað sé nefnt.  
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5.5.4.1 Þriðji geirinn upp úr 1970 

Hægt er að setja fram velferðarlíkan sem gefur nokkrar mynd af þriðja geiranum 

upp úr 1970. Ekki falla öll lönd innan þessa líkans en skilgreiningin hjálpar til við 

að útskýra þær ólíku leiðir sem stofnanir innan geirans völdu starfsemi sinni.  

 

Skilgreiningin skiptir þriðja geiranum í þrjá hópa. Innan fyrsta hópsins falla lönd 

með þróað velferðarkerfi, bæði hvað varðar þjónustutilboð og fjármagn (lífeyrir, 

atvinnuleysisbætur o.fl.). Í þessum hópi eru Danmörk, Svíþjóð, Finnland og 

England framan af (OECD, 2003).  

 

Annar hópurinn samanstendur af löndum sem hafa einnig þróaðar 

velferðarstofnanir sem byggja aðallega á fjárhagsaðstoð sem tengist stjórnvöldum 

lítið og minna fer fyrir félagslegri þjónustu. Hér gegnir þriðji geirinn stóru 

hlutverki í félagslegri þjónustu og er hún að mestu fjármögnuð af opinberum 

yfirvöldum. Lönd sem tilheyra þessum hópi eru Þýskaland, Ástralía, Frakkland, 

Belgía, Írland og Holland (OECD, 2003).  

 

Þriðji hópurinn saman stendur af löndum sem hafa ekki þróað velferðarstofnanir 

(alla vega ekki fyrr en eftir 1980), þjónustan er að mestu byggð á fjárhagsaðstoð 

og þjónustutilboð eru fá og þá aðallega tengd menntun og heilsuvernd. Þar sem 

velferðarkerfið er ekki þróað ber minna á stuðningi við skipulagsheildir innan 

þessa geira. Ítalía, Spánn, Grikkland og Portúgal tilheyra þessum hópi (OECD, 

2003).  

 

5.5.4.2 Þriðji geirinn eftir 1970 

Eftir 1970 má sjá að nokkur breyting hefur orðið á flokkun skipulagsheilda innan 

þriðja geirans. 

 

Skipulagsheildirnar eru flokkaðar eftir framleiðni og nýsköpunarkrafti sem þær 

sýna. Markmið margra skipulagsheilda innan þessa geira er að bjóða upp á 

þjónustu sem ekki hefur verið boðið upp á af hinu opinbera. Þessar 

skipulagsheildir verða því að setja á stofn árangursríka starfsemi og finna leiðir til 

að fjármagna hana. Flestar hinna nýju þriðja geira skipulagsheilda byggja 
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starfsemi sína á blönduðum auðlindum það er frjálsum framlögum, sjálfboðaliðum 

og opinberu fjármagni og keppa á markaði (OECD, 2003).  

 

Þær taka upp nýbreytni í framkvæmd þeirrar félagslegu þjónustu sem þær veita og 

byggir hún á fleiri en einu sjónarhorni sem tekur mið af tegund þjónustutilboðsins, 

af markhópnum sem henni er ætlað að ná til og þeirri skipulagsheild sem ætlað er 

að veita þjónustuna ( OECD, 2003).  

 

Skipulagsheildirnar leggja sig fram um að skapa ný störf, sérstaklega fyrir þá sem 

erfitt eiga með að fá vinnu, svo sem ungmenni sem lengi hafa verið atvinnulaus 

eða fatlað fólk. Þær laga starfsemi sína að þörfum þess samfélags sem þær starfa í. 

Höfuðáherslan er ekki á hagnað, heldur á vel skilgreind félagsleg markmið, 

skilgreindan hlutaðeigendahóp og á lýðræðislegt vald og stjórnarhætti (OECD, 

2003).   

 

Ef skipulagsheildir þriðja geirans eru bornar saman við hefðbundnar evrópskar 

skipulagsheildir þriðja geirans kemur í ljós að þær nýju hafa:  

 

Minni áhuga á að veita stuðning (e. advocacy) eða hafa áhuga á honum sem 

aukabúgrein. Þær eru sjálfstæðari, fá aðföng frá mörgum birgjum og mynda tengsl 

við hið opinbera sem oft grundvallast á samningum. Þær beina athygli sinni að því 

að búa til störf sem oft eru ætluð fötluðu fólki. Skipulagsheildirnar leitast eftir 

samstarfi við þær skipulagsheildir sem keppa á markaði. Þær starfa oft innan 

ákveðins svæðis og eru smáar í sniðum. Þær leitast við að veita þjónustu sem 

aðrar skipulagsheildir veita ekki og finna nýjar leiðir til að svara félagslegri þörf 

(OECD, 2003).  

 

Einna áhugaverðasta nýjungin sem margar af nýju skipulagsheildunum nýta sér er 

mismundi hagsmunahópar þar sem hagsmunaaðilar og framkvæmdarráð 

samanstendur af sjálfboðaliðum, viðskiptavinum og opinberum aðilum. Með 

þessum hætti er hægt að koma fleiri sjónarmiðum á framfæri sem varða 

framkvæmd félagslegu þjónustunnar (OECD, 2003).  
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5.5.4.3 Velferðarkerfi í krísu 

Fræðimenn hafa leitað skýringa á því hvers vegna þriðji geirinn hefur þróast sem 

raun ber vitni.  

 

Frá 1970 byrjaði að halla undan fæti hins evrópska velferðarkerfis vegna 

erfiðleika með fjármögnun og skipulagningu. Ástæðuna mátti rekja til minnkandi 

efnahagsgróða og fjölgunar þeirra sem voru án atvinnu, en atvinnuleysi var helsta 

ástæða krísunar, því það leiddi til mikins fjárlagahalla innan hins opinbera. Meðan 

tekjur hins opinbera uxu hægar en þær höfðu áður gert, voru útgjöldin hærri 

sérstaklega innan þeirra landa sem veittu fjárstyrki til atvinnulausra (OECD, 

2003).  

 

Í upphafi brugðust löndin við þessari kreppu með því að endurskipulagningu á 

ráðningarmálum og þeim úrræðum sem atvinnulausum stóðu til boða. Þessi 

endurskipulagning hafði það í för með sér að verulega dró úr vexti og þjónustu 

innan opinbera geirans (OECD, 2003).  

 

5.5.4.4 Viðbrögð löggjafans við krísunni 

Þegar löggjafanum var ljóst að hagkerfið væri að takast á við miklar innri 

breytingar þá reyndi hann að bregðast við með því að innleiða ákveðnar umbætur 

á velferðarkerfinu. Það var gert með því að dreifa valdi til staðbundinna yfirvalda 

og gera þeim kleift að ákvarða og innleiða félagslegar reglur (e. social policies), 

með því að kynna verð og tolla eða álögur, með því að einkavæða suma þjónustu 

og með því að skipta frá óvirku til virks vinnuafls og ráðningastefnu. Áhrif þess 

að kynna verð og tolla hafði áhrif á þá sem voru í þörf fyrir mesta aðstoð og dró úr 

samheldni (OECD, 2003).  

 

5.5.4.5 Nýjar leiðir opnast 

Reglur sem lutu að einkavæðingu félagslegrar þjónustu fólu í sér aðskilnað 

fjárhagslegra skuldbindinga, en þær voru áfram hjá hinu opinbera, en þjónustan 

var veitt af einkaaðilum, henni var hætt eða hún skert verulega. Þessi breyting olli 

því að í auknu mæli sá einkageirinn um félagslega þjónustu fyrir hið opinbera á 
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því svæði (e. local authorities) en það leiddi einnig til þess að ný tækifæri 

opnuðust fyrir þriðja geirann þar sem aukning varð á eftirspurn eftir margs konar 

þjónustu (OECD, 2003).  

 

Framboð af þjónustu var gert skilvirkara með því að dreifa valdinu og 

reglusetning miðaði að því að aðskilja kaupandann og framleiðandann. 

Valddreifingin, þar sem ábyrgðin færist á staðaryfirvöld sem eru nær borgurunum 

sem munu nýta sér þjónustuna, gerir ráð fyrir aukinni viðurkenningu á frumkvæði 

borgaranna í félagslegum málefnum og hefur einnig haft áhrif í þá átt að opinber 

fjármögnun er nú hagkvæmari (OECD, 2003). 

 

5.6 Starfsemi í þriðja geiranum  

Þriðji geirinn er virkur og hefur verið að þróast á mörgum sviðum innan 

efnahagskerfisins. Hann er að finna á breiðu sviði eða allt frá heilbrigðissviði, 

menningartengdum sviðum, félagslegri þjónustu, menntunarsviði og 

mannaráðningum sem falla undir ólík svið laga og reglugerða ásamt því að hafa 

mismunandi menningarlegan bakgrunn. Eins og áður hefur komið fram eru 

skipulagsheildir innan þessa geira afar fjölbreyttar og ólíkar innbyrðis. 

Mismunandi lagalegar stoðir fyrir þessar ólíku einingar innan þriðja geirans gera 

það nánast ómögulegt að setja fram kenningu um hann sem nær yfir 

fjölbreytileikann og getur útskýrt takmarkanir og samkeppnisforskotið sem 

geirinn býr yfir sem heild. Þó er þörf á slíkri kenningu því hún gæti gefið 

löggjafanum og þeim aðilum sem starfa innan geirans aukin skilning á honum og 

markmiðum hans sem heild (OECD, 2003).  

 

Þrátt fyrir að geirinn sé ekki eins alls staðar í heiminum má sjá þess skýr merki að 

komin sé hefð fyrir honum. Sú þróun hefur orðið að innan hans má finna meiri 

nýsköpun, en skipulagsheildir innan hans reiða sig minna á fé frá hinu opinbera og 

þar er meiri frumleika að finna í leiðum til að afla fjár. Þar er einnig að finna meiri 

vilja til þess að taka þátt í hönnun á nýjum tækjum eða aðferðum við að mæla 

árangur sem auðvelda mat á starfseminni sem og útkomunni eða þeirri niðurstöðu 

sem starfsemin gefur. Má þar nefna sköpun félagslegas auðs (e. social capital), 
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endurhæfingu einstaklinga, ráðningu fatlaðra, félagslega vellíðan (e. social well 

beiing), nútímavæðingu stjórnunar líkanna og þar af leiðandi félagslega 

virðisaukningu (e. social value added) (OECD, 2003). 

 

Þegar fjallað er um þriðja geirann er rík tilhneiging til að vísa til skipulagsheilda, 

það er að segja fyrirtækja, stofnanna og félaga. En til geirans telst einnig starfsemi 

sem einstaklingar koma á fót, og þau gildi og hvati sem býr að baki. Til dæmis 

umhyggja og skuldbinding gagnvart málefnum og samúð sem fólk sýnir öðrum en 

sínum nánustu, umhyggja gagnvart samfélaginu og umhverfinu sem komandi 

kynslóðir munu erfa. Sem dæmi um málefni má nefna góðgerðarstarf, 

mannúðarmál og sjálfboðaliðastarf (Anheier, 2005).  

 

5.6.1 Starfsmiðlun og samfélagsleg þjónusta 

Skipulagsheildir innan þriðja geirans eru virkar á mörgum sviðum. Þó er mögulegt 

að brjóta starfsemi þeirra niður í tvo flokka sem eru annars vegar starfsmiðlun (e. 

work integration) og félagsleg þjónusta (e. social and community care services 

provision).  

 

Starfsmiðlanir fyrirfinnast í skipulagsheildum innan þriðja geirans og öðrum 

félagslegum skipulagsheildum nánast alls staðar í heiminum. Starfsemin á að hluta 

til rætur sínar að rekja til sérstakra vinnusmiðja en greinir sig þó frá þeim á 

tvennan hátt. Í fyrsta lagi reiðir starfsemin sig minna á opinbert fé og beinir 

athygli sinni frekar að síbreytilegum markaði og í öðru lagi leitast hún við að 

fylgja því markmiði sínu að fatlaðir einstaklingar séu ráðnir til starfa á svipuðum 

kjörum og aðrir starfsmenn. Sumar skipulagsheildir innan geirans stefna 

afdráttarlaust að því að þjálfa fatlaða starfsmenn til þátttöku á vinnumarkaði 

(OECD, 2003).  

 

Stór hluti skipulagsheilda þriðja geirans er sjálfstæðar stofnanir sem ekki eru 

háðar hinu opinbera og starfa á markaði. Nokkrar þessara skipulagsheilda ná að 

fjármagna sjálfar þjálfun fatlaðra starfsmanna, sjá um framleiðslu vara, veita 

þjónustu til einkageirans eða til annarra skipulagsheilda sem einnig tilheyra þriðja 
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geiranum. Þó ber mikið á milli þessara stofnanna hvað varðar stærð og tegund 

þeirrar þjónustu sem boðið er upp á (OECD, 2003).  

 

Starfsemi skipulagsheilda þriðja geirans er ekki eingöngu bundin við að búa til ný 

störf og veita félagslega þjónustu heldur taka skipulagsheildirnar oft virkan þátt í 

að efla hagkerfi þess markaðar sem þær starfa á (OECD, 2003).  

 

5.7 Vaxtarbroddur innan þriðja geirans 

Í þeim löndum þar sem velferðarkerfið er þróað er vöxtur innan þriðja geirans 

mestur þar sem hið opinbera hefur dregið úr þjónustu sinni en sér þó enn um 

fjármögnun á þjónustunni þar sem sjáanleg vöntun er á viðkomandi þjónustu.  

 

Í öðrum löndum hafa skipulagsheildir innan þriðja geirans þróast misjafnlega en 

það fer eftir löndum eða svæðum hversu vel þeim hefur reitt af. Sumar 

skipulagsheildirnar starfa svæðisbundið eða hasla sér völl innan ákveðins sviðs. 

Þær nýta auðlindir sem finnast hjá hinu opinbera sem fram til þessa hafa ekki 

verið sérstaklega ætlaðar í félagslegum tilgangi og koma á fót félagslegri þjónustu 

(OECD, 2003).  

 

Þau lönd sem tilheyra þriðja hópnum eða þar sem opinber þjónusta er lítil, hafa 

skipulagsheildir innan þriðja geirans mörg tækifæri til að útfæra starfsemi sína. 

Þar er að finna stórt skarð sem þarf að fylla milli þeirra þjónustu sem veitt er og 

þeirrar sem þörf er á. Starfseminni er þó þröngur stakkur búinn þar sem opinberar 

auðlindir eru af skornum skammti (OECD, 2003).  

 

Félagslega efnahagskerfið er hluti af mörgum undirkerfum og því hvílir framtíð 

þess á þróun hinna kerfanna. Breytingar innan opinbera geirans mun hafa áhrif á 

félagslega efnahagskerfið (Anheier & Toepler, 1995).  

 

Vegna efnahagsþrenginga innan opinbera geirans myndast ákveðin tvöfeldni 

innan félagslega efnahagskerfisins. Annars vegar er litið á þriðja geirann sem 

lausn á fjárhagsvanda ríkisins því skipulagsheildir þriðja geirans eru sjáfstæðar 
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skipulagsheildir sem ná að virkja þegnana til góðra verka og lækka kostnað fyrir 

hið opinbera. Hins vegar stóla margar skipulagsheildir þriðja geirans á 

fjármögnum frá hinu opinbera. Samdráttur innan opinbera geirans skapar hættur 

fyrir tilvist þessara skipulagsheilda. Skipulagsheildir þriðja geirans munu í 

auknum mæli verða að reiða sig á aðrar leiðir til fjármögnunar en opinbera styrki 

(Anheier & Toepler, 1995; Hansmann, 1989).  

 
Stjórnunarkenningar annarra skipulagsheilda en þeirra sem keppa á markaði hafa 

verið af skornum skammti. Margar skipulagsheildir innan félagslega 

efnahagskerfisins hafa umtalsverð stjórnunarleg vandamál en meirihluti 

markaðstækja og -tóla sem hafa verið þróuð og prófuð í einkageiranum hafa verið 

yfirfærð yfir á skipulagsheildir þriðja geirans. Kenningarnar og markaðstækin 

hafa tekið mið af þeim forsendum og einkennum sem skipulagsheildir á markaði 

búa við. Mikilvægt verður að teljast að við stjórnun skipulagsheilda þriðja geirans 

sé lagt til grundvallar kenningar og líkön sem unnin eru út frá þeim veruleika sem 

viðkomandi skipulagsheildir byggja á og starfa í (Runólfur Smári Steinþórsson, 

1994).  

 

Aukinn þrýstingur um sparsemi mun að líkindum neyða skipulagsheildir þriðja 

geirans í átt til frekari fagmennsku, sérstaklega hvað varðar skipulag og fjármál. 

Breytingar á fjármögnun félagslega efnahagskerfisins leiðir til aukinnar 

samkeppni milli skipulagsheilda þriðja geirans um fjárhagslegan stuðning og 

viðskiptavini. Skipulagsheildir þriðja geirans sækjast ekki sjálfar eftir aukinni 

samkeppni heldur kemur þrýstingur um hana utan frá og getur hann leitt til að upp 

komi vandamál þar sem skipulagsheildirnar þurfa að aðlagast þessum nýju 

aðstæðum (Anheier & Toepler, 1995; Hansmann, 1989). 

 

Af þessari umfjöllun um þriðja geirann er ljóst að hann er fjölbreyttur að gerð og 

starfsemi. Þó má finna nokkur sameiginleg einkenni innan skipulagsheilda hans. 

Oft hafa skipulagsheildir sem tilheyra honum unnið frumkvöðlastarf í samfélaginu 

til að svara ákveðinni eftirspurn sem þar er að finna. Af umfjöllun fræðimanna 

sést að þriðji geirinn gegnir veigamiklu hlutverki innan velferðarkerfisins og hefur 

hann tekið að sér mikilvæga þætti innan þess. Styrkur af starfsemi þriðja geirans 

er mikill þar sem eitt af hlutverkum hans er að taka við, þar sem hvorki 
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einkageirinn né sá opinberi ná til. Starfsemin er oft unni í sjálfboðastarfi og 

skipulagsheildir þriðja geirans nýta fjármagn sitt til hins ýtrasta. Þriðji geirinn 

hefur þróað nýstárlegar leiðir í fjármögnun en stór hluti fjármögnunarinnar er 

skattlagður. Til dæmis greiða sjálfboðliðasamtök og hjálparstofnanir að greiða 

skatt af fjármunum af gjafafé sem og öðrum fjármagnstekjum.  
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6. Stefnumiðuð stjórnun 
Stefnumiðuð stjórnun byggir á fjöldamörgum kenningum og aðferðum til 

stjórnunar skipulagsheilda á markvissan hátt. Aðferðir og kenningar 

stefnumiðaðrar stjórnunar hafa þróast mikið síðastliðin 40 til 50 ár. Stefnumiðuð 

stjórnun er þverfaglegt fag og því endurspeglast ólíkar forsendur og sjónarhorn í 

umfjöllun fræðimanna (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Fræðin um stefnumiðaðastjórnun eru umfangsmikil en í þessum kafla verður 

leitast við að gera þeim nokkur skil. Fyrst verður fjallað um stefnumiðaða stjórnun 

og umfjöllunin tengd við stefnumótunarskólana tíu. Gerð verður grein fyrir 

hugtakinu stefnu og því næst verður litið á ferli stefnumiðaðrar stjórnunar. Loks 

verður fjallað um framkvæmd stefnunnar.  

 

6.1 Um stefnumiðaða stjórnun 

Stefnumiðuð stjórnun er margrætt hugtak sem fjallar um og geymir víðan skilning 

á staðsetningu skipulagsheildar á markaði og hvernig beri að tryggja árangur 

hennar til framtíðar (Johnson, Scholes & Whittington, 2005). Tilgangurinn er að 

skipulagsheildin nái fram sem mestum árangri í rekstri og byggt er á afstöðu 

skipulagsheildarinnar um það sem hún er og hvert hún vill stefna til framtíðar. 

Stefnumiðuð stjórnun snýst meðal annars um þróun sjáfsmyndar 

skipulagsheildarinnar, hún leggur áherslu á aðgerðir sem efla skilning 

hagsmunaaðila á því hvað þurfi að koma til svo skipulagsheildin megi ná lengra 

og gera betur (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). 

 

Grundvallaratriði stefnumiðaðrar stjórnunar er að efla og styðja við þau atriði 

starfseminnar sem geri skipulagsheildina samkeppnishæfa en samkeppnishæfni 

ræðst annar vegar af markaðsstöðu og viðskiptasamböndum skipulagsheildarinnar 

og hins vegar af sérstakri færni og getu hennar til að veita þjónustu sem 

viðskiptavinir sækjast eftir (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). 
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Þegar stefnumiðaðri stjórnun er beitt er nauðsynlegt að horfa til kenninga sem 

byggja á víðtæku sjónarhorni ef vel á að takast til við framkvæmdina. 

Stefnumiðuð stjórnun felur í sér skilning á stefnumiðaðri stöðu skipulagsheildar, 

stefnumiðuð vali til framtíðar og getunni til að koma stefnunni í framkvæmd. 

Stefnumiðuð stjórnun myndar þær stjórnunarákvarðanir og aðgerðir sem ákvarða 

langtíma frammistöðu skipulagsheildar (Analoui, 2007).  

 

Runólfur Smári Steinþórsson (2003a) settur fram skilgreiningu á stefnumiðaðri 

stjórnun þar sem lögð er áhersla á að stefnumiðað samhengi skipulagsheildar komi 

fram. Telur hann að líta megi á stefnumiðaða stjórnun sem árangursríkt, rásfast og 

síendurtekið mynstur sem verður til vegna þeirra athafna og ákvarðana sem teknar 

eru innan skipulagsheildarinnar. Þar fara saman forsendur, skilyrði og aðgerðir 

sem skapa og endurmóta tilgang, hlutverk, starfssvið, starfsaðferðir, stefnu og 

samhengi skipulagsheildarinnar á tilteknu tímabili. Runólfur Smári setti fram 

líkan til greiningar fyrir stefnumiðaða stjórnun í doktorsritgerð sinni en nánar 

verður fjallað um líkanið í kafla sjö og er líkanið eitt af aðalgreiningartækjum 

ritgerðarinnar. Samkvæmt því eru víddir stefnumiðaðarar stjórnunar fjórar: tilvist, 

innihald, ferli og samhengi. Líkaninu er ætlað að auðvelda stjórnendum að átta sig 

með skipulögðum hætti á þeim fjölmörgu atriðum sem hafa ber í huga við 

stefnumiðað stjórnun skipulagsheilda. 

 

Stefnumiðuð stjórnun miðar að því að skapa, treysta og þróa stöðu 

skipulagsheildar á markaði. Hún stuðlar að árangri í víðustu merkingu hugtaksins. 

Í ytra umhverfi skipulagsheilda er að finna ógnir en einnig tækifæri sem geta haft 

áhrif á samkeppnishæfni skipulagsheildarinnar. Huga þarf vel að ytra umhverfinu, 

og verða skipulagsheildir að reyna að aðlagast þeim breytingum sem þar er að 

finna eða hafa áhrif á þær. Í innra umhverfinu er að finna styrkleika og veikleika 

skipulagsheilda. Það er sameiginleg ábyrgð stjórnenda og annarra starfsmanna að 

vinna eftir stefnu skipulagsheildarinnar og er það forsenda þess að árangur náist 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Fræðigreinin um stefnumiðaða stjórnun hefur verið að þróast en hún hlaut 

viðurkenningu sem sjáfstætt fag upp úr 1960. Stefnumiðuð stjórnun er þverfagleg 

fræðigrein, mikil flóra er innan greinarinnar og greinir fræðimenn á um nálganir 
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og helstu strauma og stefnu innan hennar. Þróun greinarinnar hófst um 1850 með 

einstaklingsbundnum áætlunum en árið 1910 hófst fjárhagsleg áætlanagerð þar 

sem höfuðáherslan var lögð á starfaskiptingu (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003a).  

 

Ákveðin þróun hefur orðið í stefnumiðaðari stjórnun og skiptir Runólfur Smári 

Steinþórsson (2003a) henni í fjögur skeið. Frumskeið hennar, sem hefst í kjölfar 

seinni heimstyrjaldarinnar, einkennist af áætlanagerð. Stjórnendur einblína á 

reksturinn innan frá, reyna að treysta styrkleika skipulagsheildarinnar og draga úr 

áhrifum sem veikleikar hennar hafa á reksturinn. Minni áhersla var lögð á ytra 

umhverfið því það var talið stöðugt og fyrirsjáanlegt.  

 

Um 1970 hefst annað skeið sem einkennist af stefnumarkandi áæltlanagerð þar 

sem áhersla var lögð á stöðu- og samkeppnisgreiningu. Stjórnendur veittu ytra 

umhverfinu aukna athygli og áhersla var lögð á að nýta markaðsrannsóknir til að 

ná sem bestum árangri. Áhersla var lögð á stefnumörkun og að auðlindum 

skipulagsheilda væri ráðstafað í samræmi við stefnuna til að tryggja árangur 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). 

 

Þriðja skeiðið hófst um 1985, kenningarnar miðuðu að því að samræma alla þætti 

í starfsemi skipulagsheilda til að ná fram settu marki. Sjónarhornið var víðara en 

áður, litið var á skipulagsheildina sem flókna einingu og lögð var áhersla á 

skipulag, sveigjanleika og sköpunargáfu starfsfólksins (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003a). 

 

Runólfur Smári Steinþórsson (2003a) telur að upp úr 1990 hafi fjórða skeiðið 

hafist í þróun stefnumiðaðrar stjórnunar þar sem megináherslan er lögð á auðlindir 

skipulagsheilda og mikilvægi samlegðaráhrifa milli eininga í rekstrinum. 

Tækninýjungar skapa ný tækifæri, sjónum er beint að þekkingarverðmætum og 

þeim innviðum sem ekki eru að skila skipulagsheildum hagnaði. Áhersla er lögð á 

endurskipulagningu og fjármálalega greiningu. Í stefnumiðaðri stjórnun er 

mikilvægt að veita athygli öllum þeim þáttum sem hafa áhrif á þróun 

skipulagsheildarinnar. Þá er til dæmis átt við þau gildi sem lögð eru til 

grundvallar, stefnumótunina, úrvinnslu og daglega stjórnun aðgerða. Huga þarf 
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vel að viðskiptavininum og öllum þeim tengslum sem leiða til verðmætasköpunar 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

6.2 Stefnumótunarskólarnir tíu 

Fræðin um stefnumiðaða stjórnun eru umfangsmikil og þau hafa verið flokkuð í 

tíu skóla. Hver skóli hefur sín einkenni en flestar stefnumótunaraðferðir má tengja 

fleiri en einum skóla (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998).  

 

Skólarnir falla að þremur flokkum. Það eru skólar þar sem forskriftarnálgun er 

beitt við stefnumótun, en undir þann flokk falla Hönnunarskólinn, 

Áætlunarskólinn og Staðsetningarskólinn. Skólar sem aðhyllast birtingarnálgun 

við stefnumótun en þar er að finna Frumkvöðlaskólann, Hugrænaskólann, 

Lærdómsskólann, Valdaskólann, Menningarskólann og Umhverfisskólann. Að 

lokum má nefna skóla sem tengir í raun saman alla skólana níu eða 

Samstillingarskólann. Skólarnir nálgast greiningu og stefnumótun á ólíkan hátt en 

þeir standa á mistraustum grunni, hafa ólíkar nálganir og suma er fremur hægt að 

flokka sem ákveðin viðhorf en skóla. Allir miða þó að því að dýpka skilninginn á 

stefnumiðaðri stjórnun. Í stjórnun og skipulagi skipulagsheilda eru í dag notaðar 

hugmyndir og aðferðir sem koma fram í fleiri en einum þessara skóla. 

 

6.2.1 Hönnunarskólinn  

Hönnunarskólinn (e. the Design School – process of conception) hefur haft hvað 

mest áhrif á framkvæmd stefnumótunar en hann hugar einkum að því hvernig 

skipulagsheildin fellur inn í umhverfið, hvernig hæfni hennar og geta kallast á við 

möguleikana sem eru fyrir hendi í umhverfinu. Stefnumótunin snýst um það hvar 

eigi að staðsetja skipulagsheildina, hvernig hún ætli að keppa, virði þjónustunnar 

eða vörunnar fyrir viðskiptavinina og að jafnvægi ríki milli innri og ytri þátta í 

umhverfinu (Mintzberg o.fl., 1998).  

 

Við greiningar- og stefnumótunarvinnuna er mikilvægt að tekið sé tillit til þeirra 

stjórnunargilda sem hagsmunaaðilar vilja ná fram, en einnig þarf að huga að þeim 

takmörkunum sem lög og reglur samfélagsins setja. Huga þarf að ýmsum 
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áhrifavöldum, ný tækni skiptir máli, aukin hagkvæmni getur skilið milli þess sem 

nær árangri og hins sem nær honum ekki. Fjárfestingar eða breytingar í 

samkeppnisumhverfinu hafa áhrif á skipulagsheildina en einnig geta breytingar á 

framboði og á nýjum mörkuðum haft áhrif á reksturinn (Mintzberg o.fl., 1998).  

 

Sjónarmið eru sjaldnast einsleit og fólk hefur ólíkar skoðanir þegar kemur að því 

að meta hvort ákveðin hæfni reynist vera styrkleiki eða veikleiki eða hvort þróun á 

stefnu og hönnun á skipulagningu styðji eina einingu innan skipulagsheildarinnar 

eða skipulagsheildina í heild sinni (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

6.2.2 Áætlunarskólinn  

Áætlunarskólinn (e. the Planning School – formal process) gerir kröfu um að sett 

sé fram formleg, vel skilgreind áætlun fyrir verkefnum, að áætlunin sé stjórntæki 

en ferli formlegrar áætlunar skiptist niður í skýr skref og er hvert þeirra sett fram 

með gátlista sem styðst við tækni (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

Ábyrgðin á öllu ferlinu hvílir á forstjóranum, en ábyrgð á framkvæmdinni er í 

höndum þeirra sem stjórna framkvæmdaáætluninni. Stefnan birtist frá ferlinu 

fullmótuð, hún þarf að vera skýr svo að hægt sé að fylgja settum markmiðum, 

fjárhagsáætlunum og stjórna áætlun eftir mismunandi leiðum (Mintzberg o.fl., 

1998). 

 

Við undirbúning áætlunar er til dæmis hægt að flokka eftir SVÓT greiningu, 

markmið, fjárhagsáætlanir og rekstraráform ásamt því að meta ytri og innri 

skilyrði skipulagsheildar. Ytri greining á umhverfinu spáir fyrir um framtíðina en 

með innri greiningu er hæfni og geta skipulagsheildarinnar metin (Mintzberg o.fl., 

1998). 

 

6.2.3 Staðsetningarskólinn  

Innan Staðsetningarskólans (e. the Positioning School – analytical process) miðast 

stefnumótunin við að staðsetja skipulagsheildina í samkeppninni ásamt því að 

gera nákvæma greiningu á samkeppnisumhverfinu (Mintzberg o.fl., 1998). 
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Mikilvægt er að kanna við hvaða aðstæður nýjar skipulagsheildir koma inn á 

markað. Meta þarf hvaða viðbrögð eru líkleg af hendi þeirra skipulagsheilda sem 

fyrir eru á markaði og eru í samkeppni. Innihald kenningarinnar gengur út á að 

greina og átta sig á því í hverju samkeppnin felst og þekkja umhverfið sem best til 

að geta tekist á við það (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

6.2.4 Lærdómsskólinn  

Kenningar Lærdómsskólans (e. the Learning School – emergent process) hallast 

að því að stefnumótunin þróist víða innan skipulagsheilda. Lærdómurinn er 

mikilvægur þáttur í ferlinu til að tryggja hámarksárangur skipulagsheildarinnar. 

Leiðtoginn verður að vera tilbúinn til að læra, en hann er stundum í hlutverki 

leiðbeinandans (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

Þessi lærdómsaðferð er mótuð gegnum hegðun sem hvetur til þekkingar og 

skilnings á stefnunni, sem á þátt í að virkja hæfni og getu starfsmanna til að 

framkvæma hana. Stefnan byggir fyrst á fyrirmyndum og reynslu úr fortíð, hún 

getur þróast yfir í áætlun fyrir framtíðina og að lokum getur hún gefið yfirsýn til 

að leiðbeina og styrkja almenna hegðun (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

6.2.5 Frumkvöðlaskólinn  

Stefna Frumkvöðlaskólans (e. the Entrepreneurial School – visionary process) 

byggir á óljósri sýn á framtíðina og er innihald kenningarinnar að sjá fyrir 

tækifærin. Skipulagsheild getur styrkt stöðuna sína með því að koma fram með 

nýja tækni. Hún getur náð samkeppnisforskoti með því að gera ferla innan 

starfseminnar hagkvæmari en samkeppnisaðilarnir (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

 

Samkvæmt þessari nálgun verður stefnan til í huga leiðtogans sem yfirsýn, 

sérstaklega með skynjun á langtíma stefnu og með sýn á framtíð 

skipulagsheildarinnar. Ferli stefnumótunar er rótgróið í reynslu og innsæi 

leiðtogans, hvort sem hugmynd að stefnunni er hans eða hann tekur hana upp eftir 
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öðrum og gerir að sinni. Leiðtoginn kemur sýninni á framfæri á einfaldan hátt, 

heldur utan um útfærslu hennar og endurskoðar hana ef nauðsyn ber til 

(Mintzberg o.fl., 1998). 

 

6.2.6 Hugræniskólinn  

Hugræniskólinn (e. the Cognitive School – mental process) greinir uppruna 

stefnumótunar til ferils hugsunar samhliða því að meta og skilja hugsun þeirra 

hagsmunaaðila sem skipulagsheildin þarf að taka tillit til. Skólinn leitar inní huga 

stjórnandans.  

 

Nálgunin kemur fram sem yfirsýn í formi hugmynda, korta, uppdrátta og mótunar. 

Hún leggur einnig áherslu á hvernig fólk mótar eða tekst á við aðstæður í 

umhverfinu sínu. Innihald þessarar kenningar er að takast á við eða að skapa ferla 

sem tryggja hámarks árangur (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

6.2.7 Valdaskólinn  

Samkvæmt hugmyndum Valdaskólans (e. the Power School – process of 

negotiation) á stefnumótunin upptök sín í valdabaráttu, pólitískri innri baráttu á 

milli þeirra sem hafa völdin og ytri baráttu milli skipulagsheilda, meðal annars í 

stefnumótandi samstarfi þeirra.  

 

Valdaskólinn getur haft áhrif þegar um er að ræða samstarf og yfirtökur 

skipulagsheilda. Innihald þessarar kenningar er að koma áherslum á framfæri og 

að sameina þær, búa til sterkari einingar, ekki að sundra eða vinna saman með 

smærri einingum (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

6.2.8 Menningarskólinn  

Innan Menningarskólans (e. the Cultural School - collective process) miðast 

stefnumótunin við að vera félagslegt ferli sem með rætur í menningu 

skipulagsheildarinnar. Menningarskólinn fjallar meðal annars um samstarf 
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skipulagsheilda og sameininga þar sem fyrirtækjamenning getur verið sterk og 

ríkjandi, en mikil átök þarf til að gera breytingar (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

Skólinn metur þá nauðsynlegu einingu sem er til staðar meðal starfsmanna til að 

greina þörfina til að ná settum markmiðum. Innihald þessarar kenningar er að 

sameinast og varðveita en ekki að breyta (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

6.2.9 Umhverfisskólinn  

Samkvæmt Umhverfisskólanum (e. the Environmental School - reactive process) 

er stefnumótun háð umhverfinu sem skipulagsheildin keppir í og hvernig 

starfsmenn bregðast við því. Samkvæmt þessari kenningu er mikilvægt að 

bregðast við, samþætta og breyta. Umhverfið er takmarkandi og þvingandi þáttur í 

starfseminni ásamt að vera það sem helst þarf að taka tillit til í stefnumótuninni. 

Skipulagsheildir verða að bregðast við og aðlagast þeim takmörkunum sem 

umhverfið setur ella detta út af markaði (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

Forystan byggir á því að greina stöðugt breytingar í umhverfinu og aðlagast þeim. 

Skipulagsheildir getað endað á því að sameinast, en þá er hætta á einsleitni á 

markaði þar sem umhverfið þrengir stöðugt að. Þegar auðlindirnar verða of 

kostnaðarsamar miðað við annað sem býðst eða ganga til þurrðar, þá hverfa 

skipulagsheildirnar af markaði (Mintzberg o.fl., 1998). 

 

6.2.10 Samstillingarskólinn  

Samstillingarskólinn (e. The Configuration School - process of transformation) 

miðar stefnumótunina við umbreytingar. Skólinn leggur áherslu á að safna saman, 

mynda sterkari heildir, í stað þess að skipta þeim upp eða aðlaga þær (Mintzberg 

o.fl., 1998). 

 

6.3 Stefna 

Stefna er tiltölulega ungt hugtak í heimi viðskiptanna en uppruna þess má rekja til 

hernaðar. Sun Tzu sem er talinn hafa verið uppi á fimmtu öld fyrir Krist ritaði í 
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Art of War hernaðaráætlanir sem þykja minna mjög á skrif um stefnumótun 

skipulagsheilda í dag. Meðal þess sem hann skrifaði er eftirfarandi: „If you know 

your enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles“ 

(sjá í Dahlgaard, Kristensen & Kanji, 1998: bls. 217). Hugtakið stefna hefur oft 

verið rakið til Alexanders mikla en hann beitti hernaðaráætlunum eða stefnu með 

árangursríkum hætti á her andstæðinganna (Wit & Meyer, 1998).  

 

Hugtakið er þó nýrra af nálinni í umræðunni um stefnumótun skipulagsheilda, en 

hægt er að rekja það aftur til sjötta áratugarins (Mintzberg ofl., 1998). Forstjórinn 

gegnir þar hlutverki hershöfðingjans og starfsmennirnir og skipulagsheildin getur 

reitt sig visku hans til að stýra starfseminni. Nýjustu kenningarnar gera þó minna 

úr myndlíkingunni um hershöfðingjann og vald hans (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003b).  

 

6.3.1 Skilgreiningar og ólík sjónarhorn á stefnu 

Stefna er flókið hugtak sem erfitt er að skilgreina þannig að allir verði á eitt sáttir. 

Fræðimenn hafa lagt sig fram um að skilgreina hugtakið og endurspegla 

skilgreiningarnar mismunandi sjónarhorn þeirra. Þegar stjórnandi velur sér 

skilgreiningu er mikilvægt að hafa í huga að aðrir hagsmunaaðilar geti lagt annan 

skilning í hugtakið og sú skilgreining sem varð fyrir valinu er í raun aðeins ein af 

mörgum mögulegum.   

 

Algeng skilgreining á hugtakinu stefnu er að hún sé: Áætlun stjórnenda til að ná 

árangri sem er í samræmi við framtíðarsýn og markmið skipulagsheildarinnar 

(Mintzberg ofl., 1998). 

 

Erfitt er að sjá fyrir hvernig samkeppni innan atvinnugreinar muni þróast svo það 

er sjaldan hægt að vita fyrir víst að rétt stefna hafi verið valin. Því má segja að 

stefna sé alltaf kenning, besta ágiskun um hvernig fyrirtækið muni þróast og 

hvernig nýta megi þá þróun skipulagsheildinni til framdráttar (Barney & Hesterly, 

2008).  
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Michael Porter (1996) telur að kjarni stefnu sé að skapa skipulagsheild sérstöðu. 

Sérstaða fæst með því að framkvæma hluti á annan hátt en samkeppnisaðilarnir.  

Útkoma stefnunnar er háð þeim stöðugleika sem ríkir í því umhverfi sem henni er 

beitt í.  

 

Í því síbreytilega umhverfi sem skipulagsheildir starfa í má líkja stefnu við 

áttavita sem vísar í þá átt sem skipulagsheild vill stefna. Stefna felur því í sér 

lýsingu á hlutverki, gildum, framtíðarsýn, viðskiptalögmálum og 

frammistöðumarkmiðum skipulagsheildar fremur en greinargerð ákveðinna 

áætlaðra skrefa sem á að framkæma (Grant, 2002).  

 

Snjólfur Ólafsson (2005) setur fram tvívíða skilgreiningu á hugtakinu. Hann telur 

stefnu vera „lýsingu á þeim árangri sem stefnt er að og hvernig honum skuli náð“.  

Áherslumunar gætir í skilgreiningum fræðimanna þar sem sumir leggja 

megináherslu á árangur, aðrir á þær leiðir sem valdar eru til að ná tilætluðum 

árangri og enn aðrir leggja jafna áherlslu á leiðir og árangur. Skilgreiningin sem 

Snjólfur setur fram felur í áherslu á hvort tveggja, leiðirnar og markmiðin þar sem 

árangur vísar til markmiða en lýsing vísar til þeirra leiða sem valdar eru til að ná 

árangri.  

 

Kaplan og Norton (2001) segja að stefna lýsi færslunni frá þekktri stöðu til 

óskastöðu. Þar sem skipulagheildin hafi aldrei verið í þessari óskastöðu, saman 

stendur færslan af tengdum tilgátum.  

 

Runólfur Smári Steinþórsson (2007) setur fram fjórvíða nálgun á hugtakinu stefnu 

en hann telur að stefna sé sú afstaða sem lýsandi fyrir það sem skipulagsheild vill 

vera og vill verða. Afstaðan, skilningurinn og hugmyndin um það sem 

skipulagsheildin vill vera og verða er hjá öllum starfsmönnum hennar og 

endurspeglast í því sem skipulagsheildin býr yfir, getur og gerir á hverjum tíma. 

Afstaðan tekur mið af stöðu skipulagsheildarinnar í umhverfinu. Stefnan felur í 

sér tilgang, hlutverk og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar. Hún markar 

tilvistarrými skipulagsheildarinnar, útfærslu þjónustutilboðsins og leiðbeinir um 

alla framvindu athafna í starfseminni, þar með talið þann árangur sem stefnt er að.  
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Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998) telja mikilvægt að skoða stefnu á fleiri en 

einn hátt en þeir telja að sjónarhornin séu fimm og nauðsynlegt sé að hafa þau öll í 

huga samtímis og gæta að samhenginu milli þeirra. Sjónarhornin eru oft nefnd P-

in fimm en þau eru áætlun (e. plan), atferlismynstur (e. pattern), staðsetning (e. 

position), viðhorf (e. perspective) og kænskubrögð (e. ploy).  

 

Áætlun felur í sér framtíðaráform skipulagsheildarinnar en hún byggir á reynslu 

sem hefur skapast innan hennar, það er horft er til baka á atferlismynstrið og 

dreginn er fram ákveðinn lærdómur af því. Áætlun hjálpar til við að komast frá 

einum stað til þess næsta en ekki er alltaf hægt að fylgja áætluninni því margt 

getur komið upp á og stundum þarf að beygja af leið til að ná árangri. Stefnan er 

niðurstaða sem fengist hefur að loknu greiningarferli. Mintzberg og félagar telja 

einnig að stefna myndi nokkurs konar atferlismynstur og það megi nýta í mótun 

stefnu til framtíðar en stefnan verði til í samvinnu og samskiputum starfsmanna, 

viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Undirbúningsvinnan, mótun og 

framkvæmd stefnunnar verður ekki slitin sundur heldur er hún samtvinnuð 

(Mintzberg, o.fl., 1998). 

 

Sjónarhornin sem fjalla um áætlun og atferlismynstur tengjast öðrum þekktum 

nálgunum stefnumótununar. Annars vegar er um að ræða svo kallaða 

forskriftarnálgun (e. perscriptive approach) og hins vegar birtingarnálgun (e. 

emergent approach).  

 

Forskriftarnálgunin er línuleg og rökræn nálgun með fyrirfram skilgreind 

markmið og helstu þættir stefnumótunar hafa verið þróaðir áður en kemur að 

framkvæmd stefnunar. Nágunin dregur fram þær tæknilegu og efnahagslegu 

áskoranir sem skipulagsheildin þarf að horfast í augu við. Skipulagsheildin telst 

vera framleiðslueining og fjármunaauðlindin er í aðalhlutverki (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003b). 

 

Áhersla birtingarnálgunarinnar er að horfa til reynslunnar og draga af henni 

lærdóm. Markmiðin þurfa ekki að vera skýr í upphafi, en þróast eftir því sem 

stefnan verður skýrari. Nálgunin horfir til þess hvernig stefnan mótast, en setur 

ekki fram fyrirfram gefna skilgreiningu á hvernig hún eigi að mótast. Litið er á 
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stefnu sem stöðugt lærdómsferli (Lynch, 2000). Birtingarnálgunin gerir meira úr 

hlutverki mannauðsins innan skipulagsheilda og þeim þekkingarverðmætum sem 

þar er að finna. Varpað er ljósi á völd og tengsl innan skipulagsheildarinnar og 

lagt er áhersla á að hún sé eining þar sem fólk starfi saman að því sameiginlega 

markmiði að ná árangri. Menning skipulagsheildarinnar, starfsandi og ímynd 

hennar hafa áhrif á hvaða stefnu starfsemin tekur (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003b). 

 

Umhverfi skipulagsheilda tekur örum breytingum svo margir fræðimenn hallast að 

því að farsælast sé að blanda saman þessum nálgunum. Á þann hátt er hægt að 

setja saman áætlun en jafnframt gefst möguleiki á að bregðast við óvæntum 

breytingum í umhverfinu. 

 

Nauðsynlegt getur reynst að skoða stefnu skipulagsheildar út frá staðsetningu. 

Með staðsetningu er átt við staðsetningu vöru á tilteknum markaði og hvernig hún 

mætir þörfum viðskiptavinanna. Hagnaðarvonin innan atvinnugreinarinnar er oft 

leiðbeinandi um í hvaða starfsemi ráðist er í (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003b). 

 

Stefna getur falið í sér viðhorf eða sýn sem endurspeglast í aðferðum 

skipulagsheilda við framkvæmd hennar. Stefna sem staðsetning einbeitir sér að 

markaðnum eða því sem er fyrir utan skipulagsheildina en stefna sem viðhorf eða 

sýn horfir inn á við en einnig fram á við. Hún getur einnig falið í sér kænskubragð 

en það kemur fram í þeim aðgerðum sem ætlaðar eru til að leika á 

samkeppnisaðila (Mintzberg, o.fl., 1998). 

 

Mintzberg kallar stefnu sem sett er fram sem áætlun áformaða stefnu, en stefnu 

sem kemur fram sem atferlismynstur framkvæmda stefnu. Áform sem framkvæmd 

eru kallar hann meðvitaða stefnu en þau áform sem ekki eru framkvæmd 

óframkvæmda stefnu.  
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Mynd 6. Stefna, áætluð og sjálfsprottin. 

 

Sú stefna sem upphaflega var áætluð er ekki endilega stefnan sem verður 

framkvæmd. Ýmislegt í ytra og innra umhverfi skipulagsheilda hefur áhrif á 

stefnuna. Óframkvæmda stefnan kemst ekki til framkvæmdar þó svo hún hafi 

verið mótuð í upphafi. Árangursrík stefna blandar saman einkennum meðvitaðrar 

stefnu og sjálfsprottinnar stefnu (Mintzberg, o.fl., 1998).  

 

Flestar skilgreiningar á stefnu eiga það sammerkt að stefna er ætluð til að ná 

eitthvert, hún er ekki markmið í sjálfu sér heldur frekar leið sem farin er til að ná 

fram ákveðnum markmiðum.  

 

Stefna hefur ákveðnu hlutverki að gegna gagnvart tveimur hagsmunahópum. 

Annars vegar er um að ræða ytri hóp en undir hann falla hluthafar og aðrir 

hagsmunaaðilar til dæmis stjórnvöld og viðskiptavinir. Hins vegar er innri hópur 

en til hans teljast stjórnendur og aðrir starfsmenn skipulagsheildar. Hlutverk 

stefnunnar gagnvart ytri hópnum er að efla tiltrú á skipulagsheildinni og veita 

upplýsingar um starfsemina sem þar fer fram. Framkvæmd stefnu hefur lítið með 

þennan hóp að gera og oft er takmörkuð áhersla á hann. Hlutverk stefnu gagnvart 

innri hópnum er annað og því má skipta í þrenns konar tilgang. Í fyrsta lagi getur 

stefna stutt við ákvarðanatöku og átt þátt í að ákvarðanir séu samræmdar. Annar 

tilgangur stefnunnar er að miðla upplýsingum og áherslum stjórnenda til 

starfsmanna. Í þriðja lagi setur stefnan fram markmið sem oft fela í sér 

framtíðarsýn sem getur virkað hvetjandi á starfsmenn (Snjólfur Ólafsson, 2005, 

Grant, 2002).  

 



 91 

Með stefnunni er skipulagsheildin að ráðstafa auðlindum sínum, hún er einnig að 

forgangsraða þeim verkefnum sem hún telur efla reksturinn og styrkja hann með 

tilliti til ríkjandi aðstæðna í innra og ytra umhverfinu (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003b). 

 

6.4 Ferli stefnumiðaðrar stjórnunar 

Ferli stefnumiðaðrar stjórnunar hefst á því að skipulagsheild skilgreinir hlutverk 

sitt og tilgang. Því næst eru sett fram meginmarkmið með starfseminni. Þegar því 

er lokið þarf að fara fram ýtarleg greining á innra og ytra umhverfi 

skipulagsheildarinnar en þegar niðurstöður þeirrar greiningar liggja fyrir er hægt 

að leggja af stað í stefnumótunarferlið.  

 

Skipulagsheild velur stefnu í kjölfar stefnumótunarinnar þar sem valin er 

viðskipta- og samkeppnisstefna hennar. Framkvæmd stefnunnar hefur reynst 

áskorun fyrir margar skipulagsheildir en mikilvægt er að fylgjast með 

framkvæmdinni í gegnum mælingar. Valdir eru fáir en mikilvægir mælikvarðar 

sem gefa upplýsingar um framvindu stefnunar og hvort viðunandi árangur hafi 

náðst. Stefnuna þarf að endurskoða reglulega í takt við breytingar sem verða á 

innra og ytra umhverfi skipulagsheildar. Að öðrum kosti er hætt við að 

skipulagsheildin staðni og standist ekki samkeppni annarra skipulagsheilda.  

 

 
Mynd 7. Myndin lýsir ferli stefnumiðaðrar stjórnunar (Barney & Hesterly, 2008) 

 

6.4.1 Hlutverk og tilgangur 

Framvinda stefnumiðaðrar stjórnunnar hefst með skilgreiningu á hlutverki og 

tilgangi skipulagsheildar, hver séu langtímamarkmið hennar og hvað beri að 

forðast. Hlutverk skilgreinir meginverkefni skipulagsheildarinnar til að sá 
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ávinningur sem hagsmunaaðilar sækjast eftir með starfseminni megi verða að 

veruleika. Grundvallaratriði er að stjórnendur átti sig á vilja viðskiptavinanna og 

þekki hverjir þeir eru. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að vera í góðu sambandi við 

viðskiptavinina svo þeir megi átta sig á kröfum þeirra og væntingum. Þegar 

skilgreining á hlutverki skipulagsheildarinnar liggur fyrir er hægt að hefja vinnu 

við stefnumótun eða marka framtíðarsýn, rita meginmarkmið og starfsmarkmið 

hennar. Í hlutverkalýsingunni kemur fram lýsing á skipulagsheildinni og tilgangur 

með tilvist hennar. Einnig er þar oftast að finna hvaða þjónustutilboð hún býður 

fram og hverjir séu hugsanlegir viðskiptavinir.  

 

Markmið eru oft rituð í stefnu skipulagheildarinnar. Þegar markmiðslýsingar 

skipulagsheilda eru skoðaðar kemur í ljós að þær eru afar mismundandi, en þó má 

finna sameiginlega þætti. Barney og Hesterly (2008) nefna að flestar 

markmiðslýsingar láta í ljós hvaða atvinnugrein skipulagsheildin tilheyrir, sumar 

skilgreina hvernig þær hyggjast keppa á markaði og nokkrar skilgreina þau gildi 

sem skipulagsheildin aðhyllist  

 

6.4.2 Markmið 

Þegar hlutverk og tilgangur skipulagsheildar liggur fyrir er nauðsynlegt að setja 

fram markmið með starfseminni. Markið geta bætt frammistöðu, dregið úr henni 

eða haft engin áhrif. Skipulagsheildir sem setja sér langtíma markmið sem byggja 

ekki eingöngu á arðsemi, hafa sýnt meiri hagnað en þær sem stöðugt hafa hugann 

við skammtíma gróða. Skipulagsheildir sem skilgreina stefnuna sína eingöngu út 

frá persónulegum gildum og forgangsatriðum stofnenda eða annarra 

hagsmunaaðila, óháð því hvort þessi gildi eigi við ríkjandi efnahagsástand, eru 

ekki líklegar til að ná samkeppnisyfirburðum (Barney & Hesterly, 2008).  

 

Meginverkefni og framtíðarsýn skipulagsheildar eru skráð í meginmarkmiðum 

hennar. Þar liggja helstu áherslur í starfseminni, einnig koma þar fram 

framtíðaráætlanir hennar og hverju starfsemin er ætlað að skila. Meginmarkmið 

endurspegla gildismat skipulagsheildarinnar (Runóflur Smári Steinþórsson, 1999).  
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Viðfangsefni skipulagsheildarinnar koma fram í starfsmarkmiðum og eru þau mun 

nákvæmari en meginmarkmiðin. Starfsmarkmiðin útfæra nánar hvernig megi ná 

meginmarkmiðum, hvað þurfi að gera, hvernig og af hverjum. Þau eru nokkurs 

konar rammi sem ætlað er að auðvelda ákvörðunartöku (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 1999).  

 

Hlutverk, framtíðarsýn og setning markmiða eru grundvallaratriði í stefnumiðaðri 

stjórnun. Framtíðarsýnin segir til um hvernig skipulagsheildin vill líta út og hvert 

hún stefnir í framtíðinni. Markmiðin varða leiðina að framtíðarsýninni og stefnan 

lýsir þeirri leið sem valin er. Örar breytingar í rekstrarsumhverfi skipulagsheilda 

valda því að stefnan verður sífellt að vera í þróun og endurskoðun, einnig verður 

að huga að þeim breytingum sem orðið hafa á starfseminni og skipulagi 

skipulagsheildarinnar.  

 

6.4.3 Ytri og innri greining 

Grant (2005) bendir á nokkra lykilþætti til að stefnumótunarferlið skili árangri 

innan skipulagsheildar. Samstaða þarf að ríkja meðal áhrifaaðila um langtíma 

markmið og skilningur þeirra á ytra umhverfi og styrkleikum og veikleikum 

starfseminnar þarf að vera til staðar. Auk þess þarf að þekkja innri styrkleika og 

veikleika. Mikilvægt er að stefnan styrki innri styrkleika og verji þætti þar sem 

veikleikar kunna að finnast. Að lokum grundvallast svo innleiðingarferlið á 

samvinnu stjórnenda og starfsmanna. Traust þarf að ríkja og skuldbinding um að 

unnið sé í sameiningu að því að markmiðin nái fram að ganga. 

 

Skipulagsheildir styðjast við ytri og innri greiningu til að átta sig á ógnunum úr 

umhverfinum, tækifærum, veikleikum og styrkleikum skipulagsheildarinnar. Ytri 

greining skilgreinir þær ógnir og tækifæri sem til staðar eru í umhverfinu. Hún 

fjallar meðal annars um hvernig samkeppni í umhverfinu er líkleg til að þróast 

innan atvinnugreinarinnar og hvaða áhrif slík þróun hefur á þær ógnanir og 

tækifæri sem til staðar eru (Barney & Hesterly, 2008).  

 

Skipulagsheildir eru háðar ýmsum þáttum í ytra umhverfi sínu og því er mikilvægt 

að stjórnendur fylgist náið með breytingum sem þar eiga sér stað. Breytingar sem 
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hafa áhrif á skipulagsheildir geta tengst pólitísku-, efnahagslegu-, samfélagslegu- 

og umhverfislegu umhverfi en lög og reglugerðir hafa einnig áhrif á starfsemi 

skipulagsheilda.  

 

Líkan Porters um samkeppniskraftana fimm er árangursríkt til að greina breytur í 

samkeppnisumhverfinu. Kraftarnir fimm eru nýir á markaði, staðgönguvörur, 

birgjar, viðskiptavinir og núverandi samkeppni. Porter telur að greining á þessum 

fimm kröftum séu forsenda þess að skipulagsheildir geti nýtt sér tækifæri og 

forðast ógnanir í ytra umhvefi sínu (Porter, 2008).  

 

Innri greining skilgreinir innri styrk og veikleika sem er að finna innan 

skipulagsheildarinnar. Hún eykur skilning á hvaða þátt auðlindir sem finna má 

innan skipulagsheildarinnar eru líklegar til að skapa samkeppniforskot eða koma 

til með að draga úr samkeppnishæfni (Barney & Hesterly, 2008). 

 

Greining á styrkleikum og veikleikum í innra umhverfi skipulagsheilda geymir 

greiningu á til dæmis þeim auðlindum sem hún hefur yfir að ráða. Þegar lagt er 

mat á mikilvægi auðlindarinnar má beita viðmiðum, til að mynda er hægt að velta 

fyrir sér hvort auðlindin stuðli að verðmætasköpun (e. added value) eða hvort eigi 

þátt í að skapa varanlegt samkeppnisforskot sem samkeppnisaðilar eigi erfitt með 

að herma eftir. Að ráða yfir auðlind sem samkeppnisaðilar hafa ekki aðgang að 

getur haft veruleg áhrif á skipulagsheildina þegar litið er til framtíðar. Stefna 

skilar árangri ef hún tekur mið af innra og ytra umhverfi skipulagsheildar (Daft, 

1998).  

 

Nánar verður fjallað um greiningartæki fyrir innri og ytri greiningu í sjöunda 

kafla.  

6.4.4 Mótun og val á stefnu 

Þegar skipulagsheild hefur sett niður hlutverk og tilgang með starfsemi sinni, 

ásamt markmiðum og gerð hefur verið innri og ytri greining er kominn tími til að 

setja fram kenningu um það hvernig sé best að öðlast samkeppnisforskot.  
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Stefnumiðuðu vali má skipta í tvo flokka, heildarstefnu (e. corporate strategies) og 

viðskiptastefnu (e. business level strategies). Heildarstefnan snýr að skipulagi, 

markmiðum og áætlunum um hvernig skuli ná þeim markmiðum. Stefnan byggir á 

vali skipulagsheildar á starfsemi og hvar hún er, það er á mörkuðum eða 

atvinnugreinum (Barney & Hesterly, 2008). Viðskiptastefnan snýr að því hvernig 

skipulagsheildin ætlar að nýta auðlindir sínar til að ná langtímamarkmiðum. Hún 

felur í sér aðgerðir sem framkvæmdar eru til að öðlast samkeppnisforskot á 

markaði eða innan atvinnugreinar (Barney & Hesterly, 2008). Segja má að tvö 

algengustu stefnumið viðskiptastefnu séu kostnaðarstjórnun og vöruaðgreining 

(Porter, 1980; Barney & Hesterly,2008). Stefnur sviða segja til um hvernig 

einstaka svið styðja við heildar- og viðskiptastefnu skipulagsheilda og 

rekstrarstefna snýr að því hvernig einstakar deildir eða einingar styðja við 

stefnurnar.  

 

Til að tryggja góðan árangur við innleiðingu að dugar ekki að stjórnendur einir 

komi að stefnumótun heldur þarf þátttaka og skilningur allra starfsmanna að vera 

til staðar. Starfsmennirnir verða að þekkja til og vita til hvers skipulagsheildin 

starfar og fyrir hverja hún starfar. Skilningur á þessum atriðum tryggir árangur. 

Lykilstarfsmenn hafa grundvallar hlutverki að gegna í framkvæmd stefnunnar og 

þeir eru í aðstöðu til að hafa áhrif á gang mála innan skipulagsheildarinnar. Þeir 

miðla upplýsingum til annarra starfsmanna og samhæfa skilning þeirra á þeim 

þáttum sem skipulagsheildin vill koma til leiðar. Stefna skipulagheildar er því 

líkleg til að þróast yfir tíma og í samræmi við samhengi ser er ráðandi hverju sinni 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003b).  

 
Stefna þarf að taka tillit til ytra og innra umhvefis, megintilgangs starfseminnar, 

framtíðarsýnarinnar og fyrri árangurs (Daft, 1998). Markmiðið með stefnumótun 

skipulagsheildar er að velja stefnu sem styður við hlutverk hennar og er í samræmi 

við sett markmið. Stefnu er ætlað styrkja starfsemina til að nýta þau tækifæri sem 

er að finna í umhverfinu, vinna á móti ógnunum og forðast veikleika hennar 

(Barney & Hesterly, 2008). 

 

Þann skilgreiningarmun sem er á sjónarhornum fræðimanna má rekja til ólíkra 

sýnar á hvar áherslurnar í stefnumótuninni eigi að liggja.  
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Forskriftarnálgunin gerir ráð fyrir að tekin sé rökræn ákvörðun um hvað 

skipulagheildin getur og getur ekki gert, áherslunni er beint að efnahagslegum og 

tæknilegum úrlausnarefnum. Áhersla nálgunarinnar er á stjórnandann. Ræður geta 

hans og færni úrslitum um hver ávinningur skipulagsheildarinnar verður. 

Forskriftanálgunin gerir ekki ráð fyrir að saga og samhengi skipulagsheildarinnar 

sé haft að leiðarljósi í stefnumótunarferlinu. Ekki er heldur lögð áhersla á þætti 

sem erfitt er að mæla eða meta á hlutlægan hátt (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003).  

 

Birtingaaðferðin gerir ráð fyrir að stefna verði til, þróist og myndi athafnamystur 

sem verður til í samskiptum milli skipulagsheildarinnar og hagsmunaaðila hennar. 

Ekki er litið á einstakar ákvarðanna heldur er sagan skoðuð og ákveðin tímabil. 

Stefnumótunin leggur áherslu á að hafa áhrif á það sem mun gerast. Stjórnandinn 

gegnir mikilvægu hlutverki í stefnumótuninni. Hlutverk hans er að skapa 

menningu og sýn sem tengir saman fortíðina og reynslu dagsins við hugsjónir og 

hugmyndir um framtíðina. Þeir sem aðhyllast þessa nálgun telja það 

grundvallaratriði að taka beri mið af hugmyndum og skynjunum þeirra sem 

stefnan hefur áhrif á (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003b). 

 

Daft (1998) telur að skilgreina þurfi væntanlegan ávinning og tilgang 

starfseminnar áður en hafist er handa við stefnumótunina. Megintilgangur 

skipulagsheildarinnar þarf að liggja fyrir og stjórnendur verða að hafa ákveðna 

framtíðarsýn fyrir hönd skipulagsheildarinnar. Í stefnumótunarferlinu er 

mikilgægt að huga að fortíð skipulagsheildarinnar, leggja mat á fyrri árangur, á 

hvað hefur verið reynt, hvað hefur lukkast vel og hvað hefur betur mátt fara. 

Greining á fortíðinni gefur færi á lærdómi, á því að læra af reynslunni. Í ljósi 

núverandi stöðu, reynslunnar sem fengist hefur, megintilgangi starfseminnar og 

framtíðarsýnar, er stefna skipulagsheildarinnar mótuð. Stefnumótunin felur í sér 

áætlun eða stefnu sem segir til um hvernig ætlunin er að ná þeim ávinningi sem 

framtíðarsýnin segir til um (Lynch, 2000).  

 

Stefnumótun skipulagsheilda felur í sér greiningu, mótun og framkvæmd. 

Stjórnendur þurfa að safna saman upplýsingum úr ytra og innra rekstrarumhverfi, 
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lýsa megintilgangi og markmiðum þar sem tekið er mið af starfsumhverfinu. 

Greina þarf upplýsingarnar og móta stefnu út frá þeim sem innheldur áætlun um 

hvernig megi ná megintilgangi skipulagsheildarinnar. Áætluninni er svo hrint í 

framkvæmd, stefnan innleidd og að lokum er árangurinn metinn, það er að segja 

lagt er mat á það hversu vel hefur tekist að ná settum markmiðum (Barney & 

Hesterly, 2008). 

 

Stefnumótun á að innihalda stefnu skipulagsheildar til framtíðar, ásamt tilgangi 

hennar, markmiðum. Í stefnmótuninni á að koma fram hverjar eru auðlindir 

skipulagsheildarinnar og tenging þeirra við viðskiptaumhverfi hennar (Lynch, 

2000) 

 

Oakland (1999) telur að stefnumótunarferli hefjist á skuldbindingu til breytinga og 

í framhaldinu þarf að skilgreina framtíðarsýn og hlutverk skipulagsheildarinnar. 

Nauðsynlegt er að skilgreina mikilvæga árangursþættir (e. Critical success factors) 

og árangursvísar (e. Key Performance Indicators) út frá hlutverki 

skipulagsheildarinnar. Þegar því er lokið þarf að gera grein fyrir hvaða ferli innan 

skipulagsheildarinnar eru meginferli (e. Core Process). Innan 

skipulagsheildarinnar þarf að ríkja fullur skilningur á því hver séu meginferlin 

áður en hafist er handa við að brjóta þau niður í smærri þætti, undirferli, aðgerðir 

og verkefni. Þegar ferlin hafa verið kortlögð er reynt að koma auga á tækifærin og 

leitað er leiða til umbóta. Samkvæmt Oakland er mikilvægt að mæla öll ferlin og 

nota niðurstöður mælinganna við stefnumótun skipulagsheildarinnar. Tryggja þarf 

að starfsmenn séu meðvitaðir um til hvers sé ætlast af þeim og hvaða þarfir þeim 

er ætlað að uppfylla.  

 

Rannsóknir benda til þess að þrátt fyrir að stefnumótunarferli skipulagsheilda sé 

mismunandi séu nokkur grundvallaratriði þau sömu. Flestar safna gögnum, gögnin 

eru rýnd og þau metin og í framhaldi er sett fram stefna. Settar eru fram aðgerðir 

sem tryggja innleiðingu stefnunnar. Stjórnendur standa að fyrstu skrefum 

stefnumótunar og þeir sjá til þess að stefna hríslist niður í aðgerðir. Smærri 

einingar innan skipulagsheildarinnar sjá um að færa framtíðarsýnina yfir á 

markmið, aðgerðaráætlanir og mælingar. Starfsmenn taka þátt í endurgjöf um 

frammistöðu og mikilvægt er að þarfir viðskiptavina komi fram með skýrum 
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hætti. Áhrifaríkast er að stefna sé innleidd með þeim hætti að hver aðgerð sem 

starfsmenn framkvæma styður við eitt eða fleiri af markmiðum 

skipulagsheildarinnar (Agnes Hólm Gunnarsdóttir & Helgi Þór Ingason, 2007).  

 

Til að stefna nái fram að ganga er mikilvægt að tryggja þátttöku starfsfólks. 

Lykilstarfsmenn gegna þýðingarmiklu hlutverki í stefnumótunarvinnunni, þeir 

eiga þátt í framkvæmd stefnunnar og sjá um að hún hríslist niður til almennra 

starfsmanna. Starfsmenn búa yfir þekkingu á þörfum viðskiptavinarins og helstu 

ferlum starfseminnar. Því er mikilvægt að virkja þá, hvetja og veita umboð til 

athafna.  

 

6.4.5 Samkeppnisforskot  

Samkeppnisforskot næst þegar skipulagsheild tekst að skapa meiri efnahagsleg 

verðmæti en keppinauturinn. Virðisaukinn er einfaldlega munurinn á því sem 

viðskiptavinurinn greiðir fyrir framleiðsluna og þess sem framleiðslan kostaði 

(Porter, 2008; Barney & Hesterly, 2008). 

 

Samkeppnisyfirburðir geta bæði verið tímabundnir eða viðvarandi. 

Samkeppnisjafnvægi verður raunin þegar skipulagsheild skilar jöfnum hagnaðir 

og samkeppnisaðilarnir, en samkeppnisójöfnuður þegar skipulagsheild skilar 

lakari hagnaðir en samkeppnisaðilar (Porter, 2008; Barney & Hesterly, 2008). 

 

Mintzberg (1994) skoðaði þær breytingar sem er að finna í ytra umhverfi 

skipulagsheild og setti fram ramma um stefnumiðaða stjórnun, þar sem hann 

beinir sjónum sínum að sjö öflum (e. dynamics) í samkeppnisumhverfinu. Telur 

hann að skipulagsheildir verði að varast að einblína um of á eitt afl frekar en 

annað, því fleiri en eitt afl getur verið ráðandi hjá skipulagsheild á hverjum tíma. 

Öflin eru sjaldnast stöðug, heldur breytast þau yfir tíma. Einnig geta 

skipulagsheildir gengið í gegnum ákveðin stig sem einkennist af mismunandi 

öflum og er ekkert eitt afl allsráðandi. Öflin eða kraftarnir sem Mintzberg fjallar 

um skiptast í ytri og innri öfl. Ytri öflin eru Vegvísir (e. Direction), Skilvirkni (e. 

Efficiency), Færni (e. Proficiency), Einbeiting (e. concentration) og Nýsköpun (e. 
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Innovation). Ytri öflin eru Samvinna (e. Cooperation) og Samkeppni (e. 

Competition).  

 

Ef vegvísir er ráðandi snýst flest í skipulagsheildinni um sýn, en sýnin varðar 

leiðina sem skipulagsheildin vill fara. Annað afl felur í sér að aðaláherslan er lögð 

á skilvirkni. Skipulagðir eru ferlar, hagrætt er í rekstrinum og endurskipulagt, en 

þetta afl getur hindrað að krafur nýsköpunar verði nýttur til að mæta breytingum á 

ytra umhverfi. Færni er afl sem leggur áherslu á sérhæfð verkefni sem krefjast 

þekkingar, hæfni og sérfræðikunnáttu. Einbeiting birtist sem afl þar sem verið er 

að þjappa saman eða einblína á ákveðið sérhæft verkefni. Sem dæmi má taka að 

skipulagsheild ákveður að stefna á einn sérhæfðan markað. Nýsköpun er afl sem 

leggur áherslu á frumkvöðlastarf og nýsköpun innan skipulagsheildar. Lagt er 

áhersla á að finna upp á nýjungum í vöru eða þjónustu fyrir viðskiptavini. 

 

Innri öflin eru tvö. Samvinna felur í sér að draga saman hugmyndafræði eins og 

norm, trú og gildi. Samræmdar eru venjur og gildi skipulagsheildarinnar. 

Samkeppni afl sem felur í sér pólitísk átök sem eiga sér stað innan 

skipulagsheildar eða valdabaráttu innan hennar. Allir þættirnir hér að framan hafa 

áhrif hver á annan og fleiri en eitt afl getur haft áhrif á skipulagsheildina í sama 

tíma, því reynist stjórnendum oft erfitt að koma sér saman um hvaða leið er best 

að fara (Mintzberg, 1994).  

 

Stefna skipulagsheildar er í stöðugri þróun. Þegar beita á stefnumiðaðri stjórnun 

þarf sífellt að huga að þróun ásamt þeim athöfnum og ákvörðunum sem leiða til 

samkeppnisforskots. Samkeppnisforskot er  mikilvægur þáttur fyrir 

skipulagsheildir. Skipulagsheildir ná samkeppnisforskoti þegar þeim tekst að 

skapa meiri efnahagsleg verðmæti eða virðisauka en samkeppnisaðilar þeirra. 

Virðisaukinn er sá munur sem er á því sem viðskiptavinurinn greiðir fyrir 

framleiðsluna og þess sem framleiðslan kostaði (Porter, 1985).   

 

Porter (1998; 2008) leggur áherslu á mikilvægi þess að skipulagsheildir greini vel 

umhverfið sitt til að átta sig á atvinnuveginum sem þær starfa í. Setti hann fram 

greiningartæki til að greina helstu samkeppniskrafta umhverfisins. Þessa krafta 

telur Porter að séu fimm talsins og þeir eru hætta á inngöngu nýrra aðila ( e. threat 
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of entry), styrkur kaupenda (e. bargaining power of customers), styrkur birgja (e. 

bargaining power of suppliers), ógn staðkvæmdarvara (e. threat of substitute 

products or services) og samkeppni (e. rivalry). Samkeppniskraftarnir sýna fram á 

arðsemi atvinnuvegarins. Samkeppni hefur áhrif á stefnumótun 

skipulagsheildarinnar, því henni er ætlað að finna henni stað þar sem hún getur 

varið sig fyrir helstu áhrifa þáttum samkeppninnar eða haft áhrif á þá. Þekking og 

yfirisýn á þessum helstu þáttum gefur stjórnendum færi á að greina veikleika sem 

og styrkleika skipulagsheildarinnar, staðsetja hana á markaði og veitir innsýn yfir 

þau sóknartækifæri sem skipulagsheildin getur nýtt í samkeppninni (Porter, 1980).  

 

Samkeppnisforskot getur varað í langan eða stuttan tíma. Forskotið byggir á því 

hvernig skipulagsheildir setja sér markmið og stefnu í samkeppninni. 

Skipulagsheildum sem ná samkeppnisforskoti reynist oft erfitt að halda því til 

lengri tíma. Porter (1998) telur að helsta ástæða þess að svo erfiðlega gengur sé sú 

að skipulagsheildir eigi almennt erfitt með að bregðast við breytingum. Rótgróin 

stefna getur hindrað breytingar en einnig getur fyrirtækjamenning komið í veg 

fyrir þær svo eitthvað sé nefnt. Ákveðin hætta fest í því að skipulagsheildir nái 

ekki að halda samkeppnisforskoti sínu ef hagnaðarvon er mikil í atvinnugreininni 

og hvetur það samkeppnisaðila til að koma inn á markaðinn (Barney & Hesterly, 

2006).  

 

Barney (1991) telur að skipulagsheild nái varanlegu samkeppnisforskoti þegar hún 

hefur innleitt virðisaukandi stefnu, sem ekki er tekin upp af núverandi eða 

hugsanlegum samkeppnisaðilum. Verðmætar og sjaldgæfar auðlindir og færni sem 

kostnaðarsamt er að líkja eftir, geta verið uppspretta varanlegs 

samkeppnisforskots. Eftirlíking getur verið annaðhvort í formi beinnar 

eftirhermunar eða staðgengilsvöru eða –þjónustu. Það getur verið kostnaðarsamt 

að líkja eftir auðlindum og færni skipulagsheildar af fjórum ástæðum: Sérstakar 

sögulegar kringumstæður geta verið fyrir hendi, tvírætt orsakasamhengi, 

félagslega flóknar auðlindir og færni, og einkaleyfi (Barney & Hesterly, 2008; 

Porter, 1998).   

 

Þegar skipulagsheild fæst við keppinaut sem hefur varanlegt samkeppnisforskot, 

hefur hún þann valkost að mæta samkeppninni ekki, breyta um baráttuaðferðir eða 
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skipta um stefnu. Skipulagsheild getur kosið að svara samkeppninni ekki af að 

minnsta kosti þremur ástæðum. Í fyrsta lagi gætu viðbrögðin veikt eigin auðlindir 

sem gefa varanlegt samkeppnisforskot. Í öðru lagi getur verið að skipulagsheildin 

hafi ekki tiltæka þá fjármuni sem þarf til að mæta samkeppninni. Í þriðja lagi 

getur verið að skipulagsheildin sé að reyna að viðhalda góðri samvinnu innan 

atvinnugreinarinnar (Barney & Hesterly, 2008; Porter, 1998). Skipulagsheildir ná 

varanlegu forskoti ef þau færa viðskiptavininum virðisauka og innleiða stefnu sem 

ekki er hægt að herma eftir (Porter, 1980).  

 

Markmið stefnumiðaðrar stjórnunar er að gera skipulagsheildum fært að velja og 

innleiða stefnu sem leiðir til samkeppnisforskots (Barney & Hesterly, 2008; 

Porter, 1985). Skipulagsheildir ákvarða stefnuna og framkvæma hana. 

Skipulagsheildir gera náð samkeppnisforskoti með því að innleiða verðgreinandi 

eða aðgreinandi stefnu (Porter, 1985).  

 

6.5 Framkvæmd stefnu 

Þegar skipulagsheild hefur skilgreint hlutverk sitt og tilgang, framkvæmt ytri og 

innri greiningu, farið í gegnum stefnumótunarferlið og valið stefnu sem sem er 

líkleg til að veita samkeppnisforskot er tímabært að hrinda stefnunni í 

framkvæmd.   

 

Snjólfur Ólafsson (2005) bendir á að framkvæmd stefnu felist í mörgu og erfitt sé 

gera þannig grein fyrir framkvændinni að allir séu sáttir. Hann leggur til að 

hugtakið framkvæmd stefnu verði skilgreint sem „vinna sem er unnin sérstaklega 

í því augnamiði að koma stefnu skipulagsheildarinnar í framkvæmd“. 

 

Skipulagsheildir lenda margar hverjar í vanda þegar kemur að framkvæmdinni og 

bil getur myndast á milli þess sem gert var og þess sem áætlað var að framkvæma. 

Forskriftarnálgunin gerir ráð fyrir að vandamál sem upp koma við framkvæmd 

stefnu séu tæknilegs eðlis sem leysist þegar réttum verkfærum er beitt (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003b). Með birtingarnálgunninni væri reynt að samþætta 

stefnuna við starfsemi skipulagsheildarinnar, hvort tveggja mótun hennar og 
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framkvæmd, með þátttöku og samskiptum við alla starfsmenn 

skipulagsheildarinnar. Seinni nálgunin er líklegri til árangurs til lengri tíma litið 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003b).  

 

Kaplan og Norton (2001) telja að þörf sé á sérstöku aðgerðarkerfi þar sem hver 

aðgerð hafi það að markmiði að styðja þá næstu nauðsynlegt til að viðhalda 

stöðugri stefnu. Helstu ástæðu þess hversu illa skipulagsheildum gengur oft að 

innleiða árangursríka stefnu telja þeir að megi rekja til þess að stefnur 

skipulagsheilda hafi verið að breytast en verkfærin til að mæla árangur hafi ekki 

þróast samhliða.  

 

Mikilvægt er að sú stefna sem valin er sé raunhæf og framkvæmanleg. Til að 

fylgjast með hvort stefnan sé að sýna árangur eru framkvæmdar 

árangursmælingar. Mælikvarðar fylgjast með árangri af innleiðingu og 

framkvæmd stefnunar. Þeir þurfa að vera fáir og skýrir. Stjórnendur verða að vera 

á varðbergi og vera tilbúnir til að breyta stefnunni í takt við breytingar í 

umhverfinu. Ófyrirsjáanlegir atburðir gera breytt miklu í rekstarskilyrðum 

skipulagsheilda og því er mikilvægt að sýna sveigjanleika. Mikilvægt er að koma 

stefnunni til starfsfólk því það sér um að framkvæma hana (Barney & Hesterly, 

2008). 

 

Skipulagsheildir þurfa að greina ytri og innri umhverfisþætti sína til að átta sig á 

hvar þær eru staddar. Mikilvægt er að sett séu mælanleg markmið svo hægt að 

hægt sé að átta sig á hvernig til hefur tekist. Meta þarf reglulega hvort markmiðum 

hefur verið náð og endurskoða þarf stefnuna eða markmiðin út frá 

árangursmælingunum. Árangursrík stjórnun byggir á reglulegri stöðugreiningu og 

stefnumótun. Stefnumiðuð stjórnun er viðvarandi verkefni stjórnenda 

skipulagsheilda. Umhverfi skipulagsheilda er síbreytilegt og ef skipulagsheild á að 

vegna vel í hörðum heimi samkeppninnar þurfa stjórnendur og lykilstarfsmenn að 

átta sig á innri og ytri breytingum sem verða á umhverfi skipulagsheildarinnar.  
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7. Greiningartæki  
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir greiningarlíkani af víddum stefnumiðaðrar 

stjórnunar en líkanið er hugsað sem rammi sem styðjast má við til að öðlast 

innsýn og skilning á þeim fjölmörgu atriðum sem snerta stefnumótun og 

stefnumiðaða stjórnun skipulagsheilda. Víddirnar eru aðalgreiningartækið í 

þessari ritgerð en einnig verður fjallað um PESTEL greiningu, 

Samkeppniskraftagreiningu Porters, Auðlindasýnina og VRIO rammann auk 

Virðiskeðju Porters. Í lokin verður fjallað um SVÓT yfirlit. 

 

7.1 Víddir stefnumiðaðrar stjórnunar 

Runólfur Smári Steinþórsson (2003a) setti fram líkan af víddunum í 

doktorsritgerð sinni til greiningar fyrir stefnumiðaða stjórnun. Víddirnar fjórar 

eru tilvistarvídd sem spyr hvers vegna 

skipulagsheild sé til, innihaldsvídd sem spyr 

um hvað starfsemin snýst, ferilsvídd sem 

spyr hvernig fer starfsemin fram og 

samhengisvídd sem veltir fyrir sér úr hverju, 

hvar, af hverjum og fyrir hverja starfsemin sé 

framkvæmd. 

 

 

 

Mynd 8. Fjórar víddir stefnumiðaðrar stjórnunar 
(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). 

7.2 Tilvistarvíddin 

Skipulagsheildir hafa ákveðinn tilgang eða ákveðið hlutverk. Þau marka sér 

framtíðarsýn, taka ákveðna afstöðu um hvaða árangur skuli stefnt að og hvaða 

ímynd skipulagsheildin vill öðlast.  
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Tilvistargrundvöllurinn segir til um þá hugmyndafræði sem liggur að baki stofnun 

og rekstri skipulagsheildarinnar. Hann vísbendingar um efnahagslegu forsendur 

fyrir tilvist skipulagsheildarinnar. Ekki er alltaf augljóst hvort skiptir meira máli 

hugmyndafræðin eða efnahagslegu forsendurnar. Líklegt má þó telja að 

skipulagsheild sem starfa á markaði hafi frekar verið stofnuð á efnahagslegum 

forsendum. Aðrar forsendur geta legið fyrir stofnun skipulagsheildar sem stofnað 

hefur verið til með lögum frá Alþingi. Forsendur skipulagsheilda eru ólíkar eftir 

því hvort er um að ræða stofnanir og stjórnsýslu hins opinbera eða félagasamtök 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Ávallt skiptir máli við stjórnun skipulagsheildar hvað það var sem réði stofnun 

hennar. Tilvistargrundvöllurinn dregur saman þá þætti sem eru mikilvægir 

menningu skipulagsheildar. Hún hefur því þýðingu fyrir þá sjálfsmynd 

skipulagsheildarinnar og starfsmanna hennar. Fyrirmyndir hafa mikið að segja. 

Hana er oft að finna í erlendum skipulagsheildum, en hún getur verið hvort heldur 

sem er hugmyndafræðileg eða rekstrarlegs eðlis (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003a).  

 

Tilvistargrundvelli má skipta upp í sex þætti: a) uppruna b) fyrirmynd, c) hlutverk, 

d) framtíðarsýn, e) viðskiptaáherslur og f) stjórnunaráherslur. 

 

7.2.1 Uppruni 

Forsaga skipulagsheildar getur skipt sköpum í starfi hennar en mikilvægt er að 

hafa í huga hvaða áherslur réðu för við stofnun skipulagsheildar og hvaða áherslu 

voru ríkjandi í starfi hennar. Draga þarf fram hvaða atburðir marka spor sín í 

skipulagsheildina og hvaða einstaklingar hafa verið áhrifavaldir í starfi hennar. 

Mestu máli skiptir að átta sig á hvaða þýðingu uppruninn og sagan hafa á þá 

starfsemi sem framundan er hjá skipulagsheildinni (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003a).  
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7.2.3 Fyrirmynd 

Oftast eiga fyrirtæki sér einhverjar fyrirmynd. Fyrirmyndir geta ýmist verið 

beinar, þar sem hermt er eftir fyrirkomulagi annars staðar frá, eða óbeinar, þar 

sem fyrirkomulag á einum stað er fært yfir á annað svið. Samskonar starfsemi 

sækja þó ekki alltaf á sömu slóðir í leit að fyrirmyndum. Fyrirmyndir að skipulagi 

taka oft breytingum, en slíkar breytingar teljast vera grundvallarbreytingar sem 

geta ráðið úrslitum um tilvist viðkomandi skipulagsheildar. Mikilvægt er að kanna 

og ígrunda vel hvað hafi ráðið útfærslu starfseminnar í áranna rás og hvaða 

þýðingu þær forsendur hafi enn fyrir skipulagsheildina (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003a).  

 

7.2.4 Hlutverk 

Sérhverri skipulagsheild er stofnuð með ákveðinn tilgang í huga. Henni eru ætluð 

ákveðin viðfangsefni en hlutverk hennar er að leysa þessi meginviðfangsefni vel 

af hendi, þannig að sá ávinningur sem stjórnendur og aðrir hagsmunaaðilar 

sækjast eftir verði að veruleika. Grundvallaratriði er að gera sér grein fyrir hver sé 

vilji umbjóðenda og helstu hagsmunaaðila. Mikilvægt er að rækta tengsl og koma 

á góðu sambandi við þá aðila sem skipta máli. Hlutverk skipulagsheilda sem starfa 

á markaði er yfirleitt nokkuð annað en hlutverk opinberrar stofnunar. Skilgreining 

á hlutverki skipulagsheildar sýnir fram á þau tækifæri sem bjóðast á því sviði sem 

skipulagsheildin vill staðsetja sig á (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.2.5 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýnin segir til um hvað skipulagsheildin vill verða og hún felur í sér 

takmarkið sem stefnt er að. Framtíðarsýnin gefur mynd af þeirri stöðu, skipan og 

ímynd sem stjórnendur og hluthafar ætlast til að skipulagsheildin hafi náð innan 

ákveðins tíma á starfsvettvangi sínum. Framtíðarsýnin er leiðarljósið sem vísar 

veginn þegar þróaður er starfsrammi skipulagsheildar og hún er í raun æðsta 

stefnumiðið. Til þess að árangur náist hjá skipulagsheildinni þarf framtíðarsýnin 

að vera hvetjandi og ýta undir vilja starfsmanna til lærdóms og árangursríkrar 

vinnu (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  
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7.2.6 Viðskiptaáherslur 

Viðskiptaáherslur draga saman þann þátt í hlutverki skipulagsheildar sem er 

leiðbeinandi um hvað henni er ætlað að starfa við. Þær taka mið af viðskiptasviði 

hennar og samkeppnisáherslum. Viðskiptaáherslurnar gefa vísbendingar um 

starfsramma skipulagsheildarinnar en einnig í hverju sérstaða hennar er fólgin. 

Þær gefa leiðbeiningar um það hvernig skipulagsheild vilji nýta sér ákveðin 

tækifæri eða segja til um hvernig það skuli gert (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003a).  

 

7.2.7 Stjórnunaráherslur 

Stjórnunaráherslur endurspegla hvernig fyrirtækið vill starfa. Þær geyma 

gundvallarhugmyndir stjórnenda og hagsmunaaðila um það hvernig líta skuli á 

starfsmenn, við hvaða skipulagsgerð skuli styðjast, hvaða samræmingarkerfi eigi 

við, hvernig skuli beita hvatningu og hvernig skuli meta árangur. 

Stjórnunaráherslum er ætlað að stuðla að því að efla hollustu starfsmanna við 

skipulagsheildina og þær eru jafnframt mikilvægur útgangspunktur fyrir þróun á 

starfsaðferðum hennar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).   

 

Tilvistargrundvöllurinn felur í sér það samhengi og samkomulag sem 

hagsmunaaðilar hafa komið sér saman um að skuli vera undirstaða 

skipulagsheildar. Samkomulagið er af hugmyndafræðilegum toga en þar kemur 

fram þau grundvallarviðhorf, vilji og óskir hagsmunaaðilanna sem lúta að tilgangi, 

hlutverki, framtíðarsýn, viðskiptaáherslur og helstu stjórnunaráherslur 

skipulagsheildarinnar. Gera þarf greinarmunur á tilvistargrundvallar í fortíð, nútíð 

og framtíð (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Hagsmunir aðila sem standa að skipulagsheild eru ólíkir og oft er tekist á um 

mismunandi áherslur, því er tilvistargrundvöllurinn í stöðugri mótun. Góður 

skilningur á tilvistarvíddinni leiðir til aukins skilnings á þeim atriðum sem skipta 

máli við stefnumiðaða stjórnun og fram koma í öðrum víddum en tilvistarvíddinni 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  
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7.3 Innihaldsvídd 

Innihaldsvíddin lýtur að því við hvað skipulagsheildin starfar og hver sé sú vara 

eða þjónusta sem hún býður til sölu. Tilvistarvíddin geymir hugmyndafræðilegan 

grundvöll starfseminnar en innihaldsvíddin reynir að ná utan um það sem er gert í 

raun og það sem gera á í náinni framtíð (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Innihaldsvíddin skýrir hugtök og flokkun hugtaka sem auðvelda hagsmunaaðilum 

að átta sig á og greina starfsgrundvöll skipulagsheildar. Starfsgrundvöllurinn tekur 

á tilætlaðri og raunverulegri þjónustu skipulagsheildar og hann varpar ljósi á stöðu 

hennar í rekstrarumhverfinu (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). 

 

Starfsgrundvellinum má skipta í þrennt: a) viðskiptasvið og þjónustutilboð,  

b) vinnslusvið og samvirkni c) samkeppnisáherslur og sérstaða.  

 

7.3.1 Viðskiptasvið og þjónustutilboð 

Upplýsingar verða að vera til staðar, um það hvað það er, sem skipulagsheildin 

hefur upp á að bjóða á þeim markaði sem hún starfar á. Hagsmunaaðilum verður 

að vera ljóst hvað hún gerir, hvar, hvernig og með hverjum hún skapar sér sess. 

Hugtakið viðskiptasvið segir til um meginverkefni skipulagsheildarinnar, 

atvinnugreinarinnar sem verkefnið tilheyrir, markaðssvæðið og viðskiptavinina 

sem höfða á til. En einnig til notagildis vöru eða þjónustu sem boðið er upp á, 

þarfarinnar sem ætlað er að uppfylla, vöru- og/eða þjónustuflokkanna sem í boði 

eru, verðs og gæða, vöru- og framleiðslutækni (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003a).  

 

Hugtakið þjónustutilboð gengur lengra í sundurgreiningu á því tilboði sem 

skipulagsheildin býður viðskiptavininum. Þjónustutilboð má flokka í kjarnaatriði, 

lykilatriði, stuðningsatriði, aðgengi, umgjörð, samskipti og þátttöku (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003a).  
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7.3.2 Viðskiptasvið og samvirkni 

Starfsemi skipulagsheildar á sér fleiri hliðar en vöru- og þjónustuframboð á 

tilteknum markaði eða mörkuðum, hún lýtur einnig að framleiðslu, ávinning 

viðskiptavinarins og arðsemi eða verðmætasköpun. Verðmætasköpun verður með 

hjálp þeirra aðila sem að verkinu koma, þeirrar tækni sem beitt er, þekkingarinnar 

sem er að finna innan skipulagsheildarinnar, færninnar og getunnar sem nýtt er. 

Skipulagsheildir þurfa að nýta sér sérhæfingu og verkaskiptingu eftir föngum, 

leita eftir samstarfsaðilum og vinna með viðskiptavinunum. Vinnslusviðið skapar 

vettvang til að skoða gaumgæfilega verðmætasköpunarferlið og draga fram þætti í 

ferlinu sem skipulagsheildin er að sinna sjálf, hverju hún úthýsir og hvaða 

samvirkni er henni til hagsbóta. Markmiðið með skoðun á viðskiptasviði og 

samvirkni er að sjá til þess að skipulagsheildin sé að nýta auðlindir sínar og 

samstarfsmöguleika sem best (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.3.3 Samkeppnisáherslur og sérstaða 

Flestar skipulagsheildir starfa á samkeppnismarkaði og þurfa að huga að þeim 

atriðum sem leiða til samkeppnisforskots. Ekki dugar að skipulagsheild ákveði 

hvað það er sem hún vill bjóða viðskiptavinum sínum, það þarf að ákveða með 

hvaða hætti skuli keppt og hvernig skuli náð og haldið forystu á markaði. Huga 

þarf vel að þeim atriðum sem styðja við samkeppnisforskotið, en það getur legið í 

lykilstöðu á markaði eða í sérstakri færni eða getu skipulagsheildarinnar. Þegar 

samkeppnisáherslurnar eru skoðaðar þarf að huga að atriðum eins og 

kostnaðarhagkvæmni, séreinkennum, einkennum starfshátta, sérstöðu á markaði, 

samstarfi og sérstökum markaðseinkennum. Skoða þarf þær auðlindir og getu 

skipulagsheildarinnar sem leggja til samkeppnisforskotið eða sérstöðu hennar. 

Einnig þarf að huga að tiltækum auðlindum, utanaðkomandi hermihættu, 

varanleika, arðsemi, staðkvæmdarhættu, sannanlegrar sérstöðu og þeim 

sköpunarmátt sem felst í mannauði skipulagsheildarinnar og 

þekkingarverðmætum hennar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Runólfur Smári Steinþórsson (2003a) telur það vera lykilatriði er að ná vel utan 

um starfsgrundvöll skipulagsheildarinnar sé ætlunin að beita stefnumiðaðri 

stjórnun. Horfa þarf til þeirra starfsmarkmiða sem sett hafa verið um einstaka 
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þætti starfseminnar, því þar er að finna skilgreind áfanga eða vegvísa um það sem 

skipulagsheildin ætlar sér að gera á þeim sviðum sem heyra til 

starfsgrundvallarins. Greining á starfsgrundvellinum gefur raunmynd af stöðu 

skipulagsheildarinnar á tilteknum tíma og yfir tiltekið tímabil.  

 

7.4 Ferilsvídd 

Ferilsvíddin varpar ljósi á það hvernig skipulagsheildin starfar, hefur starfað og 

hvernig ætla má að hún muni starfa í framtíðinni. Veitt er athygli því verklagi, 

aðferðum og venjum sem fest hafa rætur í skipulagsheildinni, horft til atorkunnar, 

kraftsins og gangverksins í starfseminni allri. Innihaldsvíddin sem fjallað var um 

hér að framan telst vera útfærsla á viðskiptastefnu skipulagsheildarinnar en 

ferlilvíddin svarar til stjórnunarstefnunnar sem kom fram í umfjölluninni um 

tilvistarvíddina (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).   

 

Í þeim skipulagsheildum þar sem stefnumiðaðri stjórnun er beitt er framvinda 

aðgerða ekki háð tilviljunum, en starfsemin getur verið stefnumiðuð þó svo mjög 

formleg áætlun liggi ekki fyrir. Skilningur á tilvistargrundvelli og starfsgrundvelli 

setur ákveðin ramma sem gerir starfsemina markvissari. Með tilvistarvíddinni og 

innihaldsvíddinni fæst tvíhliða nálgun, en hún ein og sér dugir þó ekki til svo 

stefnumiðuð stjórnun verði árangursrík. Til þess að árangur náist þarf að líta á 

ferli athafna og samhengi þeirra en huga þarf markvisst að mótandi og 

einkennandi starfsháttum skipulagsheildarinnar til að treysta stefnumiðaða 

stjórnun hennar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Með mótandi og einkennandi starfsháttum er átt við þá þróun skipulagsheildar og 

mynstur þeirra athafna sem fyrirfinnast innan hennar, þeirra aðferða sem leitast er 

við að vinna eftir, þeirra siða og venja sem þróast hafa innan hennar ásamt þeim 

sérstöku atburðum sem stofnað er til í þeim tilgangi að stuðla að og bæta þann 

árangur sem stefnt er að með starfseminni (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  
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Meginmarkmið skipulagsheilda eru oftast þau að hún lifi til eilífðar og hún skuli 

ávallt vera vel rekin. Í margslungnu viðskiptaumhverfi dagsins í dag er sífellt að 

verða flóknara að uppfylla þetta meginmarkmið (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003a). 

 

Stjórnendur geta eflt möguleika sína til að stjórna stefnumiðað ef þeir eru vel að 

sér í bæði formlegum og óformlegum starfsháttum skipulagsheildarinnar. 

Sérstaklega mikilvægt er að gefa gaum að a) þróunarskeiði b) vinnubrögðum og 

venjum og c) árangri skipulagsheildar.  

 

7.4.1 Þróunarskeið 

Þar sem allar skipulagsheildir eiga sér einhverja sögu er hefð fyrir því í 

greiningarhluta stefnumótunarvinnunnar að staðsetja hvar á æviferlinum 

skipulagsheildin er stödd. Markmið stefnumótunarvinnunnar er að gera reksturinn 

sem árangursríkastan í framtíðinni en til að það lukkist þarf að vera til staðar 

skilningur á þróun skipulagsheildarinnar og geta til að draga lærdóm af fortíðinni. 

Þegar horft er yfir tíma má sjá að starfsemi skipulagsheildar markast helst af 

afdrifaríkum atburðum svo sem forstjóraskiptum, flutningum í nýtt húsnæði, 

markaðsávinningum, rekstrarerfiðleikum, samruna og rekstrarstöðvun í einni eða 

annarri mynd. Öll tímaskeið hafa sérkenni sem eru misþýðingarmikil og vara 

mislengi. Þróunarskeiði er ekki aðeins ætlað að varpa ljósi á þróun starfseminnar 

sem til skoðunnar er heldur einnig á menningu hennar. Fyrirtækjamenning er 

lýsandi fyrir það sem er viðvarandi í skipulagsheildinni (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003a).  

 

7.4.2 Vinnubrögð og venjur 

Draga þarf sérstaklega fram upplýsingar um ráðandi vinnubrögð og venjur innan 

skipulagsheildarinnar. Færni, kunnátta og geta endurspeglast oft starfsháttum og 

atferli skipulagsheildarinnar. Þekking verður til í gegnum samvirkni og 

samtengingu starfsmanna, viðskiptavina, birgja og fjölda annarra. Þekking og 

kunnátta samtvinnast atferlismynstrinu, beint eða óbeint og skipulagsheildir sýna 

fram á aukna viðleitni til að efla lærdómsferlið, sýna fram á sérstöðu mannauðsins 
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og tengslaauðsins meðal annars í gegnum formbindingu í skipulagsauði (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003a). 

 

Vinnubrögð og verkferlar eru skráðir ásamt því að haldið er til haga 

samskiptasögunni og þá oft á stafrænu formi. Formfesta í varðveislu upplýsinga 

og þekking á venjum starfsmanna kemur þó aldrei í stað þeirrar kunnáttu og færni 

sem starfsmenn búa yfir. Því þarf hið formfasta og hið óformfasta að fléttast 

saman svo skipulagsheildin viðhaldi sköpunarmætti sínum, en þekking á því 

hvernig hún starfar og hvert meginverkefni hennar er, dregur oft úr þörfinni að 

markmið séu skilgreind fyrir einstaka þætti starfseminnar. Séu metnaður og 

umboðsveiting fyrir hendi í skipulagsheildinni og jákvæð menning, eru góðar 

aðstæður fyrir sjálfsprottinn árangur (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.4.3 Árangur 

Grundvöllur markvirkni og skilvirkni innan skipulagsheildar er að starfsemin sé 

árangursmiðuð, en árangur er lykilhugtak í stjórnun. Árangur er mældur með 

þeirri verðmætasköpun sem verður með starfseminni en árangurinn er niðurstaðan 

úr ferli verðmætasköpunar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). 

  

Margt hefur áhrif á árangur af starfsemi og eru aðferðir til að mæla hann 

mismunandi. Myndast hefur hefð fyrir því að beita reikninghaldi, fjárhagslegu 

uppgjöri og kennitöluútreikningi við árangursmat, en aukin áhersla hefur verið 

lögð á að víkka það út og þá er horft á verðmætasköpunina í stærra samhengi og 

með jafnvægi í huga. Fundið er viðmið og mælikvarðar sem segja til um árangur á 

öllum stigum ferlisins. Verðmætasköpunin sjálf fer fram með öflun og nýtingu 

þeirra auðlinda eða aðfanga sem skipulagsheildin hefur yfir að ráða, framleiðslu á 

afurðum eða þjónusta sem hún veitir og með markaðsstarfi. Nýting auðlindanna er 

forsenda tekjuöflunnar og því er mikilvægt að horfa á allt verðmætasköpunarferlið 

við mat á árangri skipulagsheildarinnar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Rekstrarforsendur skipulagsheilda taka örum breytingum, en stjórnendur sem og 

fræðimenn í stjórnun og stefnumótun hamra á því að breytingar séu það eina sem 

hægt er að ganga að sem vísu. Skipulagsheildir í rekstri verða að laga sig að 
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breyttum forsendum og reyna að hafa áhrif á breytingarnar. Óvissa í 

rekstrarumhverfinu og margslungin starfsemi skipulagsheilda gerir það að verkum 

að oft er erfitt að sjá hluti fyrir, því er getur verið varasamt að láta áætlanir eða 

viðmið gilda langt fram í tímann. Slíkt getur komið í veg fyrir lærdóm og 

nauðsynlega aðlögun að breyttum aðstæðum. Hægt er að ýta undir lærdóm og efla 

hæfni skipulagsheildarinnar með því að leggja áherslu á ferlið í þróun hennar og 

greiningarvinnu samhliða framkvæmd stefnumiðaðrar stjórnunar (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003a).  

 

Lykilatriði ferlisvíddarinnar er samtenging skipulagsheildarinnar bæði út á við og 

inn á við, yfir ákveðið tímabil. Samhengi skipulagsheildarinnar skiptir því 

verulegu máli fyrir stjórnun og þá ekki síst fyrir stefnumiðaðað stjórnun (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5 Samhengisvíddin 

Samhengisvíddin er tæki ætlað stjórnendum til að greina og skilja mikilvæg atriði 

er lítur að rekstrarumhverfi og innviðum skipulagsheilda. Þessi atriði lýsa því 

hvernig skipulagsheildin er samsett, samhenginu sem hún starfar í og hvað þarf til 

að hún geti starfað. Samhengi er lykilhugtak því það dregur fram þá þætti sem 

gefa starfsemi merkingu. Skilningur og þekking á samhengi er nauðsynlegt í allri 

þróun skipulagsheildar og forsenda skynsamlegrar ákvarðanatöku (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Greinarmunur er gerður á ytra og innra samhengi skipulagsheilda. Skipulagsheild 

þarf á starfsmönnum að halda og starfsemin veltur á því að nauðsynlegir fjármunir 

séu til staðar. Skipulagsheild er sjálfstæður aðili eða lögaðili, en starfsemin fer 

fram í ákveðnu umhverfi og þar er að finna fleiri aðila, einstaklinga og hópa sem 

eiga þátt í starfinu. Því má segja að skipulagsheild sé opið kerfi sem þarfnast 

margskonar aðfanga úr umhverfinu og tilvist hennar er háð því að eftirspurn sé 

eftir afurðum  hennar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003; Daft, 2001).  
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Mynd 9. Stefnumiðað samhengi (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). 

 

Huga þarf sérstaklega að nokkrum atriðum:  

I) ytra samhengi en þar undir telst a) athafnasvæði, b) hagsmunaaðilar, c) 

viðskiptavinir, d) samkeppni  

II) innra samhengi en undir það fellur e) samskipti, f) auðlindir, g) starfsmenn og 

h) skipulag.  

 

7.5.1 Ytra samhengi 

Ytra umhverfi skipulagsheilda er stundum lýst sem almennu umhverfi og sem 

viðskiptaumhverfi en því má skipta í mismunandi geira. Geirarnir gefa 

vísbendingu um tilvistarrými skipulagsheildarinnar eða það svigrúm sem hún 

hefur til að stunda sín viðskipti og skapa ávinning fyrir hagsmunaaðila. 

Grundvallarforsenda fyrir vöxt og viðgang skipulagsheildar er að tilvistarrýmið sé 

gott, en stöðugt þarf að fylgjast með því en við greiningarvinnuna þarf að taka mið 

af þeirri óvissu sem leynist í rekstrarumhverfinu. Óvissuþátturinn ræðst meðal 

annars af því hve margir þættir í umhverfinu skipta máli fyrir rekstrarniðurstöðuna 

og hversu líklegt eða ólíklegt það sé að þeir breytist fyrirvaralaust eða 

fyrirvaralítið (Daft, 2001; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  
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Í greiningunni á ytra umhverfi er nauðsynlegt að komast að niðurstöðu um helstu 

drifkraftana í umhverfinu ásamt þeim þáttum sem skipulagsheildin verður að ráða 

við.  

Þegar greina á ytra umhverfið er oft gripið til svokallaðrar PESTEL greiningar. 

Nánar verður fjallað um PESTEL greiningu síðar í þessum kafla.  

 

7.5.2 Athafnasvæði 

Greiningavinnan getur orðið markvissari ef athafnasvæði skipulags-heildarinnar er 

haft sem útgangspunktur en það er lýsandi fyrir þann markað sem skipulagsheildin 

starfar á og tengist oft landfræðilegri staðsetningu þess.  

 

Nánari greining tekur til einstakra þátta í markaðsumhverfinu sem hafa bein áhrif 

á viðskiptin sem skipulagsheildin stundar. Innan viðskiptaumhverfisins er að finna 

þá aðila sem sjá um aðföng fyrir skipulagsheildina ásamt hvers konar 

stoðþjónustu, en einnig er þar að finna samkeppnisaðilana sem skoða þarf vel. Í 

greiningarvinnunni er mikilvægt að greina á milli þeirri atvinnugreinar sem 

samkeppnisaðilarnir tilheyra og þeim markaði sem þeir starfa á (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5.3 Hagsmunaaðilar 

Ef starfsemi skipulagsheildar snertir hag einhvers á jákvæðan eða neikvæðan hátt, 

telst hann vera hagsmunaaðili. Því er mikilvægt að gera sérstaka hagsmunaaðila 

greiningu en hún byggir á kenningum sem fjalla um skipulagsheildir sem 

bandalag hagsmunaaðila. Það telst vera lykilatriði að jafnvægi sé í samskiptum 

hagsmunaaðila við skipulagsheildina (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Í sjálfri greiningunnu eru þeir hagsmunaaðilar sem hafa sambærilega hagsmuni 

flokkaðir saman og kannað hvaða kröfur og óskir þeir hafa gagnvart 

skipulagsheildinni. Flokkunin gæti verið eftirfarandi: eigendur, lánadrottnar, 

ríkisvaldið, sveitarfélagið, birgjar, starfsmenn og síðast en ekki síst 

viðskiptavinirnir. Þekking á óskum og vilja hagsmunaaðilanna og öll samskipti 

við þá er mikilvægur þáttur í stefnumiðaðri stjórnun, en hugmyndir og viðmið 
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varðandi árangur af starfi skipulagsheildarinnar eru ólik eftir því um hvaða 

hagsmunaaðila er að ræða (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5.4 Viðskiptavinir 

Í ytri greiningu skipta viðskiptavinurinn miklu máli, því hann er sá sem kaupir 

vöruna eða þjónustuna frá skipulagsheildinni. Ávinningur hans ræður ánægju hans 

og vilja til að stofna til frekari viðskiptasambands við skipulagsheildina. Sú 

skipulagsheild sem miðar starfsemi sína við ávinning viðskiptavinarins telst vera 

markaðsinnuð, því hún gerir sér far um að skilja viðskiptavininn og þarfir hans og 

mótar í framhaldinu allt skipulag og starfsemi sína í takt við þann skilning. 

Markhópagreining og markaðshlutun er liður í að efla þennan skilning, en 

fókusinn á viðskiptaninn er ætlað að tryggja sérstöðu og samkeppnisforskot á 

markaði. Leiðin sem skipulagsheildin fer að þessu markmiði sínu er til dæmis 

markaðsaðgerðir með áherslu á staðfærslu, markaðsboðmiðlun, vörumerkjagæði 

og viðskiptatryggð en þetta eru allt aðgerðir sem þarf að taka til skoðunar í 

greiningarvinnunni (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5.5 Samkeppni 

Skipulagsheildir verða að huga að keppinautum sínum, þær þurfa að gera 

samanburð og ákveða samkeppnisaðgerðir. Þá getur komið að gagni að skoða 

samkeppnisstigið, það er að segja, hvar á ásnum frá fullkominni samkeppni til 

einkasölu, sú atvinnugrein er sem skipulagsheildin starfar í. Kanna má hvaða 

skipulagseinkenni eru ráðandi á markaðinum til dæmis í ljósi atriða eins og 

samþjöppunar, samkeppnishindrana, möguleika á sérstöðu og aðgengis að 

upplýsingum. Einnig er mögulegt að beita samkeppniskraftagreiningu 

stefnuhópagreiningu, samkeppnisaðilagreiningu og greiningu á grundvelli 

leikjafræða (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5.6 Innra samhengi 

Í þjónustugreinum er mestur vöxtur á vinnumarkaðinum, en þar verður 

verðmætasköpunin meðan skipulagsheildin og viðskiptavinurinn eiga samskipti. 
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Tækniþróun hefur stuðlað að því að hindranir sem varða tímamörk, 

svæðisafmörkun og orkugjafa hafa verið að hverfa ein af annarri, jafnframt hefur 

þekking verið að aukast. Drifkraftur breytinganna er fólgin í tækniþróuninni og 

aukin þekking stuðlar að þróun í efnahagslífinu, stöðugt verða til nýjar leiðir í 

framleiðni. Stjórnendur skipulagsheilda þurfa að líta á sig sem hlutaðeigenda í 

þekkingarsamfélagi og verða að koma auga á þá möguleika sem eru fyrir hendi til 

verðmætasköpunar. Eitt metnaðarfyllsta verkefni þeirra er að finna leiðir til að 

auka framleiðni þekkingarstarfsmanna skipulagsheildarinnar (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5.7 Samskipti 

Kjarni þekkingar- og þjónustusamfélagsins liggur í samskiptum. Tæknin hefur 

gert það mögulegt að skipulagsheildir geta veitt hverjum viðskiptavini þjónustu 

sem sniðin er að þörfum hans á hagkvæman hátt, en þjónustan veltur á 

samskiptum og samvirkni. Ávinningur viðskiptavinarins og viðskiptatryggð hans 

eru í brennidepli en auðveldara er að sérsníða ávinning að hverjum og einum 

vegna þess að bein samskipti fela í sér greiðari upplýsingamiðlun og aukna 

þekkingu á þörfum og óskum þeirra sem að viðskiptasambandinu koma. 

Skipulagsheildir þurfa að leggja áherslu á að viðhalda góðum samskiptum við 

viðskiptavini sína og aðra hagsmunaaðila. Samskiptin þurfa þó að vera með sem 

minnstri fyrirhöfn en það er lykilatriði að skipulagsheildin horfi á samskiptin frá 

sjónarhorni viðskiptarvinarins með í huga þann ávinning sem hann hefur af 

sambandinu, þeirri viðskiptatryggð sem hann sýnir með orðum og athöfnum og 

með þeim verðmætum sem viðskiptasambandið færir skipulagsheildinni (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5.8 Auðlindir 

Stjórnendum verður að vera kunnar hverjar þær auðlindir eru sem nýttar eru í 

starfsemi en auðlindanýtingin ákvarðar framleiðsluþættina sem skipulagsheildin 

vinnur úr við framleiðslu á vöru eða þjónustu. Skipta má auðlindunum í þrjá 

flokka sem eru náttúrulegar auðlindir, mannauður og fjármagn. Þeim auðlindum 

sem tilheyra fjármagni má svo aftur skipta í tvennt sem eru áþreifanlegar og 
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óáþreifanlegar aulindir, þar sem  áþreifanlegi auðurinn er ýmist á formi fasta- eða 

lausafjármuna, en sá óáþreifanlegi er margþættari og ekki allur tilkominn vegna 

fjármagns. Hann er flokkaður sem viðskipta- og skipulagsauður. 

Þekkingarverðmæti eru oft talin til óáþreifanlegra verðmæt og litið er á þekkingu 

sem sjálfstæða auðlind (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

Markmiðið með greiningu á auðlindum er að veita innsýn í þau verðmæti sem búa 

í skipulagsheildinni. Lykilatriði auðlindarsjónarhornsins er útfærsla á því sem 

skipulagsheildin býr yfir, kann og getur. Auðlindirnar varpa ljósi á það innan 

skipulagsheildarinnar sem liggur til grundvallar þeirrar sérstöðu sem hún kann að 

hafa eða mögulega kann að hafa á tilteknum markaði (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5.9 Starfsfólk 

Starfsfólk getur haft ráðandi áhrif á það hvort skipulagsheildin nær árangri eða 

ekki. Mannauðurinn telst því til einnar mikilvægustu auðlindar 

skipulagsheildarinnar. Árangur skipulagsheildar ræðst af því að starfsmenn hennar 

vinni verk sín, sýni frumkvæði og leggi sitt af mörkum til að ávinningur verði af 

starfseminni (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.5.10 Skipulag 

Skipulag segir til um hvernig auðlindir skulu nýttar, hverjar séu helstu 

samskiptaleiðir og hvernig skulu nýta hráefni og fjármagn skipulagsheildarinnar. 

Stefnu skipulagsheildar er hrint í framkvæmd af starfsfólki hennar. Skipulagið 

sem unnið er eftir gefur til kynna fyrirkomulagið og aðferðir sem notaðar eru til 

að gera ætlunarverk skipulagsheildarinnar að veruleika, en það dregur fram 

hvernig verkaskiptingu, sérhæfingu og samræmingu skuli háttað innan 

skipulagsheildarinnar. Undir skipulag fellur stjórnskipulag, upplýsingarkerfi, 

framleiðslukerfi, umbundar- og hvatningarkerfi, samskiptakerfi og eftirlitskerfi 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  
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Víddir stefnumiðaðrar stjórnunar eru þættir í greingaraðferð og er þeim ætlað að 

auðvelda stjórnendum á átta sig á, á skipulegan hátt, á þeim fjölmörgu atriðum 

sem líta þarf til þegar árangursríkri stjórnun er beitt innan skipulagsheildar. 

Stefnumiðaða stjórnun skal ávallt skoða út frá þeirri skipulagsheild sem verið er 

að grein í hvert sinn. Byggja þarf brú milli fræðanna og skipulagsheildarinnar í 

hverju tilviki fyrir sig og jafnframt þarf að taka tillit til þess veruleika sem við er 

að glíma hverju sinni, innan skipulagsheildarinnar sem og fyrir utan hana 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a).  

 

7.6 PESTEL greining 

Greiningaraðferðinni er ætlað að finna og meta vægi ytri áhrifaþætti í umhverfinu 

sem kunna að hafa áhrif á mótun stefnunnar. Greiningaraðferðin tekur mið af 

pólitík (e. Political), efnahagslegum eða hagfræðilegum þáttum (e. Economic), 

félags- og menningarlegum þáttum (e. Social), tækni (e. Technological), 

umhverfisþáttum (e. Environmental) og lögum og reglugerðum (e. Legal). 

Greiningartækið kannar þá þætti í ytra umhverfinu sem hafa bein eða óbein áhrif á 

stöðu skipulagsheildarinnar en markmiðið er að greina með skýrum hætti 

forsendur ákvarðana sem taka þarf, um markmið og leiðir sem tengjast rekstri og 

stefnumótun hennar (RapidBi, 2009). Greiningartækið skoðar ytra samhengi 

skipulagsheilda og á heima í samhengisvíddinni.  

 

7.6.1 Pólitískir þættir 

Til pólitískra þátta teljast stefna ríkistjórnarinnar svo sem að hve miklu mæli 

ríkisstjórnin hefur inngrip inn í hagkerfið en einnig hvaða vöru og þjónustu hún  

býður fram og hvaða stuðning hún setur í forgang. Pólitískar ákvarðanir geta haft 

veigamikil áhrif á skipulagsheildir (RapidBI, 2009). Sem dæmi um þætti sem 

heyra undir pólitíkina má nefna viðskiptastefnu (e. trading policies), fjármögnun, 

styrkir og frumkvæði, þrýstihópar, stefna stjórnvalda, reglur stjórnvalda og 

breytingar ásamt viðhorfi (RapidBI, 2009). 
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7.6.2 Efnahags- og hagfræðilegir þættir  

Til efnahags- og hagfræðilegra þátta teljast vaxtastefna, skattaálögur, 

efnahagslegur vöxtur, verðbólga, gjaldeyrishöft og fleira þess háttar. Breytingar á 

efnahagslegum þáttum geta haft gífurlega áhrif á skipulagsheildir og hvernig þeim 

farnast. Háir innlánsvextir geta leitt til minni áhuga fjárfestingum því það kostar 

meira að fá lánað, sterkur gjaldmiðill getur leitt til þess að útflutningur verður 

óhagstæður því kostnaðarsamt er að breyta á milli gjaldmiðla. Verðbólga getur 

kallað á hærri launakröfur frá starfsmönnum og aukið allan kostnað svo eitthvað 

sé nefnt (RapidBI, 2009). Sem dæmi um efnahags- eða hagfræðilega þætti má 

nefna efnahagsástandið á heima markaði, stefnu efnahagsmála heima fyrir, 

efnahagsástand erlendis, skattlagningu og skattabreytingar, atvinnuaukningu eða 

atvinnuleysi og gengi gjaldmiðils  (RapidBI, 2009). 

 

7.6.3 Félags- og menningarlegir þættir  

Félags- og menningarlegir þættir tengjast til dæmis skoðunum, hegðun og 

tilfinningum viðskiptavinanna, umfjöllunum um skipulagsheild, almennum 

siðfræðilegum þáttum og tískusveiflum. Breytingar eða tískusveiflur innan 

samfélagsins geta leitt til þess að aðrar kröfur eða áherslur koma fram um 

þjónustu eða vöru sem skipulagsheild lætur af hendi en einnig geta breytingarnar 

haft áhrif á getu eða vilja einstaklinganna til að vinna. Til að mynda er 

aldursamsetning samfélaga að breytast og þjóðir eru að eldast. Sú staðreynd leiðir 

af sér breyttar kröfur til skipulagsheilda, það er að segja minni þörf er á 

leikföngum en aukin krafa er um húsnæðisúrræði fyrir eldra fólk og aukin þörf er 

á lyfjum (RapidBI, 2009). Til þessa þátta heyra afstaða og skoðanir viðskiptavina, 

umfjöllun fjölmiðla, þau áhrif sem lagabreytingar hafa á félags- og menningarlega 

þætti, ímynd merkis, skipulagsheild og tækni, auglýsingar og kynningar, 

siðferðilegir þættir, lífstílsbreytingar, breytingar á fólksfjölda, menntun og 

viðhorfi til vinnu (RapidBI, 2009).  

 

7.6.4 Tækni 

Tækni stendur sjaldnast í stað. Mikilvægar tækninýjungar eru sífellt að koma fram 

á sjónarsviðið og það skiptir skipulagsheildir miklu máli að fylgja tækniþróuninni 
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á sínu sviði. Ný tækni skapar nýjar vörur og nýja ferla. Hún getur dregið úr 

kostnaði, bætt gæði og leitt til nýsköpunar. Tækniþróun getur verið til hagsbóta 

bæði fyrir skipulagsheildina og viðskiptavini hennar (RapidBI, 2009). Til þessa 

þáttar fellur samkeppni í tækniframförum, fjármögnun rannsókna, samverkandi 

eða háð tækni, endurnýjuð tækni og/eða lausnir, upplýsingar og samskipti, 

reglugerðir um tækni, líkur á nýsköpun, aðgengi að tækni, leyfi og einkaleyfi, 

uppfinningar og nýjungar (RapidBI, 2009). 

 

7.6.5 Umhverfisþættir  

Umhverfisþættir ná yfir veður og loftslagsbreytingar. Breytingar á hitastigi geta 

haft áhrif á marga atvinnuvegi til dæmis landbúnað, ferðaþjónustu og tryggingar. 

Meiri háttar loftlagsbreytingar sem rekja má til hlýnunar jarðar og með 

vitundarvakningu í umhverfismálum hefur þessi þáttur í ytra umhverfi 

skipulagsheilda fengið meira vægi. Aukin áhersla er lögð á að vernda náttúruna 

hefur haft mikil áhrif á sumar atvinnugreinar eins og ferðaþjónustu eða flutninga. 

Skattaálögur hafa verið auknar á flugfélög og sú almenna þróun sem hefur orðið í 

átt að umhverfisvænni vöru og ferlum hefur skapað ný tækifæri fyrir 

skipulagsheildir (RapidBI, 2009). Meðal umhverfisþátta má nefna vistfræði, 

umhverfismál, alþjóðamál, innanlandsmál, reglugerðir umhvefismála, virði 

viðskiptavina, virði markaðar, viðhorf starfsfólks, stjórnunastíll, þátttaka 

starfsmanna og þætti sem háðir eru Evrópubandalaginu (RapidBI, 2009). 

 

7.6.6 Lög og reglugerðir 

Lög og reglugerðir hafa áhrif á það umhverfi sem skipulagsheildir starfa í og 

breytingar á því umhverfi hefur áhrif á skipulagsheildina. Lög og reglugerðir hafa 

jafnframt áhrif á hegðun skipulagsheilda, til að mynda hafa verið sett lög sem 

banna mismunun vegna kynferðis, lög um lágmarkslaun og lög og reglugerðir um 

hámark í losun á mengunarvaldandi lofttegundum. Samkeppnislög og löggjöf um 

atvinnumál skipta miklu máli. Breytingar á lögum og reglugerðum geta haft áhrif 

á kostnað skipulagsheilda og þau geta haft áhrif á kröfur, til dæmis ef lögin hafa 

áhrif á líkurnar á því að viðskiptavinur kaupi vöru eða þjónustu af 

skipulagsheildinni. Huga þarf að nútíð og framtíð (RapidBI, 2009). Undir lög og 
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reglugerðir falla gildandi lög á markaði, framtíðarlagasetning getur haft áhrif á 

skipulagsheildir, evrópsk og alþjóðalög, reglugerðir og ferlar, 

umhvefisreglugerðir, lög um atvinnumál, neytendavernd, sérreglur sem gilda um 

atvinnugreinina og samkeppnisreglugerðir (RapidBI, 2009). 

 

7.7 Fimm samkeppniskraftar Porters 

 
Porter (1980) fjallar um í bók sinni Competetive Strategy um fimm krafta sem 

hafa áhrif á uppbyggingu skipulagsheilda og möguleika þeirra til að lifa af í harðri 

samkeppkeppni markaðsins. Þessi kraftar hafa áhrif á samkeppnishæfni 

skipulagsheilda í þeirri atvinnugrein sem þær keppa í. Kraftarnir sem um ræðir eru 

birgjar, kaupendur, 

staðkvæmdarvörur, inngöngu 

ógnanir og núverandi 

samkeppni. Eins ólíkar og 

atvinnugreinarnar virðast á 

yfirborðinu þá er 

arðsemishvötin sú sama og til 

að greina samkeppni á markaði 

og arðsemis möguleika sína 

þurfa þær allar að huga að 

kröftunum fimm.  

 
Mynd 10. Fimm krafta líkan Porters 

(Porter, 2008). 
 

Ef kraftarnir eru sterkir nær næstum engin skipulagsheild viðundandi ávöxtun 

innan atvinnugreinarinnar. Ef hins vegar kraftarnir eru veikir, ná margar 

skipulagsheildir að vera arðbærar. Samkeppni og arðsemi atvinnugreinar ræðst 

ekki af því hvort atvinnugreinin veitir þjónustu eða selur vöru, hvort hún er ný á 

markaði eða þroskuð, hvort um er að ræða hátækni eða lágtækni. Ótal margt getur 

haft áhrif á reksturinn þegar til styttri tíma er litið, jafnvel veðrið og hagsveiflan. 

Skipulag atvinnugreinar, sem kemur í ljós í samkeppniskröftunum fimm, setur 
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fram arðsemismöguleika skipulagsheildar til miðlungs eða lengri tíma litið 

(Porter, 2008).  

 

7.7.1 Kraftar sem móta samkeppni 

Samkeppniskraftarnir fimm eru mismunandi eftir atvinnugreinum. Í þeim markaði 

þar sem ríkir grimmileg samkeppni er samningsvald þeirra sem gerir stórar 

pantanir gríðalega mikið. Sterkasti samkeppniskrafturinn eða kraftarnir ákvarða 

arðsemismöguleikana innan atvinnugreinarinnar og verða þarf af leiðandi 

mikilvægir fyrir stefnumótun. Sá kraftur sem er ráðandi er ekki alltaf augljós 

(Porter, 2008).  

 

Þó svo samkeppni sé oftast hörð milli aðila sem selja mismunandi vörutegundir er 

það ekki endilega sá þáttur sem takmarkar arðsemina. Lítill hagnaður er afleiðing 

af betri staðgönguvöru. Það er því forgangsatriði í stefnumótun skipulagsheildar 

að höndla staðgönguvöruna sem komin er fram á markaði (Porter, 2008).  

 

7.7.2 Ógn af inngöngu 

Nýir þátttakendur í atvinnugrein færa með sér nýja hæfileika og langanir til að 

öðlast markaðsaðild en það setur þrýsting á verð, kostnað og arðsemi sem 

nauðsynlegt er að bregðast við. Sérstaklega þegar nýir þátttakendur koma frá 

öðrum mörkuðum, því þeir auka fjölbreytnina (e. diversifying) og þeir geta 

hagnýtt sér þá getu sem fyrir er og það lausafé sem til er til að hrista upp í 

samkeppninni (Porter, 2008). 

 

Ógnin af inngöngu setur nokkurs konar þak á þann hagnað sem hægt er að gera 

sér vonir um í hverri atvinnugrein. Þegar ógnin er mikil, þurfa núverandi aðilar á 

markaðinum að halda verðinu niðri eða auka fjárfestingu til að hindra inngöngu 

nýrra samkeppnisaðila (Porter, 2008). 

 

Ógn af inngöngu í atvinnugrein ræðst af því hversu háar hindranir eru til staðar og 

hvaða viðbrögðum nýir á markaði megi vænta af þeim sem fyrir eru. Ef inngöngu 

hindranir eru litlar og nýir á markaði búast við litlum viðbrögðum frá þeim sem 
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fyrir eru, þá er ógn af inngöngu mikil og arðsemin sem vænta má hófleg. Það er í 

raun ógn af inngöngu en ekki hvort innganga eigi sér stað, sem heldur niðri 

arðsemismöguleikum (Porter, 2008). 

 

7.7.2.1 Inngönguhindranir 

Inngönguhindranir (e. barriers to entry). Inngönguhindranir eru varnir sem 

þátttakendur á markaði setja til að verjast inngöngu nýrra aðila. Porter (2008) telur 

að um sé að ræða sjö aðal hindranir:  

 

Stærðarhagkvæmni (e. Supply-side economies of scale). Þessi hagfræði kemur 

fram þegar skipulagsheildir sem framleiða mikið magn af vöru og njóta þar af 

leiðandi lægri kostnaðar á einingu því hún getur dreift föstum kostnaði (e. fixed 

cost) á fleiri einingar, notað skilvirkari tækni eða samið um betri skilmála við 

birgja. Hagfræði sem lýtur að stærðarhagkvæmni  hindrar inngöngu með því að 

neyða væntanlega nýliða annað hvort til að koma inn á markað á stórum 

mælikvarða til að ryðja úr vegi öðrum keppinautum eða að öðrum kosti að sætta 

sig við kostnaðaróhagræði (Porter, 2008).  

 

Stærðarhagkvæmni er að finna í nær allri starfsemi innan virðiskeðjunnar sem er 

ein mikilvægasta breyta atvinnugreinanna.  

 

Tengslanetsáhrif (e. Demand-side benefits of scale) birtist í atvinnugrein þar sem 

vilji kaupanda til að versla við skipulagsheild eykst eftir því sem viðskiptavinirnir 

verða fleiri. Það getur skapað virði í huga viðskiptavinar að vera hluti af stærra 

kerfi viðskiptavina. Tengslanetsáhrifin hafa áhrifa á þá ógn sem 

skipulagsheildinna stafar af inngöngu með því að draga úr vilja viðskiptavina til 

að kaupa frá þeim sem eru nýir á markaði og með því að takmarka það verð sem 

nýir á markaði geta farið fram á að minnsta kosti þar til þeir hafa aflað sér fjölda 

fastra viðskiptavina (Porter, 2008).  

 

Skiptikostnaður viðskiptavina er fastur kostnaður sem lendir á viðskiptavini þegar 

hann skiptir um birgja. Þessi kostnaður verður til þegar viðskiptavinur sem skiptir 

um söluaðila verður, til dæmis við það að breyta vöru, endurþjálfa starfsmenn svo 
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þeir læri á nýju vöruna eða þurfa að breyta ferlum eða upplýsingakerfi. Því hærri 

sem skiptikostnaðurinn er því erfiðara verður fyrir nýja á markaði að verða sér út 

um viðskiptavini (Porter, 2008).  

 

Fjármagnskröfur (e. Capital requirements). Krafan um að fjárfesta stórum 

upphæðum til að keppa getur hindrað nýja inngöngu. Fjármagn getur verið 

nauðsynlegt ekki aðeins til að skapa fasta aðstöðu heldur til að öðlast 

viðurkenningu viðskiptavinarins, safna birgðum og til að fjármagna 

byrjunarkostnað. Hindrunin er meiri ef það fjármagn sem nauðsynlegt er er 

óendurkræft. Þó svo stærri skipulagsheildir hafi þær fjármagnsauðlindir sem þarf 

til að ráðast inn í nánast hvað skipulagsheild sem er, þá takmarkar 

fjármagnskrafan, þann fjölda sem líklegur er til inngöngu. Ef ekki er þörf á miklu 

fjármagni er fjöldi líklegra til inngöngu mikill (Porter, 2008).  

 

Mikilvægt er að ýkja ekki þann þátt sem fjármagns kröfur einar og sér hindra 

inngöngu. Ef arðsemi atvinnugreinar eru aðlagandi og líkleg til að vara í einhvern 

tíma og ef fjármagn markaðar er nægilegt, munu fjárfestar sjá nýjum aðilum fyrir 

því fjármagni sem þeir þurfa á að halda (Porter, 2008).  

 

Kostnaðaróhagræði óháð stærð (e. Incumbency advantages independent of size) er 

sá kostnaður sem fellur til þegar skipulagsheildir hefja inngöngu inn á nýjan 

markað og skiptir þá engu hvort framleiðslan er í smáu eða stórum stíl. Óháð 

stærð þeirra gætu þeir sem fyrir eru á markaði haft forskot hvað varðar kostnað og 

gæði sem hugsanlegir nýir samkeppnisaðilar hafa ekki afnot af. Þetta forskot gæti 

stafað af einkaleyfi á tækni, aðili hefur forgang að mikilvægum hráefnum, 

forkaupsréttar á besta landsvæðinu, virt vörumerki eða vaxandi reynsla aðila á 

markaði sem hefur haft það í för með sér að hann getur framleitt vöru á 

árangursríkari hátt. Þeir sem reyna inngöngu reyna að sneiða hjá slíku forskoti 

(Porter, 2008; Porter, 1980).  

 

Ójafn aðgangur að dreifingarkerfum (e. Unequal access to distribution channels) 

getur skapað samkeppnisforskot. Nýir á markaði þurfa örugga dreifingu á 

framleiðslu sinni eða þjónustu. Því þarf ný matvara til dæmis að leysa af hólmi 

aðra vöru og fá rými í hillum verslunar með annað hvort verðmuni, 
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kynningarherferð, góðum söluárangri eða einhvers annars. Því takmarkaðari sem 

dreifileiðir heildsalans eða smásalans eru og því betur sem samkeppnisaðilinn 

hefur þær leiðir á sínu bandi því erfiðara er að komast inn á markaðinn. Stundum 

er þessi hindrun svo stór að nýjir á markaði geta ekki fundið leiðir fram hjá þeim 

heldur verða þeir að finna upp á nýjum aðferðum til að koma þjónustu sinni eða 

vörum á markað (Porter, 2008; Porter, 1980).  

 

Heftandi stefna ríkisstjórnar (e. restrictive government policy) getur haft áhrif á 

rekstraumhverfi og samkeppnisforskot skipulagsheilda. Stefna ríkisstjórnar getur 

ýmist heft eða hvatt nýja á markaði með því að hafa áhrif á inngönguhindranir 

(geta ýmist stækkað eða aukið þær eða núllað þær út). Ríkisstjórnir geta með 

beinum hætti takmarkað eða jafnað út hindranir með skilyrðum fyrir 

leyfisveitingum eða skilyrðum um erlendar fjárfestingar. Stefna ríkisstjórnar getur 

hækkað aðrar inngönguhindranir með kostnaðarsömum einkaleyfisreglum sem ver 

tækni fyrir eftirhermun eða með umhverfis- og öryggisreglum sem hafa áhrif á 

stærðarhagkvæmni nýrra á markaði. Stefna ríkisstjórna getur einnig haft áhrif í þá 

átt að auðvelda nýjum á markaði inngöngu til dæmis með niðurgreiðslu (e. 

subsidies) eða með fjármögnun til grunn rannsókna sem allir hafa aðgang að, nýir 

sem og þeir sem fyrir eru á markaði á markaði (Porter, 2008; Porter, 1980).  

 

Andsvar sem vænta má (e. expected retaliation) hefur áhrif á samkeppni. Það 

hvernig hugsanlegir nýliðar á markaði hafa trú á að þeir sem fyrir eru muni 

bregðast við inngöngu hefur áhrif á hvort þeir muni ráðast til inngöngu eða sleppa 

því. Ef viðbrögðin eru kraftmikil og langdregin, getur hagnaðarvonin sem þátttaka 

á markaði glæddi, fallið niður fyrir fjármagnskostnað. Þeir sem fyrir eru á markaði 

senda oft opinbera yfirlýsingu sem beint er að einum aðila sem er nýr á markaði 

en yfirlýsingunni er ætlað að vera skilaboð til annarra sem huga að inngöngu og 

sýna fram á að þeir sem fyrir eru ætli að verja markaðshlutdeild sína (Porter, 

2008).  

 

Nýir á markaði eru líklegir til að óttast andsvar þeirra sem fyrir eru ef þeir hafa 

áður brugðist harkalega við inngöngu nýrra á markaði. Einnig ef þeir sem fyrir 

eru, búa yfir varanlegri auðlind sem þeir geta beitt til að svara fyrir sig. Auðlindin 

getur falið í sér ríflegt lausafé og ónotað lánsmat, getu til að efla framleiðsluafköst 
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sín eða ítök í dreifingarleiðum og viðskiptavinum. Nýir á markaði óttast að þeir 

sem fyrir eru á markaði séu líklegir til að lækka verð því þeir eru staðráðnir í að 

halda markaðshlutdeild sinni hvað sem það kostar eða að atvinnugreinin hefur 

háan fastan kostnað, sem skapar mikla hvöt til að lækka verð til að fylla umfram 

getu (e. fill excess capacity). Einnig ef atvinnugrein vex svo hægt að nýir á 

markaði geta aðeins skapað sér rými með því að taka það frá þeim sem fyrir eru á 

markaði (Porter, 2008).  

 

Greining á inngöngu hindrunum og hugsanlegu andsvari þeirra sem fyrir eru 

lykilatriði fyrir skipulagsheild sem er að huga að inngöngu á nýjum markaði eða 

nýrri atvinnugrein. Áskorun liggur í því að finna leiðir til að komast hjá 

inngönguhindrunum án þess að gera þær að engu, finna leiðir fram hjá miklum 

fjárfestingum (Porter, 2008).  

 

7.7.3 Kraftur birgja  

Öflugir birgjar ná að fanga meira virði fyrir sig með því að krefjast hærra verðs, 

með því að takmarka þjónustu eða gæði eða setja fram háan skiptikostnað fyrir þá 

sem eru á markaði. Öflugir birgjar geta eyðilagt hagnaðarvon innan atvinnugreinar 

ef hún kemst ekki fram hjá þessum aukna kostnaði eða ef hún getur ekki velt 

þessum kostnaði út í verðlagið til viðskiptavinanna (Porter, 2008).  

 

Skipulagsheildir treysta á marga birgja en kraftur birgja er öflugur ef birgjar eru 

saman þjappaðri en markaðurinn sem þeir selja vörurnar á. Einnig ef birgjar stóla 

ekki á atvinnugreinina sem tekjulind. Birgjar sem þjóna mörgum atvinnugreinum 

munu ekki hika við að fá fram hámarks virði frá hverjum og einum. Ef ákveðin 

atvinnugrein tekur stórt rými eða á stóran þátt í hagnaði birgjans, mun birginn 

vilja vernda atvinnugreinina gegn sanngjörnu verði og taka þátt í til dæmis 

rannsóknum og þróunum eða jafnvel að mynda þrýstihóp (Porter, 2008; Porter, 

1980).  

 

Aðilar á markaði verða að huga að skiptikostnaði ef þeir ætla að skipta um birgja. 

Að skipta um birgja er kostnaðarsamt ef skipulagsheildin hefur fjárfest í 

sérhönnuðum tækjabúnaði eða eytt miklu í fræðslu og þjálfun á því hvernig eigi 
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að notfæra sér búnað birgjans. Einnig ef skipulagsheild hefur staðsett sig með 

staðsetningu birgjans í huga. Þegar skiptikostnaður er hár eiga aðilar á markaði 

erfitt með að fá birgja upp hver á móti öðrum. Birgjar geta einnig haft ákveðin 

skiptikostnað sem dregur úr krafti þeirra (Porter, 2008).  

   

Birgjar sem bjóða vöru sem er aðgreinandi og sem ekki hefur verið framleidd 

staðgöngu vara fyrir hafa meiri kraft. Þeir geta skapað ógn með því að hóta að 

færa sig ofar í virðiskeðjuna. Ef aðili á markaði nær of mikilli arðsemi miðað við 

birgja eykur það hættu á því að birginn fari sjálfur inn á markaðinn (Porter, 2008).  

 

7.7.4 Kraftur viðskiptavinar  

Öflugir viðskiptavinir geta fengið meira virði með því að þvinga niður verð, 

krefjast betri gæða eða þjónustu (og með því hækkað kostnað) og á þann hátt 

fengið aðila á markaði upp hvern á móti öðrum, sem á endanum mun leiða til 

minni hagnaðar fyrir aðilana. Viðskiptarvinir eru öflugir ef þeir eru í 

samningaaðstöðu gagnvart aðila á markaði, einkum ef þeir eru viðkvæmir 

gagnvart verðlagi, og þeir nota ítök sín til að þrýsta niður verði (Porter, 2008). 

  

Líkt og með birgjana hafa ólíkir viðskiptamannahópar mismunandi samningsstöðu 

gagnvart aðilum á markaði. Viðskiptamannahópur hefur áhrif ef það eru fáir 

kaupendur, eða ef hver verslar í miklu magni. Viðskiptavinur sem verslar í miklu 

magni er sérstaklega öflugur ef fastur kostnaður er hár. Ef vara eða þjónusta 

atvinnugreinar er án aðgreiningar eða sérkenna eiga viðskiptavinir það til að egna 

saman samkeppnisaðilum því viðskiptavinurinn trúir því að hann muni alltaf geta 

fundið aðra vöru með svipuðum gæðum. Ef viðskiptavinur mætir litlum 

skiptikostnaði við að skipta um söluaðila er krafturinn sterkur. Viðskiptavinir geta 

ógnað aðila á markaði með því að hóta að framleiða vöruna sjálfir ef söluaðilinn 

hagnast um of (Porter, 2008).  

 

Hópur viðskiptavina er viðkvæmur fyrir verði ef varan sem þeir kaupa kostar 

drjúgan hluta af ráðstöfunarfé þeirra. Þá er líklegt að viðskiptavinirnir svipist um 

eftir besta verðinu. Þeir viðskiptavinir sem eru vel launaðir eru síður háðir verðir 

og eru því síður viðkvæmir gagnvart verði. Hópur viðskiptavina með lága 
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innkomu, takmarkað reiðufé eða hópur sem þarf af einhverjum ástæðum að draga 

úr útgjöldum er viðkvæmur gagnvart verði. Ef gæði skipta litlu máli hefur verðlag 

áhrif. Ef gæði skipta máli eru viðskiptavinir ekki eins að horfa í verð vörunnar eða 

þjónustunnar. Ef varan eða þjónustan hefur lítil áhrif á annan kostnað 

viðskiptavinarins, horfa þeir í verðið. Ef varan hins vegar getur borgað sig upp í 

betri afköstum, fækkun starfsmanna, efniskostnaði eða öðru slíku þá skipta gæði 

meira máli en verð (Porter, 2008).  

 

7.7.5 Ógn af staðgönguvörum  

Staðgönguvara gerir það sama eða svipað og upphaflega varan. Staðgönguvörur 

eru alltaf til staðar þó svo oft sjáist mönnum yfir þær. Þegar ógnun af 

staðgönguvöru er há hefur það áhrif á arðsemina. Staðgönguvara setur þak á 

arðsemi og hugsanlegan gróða, því viðskiptavinir skipta yfir í staðgönguvöruna ef 

verð hækkar. Ef atvinnugrein myndar ekki fjarlægð milli sinnar vöru eða þjónustu 

og staðgönguvörunnar með bættri frammistöðu og markaðssetningu, mun 

hagnaður dragast saman og jafnvel vaxtamöguleikar skipulagsheildarinnar einnig 

(Porter, 2008).  

 

Ógn af staðgönguvöru er há ef hún býður gott verð miðað við vöruna sem fyrir er 

á markaði. Hún mun hafa áhrif á það virði sem varan á markaði getur skapað 

(Porter, 2008).  

 

Stefnumótunaraðilar ættu að hafa vakandi auga með breytingum annarra greina 

sem gætu leitt til þess að þeir yrðu keppinautar þó sú hætta hafi ekki verið fyrir 

hendi áður. Tæknilegar framfarir geta haft umtalsverð áhrif á atvinnugreinar og 

samkeppni innan þeirra (Porter, 2008).  

 

7.7.6 Samkeppni milli þeirra sem þegar eru á markaði  

Samkeppni á markaði tekur á sig mismunandi form. Sem dæmi má nefna afslátt, 

kynningar á nýjum vörum, auglýsingaherferðir og bætt þjónusta. Mikil samkeppni 

takmarkar arðsemi innan atvinnugreinar. Hve mikið, fer eftir í fyrsta lagi, 

styrkleika samkeppninnar og í öðru lagi á hvaða grundvelli er keppt (Porter, 

2008).  
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Styrkur samkeppni er mikill ef samkeppnisaðilar eru margir eða eru nokkurn 

veginn jafningjar hvað varðar stærð og styrkleika. Atvinnugreininni skortir þá 

leiðtoga sem stýrir samkeppninni. Einnig ef vöxtur innan atvinnugreinarinnar er 

hægur, en hægur vöxtur leiðir af sér baráttu um markaðshlutdeild (Porter, 2008).  

 

Útgönguhindranir eru háar vegna sérhæfðra eigna eða ákveðnrar hollustu við 

greinina. Þessar hindranir halda skipulagsheildum í greininni þó svo þær séu ekki 

að þéna mikið eða jafnvel með neikvæðan hagnað. Slíkt hefur áhrif á arðsemi 

annar í sömu atvinnugrein. Samkeppnisaðilar eru skuldbundnir atvinnugreininni 

og hafa mikla löngun til að verða leiðtogar innan hennar, en þeir eru leiddir áfram 

af markmiðum sínum um að ná betri árangri en nokkur annar í greininni. 

Skipulagsheildir ná ekki að lesa úr boðum hver frá annarri því þær þekkja ekki til 

hver annarrar, mismunandi nálgana í samkeppni eða ólíkra markmiða (Porter, 

2008).  

 

Styrkur samkeppnisaðila ræðst ekki eingöngu af krafti samkeppninnar heldur 

einnig af grundvelli hennar. Sú vídd sem samkeppnin á sér stað í og hvort 

samkeppnin á sér stað í sömu vídd hefur mikið að segja um hagnaðarvon 

skipulagsheildanna (Porter, 2008).  

 

Samkeppni er sérstaklega skaðleg fyrir arðsemina ef hún byggir eingöngu á verði, 

því verðsamkeppni flytur hagnaði frá atvinnugreininni beint til viðskiptavinarins. 

Verðsamkeppni er líklegust til að koma fram ef vara eða þjónusta 

samkeppnisaðila er keimlík og það er lítill skiptikostnaður fyrir viðskiptavininn. 

En það hvetur samkeppnisaðila til að skera niður verð til að krækja í nýja 

viðskiptavini. Einnig ef fastur kostnaður er hár og jaðarkostnaður lágur. Það setur 

þrýsting á samkeppnisaðila að lækka verð niður fyrir meðalkostnað, jafnvel 

nálægt jaðarkostnaði svo þeir geti krækt í stigvaxandi fjölda viðskiptavina ásamt 

því að verða sér út um framlag til að eiga fyrir fasta kostnaðinum. Ef auka verður 

afköst svo að skipulagsheildin verði skilvirk, mun það hafa áhrif á venjubundið 

jafnvægi og leiðir oft til langvarandi og endurtekinna tímabila yfirkeyrslu og 

verðlækkanna. Viðkvæm vara leiðir til þess að skipulagsheildir freistast til að 

lækka verð og selja vöruna með hún hefur enn virði (Porter, 2008). 
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Samkeppni sem háð er í öðrum víddum en þeim sem varða verð, svo sem 

séreinkenni vöru, stuðnings þjónustu, afhendingatíma eða vörumerkjaímynd er 

ólíklegri til að hafa áhrif á arðsemi því hún bætir virði viðskiptavinarins og getur 

stutt við hærra verð. Samkeppni sem háð er á þessum sviðum getur aukið við virði 

vöru og reist upp múra eða hindranir gagnvart nýjum á markaði (Porter, 2008).  

 

Samkeppni getur komið út í plús, eða jafnvel aukið arðsemi innan atvinnugreinar 

ef hver samkeppnisaðili stefnir að því að þjóna þörfum ólíkra hópa viðskiptavina, 

með breytilegu verðlagi, ólíkum vörum, þjónustu, séreinkennum eða ólíkri 

vörumerkjaímynd. Slík samkeppni leiðir ekki aðeins til meiri arðsemi heldur 

stækkar einnig atvinnugreinina þar sem þörfum viðskiptavinanna er betur mætt. 

Tækifærið til þess að fá jákvæða útkomu út úr samkeppni mun aukast hjá 

skipulagsheildum sem þjóna fjölbreyttum viðskiptavinahópi (Porter, 2008).  

 

7.8 Auðlindasýnin  

Auðlindir og færni skipulagsheildar eru verðmæt þegar þær gera henni kleift að 

nýta ytri tækifæri og eyða aðsteðjandi hættum. Verðmætar auðlindir af því tagi eru 

styrkur skipulagsheilda. Notkun verðmætra auðlinda til að nýta ytri tækifæri eða 

til að eyða aðsteðjandi hættum hækka nettótekjur skipulagsheildar eða lækka 

nettókostnað hennar (Barney & Hesterly, 2008; Lynch, 2000). 

 

Ein leið til að greina verðmætar auðlindir og færni skipulagsheildar er að skoða 

virðiskeðju hennar. Virðiskeðja er listi yfir þá starfsemi sem skipulagsheildin fæst 

við til að þróa, framleiða eða selja vörur og þjónustu. Mismunandi áfangar í 

þessari virðiskeðju krefjast mismunandi auðlinda og færni, mismunur í virðiskeðju 

á meðal skipulagsheilda getur leitt til mikilvægs munar á þeim auðlindum og færni 

sem skipulagsheildir hafa yfir að ráða (Porter, 1998; Runólfur Smári Steinþórsson, 

2006; Barney & Hesterly, 2008). Nánar verður fjallað um virðiskeðjuna síðar í 

þessari ritgerð. 
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Verðmætar og algengar auðlindir og færni geta verið uppspretta jafnræðis á 

samkeppnismarkaði. Ef ekki er fjárfest í slíkum auðlindum getur það leitt til 

óhagræðis fyrir skipulagsheildina. Verðmætar og sjaldgæfar auðlindir geta verið 

uppspretta að minnsta kosti tímbundins samkeppnisforskots. Færri 

skipulagsheildir geta stýrt slíkri auðlind og samt nýtt hana sem uppsprettu að, þó 

ekki sé nema tímabundnu, samkeppnisforskoti en skipulagsheild sem geta af sér 

fullkominn samkeppnisanda í einhverri atvinnugrein (Barney & Hesterly, 2008; 

Porter, 1998). 

 

Til að færa sér að fullu í nyt þá möguleika sem fólgnir eru í auðlindum og færni 

verður skipulagsheild að vera vel skipulögð. Skipulagning skipulagsheildar 

samanstendur af formlegri uppbyggingu (ramma), formlegu og óformlegu 

eftirlitsferli og launastefnu hennar. Skipulag telst vera viðbótarauðlindir í þeim 

skilningi að þær eru sjaldan uppspretta samkeppnisforskots einar sér (Barney & 

Hesterly, 2008). 

 

Auðlindasýnin felur þar að auki í sér víðtækari stjórnunarálitaefni. Rök byggð á 

auðlindasýn styðja þá hugmynd að samkeppnisforskot sé á ábyrgð allra 

starfsmanna skipulagsheildarinnar. Þau fela einnig í sér að ef skipulagsheild gerir 

einungis það sama og keppinautarnir, getur hún ekki náð lengra en sem samsvari 

jafnræði í samkeppninni. Til að ná samkeppnisforskoti er betra fyrir 

skipulagsheildir að nýta sín eigin verðmætu, sjaldgæfu og lítt eftirlíkjanlegu 

auðlindir heldur en að líkja eftir verðmætum og sjaldgæfum auðlindum 

keppinautarins. Rök auðlindasýnarinnar fela í sér það viðhorf, að svo lengi sem 

kostnaðurinn við að framfylgja einhverri ákveðinni stefnu er minni en virði 

árangursins, sé hlutfallslegur kostnaður við að framkvæma stefnumótun 

mikilvægari fyrir samkeppnisforskot en heildarkostnaðurinn við að framkvæma 

ákveðna stefnu. Þau fela einnig í sér að skipulagsheild getur á kerfisbundinn hátt 

ofmetið eða vanmetið sérstöðu sína. Varðandi auðlindir og færni skipulagsheildar 

má einnig leiða af þessum rökum að ábyrgð starfsfólks, menningin og teymisvinna 

séu verðmæt og geta orðið uppspretta samkeppnisforskots. Enn fremur, ef 

misræmi verður á milli verðmætra, sjaldgæfra og lítt eftirlíkjanlegra auðlinda 

skipulagsheildar og skipulagi hennar, ber að breyta skipulaginu (Barney & 

Hesterly, 2008). 
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7.8.1 VRIO-ramminn  

VRIO-rammann má nota til að greina samkeppnismöguleika þá sem fólgnir eru í 

auðlindum og færni skipulagsheildar, hvort sem þeir eru uppspretta óhagræðis á 

samkeppnismarkaði, jafnræðis í samkeppni, tímabundins samkeppnisforskots eða 

varanlegs samkeppnisforskots og að hvaða marki þessar auðlindir eru styrkleiki 

eða veikleiki (Barney & Hesterly, 2008). 

 
Stendur hver bókstafur VRIO-rammans fyrir ákveðna spurningu varðandi 

auðlindir og færni skipulagsheildar sem leita verður svara við til að geta ákvarðað 

um mögulega samkeppnishæfni. Bókstafurinn V stendur fyrir virði (e. value), R 

fyrir fágæti (e. rarity), I fyrir hermihættu (e. imitability) og O fyrir skipulag (e. 

organization) (Barney & Hesterly, 2008).  

 

Ef niðurstaða VRIO greiningar leiðir í ljós að skipulagsheild hefur hátt virði, er 

sjaldgæf, kostnaðarsamt er að líkja eftir starfsemi hennar og að skipulagið er 

þannig að færni hennar og auðlindir nýtast til fulls þá getur hún náð varanlegu 

samkeppnisforskoti (Barney og Hesterly, 2008). 

 

7.8.1.1 Virði 

Spyrja verður hvort auðlindir og færni skipulagsheildarinnar geri henni kleift að 

nýta tækifæri í ytra umhverfinu og verjast eða draga úr hugsanlegum ógnunum. Ef 

svarið er jákvætt þá eru auðlindir og færni skipulagsheildarinnar verðmæt og hægt 

er að líta á þær sem styrkleika hennar. Ef svarið er neikvætt eru auðlindirnar og 

færnin veikleiki (Barney & Hesterly; 2008; Barney, 1991). 

 

Oft getur reynst erfitt að greina hvort skipulagsheildir eru að fullnýta verðmæti 

auðlindana, en ein leið til þess að skoða það, er að líta á kostnað og tekjur því ef 

skipulagsheild er að fullnýta virði sitt þá lækkar kostnaður eða tekjur hækkar ef 

ekki bæði. Margar skipulagsheildir geta svarað þessari spurningu játandi því þær 

eru að nota auðlindir sínar til þess að nýta tækifæri í ytra umhverfinu og lágmarka 

áhrif ógnana. Þetta gerir það að verkum að kostnaður lækkar og tekjur hækka 

(Barney & Hesterly, 2008).  
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7.8.1.2. Fágæti  

Skilningur á virði er fyrsta skrefið í að skilja innri styrk og veikleika 

skipulagsheildar. 

 

Ef margar skipulagsheildir ráða yfir sömu auðlindinni, þá minnka líkurnar á að sú 

auðlind skapi samkeppnisforskot. Ef auðlind er verðmæt en algeng þá er jafnvægi 

(e. parity) milli skipulagsheilda ekki samkeppnisforskot. Því er mikilvægt fyrir 

stjórnendur að huga að fágæti og kanna hversu margar skipulagsheildir ráða yfir 

viðkomandi auðlind (Barney & Hesterly, 2008).  

 

Skipulagsheild þarf að skapa sér sérstöðu. Auðlindir þurfa ekki allar að vera 

verðmætar og sjaldgæfar en með því að ráða yfir slíku, auka skipulagsheildirnar 

líkur sínar á samkeppnisforskoti. Erfitt er að segja til um hve sjaldgæf auðlindin 

þarf að vera til þess að hún geti skapað samkeppnisforskot, en þumalputtareglan er 

að ef færri skipulagsheildir ráða yfir auðlindinni en nauðsynlegt er til að skapa 

almennilega samkeppni, þá telst auðlindin vera sjaldgæf (Barney & Hesterly, 

2008). 

 

7.8.1.3. Hermihætta  

Skipulagsheildir sem ráða yfir verðmætri og sjaldgæfri auðlind öðlast einungis 

varanlegt samkeppnisforskot ef það svarar ekki kostnaði fyrir keppinautana að 

öðlast hana. Skipulagsheild sem staðsett er á samkeppnismarkaði þar sem 

jafnvægi ríkir, nær að þróa eða finna slíka auðlind, getur hún notað hana til að ná 

varanlegu samkeppnisforskoti. Hinar skipulagsheildirnar á markaðinum geta valið 

tvær leiðir til að bregðast við, hunsa árangurinn og missa þannig samkeppnishæfni 

sína eða reyna að herma eftir og skapa jafnvægi á markaði á ný (Barney & 

Hesterly, 2008).  

 

Tvær leiðir eru fyrir skipulagsheildir til þess að líkja eftir vöru eða þjónustu. 

Annars vegar geta þær hermt nákvæmlega eftir þeirri skipulagsheild sem hefur 

samkeppnisforskotið. Ef það að herma eftir, er ekki kostnaðarsamt er hætt við að 

samkeppnisforskotið verði aðeins tímabundið, þar sem fleiri skipulagsheildir 

munu fylgja fast í kjölfarið. Hins vegar getur skipulagsheildin komið fram með 
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nýja vöru eða þjónustu sem kemur í stað þeirrar sem samkeppnisforskotið byggir 

á. Ef þróun staðkvæmdarvöru eða -þjónustu er ekki kostnaðarsamt er hætt við að 

samkeppnisforskotið verði aðeins tímabundið (Barney & Hesterly, 2008).  

 

Ákveðnar ástæður geta legið að baki þess að erfitt getur verið fyrir 

skipulagsheildir að líkja eftir auðlindum eða færni annarra skipulagsheilda. Þessar 

ástæður geta verið sögulegs eðlis, skipulagsheildir geta öðlast aðgang að 

auðlindum fyrir lítið fé vegna sérstakra aðstæðna, vegna tíma- eða staðsetningar. 

Erfitt er fyrir skipulagsheildir að herma eftir samkeppnisaðilanum ef ekki liggur 

ljóst fyrir í hverju samkeppnisyfirburðirnir liggja. Samkeppnisforskotið getur 

einnig legið í flóknum félagslegu samspili sem aðrar skipulagsheildir eiga erfitt 

með að líkja eftir. Tengslanet, menning og traust geta átt þátt í að ýta undir 

samkeppnisforskot sem ekki er á allra færi að líkja eftir. Samkeppnisforskot getur 

einnig verið til komið vegna einkaleyfis sem kemur í veg fyrir að aðrar 

skipulagsheildir geti hermt eftir (Barney & Hesterly, 2008).  

 

7.8.1.4. Skipulag 

Möguleikar skipulagsheildar á samkeppnisforskoti veltur á virði, fágæti og hversu 

auðvelt það er að líkja eftir auðlindum hennar og færni. Liggja verður ljóst fyrir 

hvort skipulagsheildin sé skipulögð á þann hátt að hún sé að nýta á sem bestan hátt 

samkeppnismöguleika sína miðað við auðlindir og færni.  

 

Fjölmargir þættir í málum sérhverjar skipulagsheildar varða skipulag, þar á meðal 

formlegur valdastigi innan hennar, formlegt og óformlegt eftirlitskerfi með 

stjórnendum og umbunarkerfi eða launakerfi fyrir starfsfólkið (Barney &Hesterly, 

2008).   

 

Formlegur valdastigi segir til um hver er undirmaður hvers. Upplýsingar þar að 

lútandi finnast oft í skipuriti skipulagsheildarinnar. Eftirlitskerfi stjórnsýslunnar 

geymir margs konar óformleg tæki til að tryggja það að stjórnendur fari að öllu 

fram í samræmi við þá stefnu sem skipulagsheildin hefur markað sér. Formlegt 

stjórnendaeftirlit nær yfir fjárhagsáætlanir og upplýsingaflæði sem tryggir það að 
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stjórnendur ofarlega í valdastiganum fái upplýsingar um flest allt sem þeir sem 

neðar standa eru að aðhafast (Barney & Hesterly, 2008).   

 

Óformlegt stjórnendaeftirlit getur náð yfir menningu skipulagsheildarinnar og um 

það hversu starfsmenn eru fúsir til að fylgjast með hegðun hvers annars. 

Umbunarstefnan nær til þeirra leiða sem skipulagsheildir greiða og/eða umbuna 

starfsfólkinu. Það er stefna sem leiðir til þess hvata sem kemur starfsfólkinu til að 

haga sér á ákveðinn hátt (Barney & Hesterly, 2008). 

 

Þessir þættir í skipulagi skipulagsheildar eru oft kallaðir viðbótarauður af því að 

þeir hafa takmarkaðan mátt til að skapa samkeppnisforskot einir sér. Engu að síður 

geta þeir í tengslum við annan auð og færni gert skipulagsheildinni kleift að nýta 

krafta sína til hins ítrasta til að ná sterkri samkeppnisstöðu (Barney & Hesterly, 

2008). 

 

Ef auðlind eða færni sem skipulagsheild hefur yfir að ráða er ekki verðmæt, getur 

skipulagsheildin ekki valið um eða nýtt sér ráð til að færa sér í nyt tækifæri úr 

umhverfinu eða komið í veg fyrir umhverfisógnun. Skipulagning til að nýta þessa 

auðlind mun hækka kostnað skipulagsheildarinnar eða minnka tekjur hennar. Þessi 

gerð auðlindar er veikleikar. Annað hvort verður skipulagsheildin að losa sig við 

veikleika af þessu tagi eða reyna að komast hjá þeim þegar stefnumörkun fer fram 

og stefnan verður framkvæmd (Barney & Hesterly, 2008). 

 

Að lokum skal þess getið að auðlindasýnin og VRIO-ramminn eru einnig nothæf í 

alþjóðlegu samhengi. Almennt talað leita skipulagsheildir eftir tækifærum á 

alþjóðamörkuðum annaðhvort til að nýta verðmætar, sjaldgæfar og lítt 

eftirlíkjanlegar auðlindir og færni þeirra á nýjum mörkuðum eða til að þróa nýjar 

auðlindir og færni. Getan til að þróa nýjar auðlindir og færni á erlendum vettvangi 

veltur á vilja skipulagsheildar (stjórnenda og starfsmanna) til að læra, gagnsæi 

þeirra sem lært er af eða læra með þeim á hinum erlenda vettvangi, og færni til að 

nýta sér það sem lærist (Barney & Hesterly, 2008). 
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7.9 Virðiskeðjan 

Ein leið til að finna auðlindir og færni er að nota skoða virðiskeðjuna (e. value 

chain).Virðiskeðjan er samansett af verkefnum skipulagsheildarinnar í þróun, 

framleiðslu og markaðssetningu á þjónustu og framleiðslu. Skipulagsheildir velja 

mismunandi verkefni og aðferðir og þróa því ólíkar auðlindir og færni. Þær geta 

nálgast verkefnin á ólíkan hátt. Með því að skoða hvern þátt í virðiskeðjunni má 

greina ólíkar auðlindir og færni sem skipulagsheildin býr að eða þarf að búa yfir 

(Porter, 1985; Barney & Hesterly, 2008). 

 

 
Mynd 11. Virðiskeðja Porters (Porter, 1985). 

 

Porter (1985) birti líkanið um virðiskeðjuna í bók sinni Competitive Advantage. 

Virðiskeðjan lýsir viðskiptaferli skipulagsheildar sem framleiðir, framkvæmir og 

þróar vöru, ferlið felur í sér allt frá hráefnisöflunar til lokaafurðar sem seld er 

viðskiptavininum og skapar á þann hátt skipulagsheildinni virði. Virðiskeðjan 

geymir innri ferli, auðlindir og færni skipulagsheildarinnar. Hún sýnir á einfaldan 

hátt hvar kostnaður skipulagsheildar liggur og hvernig ein þáttur í starfseminni 

getur haft áhrif á frammistöðu og kostnað í annarri starfsemi hennar (Porter & 

Millar, 1985; Porter, 1998).  

 

Porter og Millar (1985) flokka ferli skipulagsheilda sem starfa í framleiðslu i níu 

flokka sem skiptast í aðalstarfsemi og stuðningsstarfsemi. Kjarnastarfsemin (e. 
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primary activities) tengist framleiðslunni, markaðssetningunni, afhendingu vara 

og þjónustu eftir að sala hefur átt sér stað. Stoðstarfsemin (e. support activities) 

fjallar um innviði skipulagsheildarinnar sem sem styrkir aðalstarfsemina. Þegar 

talað er um innviði skipulagsheildar er átt við þann mannauð sem hún ræður yfir, 

tæknibúnað sem hún hefur yfir að ráða, skipulagi hennar og aðra þá starfsemi sem 

styður við aðalstarfsemina (Porter & Millar, 1985; Porter, 1998).  

 

Virðiskeðja skipulagsheilda tengir saman þætti í starfsemi hennar og sýnir á hvern 

hátt starfsemin er innbyrðis háð, því einn þáttur hennar getur haft áhrif á kostnað 

eða árangur annars þáttar í starfseminni (Porter & Millar, 1985). Segja má að 

grunnaðgerðirnar tengist ferli vörunnar eða þjónustunnar. Þeim má skipta í 

aðgerðir sem tengjast því að afla og geyma aðföng, sem tengja framleiðslunni 

sjálfri, dreifingu svo sem ferli við pantanir og dreifileiðir, aðgerðir sem tengjast 

markaðs- og sölumálum og aðgerðir sem tengjast þjónustu til dæmis viðgerðir 

(Porter & Millar, 1985). 

 

Stoðaðgerðirnar veita grunnaðgerðunum stuðning, en til þeirra teljast innkaup og 

öflun aðfanga, sú tæknilega þróun sem á sér stað í skipulagsheildinni, 

mannauðsstjórnun og skipulag eða uppbygging skipulagsheildarinnar svo sem 

stjórnun fjármagns og bókhald (Porter & Millar, 1985). 

 

Helsta markmið skipulagsheilda er að skila hagnaði en arðsemin fer eftir því 

hvernig tiltekst að stýra virðiskeðjunni. Keðjuna ber ætíð að skoða í heild til að 

aðgerðirnar styðji hver aðra. 

 

7.10 SVÓT yfirlit 

SVÓT greining felur í sér að spyrja þarf viðeigandi spurningar í samhengi við þau 

málefni eða áskoranir sem staðið er frammi fyrir hverju sinni.  

 

Hér á eftir verða talið upp nokkur atriði sem greiningaraðili þarf að átta sig á, en 

atriðin sem tæpt er á eru engan veginn tæmandi. Mismunandi atriði geta átt við 
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hverju sinni og verður greiningaraðilinn að ákveða hvaða atriði eiga við 

viðkomandi skipulagsheild hverju sinni. 

 

7.10.1 Styrkleikar 

Þegar hugað er að styrkleikum skipulagsheildarinnar þarf að kanna yfirburði í 

stöðu hennar og hvað skipulagsheildin geri betur en aðrar skipulagsheildir. Það 

þarf að liggja ljóst fyrir hvaða auðlindir hún býr yfir og hvort hægt sé að treysta á 

þær, hvaða reynsla og þekking hefur skapast innan hennar. Kannað þarf hvað það 

er í skipulaginu og stjórnuninni gengur vel. Athuga þarf styrkleika mannauðsins, 

menningu, viðhorf og hegðun svo eitthvað sé nefnt (Anheier, 2005).  

 

7.10.2 Veikleikar 

Skipulagsheildin þarf að átta sig á hvort um óhagræði í stöðu sé að ræða og hvað 

það sé í starfseminni sem hún gerir verr en aðrar skipulagsheildir, kanna verður 

hvort að einhversstaðar sé skortur á hæfileikum sem uppfylla þarf til að hún nái 

árangri. Kanna þarf veikleika innan auðlindanna sem hún hefur yfir að ráða og 

hvort hún búi yfir auðlindum sem ekki er hægt að treysta á. Einnig þarf að huga að 

skipulagi og stjórnunarþáttum sem eru vafasamir eða ganga ekki upp (Anheier, 

2005).  

 

7.10.3 Ógnanir 

Stjórnendur verða að gera sér grein fyrir hvaða hindranir eru líklegastar til að 

koma upp í rekstrinum. Mikilvægt er að átta sig hvort líklegt sé að nýir eða eldri 

samkeppnisaðilar séu að styrkjast og þar að leiðandi gætu þeir orðið ógnun við 

reksturinn. Nauðsynlegt er fyrir stjórnendur að átta sig á hvort kröfur séu að 

breytast á markaði og hvort tæknilegar breytingar munu hafa áhrif á 

skipulagsheildina. Kanna þarf hvort skuldir eða lausafjárvandi sé aðsteðjandi og 

hvort stjórnmál eða lagabreytingar munu hafa áhrif á reksturinn (Anheier, 2005).  
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7.10.4 Tækifæri 

Skipulagsheildin þarf að átta sig á tækifærum sínum sem geta skapast vegna stöðu 

hennar á markaði eða vegna þess mannauðs sem hún býr yfir. Tækifæri geta 

skapast fyrir skipulagsheild vegna veikleika samkeppnisaðilans. Tækniframfarir 

eða tækninýjungar geta einnig skapað nýtt svigrúm og nýjir markaðir geta opnast. 

Einnig getur þróun verkefna eða framleiðslu leitt til þess að ný tækifæri koma í 

ljós. Stefna ríkisstjórnar getur einnig opnað nýjar leiðir fyrir skipulagsheildir 

(Anheier, 2005).  
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8. Rýnt í Specialisterne 
Í þessum kafla verður þeim greiningarverkfærum beitt sem stefnumiðuð stjórnun 

býr yfir. Varpað verður ljósi á tilvist, innihald, ferli og samhengi Specialisterne. 

Eins og fram kom í inngangi eru víddir stefnumiðaðrar stjórnunar 

aðalgreiningartækið. Önnur greiningartæki eru PESTEL greining og 

samkeppniskraftagreining Porters, VRIO ramminn, Virðiskeðja Porters og í lok 

kaflans SVÓT yfirlit.  

 

8.1 Tilvistarvíddin 

Tilvistarvíddin segir til um hlutverk eða tilgang fyrirtækisins og þá 

hugmyndafræði sem liggur að baki stofnun þess. Tilvistarvíddin skiptist í sex 

þætti sem eru uppruni, fyrirmynd, hlutverk, framtíðarsýn, viðskiptaáherslur og 

stjórnunaráherslur.  

8.1.1 Uppruni 

Specialisterne er ungt fyrirtæki eða aðeins ríflega fimm ára gamalt, stofnað árið 

2004. Forsöguna má rekja til þess að sonur Thorkil Sonne greindist með 

einhverfu. Eftir að Thorkil hafði kynnt sér tilfallandi lesefni um fötlunina tók hann 

að sér ýmis trúnaðarstörf fyrir heildarsamtök einhverfra í Danmörku og var hann 

meðal annars formaður samtakanna í þrjú ár. Þar kynntist hann þeim 

raunveruleika sem fólk með einhverfu býr við og því úrræðaleysi sem tekur við 

hjá því eftir að skólaskyldu líkur.  

 

Í samtökunum kynntist Thorkil einstaklingum sem bjuggu yfir mikilli sérþekkingu 

en þeir fengu fá tækifæri til að nýta hana eða til að taka þátt í samfélaginu á sama 

hátt og aðrir þjóðfélagsþegnar. Með stofnun Specialisterne vildi Thorkil leggja 

drög að því að drengurinn hans og aðrir einhverfir einstaklingar ættu kost á að 

taka þátt í atvinnulífinu og skapa sér lífsviðurværi.  
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8.1.2 Fyrirmynd 

Thorkil er frumkvöðull í sínu starfi og fyrirtækið á sér ekki beina fyrirmynd, 

enginn annar hefur lagt í það verkefni að stofna fyrirtæki sem keppir á markaði og 

nýtir einkenni einhverfu sem sértæka og verðmæta hæfni. Hún á sér hins vegar 

óbeina fyrirmynd því líkt og önnur fyrirtæki leitast Specialisterne við að að finna 

fágæta auðlind sem erfitt er að herma eftir og nýta hana til að ná 

samkeppnisforskoti.  

 

8.1.3 Hlutverk  

Frá upphafi er tilgangur Specialisterne að bjóða upp á lausnir tengdar tölvutækni 

og boðskiptakerfum. Sérstakir hæfileikar ráðgjafanna sem meðal annars felast í 

því að getað endurtekið sömu verkhluti aftur og aftur án þess að missa áhugann 

eða einbeitinguna, er nýtt til að ná umtalsvert betri árangri en almennt gerist í 

hugbúnaðarprófunum.  

 

Hlutverk Specialisterne er einnig að bjóða einhverfum starfsmönnum upp á starf 

þar sem hæfileikar þeirra og geta fá notið sín. Fyrstu fjögur árin var starfsemin að 

mestu til húsa hjá Specialisterne og lögð var áhersla á að umhverfið félli að 

þörfum starfsmannanna. Í dag starfa flestir ráðgjafarnir hjá viðskiptavinum 

Specialisterne en verkefnastjóri frá fyrirtækinu er í reglulegu sambandi við 

viðskiptavininn. Hugað er að þáttum sem valda álagi eða streitu og dregið úr 

áreiti. 

 

8.1.4 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn Specialisterne er að skapa sem flestum einstaklingum með einhverfu 

tækifæri til að láta starfstengda drauma sína rætast. Framtíðarsýn Specialist 

People Foundation felur í sér að gera samfélög víðsvegar um heiminn meðvituð 

um einhverfu og þá hæfileika sem fólk með einhverfu býr yfir.  

 

Specialisterne vinna markvisst að framtíðarsýn. Fyrirtækið hefur hafið samstarf 

við fjögur lönd þar sem stofnuð verða fyrirtæki sem hafa Specialisterne sem 
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fyrirmynd. Að öllu óbreyttu munu Sviss, Skotland, Þýskaland og Ísland verða 

fyrst til að hefja þetta samstarf.  

 

Í símaviðtali við Thorkil kom fram að einnig stendur til að opna upplýsinga- og 

tækniskóla innan Specialisterne. Honum er ætlað að efla upplýsinga- og 

tækniþekkingu einhverfra ungmenna. Kennsluaðferðir munu sérstaklega taka mið 

af þörfum einhverfra nemenda. 

 

Fyrirtækið leggur áherslu á þann góða árangur sem það hefur náð. Stöðugt er 

verið að finna leiðir til að hámarka árangur og höfuðáhersla stjórnenda er á gæðin 

sem starf ráðgjafanna skila og þann ávinning sem viðskiptavinir hafa af samstarfi 

við fyrirtækið.  

 

8.1.5 Viðskiptaáherslur 

Viðskiptaáherslur Specialisterne eru að koma á samstarfi við viðskiptavini sem 

leitt getur til þess að starf eða störf skapist hjá viðskiptavininum fyrir einhverfa 

starfsmenn. Lögð er sérstök áhersla á að stofna til samstarfs við fjölmennar 

skipulagsheildir. Specialisterne sjá um að starfsskilyrði henti ráðgjafanum og að 

starfið sé unnið á þann hátt að það standi undir væntingum viðskiptavinarins. 

Specialisterne leggja áherslu á að ráðgjafarnir séu bestir í því sem þeir gera og því 

er áherslan lögð á gæði og framúrskarandi árangur en ekki á mannúðarsjónarmið. 

Fyrirtækið þjálfar ráðgjafana og finnur þeim störf hjá skipulagsheildum sem 

keppa á markaði og tryggir að þeir fái greidd samkeppnishæf laun. 

 

Skipulagsheildin sér einnig um að fræða og upplýsa samfélagið um einhverfu, en 

Thorkil Sonne hefur ferðast um heiminn og haldið fyrirlestra um Specialisterne og 

þá hugmyndafræði sem fyrirtækið byggir á. Specialisterne og starfsmennirnir 

leggja sig fram um að breyta viðhorfum til fatlaðs fólk og leggja áherslu á það 

sem fatlaðir geta gert, fremur en á það sem þeir geta ekki gert. Sérstaða 

Specialistere er meðal annars falin í þessu viðhorfi.  
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8.1.6 Stjórnunaráherslur 

Stjórnunaráherslur Specialisterne endurspegla auðlindasýn. Litið er á starfsmenn 

sem auðlind og leitast er við að þróa auðlindina, fyrirtækinu og starfsmönnunum 

til framdráttar. Leitað er leiða til að nýta sem best þá hæfileika sem ráðgjafarnir 

búa yfir. Starfsmenn með einhverfu þurfa ákveðna aðstoð til að eiga möguleika á 

góðri vinnutengdri reynslu. Specialisterne útvega þá aðstoð sem þörf er á fyrir 

viðkomandi ráðgjafa og skapa starf sem hentar honum og þeim sérstöku 

hæfileikum sem hann býr yfir.  

 

8.2 Innihaldsvíddin 

Innihaldsvíddin segir til um við hvað fyrirtækið starfar og hvert sé þjónustutilboð 

þess. Hún fjallar um það sem gert er í raun og það sem gera á í náinni framtíð 

fyrirtækisins. Innihaldsvíddin skiptist í viðskiptasvið og þjónustutilboð, 

vinnslusvið og samvirkni ásamt samkeppnisáherslum og sérstöðu.  

 

8.2.1 Viðskiptasvið og þjónustutilboð 

Ráðgjafar Specialisterne sjá um ýmis verkefni sem lúta að hugbúnaðarprófunum 

og öryggisprófunum. Fyrirtækið nýtir sér einkenni einhverfu til að ná 

framúrskarandi árangri og til að skapa sér samkeppnisforskot á markaði tölvu- og 

upplýsingatækninnar. Þessi einkenni eru gott úthald og þrautsegja, sem kemur 

meðal annars fram í því að ráðgjafarnir eiga auðvelt með að endurtaka prófanir 

aftur og aftur án þess að missa áhugann eða athyglina.  

 

Þeir eiga auðvelt með að huga að smáatriðum sem öðrum yfirsjást gjarnan. 

Rannsóknir hafa sýnt að það tekur ráðgjafa Specialisterne 20% styttri tíma að 

framkvæma hugbúnaðarprófanir og þeir skila verkinu með færri villum en aðrir 

sérfræðingar á þessu sviði. Starfsemin fellur undir tölvugeirann og enn sem komið 

er eru starfsstöðvarnar tvær, önnur í Kaupmannahöfn en hin í Árhúsum en til 

stendur að opna fleiri starfsstöðvar í Danmörku og einnig víðar í heiminum.  
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Í desember 2008 stofnaði Thorkil Sonne The Specialist People Foundation og 

yfirtók hún Specialisterne. The Specialist People Foundation tilheyrir þriðja 

geiranum, er sjálfseignarstofnun og rennur ágóði af starfseminni allur aftur til 

hennar. Viðskiptasviðið er ekki að fullu mótað en áhersla er lögð á að kynna 

einhverfu vítt og breitt um heiminn. The Specialist People Foundation leiðir 

samstarfið við þau lönd sem hyggjast stofna fyrirtæki í anda Specialisterne.  

 

8.2.2 Viðskiptasvið og samvirkni 

Til starfseminnar nýtir Thorkil eigin þekkingu og tengslanet. Hann kom auga á 

tækifæri til að nýta sérstaka hæfileika sem einstaklingar á einhverfurófinu búa yfir 

og sem henta upplýsinga- og tækniiðnaðinum. Hæfileika sem fram til þessa hafa 

haft afar litla þýðingu í heimi viðskiptanna.  

 

Verðmætasköpunin verður til með hjálp ólíkra aðila. Thorkil nýtir þau 

vinnumarkaðsúrræði sem til eru hjá hinu opinbera en ráðgjafarnir fara flestir á 

námskeið þar sem farið er í gegnum ákveðin atriði sem tengjast atvinnu á hinum 

almenna markaði. Þar má nefna framkomu við aðra starfsmenn, hvers ætlast er til 

af starfsmönnum, hvaða reglur gilda á flestum vinnustöðum og fleira þess háttar. 

Einnig fara ráðgjafarnir á námskeið sem ætlað er að efla sjálfstraust þeirra en 

einstaklingar með einhverfu glíma margir við þunglyndi og lágt sjálfsmat. Þeir  

eiga margir erfitt með félagsleg samskipti og átta sig oft ekki á til hvers er ætlast 

af þeim. Því er þessi undirbúningur afar mikilvægur fyrir þá. Þjálfunin er greidd af 

hinu opinbera. Að öðru leiti reiðir fyrirtækið sig ekki á opinbert fé eða styrki. 

 

Einnig fara ráðgjafarnir á námskeið hjá Lego en frá upphafi hafa Specialisterne 

notað vélmenni hönnuð af Lego til að prófa og þjálfa umsækjendur sína. 

Samstarfið við Lego hefur leitt til þess að nokkrir ráðgjafar Specialisterne hafa 

fengið starf hjá Lego. Flokkunarfræði er sameiginlegur samnefnari einhverfra 

einstaklinga og Lego og búa margir einhvefir yfir sérstökum hæfileikum sem 

nýtast Lego afar vel.  

 

Hugað er sérstaklega að öllum ferlum innan Specialisterne svo framleiðslan megi 

vera gallalaus. Með því að nýta sérstaka hæfileika ráðgjafanna fá viðskiptavinirnir 
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ávinning sem felst í því að þeir fá vöruna afhenta á styttri tíma og með færri 

villum. Í hugbúnaðarþróun getur tími verið afar dýrmætur og miklu skiptir fyrir 

arðsemina að koma vörunni sem fyrst á markað.  

 

Specialisterne leggja áherslu á ráðgjafana, að afla viðskiptavina og verkefna. Þeir 

úthýsa öðrum þáttum í starfseminni, svo sem bókhaldi og reikningagerð.  

 

Skipulagsheildin kappkostar að koma sem flestum ráðgjöfum til viðskiptavina 

sem vænlegir eru til að skila góðu samstarfi. Samstarfsaðilar Specialisterne eru 

meðal annarra Lego, Microsoft, Oracle, TDC Mobil, CSC Scandihealth og 

Jyllandsbank. 

 

8.2.3 Samkeppnisáherslur og sérstaða  

Fyrirtækið leggur sig fram um að bjóða upp á framúrskarandi vöru og þjónustu. 

Sérstaða skipulagsheildarinnar liggur í mannauðinum og þeim hæfileikum sem 

hann býr yfir. Stjórnendur leggja höfuðáherslu á gæði og leggja sig fram um að ná 

afburðaárangri.  

 

Ráðgjafarnir þurfa ákveðna þjónustu til að getað leyst verkefni sín og 

Specialisterne lætur hana í té. Hér er kannski helsti veikleiki starfseminnar því 

hver verkefnastjóri hefur tólf ráðgjafa á sínum snærum. Hann hefur því 

takmarkaðan tíma til að sinna hverjum og einum. Þjónustuþörf hvers ráðgjafa er 

mismundandi og getur einnig verið ólík eftir tímabilum. Verkefnastjóri með svo 

marga einstaklinga á sinni könnu getur því aðeins varið fáum klukkustundum á 

viku með hverjum ráðgjafa.  

 

Fyrirtækið býr yfir séreinkennum sem aðgreinir það frá öðrum skipulagsheildum. 

Hermihætta er tiltölulega lítil því fáir geta tileinkað sér þessa færni eða hæfileika 

sem ráðgjafarnir búa yfir. Þó gæti annar aðili valið sömu leið og ráðið til sín 

starfsmenn með einhverfu. Hann þyrfti þó að búa yfir ákveðinni innsýn inn í heim 

einhverfra og hafa auk þess aflað sér viðskiptasambanda sem nýtast starfseminni. 

Varanleiki sérstöðunnar ætti engu að síður að vera nokkur.  
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Staðkvæmdarhættan er nokkur þar sem viðskiptavinir geta alltaf valið að beina 

viðskiptum sínum frekar til annarra sérfræðinga á þessu sviði. Starfsemin býr við 

nokkuð sérstakt skipulag og er hver verkþáttur hlutaður niður í smáar einingar en 

slíkt skipulag getur þó hvaða skipulagsheild sem er tileinkað sér.  

 

Auðlindir starfseminnar felast í ráðgjöfunum sem búa yfir sértækum hæfileikum 

sem fáum eru gefnir og þeim samböndum og tengslum sem komið hefur verið á. 

Helst skortir fyrirtækinu fé til að hægt sé að útfæra starfsemina eins og best verður 

á kosið og hægt verði að ráða fleira fólk sem getur lagt henni lið.  

 

Sköpunarmáttur liggur að mestu leyti hjá frumkvöðlinum, Thorkil Sonne, sem 

stofnaði Specialisterne og hann hefur háleit markmið. Hann hefur reynslu og 

innsýn inn í þann raunveruleika sem fólk með einhverfu býr við og þor til að 

virkja þann kraft sem þar er að finna. Ákveðin hætta felst þó í því að hann ætli sér 

um of og taki að sér of mörg, óskyld verkefni.  

 

8.3 Ferilvíddin 

Ferilvíddin kannar verklag, aðferðir og venjur sem er að finna innan fyrirtækisins. 

Hún varpar ljósi á formlega og óformlega starfshætti þess. Ferilvíddin kannar 

þróunarskeið fyrirtækisins, vinnubrögð og venjur ásamt að skoða þann árangur  

sem náðst hefur.   

 

8.3.1 Þróunarskeið 

Specialisterne er ungt fyrirtæki í mikilli þróun. Það hefur gengið í gegnum nokkra 

afdrifaríka atburði. Í desember 2008 var The Specialist People Foundation stofnað 

sem yfirtók Specialisterne. Sumarið 2009 urðu framkvæmdastjóraskipti innan 

þess, en fyrrverandi framkvæmdastjóri starfar við ráðgjöf hjá fyrirtækinu. Settu 

þessi skipti mark á starfið og hægðist á starfseminni. Í kjölfarið var farið í 

skipulagsbreytingar. Í haust var ráðin til starfa aðili til að sinna þeim löndum sem 

hyggjast koma á fót Specialisterne í eigin landi. Fyrirtækið sem staðsett er í 

Kaupmannarhöfn hefur flutt einu sinni á starfsferlinum, en Thorkil telur nýju 

staðsetninguna betri og að nýja húsnæðið henti starfseminni betur.  
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8.3.2 Vinnubrögð og venjur 

Vinnuferlar og samskiptasaga við viðskiptavini er skráð og er henni haldið saman 

í tölvutæku formi. Viðskiptavinurinn tilnefnir tengilið sinn og verkefnastjóri 

Specialisterne ber ábyrgð á verkefninu fyrir hönd fyrirtækisins. Auðvelt er að 

rekja ferlana og þau samskipti sem fara fram milli aðila.  

 

Öll verkefni eru hlutuð niður í smærri eindir og ráðgjafi gerður ábyrgur ásamt 

verkefnastjóranum fyrir þeim hluta sem honum er úthlutað. Verkefnastjórar sjá 

einnig um að afla verkefna. Þeir sjá um að koma á samskiptum milli væntanlegra 

viðskiptavina og Specialisterne. Þeir upplýsa hinn væntanlega viðskiptavin um 

ferlið sem unnið er eftir og bjóða viðskiptavininum upp á að koma með tilrauna 

verkefni (e. pilot project) sem ráðgjafarnir sjá um að leysa áður en 

viðskiptavinurinn tekur ákvörðun um samvinnuna.  

 

Þegar samningar hafa tekist milli viðskiptavinarins og Specialisterne fylgir 

verkefnastjórinn þeim eftir og sér um að starfstengt umhverfi ráðgjafans henti 

honum. Hann ber ábyrgð á verkefninu sem ráðgjafinn sinnir og sér um að 

samskiptin gangi vel fyrir sig. Verkefnastjórarnir verða að sýna frumkvæði í starfi 

og eiga auðvelt með samskipti ráðgjafana sem og viðskiptavinina. 

 

8.3.3 Árangur 

Í símaviðtali við rannsakanda taldi Thorkil að mestur og verðmætasti árangurinn 

af starfseminni væri að finna hjá ráðgjöfunum og þeim miklu framförum sem þeir 

hafa sýnt í starfi sínu. Ráðgjafarnir væru nú flestir að takast á við störf sem unnin 

eru hjá viðskiptavinum Specialisterne og þeir séu að standa sig frábærlega. Flestir 

finna fyrir betri líðan sem endurspeglast í bættu sjálfsáliti.  

 

Tekist hefur að opna augu margra fyrir því verðmæta framlagi fólks með 

einhverfu sem vannýtt er í samfélaginu. Fleiri starfsmenn fá nú starf sem 

Specialisterne útvega með hverju árinu sem líður. Áhugi umheimsins hefur verið 

vakinn á þessu framlagi og fleiri lönd eru að leggja út í þetta mikilvæga ferli. Þetta 
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telst mikill árangur hjá svo ungu fyrirtæki. Eftir rúmlega fimm ára starfsemi er 

fjöldi starfsmanna um 65 manns og þar af eru 44 með greiningu og veltan er tæpar 

17 milljónir danskra króna. 

 

Specialisterne hafa stofnað til viðskiptasambanda við nokkrar þekktar og stórar 

skipulagsheildir. Fyrirtækið hefur endurskoðað og aðlagað þjónustutilboð sitt að 

markaðinum.  

 

Specialisterne og Thorkil Sonne hafa hlotið ýmis verðlaun fyrir starfsemina, má 

þar nefna að Thorkil Sonne hlaut The Autism Prize 2004 fyrir stofnun 

Specialisterne og fyrirtækið hlaut The Initiative Prize 2005. Sama ár hlaut 

fyrirtækið einnig Network Prize og Thorkil Sonne fékk Best Track Session Award 

EUROSTAR. Specialisterne var valin Besta stóra félagslega skipulagsheildin (e. 

The Best Large Social Firm) árið 2006. Bill Gates vakti athygli ráðstefnugesta á 

The World Economic Forum árið 2007 á framlagi Specialisterne til að leiðrétta 

ákveðið óréttlæti í samfélaginu. Ljóst er að viðskiptasamfélagið hefur tekið eftir 

fyrirtækinu og stofnanda þess. 

 

8.4 Samhengisvíddin 

Mikilvægt er að skoða fyrirtækið út frá því samhengi sem það starfar í. 

Greinarmunur er gerður á ytra og innra samhengi. Í ytra samhenginu þarf að huga 

að athafnasvæði fyrirtækisins, hagsmunaaðilum þess, viðskiptavinum og 

samkeppninni sem það mætir. Í innra samhenginu er litið á samskipti, auðlindir 

fyrirtækisins, starfmenn þess og skipulag.  

 

8.4.1 Ytra samhengi 

Áður hefur komið fram að PESTEL greining er til þess fallin að gefa stjórnendum 

yfirsýn yfir umhverfið sem fyrirtækið starfar í og finna hvaða drifkraftar það eru í 

umhverfinu sem það verður að ráða við.  



 149 

8.4.2 Athafnasvæði 

Í upphafi gerði Thorkil Sonni könnun á atvinnugreininni sem leiddi í ljós að engin 

skipulagsheild í Danmörku sérhæfir sig eingöngu í hugbúnaðarprófunum. Hjá 

þeim flestum eru prófanir hluti af fjölbreyttu þjónustutilboði. Í Danmörku er 

hugbúnaðarprófunum almennt ekki gert hátt undir höfði en þær eru engu að síður 

mikilvægur þáttur innan hugbúnaðarþróunar. Specialisterne setur upp ákveðin 

ferli sem tryggja að árangur af starfseminni verður betri og markvissari. 

Hugbúnaðarprófunum er víða úthýst, stjórnendur leita leiða til að lækka 

rekstrakostnað skipulagsheilda og Specialisterne getur ekki boðið lægsta verðið á 

markaðnum. Engu að síður telur Thorkil grundvöll fyrir starfseminni og að aldrei 

sé hægt að úthýsa öllum prófunum. Sumar byggja á nálægð prófunaraðila og 

þróunarteymis en öðrum er ekki hægt að úthýsa af öryggisástæðum.  

 

Til að kanna helstu ytri þætti sem kunna að hafa áhrif á Specialisterne verður gerð  

lausleg PESTEL greining á ytra umhverfi eða athafnasvæði fyrirtækisins.  

 

8.4.2.1 Pólitískir og efnahagslegir þættir  

Pólitískt umhverfi styður við starfsemi Specialisterne og stjórnvöld í Danmörku 

hafa sett lög sem styðja við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks, viðhorf stjórnmálamann 

til þeirra endurspeglast í lögum og reglugerðum.  

 

Lögð er áhersla á að bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma (d. flex job) sem veitir 

sömu laun og ef um fullt starf er að ræða. Stjórnvöld hafa lagt sig fram um að 

bjóða upp á vinnumarkaðsúrræði sem henta fötluðu fólki. Skipulagsheildir sem 

ráða til sín fólk með fötlun fær ívilnun á formi endurgreiðslna og skattaafsláttar. Í 

Danmörku ríkir velsæld, skattar eru háir og hátt hlutfall af skattfé landsmanna er 

varið til velferðamála.  

 

Viðhorf til fatlaðra er jákvætt, þá er átt við bæði viðhorf stjórnvalda sem og 

almennings. Stoðkerfi fyrir fatlaða er þróaðra í Norðurlöndunum en víðast hvar 

annars staðar. Danir leggja meðal annars áherslu notendastýrða þjónustu við 

fatlaða, þar sem sá sem býr við fötlun hefur áhrif á þá þjónustu sem hann þiggur. 
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Úrræðin eru til staðar en nokkuð hefur skort á að þeim sé fylgt eftir. Úrbóta er 

þörf í þjónustu við getumeiri hóp fatlaðra með lítt sjáanlega fötlun.   

 

Danir hafa þó ekki farið varhluta af því efnahagsástandi sem nú ríkir í heiminum 

með tilheyrandi samdrætti á útgjöldum hins opinbera. Skipulagsheildir sem starfa 

á markaði verða einnig áþreifanlega varar við þessar efnahagsþrengingar og 

margar verða að draga saman í rekstri, til dæmis með því að segja upp 

starfsmönnum til að halda velli. Enn er ekki komið í ljós að hve miklu leyti þessar 

aðstæður munu hafa áhrif á starfsemi Specialisterne.  

 

8.4.2.2 Samfélagslegir þættir 

Breyttar kröfur eru innan samfélagsins um þá þjónustu sem samfélagið lætur af 

hendi. Fatlað fólk hefur barist dyggilega fyrir auknum réttindum til jafns við aðra 

þjóðfélagsþegna. Það krefst þess að vera virkir þátttakendur í þjóðfélaginu og hafa 

sjálfsákvörðunarrétt í eigin málum. Barátta þess lýtur meðal annars að auknum 

atvinnuúrræðum. Sú stoðþjónusta sem er fyrir hendi í samfélaginu og ætluð er 

fötluðu fólki nýtist Specialisterne en einnig nýtir fyrirtækið almenn 

vinnumarkaðsúrræði sem til að mynda einstaklingum sem lengi hafa verið án 

atvinnu standa til boða.  

 

Þær miklu sveiflur sem orðið hafa á efnahagskerfi þjóða og öll þau mál sem upp 

hafa komið í kjölfarið hafa leitt til vissra viðhorfsbreytinga í 

viðskiptasamfélaginu. Menn efast um réttmæti ríkulegra bónusgreiðslna og 

ofurlauna sem leitt hafa stöndugar skipulagsheildir á barm gjaldþrots eða jafnvel í 

þrot. Í kjölfar kreppunnar er líklegt að fólk telji rétt að reisa við gömul og góð 

gildi. Ekki er ólíklegt að skipulagsheildir veigri sér við að eiga í samstarfi við þá 

sem hafa skaðað orðspor og hafa jafnvel beitt annarlegum leiðum til að þéna sem 

mest. Líklegt má telja að menn muni nú kappkosta að eiga í viðskiptum við 

skipulagsheildir sem búa yfir trausti og góðu orðspori. Specialisterne gæti nýtt sér 

þetta svigrúm sem hefur skapast í kreppunni og komið fram sem sterkt fyrirtæki 

sem lætur sig samfélagsleg málefni varða og byggir ekki eingöngu á hagnaðarvon. 

Ímynd skipulagsheildarinnar er góð og umfjöllun fjölmiðla er jákvæð. Aðrar 

skipulagsheildir sem fara í samstarf við Specialisterne gætu hagnast á samstarfinu 
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og notið góðs af góðu orðspori og látið gott af sér leiða til samfélagsins og um leið 

gengið að ákveðnum gæðum vísum.  

 

8.4.2.3 Tæknin  

Danmörk er tæknivætt þjóðfélag sem hefur ekki farið varhluta af tæknibyltingu 

samtímans. Tæknin breytist ört í hátækniiðnaðinum. Tími skiptir miklu máli fyrir 

þá sem framleiða hugbúnað eða vilja koma öryggisvörum á markað. Ráðgjafar 

Specialisterne framkvæma hugbúnaðarprófanir á 20% skemmri tíma en 

sérfræðingar sem starfa á þessu svið og þeir skila prófunum með færri villum. Slík 

frammistaða er afar eftirsóknaverð innan atvinnugreinarinnar. Til að standast 

væntingar verður stöðugt að vera í gangi þjálfun fyrir ráðgjafana sem hefur það að 

markmiði að þróa hæfileika þeirra enn frekar. 

 

Ungt fólk tileinkar sér gjarnar samskipta- og upplýsingatæknina hratt og 

auðveldlega. Segja má að tölvusamskipti séu leið margra ungmenna með 

einhverfu til að hafa samskipti sín á milli og við aðra einstaklinga, en þessir 

einstaklingar eiga oft í erfiðleikum með bein samskipti við annað fólk. Þar sem 

þessir einstaklingar nýta leiðir og tækifæri sem upplýsinga- og tölvutæknin býður 

upp á eru margir afar færir á þessu sviði.  

 

8.4.2.4 Umhverfisþættir  

Specialisterne hefur komið á fót skipulagi sem lágmarkar áhrif umhverfisins á 

ráðgjafana. Ákveðnir þættir þurfa að vera til staðar í umhverfinu, sem dæmi má 

nefna að draga verður verulega úr öllu áreiti sem ráðgjafarnir verða fyrir af 

völdum starfsumhverfisins. Til að draga úr skyntruflunum þarf að huga að birtu í 

vinnurými þeirra, hljóð geta einnig valdið áreiti, til dæmis símhringingar, samtöl 

annarra starfsmanna, þytur í loftræstingu eða annað slíkt. Vinnurýmið þarf að vera 

vel skipulagt og hver hlutur að hafa sinn fasta stað. Vinnurrýmið og 

dagsskipulagið þarf að vera fyrirséð og leggja þarf áherslu á stöðugleika. Ef 

brugðið er út af vananum getur það haft truflandi áhrif á ráðgjafana og valdið 

þeim erfiðleikum.  
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8.4.2.5 Lög og reglugerðir 

Danir hafa innleitt sáttmála Sameinuðu þjóðanna og hafa þeir lagalegt gildi í 

Danmörku. Löggjöf Dana leggur áherslu á jöfn réttindi fatlaðra til jafns við aðra 

þjóðfélagsþegna. Danir eru meðal fremstu þjóða á þessu sviði og er litið til þeirra 

sem fyrirmyndar á þessu sviði. Danska ríkið greiði atvinnurekendum til baka hluta 

af launum fatlaðra starfsmanna. Ef starfsmaður með fötlun er í hlutastarfi greiðir 

atvinnurekandi honum full laun fyrir vinnuframlagið og fær mismuninn 

endurgreiddan frá danska ríkinu.   

 

8.4.3 Hagsmunaaðilar 

Eftirfarandi aðilar eru hagsmunaaðilar Specialisterne:  

Thorkil Sonne sem frumkvöðull og forstjóri fyrirtækisins. Óskir hans og vilji 

gagnvart Specialisterne eru á þá leið að efla samfélagslega vitund um einhverfu 

og koma eins mörgum einhverfum starfsmönnum í starf þar sem hæfileikar þeirra 

fái notið sín sem mögulegt er. Viðmið hans varðandi árangur af starfi 

skipulagsheildarinnar eru annars vegar fjöldi starfa sem honum hefur tekist að afla 

og hins vegar er honum umhugað um gæði þeirra starfa sem starfsmennirnir inna 

af hendi. 

 

Ráðgjafarnir eru hagsmunaaðilar. Þeirra helsti vilji og óskir eru að rjúfa þá 

einangrun sem þeir margir hverjir hafa búið við. Þeir vilja fá tækifæri til að láta 

starfstengda drauma sína rætast. Þeir fá starf við hæfi hjá fyrirtæki sem hefur gott 

orðspor og getur státað af framúrskarandi árangri. En árangurinn má þakka 

framlagi ráðgjafanna. Hæfileiki þeirra sem lengst af hefur verið litið á sem fötlun 

og hefur verið einstaklingum til trafala er orðinn að mestu leyti styrkleiki sem á 

ríkulegan þátt í velgengni Specialisterne.  

 

Aðrir starfsmenn Specialisterne eru einnig hagsmunaaðilar. Þar má nefna 

fjármálastjóra, framkvæmdastjóra, verkefnastjóra ásamt tengilið við væntanlega 

stofnendur Specialisterne í öðrum löndum og þjálfunaraðila. Fyrirtækið úthýsir 

öðrum þáttum úr starfseminni, svo sem bókhaldi, reikningagerð, 

launaúrreikningum.  

 



 153 

Viðskiptavinir Specialisterne eru einnig hagsmunaaðilar. Þeir óska eftir og vilja fá 

þjónustu sem ber af og skapar þeim aukið virði. Með viðskiptum við 

Specialisterne fá þeir prófanir framkvæmda á styttri tíma og með færri villum en 

almennt gerist. Þeir verða þó að tileinka sér ákveðinn aga við prófunarferlið til að 

samstarfið lukkist og þeir verða að leggja til tengilið sem heldur utan um, hvetur 

og styður við ráðgjafa Specialisterne. Árangursviðmið viðskiptavinanna felur í sér 

gæði þeirra vinnu sem ráðgjafarnir inna af hendi. Það getur verið lykilatriði fyrir 

viðskiptavininn að koma hugbúnaði sínum sem allra fyrst á markaði og að ekki 

komi upp vandamál honum tengdum eftir að hann kemst á markað.  

 

Ríkisvaldið og sveitarfélögin eru hagsmunaaðilar. Ríkisvaldið greiðir örorkubætur 

en það hlýtur alltaf að vera ósk og vilji ríkisvaldsins að sem flestir þegnar landsins 

verði skattgreiðendur frekar en þiggjendur örorkubóta. Ríkisvaldið og 

sveitafélögin leggja áherslu á að sem flestir samfélagsþegnar séu virkir 

þátttakendur í þjóðfélaginu. Umtalsverður sparnaður getur orðið hjá þessum 

aðilum ef fleiri skipulagheildir í anda Specialisterne verða til og sveitafélögin sem 

þjónusta fatlaða einstaklinga hafa hag af því að færri skjólstæðingar séu á þeirra 

snærum. Þau hafa takmarkað fjármagn til að sinna lögbundinni skyldu sinni 

gagnvart þessum einstaklingum og ef fækkar í hópi skjólstæðinga þeirra, myndast 

rými til að sinna þeim einstaklingum sem eftir eru. Tekjuafgangur, aukinn tími og 

meiri virkni meðal einstaklinga með einhverfu gæti verið viðmið við mat á árangri 

af samstarfi við Specialisterne.  

  

8.4.4 Viðskiptavinir 

Til þess að samstarfið við Specialisterne gangi upp verður viðskiptavinurinn að 

vera tilbúinn til að greiða hærra verð fyrir þjónustuna og leggja til tengilið sem 

hefur það hlutverk að leiðbeina og hafa umsjón með ráðgjöfunum. 

Viðskiptavinurinn verður að vera undir það búinn að þurfa að breyta ríkjandi 

skipulagi varðandi hugbúnaðarprófanir og framkvæma prófanir samhliða þróun 

hugbúnaðar.  

 

Verkefnastjóri frá Specialisterne ber ábyrgð á gæðum þeirrar þjónustu sem 

ráðgjafarnir veita.  
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Ákveðinn annmarki er á þjónustu Specialisterne við viðskiptavininn því fyrirtækið 

getur illa brugðist við auknu álagi með yfirvinnu eða með því að bæta við 

ráðgjöfum. Gera þarf viðskiptavininum grein fyrir þessum annmarka áður en til 

samstarfs kemur. Viðskiptavinurinn í samstarfi við Specialisterne gerir í upphafi 

verkáætlun þar sem áætlað er hvað hver þáttur verksins taki mikinn tíma. 

Áætlunin þarf að vera vel útfærð og gera ráð fyrir frávikum svo ráðgjafarnir geti 

brugðist við þeim áskorunum sem upp koma í ferlinu. Ávinningur 

viðskiptavinarins er að hann fær prófanir framkvæmdar á skemmri tíma og með 

meiri gæðum en almennt gerist. 

 

8.4.5 Samkeppni 

Samkeppniskraftagreiningu Porters verður beitt til að skoða þá þætti sem geta haft 

áhrif á Specialisterne á þeim markaði sem fyrirtækið keppir á. Fyrstu fjórir 

kraftarnir eru utanaðkomandi og eru þeir ógn af inngöngu nýrra aðila, styrkur 

birgja, styrkur viðskiptavina og staðgönguvörur. Fimmti þátturinn er 

samkeppnisharka innan atvinnugreinarinnar.  

 

8.4.5.1 Ógn af inngöngu nýrra aðila  

Krafturinn sem felur í ógn af inngöngu nýrra aðila er hár. Með alþjóða- og 

netvæðingunni opnaðist markaðurinn og fjarlægðir skipta ekki lengur máli. 

Skipulagsheildir geta verið staðsettar í Danmörku en hugbúnarprófanir geta farið 

fram í Indlandi eða Asíu svo eitthvað sé nefnt. Specialisterne keppa meðal annars 

við Indland um verkefni og getur fyrirtækið ekki boðið sambærilegt verð.  

 

Specialisterne er tiltölulega nýr aðili á þessum markaði og fyrirtækið býður fram 

hæfileika sem nýtast vel í atvinnugreininni. Specialisterne verður þó fyrir 

þrýstingi að lækka verðið fyrir þjónustuna sem fyrirtækið veitir, en það getur ekki 

tekið þátt í samkeppni sem snýst um að bjóða fram lægsta verðið. Hátt verðlag 

hefur áhrif á viðskiptavinina og þeir setja fyrir sig að þurfa að greiða hærra verð 

fyrir þjónustuna.  
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Helsta inngönguhindrunin sem Specialisterne getur reist er að nýta sér 

tengslanetsáhrifin og skapa virði í huga viðskiptavinanna og með því takmarkað 

vilja þeirra til að stofna til viðskiptasambanda við nýja aðila á markaði. 

Specialisterne getur einnig beitt tengslanetsáhrifum sem inngönguhindrun og haft 

forskot þar sem fyrirtækið býður upp á meiri gæði en almennt gerist á þessum 

markaði.  

 

Stefna ríkisstjórnar gæti átt þátt í að auka inngönguhindranir og á þann hátt haft 

áhrif á forskot Specialisterne. Ríkisstjórn Danmerkur getur aukið niðurgreiðslur til 

þeirra viðskiptavina sem kjósa að skipta við Specialisterne og með því jafnað út 

þann auka kostnað sem viðskiptavinirnir verða fyrir vegna viðskipta við 

Specialisterne. Ríkisstjórnin gæti einnig tekið þátt í hluta af þeirri fjármögnun sem 

þarf til að koma á því skipulagi sem fyrirtækið starfar eftir.  

 

8.4.5.2 Máttur birgja 

Telja verður hið opinbera til birgja í þessu tilfelli. Ríkið hefur greitt fyrir þjálfun 

ráðgjafanna fram til þessa. Það leggur til styrki til viðskiptavinanna sem hvetur þá 

til samstarfs við Specialisterne. Styrkirnir eiga að koma til móts við þann kostnað 

sem viðskiptavinirnir verða að stofna til, svo að viðskiptum við Specialisterne 

getur orðið. Styrkurinn er til kominn vegna laga og reglugerða sem segja til um að 

skipulagsheildir sem ráða til sín fatlaða starfsmenn fái endurgreiddan að hluta  eða 

60% af launakostnaði starfsmannanna. Endurgreiðslan kemur til vegna þess að 

fæstir starfsmenn með fötlun vinna fullan vinnudag, heldur eru þeir flestir í 

hlutastörfum. Danska löggjöfin gerir ráð fyrir að starfsmennirnir fái engu að síður 

greidd laun fyrir fullt starf. 

  

Aukinn kostnaður verður einnig vegna starfsmanns sem viðskiptavinir leggja til, 

en hlutverk þessa starfsmanns er að vera tengiliður ráðgjafanna við aðra 

starfsmenn viðskiptavinarins og hann sér um verkstjórn þeirra. Þessi kostnaður 

fellur á viðskiptavininn.  

 

Þjálfunin sem ríkið greiðir fyrir er annars vegar almennt vinnumarkaðsúrræði fyrir 

fólk sem lengi hefur verið án atvinnu og hins vegar vegna Lego Mindstorm. 
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Vinnumarkaðsúrræðin eru ætluð til að auka færni fólks og upplýsa það um helstu 

réttindi og skyldur launþega. Framkvæmd eru ýmis vinnutengd verkefni svo að 

fólk átti sig betur á þeim kröfum sem gerðar eru á hinum almenna vinnumarkaði. 

Ríkið greiðir auk þess fyrir sérstaka þjálfun sem fram fer innan Specialisterne eða 

þjálfun í gegnum Lego Mindstorm. Þjálfunin tekur sérstaklega mið af því að 

kanna getu og færni ráðgjafanna og kortleggja hver viðbrögð þeirra eru við álagi 

eða þegar verk verða ýmist of létt eða of erfið.  

 

Máttur ríkisins og sveitarfélaganna er sterkur og Specialisterne treystir alfarið á þá 

þjónustu og fé sem þau láta af hendi. Ef þjónustan myndi skerðast eða hætt væri 

að veita hana og styrkir til atvinnurekenda myndi falla niður er hætta á það hefði 

alvarlega afleiðingar fyrir Specialisterne til hins verra. Þjónustan og styrkirnir 

koma í veg fyrir að fyrirtækið þurfi að velta kostnaði af þessum þætti yfir í 

verðlagið. Skerðing á þjónustu eða styrkjum kæmi niður á samkeppnisstöðu 

Specialisterne þar sem fyrirtækið getur ekki keppt í verði við aðrar 

skipulagsheildir á markaði.  

 

Birginn eða ríkið og sveitarfélögin reiða sig ekki á Specialisterne sem tekjulind. 

Þau þjóna mörgum aðilum samfélagsins og ef þessi kostnaðarliður verður of hár 

að þeirra mati geta þau dregið stuðninginn til baka og ákveðið að styðja aðra aðila 

sem ná fram meira virði. Einnig gæti ríkið eða einstök sveitarfélög valið að taka 

sjálf þátt í þessari atvinnugrein og fá hlutdeild í þeim hagnaði sem greinin skapar í 

stað þess að vera aðeins stuðningsaðili.  

 

Fáar staðkvæmdarvörur eru til í stað þeirrar þjónustu og stuðnings sem ríkið og 

sveitarfélögin veita Specialisterne og því er styrkur þeirra hár. Ef stuðningur og 

þjónusta ríkis og sveitarfélaga nyti ekki lengur við þyrftu Specialisterne að leita á 

önnur mið til að fjármagna þjálfun starfsmanna sinna. Helst væri að leita til 

samstarfsaðila innan þriðja geirans til að aðstoða Specilaisterne við fjármögnun 

þjálfunarinnar eða til að sjá um hluta hennar.  
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8.4.5.3 Kraftur viðskiptavinanna  

Kraftur viðskiptavina Specialisterne er mikill því fyrirtækið er viðkvæm gagnvart 

verðlagi. Þjónustan sem það veitir er kostnaðarsamari en annarra á markaði og 

fyrirtækið á erfitt með að ganga að kröfum viðskiptavinanna um lægra verð. Í stað 

þess að keppa í verði keppir það í gæðum.  

 

Fastur kostnaður innan Specialisterne er mikill og stórar skipulagsheildir sem geta 

boðið mörg verkefni hafa því mikil áhrif. Mikilvægur viðskiptavinur sagði upp 

samningi við fyrirtækið og reyndi að egna saman Specialisterne og öðrum 

samkeppnisaðilum en hann krafðist lægra verðs. Skipulagsheildin lenti í 

tímabundnum erfiðleikum vegna kröfunar en stjórnendur völdu að lækka ekki 

verðið heldur leggja aukna áherslu aðgreiningu út frá gæðum. Thorkil telur 

mikilvægt að leggja áherslu á gæðin og þá staðreynd að ráðgjafarnir búi yfir 

sérstökum hæfileikum sem hafa mikið virði fyrir viðskiptavinina. Honum finnst 

mikilvægt að viðskiptavinirnir átti sig á því og að ekki sé veittur afsláttur vegna 

þess að ráðgjafarnir glími við fötlun. Styrkleikar og sérstakir hæfileikar vega upp 

á móti og skila umtalsverðum ávinningi fyrir viðskiptavininn.  

 

Viðskiptavinir geta aukið kraft sinn með því að hóta eða með því að framkvæma 

sjálfir hugbúnaðarprófanir í stað þess að láta Specialisterne sjá um þær. Það gæti 

dregið úr kostnaði viðskiptavinarins en óvíst er hvort árangurinn yrði sá sami og 

hjá Specialisterne, þó svo hann myndi beita svipuðu skipulagi, þar sem lykillinn 

að velgengninni liggur í sérstökum hæfileikum ráðgjafanna.  

 

Viðskiptavinir með lítið ráðstöfunarfé, lága innkomu eða sem þurfa draga úr 

útgjöldum eru líklegri til að leita annað en til Specialisterne eftir þjónustu. Þeir 

viðskiptavinir sem leggja ekki áherslu á gæði eru ekki líklegir til að verða 

viðskiptavinir Specialisterne til lengri tíma litið. Hins vegar eru þeir viðskiptavinir 

sem líta á gæði sem veigamikinn þátt í þróun sinni líklegri til að velja 

Specialisterne og eru þeir ekki eins viðkvæmir fyrir verði og aðrir viðskiptavinir.  

 

Viðskiptavinir sem velja gæði sem mikilvægan þátt í prófun á vöru sinni og hafa 

ríkulegt ráðstöfunarfé eru þeir viðskiptavinir sem Specialisterne sækjast eftir. 
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Aðrir viðskiptavinir hafa mikinn kraft og eru líklegri til að hætta samstarfi þegar 

draga þarf úr útgjöldum.  

 

8.4.5.4 Ógn af staðgönguvörum  

Ógn af staðgönguvörum er mikil, þar sem erlendir samkeppnisaðilar bjóða 

prófanir á lægra verði en Specialisterne. Rannsóknir hafa hins vegar leitt í ljós að 

þegar til lengri tíma litið þá ná þessir aðilar ekki að veita sömu gæði og 

Specialisterne. Þessi ógn setur þó óneitanlega þak á þá hagnaðarvon sem 

Specialisterne geta vonast eftir. Skiptikostnaður viðskiptavinanna er einnig lágur 

sem eykur enn frekar þá ógn sem stafar af staðgönguvörum.   

 

8.4.5.5 Samkeppni milli þeirra sem fyrir eru á markaði 

Leið Specialisterne til að keppa á markaðnum er að sérhæfa sig á sviði sem engir 

annar aðili í Danmörku keppir eingöngu út frá. Prófanir eru hluti af 

þjónustutilboði þeirra skipulagsheilda sem sérhæfa sig á þessu sviði.  

 

Þjónustan sem veitt er af hendi Specialisterne felur í sér skipulag sem fáir tileinka 

sér en sýnt hefur verið fram á að það ásamt sérstökum hæfileikum ráðgjafanna 

leiðir til betri árangurs á þessu sviði. Fyrirtækið sérhæfir sig á sviði þar sem 

umbóta var þörf og þar sem bæta þurfti allt skipulag. Specialisterne keppir út frá 

gæðum en ekki verði og getur boðið upp á öruggan afhendingartíma, en margar 

skipulagsheildir í þessari atvinnugrein glíma við þann vanda að afhendingartími 

stenst ekki og áætlanir raskast.  

 

Samkeppnisaðilar eru margir og ef keppt er í verði er styrkur samkeppninnar mikil 

og skaðleg fyrir arðsemi skipulagsheildanna sem keppa á markaði. Lítill 

skiptikostnaður er fyrir viðskiptavininn og þjónustan er keimlík hjá þeim sem 

keppa í atvinnugreininni. Prófanir eru oft unnar í flýti því þróunarferli  

hugbúnaðarins tekur oft lengri tíma en áætlanir gera ráð fyrir og þar af leiðandi 

stefnst afhendingartími vörunnar ekki. Þær eru oft framkvæmdar í yfirvinnu og 

undir miklum þrýstingi um að ferlið taki sem allra stystan tíma. Tímasetningar eru 
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mikilvægar og oft skiptir það framleiðendur hugbúnaðar miklu máli að koma vöru 

sinni sem allra fyrst á markað og að hún virki sem skildi.  

 

Þegar keppt er í verði er kraftur samkeppninnar milli þeirra sem fyrir eru á 

markaði mikill. Þar sem gæði hafa meiri þýðingu en verð, er um minni samkeppni 

að ræða.  

 

8.4.6 Innra samhengi 

Thorkil Sonne kom auga á tækifæri til verðmætasköpunnar með því að nýta krafta 

fólks með einhverfu á áhrifaríkan hátt. Sá sérstaki hæfileiki sem fólk með 

einhverfu býr yfir nýtist einnig viðskiptasamfélaginu til hagsbóta. Fram til þessa 

hefur verið litið á framlag fólks með einhverfu til atvinnulífsins sem lítilfjörlegt 

og jafnvel sem annars flokks. Thorkil fann leiðir og myndaði skipulag í kringum 

starfsemina sem fellur að þörfum fólks með einhverfu og hefur náð að skapa 

tæplega fimmtíu einstaklingum með einhverfu atvinnu, hjá þeim hafa draumar um 

jákvæða vinnutengda reynslu ræst. Litið er á ráðgjafana sem verðmæta auðlind 

sem á drýgstan þátt í að skapa Specialisterne samkeppnisforskot.  

 

8.4.7 Samskipti 

Specialisterne leggja höfuðáherslu á góð samskipti. Fyrirtækið sníður þjónustuna 

að þörfum viðskiptavinarins og myndar ramma utan um skipulagið sem verður að 

vera til staðar fyrir ráðgjafana og leiðir af sér umtalsverðan ávinning fyrir 

viðskiptavinina.  

 

Specialisterne útnefnir tengilið við viðskiptavinina. Tengiliðurinn er vel inn í 

málefnum og viðfangsefnum viðskiptavinarins og hann ber ábyrgð á ráðgjöfunum 

sem hafa aðsetur hjá viðskiptavininum. Ef upp koma samskiptaörðugleikar eða 

erfiðleikar varðandi ráðgjafana hefur viðskiptavinurinn samband við tengiliðinn 

sem kemur á staðinn og tekur á þeim málum sem upp hafa komið.  

 

Specialisterne sér einnig um að fræða annað starfsfólk viðskiptavinarins um 

einkenni einhverfu og hvernig best sé að haga samskiptum við ráðgjafana. Lögð er 
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áhersla á að samskipti séu hrein og bein og ekki sé um að ræða tvíræðni eða að 

lesa þurfi milli lína. Ráðgjafarnir eiga margir í erfiðleikum með samskipti, þeim 

gengur illa að ráða í óbein skilaboð, svo sem svipbrigði eða látbragð. Því er 

mikilvægt að samskiptin séu skýr og nákvæm. Tengiliðurinn hefur reglulega 

sambandi við viðskiptavinina og fylgist með stöðu mála.  

 

Viðskiptavinir hafa látið í ljós ánægju með þann hátt sem hafður er á samskiptum 

og öllu skipulagi. Þeir hafa bent á að auðveldlega megi nýta þær upplýsingar sem 

Specialisterne miðlar til viðskiptavinanna til að ná betri tökum á allri 

mannauðsstjórnun skipulagsheilda.  

 

Viðskiptatryggð er afar mikilvæg í augum Specialisterne og leggur fyrirtækið sig 

fram um að viðhalda og hlúa að henni. 

 

Thorkil Sonne hefur verðið ötull við að kynna Specialisterne og hefur hann haldið 

erindi víðsvegar um heim, þar sem hann hefur alls staðar mætt mikilli athygli og 

vakið aðdáun þeirra sem hlusta á erindi hans. Thorkil býr yfir þekkingu sem hann 

nýtir til fulls og vill koma á framfæri við aðila í öðrum löndum.  

 

8.4.8 Auðlindir 

Sú leið er oftast valin að skoða virðiskeðju skipulagsheildar til að finna auðlindir 

hennar. Virðiskeðjan geynir innri ferli, auðlindir og færni skipulagsheildarinnar.  

  
Mynd 12. Virðiskeðja Specialisterne. 
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Neðri hluti líkansins sýnir kjarnastarfsemi Specialisterne eða þau svið sem leiða til 

afurða fyrirtækisins. Efri hlutinn sýnir stoðstarfsemina, en þar efst er að finna 

innra skipulag sem hefur að geyma fjármál, stjórnunaráætlanir, skipulag, 

lögfræðilega þætti, samskipta- og upplýsingakerfi og gæðastýringu. Næst eru það 

mannauðsmálin en sviðið sér um alla umsýslu starfsmanna, þjálfun, mat, 

ráðningar, stjórnunartengsl, hvata og endurgjöf til starfsmanna. Þá þróun 

tækjabúnaðar og upplýsingatæknina sem geymir þekkingu, starfsaðferðir, tækni, 

þróun og rannsóknir, ásamt hönnun, nýsköpun og tölvutæknina. Að lokum öflun 

og umbótarstarf sem geymir öflun viðskiptavina og verkefna, viðhald búnaðar og 

þjálfunartækja og tölvumál.  

 

Ef rýnt er í þá þætti sem snúa að innra skipulagi þá er ákvörðunartöku dreift um 

fyrirtækið. Verkefnastjórar taka til að mynda ákvörðun um ný viðskiptasambönd 

eða verkefni en annars er stjórnun Specialisterne að mestu leyti í höndum 

forstjóra, fjármálastjóra og framkvæmdastjóra. Samskipta- og upplýsingakerfi 

fyrirtækisins er gott og þróað enda eru Specialisterne sérfræðingar á því sviði.  

 

Mannauðsmálin eru Specialisterne afar mikilvæg þar sem helsta auðlind 

fyrirtækisins felst í mannauðinum. Til að geta veitt afburðaþjónustu þarf að þjálfa 

ráðgjafana vel, þjálfun er einnig mikilvæg fyrir aðra starfsmenn, þá sérstaklega þá 

starfsmenn sem sinna ráðgjöfunum. Laun eru samkeppnishæf og lögð er rík 

áhersla á hrós, hvatningu eða aðra endurgjöf til ráðgjafanna. Aðrir starfsmenn en 

ráðgjafarnir þurfa að búa yfir reynslu á sviði upplýsinga- og tæknigeirans og hafa 

hæfileika og vilja til að vinna með fötluðu fólki.  

 

Þróun tækjabúnaðar og upplýsingatækni skiptir Specialisterne gríðalegu máli og 

verður fyrirtækið að vera vel búið tækjum. Þróun er hröð í atvinnugreininni og því 

verður að fylgjast vel með tækninýjungum, bæði hvað varðar tæknibúnað sem 

nýtast við þjónustutilboð fyrirtækisins en einnig þjálfunarbúnað ráðgjafanna. 

Mikilvægt er að skrá niður þá þekkingu sem orðið hefur til innan Specialisterne 

svo draga megi lærdóm af henni. Fyrirtækið er stöðugt að endurskoða 

starfsaðferðir sínar og leita leiða til að gera betur.  

 



 162 

Öflun og umbótarstarf er starfseminni mikilvægur þáttur. Specialisterne verður 

ávallt að hafa yfir að ráða nýlegum tækjabúnaði fyrir þjálfun ráðgjafanna og til að 

sinna viðskiptavinum fyrirtækisins. Leita þarf nýrra viðskiptavina til að geta veitt 

fleiri ráðgjöfum starf og hlúa þarf vel að þeim viðskiptavinum sem fyrirtækið 

hefur þegar yfir að ráða.  

 

Hluta af stoðstarfseminni er úthýst, sem dæmi má nefna að bókhaldi, 

reikningagerð og launaútreikningum. Með því að úthýsa þessum þáttum, er 

athyglin eingöngu á kjarnastarfseminni.  

 

Kjarnastarfsemin inniheldur rannsóknir þar sem þörfin á markaði er könnuð, 

einnig er hæfileikar og geta ráðgjafanna metin. Þróað er þjónustutilboð sem hentar 

markaðnum og hæfir sérstökum hæfileikum ráðgjafanna. Sett er fram skipulag 

sem hentar ráðgjöfunum og tryggir þann góða árangur sem fyrirtækið leggur svo 

ríka áherslu á. Markaðsmál taka við af þjónustutilboðinu, þar fer fram kynning á 

frammistöðu ráðgjafanna til að afla viðskiptavina. Verð er sett á þjónustuna, 

söluáherslur ákvarðaðar og þess háttar. Sala og þjónusta er síðasti liðurinn í 

kjarnastarfseminni. Þar er lögð áhersla á vörumerkið, góða þjónustu við 

viðskiptavinina, gæðin, þekkinguna sem fyrirtækið býr yfir og sérstaka hæfileika 

og færni ráðgjafanna.   

 

8.4.8.1 VRIO ramminn 

VRIO er greiningartæki sem er gagnlegt til að greina innri styrkleika og veikleika 

Specialisterne. Greiningin gengur út á að skoða auðlindir og færni fyrirtækisins 

með hliðsjón af fjórum lykilspurningum:Virði: Hjálpar auðlindin eða færni 

fyrirtækisins því að við nýta tækifæri í umhverfinu eða að verjast eða draga úr 

hugsanlegum ógnunum? Fágæti: Eru fáir samkeppnisaðilar á markaði sem ráða 

yfir tiltekinni auðlind eða færni? Hermihætta: Mun það reynast kostnaðarsamt 

fyrir samkeppnisaðila að koma upp sams konar auðlind eða færni? Skipulag: Er 

fyrirtækið skipulagt með þeim hætti að það geti nýtt sér sínar verðmætu og fágætu 

auðlindir sem erfitt er að herma eftir? 
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Mynd 13. VRIO greining á Specialisterne. 

 

Í töflunni hér má sjá niðurstöður VRIO-greiningar á auðlindir og færni 

Specialisterne. Tilgreind eru þau atriði sem mestu skipta í rekstri fyrirtækisins 

samkvæmt greiningu út frá virðiskeðju Specialisterne og tekin er afstaða út frá 

spurningunum hér að framan. Plús merkir jákvætt svar og mínus neikvætt. Fjórir 

plúsar tákna auðlind eða færni sem veitir skipulagsheildinni varanlegt 

samkeppnisforskot, þrír plúsar tákna tímabundið forskot, 2 plúsar ekkert forskot 

og 1 plús táknar veikleika gagnvart samkeppninni (Barney & Hesterly, 2008).  

 

8.4.8.2 Auðlindir sem veita samkeppnisforskot 

Af VRIO greiningunni má ráða að þær auðlindir sem veita samkeppnisforskot séu 

sérstakir hæfileikar eða færni ráðgjafanna, gæðin í þeim verkefnum sem 

ráðgjafarnir sinna og að tímaáætlanir standast sem er afar sjaldgæft í 

hugbúnaðarprófunum. Það skipulag sem Specialisterne sníður í kringum 



 164 

prófanirnar er til þess fallið að halda vel utan um allar tímaáætlanir og vörðum er 

mætt, einnig er skiladögum veitt athygli.  

 

Þekking á einhverfu veitir Specialisterne forskot þar sem þekkingin er verðmæt, 

hún er fágæt og skipulagið styður við hana. Samkeppnisaðilar geta þó orðið sér út 

um þessa þekkingu. Slíkt er þó tímafrekt og sú þekking sem Specialisterne byggir 

á er af mestum hluta fengin með reynslu af einstaklingum með einhverfu. Skráðar 

upplýsingar og rannsóknir á einhverfu hafa að mestu snúist um það sem fólk með 

einhverfu getur ekki en Specialisterne einblínir á þá þætti sem ráðgjafarnir gera 

betur en sérfræðingar á sama sviði. Því verður að telja að erfitt sé fyrir 

samkeppnisaðila að verða sér út um þessa tilteknu sérstöku þekkingu.  

 

Ímyndin er einnig auðlind sem veitir samkeppnisforskot. Specialisterne er 

fyrirtæki innan þriðja geirans sem nýttir einkenni fötlunar til að ná forskoti á 

markaði. Einkenni fötlunarinnar í þessu tilfelli verður styrkleiki sem skapar 

fyrirtækinu virði.  

 

8.4.8.3 Auðlindir og færni sem veita tímabundið samkeppnisforskot 

Skipulag, orðspor, aðrir starfsmenn en ráðgjafarnir og þjálfun veita tímabundið 

samkeppnisforskot. Skipulagið styður við ráðgjafana og gefur þeim færi á að nýta 

sína sérstöku hæfileika. Auðvelt er að líkja eftir skipulaginu og því gefur það eitt 

og sér ekki samkeppnisforskot. Aðrar skipulagsheildir gætu hagnast á því að 

tileinka sér sams konar skipulag við hugbúnaðarprófanir. Skipulagið leggur 

áherslu á að prófanir séu unnar samhliða þróun á hugbúnaði þegar hugmyndir og 

markmið eru enn fersk í huga þróunaraðila. Með því að vinna prófanir og þróun 

samhliða uppgötvast villur eða vandkvæði í til að mynda samkeyrslu búnaða fyrr 

og ekki verður eins kostnaðarsamt að leiðrétta villuna. Allt prófunarferlið verður 

auk þess skipulagðara og ekki er unnið í tímahraki sem hefur þau áhrif að 

prófunarferlið verður vandaðra.  

 

Skipulagið bætir verkefnastjórn og aga við prófanir sem leiðir til þess að 

tímaáætlanir standast. Ef prófunum sem lokið er á réttum tíma má spara kostnað 
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af yfirvinnu fyrir viðskiptavininn, einnig getur skipt miklu fyrir aðila í 

hugbúnaðarþróun að koma vöru sinni sem allra fyrst á markað.  

 

Orðsporið hefur skipulagsheildin byggt upp á þeim fimm árum sem hún hefur 

starfað. Gott orðspor er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem keppir í aðgreiningu á 

samkeppnismarkaði. Orðspor er verðmæt auðlind, en það er ekki fágætt í sjálfu 

sér að skipulagsheildir hafi gott orðspor. Erfitt er að herma eftir orðspori 

Specialisterne því fá fyrirtæki byggja orðsporið á yfirburðaárangri fatlaðra 

starfsmanna. Skipulag starfseminnar nýtir og styður við auðlindina.  

 

Aðrir starfsmenn en ráðgjafarnir eru mikils virði fyrir Specialisterne, þeir þurfa að 

getað sinnt ráðgjöfunum, stutt við þá og hvatt til að þeir nái settum markmiðum. 

Þeir leggja oft meira á sig en hægt er að ætlast til af starfsmönnum almennt og 

taka að sér að sinna verkefnum sem er ekki beinlínis í þeirra verkahring eða 

kveðið er á um í starfslýsingu. Það getur komið í hlut starfsmanna að leysa úr 

vandamálum sem upp koma í einkalífi ráðgjafanna. Þetta gera starfsmennirnir til 

að létta á ráðgjöfunum sem sumir hverjir láta truflast að utanaðkomandi 

vandamálum, jafnvel svo mikið að þeir geti ekki sinnt starfi sínu. Þessi vilji 

starfsmanna til að leysa úr vandræðum ráðgjafanna er fágætur meðal starfsmanna, 

þó ekki sé erfitt að herma eftir honum. Skipulag Specialisterne styður við þessa 

auðlind.  

 

Þjálfunin sem fram fer með Lego Mindstorm skapar verðmæti fyrir Specialisterne. 

Hún þjálfar og greinir þá færni og hæfileika sem ráðgjafarnir búa yfir. Fáar 

skipulagsheildir búa við álíka þjálfunarúrræði fyrir sína starfsmenn en 

samkeppnisaðilar geta hermt eftir þessari auðlind og komið upp viðlíka 

þjálfunarúrræðum.  

 

8.4.8.4 Auðlindir og færni sem veita ekki samkeppnisforskot 

Þekking á upplýsinga- og tæknigeiranum eða atvinnugreininni gefur jafnræði á 

samkeppnismarkaði. Þekkingin er verðmæt og skipulagið styður við hana en hún 

er ekki fágæt né er erfitt að verða sér út um hana eða herma eftir henni.  
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Tengslaauður er verðmætur og skipulagið styður einnig við hann. En hann er 

hvorki fágætur né er erfitt að herma eftir honum. Afar miklu skiptir fyrir 

Specialisterne að vera í góðum samskiptum við viðskiptavininn og efla 

tengslanetið til að fyrirtækið nái að skapa ráðgjöfunum næg verkefni. Í upphafi 

nýtti Thorkil Sonne þau sambönd sem hann hafði stofnað til þegar hann var 

stjórnandi hjá TDC Mobile. 

 

Ástæður þess að erfitt er að líkja eftir auðlindum Specialisterne má meðal annars 

rekja til þess að Thorkil Sonne er frumkvöðull sem býr yfir mikilli þekkingu á 

einhverfu og upplýsinga- og tæknigeiranum. Það er flókið félagslega fyrir aðrar 

skipulagsheildir að herma eftir Specialisterne. Hæfileikar ráðgjafanna eru til þess 

fallnir að veita fyrirtækinu samkeppnisforskot, þeir eru einstök auðlind sem hefur 

mikið virði, er fágæt, erfitt er að herma eftir og allt skipulag styður við.  

 

8.4.9 Starfsmenn 

Ráðgjafarnir eru ein af aðalauðlindum Specialisterne. Sérstökir hæfileikar þeirra 

veita fyrirtækinu samkeppnisforskot. Specialisterne nýtir styrkleika ráðgjafanna til 

að leysa sérhæfð verkefni fyrir viðskiptavini sína en þeir eru flestir framalega í 

hátækniiðnaði. Þessa sérstöku styrkleika er erfitt að tileinka sér og því hefur 

fyrirtækið sýnt umtalsvert betri árangur en sérfræðingar sem starfa á þessu sviði.  

 

Styrkleika ráðgjafanna má rekja til einhverfunnar en þetta eru einkenni sem fram 

til þessa hafa ekki verið talin hafa virði í heimi viðskiptanna. Sem dæmi um 

einkenni sem gefa hafa framúrskarandi árangur á sviði hugbúnaðarprófana má 

nefna hæfileika til að sökkva sér niður í vinnuna, þol til endurtaka sömu verkþætti 

aftur og aftur, gott minni og sumir búa yfir fullkomnu sjónminni (e. photographic 

memory). Ráðgjafarnir hafa hæfileika til að einbeita sér, starfa og hugsa á 

kerfisbundinn hátt og smáatriði eru fljót að fanga hugi þeirra og fara sjaldnast 

fram hjá þeim.  

 

En þrátt fyrir styrkleikanna er engan veginn létt verk að stjórna fólki með 

einhverfu og hver einstaklingur býr yfir sérstakri blöndu af styrkleikum og 

röskunum sem eru einstaklingsbundnar þó þeir hafi sameiginleg grunneinkenni. 
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Marga skortir auk þess sjálfstraust, hafa litla trú á eigin getu þar sem þeir hafa 

fengið skilaboð frá umhvefinu um að þeir séu öðruvísi og síðri en aðrir 

samfélagsþegnar. Þeir eiga erfitt með að leggja mat á eigin hæfni og getu. Margir 

eru með fullkomnunaráráttu sem leiðir til neikvæðs mats á eigin getu. 

Ráðgjafarnir eiga einnig erfitt með að átta sig á þeim félagslegu kröfum sem 

gerðar eru til þeirra. Þeir eiga erfitt með að skilja óbeina merkingu orða, 

kaldhæðni, látbragð eða hverja þá tjáningu sem fram fer án orða.  

 

Ráðgjafarnir glíma oft við vandamál í einkalífi sínu sem litast yfir á vinnuna og 

kemur í veg fyrir að þeir geti einbeitt sér sem skyldi. Þeir sem starfa með 

ráðgjöfunum þurfa því að vera tilbúnir til að liðka til eða aðstoða ráðgjafana við 

að leysa úr þess konar vanda.  

 

Fæstir ráðgjafarnir treysta sér til að vinna fullan vinnudag eða átta vinnustundir á 

dag. Þeir kjósa hlutastarf og algengast er 50-75% starfshlutfall. Þegar ráðgjafi 

Specialisterne ræðst til starfa hjá viðskiptavini fyrirtækisins þarf viðskiptavinurinn 

að ákveða hve margar stundir hann telur sig þurfa í prófanir. Ráðgjafarnir vita því 

fyrirfram hvaða tími er ætlaður í starfið sem þeir eiga að framkvæma. 

Ráðgjafarnir eiga erfitt með að sýna sveigjanleika út frá þessari áætlun og því þarf 

viðskiptavinurinn að vanda til áætlunarinnar. Fæstir ráðgjafarnir treysta sér í 

yfirvinnu og erfitt getur verið að finna fleiri ráðgjafa í prófanir eftir að ferlið er 

hafið.  

 

8.4.10 Skipulag 

Stjórnskipulag: Skipulagið sem einkennir Specialisterne er fléttuskipulag og 

valdabrautir dreifast innan fyrirtækisins. Forstjórinn er Thorkil Sonne sem er 

jafnframt stofnandi Specialisterne. Forstjórinn, fjármálastjórinn, 

framkvæmdastjóri og stjórn Specialisterne taka sameiginlega ákvörðun um hvert 

fyrirtækið skuli stefna í framtíðinni.  

 

Verkefnastjórar sjá um samskipti við viðskiptavini að mestu, þeir sinna 

ráðgjöfunum sem starfa hjá viðskiptavinum Specialisterne. Hlutverk þeirra er að 

fara yfir og samþykkja þau verkefni sem viðskiptavinirnir leggja fyrir ráðgjafana. 
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Verkefnastjórarnir vinna í samstarfi við viðskiptavinina áætlun sem ráðgjafarnir 

starfa eftir. Verkefnastjórarnir sjá einnig um að útvega ný verkefni fyrir 

Specialisterne og afla nýrra viðskiptavina. Verkefnastjórarnir taka þátt í 

þjálfuninni með Lego Mindstorm og fylgja ráðgjöfunum eftir í henni og taka þátt í 

að meta frammistöðu þeirra og hæfileika.  

 

Nýlega var Bahare Haghsenas ráðin til skipulagsheildarinnar til að sinna 

samskiptum við útlönd. Henni, í samvinnu við Thorkil, er ætlað að halda utan um 

þann þátt starfsins sem lýtur að erlendum aðilum sem vilja stofna fyrirtæki í anda 

Specialisterne. Specialist People Foundation hefur einnig fengið til liðs við sig 

skoskt ráðgjafarfyrirtæki, CeiS, en fyrirtækið aðstoðar við gerð fýsileikakannanir 

og uppsetningu á viðskiptaáælun fyrir nýju aðilana. Ráðgjafafyrirtækið er hlutlaus 

aðili með áralanga reynslu í ráðgjöf við fyrirtæki þriðja geirans.  

 

Samskiptakerfi og upplýsingamiðlun: Samskiptakerfið byggist á vikulegum 

fundum þar sem forstjórinn og verkefnastjórarnir setjast niður og bera saman 

bækur sínar. Verkefnastjórar geta lagt fram hugmyndir að verkefnum eða nýjum 

viðskiptavinum. Þeir hafa umboð forstjóra til að leita eftir nýjum samningum fyrir 

Specialisterne. Þeir koma einnig með hugmyndir að úrbótum þar sem þeir eru í 

nánum tengslum við viðskiptavinina og ráðgjafana. Einnig eru óformleg 

fundarhöld eða starfsmenn koma saman eftir þörfum. Forstjórinn er í daglegum 

samskiptum við fjármálastjórann og framkvæmdastjórann. Núverandi 

framkvæmdastjóri hóf störf hjá skipulagsheildinni í ágúst 2009.  

 

Þjónustukerfið og eftirlit: Skipulagið sem heldur utan um þjónustuna er í anda 

verkefnastjórnunar. Verkefnum er deilt niður í smærri eindir og mikilvægi þess að 

mæta skiladögum og halda vörður er í heiðri haft. Vel er fylgst með gangi mála og 

allt kapp lagt á að halda áætlun. Ráðgjafarnir þurfa þann ramma sem 

verkefnastjórnun gefur til að geta einbeitt sér að verkefnum sínum. Fyrirsjáanleiki 

og tímaáætlun gefur þeim nauðsynlegt öryggi. Eftirlit með verkefnum er einnig í 

höndum verkefnastjóranna. Þeir tryggja að gæðin haldist og að vinna ráðgjafanna 

standist væntingar viðskiptavinanna. Specialisterne leggja mikið upp úr gæðum 

og leggja áherslu á að starf skipulagsheildarinnar sé ekki mannúðarstarf, heldur 
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séu ráðgjafarnir einfaldlega bestir í því sem þeir gera, betri en sérfræðingar á 

þessu sviði.  

 

Umbunar- og hvatningarkerfi: Ráðgjafarnir fá sambærileg laun og aðrir 

sérfræðingar innan tæknigeirans. Þeir fá viðurkenningu á mikilvægi þeirrar hæfni 

eða sértæku hæfileika sem þeir búa yfir. Þeir starfa hjá fyrirtæki sem byggir gott 

orðspor sitt á sérstökum hæfileikum þeirra. Verkefnastjórarnir eru til staðar til að 

hvetja og aðstoða ráðgjafana þegar á þarf að halda og áhersla er lögð á reglulega 

endurgjöf í starfinu með ráðgjöfunum.  

 

8.5 SVÓT yfirlit 

Með SVÓT yfirliti er með skilvirkum hætti dregnir saman styrkleikar og 

veikleikar í innra umhverfi Specialisterne og ógnanir og tækifæri í ytra umhverfi 

fyrirtækisins. Markmiðið með yfirlitinu er að gefa yfirsýn yfir þá styrkleika og 

tækifæri sem fyrirtækið hefur yfir að ráða og sem það getur nýtt til að draga úr 

veikleikum og ógnunum sem að því steðjar.  

 

8.5.1 Styrkleikar Specialisterne 

Styrkleikar liggja í hugmyndafræðinni, framkvæmdinni og þeim mannauði sem 

Specialisterne hafa yfir að ráða. Hugmyndafræðin skapar fyrirtækinu sérstöðu 

sem á þátt í að skapa velvild og jákvætt viðhorf viðskiptavinanna. Hún á einnig 

þátt í að efla sjálfstraust ráðgjafanna, þar sem áhersla er lögð á styrkleika og 

hæfileika þeirra. Specialisterne markaðsetur sig á þann hátt að um sé að ræða 

fyrirtæki sem er best í því sem það gerir.  

 

Framkvæmdin er afar vel útfærð þar sem tekið er mið af þörfum ráðgjafanna. Til 

að auka líkurnar á að ráðgjafarnir eignist jákvæða vinnutengda reynslu fer fram 

þjálfun og mat á þeim. Þjálfunin gerir ráðgjöfunum kleift að átta sig betur á til 

hvers er ætlað af þeim á vinnumarkaðnum og matið á að tryggja að saman fari 

hæfileikar og starf.  
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Eins og áður hefur komið fram áttar fólk með einhverfu sig ekki alltaf á 

styrkleikum og veikleikum sínum. Því ræðst það stundum til starfa sem hæfa því 

ekki og verður þar af leiðandi fyrir vonbrigðum eða mætir áskorunum sem það 

nær ekki að höndla. Slíkt getur leitt til uppgjafar og að viðkomandi flosnar úr 

starfi.  

 

Specialisterne metur styrkleika, veikleika og hæfileika ráðgjafanna og finnur starf 

sem hentar. Fyrirtækið fylgir ráðgjöfunum eftir, veitir fræðslu á vinnustaðnum og 

grípur inn í ef upp koma vandkvæði. Slíkur stuðningur er lykilatriði ef starfsmanni 

með einhverfu á að farnast vel. Auk þess sér Specialisterne um að vinnuálag sé 

hæfilegt fyrir ráðgjafana og umhverfið eins laust við streitu eða óreiðu og framast 

er unnt.  

 

Mannauðurinn, það er að segja ráðgjafarnir og annað starfsfólk Specialisterne, á 

heiðurinn af því að svo vel hefur tekist til sem raun ber vitni. Thorkil Sonne er 

höfundur að hugmyndinni að stofnun Specialisterne. Hann er eldhugi og 

frumkvöðull sem hætti fjárhagslegu öryggi sínu og fjölskyldunnar til að 

hugmyndin yrði að veruleika.  

 

Ráðgjafarnir hafa sannað getu sína og færni. Gæði þeirrar þjónustu sem þeir láta 

af hendi hefur reynst meiri en viðskiptavinir eiga að venjast og er það ómetanlegt 

fyrir tilvist og framtíð fyrirtækisins. Það er mikilvægt fyrir skipulagsheild í 

hugbúnaðarþróun að koma vöru sinni sem fyrst á markað og að uppsetning eða 

samkeyrsla búnaðar gangi snurðulaust fyrir sig. Það getur skapað 

samkeppnisforskot á markaði. Því getur viðskiptasamband við Specialisterne 

verið afar verðmætt fyrir slíkar skipulagsheildir. Ráðgjafarnir fá greidd laun sem 

eru sambærileg við laun sérfræðinga á þessu sviði og störf þeirra eru metin að 

verðleikum.  

 

Specialisterne er ungt fyrirtæki en ákveðin reynsla og þekking hefur safnast upp á 

þeim rúmlega fimm árum sem liðin eru frá stofnun þess. Í símaviðtali við 

rannsakanda þann 17. júlí 2009 sagði Thorkil að hann hefði flogið glaður heiminn 

á enda ef einhver hefði búið yfir þeirri þekkingu og reynslu sem hann býr nú yfir 

og verið tilbúinn að deila henni með honum. Margt hefur gengið vel frá byrjun en 
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einnig hafa mörg mistök verið gerð. Þó vissulega megi læra heilmikið af 

mistökum hafa mörg þeirra verið sársaukafull og önnur kostnaðarsöm.  

 

8.5.2 Veikleikar Specialisterne 

Ráðgjafarnir kjósa reglufestu og störf sem eru í föstum skorðum. Innan 

hugbúnaðarþróunar eru miklar sviptingar og framþróun hröð. Stöðugt þarf því að 

vera þróa nýja hæfni hjá ráðgjöfunum en fáir hafa menntun á þessu sviði. Þar sem 

ráðgjafarnir geta ekki nýtt sér hefðbundin námskeið hefur þetta aukinn kostnað í 

för með sér.  

 

Ráðgjafarnir glíma oft við erfiðleika sem ekki tengjast vinnustaðnum en hefur 

áhrif á líf þeirra allt. Þessir erfiðleikar koma þá gjarnan niður á afköstunum. Þeir 

þurfa ráðgjöf, hvatningu og stuðning til að getað skilað árangri. Ráðgjöfin er 

tímafrek og kallar á aukastöðugildi fyrir viðskiptavininn. Leiðbeinandi 

ráðgjafanna þarf að búa yfir ákveðinni hæfni og treysta sér til að eiga í 

samskiptum við starfsmann með einhverfu sem getur verið að glíma við 

málörðugleika og erfiðleika í félagslegu samspili. Þegar illa gengur eiga 

ráðgjafarnir það til að hverfa frá störfum í ákveðinn tíma sem kemur fljótt niður á 

afköstum. Raskanir á umhverfi eða breytingar á venjum á vinnustað geta einnig 

haft áhrif á líðan þeirra og afköst. Aðrir glíma við fleiri raskanir en einhverfu, svo 

sem þunglyndi og kvíða sem getur haft áhrif á starf þeirra og líðan.  

 

Innan Specialisterne starfa fjórir verkefnastjórar sem sjá um ráðgjafana og 

samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins. Verkefnastjórarnir taka einnig þátt í 

þjálfun nýrra ráðgjafa. Ráðgjafarnir hafa mismikla þjónustuþörf, líðan þeirra getur 

tekið breytingum og sveiflast yfir tíma. Hver verkefnastjóri hefur um það bil tólf 

ráðgjafa á sínum snærum og hefur því aðeins takmarkaðan tíma til að sinna 

hverjum og einum ráðgjafa.  

 

8.5.3 Ógnanir Specialisterne 

Ákveðið óhagræði felst í stöðu Specialisterne á markaði. Fyrirtækið hefur orðið 

vart við ákveðinn misskilning, borið hefur á því að væntanlegir viðskiptavinir hafi 
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talið að ekki þurfi að greiða fullt verð eða laun fyrir þá þjónustu sem ráðgjafarnir 

láta af hendi þar sem starfsmennirnir séu fatlaðir. Einnig hefur reynst tímafrekt að 

sannfæra viðskiptavini um gæði þjónustunnar. Þetta veldur því að fyrirtækið þarf 

stöðugt að vera að sanna sig.  

 
Specialisterne hefur gengið í gegnum ákveðnar breytingar sem hafa haft áhrif á 

reksturinn. Fyrirtækið er nú í eigu Specialist People Foundation sem er 

sjálfseignarstofnun sem hefur ekki hagnað að meginmarkmiði. Specialisterne 

hefur skipt um húsnæði en flutningur getur haft áhrif á starfsemina. Í júlí 

síðastliðinn hætti framkvæmdastjóri fyrirtækisins og nýr framkvæmdastjóri tók 

við í ágúst 2009. Allt eru þetta atriði sem geta haft áhrif á hvernig fyrirtækinu 

reiðir af á markaði.  

 

Verðlagning getur skapað hindranir fyrir Specialisterne. Fyrirtækið fer fram á 

hærra verðs fyrir þjónustu sína en skipulagsheildir í sama rekstri. Vaxandi áhugi 

er hjá skipulagsheildum að úthýsa prófunum til landa sem framkvæma þær fyrir 

lægri upphæð. Skipulagsheildir þurfa sífellt að vera að leita leiða til að ná fram 

hagræðingu, því hafa margar nýtt sér þá leið að úthýsa prófunum til landa eins og 

Indlands þar sem launakostnaður er lægri. Sumar skipulagsheildir framkvæma 

prófanir sínar sjálfar, aðrar leggja ekki mikla áherslu á þær eða vilja ekki úthýsa 

þeim.  

 

Aðrir aðilar á markaði geta valið að fara sömu leið og Thorkil og ákveðið að fara í 

samkeppni við Specialisterne. Þeir geta ráðið til sín starfsmenn með einhverfu 

sem hafa sérstæka hæfileika sem nýtast í upplýsinga- og tækniiðnaðinum. Ef gæði 

þeirrar þjónustu eru ekki þau sömu og hjá Specialisterne er hætt við að 

samkeppnisaðilinn gæti skaðað orðspor Specialisterne. Ef gæðin eru meiri gætu 

þeir haft viðskiptavinina af Specialisterne.  

 

Í hátækniiðnaði eru miklar framfarir og breytingar eru daglegt brauð. 

Specialisterne verður að gæta þess að dragast ekki aftur úr og fylgjast vel með 

nýjungum.  
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Efnahagsástandið í heiminum í dag hefur oft verið betra og við mörgum 

skipulagsheildum blasir lausafjárvandi og erfið skuldastaða. Specialisterne hefur 

líkt og mörg önnur fyrirtæki orðið vart við þennan vanda. Eitt af áskorunum sem 

fyrirtækið stendur frammi fyrir er að fjármagna reksturinn.  

 

Ekki er líklegt að stjórnmál og lagabreytingar ógni Specialisterne. Danmörk líkt 

og hin Norðurlöndin telst til velferðaríkis þar sem viðmót gagnvart fötluðu fólki er 

almennt jákvætt þó nokkuð hafi skort á framkvæmd þeirra laga og reglugerða sem 

lúta að atvinnumálum fatlaðra.  

 

8.5.4 Tækifæri Specialisterne 

Tækifæri Specialisterne liggja í stöðu þess á markaði og þeim mannauði sem hún 

býr yfir. Tækifæri hafa einnig skapast vegna veikleika þeirra sem hafa séð um 

hugbúnaðarprófanir. Sú staðreynd að Specialisterne er félagslegt fyrirtæki sem er 

ætlað að koma á framfæri sérgáfu einstaklinga sem hafa ekki getað nýtt hæfileika 

sína sökum skertrar félagslegrar færni, hefur án efa átt þátt í að opna dyr 

viðskiptavinanna.  

 

Ráðgjafarnir hafa sýnt frábæran árangur. Þeir eru helsta auðlind Specialisterne. 

Sérgáfa þeirra og sá hæfileiki að geta endurtekið sömu athöfn aftur og aftur án 

þess að missa einbeitingu, hefur skilað fyrirtækinu umtalsverðum betri árangri 

umfram aðrar skipulagsheildir. Specialisterne nýtti sér færi á markaði þar sem 

stofnandinn þekkti vel til. Veikleikar prófunaraðila felast yfirleitt í lítilli hrifningu 

á síendurteknum athöfnum og venjubundnum störfum. Margir ofmeta eigin getu 

til að koma auga á villur eða misræmi í hugbúnaði. Þennan veikleika nýtti 

Specialisterne.  

 

Specialisterne vinnur nú að því að bjóða þeim löndum sem áhuga hafa á, að fá 

ráðgjöf eða leiðsögn til að koma á fót samskonar fyrirtæki. Á þann hátt verður 

fyrirtækið stækkað. 
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9. Lærdómur fyrir íslenska sérfræðinga 
Í þessum kafla verður leitast við að setja lærdóminn um Specialisterne í samhengi 

við íslenskar aðstæður. Leitast verður við að greina ytri þætti í íslensku 

rekstrarumhverfi og litið verður á ógnanir og tækifæri Íslensku sérfræðinganna. 

Gerð verður lauslega grein fyrir helstu þjónustu við fatlaða og starfsendurhæfingu 

sem Íslensku sérfræðingarnir geta nýtt til starfseminar. Í kaflanum verður einnig 

umfjöllum um næstu skref Íslensku sérfræðinganna. 

 

9.1 Pestel greining 

Hér er ætlunin að notast við greiningartæki sem ætlað er að auðvelda stefnumótun. 

Greiningaraðferðinni er ætlað að finna og meta vægi ytri áhrifaþátta í umhverfinu 

sem kunna að hafa áhrif á mótun stefnunnar. Greiningaraðferðin tekur mið af 

stjórnmálum, efnahagslegum eða hagfræðilegum þáttum, félags- og 

menningarlegum þáttum, tækni, umhverfisþáttum ásamt lögum og reglugerðum.  

 

9.1.1 Pólitískir þættir 

Staða fatlaðra í samfélaginu ræðst verulega af gildandi lögum og reglugerðum. 

Stjórnmálamenn eru áhrifavaldar því ákvarðanir þeirra endurspegla ekki aðeins 

þeirra eigin viðhorf heldur einnig almenn viðhorf í samfélaginu. Málefni fatlaðra 

nýtur nokkurs velvilja meðal stjórnmála- og sveitarstjórnarmanna og snýst 

umræðan um málaflokkinn nær eingöngu um að bæta þurfi aðstæður og kjör 

fatlaðra á Íslandi. Af umræðunni má ráða að menn séu nokkuð sammála um að 

bæta þurfi atvinnuúrræði sem fötluðum standi til boða, leitast þurfi við að efla þau 

úrræði sem til eru og á þann hátt tryggja að fatlaðir geti notið sömu lífsgæða og 

aðrir einstaklingar í samfélaginu. Aukin fjárveiting hefur verið veitt til þessa 

málaflokks á liðnum árum (Fjármálaráðuneytið, 2006).  
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Óvíst er hvort áframhald verður á þessari aukningu fjárstreymis til málaflokksins 

þar sem ríkið og sveitarfélögin munu þurfa að skera umtalsvert niður fjárframlög á 

næstu mánuðum. Ekki liggur fyrir hvar þessi niðurskurður mun koma harðast 

niður.   

 

9.1.1.1 Þjónusta við fólk með fatlanir 

Íslensku sérfræðingarnir munu geta nýtt sér þau vinnumarkaðsúrræði og þá 

stoðþjónustu sem íslenska ríkið býður upp á.  

 

Sú stoðþjónusta sem er í boði er afar fjölbreytt og hér verður aðeins stiklað á stóru 

og gerð verður lauslega grein fyrir þeim úrræðum sem Íslensku sérfræðingarnir 

geta nýtt sér.  

 

Helsta stoðþjónustan sem nefna má í þessu sambandi er svokölluð hæfing, en þar 

fer fram alhliða starfs- og félagsþjálfun. Markmið með hæfingu er að auka hæfni 

til iðju eða atvinnuþátttöku í áföngum. Hæfing er ekki launað úrræði 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

 

Iðja leggur áherslu á félagsþjálfun og einföld verkefni. Úrræðið getur orðið 

varanlegt og það er ekki launað (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

 

Vernduðum vinnustöðum er ætlað mæta þörf fyrir þjálfun, fasta eða tímabundna 

vinnu við framleiðslu eða þjónustu. Störf á vernduðum vinnustöðum eru launuð 

að hluta (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

 

Atvinna með stuðningi (AMS) er sennilega það úrræði sem best myndi falla að 

þörfum Íslensku sérfræðinganna en úrræðinu er beitt á almennum vinnumarkaði. 

AMS tryggir fötluðu fólki víðtækan stuðning eða þjónustu. Það er aðstoðað við að 

finna starf við hæfi á hinum almenna vinnumarkaði og það fær stuðning við að 

rækja starfið. Við atvinnuleitina er leitast við að fara eftir óskum þess sem í hlut á. 

Stuðningurinn sem AMS veitir fer eftir eðli starfsins, þarfa þjónustuþegans eða 

vinnustaðarins, en hann er metinn í hverju tilviki fyrir sig. AMS er þjónusta sem 

veitt er fólki með fatlanir til að gera því fært að stunda atvinnu, en um leið kemur 
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hún til móts við vinnumarkaðinn og auðveldar honum að ráða til sín fatlað fólk. 

Atvinnurekendur sem ráða til sín einstaklinga með fötlun geta gert 

vinnustaðasamning við Tryggingastofnun ríkisins. Samningurinn felur það í sér að 

atvinnurekandinn fær hluta af launum starfsmannsins endurgreidd en AMS hefur 

séð um að gera þessa samninga. Enn sem komið er nýtist þessi þjónusta aðeins 

þeim einstaklingum sem hafa lítið skerta starfsfærni. Í viðtali við Bryndísi 

Theodórsdóttur, forstöðukonu AMS í Reykjavík, kom fram að helsti gallinn við 

þetta úrræði er að ákveðin hætta er á að starfsmaður með fötlun einangrist frá öðru 

starfsfólki. Fólki hættir til að líta á að starsfmaður AMS sjái alfarið um fatlaða 

starfsmanninn og aðrir veigra sér við að grípa inní, segja til eða aðstoða hann að 

öðru leyti. Huga þarf því sérstaklega að þessu atriði. Fatlaði starfsmaðurinn þarf 

að vera virkur þátttakandi á vinnustað og vera hluti af þeirri heild sem 

starfsmannahópurinn myndar (Viðtal við Bryndísi Theodórsdóttur, 16. júní, 

2009).  

 

9.1.1.2 Starfsendurhæfing  

Ýmsar skipulagsheildir bjóða fram endurhæfingarúrræði sem ætluð eru öllum 

þegnum þjóðfélagsins, fötluðum sem ófötluðum, sem á þurfa að halda. Úrræðinu 

er ætlað að styrkja stöðu fólks í atvinnuleit og koma í veg fyrri ótímabæra örorku 

eða óvinnufærni. Beinn fjárhagslegur sparnaður er af þessu úrræði því með því að 

forða örorku hjá einum einstaklingi geta sparast mikil útgjöld fyrir ríkið.  

 

Öryrkjabandalag Íslands starfrækir Hringsjá en félagið er með þjónustusamning 

við Félags- og tryggingarmálaráðuneytið og Tryggingastofnun Íslands (TR). 

Hringsjá býður upp á endurhæfingu og starfsþjálfun fyrir fólk með fatlanir. 

Þjónustutilboðið felur í sér kennslu, þjálfun, stöðumat og ráðgjöf og stendur það 

yfir í eitt til tvö ár, í fjórar til sex klukkustundir á dag (Félagsmálaráðuneytið, 

2006; Hringsjá, á. á).  

 

Á Reykjalundi er starfrækt endurhæfingarmiðstöð, Atvinnuleg endurhæfing á 

Reykjalundi. Um er að ræða dagdeild sem hefur þjónustusamning við TR. 

Þjónustuþyggjendur eru aðstoðaðir við að setja fram raunhæf markmið sem miða 

að því að viðkomandi fái vinnu á almennum vinnumarkaði. Endurhæfingin 
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stendur yfir í tvo mánuði (Félagsmálaráðuneytið, 2006; Reykjalundur 

endurhæfingarmiðstöð SÍBS, á. á).  

 

Janus endurhæfing ehf er starfrækt í samvinnu við mennta- og heilbrigðiskerfið en 

úrræðið er með þjónustusamning við TR og lífeyrissjóði. Endurhæfingin er annars 

vegar í tengslum við nám í Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins og hins vegar 

einstaklingsbundin endurhæfing (Félagsmálaráðuneytið, 2006; Janus endurhæfing, 

á. á).  

 

Hlutverkasetur býður einstaklingum með geðröskun upp á atvinnulega 

endurhæfingu. Þeim er meðal annars veittur stuðningur við atvinnuleit og aðlögun 

á vinnustað. Notendum þjónustunnar er fylgt eftir. Hlutverkasetur er í samstarfi og 

styrkt af ótal aðilum innan félags- og heilbrigðisgeirans, Reykjavíkurborgar, 

atvinnu- og menntastofnana, verkalýðsfélöga og einstaklinga (Hlutverkasetur, 

2009).  

 

Af öðrum úrræðum má nefna Starfskynning, starfsþjálfun og reynsluráðning en 

markmiðið með úrræðinu er að auka starfsgetu og atvinnumöguleika þeirra sem 

búa við atvinnuleysi. Starfskynning er stutt viðvera á vinnustað án þátttöku í 

starfsemi skipulagsheildarinnar. Starfþjálfun og reynsluráðning veitir 

þjónustunotenda rétt til greiðslu af hálfu vinnuveitenda sem nemur mismun bóta 

og þeirra launa sem kjarasamningur kveður á um (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

 

Ráðning til reynslu (RLR) er aðferð við atvinnuleit sem Klúbburinn Geysir 

innleiddi en klúbburinn aðili að fjölþjóðlegri keðju. Markmið kúbbsins er að 

styðja við fólk með geðraskanir í atvinnuleit. Úrræðið felur í sér að 

þjónustunotandi er ráðinn í hlutastarf, 15-20 klukkustundir á viku í sex til níu 

mánuði. Að þeim tíma liðnum tekur annar þjónustunotandi Geysis við starfinu. Ef 

þjónustunotandi forfallast á starfstímanum tekur annar þjónustunotandi við 

starfinu á meðan (Klúbburinn Geysir, á. á). Mikilvægt er að nýta alla þá reynslu 

sem til er innan skipulagsheilda sem þessari. Með því má forðast mörg mistök 

sem geta verið kostnaðarsöm og geta haft neikvæðar afleiðingar fyrir fatlað fólk 

sem sækir starf á hinum almenna vinnumarkaði.  
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Fjölmennt er sjálfseignarstofnun en Öryrkjabandalag Íslands og Landssamtökin 

Þroskahjálp sjá um reksturinn. Markmið starfseminnar er meðal annars að 

skipuleggja námskeið sem tengjast atvinnumálum fyrir fullorðið fólk með fatlanir 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). Íslensku sérfræðingarnir gætu nýtt þessi námskeið 

til að þjálfa umsækjendur sína.  

 

Í Námskrá fyrir sérdeildir framhaldsskóla er að finna námsáætlun yfir nám sem 

sérstaklega tekur mið af þörfum fatlaðra, sem ekki hafa forsendur til að stunda 

nám á öðrum námsbrautum. Náminu er ætlað að efla styrk og almenna færni 

þessara einstaklinga ásamt því að veita tækifæri til félagslegra samskipta við 

ófatlaða nemendur. Auk þess er náminu ætlað að þjálfa vinnufærni og veita 

tækifæri til að komast út á vinnumarkaðinn. Námið getur tekið allt að fjögur ár og 

er bæði bóklegt og verklegt en hluti námsins er starfstengdur 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). Íslensku sérfræðingarnir gætu nýtt sér þetta úrræði 

og verið í samstarfi við framhaldsskólana. Framhaldsskólarnir gætu aðstoðað 

Íslensku sérfræðingana við að finna umsækjendur með þá hæfileika sem leitað 

eftir og Íslensku sérfræðingarnir gætu aðstoðað framhaldsskólana við að koma 

nemendum í kynni við vinnumarkaðinn.     

 

9.1.2 Efnahags- og hagfræðilegir þættir 

Efnahagslegt umhverfi á Íslandi hefur tekið algjörum stakkaskiptum á 

örskömmum tíma. Það hagstæða efnahagsumhverfi sem velferðarkerfið bjó við á 

liðnum árum er mikið breytt. Ástand og horfur í þjóðarbúskapnum hafa sjaldan 

verið verri og horfir velferðarsviðið fram á umtalsverðan niðurskurð. 

Efnahagslegu svigrúmi er því þröngur stakkur skorinn þegar kemur að þessum 

málaflokki þó svo að almenn samstaða sé fyrir hendi til að halda uppi viðunandi 

þjónustu og stuðningi við fatlað fólk. Að sjálfsögðu verður að gæta aðhalds í 

ríkisrekstri en hætta er á að útgjöld til atvinnumála fatlaða mæti fyrirstöðu.  

 

Íslendingar glíma í fyrsta skiptið í mörg ár við atvinnuleysi. Fjöldi atvinnulausra á 

Íslandi er um 7,1% á höfuðborgarsvæðinu á þriðja ársfjórðungi 2009 og fer 

hækkandi (Hagstofan, 2009). Hætta er á að atvinnurekendur dragi úr stuðningi við 
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fólk með fatlanir og láti aðra umsækjendur hafa forgang og því getur orðið 

erfiðara að finna störf fyrir umsækjendur  með einhverfu.  

 

Allt stefnir í að skattar muni hækka umtalsvert í byrjun ársins 2010. Innlánsvextir 

eru háir sem getur átt þátt í að áhugi á fjárfestingum minnkar því það er 

kostnaðarsamara að fá lánað. Upplýsingar sem birtust í Morgunkorni Íslandsbanka 

í desember 2009 benda til þess að verðbólga mælist mest á Íslandi eða 12,4%. Til 

viðmiðunar má benda á að verðbólga mælist að meðaltali um 1,1% meðal ríkja 

EES en um 0,5% innan ríkja evrusvæðisins (Íslandsbanki, 2009). Verðbólga á þátt 

í að auka allan kostnað skipulagsheilda.  

 

Staða íslensku krónunar er afar veik um þessar mundir og því er kostnaðarsamt að 

skipta henni í annan gjaldmiðil. Mun kostnaðarsamara er til að mynda að hefja 

samstarf við Specialisterne nú en fyrir til að mynda tveimur árum.  

 

Fram til 30. nóvember 2010 munu lög nr. 27/2009 sem fjalla um tolla og 

gjaldeyrismál vera í gildi á Íslandi. Lögin kveða á um gjaldeyrishöft og að 

greiðslur vegna útflutnings á vöru eða þjónustu skuli fara fram í erlendum 

gjaldmiðli.   

 

9.1.3 Félags- og menningarlegir þættir 

Kröfur notenda félagsþjónustunnar hafa aukist á síðastliðnum árum og búast má 

við að svo verði áfram á komandi árum. Verulegar breytingar hafa orðið á 

þjónustu við fatlað fólk í kjölfar réttindabaráttu þess og sífelllt verða fleiri 

meðvitaðir um rétt sinn til jafnréttis og jafnræðis á við aðra þjóðfélagsþegna.  

 

Upplýsingatæknin gerir það að verkum að auðveldara er að nálgast upplýsingar 

sem varða réttindi og stöðu fatlaðs fólks á Íslandi sem og í öðrum löndum en á 

Íslandi hafa 92% landsmanna aðgang að netinu heima hjá sér (Hagstofa Íslands, 

2009). Aukin þekking er nú á fötlunum og úrræðum sem hægt er að beita til að 

sporna við því að fötlunin leiði til skertra lífsgæða.  
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Á Íslandi er stefnt að því að tekin verði upp Notendastýrð þjónusta fyrir árið 2022 

og að úrræðið verði almennt viðmið í þjónustu við fatlaða. Jafnframt á að yfirfæra 

hugmyndafræði úrræðisins yfir á alla almenna umönnunarþjónustu (Jón Heiðar 

Ríkarðsson, á. á).  

 

Markmið Notendastýrðu þjónustunnar er að stuðla að samfélagslegri þátttöku 

fatlaðs fólks með því að veita markvissa, fjölbreytta og heildstæða þjónustu sem 

tekur mið af þörfum notenda. Notendastýrð þjónusta býður fram nýja nálgun og 

tegund af þjónustu sem tekur mið af einstaklingnum og þörfum hans. 

Grundvallaratriði þjónustunnar er að notandinn þekkir best sínar eigin þarfir og 

hann stýrir þjónustustiginu, ræður til sín fólk sem aðstoðar hann. Þjónustan byggir 

á réttindum fatlaðs fólks og rétt þess til samfélagsþátttöku. Þjónustan býður meðal 

annars upp á aðstoð við að finna atvinnu og stuðning við að rækja hana (Hrefna K. 

Óskarsdóttir & Rannveig Traustadóttir, 2008).  

 

Úrræðið er þróað af alþjóðlegri hreyfingu fatlaðs fólks sem var stofnuð árið 1972, 

Miðstöð um sjálfstætt líf (e. Center for Independent Living). Hreyfingin ögraði 

hefðbundnum skilningi á sjálfstæði, en hreyfingin telur að í sjálfstæði felist 

aðgangur að þeirri aðstoð sem nauðsynlegur er til að geta tekið þátt í daglegu lífi í 

samfélaginu á borð við aðra þjóðfélagsþegna. Lögð er áhersla  á að allir hópar 

fatlaðs fólks hafi aðgang að þessari þjónustu. Notendastýrð þjónusta á þátt í að 

tryggja réttindi fatlaðs fólks og hún er oft tengd lögum sem banna mismunun 

(Hrefna K. Óskarsdóttir & Rannveig Traustadóttir, 2008).  

 

Samvinna Félags- og tryggingamálaráðuneytisins, Svæðisskrifstofu um málefni 

fatlaðra og Íslensku sérfræðinganna gæti verið eitt skref í átt að innleiðingu 

Notendastýrðrar þjónustu. Þjónustan fælist í því að aðstoða íslensku ráðgjafana í 

starfi sínu fyrir Íslensku sérfræðinganna. Um nokkurs konar tilraunarverkefni gæti 

verið að ræða, meðan verið er að þróa og móta þjónustuna að íslenskum 

aðstæðum.  
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9.1.4 Tæknilegir þættir 

Tæknibyltingin sem átt hefur sér stað á sviði samskipta- og upplýsingatækni hefur 

haft gífurleg áhrif á málefni fatlaðra. Nýjungar á þessu sviði eru örar og 

möguleikarnir virðast óþrjótandi og nánast eingöngu háðir frjórri hugsun 

mannsins.  

 

Netið til að mynda greiðir leið einhverfra einstaklinga að upplýsingum og 

persónulegum samskiptum sem að öllu jöfnu reynast þeim erfið. Tæknin hefur nú 

gefið einstaklingum með einhverfu aukna möguleika á að stunda atvinnu. Þeir 

geta nýtt verðmæta hæfileika sína til verðmætasköpunar fyrir íslenskt atvinnulíf. 

Íslendingar eru fremur framarlega þegar kemur að tækni og tækninýjungum og eru 

fljótir að verða sér út um nýjungar og tileinka sér þær. Flestar skipulagsheildir á 

Íslandi sem starfa á sviði hugbúnaðargeirans eru að staðfæra erlendan búnað til að 

láta hann hæfa betur íslenskum aðstæðum. Þær setja upp búnað, bæta við virkni 

hans og reyna að láta búnaðinn falla betur að þörfum íslenska viðskiptalífsins. 

Sumar skipulagsheildir hafa þó sérhæft sig í að þróa lausnir fyrir ákveðna 

viðskiptavini eða selja lausnir í gegnum ákveðin viðskiptatengsl. (Seðlabanki 

Íslands, 2007).  

 

Íslensku sérfræðingarnir geta nýtt sér tæknina til að greina og efla íslensku 

ráðgjafana og þá stuðst við reynslu og þjálfunarúrræði Specialisterne. Ráðgjafa- 

og greiningarstöð ríkisins býr yfir tækni sem Íslensku sérfræðingarnir gætu 

eflaust nýtt sér í bland með aðferðum Specialisterne til að greina og finna 

væntanlega ráðgjafa sem henta til starfa fyrir íslenska fyrirtækið.  

 

9.1.5 Umhverfisþættir 

Hvað varðar einhverfu einstaklingana er mikilvægt að dregið sé úr ákveðnu áreiti 

innan skipulagsheildar sem ýtt getur undir skyntruflanir. Allt áreiti þarf að 

lágmarka og draga úr þeim atriðum sem valda streitu hjá ráðgjöfunum. Allur 

hávaði getur valdið truflunum. Þær breytingar á starfsumhverfi sem skipulagsheild 

sem ræður einhverfa starfsmenn til vinnu eru ekki kostnaðarsamar og nýtast í raun 

öllum starfsmönnum.  
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Huga þarf sérstaklega að lýsingu. Flúorlýsing eða halogen ljós geta haft neikvæð 

áhrif á skynjun hjá fólki með einhverfu. Rýmið sem íslensku ráðgjafarnir starfa í 

þarf að vera vel skipulagt og allir hlutir þurfa að hafa sinn ákveðna stað. Tryggja 

þarf sérfræðingunum aðstoð eftir þörfum, hvetja þá til góðra verka og sérstakur 

tengiliður þarf að vera til staðar til að tengja þá við aðra starfsmenn 

skipulagsheildarinnar. Umhverfi Íslensku sérfræðinganna þarf að taka mið að 

þeim og þörfum þeirra. Mikilvægt er að grípa til þeirra ráðstafana sem 

nauðsynlegar eru til að draga úr neikvæðum áhrifum umhverfisins og tryggja á 

þann hátt að samspil umhverfis og einstaklinga með einhverfu sé styrkjandi og 

hvetjandi en ýti ekki undir fötlun þeirra.  

 

9.1.6 Lög og reglugerðir 

Grundvöllur fjölþjóðlegra mannréttinda geymir jafnan rétt allra manna til 

mannréttinda og frelsis ásamt banni við mismunum en sú áhersla hefur verið 

ríkjandi frá samþykkt Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 1948. Á 

yfirlýsingunni byggja jafnan allar yfirlýsingar, samþykktir og samingar sem 

Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt fram síðar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, á. á).  

 

Mannréttindayfirlýsingin telst ekki vera þjóðréttarsamningur og er ekki bindandi 

að lögum fyrir aðildaríki en hún hefur táknrænt gildi og áhrifa hennar gætir í 

stjórnarskrám sem settar hafa verið eftir samþykki hennar (Brynhildur Flóvenz, 

2004; Lára Helga Sveinsdóttir, 1998). Mannréttindasáttmáli Evrópu sem tók gildi 

1953 var lögtekinn á Íslandi 1994, en ákvæði hans og viðaukar urðu þar með hluti 

af íslenskum lögum (Lög nr. 63/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu; Lára 

Helga Sveinsdóttir, 1998).  

 

Aþjóðasamningar SÞ um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi hafa verið fullgiltir að hálfu Íslands og hafa 

þeir réttarlegt gildi, því stjórnvöld skuldbinda sig til að virða ákvæði þeirra 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, á. á).  

 

Um atvinnu fatlaðra fjalla fjölþjóðlegu sáttmálarnir á þann hátt að öllum skal 

tryggður réttur til atvinnu að eigin vali, einnig skuli tryggð réttlát og hagkvæm 
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vinnuskilyrði ásamt vernd gegn atvinnuleysi. Hver maður á rétt á sömu greiðslu 

fyrir sama verk og endurgjald vegna vinnu skal tryggja honum og fjölskyldu hans 

mannasæmandi lífskjör (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 

Félagsmálasáttmáli Evrópu).  

 

Félagsmálasáttmáli Evrópu og Grunnreglur SÞ fjalla meðal annars um jafna 

þátttöku fatlaðra og skuldbinda aðildarríki sín til að viðurkenna sem meginreglu 

að þeir sem búi við fötlun skuli njóta mannréttinda til jafns við aðra 

þjóðfélagsþegna hvað varðar atvinnu. Hvetja þarf vinnuveitendur til að markmiðið 

náist og lögð er áhersla á ívilnandi og styrkjandi aðgerðir af hendi stjórnvalda 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, á. á).  

 

Gildandi lög og reglugerðir sem fjalla um vinnumarkaðinn mega hvorki mismuna 

fötluðu fólki né hindra atvinnuþátttöku þess. Aðildarríkin skuldbinda sig til að 

setja á stofn vinnumiðlun sem hefur það að markmiði að útvega fötluðu fólki 

atvinnu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, á. á).  

 

Lengi vel eða allt til ársins 1936 voru ekki til sérstök lög um málefni fatlaðs fólks 

á Íslandi. Frá árinu 1936 til ársins 1938 tóku gildi fern lög sem vörðuðu málefni 

fatlaðra. Það voru Lög um fávitahæli nr. 18/1936, Lög um alþýðutryggingar nr. 

74/1936, Lög um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla nr. 78/1936 og Lög 

um ófrjósemisaðgerðir nr. 16/1938 (Margrét Margeirssdóttir, 2001).  

 

Þörfum fatlaðra hafði verið mætt með fátækralöggjöf allt frá þjóðveldisöld og 

stuðst var við Ómagabálk Grágásar (Brynhildur Flóvenz, 2004). Lög um 

fávitastofnanir nr. 53/1967 felldu úr gildi lög um fávitahæli nr. 18/1936. Lög um 

aðstoð við þroskahefta tóku gildi 1979. Þau höfðu það markmið að tryggja 

þroskaheftum jafnrétti til móts við aðra samfélagsþegna og búa þeim skilyrði til 

að lifa sem eðlilegustu lífi í samfélaginu. Árið 1983 samþykkti Alþingi Lög um 

málefni fatlaðra nr. 41/1983 en þau voru fyrstu almennu lögin um málefni 

fatlaðra.  
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Núgildandi lög eru Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Í fyrstu grein þeirra laga 

segir að lögunum sé ætlað að: tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á 

við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. 

Sérstök ákvæði innan laganna leggja áherslu á að það eigi að skapa skilyrði fyrir 

fatlaða til sjálfstæðs lífs úti í samfélaginu, veita skuli fötluðum aðstoð við 

atvinnuleit og til að sinna starfi á almennum vinnumarkaði. Þróun í lagasetningu í 

þessum málaflokki hefur verið í þá átt að draga úr mismunum fatlaðra og annarra 

þjóðfélagsþegna. Lögð er áhersla á að tryggja réttindi þeirra til jafns við aðra, 

sjálfstæði, virðingu og rétt til að taka sjálfstæða ákvörðun um eigið líf. Lögin nr. 

59/1992 eru til að mynda frekar lög sem kveða á um þjónustu við fatlaða fremur 

en stofnanalög líkt og lög fyrri ára einkennast af (Brynhildur Flóvenz, 2004).  

 

Fyrir rétt um þremur árum voru samþykkt ný lög um vinnumarkaðsaðgerðir, lög 

nr. 55/2006. Með þeim er gert ráð fyrir því að atvinnumál fatlaðra og sú þjónusta 

sem tengist þeim flytjist frá Svæðisskrifstofum til Vinnumálastofnunar. Nýju 

lögin falla betur að þeim samþykktum SÞ sem Íslendingar eru aðilar að, en nýju 

lögunum er ætlað að setja atvinnumál fatlaðra undir sama hatt og annarra 

þjóðfélagsþegna. Breytingin felur í sér að atvinnumál fatlaðra verði því með sama 

hætti og hjá öðrum þegnum þjóðfélagsins. Í nefndaráliti kemur fram að 

félagsmálanefnd telur að þessar breytingar muni taka tíma (Þskj. 1340-742 og 788 

mál, 132 lgþ. 2005-2006) (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Nú í lok árs 2009 hefur 

flutningur frá Svæðisskrifstofum til Vinnumálastofnunar ekki enn farið fram og 

hefur honum verið frestað um óákveðinn tíma. Hugsanleg skýring á þessari 

seinkun á gildistöku laganna er að nýju lögin gera það að verkum að endurskoða 

þarf að hluta eldri lög um málefni fatlaðra.  

 

Af gildandi lögum og reglugerðum má ráða að stefna löggjafans í atvinnumálum 

fatlaðra er að finna fötluðu fólki störf á almennum vinnumarkaði og að því sé veitt 

aðstoð við að sinna starfinu. Áhersla er lögð á starfsráðgjöf sem miðar að því að 

afla fólki atvinnu við hæfi sem fer saman við starfsgetu, áhugasvið og framboð 

starfa. Lögð er áhersla á liðveislu á vinnustað sem og aðstoð við fatlaða við að 

rækja starf sitt á almennum markaði (Reglugerð um atvinnumál fatlaðra, nr. 

376/1996) (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  
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Lög nr. 59/1992 kveða á um að fatlað fólk skuli eiga forgang aðatvinnu hjá ríki 

eða sveitarfélögum ef hæfni þess er meiri eða jöfn hæfni annarra sem sækja um 

starf (Lög nr. 59/1992, 32. gr.).  

 

Löggjafinn leggur fram ákveðinn hvata til handa atvinnurekendum sem ráða til sín 

fatlaða einstaklinga. Í lögum um málefni fatlaðra er gert ráð fyrir að þær 

skipulagsheildir sem ráða til sín fatlaða einstaklinga í vinnu eða starfsþjálfun sé 

veitt endurgreiðsla (Lög nr. 59/1992, 6. gr.). Tryggingastofnun ríkisins hefur 

heimild til að semja við skipulagsheildir um endurgreiðslu hluta af föstum launum 

fatlaðs starfsmanns. Fatlaður starfsmaður fær greidd laun frá atvinnurekandanum  

eftir ríkjandi kjarasamningum líkt og aðrir starfsmenn en bætur hans skerðast á 

móti (Lög nr. 117/1993 um almannatryggingar, Reglugerð um öryrkjavinnu nr. 

159/1995, 1. og 3. gr.). 

 

Heildrænt skipulag skortir í atvinnuúrræðum fatlaðra einstaklinga. Lagasetning 

markar nokkuð skýra stefnu og þokast í átt að alþjóðlegum samþykktum sem 

Ísland er aðili að, en enn skortir nokkuð á að öll ákvæði laganna séu uppfyllt í 

raun. Færsla atvinnumála fatlaðra til Vinnumálastofnunar er skref í rétt átt, en rétt 

er að benda á að enn sem komið er þessi flutningur aðeins í orði. 

Svæðisskrifstofurnar sjá enn um atvinnumálin en með færslu atvinnumála til 

Vinnumálastofnunar er stefnt á að nýta sömu úrræði fyrir fatlaða og ófatlaða 

einstaklinga sem mun eiga þátt í að draga úr aðskilnaði. Koma þarf á virku 

samstarfi við vinnumarkaðinn um atvinnumál fatlaðra. Ýmsar stofnanir og kerfi 

koma að málefnum fatlaðra, þær þurfa að vinna saman, því þverfagleg samvinna 

er líklegri til að tryggja árangur í atvinnumálum fatlaðra.  

 

Íslensku sérfræðingarnir eru sjálfseignarstofnun og mun stofnuninn tilheyra þriðja 

geiranum. Íslenskir stjórnmálamenn eru eftirbátar annarra stjórnmálamanna á 

Norðurlöndunum og í Evrópu því þeir virðast ekki hafa áttað sig á mikilvægi 

þriðja geirans. Starfsemi þriðja geirans hefur jafnan verið þar sem hvorki einka- 

né opinberi geirinn ná til. Þriðji geirinn notast við margar leiðir til öflunar fjár og 

má þar til dæmis nefna frjáls framlög. Helsta vandamál skipulagsheilda innan 

þriðja geirans er að stór hluti fjárframlaga til hans er skattlagður og þarf að greiða 

skatt af fjármunum svo sem gjafafé og fjármagnstekjum 
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Í Bretlandi gætir framsýni í málefnum þriðja geirans og árið 2006 var stofnað 

ráðuneyti sem fer með málefni geirans (e. Office of the Third Sector). 

Stjórnmálamenn hafa undanþegið starfsemi þriðja geirans ýmsum íþyngjandi 

skattgreiðslum, sem dæmi má nefna fjármagnstekjuskatt, virðisaukaskatt og 

erfðafjárskatt.  

 

Um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur gilda lög nr. 33/1999 með 

síðari breytingum (76/2002, 35/2003, 49/2003, 108/2006, 98/2009). 

 

9.1 Ógnanir og tækifæri 

Hér verður gerð grein fyrir þeim ógnunum og tækifærum sem íslensku 

sérfræðingarnir standa frammi fyrir. Ógnanir og tækifæri eru þáttur í SVÓT 

yfirliti en þar sem erfitt getur reynst að greina styrkleika og veikleika fyrirtækis 

sem ekki hefur verið stofnað er farin sú leið að beina sjónum eingöngu að 

ógnunum og tækifærum þess.  

 

9.1.1 Ógnanir  

Ógnanir sem hugsanlega munu mæta Íslensku sérfræðingunum er að ekki takist að 

finna nægilegt fjármagn til að setja fyrirtækið á stofn. Nýlega kom í ljós að til að 

fá aðgang að þeirri reynslu og þekkingu sem Specialisterne hafa aflað sér þarf 

Umsjónarfélag einhverfra að greiða rúmlega sjö milljónir á núverandi gengi. Þetta 

er há upphæð fyrir lítið félag. Í samningnum kemur fram að þegar reksturinn er 

hafinn skulu Íslensku sérfræðingarnir greiða ákveðna upphæð af veltunni til 

Specialisterne. Þá er öll önnur fjármögnun eftir.  

 

Íslenska hagkerfið og skipulagsheildir í landinu hafa margar hverjar farið afar illa 

út úr þeirri efnahagslægð sem nú grúfir sig yfir landið. Kreppan hefur gert alla 

fjármögnun erfiðari og kostnaðarsamari. Færri skipulagsheildir eru aflögufærar og 

því verður erfiðara að afla styrkja til þessa verkefnis. Auk þess halda margar 

skipulagsheildir að sér höndum og þær vilja þá kannski síður taka þá áhættu að 

fara í samstarf við nýstofnað fyrirtæki sem enn á eftir að sanna sig.  
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9.1.3 Tækifæri 

Staða Íslensku sérfræðinganna á markaði ætti að opna fyrirtækinu dyr. Íslensku 

sérfræðingarnir verða sjálfseignarstofnun. Allur hagnaður mun því renna aftur til 

starfseminnar og gera henni kleift að eflast og dafna. Hugmyndafræðin sem 

starfsemin byggir á er líkleg til að höfða til fólks og viðhorf til fatlaðs fólks er 

jákvætt á Íslandi.  

 

Kvikmyndi Friðriks Þórs Friðrikssonar, Sólskinsdrengurinn, hefur einnig opnað 

Íslendingum sýn inn í heim fólks með einhverfu. Myndin vakti mikla athygli hér 

heima og var vel sótt.  

 

Í desember 2007 setti Félagsmálaráðuneytið fram metnaðarfulla 

stefnumótunarskýrslu í málefnum fatlaðra -Mótum framtíð- þjónusta við fötluð 

börn og fullorðna 2007-2016. Í þeirri skýrslu kemur fram einlægur vilji til að 

finna leiðir til að bæta það úrræðaleysi sem ríkt hefur í atvinnumálum fatlaðra. 

Meðal þess sem skýrslan leggur til er að atvinnumál allra landsmanna verði sett 

undir einn hatt og heyri undir Vinnumálastofnun. Því má vera ljóst að stefna 

stjórnvalda getur átt þátt í að greiða götu Íslensku sérfræðingana.  

 

Lauslegar viðræður eru hafnar við skipulagsheildir innan hátækniiðnaðarins á 

Íslandi og hafa þær lýst yfir áhuga á samstarfi við Íslensku sérfræðinganna.  

 

9.3 Næstu skref íslensku sérfræðinganna 

Þekkingarhópur innan Umsjónarfélags einhverfra sem stefnir að stofnun fyrirtækis 

í anda Specialisterne hefur komið ýmsu til leiðar síðan hann var stofnaður á 

vormánuðum 2009. Nú liggur beinast við að hópurinn móti stefnu fyrir íslensku 

starfsemina og finni viðskiptavini fyrir Íslensku sérfræðingana. Finna þarf leiðir 

til að hafa upp á og greina væntanlega íslenska sérfræðinga. Hvorki liggja fyrir 

tölur um fjölda einstaklinga sem koma til greina né upplýsingar um þá sérstöku 

hæfileika sem þessir einstaklingar búa yfir. Ekki liggur heldur fyrir við hvað 

þessir einstaklingar eru að fást í dag og hve margir eru með fast starf. Hópurinn 
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rennur því nokkuð blint í sjóinn með áætlun á fjölda einstaklinga sem koma til 

greina sem ráðgjafar íslenska fyrirtækisins. Finna þarf leiðir til að hafa upp á 

þessum einstaklingum.  

 

Áður en Íslensku sérfræðingarnir verða settir á stofn þarf að tryggja samstarf við 

félagslega geirann, ríkið og sveitarfélögin. Samstarf þarf einnig að vera til staðar 

við íslenska upplýsinga- og tækniiðnaðinn, vinnuveitendur og verkalýðsfélög. 

Umsjónarfélag einhverfra og Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins munu einnig 

hafa að gegna mikilvægu hlutverki við stofnun og rekstur Íslensku 

sérfræðinganna. Bæði Umsjónarfélagið og Greiningarstöðin búa yfir mikilli 

þekkingu og reynslu á einhverfu. Þessir aðilar gætu aðstoðað þekkingarhópinn við 

að hafa upp á einstaklingum sem búa yfir þeirri hæfni og styrkleikum sem 

Íslensku sérfæðingarnir leita eftir. Til að vel megi takast til frá upphafi er ráðgjöf 

frá þessu aðilum varðandi einhverfu, einkenni hennar og hvaða aðstæður þurfa að 

vera fyrir hendi afar mikilvægar fyrir Íslensku sérfræðingana. Einnig þarf að 

liggja ljóst fyrir hvernig fjármögnun verður háttað.  

 

Þekkingarhópurinn þarf nú í samstarfi við Specialisterne að fara að velta fyrir sér 

hver framtíðarsýn Íslensku sérfræðinganna eigi að vera. Setja þarf fram markmið 

sem nauðsynlegt er að uppfylla til að ná framtíðarsýninni og setja skýra stefnu 

sem vísar leiðina ásamt aðgerðaráætlun sem brýtur verkefnin niður í smærri 

verkþætti. Gæði og skýr stefnumótun á þeirri þjónustu sem Íslensku 

sérfræðingarnir munu bjóða upp á er forsenda rekstursins. Viðskiptaleg gildi og 

arðsemissjónarmið eru mikilvæg. Fjárfestingar þurfa að skila arði, þó 

arðsemiskrafa félagslegra skipulagsheilda sé ekki jafnhá og hjá 

skipulaglagsheildum einkageirans. Ef ekki er gætt að arðseminni er hætt við að 

fyrirtækið fari halloka í rekstri.  

 

Faglegur undirbúningur er nú þegar hafinn. Skoska ráðgjafafyrirtækið CEiS sem 

hefur 25 ára reynslu í ráðgjöf af stofnun samfélagslegra skipulagsheilda leiðir 

undirbúninginn í Skotlandi, Íslandi og í Þýskalandi. CEiS er óháður þriðji aðili 

sem vinnur meðal annars að því að koma á fót Specialisterne í Skotlandi. Þann 8. 

desember 2009 mætti ráðgjafi frá fyrirtækinu ásamt Bahara Haghsenas, fulltrúa 

frá Specialisterne til Íslands og var haldinn fundur á Nordica með helstu aðilum 
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sem munu koma að stofnun Íslenskra sérfræðinga með einum eða öðrum hætti. 

Hlutverk þeirra var að gera fýsileikakönnun fyrir Ísland. Niðurstöðu 

könnunarinnar er að vænta í febrúar 2010. Kostnaður við fýsileikakönnunina er  

5.000 evrur og greiða þarf 10.000 evrur fyrir viðskiptaáætlunina auk þess sem 

greiða þarf fyrir fjögurra til sex vikna vinnu við gagnaöflun. Fjármögnun þessara 

hluta hefur verið að mestu tryggð en Umsjónarfélagi einhverfra stendur straum af 

henni að stærstum hluta.  

 

9.3.1 Hver er ágóðinn? 

Ágóðinn af stofnun Íslensku sérfræðinganna er þríþættur. Í fysta lagi má nefna 

ágóða fyrir samfélagið því bætur til einstaklinga með einhverfu lækka þar sem 

þessir einstaklingar sem ráðast til Íslensku sérfræðinganna hverfa af örorkubótum 

og fá greidd laun fyrir vinnu sína. Skatttekjur aukast, því samfélagið fær 

skatttekjur af launum íslensku ráðgjafanna. Þannig eykur starfsemi Íslensku 

sérfræðinganna verðmæti.  

 

Upplýsinga- og tækniiðnaðurinn nýtur einnig góðs af starfsemi Íslensku 

sérfræðinganna, því gæði aukast, þar sem einstaklingar með einhverfu hafa getu 

til að einbeita sér að afmörkuðum viðfangsefnum í langan tíma án þess að missa 

einbeitingu eða úthald. Afköst verða betri, prófunum er skilað með færri villum og 

á skemmri tíma. Samstarfið getur leitt til aukinnar starfsánægju hjá því dregið er 

úr álagi eða áreiti á vinnustað og verkferlar eru skipulagðir upp á nýtt. 

Vinnustaðarumhverfið verður að vera fyrirséð og fyrirmæli skýr. Allt er þetta til 

þess fallið að auka starfsánægju starfsmanna. Samstarf við Íslensku sérfræðingana 

getur leitt til aukins hagnaðar fyrir atvinnugreinina. Afar mikilvægt getur verið 

fyrir skipulagsheildir innan hugbúnaðarþróunar að búnaður þeirra komist sem 

fyrst á markað. Villur í hugbúnaði eða kerfum geta skaðað orðspor eða vörumerki 

skipulagsheilda. Því má vera ljóst að tími og vandvirkni geta skapað virðisauka 

fyrir skipulagsheildir.  

 

Einstaklingar með einhverfu njóta kannski hvað mest ágóða af stofnun Íslensku 

sérfræðinganna. Með stofnuninni fá þeir störf við hæfi í stað þess að vera 

einangraðir heima á örorkubótum. Sjálfstraust þessara einstaklinga mun aukast 
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auk þess sem þeir munu sjá tilgang með störfum sínum þar sem starfið er 

krefjandi og í samræmi við hæfni þeirra og styrkleika. Jafnframt fá þeir hlutverk í 

samfélaginu, framlag þeirra verður metið og þeir verða þátttakendur í samfélaginu 

til jafns við aðra þjóðfélagsþegna.   
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10. Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur víddum stefnumiðaðrar stjórnunar verið beitt til að greina 

þá fjölmörgu þætti sem huga þarf að í starfsemi fyrirtækis. Meginmarkmið með 

greiningarvinnunni var annars vegar að svara rannsóknarspurningunni sem lagt 

var af stað með í upphafi og hins vegar að leitast við að setja lærdóminn um 

fyrirtækið í samhengi við íslenskar aðstæður og kanna hvort sambærilegt fyrirtæki 

gæti þrifist á Íslandi. Rannsóknarspurningin er: Hvers konar fyrirtæki er 

Specialisterne, hvernig hefur það þróast og hvers vegna? 

 

Specialisterne er fyrirtæki sem tilheyrir þriðja geiranum. Það keppir á markaði og 

leggur áherslu á aðgreiningu út frá gæðum. Árangur fyrirtækisins í 

hugbúnaðarprófunum hefur vakið athygli í Danmörku og hefur orðspor þess 

ferðast víðar. Fyrirtækið er sérstakt fyrir þær sakir að starfsmennirnir sem sinna 

hugbúnaðarprófunum, en þeir kallast ráðgjafar innan fyrirtækisins, eru allir með 

greiningu á einhverfurófinu. Specialisterne er fyrirtæki sem byggir á hugsjón, en 

innri starfsemi kallar á þrautseigju og raunsæi til að hugmyndarfræðin ná fram að 

ganga. Specialisterne leggja fram nýja nálgun eða viðhorf þar sem ekki er einblínt 

á skerðingu ráðgjafanna heldur þá hæfileika og styrkleika sem þeir búa yfir. 

Viðhorfið er líklegt til að ryðja hindrunum úr vegi og gefa ráðgjöfunum tækifæri á 

jákvæðri og uppbyggjandi vinnutengdri reynslu. 

 

Specialisterne er enn að mótast og er fyrirtækið í mikilli þróun. Í upphafi störfuðu 

ráðgjafarnir hjá Specialisterne en nú eru þeir flestir staðsettir hjá 

viðskiptavinunum. Sú tilhögun gerir þeim starfsmönnum viðskiptarvinarins sem 

sjá um þróun hugbúnaðar auðveldar að fylgjast með gangi mála og vera í stöðugu 

sambandi við prófunaraðilann. Huga þarf að ákveðnum atriðum til að samstarfið 

við ráðgjafana gangi sem best. Þessi atriði lúta að umhverfinu, en lágmarka þarf 

allt áreiti sem getur haft truflandi áhrif á ráðgjafana og dregið úr afköstum þeirra. 

Viðskiptavinur sem ræður til sín ráðgjafa frá Specialisterne þarf að tilnefna 

tengilið sem hefur það hlutverk að fylgjast vel með ráðgjafanum, stýra honum og 

hvetja til góðra verka.  
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Stjórnendur hafa fundið fyrir miklum áhuga á fyrirtækinu og hafa áhugasamir 

aðilar lýst yfir áhuga að stofna fyrirtæki í anda Specialisterne í öðrum löndum. 

Upphaflega var fyrirtækið í eigu stofnandans Thorkil Sonne og hætti hann 

fjárhagslegu öryggi sínu til að setja það á fót. Í desember 2008 stofnaði Thorkil 

sjálfseignarstofnunina Specialist People Foundation og ánafnaði Thorkil 

Specialisterne til hennar. Þessa þróun má rekja til þess mikla áhuga sem aðilar í 

Danmörku og í öðrum löndum sýndu Specialisterne. Lengi hafði vafist fyrir 

Thorkil hvernig stækka mætti fyrirtækið. Hann valdi þá leið að stofna Specialist 

People Foundation sem mun hafa það hlutverk að aðstoða áhugasama aðila frá 

öðrum löndum að koma á fót Specialisterne. Thorkil vill gjarnan að sú þekking 

sem Specialisterne hefur öðlast nýtist og komi fólki með einhverfu til góða, hvar 

sem það býr í heiminum. Einnig að aðrir hópar einstaklinga með ósýnilega fötlun 

fái hvatningu af starfseminni og hægt verði að yfirfæra þá þekkingu og reynslu 

sem starfsemin hefur öðlast öðrum til hagsbóta. 

 

Stjórnendur Specialisterne leggja áherslu á að finna markaðstækifæri þar sem nýta 

má þá hæfileika sem mannauðurinn býr yfir, frekar en að þröngva starfsmönnum 

inn í ákveðna menningu eða markað. Sjónarmið þeirra leggur áherslu á ákveðið 

mat, ræktun og beislun á duldum hæfileikum sem til að mynda þeir sem ekki falla 

undir skilgreiningu á hinum hefðbundna starfsmanni búa yfir. Það krefst 

frumkvöðlakrafts af hendi stjórnenda að skapa rými á markaðnum sem býður 

velkomna þá hæfileika sem einhverfur starfsmaður býr yfir sem annars væri 

álitinn ónothæfir í hefðbundinni skipulagsheild eða atvinnugrein. 

 

En getur sambærilegt fyrirtæki og Specialisterne þrifist á Íslandi? 

Rekstrarumhverfi íslenskra skipulagsheilda er afar erfitt um þessar mundir. 

Óvissuþættirnar eru margir og erfitt er að móta stefnu til framtíðar. 

Skipulagsheildir innan þriðja geirans njóta ekki undanþágu frá skatti eða ívilnandi 

aðgerða af hálfu stjórnvalda á Íslandi eins og í Evrópu eða hinum 

Norðurlöndunum. Atvinnuleysi er vaxandi vandamál í landinu og óvissa ríkir um 

eignarhald skipulagsheilda og hverjar munu lifa af í því erfiða árferði sem nú ríkir. 

Staða íslensks gjaldmiðils er veik og gjaldeyrishöft eru í landinu sem draga úr 

áhuga fjárfesta. Að öllum líkindum mun verða erfitt að fjármagna Íslensku 

sérfræðingana og fyrirséð er að hið opinbera mun þurfa að fara í mikinn 
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niðurskurð á næstu tveimur árum og því takmarkað hægt að sækja fé í sjóði 

ríkisins.  

 

Rannsakandi telur að ef fjármögnun sé tryggð sé grundvöllur fyrir stofnun 

Íslenskra sérfræðing hér á landi. Specialisterne byggir á frumkvöðlahugsun og er 

kærkomin viðbót inn í þá flóru skipulagsheilda sem fyrir eru á markaði. 

Fyrirtækið á sér ekki fyrirmynd í íslensku samfélagi. Íslensku sérfræðingarnir 

hafa hugsað sér að nýta þann vannýtta mannauð sem falinn er í einstaklingum með 

sérgáfu en sem hafa skerta félagslega færni sem fram til þessa hefur komið í veg 

fyrir að hæfileikar þeirra hafi fengið að njóta sín. Með stofnun Íslensku 

sérfræðinganna öðlast einstaklingar með einhverfu tækifæri til þess að sýna hvað í 

þeim býr og framlag þeirra til samfélagsins verður metið af verðleikum. Þeir 

fengju greidd samkeppnishæf laun og staða þeirra innan samfélagsins yrði um leið 

betri. Auk þess væri starf hjá slíku fyrirtæki væri líklegt til að ýta undir bætta 

sjálfsmynd þessara einstaklinga.  

 

Skipulagsheildir innan upplýsinga- og tækniiðnaðarins hafa lýst yfir áhuga á 

samstarfi við Íslensku sérfræðingana. Ekkert er þó enn fast í hendi og viðræður 

eru enn á byrjunarreit.  

 

Sú stoðþjónusta sem fyrir hendi er á Íslandi er til þess fallin að styðja við 

starfsemi Íslensku sérfræðinganna. Vinnustaðasamningar TR ættu einnig að greiða 

fyrir samstarfi þeirra og skipulagsheilda í upplýsinga- og tækniiðnaðinum. Alþingi 

Íslendinga hefur sett lög um vinnumarkaðsaðgerði, þar sem markmiðið er að 

draga úr aðgreiningu fatlaðra og ófatlaðra. Nú vantar aðeins herslumuninn á þessi 

lög verði virk, en enn eru þau aðeins í orði en ekki á borði. Með gildistöku 

laganna eru Íslendingar nær því markmiði að stefnumótun um málefni fatlaðra sé 

hluti af allri almennri ákvarðanatöku stjórnsýslunnar.  

 

Áður en Íslensku sérfræðingarnir verða stofnaðir þarf að tryggja samvinnu milli 

geiranna þriggja. Stoðþjónustan er ýmist í höndum hins opinbera eða þriðja 

geirans og viðskiptavinina er að finna í einkageiranum.  
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Á Íslandi er þörf á nýrri sýn og viðhorfum til að ná fram markmiðum íslensku 

laganna og samþykktum SÞ um jafnrétti, eðlilegt líf og virka þátttöku fatlaðra í 

samfélaginu til jafns við aðra þjóðfélagsþegna.  

 

Hugsum Ljónstönn fyrir alla starfsmenn svo ekki fari forgörðum hæfileikar sem 

samfélagið þarfnast.   
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