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Abstract	  

	  

X-‐teams,	  or	  „extreme	  teams“,	  are	  defined	  by	  Deborah	  Ancona	  et.al	  as	  teams	  that	  go	  
beyond	  their	  limits,	  even	  further	  than	  they	  themselves	  believe	  they	  can	  reach,	  and	  
seek	  to	  focus	  on	  a	  clear	  and	  single	  aim.	  Research	  has	  demonstrated	  that	  X-‐teams	  
tend	  to	  outperform	  traditional	  teams.	  X-‐teams	  link	  to	  various	  groups,	  both	  inside	  
and	  outside	  their	  organization,	  combining	  innovation,	  adaptability	  and	  mechanics	  of	  
execution.	  This	  thesis	  applies	  the	  X-‐team	  theory	  to	  real	  project	  teams	  performing	  in	  
four	  pioneering	  Icelandic	  manufacturing	  companies.	  The	  companies	  operate	  in	  
business	  environments	  that	  are	  quite	  diverse	  in	  terms	  of	  organizational	  structure	  
and	  politics,	  but	  have	  all	  achieved	  leading	  positions	  in	  their	  fields	  in	  an	  international	  
context.	  The	  aim	  here	  is	  to	  investigate,	  through	  interviews	  with	  four	  project	  
managers,	  the	  extent	  to	  which	  the	  project	  teams	  proceed	  in	  a	  manner	  similar	  to	  X-‐
teams.	  This	  involves	  looking	  into	  the	  characteristics	  of	  their	  work	  procedures,	  their	  
strengths	  and	  weaknesses,	  and	  the	  ways	  in	  which	  they	  maintain	  links	  with	  
stakeholders.	  The	  results	  of	  this	  research	  show	  that	  these	  internationally	  successful	  
companies	  have	  a	  number	  of	  features	  in	  common	  with	  X-‐teams.	  Their	  aims	  are	  clear,	  
they	  are	  committed	  to	  reach	  them,	  they	  select	  the	  team	  members	  carefully	  
according	  to	  the	  particular	  task	  ahead,	  and	  are	  generally	  flexible	  and	  open	  to	  
innovation	  and	  new	  market	  opportunities.	  Thus,	  in	  terms	  of	  project	  management,	  
they	  serve	  as	  good	  models	  for	  other	  companies.	  

	  
Key	  concepts;	  teams,	  X-‐teams,	  high-‐performing,	  learning,	  effective,	  interdisciplinary,	  
creativity,	  innovation.	  	  
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Úrdráttur	  

	  

X-‐teymi	  ,	  „extreme	  teams“,	  eru	  skilgreind	  af	  Deborah	  Ancona	  og	  félögum	  sem	  teymi	  
sem	  fara	  fram	  yfir	  takmörk	  sín.	  Þau	  fara	  lengra	  en	  þau	  halda	  að	  þau	  komist	  og	  leggja	  
aðaláherslu	  á	  að	  einbeita	  sér	  að	  einu	  skýru	  takmarki.	  Rannsóknir	  sýna	  að	  X-‐teymi	  
skila	  betri	  árangri	  en	  hefðbundin	  teymi.	  X-‐teymi	  tengjast	  bæði	  inn	  á	  við	  og	  út	  á	  við	  og	  
tvinna	  saman	  nýsköpun,	  aðlögunarhæfni	  og	  framkvæmd.	  Hér	  er	  kenningin	  um	  X-‐
teymi	  borin	  saman	  við	  verkefnateymi	  hjá	  fjórum	  íslenskum	  framleiðslu-‐	  og	  
frumkvöðlafyrirtækjum	  sem	  vinna	  öll	  í	  ólíku	  viðskiptaumhverfi	  hvað	  varðar	  regluverk	  
og	  pólitík.	  Fyrirtækin	  hafa	  öll	  náð	  forustu	  á	  alþjóðavettvangi.	  Með	  viðtölum	  við	  fjóra	  
verkefnastjóra	  er	  kannað	  að	  hvaða	  leyti	  vinna	  verkefnateyma	  í	  fyrirtækjunum	  sé	  
lík	  X-‐teymum.	  Skoðað	  er	  hvað	  einkennir	  teymisvinnuna,	  hverjir	  styrkleikar	  og	  
veikleikar	  hennar	  eru	  og	  hvernig	  tengslum	  við	  hagsmunaaðila	  er	  háttað.	  Niðurstöður	  
rannsóknarinnar	  sýna	  að	  íslensku	  fyrirtækin,	  sem	  hafa	  náð	  mjög	  langt	  hvert	  á	  sínu	  
sviði	  í	  alþjóðlegu	  viðskiptaumhverfi,	  eiga	  það	  sameiginlegt	  með	  X-‐teymum	  að	  þau	  
hafa	  skýr	  markmið,	  einbeittan	  vilja	  til	  þess	  að	  ná	  takmarki	  sínu,	  velja	  teymismeðlimi	  
eftir	  viðfangi	  hverju	  sinni	  og	  eru	  sveigjanleg	  og	  opin	  fyrir	  nýjungum	  hvað	  varðar	  ný	  
tækifæri	  á	  markaði	  og	  eru	  því	  góðar	  fyrirmyndir	  fyrir	  önnur	  fyrirtæki	  í	  
verkefnastjórnun.	  	   
	  
Lykilorð;	  teymi,	  X-‐teymi,	  verkefnahópur,	  verkefnateymi,	  árangur,	  þverfaglegur,	  
sköpun,	  nýsköpun.	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  

1.	  Inngangur	  

	  
Í	  meistaranámi	  í	  verkefnastjórnun	  við	  Háskólann	  í	  Reykjavík	  er	  lögð	  megináhersla	  á	  
teymisvinnu,	  þar	  sem	  unnið	  er	  með	  viðfangsefni	  sem	  tengjast	  atvinnulífinu.	  En	  hvers	  
vegna	  skilar	  teymisvinna	  ekki	  betri	  árangri	  en	  raun	  ber	  vitni?	  Hvernig	  er	  hægt	  að	  
tryggja	  að	  teymisvinnan	  skili	  betri	  árangri?	  
	  	  
Deborah	  Ancona	  er	  prófessor	  í	  stjórnun	  við	  MIT	  Sloan	  School	  of	  Management	  	  
(Ancona,	  Bresman	  og	  Caldwell,	  2009).	  Hún	  hefur	  síðastliðin	  25	  ár	  stundað	  rannsóknir	  
á	  því	  hvers	  vegna	  verkefnateymi	  nái	  ekki	  betri	  árangri.	  Í	  rannsóknunum	  eru	  borin	  
saman	  „hefðbundin	  teymi“	  og	  X-‐teymi	  en	  hefðbundin	  teymi	  eru	  þau	  teymi	  sem	  
starfa	  eingöngu	  innan	  ramma	  fyrirtækisins.	  X-‐teymi	  eru	  skilgreind	  sem	  teymi	  sem	  
starfa	  út	  á	  við,	  þ.e.	  leggur	  aðaláherslu	  á	  að	  vinna	  með	  gott	  tengslanet	  sem	  hjálpar	  
teyminu	  að	  nálgast	  þá	  sérfræðinga	  sem	  það	  þarf	  á	  að	  halda	  til	  þess	  að	  gera	  afurðina	  
nýja	  og	  spennandi.	  Einnig	  fer	  teymið	  út	  til	  viðskiptavinarins	  og	  gerir	  kannanir	  og	  
prófanir	  í	  beinum	  tengslum	  við	  þá.	  Deborah	  Ancona	  og	  félagar	  (Ancona	  o.fl.,	  2009)	  
skilgreina	  „extreem	  teams“	  eða	  X-‐teymi	  sem	  teymi	  sem	  fara	  fram	  yfir	  takmörk	  sín.	  
Þau	  fara	  lengra	  en	  þau	  halda	  að	  þau	  komist	  og	  leggja	  aðaláherslu	  á	  að	  einbeita	  sér	  að	  
einu	  skýru	  takmarki.	  Fimm	  meginatriði	  einkenna	  X-‐teymi	  en	  þau	  eru;	  ytri	  virkni,	  öflug	  
tengsl,	  stækkanleg	  tengsl,	  sveigjanleg	  teymi	  og	  verklok.	  Hefðbundin	  teymi	  
einkennast	  af	  innri	  „fókus“,	  tengslum	  við	  aðra	  meðlimi,	  einum	  tengslum,	  sama	  teymi	  
og	  verklokum	  (Ancona,	  Bresman	  og	  Kaeufer,	  2002,	  bls.	  37).	  	  
	  
Meginmarkmið	  rannsóknarinnar	  er	  að	  kanna	  hvað	  sé	  líkt	  með	  X-‐teymum	  og	  
hefðbundnum	  verkefnateymum	  hjá	  fjórum	  verkefnastjórum	  í	  íslenskum	  fyrirtækjum	  
á	  alþjóðarmarkaði.	  Rannsóknarspurningin	  er:	  „Hvað	  er	  líkt	  með	  X-‐teymum	  (X-‐teams)	  
og	  verkefnateymum	  hjá	  fjórum	  verkefnastjórum	  í	  íslenskum	  framleiðslu-‐	  og	  
frumkvöðlafyrirtækjum?“	  
	  
	  
Til	  þess	  að	  fá	  svar	  við	  rannsóknarspurningunni	  voru	  tekin	  viðtöl	  við	  fjóra	  
verkefnastjóra	  hjá	  fjórum	  ólíkum	  íslenskum	  framleiðslu-‐	  og	  frumkvöðlafyrirtækjum	  
sem	  hafa	  öll	  náð	  forustu	  á	  alþjóðlegum	  mörkuðum.	  	  
	  
Í	  næsta	  kafla	  er	  fjallað	  um	  mikilvægi	  verkefnateyma.	  Því	  næst	  er	  fjallað	  um	  X-‐teymi	  
Deborah	  og	  félaga	  (Ancona	  o.fl.,	  2002),	  þar	  sem	  þau	  bera	  hefðbundin	  teymi	  saman	  
við	  X-‐teymi.	  Einnig	  er	  fjallað	  um	  hugmyndir	  Thomas	  Friedman	  um	  „The	  flat	  world“	  
(Friedman,	  2007)	  en	  Deborah	  og	  félagar	  (Ancona	  og	  Bresman,	  2007)	  byggja	  kenningu	  
sína	  á	  hugmyndum	  hans.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
2.	  Fræðileg	  umfjöllun	  
	  
Hér	  verður	  í	  upphafi	  fjallað	  almennt	  um	  það	  hversu	  mikilvæg	  verkefnateymi	  eru.	  
Síðan	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  kenningu	  Deborah	  og	  félaga	  um	  X-‐teymi	  og	  samanburði	  
þeirra	  á	  X-‐teymum	  og	  hefðbundnum	  teymum	  (Ancona	  o.fl.,	  2002)	  og	  hugmyndum	  
Thomas	  Friedman	  um	  „The	  flat	  world“	  (Friedman,	  2007).	  	  
	  
Haukur	  Ingi	  Jónsson	  (2011)	  skilgreinir	  teymi	  sem	  hóp	  einstaklinga	  sem	  vinna	  saman	  
og	  eru	  tengdir	  að	  því	  leyti	  að	  þeir	  þurfa	  að	  sameina	  krafta	  sína	  til	  þess	  að	  leysa	  
sameiginleg	  verkefni	  og	  ná	  ákveðnum	  markmiðum.	  Hann	  segir	  enn	  fremur	  að	  teymi	  
séu	  „tiltekin	  gerð	  af	  hópum,	  með	  ákveðin	  sérkenni,	  þótt	  þau	  geti	  verið	  fjölbreytileg.	  Í	  
þeim	  er	  áherslan	  venjulega	  lögð	  á	  tiltekin	  viðfangsefni	  og	  þau	  starfa	  oft	  undir	  álagi	  
vegna	  tímatakmarkana	  og	  samkeppni“	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson,	  2012,	  bls.	  109).	  	  
	  
Forsyth	  (Forsyth,	  2010,	  bls.	  281)	  skýrir	  frá	  því	  sem	  gerist	  í	  teymum.	  Hann	  segir	  að	  	  
þegar	  einstaklingar	  koma	  saman	  í	  hóp	  með	  hæfileika	  sína	  og	  starfsorku,	  þá	  gerist	  
eitthvað	  meira	  en	  þegar	  einstaklingurinn	  vinnur	  einn	  að	  verkefnum	  sínum.	  
Samsetningin	  í	  teyminu	  þarf	  að	  vera	  þannig	  að	  liðsmenn	  þess	  geti	  bætt	  hvorn	  annan	  
upp	  og	  séu	  skuldbundnir	  til	  þess	  að	  vinna	  að	  sameiginlegu	  markmiði	  innan	  teymis,	  
þar	  sem	  einstaklingarnir	  hafa	  bæði	  áhrif	  sem	  einstaklingar	  og	  sem	  teymi	  (Forsyth,	  
2010,	  bls.	  281).	  	  
	  
Í	  Hugtakalykli	  Verkefnastjórnunarfélags	  Íslands,	  sem	  er	  þýðing	  á	  hugtakagrunni	  IPMA	  
og	  notaður	  til	  þess	  að	  undirbúa	  íslenska	  verkefnastjóra	  fyrir	  vottun,	  kemur	  fram:	  
„Verkhópur	  samanstendur	  af	  einstaklingum	  með	  mismunandi	  fagþekkingu	  sem	  
ætlað	  er	  að	  vinna	  að	  sameiginlegum	  markmiðum.	  Samstilltur	  hópur	  er	  oft	  lykilinn	  að	  
árangri	  og	  verkefnastjórinn	  ætti	  því	  að	  þekkja	  það	  ferli	  er	  liggur	  að	  baki	  því	  að	  breyta	  
hóp	  einstaklinga	  í	  samstillt	  teymi.	  Ræsifundir,	  vinnufundir	  og	  námskeið	  hrista	  fólk	  
saman	  og	  eru	  liðir	  í	  því	  að	  skapa	  góðan	  liðsanda	  innan	  hóps“	  (Steinunn	  Huld	  
Atladóttir	  1966,	  2002,	  bls.	  44).	  
	  
„Verkefnastjórinn	  þarf	  einnig	  að	  vera	  vakandi	  fyrir	  þeim	  þáttum	  sem	  geta	  hindrað	  
gott	  samstarf.	  Taka	  verður	  tillit	  til	  menningarlegs	  og	  menntunarlegs	  bakgrunns	  
einstaklinga,	  sem	  og	  þeirra	  forsenda	  sem	  liggja	  að	  baki	  þátttöku	  þeirra	  í	  verkefninu.	  
Loks	  verður	  að	  taka	  vinnuaðstöðu	  og	  vinnuaðferðir	  einstaklinganna	  með	  í	  
reikninginn“	  (Steinunn	  Huld	  Atladóttir	  og	  Ómar	  Imsland,	  2003,	  bls.	  44)	  
	  
Mikilvægt	  er	  að	  taka	  tillit	  til	  þróunar	  hópsins	  sem	  styður	  eða	  hindrar	  framkvæmd	  
verkefnis	  en	  Tuckman	  (eins	  og	  vitnað	  er	  til	  í	  Forsyth,	  2010,	  bls.	  20)	  bjó	  til	  módel	  sem	  
sýnir	  þróun	  verkefnateyma.	  Hér	  að	  neðan	  má	  sjá	  útskýringarmynd	  af	  módeli	  
Tuckmans.	  
	  



	  
	  
(Forsyth,	  2010,	  bls.	  20)	  
	  
Þetta	  módel	  er	  mjög	  þekkt	  í	  verkefnastjórnun	  en	  Tuckman	  setur	  það	  upp	  í	  fjórum	  
aðalstigum.	  Fyrsta	  stigið	  er	  myndun	  (e.	  forming)	  teymisins.	  Á	  þessu	  stigi	  er	  
verkefnateymið	  að	  kynnast	  og	  þá	  geta	  ýmsar	  hindranir	  verið	  á	  veginum,	  eins	  og	  
óöryggi	  og	  óframfærni.	  Annað	  stigið	  er	  barátta	  (e.	  storming).	  Á	  þessu	  stigi	  getur	  
orðið	  valdabarátta,	  þar	  sem	  neikvæðni	  og	  óþol	  eru	  einkennandi	  og	  allir	  þurfa	  að	  
koma	  skoðunumsínum	  og	  sérþekkingu	  á	  framfæri.	  Eftir	  þetta	  fer	  teymið	  að	  mótast	  
saman	  og	  samvinna	  (e.	  norming)	  einkennir	  verkefnateymið	  þar	  sem	  liðsmenn	  koma	  
sér	  saman	  um	  samskiptareglur	  og	  stundvísi.	  Þarna	  eru	  teymismeðlimir	  tilbúnir	  til	  
þess	  að	  hlusta	  og	  styðja	  hvern	  annan	  til	  þess	  að	  verkefnið	  gangi	  vel.	  Þá	  kemur	  
framkvæmd	  (e.	  performing).	  Á	  þessu	  stigi	  er	  komin	  starfsgleði	  og	  góður	  liðsandi	  í	  
teymið	  og	  teymismeðlimir	  eru	  farnir	  að	  styðja	  hver	  annan.	  Tuckman	  bætir	  síðan	  við	  
einu	  stigi	  sem	  er	  lok	  (e.	  adjorning).	  Þá	  er	  verkefninu	  lokið	  eða	  gera	  þarf	  hlé	  á	  
verkefninu.	  
	   	  
Samkvæmt	  hugmyndum	  DuBrin	  (DuBrin,	  2004)	  þarf	  að	  hafa	  ýmislegt	  í	  huga	  ef	  vinna	  
verkefnateyma	  á	  að	  ganga	  upp.	  Mikilvægt	  er	  að	  teymin	  nái	  að	  vinna	  vel	  saman	  og	  
kynnast	  innbyrðis,	  ásamt	  því	  að	  kynna	  sér	  fyrirtækið	  og	  vinnuumhverfið.	  Til	  þess	  að	  
góð	  samvinna	  náist	  þurfa	  teymismeðlimir	  að	  hafa	  vilja	  til	  þess	  að	  leysa	  hin	  ýmsu	  mál,	  
bera	  sameiginlega	  ábyrgð,	  fá	  góðan	  stuðning	  frá	  fyrirtækinu,	  hafa	  trú	  á	  verkefninu,	  
sýna	  ferlum	  og	  starfsreglum	  hollustu,	  en	  samkvæmt	  DuBrin	  (DuBrin,	  2004)	  hafa	  7-‐10	  
manna	  hópar	  reynst	  besta	  stærðin.	  Einnig	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  teymið	  hafi	  sterkan	  
og	  mjög	  einbeittan	  leiðtoga	  sem	  leiðir	  teymið	  áfram	  (DuBrin,	  2004).	  
	  	  
	  
	  
	  
	  



Í	  hnattvæðingunni	  sem	  hefur	  opnast	  með	  Internetinu	  virðist	  breyting	  á	  
verkefnateymum	  nauðsynleg	  vegna	  þess	  að	  viðskiptaheimurinn	  breytist	  mjög	  ört	  í	  
samræmi	  við	  Internetið	  (Management	  v	  Espanol,	  2010).	  Deborah	  Ancona	  prófessor	  í	  
stjórnun	  við	  MIT	  Sloan	  School	  of	  Management	  ásamt	  samprófessorum	  og	  nemendur	  
við	  skólann	  hafa	  stundað	  rannsóknir	  á	  þessu	  sviði	  í	  25	  ár.	  Þau	  komust	  að	  því	  að	  teymi	  
þurfa	  að	  leggja	  „extra“	  mikið	  á	  sig	  til	  þess	  að	  góður	  árangur	  náist	  í	  verkefnateymum	  
(Ancona	  o.fl.,	  2009).	  Deborah	  kallar	  þessi	  teymi	  X-‐teams	  (e.	  extreem	  teams).	  
Deborah	  og	  félagar	  athuguðu	  hvers	  vegna	  vinna	  verkefnateyma	  gengi	  ekki	  upp.	  Þau	  
komust	  að	  því	  að	  jafnvel	  þó	  að	  verkefnateymið	  væri	  rétt	  samsett	  og	  öll	  vinna	  þess	  
virtist	  ganga	  vel,	  þá	  sýndu	  sölutölur	  fyrirtækjanna	  ekki	  sömu	  niðurstöðum.	  	  
Rannsóknir	  sýna	  að	  aðeins	  í	  50%	  tilvika	  gengur	  vinna	  góðra	  verkefnateyma	  upp	  
(Ancona	  o.fl.,	  2002,	  bls.	  34).	  	  	  
	  
Hér	  að	  neðan	  er	  tafla	  sem	  sýnir	  hvers	  konar	  fyrirtæki	  Deborah	  og	  félagar	  (Ancona	  
o.fl.,	  2002,	  bls.	  34)	  rannsökuðu,	  hvernig	  rannsóknaraðferðir	  þau	  notuðu,	  fjölda	  
teyma	  og	  lengd	  rannsóknar.	  	  
	  

Tegund	  fyrirtækis	  
Fjöldi	  
teyma	  

Lengd	  
rannsóknar	   Rannsóknaraðferð	  

Símafyritæki	   100	   4	  mánuðir	   Viðtöl,	  kannanir	  
Ráðgjafarfyritæki	  á	  
menntunarsviði	   5	   1	  ár	   Viðtöl,	  kannanir	  

Fimm	  háþróuð	  tækni-‐	  
framleiðslufyritæki	   45	   2	  ár	  

Viðtöl,	  kannanir,	  skráning	  
(logs),	  athugun	  
(observations)	  

Fjölþjóðlegt,	  
meðalstórt	  olíu-‐
fyrirtæki	   2	  

Líftími	  
verkefnis	   Project	  reports	  

Framleiðslufyrirtæki	  
með	  tölvur	   5	   2	  ár	   Viðtöl,	  kannanir	  

Stórt	  lyfjafyrirtæki,	  	  
3.	  einingar	   12	   2	  ár	  

Viðtöl,	  kannanir,	  
athuganir,	  skýrslur	  

fyrirtækisins	  
	  
(Ancona	  o.fl.,	  2002,	  bls.	  34)	  
	  
Deborah	  og	  félagar	  skoðuðu	  hvernig	  teymisvinnan	  væri	  innan	  fyrirtækjanna	  og	  
hvernig	  fyrirtækjunum	  gengi	  að	  selja	  vöru	  sína.	  Þau	  báru	  saman	  sölutölur	  
verkefnateyma	  hjá	  ákveðnu	  símafyrirtæki	  í	  Bandaríkjunum.	  og	  Þau	  komust	  að	  því	  að	  
þrátt	  fyrir	  að	  verkefnateymin	  væru	  að	  vinna	  mjög	  vel	  saman,	  þá	  var	  sala	  fyrirtækisins	  
ekki	  að	  skila	  jafn	  góðum	  árangri.	  Eitthvað	  vantaði	  upp	  á	  vinnu	  teyma	  til	  þess	  að	  hægt	  
væri	  að	  auka	  afkomu	  fyrirtækjanna.	  Út	  frá	  þessum	  rannsóknum	  sáu	  Deborah	  og	  
félagar	  að	  vandinn	  virtist	  liggja	  í	  því	  að	  fyrirtækin	  voru	  að	  eyða	  of	  miklum	  tíma	  innan	  
fyrirtækisins.	  Það	  vantaði	  að	  teymin	  væru	  opnari	  og	  ynnu	  meira	  út	  á	  við,	  út	  fyrir	  
ramma	  fyrirtækisins,	  út	  til	  viðskipavinarins	  og	  reyndu	  að	  setja	  sig	  í	  hans	  spor.	  Þau	  
komu	  með	  lausn,	  hið	  fullkomna	  teymi	  eða	  X-‐teymi,	  „extreem	  teams“,	  sem	  eru	  



verkefnateymi	  sem	  horfa	  fram	  á	  veginn	  til	  nýrra	  viðskiptahátta,	  þar	  sem	  
viðskiptavinurinn	  er	  tengdur	  inn	  í	  markaðsetninguna.	  X-‐	  teymi	  eru	  teymi	  sem	  fara	  
fram	  yfir	  takmörk	  sín,	  fara	  skrefinu	  lengra	  (Ancona	  og	  Bresman,	  2007).	  
	  	  
Í	  bók	  Deborah	  Ancona	  og	  Henrik	  Bresman	  (Ancona	  og	  Bresman,	  2007,	  bls.	  168-‐179)	  	  
er	  sagt	  frá	  aðferð	  til	  þess	  að	  byggja	  upp	  X-‐teymi.	  	  	  
	  
Í	  fyrsta	  lagi	  þarf	  að	  velja	  rétta	  starfsfólkið	  í	  teymið.	  Mikilvægt	  er	  að	  starfsfólkið	  hafi	  
mjög	  gott	  tengslanet	  sem	  nýtist	  fyrirtækinu	  og	  verkefninu	  sem	  á	  að	  fara	  að	  vinna.	  	  
Starfsfólkið	  þarf	  að	  vera	  með	  góða	  kunnáttu	  hvað	  varðar	  verkefnið	  og	  þarf	  að	  vera	  
mjög	  sveigjanlegt.	  Það	  þarf	  að	  geta	  komið	  þeirri	  kunnáttu	  sinni	  á	  framfæri	  sem	  nýtist	  
í	  teyminu	  og	  geta	  síðan	  yfirgefið	  teymið	  og	  farið	  í	  að	  styðja	  næsta	  teymi	  sem	  þarf	  á	  
sérþekkingu	  eða	  hæfileikum	  þess	  að	  halda.	  Starfsmenn	  þurfa	  að	  byggja	  upp	  teymið,	  
kortleggja	  utanaðkomandi	  vettvang	  sem	  nýtist	  verkefninu	  og	  hafa	  þarfir	  
hagsmunaraðilanna	  í	  huga.	  Það	  þarf	  að	  útbúa	  og	  læra	  að	  nota	  þau	  kerfi	  sem	  á	  að	  
nota	  í	  verkefninu;	  tölvuútbúnað,	  kunnáttu	  og	  þau	  tæki	  og	  tól	  sem	  nýtast	  í	  
verkefninu.	  Mikilvægt	  er	  að	  setja	  upp	  markmið	  allt	  frá	  fyrsta	  degi.	  Markmið	  sem	  
teymið	  fer	  nákvæmlega	  eftir	  og	  aðalmarkmið	  verkefnisins	  verða	  að	  vera	  mjög	  skýr	  og	  
einnig	  grunngildi	  fyrirtækisins.	  	  
	   	  
Í	  öðru	  lagi	  þarf	  að	  búa	  til	  stuðningsnet	  fyrir	  viðskiptalegt	  umhverfi	  fyrirtækisins;	  
hanna	  og	  styðja	  það	  sem	  Deborah	  og	  félagar	  (Ancona	  og	  Bresman,	  2007)	  kalla	  
þriggja	  laga	  teymisuppbyggingu,	  en	  það	  er	  uppbygging	  sem	  er	  í	  þremur	  lögum.	  Innsta	  
lagið	  er	  uppbygging	  verkefnateymisins	  sem	  byrjar	  á	  verkefninu	  en,	  það	  er	  yfirleitt	  
kallaður	  stýrihópur	  í	  verkefnastjórnun.	  Mikilvægt	  er	  að	  þessir	  aðilar	  tengist	  hinum	  
lögum	  fyrirtækisins,	  þ.e.	  öðrum	  einstaklingum	  og	  hópum	  sem	  eru	  að	  vinna	  að	  sama	  
verkefni.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  það	  sé	  gott	  samband	  á	  milli	  einstaklinga	  innan	  
annara	  teyma,	  þannig	  að	  hægt	  sé	  að	  fá	  bestu	  hugsamlegu	  útkomuna	  úr	  verkefninu.	  
Nauðsynlegt	  er	  að	  búa	  til	  ákvarðanareglur	  varðandi	  ótvírætt	  en	  breytilegt	  ferli	  og	  
fylgja	  einföldu	  og	  skýru	  upplýsingarflæði	  innan	  skipulagseiningar	  og	  byggja	  upp	  
góðan	  þekkingargrunn	  varðandi	  innri	  og	  ytri	  menningu	  fyrirtækisins	  (Ancona	  o.fl.,	  
2002,	  bls.	  38).	  
	  
Deborah	  og	  félagar	  kalla	  þau	  teymi	  „hefðbundin“	  sem	  leggja	  aðaláherslu	  á	  innri	  
„fókus“	  innan	  fyrirtækisins,	  en	  það	  er	  fleira	  sem	  skilur	  þau	  frá	  X-‐teymum	  (Ancona	  
o.fl.,	  2002,	  bls.	  37).	  	  
	  
Í	  fyrsta	  lagi	  er	  aðalaáherslan	  á	  innri	  „fókus“	  hjá	  hefðbundnu	  teymi,	  þar	  sem	  lögð	  er	  
áhersla	  á	  traust,	  samheldni	  og	  árangursríkt	  ferli	  innan	  fyrirtækisins.	  Hjá	  X-‐teymi	  er	  
aftur	  á	  móti	  lögð	  megináhersla	  á	  ytri	  virkni	  sem	  er	  blanda	  af	  innri	  og	  ytri	  starfssemi.	  
	  
Í	  öðru	  lagi	  leggja	  hefðbundin	  teymi	  áherslu	  á	  að	  byggja	  upp	  góð	  tengsl	  við	  aðra	  
einstaklinga	  innan	  teymisins	  en	  X-‐teymi	  leggja	  áherslu	  á	  öflug	  tengsl,	  bæði	  góð	  innri	  
tengsl	  innan	  teymisins	  og	  einnig	  sterk	  og	  veik	  tengsl	  út	  fyrir	  verkefnateymið,	  bæði	  
innan	  og	  utan	  fyrirtækisins.	  
	  
Í	  þriðja	  lagi	  leggja	  hefðbundin	  teymi	  áherslu	  á	  að	  það	  séu	  ein	  samsett	  tengsl	  á	  milli	  



teymisins	  og	  umhverfisins,	  t.d.	  skoðanakannanna	  eða	  annarra	  rannsókna,	  en	  X-‐teymi	  
leggja	  áherslu	  á	  stækkanleg	  tengsl,	  þar	  sem	  verkefnateymið	  og	  öll	  ytri	  lög	  sem	  
tengjast	  verkefni	  þess	  eru	  tengd	  með	  skapandi	  samskiptaleiðum	  og	  mikil	  áhersla	  er	  
lögð	  á	  að	  teymismeðlimir	  hafi	  gott	  samskiptanet.	  
	  
Í	  fjórða	  lagi	  leggja	  hefðbundin	  teymi	  áherslu	  á	  að	  það	  sé	  sama	  teymið	  sem	  vinnur	  
verkefnið	  og	  fylgir	  því	  allan	  líftímann,	  að	  meðlimir	  og	  stjórnendur	  séu	  þeir	  sömu	  allan	  
tímann,	  á	  X-‐teymi	  leggja	  áherslu	  á	  að	  teymið	  sé	  sveigjanlegt	  og	  að	  það	  sé	  hreyfing	  á	  
meðlimum,	  þvert	  á	  tengslin	  inn	  og	  út	  úr	  hópnum.	  	  
	  
Í	  fimmta	  lagi	  leggja	  hefðbundin	  teymi	  áherslu	  á	  að	  þegar	  verklok	  nálgast	  sé	  góð	  
samhæfing	  á	  meðal	  einstaklinga	  innan	  teymisins	  á	  meðan	  X-‐teymi	  leggja	  áherslu	  á	  
samhæfingu	  tengsla	  út	  á	  við	  og	  inn	  á	  við	  í	  teyminu.	  Hér	  að	  neðan	  er	  tafla	  þar	  sem	  X-‐
teymi	  eru	  borin	  saman	  við	  hefðbundin	  teymi.	  
	  
	  

X-‐teymi	  borin	  saman	  við	  „hefðbundin“	  teymi	   	  	  

	   	   	  HEFÐBUNDIN	  TEYMI	  
	  

X-‐TEYMI	  
1.	  INNRI	  FÓKUS	  

	  
1.	  YTRI	  VIRKNI	  

Traust,	  samheldni,	  árangursríkt	  vinnuferli	  
	  

Blanda	  af	  innri	  og	  ytri	  starfssemi	  
2.	  TENGSL	  VIÐ	  AÐRA	  MEÐLIMI	  

	  
2.	  ÖFLUG	  TENGSL	  

Áhersla	  á	  að	  byggja	  upp	  góð	  tengsl	  og	  sterka	  
sjálfsvitund	  

	  

Innri	  tengsl	  í	  viðbót	  við	  bæði	  sterk	  og	  veik	  
tengsl,	  fyrir	  utan	  teymin	  (innan	  og	  utan	  
fyrirtækisins)	  

3.	  EIN	  TENGSL	  
	  

3.	  SVEIGJANLEG	  TENGSL	  
Ein	  samsett	  tengsl	  á	  milli	  teymisins	  og	  
umhverfisins	  

	  

Kjarninn	  og	  ytri	  lög	  tengd	  

4.	  SAMA	  TEYMI	  
	  

4.	  SVEIGJANLEG	  TEYMI	  
Leiðtogar	  og	  meðlimir	  

	  

Hreyfing	  á	  meðlimum	  þvert	  á	  tengslin	  og	  inn	  
og	  út	  úr	  hópnum	  

5.	  VERKLOK	  
	  

5.	  VERKLOK	  
Samhæfing	  einstaklinga	  innan	  teymisins	  

	  

Samhæfing	  tengsla	  út	  á	  við	  og	  inn	  á	  við	  í	  
teyminu	  

(Ancona	  o.fl.,	  2002,	  bls.	  37)	  
	  
	  
Deborah	  og	  samstarfsfélagar	  hennar	  byggja	  kenningu	  sína	  um	  X-‐teymi	  á	  hugmyndum	  
Friedmans	  um	  „The	  world	  is	  flat“	  (Ancona	  og	  Bresman,	  2007,	  bls.	  238).	  
	  
Thomas	  L.	  Friedman	  tala	  um	  að	  viðskipaheimurinn	  sé	  flatur	  (Friedman,	  2007).	  Hann	  
segir	  að	  hinn	  raunverulegi	  viðskiptaheimur	  sé	  orðinn	  flatur	  vegna	  tilkomu	  
Internetsins.	  Það	  skipti	  í	  raun	  og	  veru	  ekki	  máli	  hvar	  við	  séum	  stödd	  á	  
heimskringlunni	  vegna	  þess	  að	  samskiptin	  geti	  farið	  fram	  á	  netinu.	  Hann	  segir	  að	  
þegar	  heimurinn	  sé	  flatur,	  þá	  verði	  það	  sem	  hægt	  er	  að	  framkvæma	  gert,	  en	  
spurningin	  er	  hvort	  það	  verði	  þú	  sem	  gerir	  það	  eða	  einhver	  annar.	  
	  



Deborah	  (X-‐Teams:	  How	  to	  build	  teams	  that	  lead,	  2012)	  segir	  dæmisögu	  sem	  kemur	  
frá	  Friedman:	  Að	  morgni	  dags	  í	  Afríku	  vaknar	  ljónið	  og	  gasellan.	  Gasellan	  veit	  að	  ef	  
hún	  hleypur	  ekki	  hraðar	  en	  hraðasta	  ljónið,	  þá	  lifir	  hún	  ekki	  af	  daginn	  og	  ljónið	  veit	  
að	  ef	  það	  hleypur	  ekki	  hraðar	  en	  hægasta	  Gasellan,	  þá	  sveltur	  það.	  Þessi	  dæmisaga	  
vekur	  athygli	  á	  því	  að	  menn	  verða	  að	  vera	  vakandi	  fyrir	  viðskipatækifærum,	  annars	  
grípur	  einhver	  annar	  tækifærið	  (X-‐Teams:	  How	  to	  build	  teams	  that	  lead,	  2012).	  
	  
Hún	  kemur	  með	  aðra	  dæmisögu	  sem	  hún	  hefur	  eftir	  Friedman.	  Sú	  saga	  er	  um	  
frumstæða	  Indjána	  frá	  Kólumbíu	  sem	  bjuggu	  í	  litlu	  þorpi	  úti	  á	  landi	  og	  framleiddu	  
leirker	  eins	  og	  forfeður	  þeirra	  höfðu	  kennt	  þeim.	  Einum	  í	  þorpinu	  datt	  í	  hug	  að	  búa	  til	  
heimasíðu	  og	  fara	  að	  selja	  leirkerin	  á	  netinu	  og	  vitið	  menn,	  þau	  fóru	  að	  seljast	  og	  
fjárhagsleg	  afkoma	  þorpsins	  breyttist.	  Peningar	  fóru	  að	  streyma	  inn	  og	  afkoma	  
fólksins	  batnaði.	  Nú	  eru	  þessi	  Indjánar	  að	  huga	  að	  því	  að	  láta	  framleiða	  leirkerin	  í	  
Kína	  og	  selja	  framleiðsluna	  þaðan	  (X-‐Teams:	  How	  to	  build	  teams	  that	  lead,	  2012).	  
Þessi	  saga	  segir	  okkur	  að	  eftir	  að	  aðgangur	  að	  Internetinu	  opnaðist	  geta	  allir	  
markaðssett	  sig	  í	  gegnum	  netið.	  	  
	  
Friedman	  talar	  um	  að	  samkeppnin	  í	  viðskiptaumhverfinu	  hafi	  harðnað	  mjög	  mikið	  og	  
auðveldara	  sé	  fyrir	  fyrirtæki	  að	  markaðsetja	  sig	  vegna	  þess	  að	  ekki	  þurfi	  mikið	  
fjármagn	  til	  þess	  að	  koma	  sér	  á	  netið.	  Hann	  talar	  einnig	  um	  nauðsyn	  þess	  að	  brýna	  
það	  fyrir	  börnum	  að	  mennta	  sig	  vel,	  vegna	  þess	  að	  þær	  þjóðir	  sem	  eru	  með	  ódýrari	  
starfskraft	  muni	  verða	  í	  mikilli	  samkeppni	  við	  Vesturlönd	  vegna	  hnattvæðingar,	  en	  
þessar	  þjóðir	  hafi	  líka	  forskot	  vegna	  þess	  hve	  agaðar	  og	  tæknivæddar	  þær	  séu	  
(Friedman,	  2007,	  bls.	  431).	  	  
	  
Hér	  er	  lokið	  fræðilegri	  umfjöllun	  um	  mikilvægi	  verkefnateyma,	  sem	  snérist	  um	  
kenningu	  Deborah	  og	  félaga	  um	  X-‐teymi,	  samanburð	  á	  X-‐teymum	  og	  hefðbundnum	  
teymum	  og	  hugmyndir	  Thomas	  Friedman	  um	  „The	  flat	  world“.	  Í	  næsta	  kafla	  verður	  
gerð	  grein	  fyrir	  rannsóknarverkefninu,	  markmiðum	  þess	  og	  þeirri	  aðferðarfræði	  sem	  
rannsóknin	  byggir	  á.	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3.	  Rannsókn	  
	  
Í	  þessum	  kafla	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  framkvæmd	  rannsóknarinnar,	  gefin	  er	  lýsing	  á	  
rannsókninni	  og	  skýrt	  frá	  markmiðum.	  	  
	  
Markmið	  þessarar	  rannsóknar	  er	  að	  skoða	  á	  hvern	  hátt	  sé	  verið	  að	  nota	  aðferðir	  í	  
verkefnastjórnun	  sem	  líkjast	  X-‐teymum	  í	  fjórum	  íslenskum	  framleiðslu-‐	  og	  
frumkvöðlafyrirtækjum	  sem	  vinna	  öll	  í	  ólíku	  viðskiptaumhverfi.	  Meginspurning	  
rannsóknarinnar	  er:	  Hvað	  er	  líkt	  með	  X-‐teymum	  og	  hefðbundnum	  teymum?	  	  
	  
	  
Til	  þess	  að	  fá	  svar	  við	  þessari	  rannsóknarspurningu	  var	  eftirfarandi	  spurningarrammi	  
hafður	  að	  leiðarljósi:	  	  
	  

1. Hvað	  einkennir	  þá	  teymisvinnu	  í	  verkefnum	  sem	  notuð	  er	  í	  ykkar	  fyrirtæki?	  
2. Hverjir	  eru	  styrkleikar	  þeirrar	  teymisvinnu	  sem	  þið	  notið?	  
3. Hvað	  mynduð	  þið	  helst	  vilja	  bæta	  í	  teymisvinnu	  ykkar?	  
4. Hvaða	  möguleika	  hafið	  þið	  til	  þess	  að	  geta	  lagað	  þá	  galla	  sem	  koma	  fram	  í	  

teymisvinnu	  ykkar?	  
5. Fáið	  þið	  frjálsar	  hendur	  með	  ákvarðanatökur	  innan	  teymisvinnunnar	  og	  fáið	  

þið	  stuðning	  frá	  yfirmönnum?	  
6. Eru	  markmið	  verkefna	  skýr	  þegar	  farið	  er	  af	  stað	  í	  ákveðin	  verkefni?	  
7. Eruð	  þið	  í	  beinum	  tengslum	  við	  neytandann?	  
8. Hvernig	  eru	  einstaklingar	  valdir	  í	  teymið?	  

	  
Rannsóknin	  er	  eigindleg	  rannsókn.	  Meginaðferðin	  sem	  byggt	  er	  á	  eru	  viðtöl	  sem	  	  
Taylor	  og	  Bogdan	  (Taylor,	  1998)	  telja	  að	  sé	  besta	  aðferðin	  til	  þess	  að	  skilja	  
viðmælandann.	  	  
	  
Samband	  var	  haft	  við	  fjögur	  vel	  rekin	  fyrirtæki	  sem	  eru	  að	  vinna	  á	  alþjóðarmarkaði	  
og	  gekk	  vel	  að	  fá	  leyfi	  fyrir	  rannsókninni.	  Í	  viðtölunum	  lagði	  rannsakandi	  viðhorf	  sín	  
og	  skoðanir	  til	  hliðar	  og	  leyfði	  viðmælendum	  að	  tjá	  sig	  óhindrað	  innan	  þess	  
spurningaramma	  sem	  notaður	  var.	  Viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  og	  skrifuð	  niður	  og	  send	  
til	  viðmælenda	  til	  yfirlestrar.	  Rannsakandi	  fékk	  viðtölin	  í	  sínar	  hendur	  yfirfarin	  og	  
setti	  þau	  upp	  í	  exel	  skjali,	  þar	  sem	  þau	  voru	  borin	  saman.	  
	  
Þegar	  rannsakandi	  var	  búinn	  að	  greina	  viðtölin	  og	  bera	  þau	  saman,	  var	  unnið	  úr	  þeim.	  	  
	  
Þessi	  fyrirtæki	  starfa	  á	  alþjóðarmarkaði	  en	  þau	  byggja	  sérstöðu	  sína	  á	  nýsköpun.	  Eitt	  
fyrirtækið	  starfar	  sem	  framleiðslufyrirtæki	  með	  framleiðslulínur	  í	  vöruþróun	  á	  
matvælamarkaði	  í	  próteinvinnslu,	  annað	  sem	  framleiðslufyrirtæki	  í	  samheita	  
lyfjaframleiðslu,	  enn	  annað	  sem	  stoðfyritæki	  og	  það	  síðasta	  sem	  
vöruþróunarfyrirtæki	  í	  tölvuleikjageiranum.	  Þau	  eru	  misstór,	  allt	  frá	  því	  að	  vera	  með	  
17.000	  manna	  starfslið	  í	  mismunandi	  löndum	  og	  til	  þess	  að	  vera	  með	  600	  manns	  í	  
vinnu	  frá	  43	  þjóðum.	  
	  
	  



4.	  Niðurstöður	  
	  
	  
Rætt	  var	  við	  fjóra	  verkefnastjóra,	  einn	  í	  hverju	  fyrirtæki,	  til	  þess	  að	  fá	  svar	  við	  
rannsóknarspurningunni:	  „Hvað	  er	  líkt	  með	  X-‐teymum	  (X-‐teams)	  og	  verkefnateymum	  
hjá	  fjórum	  verkefnastjórum	  í	  íslenskum	  framleiðslu-‐og	  frumkvöðlafyrirtækjum?“	  
Þegar	  lesið	  er	  úr	  svörum	  viðmælenda	  kemur	  fram	  að	  í	  þessum	  fyrirtækjum	  er	  verið	  
að	  nota	  aðferðir	  í	  teymisvinnu	  í	  verkefnum	  sem	  líkjast	  X-‐teymum	  og	  virðast	  
fyrirtækin	  vera	  að	  fara	  fram	  yfir	  takmörk	  sín,	  en	  það	  er	  einmitt	  aðaleinkenni	  X-‐teyma	  
(D.	  Ancona	  og	  Bresman,	  2007).	  Það	  sem	  er	  sameiginlegt	  með	  verkefnateymum	  innan	  
fyrirtækjanna	  er	  að	  þau	  hafa	  öll	  sams	  konar	  markmið	  í	  teymisvinnu.	  Markmiðin	  
snúast	  um	  að	  teymisvinnan	  sé	  skýr	  allt	  frá	  upphafi	  til	  enda,	  gagnsæi	  ríki	  meðal	  
teymanna,	  góð	  tengsl	  séu	  á	  milli	  teyma,	  að	  teymin	  séu	  sveigjanleg,	  hægt	  sé	  að	  leita	  
eftir	  sérfræðiþekkingu	  út	  fyrir	  teymið,	  að	  góð	  tengsl	  séu	  við	  sérfræðinga	  innan	  utan	  
teymisins	  og	  að	  góð	  tengsl	  séu	  við	  viðskipavininn	  og	  hagsmunaaðila	  utan	  teymisins	  
og	  að	  gott	  aðgengi	  sé	  að	  lykilstjórnendum	  fyrirtækjanna.	  Þetta	  kom	  mér	  ekki	  á	  óvart,	  
enda	  eru	  fyrirtækin	  öll	  starfandi	  á	  fremstu	  viðskiptamörkuðum	  á	  alþjóðarmælikvarða.	  	  	  
	  
Eitt	  skilur	  þó	  fyrirtækin	  að	  innbyrðis,	  en	  það	  er	  í	  hvaða	  viðskiptaumhverfi	  fyrirtækin	  
starfa,	  þ.e.	  hvaða	  lögum	  og	  reglugerðum	  þau	  þurfa	  að	  fylgja.	  Þegar	  þetta	  atriði	  er	  
skoðað,	  þá	  kemur	  fram	  að	  á	  meðan	  eitt	  fyrirtækið	  -‐	  sem	  hefur	  mjög	  frjálsan	  ramma	  -‐	  
getur	  haft	  beint	  sambandi	  við	  viðskiptavini	  sína	  og	  unnið	  með	  þeim	  að	  vöru	  sinni,	  þá	  
getur	  annað	  fyrirtæki	  -‐	  sem	  er	  með	  mjög	  stífan	  ramma	  í	  kringum	  afurð	  sína	  -‐	  ekki	  
haft	  beint	  samband	  við	  viðskiptavini	  sína.	  	  	  
	  
Annað	  sem	  hafa	  ber	  í	  huga	  þegar	  lesið	  er	  úr	  niðurstöðum	  er	  það	  að	  tekið	  var	  aðeins	  
eitt	  viðtal	  við	  einn	  verkefnastjóra	  í	  hverju	  fyrirtæki.	  Sum	  fyrirtækjanna	  eru	  með	  mjög	  
stórt	  og	  flókið	  skipulag	  og	  margar	  deildir,	  þannig	  að	  ekki	  tókst	  að	  fá	  heildarsýn	  á	  
teymaskipulag	  fyritækjanna.	  Það	  mætti	  fá	  fram	  með	  stærri	  rannsókn.	  Þess	  vegna	  
fékkst	  ekki	  skýr	  mynd	  á	  það	  hversu	  mikið	  fyrirtækin	  væru	  að	  nota	  ytri	  virkni,	  en	  það	  
er	  fyrsta	  atriðið	  sem	  X-‐teymi	  þurfa	  að	  hafa	  samkvæmt	  Ancona	  og	  félögum(D.	  Ancona	  
og	  Bresman,	  2007).	  	  	  
	  
Hér	  koma	  spurningar	  og	  svör	  viðmælenda	  minna	  sem	  tengdust	  X-‐teymum.	  
	  
1.	  Hvað	  einkennir	  þá	  teymisvinnu	  í	  verkefnum	  sem	  notuð	  er	  í	  ykkar	  fyritæki?	  
Hér	  kom	  í	  ljós	  að	  það	  var	  mismunandi	  hvað	  einkenndi	  teymisvinnu	  fyrirtækjanna.	  
Þau	  teymi	  sem	  líkjast	  X-‐teymum	  eru	  þróunarteymi,	  föst	  teymi	  sem	  skipta	  verkefnum	  
á	  milli	  sín,	  mörg	  teymi	  þar	  sem	  ólík	  verkefni	  eru	  í	  gangi	  hverju	  sinni	  og	  mismunandi	  
teymi	  sem	  vinna	  á	  „dýnamískan“	  hátt	  að	  verkefninu.	  Það	  sem	  einkenndi	  þessi	  teymi	  
var	  góð	  samvinna,	  mikið	  flæði	  á	  milli	  teyma	  og	  góður	  aðgangur	  að	  yfirstjórnendum	  
og	  öðru	  starfsfólki	  í	  fyrirtækinu.	  Ytri	  virkni	  virtist	  vera	  mjög	  mismunandi	  eftir	  
fyrirtækjunum,	  en	  þau	  virtust	  öll	  vera	  að	  nota	  hana,	  en	  mismikið	  þó.	  Öll	  voru	  teymin	  
í	  góðu	  sambandi	  við	  önnur	  teymi	  í	  fyrirtækinu.	  	  
	  
	  
	  



2.	  Hverjir	  eru	  styrkleikar	  og	  veikleikar	  þeirrar	  teymisvinnu	  sem	  þið	  notið?	  
Fyrirtækin	  töldu	  styrkleika	  sinn	  felast	  í	  því	  að	  teymin	  hefðu	  alla	  þá	  þekkingu	  sem	  
þyrfti	  til	  þess	  að	  vinna	  verkefnið	  og	  að	  teymið	  hefði	  sameiginlega	  vinnuaðstöðu	  þar	  
sem	  hægt	  væri	  að	  nálgast	  þá	  sérfræðinga	  sem	  á	  þyrfti	  að	  halda.	  Þess	  ber	  að	  geta	  að	  
það	  að	  vera	  með	  sameiginlega	  vinnuaðstöðu	  er	  ekki	  talinn	  styrkleiki	  hjá	  X-‐teymum,	  
en	  hinir	  þættirnir	  tengjast	  X-‐teymum.	  Gagnsæi	  er	  nefnt	  sem	  mikilvægur	  þáttur	  í	  
menningu	  fyrirtækis.	  Í	  gagnsæi	  felst	  að	  mjög	  opinn	  og	  góður	  aðgangur	  sé	  að	  því	  fólki	  
sem	  er	  virkt	  í	  verkefninu.	  Mikilvægt	  er	  talið	  að	  fólk	  lifi	  gildi	  fyrirtækjanna,	  t.d.	  um	  
heiðarleika,	  hugrekki	  og	  hagsýni.	  Fram	  kom	  að	  skriflegar	  leiðbeiningar	  og	  gott	  
skipulag	  skipta	  miklu	  máli.	  Veikleikar	  teymisvinnunnar	  voru	  að	  mati	  viðmælanda	  
taldir	  vera	  tímabeltisvandamál	  sem	  hefðu	  áhrif	  á	  það	  að	  hægt	  væri	  að	  keyra	  að	  sama	  
endapunkti	  sitt	  hvorum	  megin	  á	  hnettinum,	  að	  verkefnastjóri	  fengi	  ekki	  að	  velja	  það	  
teymi	  sem	  hann	  ætti	  að	  stjórna.	  Það	  gæti	  verið	  erfitt	  að	  finna	  jafnvægi	  þannig	  að	  öll	  
teymi	  væru	  sátt	  og	  að	  flækjustig	  gæti	  orðið	  mjög	  hátt	  vegna	  þess	  að	  upplýsingar	  
bærust	  ekki	  á	  rétta	  staði.	  	  
	  
	  
3.	  Hvað	  mynduð	  þið	  helst	  vilja	  bæta	  í	  teymisvinnu	  ykkar?	  
Hér	  kom	  fram	  að	  erfiðleikar	  höfðu	  verið	  með	  það	  að	  manna	  stöður	  þar	  sem	  krafist	  
var	  ákveðinnar	  sérkunnáttu	  en	  talið	  mikilvægt	  að	  teymin	  gætu	  unnið	  að	  einu	  
verkefni	  í	  einu.	  Til	  þess	  að	  bregðast	  við	  aukinni	  þörf	  fyrir	  sérkunnáttu	  hefðu	  fyrirtæki	  
í	  samvinnu	  við	  háskólaumhverfið	  á	  Íslandi	  lagt	  til	  fé	  til	  þess	  að	  efla	  sérkunnáttu	  á	  því	  
sviði	  sem	  þau	  hefðu	  þörf	  fyrir.	  Einnig	  kom	  það	  fram	  hjá	  verkefnastjórunum	  að	  
samskiptavandamál	  sem	  tengjast	  fjarlægð	  á	  milli	  meðlima	  teymisins	  í	  verkefninu	  -‐	  
bæði	  innanhúss	  og	  á	  milli	  landa,	  væri	  hægt	  að	  bæta	  með	  aukinni	  kunnáttu	  á	  
fjartækni	  sem	  samskiptamiðli	  en	  það	  tæki	  oft	  of	  langan	  tíma	  að	  koma	  fólki	  í	  gang	  á	  
fjarfundum.	  Hér	  kom	  fram	  að	  vandamál	  er	  að	  fá	  sérfræðikunnáttu	  inn	  í	  fyrirtækin.	  
Ancona	  (D.	  Ancona	  og	  Bresman,	  2007)	  setti	  það	  fram	  með	  kenningu	  sinni	  um	  X-‐teymi	  
að	  leysa	  mætti	  þessi	  vandamál	  með	  því	  að	  fá	  utanaðkomandi	  sérfræðinga	  inn	  í	  
teymin	  í	  stuttan	  tíma.	  Þannig	  væri	  hægt	  að	  nýta	  þá	  sérfræðinga	  betur	  sem	  hafa	  mjög	  
sérhæfða	  kunnáttu.	  Samskiptavandamálin	  taldi	  Ancona	  að	  hægt	  væri	  að	  leysa	  með	  
því	  að	  allir	  þáttakendur	  teymisins	  myndu	  hittast	  í	  upphafi	  verkefnis	  og	  komast	  að	  
mikilvægum	  grunnþáttum	  verkefnisins	  og	  kynnast	  innbyrðis.	  
	  
	  
4-‐5.	  Hvaða	  möguleika	  hafið	  þið	  til	  þess	  að	  geta	  lagað	  þá	  galla	  sem	  koma	  fram	  í	  
teymisvinnu	  ykkar	  og	  fáið	  þið	  frjálsar	  hendur	  með	  ákvarðanatökur	  innan	  
teymisvinnunnar	  og	  fáið	  þið	  stuðning	  frá	  yfirmönnum	  ykkar?	  
Hér	  studdu	  spurningar	  4	  og	  5	  hvor	  aðra	  þannig	  að	  þær	  tengdust,	  þannig	  að	  ég	  set	  
þær	  hér	  saman.	  Allir	  verkefnastjórarnir	  höfðu	  frjálsar	  hendur	  með	  það	  að	  taka	  
minniháttar	  ákvarðanir	  og	  góður	  aðgangur	  var	  að	  yfirmönnum	  þeirra	  og	  yfirmenn	  
höfðu	  góðan	  aðgang	  að	  verkefnastjórunum.	  Dagleg	  mál	  voru	  á	  höndum	  
verkefnastjóra	  en	  stærri	  ákvarðanir	  voru	  teknar	  af	  stjórnendum.	  Þarna	  koma	  öflug	  
tengsl	  innan	  og	  utan	  fyrirtækisins	  fram,	  en	  það	  er	  einn	  af	  lykilþáttum	  X-‐teyma	  (D.	  
Ancona	  og	  Bresman,	  2007).	  
	  
	  



6.	  Eru	  markmið	  verkefna	  skýr	  þegar	  farið	  er	  af	  stað	  í	  ákveðin	  verkefni?	  
Markmið	  verkefna	  voru	  í	  öllum	  tilvikum	  mjög	  skýr,	  tilgangur	  og	  lykilatriði	  voru	  ljós,	  
en	  það	  eru	  forsendur	  þess	  að	  teymi	  séu	  virk	  í	  verkefnavinnu.	  Lögð	  var	  áhersla	  á	  að	  
þetta	  væri	  algjört	  lykilatriði.	  Þetta	  tengir	  teymin	  hjá	  fyrirtækjunum	  við	  X-‐teymi	  og	  
Ancona	  (Management	  v	  Espanol,	  2010)	  telur	  að	  þetta	  sé	  grundvallaratriði	  í	  
uppbyggingu	  X-‐teymis	  og	  í	  því	  að	  verkefni	  gangi	  upp.	  
	  
	  
7.	  Eruð	  þið	  í	  beinum	  tengslum	  við	  neytandann?	  
Tengsl	  við	  neytandann	  voru	  mismunandi	  eftir	  fyrirtækjum.	  Allt	  frá	  því	  að	  hlustað	  var	  
á	  ástríðufulla	  neytendur	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  vinna	  með	  þeim	  að	  því	  hvernig	  varan	  gæti	  
þróast,	  til	  þess	  að	  vera	  í	  góðum	  tengslum	  við	  markaðinn	  sem	  fól	  í	  sér	  að	  vera	  
nokkrum	  skrefum	  á	  undan	  í	  vöruþróun	  og	  að	  senda	  stöðugt	  frá	  sér	  nýjar	  lausnir.	  
Dæmi	  voru	  um	  að	  eitt	  af	  gildum	  fyrirtækis	  væri	  samvinna	  við	  viðskiptavini.	  Eitt	  
fyrirtækið	  starfaði	  eftir	  stífum	  lögum	  og	  reglugerðum	  og	  það	  leiddi	  til	  þess	  að	  bein	  
tengsl	  við	  viðskipavininn	  voru	  ekki	  möguleg.	  Þetta	  er	  atriði	  sem	  Ancona	  (D.	  Ancona	  
o.fl.,	  2009)	  telur	  vera	  einn	  lykilþáttinn	  í	  X-‐teymi	  ef	  vöruþróun	  á	  að	  svara	  harðnandi	  
samkeppni	  á	  alþjóðarmarkaði	  og	  voru	  fyrirtækin	  að	  leysa	  þetta	  mjög	  vel,	  enda	  búin	  
að	  koma	  sér	  upp	  einstakri	  vöru	  á	  alþjóðarmarkaði.	  
	  
	  
8.	  Hvernig	  eru	  einstaklingar	  valdir	  í	  teymið?	  
Þeir	  voru	  valdir	  eftir	  sérfræðiþekkingu	  þeirra,	  þ.e.	  þar	  sem	  þeir	  gætu	  nýst	  sem	  best	  í	  
viðkomandi	  verkefni.	  Í	  þessari	  spurningu	  kom	  það	  fram	  hjá	  öllum	  fyrirtækjunum	  að	  
mikil	  áhersla	  væri	  lögð	  á	  að	  þekking	  einstaklinga	  í	  teyminu	  nýttist	  vel	  því	  verkefni	  
sem	  ætti	  að	  leysa.	  Þetta	  leggur	  Ancona	  (X	  Teams:	  How	  to	  build	  teams	  that	  lead,,	  
2012)	  mikla	  áherslu	  á	  að	  sé	  í	  lagi	  hjá	  X-‐teymum.	  Það	  sem	  virtist	  vera	  ábótavant	  hjá	  
sumum	  fyrirtækjunum	  var	  að	  þau	  réðu	  utanaðkomandi	  sérfræðinga	  sem	  komu	  í	  
stuttan	  tíma	  inn	  í	  fyrirtækin	  til	  þess	  að	  leysa	  ákveðin	  verkefni.	  Til	  þess	  að	  greina	  
þennan	  þátt	  betur	  þyrfti	  að	  skoða	  heildarskipulag	  fyrirtækjanna.	  	  
	  
	  
Á	  næstu	  blaðsíðu	  má	  sjá	  töflu	  með	  viðtölunum.	  
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með'hópnum'og'svo'með'hverjum'verkefnastjóra'fyrir'

sig.''

2.2Hverjir2eru2
styrkleikar2þeirrar2
teymisvinnu2sem2
þið2notið?

Styrkleikar:

Nr.'1:'Ef'teymið'hefur'alla'þá'þekkingu'sem'það'þarf'til'

að'vinna'verkefnið'þá'er'mjög'gott'að'reyna'að'halda'því'

saman'eins'og'við'getum,'við'höfum'þá'reynslu'að'það'

kemur'best'út.''

Stundum'þurfum'við'að'breyta'til'í'teymum'en'gerum'

það'ekki'ef'vel'gengur'en'að'sjálfsögðu'ef'illa'gengur.'

Nr.'2:'Það'að'gefast'aldrei'upp,'þú'veist'að'hlutirnir'geta'

breyst,'þú'gerir'ráð'fyrir'því'að'það'er'eitthvað'óþekkt'

sem'þú'ert'að'fara'að'gera.'Við'erum'að'búa'til'tækni'

sem'hvergi'hefur'verið'búin'til'annars'staðar'í'

heiminum.'Reynum'að'skipuleggja'allt'verkefnið'rétt,'en'

það'er'alltaf'þessi'"x]factor",'á'meðan'að'teymin'átta'sig'

á'þessu'gengur'allt'vel.'

Styrkleikar:'Fólk'sem'vinnur'saman'í'teymum'hefur'

sömu'vinnustöð'og'mikil'fagmennska'er'í'fyrirtækinu.'

Stærsti'styrkleikinn'er'gagnsæið,'það'er'ekkert'til'

að'fela.'Felst'í'menningu'fyrirtækisins'sem'er'mjög'

opin,'góður'aðgangur'að'fólki,'svarar'tölvupósti,'til'í'

að'taka'þátt.'Gildi'fyrirtækisins'opin'og'fólkið'lifir'

gildin'í'vinnunni.''Fyrirtækjamenningin'styður.'

Gildin'heiðarleiki,'hugrekki'og'hagsýni'(honesty,'

courage'&'Frugality).'Starfsfólk'teymisins'er'öruggt'

og'hugrakkt.''Ef'það'ef'ekki'sammála'er'tekist'á'við'

nýja'hluti.'Hvernig'fólk'vinnur'saman.'Fólk'lifir'

gildin.'

Styrkleikar:'Skriflegar'leiðbeiningar,'meiri'

skipulagning.

3.2Hvað2mynduð2
þið2helst2vilja2bæta2
í2teymisvinnu2
ykkar?

Höfum'átt'í'erfiðleikum'að'manna'stöður'með'

ákveðnari'sérkunnáttu,'þurft'að'skipta'sérfræðingum'á'

milli'teyma'en'við'viljum'heldur'að'fólk'sé'að'vinna'að'

einu'verkefni'í'einu.''Það'er'betra'að'fólk'geti'einbeitt'

sér'að'einu'verkefni'í'einu.'Fólk'nær'betri'árangri'þegar'

það'fær'að'kafa'djúpt'í'hlutina'í'friði.''Viljum'bæta'við'

fólki'með'ákveðna'sérþekkingu,'höfum'lent'í'

vandræðum'með'að'hafa'of'fáa'sérfræðinga'á'ákveðnu'

sviði,'höfum'þurft'að'flytja'fólk'úr'einu'verkefni'í'annað'

til'að'bæta'önnur'teymi'upp.''Erum'að'laga'þetta'með'

því'að'stuðla'að'aukinni'menntun'á'sviði'tölvuleikja,'

erum'búnir'að'vera'með'kynningarstarf'í'Háskólum'og'

höfum'samið'við'HR'um'að'greiða'kennara'sem'kennir'

tölvuleikagerð'á'háskólastigi.'

Starfsfólk'í'framleiðslunni''mætti'taka'betur'tillit'til'

skipulagningu'verkefnastjóra'og'svara'fundarboðum'

og'skilaboðum,'þannig'að'hægt'sé'að'leysa'þau'

vandamál'sem'koma'upp'fljótt'og'vel.

Ýmislegt,'samskipti'og'upplýsingargjöf,'þannig'að'

það'myndist'ekki'óöryggi'á'ýmsum'vígstöðum,'finna'

aðferð'við'að'fá'fólk'til'að'taka'þátt'hratt,'getur'

tekið'tíma'að'ná'fólki'í'gang'.'Hvernig'hægt'er'að'

leysa'það'vandamál'að'kynnast'fólki'sem'þú'hefur'

ekki'hitt'"face'to'face".''Leystum'það'með'því'að'

fara'í'heimsreisu'til'að'hitta'alla,'hvernig'er'hægt'að'

yfirstíga'landamæri'og'mynda'tengsl'án'þess'að'

fara'upp'í'flugvél.''Mismunandi'kunnátta'á'

fjartækni'sem'samskiptamiðli'er'mjög'misjafnt'oh'

tekur'það'10'mínútur'að'koma'fólki'í'gang'á'

fjarfundum.''Það'er'landlægt,'almennt'séð,'hversu'

tæknilegt'fólk'er.''Hvernig'heldurðu'upp'góðu'

dampi'í'samskiptum,'landfræðilegum,'teymi'fer'

ekki'að'vinna'almennilega'fyrr'en'ákveðinn'slaki'

hefur'myndast'í'samskiptum,'hvernig'á'að'mynda'

þennan'slaka.'Erfitt'að'komast'út'úr'

formlegheitunum.

Upplýsingargjöf,'þú'ert'að'hitta'fólk'frá'öllum'

heiminum,'fjarðlægðin'mikil,'vera'meðvituð'um'

"kúltúr",'vera'varfærin,'umburðarlynd'og'kurteis.

4.2Hvaða2
möguleika2hafið2
þið2til2þess2að2geta2
lagað2þá2galla2sem2
koma2fram2í2
teymisvinnu2
ykkar?

Það'eru'reglulega'haldnir'fundir'á'meðal'"Product'

ownerana"'þar'sem'að'mögulegir'gallar'eru'ræddir.'Þar'

er'skiptst'á'hugmyndum'til'úrlausnar''og'lausnir'sem'

hafa'verið'notaðar'á'fyrri'vinnustöðum'einnig'ræddar.

Það'er'síðan'rætt'við'"Development'Director",'ef'að'

vandamálið'er'stórt,'um'það'hvernig'sé'best'að'snúa'

sér.'Síðan'hittast'líka'allir'"Scrum'masterarnir"'tvisvar'til'

þrisvar'í'viku'og'fara'yfir'stöðu'sinna'mála'og'er'þetta'

vettvangur'til'að'ræða'vandamál'sem'gætu'verið'í'

teyminu.

Alla'möguleika,'frjálsar'hendur,'best'að'vera'

sveiganlegur'og'almennilegur.

Alla'möguleika,'frjálsar'hendur,'opið'fyritæki,'mjög'

flatur'strúktúr,'góður'aðgangur'að'þeim'sem'maður'

þarf'að'tala'við.'Markaðssetja'hlutina'rétt.''Ef'það'

er'ekki'búið'að'skilgreina'mælanlegan'ávinning''í'

byrjun,'þá'gengur'verkefnið'ekki'upp.'Með'

framkvæmdarstjórana'með'okkur.'Þurfum'að'vita'

hvað'við'ætlum'að'gera.'

Þar'sem'teymið'er'innan'sömu'deildarinnar'hefur'

reynst'mjög'einfalt'að'laga'þá'galla'sem'koma'upp.'

Stjórnendur'eru'mjög'opnir'að'skoða'hvað'má'betur'

gera'hverju'sinni.''Sem'hópstjóri'þá'er'okkar'skoðun'

mikils'metin.'



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

5.#Fáið#þið#frjálsar#
hendur#með#
ákvarðanartökur#
innan#
teymisvinnunnar#
og#fáið#þið#
stuðning#frá#
yfirmönnum#
ykkar?

Það$er$búið$að$velja$þemað$í$byrjun$verkefnis$sem$

yfirmenn$taka$og$fylgjast$vel$með$þróun$leiksins,$en$

verkefnastjórar$og$einstaklingar$í$$teyminu$fá$að$þróa$

áfram$leikina.$Teymismeðlimum$er$einnig$treyst$í$að$

taka$ákvarðanir$um$smávægilegar$breytingar$sem$þeir$

telja$til$batnaðar.$$Ef$að$þeir$þurfa$að$spyrja$þá$er$það$

sjálfsagt.$$Yfirmenn$bera$á$endanum$ábyrg$á$vörunni.$$

Ef$góð$rök$eru$fyrir$máli$okkar$er$ekkert$vandamál$að$

fá$sitt$í$gegn.$Mjög$gott$aðgengi$af$yfirmönnum.$Þetta$

gengur$yfirleitt$mjög$vel.

Erum$með$framkvæmdarstjórana$með$okkur.$

Góðan$aðgang$að$okkur.$Þarf$að$taka$tillit$til$margra$

ólíkra$þátta.$Fara$varlega$að$fólki,$sýna$virðingu$og$

auðmýkt,$þá$hefur$maður$leyfi$til$að$gera$hvað$sem$

er.$Það$má$alls$ekki$vaða$yfir$fólk,$það$gengur$ekki$

ef$þú$hefur$aldrei$hitt$manneskjuna.

$Þarf$að$vera$raunverulegur$tilgangur$með$

verkefninu$og$það$þarf$að$vera$sýnilegur$ávinningur$

í$því$sem$verið$er$að$gera.$

Fer$eftir$því$hvað$það$er.$Hefðbundin$dagleg$mál$eru$í$

okkar$höndum,$en$stærri$ákvarðanir$fyrir$ákveðin$

verkefni$eru$í$sumum$tilvikum$tekin$af$stjórnendum.$

6.#Eru#markmið#
verkefna#skýr#
þegar#farið#er#af#
stað#í#ákv.#
Verkefni?

Markmiðin$er$alltaf$skýr$en$það$sem$flækir$hlutina$er$

hvernig$við$komust$að$markmiðunum.$Við$eru$farnir$að$

leggja$megináherslu$á$að$markmiðin$séu$mjög$skýr$frá$

upphafi.$Markmiðin$eru$öllum$ljós$sem$allir$vilja$vita.$

Já,$mjög$skýr.$Verkefnastjóri$fær$samning$í$hendur$

strax$í$byrjun$ferlis.$Verkefnið$komið,$aðeins$þarf$að$

uppfylla$samninginn.

Já,$það$þarf$að$vera$tilgangur$og$lykilatriði$er$að$

markaðssetja$ávinninginn.$Ef$við$gerum$það$fylgir$

starfsfólkið.$Við$byrjum$alltaf$á$markmiðunum.$

Þetta$kom$fljótlega$á$hreint,$ef$verkefnið$er$ekki$

skýrt$í$byrjun$er$verkefni$ekki$að$fara$neitt.$Ef$

ávinningurinn$er$skýr$og$þetta$er$rétta$leiðin$til$að$

gera$þetta.$Algjört$lykilatriði$að$þetta$sé$í$lagi.$

Þau$eru$mjög$skýr.

7.#Eruð#þið#í#
beinum#tenglsum#
við#neytandann?

"Fanfest"$er$einu$sinni$á$áriPþar$sem$starfsmenn$hitta$þá$

spilarana$sem$eru$áhugasamastir$og$það$er$talað$um$

vöruna$í$heila$viku.$$Ástríðafullir$neytendur,$fáum$kröfur$

frá$neytendum$um$hvernig$vara$mætti$vera.$Neytendur$

kjósa$einu$sinni$á$ári$hóp$sem$kemur$inn$í$fyrirtækið$og$

hittir$teymisstjóra,$gagnrýna$leikina$og$koma$með$

"komment"$frá$öðrum$spilurum$um$hvað$væri$gott$að$

gera.$Þetta$er$fyrirtækið$mjög$ánægt$með$og$hefur$

reynst$þeim$mjög$vel.$Hafa$verið$gagnrýndir$fyrir$þetta$

en$telja$þetta$lykilatriði.

Menn$eru$í$góðum$tengslum$við$markaðinn.$Reynum$

að$vera$nokkrum$skrefum$á$undan$í$vöruþróun$og$

erum$stöðugt$að$senda$frá$okkur$nýjar$lausnir$og$betri$

tæki.$Eitt$af$gildum$fyrirtækisins$er$samvinna$við$

viðskiptavini.

Neytendur$að$afurðum$okkar$verkefna$eru$

starfsmenn$fyrirtækisins$og$já,$við$erum$í$beinum$

og$nánum$tengslum$við$þá.$Förum$alltaf$beint$í$

neytandann$sem$er$"starfsmaðurinn$á$gólfinu"$ekki$

bara$í$stjórnendur$eða$millistjórnendur.$Í$

verkefnum$sem$hafa$snertifleti$við$okkar$ytri$

viðskiptavini,$þ.e.$þá$sem$að$kaupa$vörur$af$

fyrirtækinu,$reynum$við$að$komast$í$tengsl$við$þá$ef$

það$er$hægt,$en$það$er$ekki$alltaf$hægt.$Aðrir$ytri$

aðilar$sem$við$vinnum$með$eru$ráðgjafar$og$

verktakar.

Já,$við$erum$í$beinum$tengslum$við$neytandann,$við$

fjárfestum$í$$tengslanetinu$í$byrjun.$$Stærsta$

áskorunin$að$kynnast$fólki,$erum$alltaf$að$vinna$í$

tengslunum.$Förum$út$fyrir$fyrirtækið,$ytri$

hagsmunaaðila,$eru$hitta$viðskiptavini$heyrum$frá$

þeirra$hendi,$6P7$aðila,$við$eigum$mikið$af$

dreifingarfyrirtækjum,$mikið$af$ráðgjöfum$og$

verktökum$sem$ráðleggja$okkur.$$

Nei

8.#Hvernig#eru#
einstaklingar#valdir#
í#teymið?

Valdir$eftir$hvað$er$teymið$að$fara$að$gera.$Þeir$þurfa$að$

hafa$hæfileika$á$því$sviði$sem$verkefni$snýst$um,$síðan$

er$teymið$keyrt$og$athugað$hvort$þetta$gengur$innan$

teymisins.$Kannski$þarftu$að$breyta$um$einstaklinga$

vegna$persónuleika,$áhuga$eða$kunnáttu.$$Stundum$er$

gott$að$breyta$milli$teyma$en$stundum$ekki.$$En$við$

viljum$helst$halda$teymunum$saman.$En$ef$einhver$

einstaklingur$dettur$út$þá$er$hægt$að$gera$tvennt,$það$

er$hægt$að$minnka$álagið$á$teyminu$eða$ráða$aðra$

manneskju$eða$færa$aðra$manneskju$úr$öðru$teymi.$Ég$

myndi$ekki$segja$að$það$væri$mikill$hreyfanleiki$innan$

teymanna.$Helst$viljum$við$halda$teymunum$eins$en$ef$

það$þarf$að$gera$breytingar$þá$gerum$við$það.

Hönnunarteymi$er$valið$af$yfirmönnum$

verkefnastjóra,$framleiðsluteymið$er$valið$af$

framleiðslustjóra$og$uppsetningarteymið$af$

verkefnastjóra.$En$síðan$bætist$við$

uppsetningarteymið$fólk$frá$viðskiptavininum,$

umboðsmanni$fyrirtækisins$í$viðkomandi$landi$og$

verktökum$sem$koma$frá$viðskiptavininum,$þannig$að$

þau$geta$orðið$mjög$flókin.

Veljum$sjálf$teymin.$Framkvæmdarstjórar$eru$inni$í$

stýrihóp.$Fjárfestum$í$tengslaneti$í$byrjun.$Við$

höfum$sjálf$áhrif$á$það,$með$framkvæmdarstjóra$

eða$sem$talar$fyrir$hann$inni$í$stýrihóp,$höfum$

næsta$yfirmann$sem$er$nálægt$því$teymi$sem$um$

ræðir$hverju$sinni,$beint$á$gólfinu,$$Fara$fyrst$í$As$is.$

Þetta$er$verkefni$og$vandamálið$er$hver$er$staðan,$

hver$eru$markmiðin,$hver$er$staðan,$allt$frá$því$að$

teikna$upp$ferlakost$til$þess$að$taka$nokkra$fundi$og$

greining$á$vandamálinu,$"to$be",$hvað$sem$við$fáum$

í$hendurnar,$teikna$upp$og$síðan$förum$við$í$

verkefnahópnum.$5P7$manns.$$Valdi$prófunarteymi,$

fer$til$stjórnandans,$ég$vil$þennan$og$þennan,$erfiða$

einstkaklinga.$Ólík$sjónarmið,$selur$mismunandi$

vörur,$við$erum$hagsmunagæsluaðilar$verkefnisins$

út$frá$hagsmunum$verkefnis,$taka$bæði$já$og$nei$

fólk.$

Það$er$fastmótað,$deildarstjórar$skipta$niður$í$teymi.$

Fastmótað$eftir$deildarskiptingu.



5.	  Umræður	  
	  
Þegar	  litið	  er	  yfir	  rannsóknina	  í	  heild	  sinni	  tel	  ég	  nokkur	  atriði	  vera	  sérstaklega	  
athyglisverð	  í	  ljósi	  rannsóknarspurningarinnar:	  „Hvað	  er	  líkt	  með	  X-‐teymum	  (X-‐
teams)	  og	  verkefnateymum	  hjá	  fjórum	  verkefnastjórum	  í	  íslenskum	  framleiðslu-‐og	  
frumkvöðlafyrirtækjum?“.	  	  	  
	  	  
Ancona	  og	  félagar	  (D.	  Ancona	  o.fl.,	  2009)	  telja	  að	  skýrar	  línur	  í	  upphafi	  verkefnavinnu	  
séu	  lykilatriði	  í	  X-‐teymi.	  Þetta	  atriði	  eigi	  öll	  fyrirtækin	  sameiginlegt.	  Þau	  telja	  mjög	  
mikilvægt	  að	  markmið	  verkefnisins	  sé	  skýrt	  í	  byrjun,	  þ.e.	  um	  hvað	  verkefnið	  fjalli	  og	  
hvert	  sé	  markmið	  þess.	  	  
	  
Ancona	  (Management	  v	  Espanol,	  2010)	  leggur	  það	  einnig	  til	  að	  allir	  teymismeðlimir	  
hittist	  augliti	  til	  auglitis	  í	  upphafi	  verkefnis,	  sama	  hvar	  þeir	  eru	  staðsettir	  í	  heiminum,	  
að	  þeir	  kynnist	  og	  fari	  í	  sameiningu	  yfir	  tilgang,	  markmið	  og	  fyrirhugaða	  framkvæmd.	  	  
Tilgangurinn	  með	  þessu	  er	  að	  allir	  teymismeðlimir	  öðlist	  skýra	  heildarmynd	  af	  
verkefninu	  og	  kynnist	  innbyrðis.	  Íslensku	  fyrirtækin	  eru	  sammála	  þessu	  en	  sum	  þeirra	  
telja	  þetta	  atriði	  samt	  erfiðleikum	  bundið	  í	  framkvæmt	  á	  Íslandi	  vegna	  
kostnaðarsamra	  og	  erfiðra	  ferðalaga.	  Þau	  leysa	  þetta	  með	  því	  að	  fá	  erlent	  starfsfólk	  -‐	  
með	  þá	  sérþekkingu	  sem	  fyrirtækin	  þarfnast	  -‐	  til	  þess	  að	  flytja	  til	  Íslands.	  Þetta	  hefur	  
gengið	  vel	  en	  fyrirtækin	  eru	  með	  misjafnlega	  mikið	  af	  erlendu	  starfsfólki	  í	  vinnu	  hjá	  
sér	  á	  Íslandi.	  Eitt	  fyrirtækið	  er	  með	  starfsfólk	  frá	  32	  löndum	  á	  skrifstofu	  sinni	  á	  Íslandi,	  
á	  meðan	  annað	  fyrirtæki	  ræður	  erlenda	  sérfræðinga	  til	  þess	  að	  mæta	  til	  þátttöku	  í	  
verkefnum	  þeirra	  þar	  sem	  verkefnið	  er	  leyst,	  en	  það	  getur	  verið	  á	  misjöfnum	  stöðum	  
í	  heiminum.	  	  
	  
Þegar	  fjallað	  er	  um	  nauðsyn	  þess	  að	  vinna	  út	  á	  við	  í	  samvinnu	  við	  viðskipavini	  og	  
hagsmunaaðila,	  þá	  eru	  íslensku	  fyrirtæki	  sammála	  X-‐teymum	  Ancona	  og	  félaga	  (D.	  G.	  
Ancona,	  1990).	  Fyrirtækin	  leggja	  mikinn	  metnað	  í	  það	  að	  tengjast	  viðskiptavininum.	  
Enda	  hafa	  þau	  öll	  unnið	  markvisst	  að	  því	  að	  koma	  með	  nýjungar	  á	  markaðinn	  og	  
leggja	  mikla	  áherslu	  á	  að	  vera	  frumkvöðlar	  á	  sínu	  sviði.	  Þetta	  atriði	  leysa	  fyrirtækin	  
þó	  á	  misjafnan	  hátt,	  allt	  frá	  því	  að	  vera	  með	  „Fanfest“	  þar	  sem	  viðskiptavinir	  hitta	  
starfsfólks	  afurðarinnar	  og	  ræða	  við	  það	  um	  hvað	  sé	  að	  virka	  vel	  og	  hvað	  mætti	  bæta,	  
í	  það	  að	  vera	  með	  starfsfólk	  sem	  notar	  vöruna	  til	  þess	  að	  prófa	  hana	  ásamt	  
sérfræðingum	  fyrirtækisins	  og	  til	  þess	  að	  vera	  með	  stífar	  rannsóknir	  og	  prófanir	  á	  
vörunni	  í	  tengslum	  við	  viðskiptavininn.	  
	  
Tengslanet	  sérfræðinga	  telur	  Ancona	  (Management	  v	  Espanol,	  2010)	  vera	  einn	  af	  
mikilvægum	  þáttum	  X-‐teymis.	  Þetta	  eru	  fyrirtækin	  meðvituð	  um	  og	  hafa	  skapað	  sér	  
sterkt	  tengslanet	  sérfræðinga	  um	  allan	  heim	  og	  leggja	  mikla	  áherslu	  á	  að	  starfsfólk	  
þeirra	  sé	  með	  gott	  tengslanet	  og	  þekkingu	  á	  ýmsum	  samskiptamiðlum	  og	  fylgjast	  vel	  
með	  nýjungum	  á	  því	  sviði.	  	  	  
	  
Gott	  samstarf	  við	  lykilstjórnendur	  er	  einnig	  talið	  mjög	  mikilvægt	  í	  X-‐teymum	  (D.	  
Ancona	  o.fl.,	  2009)	  og	  er	  þetta	  atriði	  mjög	  gott	  hjá	  íslensku	  fyrirtækjunum.	  Það	  kom	  í	  
ljós	  að	  gott	  aðgengi	  að	  yfirmönnum,	  samstarf	  og	  stuðningur	  þeirra,	  var	  í	  öllum	  
tilvikum	  mjög	  góður.	  



	  
Þá	  verður	  einnig	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  X-‐teymis	  módelið	  er	  þrátt	  fyrir	  allt	  einungis	  módel	  
og	  virkar	  því	  ekki	  alltaf	  í	  raunveruleikanum.	  Þetta	  kemur	  fram	  í	  viðtölunum	  hjá	  
íslensku	  fyrirtækunum.	  Þótt	  þau	  væru	  sammála	  í	  „prinsippinu“	  um	  að	  hin	  og	  þessi	  
tilhögun	  gæti	  verið	  betri	  fyrir	  teymisvinnu,	  þá	  væri	  það	  ekki	  alltaf	  framkvæmanlegt,	  
oft	  einfaldlega	  af	  „praktískum“	  ástæðum.	  Það	  gæti	  verið	  ástæða	  fyrir	  fyrirtækin	  að	  
skoða	  þessi	  atriði	  og	  athuga	  hvort	  hægt	  væri	  að	  bæta	  verklagi	  í	  teymisvinnunni	  
þannig	  að	  hún	  yrði	  enn	  betri.	  
	  
Þótt	  fylgnin	  á	  milli	  X-‐teymis	  og	  teymisvinnu	  fyrirtækjanna	  sé	  ekki	  100%	  hafa	  íslensku	  
fyrirtækin	  þó	  tileinkað	  sér	  aðferðir	  sem	  svipa	  mjög	  til	  þeirra	  sem	  Ancona	  og	  félagar	  
(D.	  Ancona	  og	  Bresman,	  2007)	  útlista	  í	  tengslum	  við	  X-‐teymin.	  Þetta	  er	  athyglisverð	  
niðurstaða	  og	  virðist	  sýna	  að	  þetta	  vinnulag	  sé	  að	  mörgu	  leyti	  „náttúruleg“	  ályktun	  
þeirra	  sem	  hafa	  reynslu	  af	  því	  að	  starfa	  í	  viðskiptum	  á	  alþjóðavettvangi.	  Enn	  fremur	  
bendir	  þetta	  til	  þess	  að	  íslensku	  fyrirtækin	  leggi	  mjög	  rækt	  við	  þá	  aðferðafræði	  sem	  
þau	  ástunda	  og	  því	  sé	  eðlilegt	  að	  líta	  á	  þau	  sem	  prýðilegar	  fyrirmyndir	  annarra	  
íslenskra	  fyrirtækja	  sem	  vilja	  hasla	  sér	  völl	  í	  alþjóðaviðskiptum.	  
	  
Það	  sem	  betur	  mætti	  rannsaka	  er	  að	  bera	  saman	  deildir	  innan	  fyrirtækjanna	  og	  
skoða	  hvernig	  þau	  vinna	  saman.	  Einnig	  mætti	  skoða	  hvernig	  sérfræðingar	  innan	  
fyritækjanna	  gætu	  nýtt	  starfskrafta	  sína	  betur.	  Til	  dæmis	  með	  því	  að	  fara	  í	  stuttan	  
tíma	  inn	  í	  eitt	  teymi,	  vinna	  þar	  að	  verkefnum	  sem	  hentuðu	  þeirra	  áhugasviði	  og	  
sérfræðikunnáttu,	  en	  færu	  síðan	  út	  úr	  teyminu	  inn	  í	  annað	  teymi,	  þar	  sem	  þeirra	  
væri	  næst	  þörf,	  þ.e.	  gætu	  verið	  að	  vinna	  í	  því	  teymi	  þar	  sem	  þeirra	  væri	  þörf	  hverju	  
sinni.	  	  
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