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Abstract

This paper examines whether the organizational structure changes and 

mergers have been successful for N1.

The first section of the paper is on strategy implementation and its four 

main parts; culture, human resource management, management 

controls and organization structure.

The second section of the paper is about the branding campaign the oil 

company Esso ran in 2007 to launch a new name; N1, and a whole new 

look. The changes are examined with the theories introduced in the first 

section of this paper. 

The company was facing an immense challenge due to image problems 

and the acquisition of several smaller companies. It was decided to 

merge all the companies under one name and one brand, thereby 

solving two issues: the image problems ESSO had and enhancing the 

marketing value of using one name instead of several previously. 

Generally this organizational change was successful and resulted in 

considerable benefits for the company.

Keywords:
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 Culture

 Human resource management

 Management control systems

 Organization structure
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Útdráttur

Verkefni þetta er lokaverkefni höfundar til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði 

við Háskólann á Akureyri. Í fyrri hluta verkefnisins er fjallað á 

fræðilegan máta um innleiðingu stefnumótunar út frá skipulagi 

fyrirtækja, mannauðsstjórnun, menningu og stjórneftirlitskerfum.

Í síðari hlutanum er fjallað um þær breytingar sem Olíufélagið Essó 

gekk í gegnum þegar félagið fékk nýtt nafn og nýja ásýnd. 

Breytingarnar eru sérstaklega skoðaðar með tilliti til fræðanna um 

innleiðingu stefnumótunar sem fjallað er um í fyrri hluta ritgerðarinnar.

Rannsóknarspurningin sem leitað er svara við er:

Hvernig hefur tekist til með skipulagsbreytingar og samruna við 

stofnun N1 samsteypunnar?

Fyrirtækið stóð frammi fyrir mikilli áskorun vegna ímyndarvanda og 

uppkaupa á fjölda smærri fyrirtækja. Ákveðið var að ganga til 

sameiningar allra félaganna undir nýju nafni og slá þannig tvær flugur í 

einu höggi. Annars vegar að segja skilið við Esso vörumerkið og skilja 

ímyndarvandann eftir, og hins vegar að efla markaðssókn félagsins 

undir einu nafni í stað fjölmargra áður. Allt leiddi þetta af sér töluverða 

hagræðingu. Í heildina litið má því segja að vel hafi tekist til með 

skipulagsbreytingar og samruna við stofnun N1 samsteypunnar.

Lykilorð:

 Stefnumótun

 Menning

 Mannauðsstjórnun

 Stjórneftirlitskerfi

 Skipulag fyrirtækja

 Frammistaða
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1. Inngangur

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Sc. prófs í viðskiptafræðum við 

viðskiptadeild Háskólans á Akureyri. Meginmarkmið verkefnisins er að 

fjalla um innleiðingu framtíðarsýnar hjá N1 í kjölfar þess að ákveðið 

var að að ráðast í breytingu á ásýnd fyrirtækisins þegar gamla Esso 

nafnið var lagt til hliðar og nýtt og ferskt nafn var kynnt til sögunnar. 

Meginrannsóknarspurning sem unnið verður út frá er : 

Hvernig hefur tekist til með skipulagsbreytingar og samruna við 

stofnun N1 samsteypunnar?

Í skýrslunni er sjónum skýrsluhöfundar sérstaklega beint að að 

aðdraganda þeirra umbreytinga sem áttu sér stað hjá félaginu, með 

hvaða hætti starfsfólk kom að stefnumótunarvinnunni og hvernig það 

metur útkomuna um ári síðar. Stuðst er við gögn fyrirtækisins og viðtöl 

við lykilstjórnanda.

Einnig verður reynt að varpa ljósi á hvernig félaginu tókst til með að 

aðlaga stefnumótunina að lykilþáttum innleiðingar, þ.e. skipulagi, 

menningu, mannauð og stjórneftirlitsækjum. Í kafla 4, framkvæmd og 

eftirfylgni, er reynt að setja fram greiningu og mat á aðgerðum.

Skýrslunni er ekki ætlað að fella stóra dóm yfir framkvæmdinni heldur 

fyrst og fremst að fjalla um breytingarnar og benda á hvað hefði betur 

mátt fara og hvað var virkilega vel gert.
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2. Skipulagsheildir

Með skipulagsheild er átt við félagslega heild, t.d. fyrirtæki, félag, 

stofnun eða eitthvað annað sem háð er ákveðnu skipulagi.

Skipulagsheild er félagsleg heild vegna þess að ekki er um að ræða 

skipulagsheild nema innan hennar séu einstaklingar. Atferli í 

skipulagsheildum fjallar því um skipulag, virkni og árangur 

skipulagsheildarinnar. Að því leyti er atferli í skipulagsheildum

víðtækari en stjórnunarfræðin þar sem hún tekur til allra innan 

heildarinnar, millistjórnenda jafnt sem æðstu stjórnenda. Æðstu 

stjórnendur geta verið misjafnir, sýn þeirra getur verið takmörkuð, þ.e. 

að upplýsingar dagsins í dag skila okkur ekki endilega tekjum strax en 

gera það væntanlega í framtíðinni auk þess sem stjórnunarfræðin er oft 

fórnarlamb tískusveiflna um hvaða kenningar séu bestar hverju sinni.

Atferli í skipulagsheildum er fræðigrein sem mótast hefur af mörgum 

öðrum fræðigreinum, s.s. félagsfræði, sálarfræði, stjórnmálafræði, 

mannfræði, hagfræði og sögu (Huczynski og Buchanan, 2007, bls. 5-

6).

Miklar breytingar hafa orðið á viðhorfi starfsmanna til skipulagsheilda 

frá því sem áður var. Nú skipta framleiðslutækin minna máli en 

þekking starfsmanna. Þekking er ekki bundin í fyrirtækinu eins og 

framleiðslutækin heldur er hún eign starfsmannsins sem býr yfir henni. 

Þar sem þekking er óáþreifanleg, og stundum fljót að úreltast sé henni 

ekki haldið við, er mikilvægt að hlúa vel að starfsmönnum til að efla 

tryggð þeirra við fyrirtækið (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003, bls. 

48).

Henry Mintzberg (1983, bls. 20-22), prófessor í stjórnunarfræðum við 

McGill University í Montreal, hefur skrifað mikið um skipulagsheildir 

og í bók sinni Structures in 5‘s fjallar hann um fimm þætti 

skipulagsheilda og útskýrði þessa þætti á eftirfarandi hátt:
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Frumkvöðlaskipulag (entepreneurial stage)

Þetta er dæmigert nýtt og lítið frumkvöðla fyrirtæki sem er samsett af 

toppstjórnanda og starfsmönnum við kjarna. Það er lítil þörf á 

stoðdeildum og ekki mikil sérhæfing eða formfesta. Samræming og 

stjórnun kemur frá toppnum og hefur stofnandinn völd og myndar 

menninguna. Þetta fyrirtæki á vel við í breytilegu umhverfi. Þetta 

byggist á beinu eftirliti.

Vélrænt skrifræði (machine bureaucracy)

Þetta lýsir regluveldi í fyrirtæki. Svona fyrirtæki er mjög stórt, hefur 

venjubundin störf og einbeitir sér oft að fjöldaframleiðslu. Það er mikil 

sérhæfing og formfesta og mikilvægar ákvarðanir eru teknar á toppi. 

Umhverfið er einfalt og stöðugt vegna þess að það getur ekki aðlagast. 

Kerfið einkennist af stórum tæknilegum og stjórnunarlegum 

stoðdeildum. Þetta kerfi er oft gagnrýnt fyrir litla ákvarðanatöku á 

lægri stigum, skort á hvatningu, veika menningu og óánægt starfsfólk. 

Á móti kemur að öll uppbygging byggist á hagkvæmni og stöðlun 

vinnu.

Sérfræðings skrifræði (professional beaurocracy)

Þá er kjarni fyrirtækis myndaður af fagfólki, t.d. spítalar, háskólar og 

ráðgjafafyrirtæki. Mikil þjálfun og reynsla starfsfólks hvetur til 

samstöðutengds eftirlits (clan control) og sterkrar menningar og dregur 

þannig úr þörf á regluveldi við eftirlit. Þessi fyrirtæki veita oft þjónustu 

frekar en að framleiða afurðir og þau eru í flóknu umhverfi. Byggir á 

stöðlun þekkingar.

Sviðsskipulag (diversified form)

Þetta á við mjög stór fyrirtæki sem eru skipt upp eftir afurðum eða 

mörkuðum. Það er ekki mikil samræming milli deilda og áhersla er á 

markaðseftirlit. Umhverfi hverrar deildar er einfalt og stöðugt en ef 

litið er á fyrirtækið í heild er það flóknara. Hver deild hefur sína eigin 

menningu og á miðstýring sér stað innan deilda. Þetta byggir á stöðlun 

niðurstöðu.
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Sértækt skipulag (adhocracy)

Þetta fyrirtæki er sífellt að þróast til að lifa í flóknu og breytilegu 

umhverfi. Tæknistig er flókið og á þetta við frekar ung fyrirtæki sem 

eru nokkuð stór en þurfa að aðlagast. Fagmennska er mikil, menning 

sterk og samstöðutengt eftirlit. Mikil dreifstýring og fólk á öllum 

stigum getur tekið þátt í ákvarðanatöku. Það eru lárétt samskipti og 

þetta byggir á gagnkvæmri aðlögun.

Ytra umhverfi hefur mjög mikil áhrif á innra skipulag fyrirtækja og 

hefur á síðari árum vakið meiri athygli en áður. Hvert er þetta ytra 

umhverfi? Líta verður á pólitískt, efnahagslegt, félagslegt, tæknilegt, 

lagalegt og vistfræðilegt umhverfi fyrirtækja til þess að skilja vel við 

hvaða aðstæður fyrirtækið starfar. Huczynski og Buchanan (2007, bls. 

45-50) skilgreinir skipulagsheildina skv. PESTLE líkaninu og skiptir

ytra umhverfi fyrirtækja í sex mismunandi flokka. Líkanið er notað 

sem aðferð til að einfalda flókin verkefni með því að setja upp einfalt 

líkan af umhverfinu. Af þessu líkani eru svo til nokkur afbrigði s.s. 

PEST en þar eru lagalegir þættir og vistfræðilegir þættir innviklaðir í 

pólitíska þætti.

MYND 1. PESTLE LÍKANIÐ
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Flokkana sex sem um ræðir má sjá á mynd 1 en hver flokkur skiptist 

niður skv. eftirfarandi:

 Pólitískir þættir

- stefna ríkisins
- stríð
- borgaraóeirðir
- hryðjuverk
- hagsmunahópar
- verkalýðsfélög

 Efnahagslegir þættir

- hagsveiflur
- samkeppni
- birgjar
- hráefnisverð
- gengi
- skattaumhverfi
- laun

 Félagslegir þættir

- lýðfræðilegar breytingar
- lífstíll
- félagsleg gildi
- vinnuviðhorf
- mismunun
- hreyfing vinnuafls
- færni

 Tæknilegir þættir

 tölvuþekking og kostnaður
 nýjar vörur og ný aðstaða
 nýjungar í verkfræði
 ný efni
 netviðskipti
 nýir framleiðsluhættir og ferlar
 framþróun í flutningsmáta

 Lagalegir þættir sem

 sérstök lög
 samtvinning laga og skatta (ESB)
 alþjóðalög
 alþjóðlegir viðskiptasamningar
 mannréttindi
 staðbundnar reglugerðir
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 Vistfræðilegir þættir sem

- umhverfismál og verndun
- takmarkanir á efnalosun og mengun
- reglugerðir varðandi sérstaka tækni, t.d. 

erfðabreytt matvæli
- draga úr áhættuþáttum
- hávaðamengun

Þessir ytri umhverfisþættir leiða ávallt til breytinga í innra skipulagi 

skipulagsheilda líkt og mynd 2 ber með sér. 

MYND 2. TENGSL YTRA OG INNRA UMHVERFIS

Mikilvægt er að geta fundið skýringar á skilvirkni skipulagsheilda og 

gæðum í atvinnulífinu og þær skýringar er að finna í fimm þáttum:

einstaklingsbundnum, hópum, skipulagslegum, ferlum og 

stjórnunarlegum þáttum.

Þar sem skipulagsheildir eru stöðugt í mótun verður því að huga vel að 

fortíð, nútíð og framtíð. Skipulagsheildum síðustu 200 ára hefur 

gjarnan verið skipt í þrjú tímabil. Má þar fyrst nefna árin frá 1800 til 

1970, en það tímabil er kennt við iðnaðaröldina. Á þessum tíma er 

hefðbundin skipulagsheild þar sem áhersla er lögð á fyrirtækið sem 

vél. Fjöldaframleiðslan ruddi sér til rúms og störfin urðu einhæf og 

stöðluð. Tímabilið frá 1970 til 1990 er kennt við tækniöldina og nútíma 

skipulagsheild. Fyrirtækin urðu opnari og valddreifing varð mun meiri 

en áður. Mannauður fyrirtækjanna og þarfir viðskiptavinanna voru í 
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fyrirrúmi auk þess sem mikil áhersla var lögð á liðsvinnu. Frá árinu 

1990 og fram til dagsins í dag hefur hin svokallaða upplýsingaöld ráðið 

rikjum og skipulagsheildin er kennd við post modernisma. Fyrirtækin 

eru orðin sveigjanleg tæki með flötu og skilvirku skipulagi. 

Frumkvöðlar eru áberandi og reglur léttvægari (Huczynski og 

Buchanan, 2007, bls. 58).

Mismunandi er hvernig við metum árangur skipulagsheildar. Hjá 

fyrirtæki er hagnaður mælikvarðinn, hjá hluthafa er verðmæti hlutafjár 

mælikvarðinn, hjá neytendum er það vöruverð, hjá stjórnendum 

starfsframi og há laun og hjá starfsfólki er laun og góð vinnuaðstaða 

mælikvarðinn á árangur. Ýmsir félagsfræðingar halda því fram að 

formgerð skipulagsheilda, s.s. fyrirtækja, hafi talsverð áhrif á hegðun 

og framkomu þeirra einstaklinga sem þar starfa. Það sé því ógerningur 

að skilgreina hegðun einstaklinga eingöngu út frá einkennum þeirra 

eða hópanna sem þar starfa heldur hafi formgerð fyrirtækisins þar 

talsverð áhrif. Í þessu samhengi má benda á Hawthorne rannsóknirnar 

á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar. Þessar kenningar eru andstæðar 

skoðunum margra sálfræðinga sem telja að hegðun megi rekja til innri 

þátta hvers einstaklings eða hóps sem um ræðir (Huczynski og 

Buchanan, 2007, bls. 285-288).

Formgerð skipulagsheildar er oft sett upp myndrænt til dæmis í formi 

valdapýramída þar sem forstjórinn er efsta lag pýramídans en 

„maðurinn á gólfinu“ neðsta lagið. Eftir því sem fyrirtæki verða stærri 

verða lögin fleiri. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að fjöldi 

stjórnunarlaga geta verið mismunandi eftir löndum. Pýramídi er aðeins 

ein aðferð við að setja upp formgerð skipulagsheildar í myndrænt 

form. Algengara er að setja upp skipurit þar sem ýmist er flokkað eftir 

störfum, afurðum eða deildum.

Þannig getur skipulag fyrirtækis sem er deildaskipt og gætir ekki að 

réttum samskiptum t.d. milli markaðsdeildar og söludeildar haft þau 

áhrif að einstaklingar innan deildanna eru í stöðugum deilum og hefur

það væntanlega talsverð áhrif á einstaklingana innan fyrirtækisins 

(Huczynski og Buchanan, 2007, bls. 446).
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MYND 3. DÆMI UM FORMGERÐ SKIPULAGSHEILDA

Gerðir starfa geta verið mjög mismunandi en eitt af því nauðsynlegasta 

er að móta starfið. Hvaða störf eru nauðsynleg innan fyrirtækisins og 

hvernig á að skipuleggja það. Hvað á viðkomandi starfsmaður að vinna 

– hvert er hans hlutverk og að setja upp starfslýsingu fyrir starfið, hver 

séu tengsl viðkomandi við yfirmenn og helstu samskiptaleiðir 

(Huczynski og Buchanan, 2007, bls. 446-447).

Henry Mintzberg hefur, eins og fyrr segir, haft víðtæk áhrif á stjórnun 

og skipulagningu fyrirtækja en hann fjallaði um stefnumótun, skipulag 

fyrirtækja og hlutverk stjórnenda. Fjallaði hann um hina fimm þætti 

skipulagsheildarinnar sem voru; yfirstjórnendur, tæknileg stoðþjónusta 

og stjórnunarleg stoðþjónusta, millistjórnendur og kjarnastarfsemi.

MYND 4. FIMM ÞÆTTIR SKIPULAGSHEILDA SKV. MINTZBERG
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Í kjarnastarfseminni eru þeir sem vinna grunnverkin, t.d. 

framleiðsludeildir í verksmiðju eða kennarar og nemendur í háskóla. 

Tæknileg stoðþjónusta aðstoðar skipulagsheildina að aðlagast 

breytingum í umhverfinu, s.s vandamál eða nýsköpun. Stjórnunarleg 

stoðþjónusta snýr að mannauðsmálum og því að starfsemin gangi 

ótrufluð af einhvers konar ytri aðstæðum. Yfirstjórnendur eru ábyrgir 

fyrir samhæfingu allra hluta, stefnumörkun og stefnu fyrirtækisins. Það 

er svo hlutverk millistjórnenda að koma þessu öllu í framkvæmd.

Mintzberg fjallaði einnig mikið um hlutverk stjórnenda og komst að 

því í rannsóknum sínum að stjórnendur væru oft að vinna önnur verk 

en þeir ættu að vera að vinna. Mikilvægt er hvernig þeir verja tíma 

sínum og var hlutverk stjórnenda endurskilgreint í framhaldi af 

rannsóknum hans. Stjórnandi þarf að vera góður í mannlegum 

samskiptum, þ.e. til þess að fjalla um fyrirtækið út á við, vera leiðtogi 

og góður samstarfsaðili. Hann þarf að vera upplýsandi til þess að miðla 

upplýsingum og leiðbeina starfsfólki við réttu handtökin og hann þarf 

að vera hæfur til ákvarðanatöku, frumkvöðull og góður 

samningamaður. Sambland af öllu þessu er nauðsynlegt góðum 

stjórnanda og því er það list að vera stjórnandi (Daft, 2004, bls. 482-

484).

Breytingar innan skipulagsheilda er aldrei auðveldur ferill sem gengur 

að fullu eftir. Ef svo væri væru breytingar kynntar innan 

skipulagsheilda mun oftar en gert er í dag. Breytingar virka ekki nema 

að kynna sér hvers vegna breytingar í gegnum tíðina hafa ekki skilað 

tilætluðum árangri. Með því að setja sig í spor þeirra sem staðið hafa að 

breytingum sem ekki hafa virkað sem skyldi, eru líkurnar á að vel 

takist mun meiri en ella (Atkinson, 2005, bls. 19).

2.1. Innleiðing stefnumótunar

Stefnumótun er eitt mikilvægasta hlutverk stjórna fyrirtækja og 

stofnana. Með skilvirkri mótun stefnu fyrir starfsemina hafa stjórnir 

áhrif á framvindu starfseminnar og styrkja hana í samkeppninni.
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Stefnumótunin þarf m.a. að gefa sem skýrasta framtíðarsýn fyrir 

meginþætti starfseminnar og setja þeim markmið. Á 

samkeppnismarkaði er eitt af markmiðunum að auka virði 

starfseminnar og í opinberri þjónustu að fá sem mest 

samfélagsverðmæti fyrir þá fjármuni sem eru til ráðstöfunar.

Mikilvægt er að meta áhrif stefnumótandi valkosta á virði 

starfseminnar, mæla árangur og gera nauðsynlegar breytingar á 

framkvæmd ef tilætlaður árangur næst ekki (ParX, e.d.).

Stefnumótun er ferli og vísar fyrirtækjum veginn sem valin er í ferlinu. 

Stefnumótun er þó ekki beinlínis ferli sem lítur lögmálum og felur í sér 

fastmótaðar aðferðir líkt og margt annað innan viðskiptafræðinnar. 

Uppskrift að vel heppnaðri stefnu fyrirtækis ræðst af eiginleikum 

fyrirtækisins og þeim mörkuðum sem það starfar á. Því er mikilvægt að 

stöðugt mat sé framkvæmt á samspili starfseminnar og markaðarins 

(Magnús Ívar Guðfinnsson, 2003, bls. 9).

Fræðimennirnir Rober S. Kaplan og David P. Norton settu fram 

hugtakið Balanced Scorecard árið 1992 sem síðan hefur breyst í 

meðförum þeirra sjálfra og annnarra. Á íslensku hefur hugtakið verið 

þýtt sem samhæft árangursmat. Um er að ræða aðferðafræði til að setja 

fram og innleiða stefnu. Aðferðafræðinni er ætlað að tengja saman 

orsakir og afleiðingar og breyta framtíðarsýn og stefnu í áþreifanleg 

markmið og mælikvarða. Mesta nýjungin eru víddirnar fjórar sem 

ganga út á að skilgreina mælikvarða sem snerta fjármál, viðskiptavini, 

ferla og mannauð. Aðferðafræðin býður upp að stærstum hluta upp á 

tvö verkfæri sem hægt er nota á ýmsa vegu. Annað þeirra er skorkort 

en hitt stefnukort (e. strategy map). Stefnukortum er ætlað að lýsa 

stefnu skipulagsheildar, þ.e. að sýna meginatriði stefnunnar og 

orsakasamband milli þeirra. Skorkortið sýnir hinsvegar markmið sem 

koma fram í stefnukortinu eða tengdum atriðum á því (Snjólfur 

Ólafsson, 2005, bls. 9-11).

Stefna fyrirtækja lýsir því hvernig þau ætla að skapa viðskiptavinum 

sínum og eigendum verðmæti. Stefnumótun er listin við að búa til 

stefnuna. Hún byggist á þekkingu, útsjónarsemi og öguðum 

vinnubrögðum. Þó stefnan sé mótuð er árangur ekki í hendi. Hann næst 
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ekki nema með árangursríkri innleiðingu stefnunnar og viðskiptavinum 

og eigendum er færður sá ávinningur sem stefnt var að (Intellecta, e.d.).

Anthony og Govindarajan (2001) fjalla um lykilþætti við innleiðingu 

stefnumótunar í bók sinni Management Control. Á mynd 5 hér að 

neðan má sjá þá þætti sem þurfa að slá í takt innan skipulagsheildar til 

að árangur náist. 

MYND 5. RAMMI INNLEIÐINGAR STEFNUMÓTUNAR

Fyrirtækjaþróun fjallar um það eilífðarvandamál stjórnunarfræðinnar 

að bæta árangur einstaklinga og skipulagsheilda með kerfisbundnum 

hætti, út frá heildrænum og hagnýtum þekkingargrundvelli og 

sjónarhorni. Markmiðið er að koma til móts við þarfir starfsfólks og 

væntingar um leið og hugað er að vexti fyrirtækisins. Fyrirtækjaþróun 

er sérstakt fræðisvið með sér kenningar, hugtök, aðferðir, ráðstefnur og 

tímarit og hefur að hluta til einkenni trúarfélags sem skýrir vinsældir 

hennar í töluvert langan tíma (30-40 ár). Mikið er horft á mannrækt í 

kenningum fyrirtækjaþróunar.

Margar aðferðir hafa verið notaðar af kennimönnum Fyrirtækjaþróunar 

við að hlutast til um skipulagsheildir í vanda og formgerð þeirra. Fyrsta 

skrefið felst í greiningu vandamálsins og hvernig það snertir fyrirtækið 

(einstaklinga, hópa, samskipti o.fl.) og getur það reynst æði erfitt að 

finna út hvert og hvernig vandamálið er. Hlutverk ráðgjafans er svo að 

fá starfsmenn og stjórnendur til þess að sjá vandamálið, finna lausn 

þess, breyta fyrirtækinu og halda því svo breyttu og án vandamálsins 

sem fyrir var.
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Kurt Lewin kallaði þetta að þýða, breyta og frysta og setti upp ferli sem 

sýndi fram á minnkandi afköst á breytingatímabilinu en eftir það ættu 

afköstin að verða meiri en fyrir var. Þegar vandamálið er fundið þarf að 

greina þætti sem hvetja til breytinga og hins vegar þætti sem hamla 

þeim.

MYND 6. ÞRJÚ STIG BREYTINGA SKV. KURT LEWIN

Gildin sem liggja að baki fyrirtækjaþróunar eru þau að koma skuli fram 

við einstaklinga af sæmd og virðingu, fyrirtækjabragurinn eigi að 

einkennast af trausti, stuðningi og hreinskilni, tekist verði á við 

vandamálin og ágreining í stað þess að dylja slíkt, starfsfólk verði með 

í ráðum og einvaldsstjórnun og eftirlitskerfi séu lítt fallin til árangurs.

Þessar kenningar þóttu byltingakenndar á sínum tíma en þær eru í 

andstöðu við regluveldi Webers, Fayols o.fl. Margir telja slík mannleg 

gildi innan fyrirtækjaþróunar eiga rétt á sér ein og sér. Sumir telja 

jafnvel að fyrirtækjaþróun sé upphafið að lærdómsfyrirtækjum

(Huczynski og Buchanan, 2007, bls. 565-566).

Samrunar og/eða yfirtaka skipulagsheilda er mikið ferli sem þarf að 

vanda vel til allt frá undirbúningi til innleiðingar. Samrunar ganga að 

miklu leyti út á það að ná samlegðaráhrifum á einn eða annan hátt, t.d. 

með betri nýtingu mannauðs eða hagkvæmni í kraffti stærðar. 

Lykilatriði til að ná árangursríkum samruna er að að undirbúa starfsfólk 

vel og gefa því færi á að starfa með í ferlinu. Hjá mörgum 

starfmönnum veldur samruni kvíða eða streitu þar sem slíkt kallar 

Umbreytinga
skeið

Þýða Breyta Frysta

Gamla lagið Nýtt vinnulag
Minnkandi afköst
gagnrýni

Aukin afköst
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gjarnan fram á breytingar í starfsumhverfi hvers og eins. Ótti nær 

tökum á fólki og það verður uggandi um sinn hag. Áhyggjur þess geta 

verið einstaklingsbundnar, vegna hlutverka og stöðu, varðandi hópinn 

eða menningarlegar. Til að koma í veg fyrir slíkt þarf að veita 

starfsfólki innsýn í það sem verið er að gera og veita því innblástur 

þannig að það sjái tilganginn og eignist von um betri tíð. Mikilvægt er 

að upplýsingagjöf sé góð og starfsfólki gefinn kostur á þátttöku í 

ferlinu (Vilborg Einarsdóttir, 2003, bls. 384-385).

2.2. Skipulag fyrirtækja og skipulagsgerðir

Fyrirtæki sem hafa náð ákveðinni stærðargráðu þurfa að hafa formlegt 

stjórnskipulag til að auðvelda samskipti innan fyrirtækis og láta 

aðgerðir og ferla fyrir starfsfólk vera gegnsærri. Stjórnskipulagi 

fyrirtækja er jafnan lýst í einföldu líkani sem nefnt er skipurit. Þar er 

varpað ljósi á þau lóðréttu tengsl og þær láréttu tengingar sem 

ákveðnar eru milli manna og deilda í fyrirtækinu. Skipuritið gefur 

þannig mikilvægar vísbendingar um innri uppbyggingu fyrirtækisins. 

Þar má nefna upplýsingar um valdbraut og stjórnunarspönn auk 

vísbendinga um atriði eins og formfestu, margbreytni, miðstýringu, 

sérhæfingu og stöðlun starfseminnar (Runólfur Smári Steinþórsson, 

1995, bls. 18).

Til eru þó nokkrar tegundir stjórnskipulaga en fyrirtæki velja skipulag 

eftir því sem hentar þeirra starfsemi hverju sinni. Sem dæmi má nefna 

starfaskipulag, afurðaskipulag og fléttuskipulag en skipulögin verða 

kynnt hvert fyrir sig hér á eftir. Við val á stjórnskipulagi þarf að 

ákveða neðangreint:

1. Hvaða valdabrautir og formleg samskipti skuli vera á milli 

starfsmanna fyrirtækisins, þar á meðal stigveldi og 

stjórnunarspönn.

2. Hvaða starfsmenn skuli tilheyra hvaða deildum og hvaða 

deildaskipting skuli vera í fyrirtækinu.
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3. Hvaða kerfi, meðal annars til upplýsingavinnslu og 

boðmiðlunar, skuli tryggja árangursrík samskipti og 

samræmingu í starfsemi fyrirtækisins (Runólfur Smári 

Steinþórsson o.fl., 1995, bls. 17).

Skipurit er myndræn framsetning á formlegum boðleiðum, starfsemi og 

ferlum í skipulagsheild. Þegar fyrirtæki huga að því hvers konar 

stjórnskipulag þau þurfa þá er nauðsynlegt að huga að ýmsu. Það 

skiptir máli hvort fyrirtækið er framleiðslu- eða þjónustufyrirtæki því 

það er þó nokkur munur þar á. Það er til dæmis ekki hægt að setja 

þjónustu á lager líkt og vörur og hún er mannaflafrekari en framleiðsla. 

Einnig þarf að hafa í huga þarfir viðskiptavina. Það þarf að athuga 

hvernig ætti að skipta deildum og hvaða starfsfólk á að vera í hvaða 

deild. Starfsfólk sem vinnur svipuð störf eða er með svipaða menntun 

og reynslu eru oft sett í sömu deild. Reynslan hefur sýnt að 

verkaskipting og sérhæfing milli starfsmanna gerir fyrirtækinu kleift að 

ná meiri framleiðni og hagkvæmni í rekstrinum en ella. Einkum vegna 

þessa hafa fyrirtæki stjórnskipulag svo að þau nái meiri árangri. 

Stjórnskipulög stuðla að og snúast um að allt starfsfólk fyrirtækis hafi 

sem bestar upplýsingar hverju sinni til að bregðast við hinum ýmsu 

breytingum og eftirliti. Verði breytingar á högum fyrirtækis vegna 

aukinna umsvifa, samdráttar eða annarra aðstæðna þaf að endurskoða 

skipulagið á gagnrýnan hátt (Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 1995, 

bls. 9-19).

Niðurstöður rannsókna benda til þess að staðsetning fyrirtækja á 

Íslandi og starfsgrein hafi óveruleg áhrif á stjórnunaraðferðir eða 

skipulag fyrirtækja. Stærð fyrirtækja og menntun stjórnenda hefur hins 

vegar mjög mikil áhrif á marga þætti stjórnunar og skipulags. Engin 

sjáanleg tengsl eru á milli stjórnunaraðferða og rekstrarárangurs hjá 

innlendum fyrirtækjum (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006, bls. 22).
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2.2.1. Starfaskipulag

Í starfaskipulagi er starfseminni skipt niður og fyrirtækið deildaskipt 

eftir störfum. Þau störf sem flokkuð eru í sömu deild hafa sama 

yfirmann. Starfaskipulag hentar best í litlum eða meðalstórum 

fyrirtækjum sem framleiða tiltölulega fáar afurðir og þar sem 

starfsumhverfið einkennist af lítill óvissu. Segja má að hver deild lifi 

svolítið sjálfstæðu lífi, og hugsunin er að ná markmiðum hverrar 

deildar (Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 1995, bls. 23).

Starfaskipulag getur verið afkastamikið ef lítil þörf er á láréttri 

samþættingu. Þau fyrirtæki sem notast við þetta skipulag geta lent í því 

að minna verður um frumkvæði og nýjungar í vöruþróun. 

Starfaskipulag hentar best hjá litlum eða meðalstórum fyrirtækjum sem 

framleiða eina eða fáar vörutegundir. Hjá þeim fyrirtækjum sem 

styðjast við þetta skipulag er minna um frumkvæði og nýjungar í 

vöruþróun. Í þessum fyrirtækjum eru formleg völd og meginábyrgð hjá 

deildarstjórum/framkvæmdarstjórum en loka- eða heildarábyrgð er 

samt ávallt hjá forstjóra. Áætlanagerð er á ábyrgð 

deildarstjóra/framkvæmdastjóra en þar er lögð áhersla á að lækka allan 

kostnað og hámarka nýtingu. Þar sem formlegt vald stjórnenda er 

mikið enda flest allar ákvarðanir á borði þeirra og hlaðast upp. Þess 

vegna verður öll ákvarðanataka seinvirk, sem leiðir þá af sér að 

fyrirtækin eiga erfitt með að bregðast skjótt við breytingum í umhverfi 

þeirra. Þegar fyrirtæki vaxa eða rekstrarumhverfi þeirra verður

óstöðugra þá geta fyrirtæki þurft að endurskoða skipulagið með tilliti 

til nýrra aðstæðna hvort sem það er til að gera úrbætur eða taka upp 

nýtt heildarskipulag (Daft, 2004, bls. 99-100).

Kostir starfaskipulags eru þeir að það gerir deildum kleift að nýta sér 

stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni ýtir undir betri nýtingu 

starfskrafta, aðstöðu, hráefnis og tækjakosts sem leiðir til aukinnar 

skilvirkni í starfsemi fyrirtækisins. Starfaskipulag er til þess fallið að 

hvetja til aukinnar sérhæfingar meðal starfsmanna (Runólfur Smári 

Steinþórsson o.fl., 1995, bls. 24).
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Helsti ókostur starfaskipulags er að fyrirtæki eru oft sein að bregðast 

við breytingum í umhverfinu og ákvarðanataka getur verið seinvirk. 

Einnig gerir álagið sem skipulagið leggur á stjórnendur þeim oft erfitt 

fyrir að leysa hratt og örugglega úr vandamálum. Annar ókostur er 

hversu lítil samræming er á milli ólíkra deilda innan fyrirtækisins og að 

skipulagið getur haft þau áhrif að starfsfólk einblíni of mikið á 

markmið deildanna á kostnað heildarmarkmiða fyrirtækisins (Runólfur 

Smári Steinþórsson o.fl., 1995, bls. 24-25).

2.2.2. Afurðaskipulag

Afurðaskipulag er skipt upp eftir hverri vörutegund eða þjónustu sem 

fyrirtækið framleiðir. Þetta fyrirkomulag getur verið mjög óhagkvæmt 

þar sem það er bæði dýrt og flókið því það má segja að það séu nokkur 

sér fyrirtæki innan sama fyrirtækisins og því getur verið um tví- og 

þríverknað að ræða eftir því hversu margar afurðir fyrirtækið er með.

Af þessu leiðir að í raun er verið að byggja upp t.d. margar 

bókhaldsdeildir. Þetta skipulag er algengt í stórfyrirtækjum sem 

framleiða margar tegundir afurða. Afurðaskipulag býður upp á meiri 

sveigjanleika og breytingar, vegna lítilla stærðar hverrar deildar, og 

hefur því mikla aðlögunarhæfni gagnvart breytingum í umhverfinu, og 

er betur til þess fallið að takast á við óvissu. Vegna stærðar hverrar 

deildar er samræming milli markaðsmála og framleiðslumála mikil.

Afurðaskipulag dregur úr miðstýringu á ákvarðanatöku vegna þess að 

ákvörðunarvald er komið neðar í skipulagið og þeir sem fara með það 

eru einskonar vörustjórar. Afurðaskipulag snýst að miklu leyti um að 

mæta þörfum viðskiptavinarins, ánægju hans og að auðvelda samskipti 

hans við fyrirtækið. Rekstrarmarkmið fyrirtækis sem notar 

afurðarskipulag er að leggja áherslu á afurð hverrar deildar. Léleg

samræming er á milli vörulína í afurðaskipulagi þar sem hvert 

vörumerki starfar eins og sjálfstætt fyrirtæki innan samsteypunar.

Þróun í fyrirtækjum sem nota afurðaskipulag nær í flestum tilvikum 

ekki sömu dýpt og í fyrirtækjum sem nota starfaskipulag (Daft, 2004,

bls. 101-104).
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2.2.3. Svæðisskipulag

Svæðisskipulag er tengt svæði eða markhópum, algengast er að þetta 

form sé notað landfræðilega. Þetta skipulagsform er nánast eingöngu í 

stórum fyrirtækjum og er mjög líkt afurðaskipulaginu. Það býður upp á 

að fyrirtæki og starfsmenn geta lagt áherslu á þjónustu við 

viðskiptavini á hverju svæði í markaðsmálum (Daft, 2004, bls. 104).

Kostir svæðisskipulagsins eru hliðstæðir kostum afurðaskipulags þar 

sem áhersla er lögð á lárétta samræmingu innan þeirra svæða sem 

deildir fyrirtækisins starfa á (Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 1995, 

bls. 28).

2.2.4. Blandað skipulag

Þegar um blandað skipulag er að ræða er verið að blanda saman 

einhverjum af fyrrgreindum skipulögum, má þar nefna til dæmis 

afurða- og svæðisskipulag þegar markaðurinn er mjög misskiptur, 

blanda af starfaskipulagi og láréttu liðsstarfi þegar verið er að hugsa 

um stærðarhagkvæmni, nýjungar og að hafa mjög mikla sýn á 

viðskiptavininn (Daft, 2004, bls. 117).

Einnig er mjög algengt á Íslandi að það sé blandað saman starfa- og 

afurðaskipulagi, en það er einkum gert vegna mikillar stækkunar á 

fyrirtækjum. Blandað skipulag hentar þegar mikil óvissa er hjá 

fyrirtækjum og breytilegar óskir viðskiptavina. Blandað skipulag 

hentar best stórum fyrirtækjum þar sem huga þarf bæði að 

viðskiptavininum og vörunýjungum eða verið er að huga að 

framleiðslu á vöru sem er ódýr en uppfyllir samt ákveðnar gæðakröfur.

Formleg völd eru hjá framleiðslustjórum eða yfirmönnum ákveðinna 

rekstrareininga. Því getur stjórnunarkostnaður orðið mjög hár vegna 

stækkunar fyrirtækja. Stundum verður ákvörðunartaka miðstýrðari en 

ætlað er vegna fjölda stjórnenda hjá fyrirtækinu. Markmið fyrirtækisins 

endurspeglast í skipulagsformunum sem notuð eru (Runólfur Smári 

Steinþórsson o.fl., 1995, bls. 29-30).

Með notkun á blönduðu skipulagi auðveldar það fyrirtækjum að ná 

meiri sveigjanleika og aukinni aðlögun ytra umhverfis innan hverrar 
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rekstrareiningar og hagkvæmni innan deilda verður mun meiri. 

Samræming innan fyrirtækja verður markvissari innan allra sviða og 

aukin heildarsýn næst (Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 1995, bls.

31-32).

2.2.5. Fléttuskipulag

Fléttuskipulag þróast yfirleitt uppúr skipulegri verkefnastarfsemi og 

með upptöku viðvarandi liðsvinnu innan fyrirtækisins. Þá er leitast við 

að nýta samtímis þá kosti sem felast í starfa- og afurðaskipulagi 

(Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 1995, bls. 32).

Sum fyrirtæki þurfa að leggja áherslu á vöru og hlutverk eða vöru og 

staðsetningu á marga mismunandi vegu samtímis, allt eftir óskum og 

þörfum viðskiptavina og er fléttuskipulag leið fyrir fyrirtæki til að ná 

þessu fram. Fléttuskipulagið leggur meiri áherslu á viðskiptavininn en 

fyrrgreind skipulög. Fléttuskipulag er hægt að nota þegar bæði 

tæknileg sérþekking, vöruþróun og breytingar eru mikilvægir þættir til 

að ná skipulags markmiðum, og fléttast því saman starfa- og 

afurðaskipulag með því að nýta kosti hvors skipulags fyrir sig. Með 

fléttuskipulagi er leitast við að mæta tvennskonar óskum frá 

viðskiptavinum, annars vegar hagkvæmni og hins vegar nýjungar.

Fléttuskipulag hentar best meðalstórum fyrirtækjum með fáar 

vörulínur. Í fléttuskipulagi hafa vörustjóri og framkvæmdarstjóri jafn 

mikið vald og heyra starfsmenn undir þá báða, það getur þó ruglað 

starfsmenn að hafa tvo yfirmenn. Þessu skipulagi fylgir mikið álag á 

starfsmenn og þeir verða að hafa hæfileika til að vinna í hóp því annars 

virkar skipulagið ekki sem skildi. Skipulagið auðveldar allt samstarf 

innan fyrirtækisins. Mikil fundahöld fylgja þessu skipulagi og getur 

ákveðin togstreita myndast á milli yfirmanna fyrirtækisins (Daft, 2004,

bls. 105-110).

2.2.6. Lárétt skipulag

Lárétta liðstarfið er nýjasta fyrirkomulagið í skipulagi fyrirtækja og er 

verið að huga fyrst og fremst að ferlinu frá upphafi til enda með þarfir 
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viðskiptavina í huga. Með þessu fyrirkomulagi er verið að horfa á allt

ferlið í kringum framleiðsluna en ekki á deildir fyrirtækisins. Lárétt 

liðstarf einkennist af miklum breytingum í umhverfinu og 

viðskiptavinir gera miklar kröfur um vörur og þjónustu en þetta 

skipulag er einmitt til þess fallið að verða við óskum viðskiptavina.

Áhersla er á að starfsmenn vinni í hópum en ekki sem einstaklingar,

deili ábyrgð og taki ákvarðanir til að ná sameiginlegu markmiði fyrir 

fyrirtækið sem heild. Starfsmenn þurfa að vera þjálfaðir í hópvinnu en 

jafnframt þarf að gefa þeim færi á að hugsa sjálfstætt. Þetta skipulag er 

helst notað hjá meðalstórum fyrirtækjum með fáar vörulínur. 

Stjórnendur eru oft ekki hrifnir af því að gefa eftir vald sitt og áhrif og 

vera þess í stað að þjálfa eða setja saman lið til að leysa verkefni og 

taka ákvarðanir. Margir stjórnendur þykja of vanafastir og vilja ekki 

slíkar breytingar (Daft, 2004, bls.110-113).

2.3. Fyrirtækjamenning

,,Fyrirtækjamenning eru þau undirliggjandi gildi, 

norm og venjur sem er að finna innan fyrirtækja og 

þróast á löngum tíma og breytast hægt.“

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004, bls. 139).

Menning innan fyrirtækja getur verið af ýmsum toga en oft er talað um 

fyrirtækjamenningu og þekkingamenningu. Fyrirtækjamenning vísar til 

þeirra skoðana, gilda, hefða og vinnuskipulags sem ríkjandi eru innan 

skipulagsheildar. Þessum atriðum er miðlað af þeim sem fyrir eru í 

fyrirtækinu til nýrra starfsmanna sem þangað koma.

Upprunalegar hugmyndir um fyrirtækjamenningu sköpuðust af því að 

gott væri að starfsmenn hefðu sameiginleg gildi. Þannig mætti auka 

áhuga starfsmanna á að ná markmiðum og að allir stefndu í sömu átt 

og að sömu markmiðum.

Rekja má þetta hugtak til Elton Mayo og rannsókna hans um 

samskiptastefnuna, svo og fleiri aðila. Árið 1982 komu hins vegar út 

bækur sem urðu til þess að aukinn áhugi kviknaði innan 
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stjórnunarfræðanna að skoða fyrirtækjamenningu. Velgengni Japana 

beindi sjónum manna að þessum þætti svo og breyttar áherslur um 

aðbúnað og viðhorf á vinnustöðum. Þá var pólitíska umhverfið þess 

valdandi að reynt var eftir megni að draga úr áhrifum verkalýðsfélaga í 

Bretlandi og Bandaríkjunum (Huczynski og Buchanan, 2007, bls. 302).

Edgar Schein setti fram kenninguna um þrjú svið menningar sem 

sýndu fyrirtækjamenningu í hnotskurn. Birtingarmyndin var sú fyrsta. 

Það er sú mynd sem fyrirtækið sýnir almenningi s.s. húsnæði, 

innréttingar, slagorð, auglýsingar o.fl. Edgar taldi að þetta væri í raun 

ekki menningin sjálf heldur umbúðirnar utan um hina eiginlegu 

menningu. Næsta svið eru gildin en það er sú hugsun og viðhorf sem 

mótast hafa í gegnum tíðina vegna hinnar eiginlegu 

fyrirtækjamenningar. Þriðja og síðasta sviðið er svo 

grundvallarhugmyndirnar sem er hin eiginlega fyrirtækjamenning s.s. 

umhyggja fyrir starfsfólki o.s.frv. (Huczynski og Buchanan, 2007, bls. 

637-639).

Menning fyrirtækja er í raun og veru hinn óskráði, tilfinningalegi hluti 

fyrirtækja. Fyrirtækjamenning samanstendur af gildum, skilningi og 

hugsunarhætti sem er sameiginlegur meðal fólks í fyrirtækjum og er 

miðlað frá einni kynslóð starfsmanna til þeirrar næstu (Huczynski og 

Buchanan, 2007, bls. 643). 

Stjórnendur geta innleitt og viðhaldið sterkri fyrirtækjamenningu með 

því að nota tákn, sagnir, slagorð og siði. Einnig er mikilvægt að 

félagsmóta starfsfólk og velja nýja starfsmenn eftir kostgæfni (Daft, 

2004 bls. 359).

Birtingarform fyrirtækjamenningar er tvenns konar, annars vegar sem 

sýnileg tákn og hins vegar undirliggjandi gildi. Stundum er 

menningunni líkt við borgarísjaka sem flýtur á hafinu. Minnsti hluti 

hans er sýnilegur en stærsti og hættulegasti hluti hans er falinn undir 

yfirborði sjávar. Á sama hátt er menningin aðeins sýnileg að litlu leyti

(Daft, 2004 bls. 361). 
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MYND 7. ÍSJAKI

Á myndinni hér að ofan má sjá hin sýnilegu tákn í skipulagsheildum 

sem tilheyra 10% hluta af borgarísjakanum sem stendur uppúr sjónum.

Þessum hluta ísjakans tilheyra þættir eins og stefna, skipulag og 

verkferlar. Sá hluti ísjakans sem liggur undir haffletinum er hins vegar 

lítt sýnilegur og honum tilheyra þættir eins og samskiptaferlar, 

félagsleg færni, hugarfar og virkni (hsphso AG, e.d.).

Til eru skrýtnar sögur af fyrirtækjamenningu sem sýnir svo sannarlega 

að hún getur tekið á sig skringilega mynd. Í Suður-Kóreu stóðu 

stjórnvöld frammi fyrir sérkennilegu vandamáli í tengslum við innlenda 

fyrirtækjamenningu uppúr síðustu aldarmótum. Suður-kórenskir 

starfsmenn voru farnir að sækja bætur vegna lifrarskemmda eftir 

stanslausa drykkju með yfirmönnum sínum. Í kjölfarið fór ríkisstjórnin 

að flokka drykkjutengda sjúkdóma og dauðsföll vegna of mikillar 

yfirvinnu sem vinnuslys! (New Scientist Magazine, 2002, bls. 7).

Slagorð (e.slogan) geta sagt mikið til um umfang og framtíðarstefnu 

fyrirtækisins. Í þessu sambandi má nefna fyrirtækið Brimborg sem selur 

bifreiðar. Brimborg notar slagorðið ,,Öruggur staður til að vera á“

(Brimborg, e.d.). En hvað er fyrirtækið að segja með þessu? Jú,

fyrirtækið gefur sig út fyrir að selja örugga bíla og að viðskiptavinir 

finni fyrir öryggiskennd þegar verslað er við þá.

Slagorð sem eru einföld fyrir eina þjóð geta valdið misskilningi hjá 

annarri. Þau geta verið góð í auglýsingaherferð en ekki þegar um 
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rekstur fyrirtækis er að ræða (Nonaka, 1995, bls. 24). Þess vegna þarf 

að vanda vel til verks þegar slagorð er valið.

En hvað er menning? Menning samanstendur af gildum, skilningi og 

hugsjónarhætti sem er sameiginleg meðal fólks í fyrirtækjum og er 

miðlað til nýrra meðlima. Menningin er hinn óskráði, tilfinningalegi 

hluti fyrirtækisins (Daft, 2004, bls. 361). Fyrirtækjamenning hefur verið 

mikið í tísku undanfarin ár og hefur mótað og innleitt þátttöku og 

innsýn starfsmanna. Menningin vísar starfsfólki veginn að sameiginlegu 

markmiði fyrirtækisins.

Hlutverk fyrirtækjamenningar er að stuðla að því að starfsfólk starfi 

saman á sem farsælastan hátt og standi saman að því að móta ímynd 

fyrirtækisins hver svo sem hún er. 

Þegar fyrirtækjamenning er að mótast skiptir stefnumótun og ytra 

umhverfi miklu máli. Með því er átt við að árangur fyrirtækisins getur 

mótast að miklu leyti út frá umhverfisáhrifum. Hvetur umhverfið til 

sveigjanleika eða stöðuleika? Ljóst er að fyrirtækjamenning getur haft 

margvísleg áhrif á hegðun starfsfólks á vinnustöðum (Ingi Rúnar

Eðvarðsson, 2004, bls 143). Starfsfólk sem vinnur í kirkju hegðar sér 

öðruvísi en þeir sem vinna á leikskóla. Þarna er liggur hin ríkjandi og 

leynda fyrirtækjamenning sem segir okkur að starfsfólk í kirkju ætti að 

vera nærgætið á sinn hátt líkt og starfsfólk á leikskóla þarf að vera 

nærgætið á sinn en þó annan hátt.

Fyrirtækjamenning felst í svo miklu meira en bara orðum, til dæmis er 

hluti af fyrirtækjamenningu fatnaður starfsfólks. Sem dæmi þá eru allir 

starfsmenn IKEA í gulum sloppum, sem er hluti af þeirra 

fyrirtækjamenningu. Upphaf og merkingu menningar er oftast að finna 

meðal stofnenda og/eða stjórnenda. Þeir móta sína stefnu og sín 

markmið og gildi sem síðar festast í sessi og verða hluti af menningu 

fyrirtækis. Það er því afar mikilvægt að stjórnendur sýni starfsfólki sínu 

gott fordæmi í einu og öllu. Til að mynda ef forstjórinn mætir seint og 

illa er hann að senda slæm skilaboð til starfsmanna sinna. Skilaboð sem 

auðveldlega má túlka sem að í lagi sé að mæta seint og illa. Öðru máli 

gegnir ef forstjórinn mætir seint og illa af því hann er að vinna á 

nóttunni sökum tímamismuns eða hefur sínar skýringar á mætingu 
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sinni. Siðfræðileg gildi eru þau gildi sem talin eru mikilvægustu þættir í 

fyrirtækjamenningu, en siðfræði fjallar um siðfræðileg viðhorf og 

meginreglur sem stýra gerðum einstaklinga í samræmi við rétta og 

ranga hegðun (Daft, 2001, bls. 332). Námskeið í siðfræði eru algeng 

námskeið fyrir stjórnendur í háskólum í dag.

2.4. Stjórneftirlitskerfi

Stjórneftirlitskerfi er eitt af þremur meginverkfærum innan 

skipulagsheilda í dag. Hin eru verkefnastjórnun og stefnumyndun. Við 

innleiðingu stefnumótunar eru stjórneftirlitskerfin ákaflega mikilvægur 

þáttur enda snúa þau að stórum hluta að fjárhagslega tengdum þáttum. 

Þar má nefna sölutekjur, hagnað og arðsemi eigin fjár. Það eru þó 

einnig þættir sem ekki snúa beint að fjárhagslegum þáttum og má þar 

nefna gæði, markaðshlutdeild, ánægju viðskiptavina og starfsandi. Í

grunninn má segja að stjórneftirlitskerfum sé ætlað að hjálpa 

stjórnendum að koma fyrirtækjum nær áformuðum áætlunum sínum, 

þ.e.a.s. að framkvæma stefnuna (Anthony og Govindarajan, 2001, bls. 

8). Í fyrirtækjum sem búa við hraðar breytingar í umhverfi sínu eru 

stjórneftirlitskerfin þó einnig notuð til að upphugsa nýjar stefnur, ekki 

aðeins að framkvæma hana. Þessu er best lýst í myndinni hér að neðan. 

MYND 8.GAGNVIRK STJÓRNUN

Þetta er kallað gagnvirk stjórnun og er hluti af stjórneftirlitskerfum.

Reikningshald í fyrirtækjum er lítið annað en vinnsla upplýsinga sem 

hefur verið aflað til nýtingar innan fyrirtækisins seinna meir. 

Reikningshald er því lítið annað en stjórneftirlitskerfi því stjórnendur 

nýta það til ákvarðanatöku með hagsmuni fyrirtækisins að leiðarljósi 

(Parker, 1993, bls. 550-551). 
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McLaney og Atrill (2002, bls. 9-10) skilgreindu reikningshald sem ferli 

til að greina, skrá og miðla fróðleik um þá hagrænu atburði sem eiga 

sér stað hjá fyrirtækjum til þeirra sem þurfa á upplýsingum að halda. 

Greining tekur til þess að velja þá atburði og viðskipti sem eru tilefni til 

skráningar. Skráning er aftur á móti skipuleg vistun á efni viðskipta eða 

atburða í upplýsingakerfi. Miðlun er svo samantekt upplýsinganna á 

aðgengilegu formi úr bókhaldskerfum fyrir notendur, hvort sem þeir 

starfa hjá fyrirtækinu eða ekki.

MYND 9.KERFISGERÐIR STJÓRNEFTIRLITS

Það má segja að stjórneftirlitskerfi grundvallist á tilgangi, hlutverki og 

framtíðarsýn skipulagsheildar. Það er eitt af þeim tækjum sem 

stjórnendur þurfa að nota við innleiðingu stefnumótunar 

skipulagsheildar. Mynd 9 hér að ofan sýnir kerfisgerðir stjórneftirlits 

skv. líkani Robert Simons (Ögmundur Knútsson o.fl., 2004).

Þörfin fyrir góð stjórneftirlitskerfi hefur aukist mjög á undanförnum 

áratugum enda hröð breyting starfa úr hreinum framleiðslustörfum í 

störf tengd upplýsingagjöf og upplýsingamiðlun. Með góðum 

stjórneftirlitskerfum má öðlast mikið hagræði í starfsemi 

skipulagsheilda, t.a.m. getur það breytt uppbyggingu í 

viðskiptaumhverfi og um leið haft áhrif á samkeppnisreglur. Það getur 

einnig skapað tækifæri til að mynda samkeppnisforskot auk þess sem 

ný viðskiptafæri geta skapast (McLaney og Atrill, 2002, bls. 9).
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Fleiri og fleiri skipulagsheildir eru skilgreindar sem þekkingarfyrirtæki 

og/eða upplýsingadrifin fyrirtæki. Þess háttar fyrirtæki hafa innan sinna 

raða starfsfólk með mikla menntun, þau eru með flatara skipulag og 

breytingar á mörkuðum þeirra eru mun hraðari. Skipulagsheildir sem 

starfa í slíku umhverfi hafa aðrar þarfir þegar kemur að

stjórneftirlitskerfum. Það er meðal annars vegna þess hve tækni þeirra 

breytist ört og hve aðgerðir keppinauta og viðbrögð viðskiptavina eru 

óútreiknanleg (Veliyath, Hermanson og Hermanson, 1997, bls. 24). 

2.5. Mannauður

Mannauður er ein meginvíddin innan skipulagsheilda (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2004, bls. 62) líkt og sjá má á myndinni hér að neðan.

MYND 10. ÞRJÁR MEGINVÍDDIR INNAN FYRIRTÆKJA

„Ein allra mikilvægasta auðlindin sem fyrirtæki hefur úr 

að spila og sú sem verður sífellt mikilvægari er 

mannauður. Það er óhætt að fullyrða að þáttur 

starfsfólks er oft ráðandi um afdrif fyrirtækja. 

Starfsfólkið vinnur þau verk í fyrirtækinu sem ekki eru 

unnin með vélum og tækni og ekki er hægt að fela 

viðskiptavininum að gera.“

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003, bls. 48).
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Mannauðsstjórnun er tiltölulega nýtt stjórnunarsvæði í 

skipulagsheildum margra fyrirtækja. Eins og enn er viðhaft í dag hófust 

sameiningar fyrirtækja fyrir um hundrað árum og menn fundu nauðsyn 

þess að hafa starfsmann í því að sjá um ráðningar, uppsagnir og 

stjórnun starfsmanna. Þessar deildir voru oftast kallaðar 

starfsmannadeildir og yfirmaður þeirra var starfsmannastjóri. Þessi 

upphaflega starfsmannadeild er nú orðin meira mannauðsdeild og nýtur 

meiri virðingar en starfsmannadeildir gerðu í gamla daga. Nútíma 

mannauðsstjórnun tekur á mismunandi flóknum og stefnumótandi 

þáttum. Grunnverkefni og hlutverk er að innleiða stefnumótandi 

sjónarmið, skilning á umhverfisþáttum, sjá til þess að mannafli sé fyrir 

hendi, hrífa starfsfólk með hvatningu og auka frammistöðu 

starfsmanna, stýra mannafla og mæta þörfum. Samþætt 

mannauðsstjórnunarkerfi, sem nýtur stuðnings upplýsingatækni, er 

dæmigert fyrir mannauðsstjórnun fyrirtækja í dag. Mannauðsstjórnun 

hefur fjögur grunnmarkmið sem eru: 

• auðvelda samkeppnishæfni fyrirtækja

• auka framleiðslu og gæði

• fara eftir lögum og skyldum

• efla vöxt einstaklingsins og þroska

Þótt svo að mismikil áhersla sé lögð á markmiðin á hverjum tíma eru 

þau öll mjög mikilvæg. Framlínustjórnendur, verkstjórar, stjórnendur 

og starfsmenn eða sérhæfður mannauðsstjórnandi deila ábyrgð á 

árangursríkri mannauðsstjórnun. Allir þurfa að glíma við ágreining sem 

getur komið upp. Eigandinn eða framkvæmdastjóri sér oft um 

mannauðsstjórnun í minni fyrirtækjum en þegar þau fara að stækka 

þurfa þau á mannauðsstjóra að halda. Skilin á milli mannauðsstjórnar 

og annarra stjórnenda hefur máðst, sérstaklega samskipti vegna 

úthýstrar þjónustu, litið er á mannauðsstjórnar hlutverkið í auknu mæli 

sem sérfræðingshlutverk. Í dag eru fleiri og fleiri menntaðir aðilar í 
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mannauðsstjórnun, en fleiri stjórnunarstörf eru einnig í boði fyrir fólk 

með slíka menntun. Mannauðsstjórinn hefur breiða yfirsýn yfir alla 

þætti fyrirtækisins og getur lagt mikið af mörkum (DeNisi, 2001, bls. 

44-46) .

Lykilatriði er að starfsfólki líði vel í því starfi sem það vinnur við og 

hafi af því ánægju. Þar spilar stórt inn í að markmið allra fari saman og 

að hagsmunir fyrirtækis og starfsmanna fari saman. Slíkt er engan 

vegin sjálfgefið og því er mannauðsstjórnun sífellt mikilvægari. 

Starfsfólk þarf að búa yfir samskiptafærni og hafa þjónustuviljann að 

leiðarljósi, og ekki síst þarf það að búa yfir miklum 

aðlögunarhæfileikum. Vinnustaðir eru orðnir alþjóðlegri, bæði vegna 

hnattvæðingar og aukins menningarlegs margbreytileika. Fyrirtæki 

þurfa því að takast á við ögrandi verkefni í mannauðsstjórnun til að ná 

fram því besta í starfsfólki (Runólfur Smári Steinþórson, 2003, bls. 48).
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3. N1

Í byrjun árs 2006 keypti BNT ehf. rekstur Olíufélagsins hf. af Keri hf 

sem átt hafði félagið frá árinu 2001. Síðar sama ár var ákveðið að frá 

og með ársbyrjun 2007 yrði rekstur félagsins sameinaður rekstri 

Bílanaust hf. ásamt dótturfélögum undir merkjum Olíufélagsins hf. 

Félagið gekk svo í endurnýjun lífdaga á vormánuðum 2007 er það fékk 

nýtt nafn, N1, og nýtt útlit. N1 er eitt stærsta verslunar- og 

þjónustufyrirtæki landsins með þjónustunet sem telur á annað hundrað 

afgreiðslustaði. Félagið stefnir að því að veita fólki og fyrirtækjum 

afburða þjónustu á sviði bílatengdrar starfsemi ásamt heildarlausnum í 

rekstrarvörum og eldsneyti til fyrirtækja.

Hjá félaginu starfa um 800 starfsmenn um allt land og var áætluð velta 

um 35 milljarðar á árinu 2007 og áætluð EBITA um 1.700 milljónir.

Fyrirtækið var við sameininguna tíunda stærsta fyrirtæki landsins.

Félagið vill að viðskiptavinir sjái ávinning sinn í því að geta leyst 

flestöll sín mál hjá N1. Þannig sparar fólk bæði tíma og fyrirhöfn – þar 

sem N1 er alls staðar í leiðinni og hægt er að ganga að öruggri, 

vandaðri og fjölbreyttri þjónustu. N1 hefur vel staðsettar 

þjónustustöðvar og verslanir um land allt, reka fyrsta flokks dekkja- og 

smurþjónustu og öfluga fyrirtækjaþjónustu. N1 er ábyrgur 

þjóðfélagsþegn sem leggur áherslu á öryggismál og umhverfisvernd á 

öllum sviðum starfseminnar og er meðvitað um að styrkja góð málefni.

N1 vinnur markvisst að því að efla og bæta þjónustu- og 

vöruframboðið og vera vakandi yfir tækifærum og nýjungum, bæði 

innanlands sem utan. N1 kappkostar að hafa ávallt á að skipa vel 

þjálfuðu og ánægðu starfsfólki. Fyrirtækið stendur framarlega í nýtingu 

nútíma tækni við vörustjórnun og rekur miðlæg vöruhús ásamt fjölda 

þjónustustaða víðsvegar um landið (N1, e.d.a).

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á innanlandsmarkaði 

sem veitir fólki og fyrirtækjum afburðaþjónustu á sviði bílatengdrar 

starfsemi, heildarlausnir í rekstrarvörum og eldsneyti til fyrirtækja. 
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Meginmarkmið félagsins er að ávinningur af samskiptum við N1 sé 

skýr, jafnt viðskiptavina, starfsfólks og hluthafa. N1 vinnur markvisst 

að því að efla og bæta þjónustu- og vöruframboðið og vera vakandi yfir 

tækifærum og nýjungum, bæði innanlands sem utan (N1, e.d.b).

3.1. Forverinn Essó og olíusaga íslendinga

Olíusögu íslendinga má rekja allt aftur til ársins 1859 er oliuvinnsla 

hófst í Pennsylvaniu í Bandaríkjunum, þó svo að fyrsti olíufarmurinn 

hafi ekki komið til landsins fyrr en árið 1869. Sá farmur var á vegum 

bænda sem keypt höfðu olíuna frá Kaupmannahöfn. Árið 1870 stofnaði 

John. D. Rockefeller Standard Oil (Esso). 

Olíustarfsemi hófst á Íslandi árið 1908 er DDPA var stofnað en 

skammstöfunin stóð fyrir Det danske petroleums aktielselskab. Fimm 

árum síðar var Hið íslenska steinolíuhlutafélag (HIS) stofnað af DDPA.

Fyrsti afgreiðslubúnaður fyrir olíu var settur upp árið 1922 við 

Hafnarstræti 23 í Reykjavík og var hann merktur Standard Oil en síðar 

Essó.

Olíufélagið var stofnað 14. júní 1946. Sigurður Jónasson var ráðinn 

fyrsti forstjóri félagsins og opnaðar voru skrifstofur í Sambandshúsinu 

við Sölvhólsgötu. Árið eftir keypti Olíufélagið öll hlutabréff DDPA í 

HIS, olíustöðina í Hvalfirði af hernaðaryfirvöldum og fékk olíugámana 

í Öskjuhlíð til afnota auk þess sem félagið reisti birgðastöð, 

vörugeymslu og verkstæði í suðvestanverðri Öskjuhlíð. Þetta sama ár, 

1947, hóf félagið sölu flugeldsneytis á Keflavíkurflugvelli. 

Árið 1959 tóku Essó stöðvarnar í Nesti Fossvogi og Elliðavogi til starfa 

og árið eftir hófst mikil uppbygging á bensínafgreiðslustöðvum. 

Olíubáturinn Lágafell var smíðaður árið 1962 og bar 27.000 lítra af 

olíu. Báturinn var upphaflega notaður til afgreiðslu olíu til 

síldarvertíðarbáta. 

Olíufélagið tók nýjar skrifstofur í notkun árið 1975 að Suðurlandsbraut 

18 og voru þær notaðar allt til ársins 2007. Á tímabilinu 1978-1991 átti 

sér stað öflug endurnýjun bensínafgreiðslustöðva og má þar nefna 
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stöðvar eins og Hyrnan í Borgarnesi, Ábær á Sauðárkróki, Leiruvegur 

og Veganesti á Akureyri, Egilsstaðir, Fossnesti á Selfossi og Skógarsel, 

Stórihjalli og Lækjargata á höfuðborgarsvæðinu.

Geir Magnússon var ráðinn forstjóri árið 1991 og ríkisafskiptum var 

hætt árið eftir. Fyrsta Safnkortið var kynnt árið 1995 og glæsileg 

þjónustmiðstöð var opnuð á Ártúnshöfða 1998. 

Árið 2001 breyttist Olíufélagið hf. í Ker hf. og verður 

eignarhaldsfyrirtæki. Hjörleifur Jakobsson tók við forstjórastóli 1. 

janúar 2002 og gengdi því starfi til ársins 2006 þegar félagið var selt. Í 

byrjun árs 2007 var Olíufélagið sameinað Bílanaust og öðrum 

dótturfélögum og fékk nýtt nafn í apríl sama ár, N1 (Kolbeinn 

Finnsson, munnleg heimild, 6. maí 2008).

3.2. Fyrstu skrefin

Í febrúar mánuði 2006 var Olíufélagið Essó selt og kaupandi var BNT 

ehf. Eigendur BNT ehf. eru meðal annarra bræðurnir Benedikt 

Sveinsson og Einar Sveinsson kenndir við Engeyjarættina. Einnig á 

Hermann Guðmundsson hlut í félaginu en hann tók til starfa sem nýr 

forstjóri félagsins við kaupin. Bjarni Benediktsson (Sveinssonar), 

alþingismaður, hefur verið stjórnarformaður félagsins frá kaupdegi.

Olíufélagið Essó hafði um töluvert skeið háð erfiða glímu eftir að upp 

komst um verðsamráð olíufélaganna þriggja, Essó, Skeljungs og Olís. 

Ímynd félagsins, líkt og hinna félaganna, beið hnekki. Nýir eigendur 

litu svo á að við þetta yrði ekki búið og í apríl mánuði 2006 var boðað 

til stefnumótunarvinnu meðal stjórnenda félagsins.

Þorkell Sigurlaugsson (1996, bls. 27) skilgreinir stjórnun breytinga á 

eftirfarandi hátt: „Að aðlaga viðhorf og hegðun starfsfólks og 

fyrirtækjabrag til að styðja við breytingar sem gerðar eru á hlutverki, 

stefnu, skipulagi, vinnuferlum eða kerfum fyrirtækis til að ná 

varanlegum og mælanlegum bata í árangri þess.“
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Stefnumótunarvinnan var lögð upp sem keppni milli nokkurra hópa og 

átti hver hópur að leggja fram sína sýn að því hvar félagið yrði statt 

eftir þrjú ár. Niðurstöður úr þessari vinnu voru lagðar fyrir í júní sama 

ár. Margar athyglisverðar tillögur litu dagsins ljós, m.a. að losna undan 

háum leyfisgjöldum vegna notkunar á Esso nafninu, og var ákveðið að 

blása enn frekar í seglin og stýrihópur myndaður haustið 2006 með 

aðkomu ParX viðskiptaráðgjafar, Auglýsingastofunnar Fíton, 

Auglýsingamiðlunar og Inntaks almannatengsla. 

Gerðar voru markaðsrannsóknir og skipulag og stefna útfærð. Í ljósi 

vinnunar sem framundan var var ákveðið að fá breytingastjóra að 

verkefninu, en góðir breytingastjórar leita jafnan nýrra leiða til að gera 

betur (Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 31). Hópurinn starfaði hratt og 

vel og í nóvember lá fyrir nýtt skipulag og nýtt merki félagsins. Fundað 

var með starfsmönnum þar sem tilkynnt var um sameiningu Essó við 

fjölda annarra félaga, en þau voru:

 Bílanaust

 Bæjardekk

 Dekkið Hafnarfirði

 Essó aðföng

 Gúmmívinnustofan

 Hjólbarðahöllin

 Hjólbarðaverkstæði Vesturbæjar

 Hjólbarðarviðgerðin Dalbraut

 Ísdekk

 Kúlulegusalan

 Nesti

 Nítró

 Veganesti

Á fundinum var ekkert gefið út um nafn á nýju og sameinuðu félagi. 

Einungis þeir sem störfuðu náið að verkefninu og höfðu skrifað undir

trúnaðaryfirlýsingu þekktu hið nýja nafn og nýtt merki. 



Háskólinn á Akureyri Viðskipta- og raunvísindadeild

32

Í desember var ráðist í innri vinnu og fengnir voru ráðgjafarnir Gylfi 

Dalmann, sérfræðingur í vinnumarkaðsfræði þ.m.t. stjórnun 

starfsmannamála og samskipti á vinnumarkaði (Háskóli Íslands, e.d.)

og Eyþór Eðvarðsson, stjórnendaþjálfari og fyrirlesari hjá 

Þekkingarmiðlun (Þekkingarmiðlun, e.d.). Haldnar voru vinnustofur og 

öllu starfsfólki boðið að taka þátt. Viðfangsefnið var tækifærin í 

breytingunum. Á sama tíma hélt undirbúningur útlits, merkinga og 

markaðsfærslu áfram auk þess sem framkvæmdaáætlun var sett saman.

MYND 11. STAÐFÆRSLA N1

Í janúar mánuði 2007 var framhald á vinnustofum starfsmanna og nú 

var unnið með gildi nýs fyrirtækin. 

Undirbúningur flutnings í nýjar höfuðstöðvar að Dalvegi 10-14 var 

hafinn og skipulag sviða þróað.

Þann 13. apríl 2007 var hulunni svipt af nýju nafni og nýju merki 

félagsins N1. Nýrri og öflugri markaðsherferð var hleypt af stokkunum.

Flutt var í nýjar höfuðstöðvar þann 22 apríl (Kolbeinn Finnsson,

munnleg heimild, 20. febrúar 2008).

Félagið stóð frammi fyrir því að vandamáli að gríðarlega mörg 

vörumerki voru undir regnhlíf félagsins auk þess sem mikill 
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ímyndarvandi steðjaði að. Það þótti sterkasta leiðin að byggja upp nýtt 

vörumerki frá grunni fyrir öll félögin. Þetta kallaði á breytt skipulag og 

breytta stjórnunarhætti.

MYND 12. SKIPURIT N1

Í dag styðst N1 við dæmigert blandað skipulag þar sem fjármálasvið og 

mannauðssvið eru stoðdeildir tekjusviðanna þriggja, neytendasviðs, 

fyrirtækjasviðs og vörustjórnunarsviðs. Skipulagið hentar vel þar sem 

sífellt þarf að huga að viðskiptavininum og vörunýjungum.

Ekki er lengur um hefðbundið skipulag olíufélags að ræða þar sem 

fyrirtækið er nú skilgreint sem markaðsdrifið verslunar- og 

þjónustufyrirtæki sem veitir fólki og fyrirtækjum þjónustu á sviði 

bílatengdrar starfsemi og heildarlausnir í rekstrarvörum og eldsneyti til 

fyrirtækja (Kolbeinn Finnsson, munnleg heimild, 20. febrúar 2008).

Með notkun á blönduðu skipulagi auðveldar það fyrirtækinu að ná 

meiri sveigjanleika og aukinni aðlögun ytra umhverfis innan hverrar 

rekstrareiningar og auk þess sem hagkvæmni innan deilda verður mun 

meiri. Samræming innan fyrirtækja verður markvissari innan allra 

sviða og aukin heildarsýn næst (Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 

1995, bls. 31-32).
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4. Framkvæmd og eftirfylgni

4.1. Gildin og þjónustuþættir

Í hinu nýja félagi rísa ásarnir fjórir hátt en þeir standa fyrir gildi 

félagsins. Talað er um ásana fjóra vegna þess að gildin eiga það 

sameiginlegt að eiga upphafsstafinn Á. Gildin eru:

 Áræði

 Áreiðanleiki

 Ánægja

 Ávinningur

Félagið og starfsfólk vill skv. þessu vera áræðið og áreiðanlegt til að 

skapa ánægju og ávinning fyrir alla.

,,Við lögðum upp með mjög skýra sýn; að mynda 

mjög öflugt þjónustufyrirtæki í kringum þarfir fólks 

sem er á ferðinni og sækja þannig fram á við. 

Bílaþjónusta er alltaf að verða mikilvægari, bæði 

fyrir fjölskyldur og fyrirtæki, og þar hafði ekki 

orðið sú samþjöppun sem við sjáum annars staðar, 

til dæmis í bankaviðskiptum og í matvörugeiranum. 

Fyrstu misserin lofa góðu og við erum viss um að 

framtíðin sé björt fyrir þá sem geta boðið 

fjölbreytta þjónustu undir einu merki – sem fólk 

treystir.“

(Ingunn Elín Sveinsdóttir, 2007, bls. 64).

Félagið stóð frammi fyrir fjölmörgum vörumerkjum og með alvarlegan 

ímyndarvanda. Eigendur, sem ekki voru aðilar að samráðsmálinu, vildu 

skilja nýtt sameinað fyrirtæki frá þeirri neikvæðu umræðu. Það þurfti 

því að hámarka sóknarfærin og markaðsfé fyrirtækisins. Ákvörðunin 

var að fara í eitt sterkt vörumerki (e. single brand) í stað þess að halda 
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áfram með mörg vörumerki (e. multibrand). Það var talið sterkasta 

leiðin að byggja upp nýtt vörumerki fyrir öll félögin frá grunni. Þetta 

verður að teljast skynsamleg leið þar sem öllum fortíðarvanda er ýtt til 

hliðar og byrjað er með hreint borð. Starfsmenn allra félaga sameinast 

undir nýjum merkjum og skýr skilaboð eru send út á markaðinn. 

Ákvörðunin hefur í för með sér að samlegðaráhrif verða töluverð auk 

þess sem leyfisgjöld fyrir Esso vörumerkið falla niður en það eitt og sér 

var sparnaður upp á u.þ.b. 20 milljónir króna á ári.

Félagið hefur á undanförnum árum unnið mjög markvisst að öflugu 

markaðsstarfi. Einn af hornsteinum markaðsstarfsins er vildarkerfi 

félagsins, Safnkortið. Um er að ræða hefðbundið vildarkort sem 

viðskiptamenn framvísa við hverja afgreiðslu og safna punktum sem 

eru ígildi peninga, en einn punktur jafngildir einni krónu. Safnkortið er 

því hægt að nota sem greiðslukort af því gefnu að innistæða (punktar) 

sé fyrir hendi.

MYND 13. ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR N1

Markaðsstarfið er mikilvægt í því skyni að efla tengslin við 

viðskiptavini félagsins og hefur N1 t.d. staðið fyrir vegabréfaleik fyrir 
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viðskiptavini sína en leikurinn gengur út á það að safna stimplum í 

vegabréfið á þjónustustöðvum félagsins um allt land gegn ýmsum 

smágjöfum auk þess sem stórvinningur var dreginn út í lok sumars. 

Viðtökur voru fádæma góðar sumarið 2007 er 60.000 vegabréf voru 

„gefin“ út. Í þessu skyni sótti starfsfólk N1 flestar bæjarhátíðir heim, 

blandaði geði við hátíðargesti og skapaði stemmningu á 

þjónustustöðvum sínum. Þessi leikur var liður í því sumarið 2007 að 

kynna nýtt vörumerki.

Í tengslum við að efla vörumerkjavitund fólks á hinu nýja nafni og 

merki félagsins var lagst í mikla markaðsherferð sem vakti nokkra 

athygli þar sem mikið var í hana lagt. Meðal annars voru keypt afnot af 

Queen slagaranum „Don´t Stop Me Now“ eftir Freddie Mercury sem 

gefið var út á plötunni Jazz árið 1978 (Wikipedia, e.d.).

4.2. Rekstrarárangur

Skv. mælingum félagsins hefur sala á vörum þjónustustöðva N1 aukist, 

í krónum talið, um sem nemur rúmum 15% frá því í apríl 2007. Á sama 

tímabili hefur vísitala neysluverðs hækkað um ríflega 11%.

Afgreiðslufjöldi á stöðvum félagsins hefur aukist um tæplega 21% á 

þessu sama tímabili.

Greiðslulyklar voru kynntir til sögunnar í apríl 2007 og um áramót 

höfðu tæplega 7.000 aðilar nýtt sér þjónustuna. Einnig hefur orðin 

mikil aukning í viðskiptakortshöfum en þeim hafði fjölgað um 15%.

Safnkortshöfum hefur einnig fjölgað verulega eða um 14,8%.
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Hreinar rekstrartekjur félagsins drógust saman á fyrsta heila starfsári 

félagsins, árið 2007, eða um 4,4% eftir góða aukningu um tæp 10% 

árið 2006.

2004 5.194.592

2005 5.131.468

2006 5.641.258

2007 5.393.537

MYND 14. HREINAR REKSTRARTEKJUR (Í ÞÚS. KR.)

Hagnaður fyrir skatta hefur farið stigvaxandi hjá félaginu. Á milli 

áranna 2006 og 2007 jókst hagnaðurinn um rúmlega 5,2 % þrátt fyrir 

samdrátt í hreinum rekstaratekjum.

2004 672.023

2005 883.355

2006 914.643

2007 962.575

MYND 15. HAGNAÐUR FYRIR SKATTA (Í ÞÚS. KR.)

4.3. Aðkoma mannauðs

Stefnu fyrirtækis er komið til leiðar fyrir tilstuðlan þess fólks sem

kemur að verkunum. Í öllu vinnuferlinu var lögð rík áhersla á miðlun 

upplýsinga til starfsmanna auk þess sem yfirmenn deilda og 
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starfsstöðva voru hvattir til virkrar þátttöku í innleiðingarferlinu. Talið 

var mikilvægt að starfsmenn væru þátttakendur í breytingaferlinu og 

gætu með því greint á milli orðróms og staðreynda. Með þeim hætti 

þekkja starfsmenn og eiga hlutdeild í hugmyndafræðinni og eru tilbúnir 

til að leggja meira á sig.

Ákveðið var að bjóða stjórnendum og starfsfólki að taka þátt í 

vinnustofum þar sem á dagskrá var að ræða tækifæri, hættur og annað 

sem þátttakendur vildu ræða. Tilgangurinn var einnig að tryggja 

nauðsynlega umræðu meðal starfsmanna og leita að verkefnum sem 

þurfti að leysa í ferlinu. Ráðnir voru ráðgjafarnir Gylfi Dalmann og 

Eyþór Eðvarsson sem höfðu umsjón með og stýrðu vinnustofunum. 

Alls voru haldnar tíu vinnustofur frá 4. til 14. desember 2006 með 

starfsfólki frá Olíufélaginu Essó og Bílanaust og voru allir starfsmenn 

hvattir til þátttöku. Þátttakendur reyndust vera 153 talsins. Til umræðu 

var framtíðin; ógnanir, tækifæri menningarbreytingar, nýjungar og 

fleira. Ráðgjafarnir voru mjög ánægðir með virkni þátttakenda og þær 

hugmyndir sem komu fram á vinnustofunum. Yfir öllu verkefninu var 

stýrihópur sem skipaður var helstu lykilstjórnendum og að auki voru 

skipaðir vinnuhópar til að fara yfir og stjórna einstökum málum sem 

snúa að sameiningu fyrirtækjanna. 

Mannauðurinn var kallaður til að nýju þegar vinnustofur voru haldnar í 

janúar 2007. Þá var unnið með gildi fyrirtækisins og var starfsfólkinu 

falið að vinna að dýpri merkingu og nánari skilgreiningu á gildum

félagsins. 

4.4. Þjónustuþættir metnir

Vinnustofur voru haldnar að nýju í janúar mánuði 2008. Alls voru 

haldnar 9 vinnustofur, 8 í Reykjavík og ein á Akureyri. Alls tóku um 

180 manns þátt að þessu sinni. Meðal viðfangsefna var birtingaform 
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gildanna fjögurra og hvernig til hafði tekist með innleiðingu þeirra. 

Gildin eru sem fyrr segir: áræði, áreiðanleiki, ánægja og ávinningur. Til 

að komast að niðurstöðu hvernig til hafði tekist með innleiðingu 

gildanna gaf starfsfólk einkunnir á skalanum 1 til 10. Þeir þættir sem 

hlutu meðaleinkunn undir 7,0 voru skoðaðir sérstaklega og lögð aukin 

áhersla á að bæta úr þeim. Niðurstöðurnar fyrir hvert gildi fyrir sig 

voru eftirfarandi:

Áreiðanleiki

 Traust og fagleg þjónusta 7,6

 Loforð haldin 6,7

 Þjónustulund 8,2

 Vöruþekking 7,4

Hér reyndist einn þáttur fá „falleinkunn“ skv. fyrirfram 

skilgreiningunni. Aðgerðir sem gripið var til til að bæta þætti undir 

þessu gildi voru að tryggja að birgðastaða væri alltaf rétt í tölvukerfi og 

að tryggja að auglýstar vörur væru til þegar þær eru auglýstar. Lögð var 

aukin áhersla á að allir starfsmenn væru meðvitaðir um tilboðsvörur og 

að afsláttarmál væru skýr.

Áræði

 Kjarkur, þor og frumkvæði 7,7

 Viðfangsefni leyst af krafti og metnaði 7,8

 Óhrædd við að takast á við áskoranir 8,0

Allir þættir standast kröfur en þó var gripið til þess ráðs að hvetja 

starfsfólk enn frekar til dáða og sína áræði. Upp komu hugmyndir um 

öfluga stjórnendaþjálfun.

Ávinningur

 Veitt er framúrskarandi þjónusta og vöruúrval er gott 7,7

 Þarfir og væntingar viðskiptavina eru hafðar að leiðarljósi 7,8
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 Meðvituð um dreifikerfi N1 8,0

Hér stóðust allir þættir rýni starfsmanna. Ákveðið var, til að bæta þætti 

undir þessu gildi, að kynna enn frekar mismunandi starfsstöðvar N1, 

t.d. með því að útbúa kort þar sem listaðar eru upp starfsstöðvar og 

þjónusta á hverjum stað. Leggja skal meiri áherslu á þennan þátt í 

nýliðakynningum og nýliðaþjálfun. Gera skal stjórnendur starfsstöðva 

meðvitaðri.

Ánægja

 Öflug liðsheild sem skapar ánægjuleg viðskipti 7,8

 Stöndum saman sem ein heild 7,4

 Viðskiptavinur uppifir endurtekin ánægjuleg viðskipti 7,1

Enn á ný standast allir þættir rýni stafsmanna. Efla þarf enn frekar 

liðsheildina, t.d. með sérstökum liðsheildardögum allt að tvisvar 

sinnum á ári. 

4.5. Stjórnun og vinnuskilyrði metin

Einnig var gerð könnun á meðal starfsmanna um atriði sem snéru að 

stjórnendum, vinnuskilyrðum, sjálfstæði í starfi og stolti og ímynd. 

Niðurstöður þeirra kannna fylgja hér á eftir:

Stjórnendur

 Skýrar boðleiðir 7,8

 Aðgengi að stjórnendum 8,1

 Samstarfsvilji yfirmanna 8,3

 Stjórnendur sýna starfsfólki virðingu 8,3

 Samráð við starfsmenn um mikilvægar ákvarðanir 7,2

 Stjórnendur hvetja og sýna stuðning 8,2

 Stjórnendur njóta trausts starfsmanna 8,4

 Stjórnendur meta frammist. starfsf. að verðleikum 8,1
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Vinnuskilyrði

 Starfsmenn ánægðir með aðbúnað í vinnunni 6,9

 Öryggismál í góðu lagi 7,6

 Tækjabúnaður í góðu lagi 6,9

 Vinnuaðstaða í lagi 6,9

 Sveigjanlegur vinnutími 7,1

 Auðvelt að fá leyfi til að skreppa úr vinnunni 8,2

 Auðvelt að samræma vinnu og einkalíf 8,2

 Matar- og kaffiaðstaða í lagi 8,0

 Starfsfólki hrósað 7,8

 Vinnuálag og kröfur í starfi eru viðráðanlegar 7,8

Sjálfstæði í starfi

 Starfsfólkið finnur að því er treyst 8,4

 Starfsfólkið ræður talsverðu um vinnutilhögu 7,8

 Verkaskipting er mjög skýr 8,1

 Starfsmenn hafa góða yfirsýn yfir starfið 8,1

 Ég hef skýr markmið í mínu starfi 8,8

 Ég fæ nægar uppl. um það sem er að gerast í N1 7,1

 Ég hef góð tök á starfinu 8,7

Stolt og ímynd

 Starfsmenn hreyknir af því að vinna hjá N1 8,5

 Ímynd N1 er góð 8,2

 Viðskiptavinir eru ánægðir með þjónustu N1 8,1

 N1 nýtur trausts 8,1

 Starfsfólki finnst það mynda eina heild 7,5

 Andrúmsloftið hjá N1 er óþvingað og vingjarnlegt 8,5



Háskólinn á Akureyri Viðskipta- og raunvísindadeild

42

4.6. Kannanir

4.6.1. Vörumerkjamæling

N1 tók þátt í vörumerkjamælingu sem gerð var í september árið 2007. 

Úrtakið samanstóð af fólki á aldrinum 16-75 ára, handahófsvalið úr 

viðhorfahópi Gallup. Endanlegt úrtak var 4925 manns. 

Þegar spurt var „Þekkir þú þetta vörumerki?“ svöruðu 98,9% „já“ við 

vörumerki N1 en meðaltal allra vörumerkja í könnuninn var 94,9%.

Þegar spurt var „Hversu vel þekkir þú þetta merki?“ hlaut N1 merkið 

einkunnina 8,7 af 10 mögulegum en aðeins einu sinni, árið 2006, hafði 

merki Esso mælst betur.

Þegar spurt var „Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ert þú gagnvart 

þessu merki?“ hlaut N1 merkið einkunnina 6,1 en einkunn Esso 

merkisins hafði fallið úr 6,9 í 5,3 á árunum 2004-2006, en á því 

tímabili var olíusamráðsmálið í hámæli. Til samanburðar fékk merki 

Skeljungs einkunnina 5,2 og merki Olís einkunnina 5,5. Niðurstaðan 

bendir til þess að N1 hafi náð að skapa sér betri ímynd en olíufélögin 

sem héldu í sína gömlu ímynd. Þessi félög þrjú ráku þó lestina í 

samanburði við Atlantsolíu(7,7), ÓB (7,1), Orkuna (6,9) og EGO (6,2).

Þegar rýnt er í greiningu á svörum má sjá að fólk á landsbyggðinni er 

almennt jákvæðara til félagsins en fólk á höfuðborgarsvæðinu

(Capacent Gallup, 2007a). 

4.6.2. Fyrirtæki ársins 2007

Í könnun VR um fyrirmyndarfyrirtæki ársins lenti N1 í 76. sæti af 117 

fyrirtækjum í flokki stórra fyrirtækja. Ef horft er eingöngu á liðinn 

„Stolt á fyrirtæki“ er N1 í 99. sæti þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum 

mikla stefnumótunarvinnu með starfsfólki og breytta ímynd 

fyrirtækisins. Launastefna fyrirtækisins skilar því í 52. sætið. Í 
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flestöllum þáttum kannanarinnar situr N1 fyrir neðan miðju. Félagið er 

þó að skora mun betur en fyrir árið 2006 en er svipur hjá sjón og það 

var fyrir olíusamráðið (VR, 2007).

4.6.3. Íslenska ánægjuvogin 2007

N1 var þátttakandi í íslensku ánægjuvoginni sem framkvæmd var af 

Capacent Gallup (2007b) en hún var þá notuð í 3ja sinn til að meta 

ánægju olíufélaganna á Íslandi. Um var að ræða slembiúrtak á aldrinum 

16-79 ára. 

Þegar spurt er um ímynd olíufélaganna hlaut N1 63,3 stig en meðaltalið 

allra olíufélaga reyndist vera 63,4 stig. Í þessari mælingu hafði N1 

lækkað um 1,9 stig frá árinu 2006 en meðaltal olíufélaganna hafði 

lækkað um 0,6 stig. Skv. þessu hefur ímynd N1 versnað umfram önnur 

félög á markaðnum á milli ára.

Þegar spurt var um væntingar til olíufélaga hlaut N1 69,7 stig en 70,4 

stig árið 2006. Á sama tíma er meðaltal allra olíufélaga árið 69,6 stig 

en 68,0 stig árið 2006. Af þessu að dæma minnka væntingar til N1 á 

sama tíma og væntingar til allra olíufélaganna aukast.

Þegar spurt er um vörugæði hlaut N1 73,2 stig og hafði lækkað um 1,7 

stig á milli ára. Meðaltal annara félaga 73,1 stig sem var lækkun um 2,3 

stig á milli ára.

Þegar spurt var um þjónustugæði hlaut N1 69,8 stig en 73,4 stig árið 

2006. Meðaltal annara var 70, 0 stig og 71,3 stig árið 2006. Þarna eru 

þjónustugæði N1 að versna verulega á milli og mun meira en meðaltal 

markaðarins segir til um.

Þegar spurt er um mat á verðmæti fær N1 66,4 stig en meðaltal annara 

er 65,9 stig. Sömu tölur fyrir árið 2006 voru 66,6 stig hjá N1 en 65,5 

stig fyrir meðaltal markaðar.
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Heildaránægja viðskiptavina (ánægjuvogin) var 64,6 stig hjá N1 sem 

var lækkun frá árinu 2006 en þá mældist hún 65,3. Meðaltal annara 

olíufélaga var 64,0 stig sem einnig var lækkun frá árinu á undan en þá 

mældist hún 64,4 stig.

Af þessum tölum að dæma var árið 2007 heldur verra en árið 2006 

þegar kom að ánægju viðskiptavina olíufélaganna. Hverju sætir er erfitt 

að segja en þó má leiða að því líkum að félögin séu enn að bíta hattinn 

úr skömminni með olíusamráðið.

4.7. Ávinningur viðskiptavina

Ýmsar nýjungar voru kynntar, samhliða nýju merki og nafni, og aukinn 

ávinningur viðskiptavina. Eftirtaldir þættir voru kynntir sem ávinningur 

viðskiptamanna:

 Fyrstir til að bjóða 3 ára ábyrgð á varahlutum

 Safnkortspunktar af öllum viðskiptum

 Tvöfaldir safnkortspunktar við kaup á eldsneyti

 Greiðslulykill – afsláttur af eldsneyti

 Sama verð um allt land

 Fleiri þjónustustaðir um allt land

 Fyrirtækjaþjónusta – heildarlausnir á mun breiðara sviði
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5. Umræða

N1 samsteypan er komin til að vera og hefur alla burði til að vera 

leiðandi fyrirtæki á olíu- og smásölumarkaði á komandi árum. 

Gríðalegar breytingar hafa átt sér stað á skömmum tíma á þessum 

markaði, ekki síst vegna þeirra breytinga sem N1 hefur gengið í 

gegnum. Félagið skilgreinir sig á allt annan hátt í dag en það gerði fyrir 

2 árum svo ekki sé talað um fyrir 5-10 árum. Hversu rótæk verður 

breytingin á næstu 5 árum? Því er erfitt að svara en N1 verður að vera 

vel á varðbergi gagnvart þörfum neytenda. Mikilvægt er að framkvæma 

reglulegar þjónustukannanir á þjónustustöðvum félagins og læra að 

þekkja væntingar neytenda. Á sama tíma þarf félagið að standa vörð

um mannuðinn en í honum liggur ein stærsta fjárfesting félagsins.

Margt í fari N1 fellur að rannsóknum John S. Oakland, sem er  

prófessor í viðskiptafræðum við Viðskiptaháskólann í Leeds, um 

aðferðir sem stuðla að afburðaárangri fyrirtækja. Skv. þeim 

rannsóknum er hægt að sjá, heyra og finna einkenni á fyrirtækjum þar 

sem gæði hafa einhverja þýðingu. Áhersla er á stöðugar umbætur með 

því að:

 Koma á skipulagi

 Skilgreina viðskiptavini

 Skilgreina þarfir viðskiptavina og skilja þær

 Meta fjárhagslega getu til að mæta þörfum viðskiptavina

 Tryggja að þörf fyrir aðföng og þjónustu sé í samræmi við 

kröfur um frammistöðu og hagkvæmni

 Fyrirbyggjandi aðgerðir í stað lausna á vandamálum

 Fræðsla og þjálfun

 Viðhalda og bæta frammsistöðu með stjórnkerfisrýni

(Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007, bls. 30-31).

Um þessar mundir er verð á olíu á heimsmarkaði í sögulegu hámarki 

eða sem nemur tæpum 125 dollurum á tunnuna. Þetta hefur skilað sér í 

olíuverði á Íslandi sem ekki hefur sést áður og ekkert útlit er fyrir 
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lækkanir á komandi vikum. Þetta hefur neikvæð áhrif á ímynd 

olíufélaganna í landinu, þó svo að um hækkanir á heimsmarkaðsverði 

sé að ræða. Á sama tíma hefur krónan veikst mjög mikið sem aftur 

gerir olíuna enn dýrari í innkaupum. Um ákveðið vandamál er að ræða 

og upp hafa sprottið töluverð mótmæli við álögum á eldsneyti.

Olíufélögin standa frammi fyrir því vandamáli að líklega heldur 

olíuverð áfram að hækka. Gera má ráð fyrir því að viðskiptavinir fari 

að skera niður útgjöld tengd rekstri bifreiða t.d. með því að sameinast 

fleiri í bíla á leið úr og í vinnu eða nýta sér almenningssamgöngur. 

Þessar breytingar á ytri aðstæðum félagsins kalla hugsanlega á 

viðbrögð forsvarsmanna félagsins ef fram heldur sem horfir. Skoða má 

sérstaklega hvort unnt sé að lækka álagningu á eldsneyti til að koma til 

móts við viðskiptavini á meðan heimsmarkasverð helst hátt. Að sama 

skapi þyrfti ríkisvaldið að lækka álögur á eldsneyti og þannig stuðla að 

samstilltu átaki til að vinna gegn verðbólgu.
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6. Niðurstaða

Forsvarsmenn félagsins tóku þá ákvörðun, að vel ígrunduðu máli, að 

ýta til hliðar öllu því sem tengdi nýja eigendur við Olíusamráðsmálið. 

Ákvörðunin snerist um það að byrja með hreint borð og sameina alla 

starfsmenn undir nýjum merkjum og senda þannig skýr skilaboð út á 

markaðinn. Með þessa ákvörðun að markmiði réðist félagið í 

gríðarmikla vinnu við að byggja nýja ímynd sem endurspeglaði nýjar 

áherslur. Nýtt félag stendur fyrir ferskleika og kraft og neytendur finna 

að eitthvað nýtt og spennandi hefur gerst á annars stöðnuðum markaði 

olíufélaga. Markaðsfé fyrirtækisins var nýtt til sóknar í stað varnar líkt 

og tíðkast hafði um þó nokkurt skeið. Um leið hefur tekist að skapa 

verðmætara fyrirtæki með einni sterkri ímynd. Nafn félagsins er stutt 

og sportlegt og er með tilvísun í þjóðveg 1, en þar má finna N1 um allt 

land. Einn helsti styrkleiki félagsins felst án efa í þéttriðnu neti 

þjónustustaða um land allt. Kjörorð þeirra „Meira í leiðinni“ 

endurspeglar fjölbreytta þjónustu.

Forsvarsmenn félagsins hafa tileinkað sér vinnubrögð sem eru í takt 

við fræðin. Hið blandaða skipulag þess er dæmigert sviðsskipulag skv. 

kenningum Mintzberg og er fyrirtækið undir miklum áhrifum af ytri 

umhverfisþáttum þar sem allir þættir PESTLE líkanisins hafa töluverð 

áhrif á starfsemi þess. Áhrif þessa gætir í innra skipulagi og ferlum 

félagsins. Fimm þátta líkan skipulagsheilda, sem Mintzberg setti fram í 

umfjöllun sinni um skipulagsheildir, gæti allt eins hafa verið sett upp 

með N1 í huga. 

Stefnumótun félagsins gaf verulega góða sýn inn í framtíðina fyrir alla 

meginþætti starfseminnar og vísar veginn  á komandi árum. Félagið er 

þó ekki að styðjast við samhæft árangursmat skv. þeim gögnum sem 

skýrsluhöfundur hefur undir höndum. Unnið hefur verið eftir sýn að 

fyrirfram mótaðri framtíð og stefnan búin til með hana í huga. Engu að 

síður byggist starfið á þekkingu og öguðum vinnubrögðum. Þó svo að 

stefnan sé mótuð er aðeins hálfur sigur unnin þar sem fullkominn 

árangur næst aðeins með árangursríkri innleiðingu stefnunnar. Ef horft 
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er á lykilþætti innleiðingar skv. líkani Anthony og Govindarajan má sjá 

að N1 hefur haft alla þætti þess að leiðarljósi, þ.e. skipulag, mannauð, 

menningu og stjórneftirlitskerfi. Skipulag félagsins var stokkað upp 

með breytta stefnu í huga. Mannauðurinn hefur tekið virkan þátt í 

ferlinu og þ.a.l. fengið mikla innsýn og mikinn innblástur frá 

yfirstjórnendum. 

Fyrirtækið stóð frammi fyrir mikilli áskorun vegna ímyndarvanda og 

uppkaupa á fjölda smærri fyrirtækja. Ákveðið var að ganga til 

sameiningar allra félaganna undir nýju nafni og slá þannig tvær flugur í 

einu höggi. Annars vegar að segja skilið við Esso vörumerkið og skilja 

ímyndarvandann eftir, og hins vegar að efla markaðssókn félagsins 

undir einu nafni í stað fjölmargra áður. Allt leiddi þetta af sér töluverða 

hagræðingu.

Rekstrarlega hefur félagið mætt óblíðum ytri skilyrði undanfarna 

mánuði vegna hækkunar á verði olíu á heimsmarkaði og kann það að 

koma niður á félaginu á rekstrarárinu ef enn frekari hækkanir og ekki 

kemur til styrking krónunnar. 

Sú spurning sem var lagt upp með var eftirfarandi: 

Hvernig hefur tekist til með skipulagsbreytingar og samruna við 

stofnun N1 samsteypunnar?

Í heildina litið má segja að vel hafi tekist til með skipulagsbreytingar 

og samruna við stofnun N1 samsteypunnar. Félagið hefur á sér gott orð 

fyrir góða þjónustu og breytt vöruúrval. Það er enn í sókn hvað varðar 

að bæta ímynd sína og allt útlit er fyrir að í vændum séu farsæl ár sem 

eiga eftir að skila eigendum félagsins góðum arði.
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Viðauki 1

Ýmsar myndir

Gömul merki hverfa og nýtt kemur í staðinn

Herferð – hafin 5 dögum fyrir nafnabreytingu
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