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Útdráttur 

 

Stefnumótun er lykill að því að tryggja ákveðinn varanleika reksturs fyrirtækja og 

grundvöllur fyrir því hvar fyrirtæki vilja staðsetja sig og hvert þau vilja stefna. Mikilvægt 

þykir í rekstri fyrirtækja að allir sem að innan þess starfa, viti hvert fyrirtækið vilji stefna 

og hvað séu meginmarkmið þess. Því er nauðsynlegt að fyrirliggjandi sé skrifleg stefna 

fyrirtækisins og sýnileg starfsfólki til að allir geti róið í sömu átt.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna það, hvernig stjórnendur matvælafyrirtækja á 

Íslandi beita stefnumótun innan sinnar skipulagsheildar. Hver sér um mótun stefnu 

fyrirtækjanna og hvernig hún er framsett og gerð sýnileg fyrir starfsfólk 

skipulagsheildanna. Einnig mun rannsakandi meta viðhorf stjórnenda til 

stefnumótunarfræðanna og fá álit þeirra á því, hvenær þörfin er fyrir slíka vinnu. 

Eigindlegri aðferð var beitt við rannsóknina og var um hálf opin viðtöl að ræða. Viðtöl 

voru tekin við átta lykilstjórnendur, sem allir koma úr umfangsmiklum fyrirtækjum í 

hverjum geira matvælaframleiðslunnar. 

Helstu niðurstöður þess sem útskýrði notkun og notagildi stefnumótunar í 

matvælaiðnaði á Íslandi voru: Stærð og umfang fyrirtækja og tíðar breytingar í 

viðskiptaumhverfi þeirra. Ekki verður lögð fram nein alhæfing út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar, en þær gáfu vísbendingar um það hvernig staðið er að stefnumótun 

fyrirtækja á þessum markaði í dag. Auk þess er það von rannsakanda að þær upplýsingar 

sem fram koma í verkefninu reynist þáttakendum nytsamlegar í komandi framtíð. 
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Abstract 

Strategic planning is the key for ensuring a solid base from which to run a company 

and define the direction in which the company wants to go with regards to it‘s future 

goals.  It is important in the running of a business that all employees are aware of the 

companies targets and ambitions.  The companies aims should be written, clearly visible 

and available to all employees so everyone can pull in the same direction towards these 

goals. 

The aim of this research is to determine how management of companies in the 

Icelandic Food Industry apply their strategic plan within their organization, who within 

the organization develops the strategic plan , how it is presented and made accessible 

to employees. 

The researcher will also assess the management‘s attitude to strategic planning and 

obtain their opinion on when the work for strategic planning is required.  Qualitative 

research methods where used with semi structured interviews.  Interviews were taken 

with eight key management staff of influential companies from different sectors within 

the Icelandic Food Industry. 

The main results which explain the use and usefulness of strategic planning in the 

Icelandic Food Industry where as follows:  The size of the company and the frequency of 

changes within their business environment.  There will be no generalization from the 

outcome of the research, but they do indicate how strategic planning is performed in 

this Industry today.  The researcher also hopes that the information and results 

obtained from this research will prove useful to the participants of the study in the near 

future. 

 

 

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Myndaskrá ....................................................................................................................... 9 

1 Inngangur ................................................................................................................. 10 

2 Rannsóknaraðferð .................................................................................................... 13 

2.1 Markmið rannsóknarinnar ................................................................................ 13 

2.2 Rannsóknaraðferð............................................................................................. 13 

2.3 Þátttakendur ..................................................................................................... 14 

2.4 Viðtalsrammi ..................................................................................................... 14 

2.5 Gagnaöflun og greining gagna .......................................................................... 15 

3 Stefnumótun ............................................................................................................ 16 

3.1 Stefnumótun ..................................................................................................... 16 

3.2 Greiningartæki fyrir stefnumótun .................................................................... 21 

3.2.1 Balanced scorecard. .............................................................................. 21 

3.2.2 VRIO  ..................................................................................................... 23 

3.2.3 CRM  ..................................................................................................... 23 

3.2.4 Virðiskeðjan ........................................................................................... 24 

3.2.5 Fimm krafta líkan Porters ...................................................................... 28 

3.2.6 Pest  ..................................................................................................... 30 

3.2.7 Sviðsmyndagreining .............................................................................. 30 

3.2.7.1 Íslensk sviðsmyndagreining ........................................................... 32 

3.2.7.2 Sviðsmyndagreining danska matvælaiðnaðarins........................... 33 

3.2.8 Svót  ..................................................................................................... 37 

3.2.9 Stjórnendur í stefnumótun. .................................................................. 37 

3.2.10 Fjölskyldufyrirtæki og stefnumótun ............................................ 39 

4 Matvælaframleiðsla á Íslandi ................................................................................... 41 

4.1 Fyrirtækin og stefna .......................................................................................... 41 

4.2 Matvælaframleiðslan og markaðurinn ............................................................. 45 

4.2.1 Lífræn ræktun ....................................................................................... 45 

4.2.2 Beint frá býli. ......................................................................................... 46 

4.2.3 Erfðabreytt matvæli .............................................................................. 48 

4.2.4 Markfæði ............................................................................................... 48 

4.3 Umhverfisþættir ............................................................................................... 49 

4.3.1 Efnahagslegt umhverfi .......................................................................... 49 

4.3.2 Viðskiptaumhverfi matvælaframleiðenda á Íslandi .............................. 50 

4.3.3 Náttúra .................................................................................................. 53 



 

8 

4.3.4 Neysluhegðun ....................................................................................... 54 

4.3.5 Eftirlit ..................................................................................................... 56 

5 Punktar úr viðtölum ................................................................................................. 58 

5.1 Stefnumótun og viðhorf stjórnenda gagnvart þeirri vinnu. ............................. 58 

5.1.1 Stærð ..................................................................................................... 58 

5.1.2 Þörf  ..................................................................................................... 59 

5.1.3 Þekking .................................................................................................. 60 

5.1.4 Viðhorf .................................................................................................. 61 

5.1.5 Starfsumhverfi ....................................................................................... 62 

5.1.6 Útrás  ..................................................................................................... 65 

5.1.7 Menntun ............................................................................................... 66 

5.1.8 Stefna .................................................................................................... 67 

5.1.9 Aðstoð ................................................................................................... 68 

6 Umræða ................................................................................................................... 70 

7 Lokaorð .................................................................................................................... 74 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 76 

Viðauki 1 – Bréf til lykilstjórnenda ................................................................................ 80 

Viðauki 2 - Spurningalisti ............................................................................................... 81 

 



 

9 

Myndaskrá 

Mynd 1 Virðiskeðja Porter's ............................................................................................. 27 

Mynd 2 Sviðsmyndargreining fyrir danska matvælaiðnaðinn .......................................... 36 

  

 

 

 

 

file:///D:/ms_dadi_dpg.doc%23_Toc418690155


 

10 

1  Inngangur  

Tíðar breytingar í viðskiptaumhverfi er sú áskorun sem stjórnendur framleiðslufyrirtækja 

á Íslandi standa frammi fyrir í dag. Kröfurnar aukast um að stjórnendur séu sífellt á 

tánum til að takast á við þær breytingar sem verða á markaði þeirra. Fyrirtæki móta sér 

stefnu um það hvert skal halda og hvaða aðferðum þarf að beita til að ná fram 

ákveðnum breytingum í rekstri þeirra. Með ákveðinni stefnu er verið að leiða fyrirtækið í 

átt að þeim stað sem þau vilja sjá sig staðsett eftir tiltekinn tíma (Héðinn Unnsteinsson, 

2013). Þetta er í raun það ferli sem stefnmótun snýst um og það er rannsóknarefni 

þessa verkefnis að kanna hvernig þeirri vinnu er háttað á meðal matvælaframleiðenda á 

Íslandi í dag.  

Hvort sem stefnan er skýr eða ekki hjá matvælaframleiðendum, þá verður einnig 

leitað eftir viðhorfum og áhuga þeirra lykilstjórnenda sem þátt taka í rannsókninni 

gagnvart slíkri vinnu. Einnig verða skoðaðir hugsanlegir áhrifavaldar á 

stefnumótunarvinnu eins og stærð fyrirtækja, viðhorf stjórnenda til 

stefnumótunarfræðanna og hvenær þeir telja þörfina til að beita slíkri vinnu og á hversu 

löngu millibili.  

Markmiðið er að verkefnið gefi heildræna sýn á hvernig stefnumótunarvinnu er 

háttað í matvælaframleiðslu á Íslandi. Eigindlegri aðferð verður beitt við gagnaöflun og 

úrvinnslu í rannsókninni. Hálfopinni viðtalsaðferð verður beitt og þátttakendur 

rannsóknarinnar eru lykilstjórnendur matvælafyrirtækja á Íslandi. Rannsakanda þótti 

eigindleg aðferð henta til að fá skýra svörun á því hvernig fyrirtæki þáttakenda vinna 

sína stefnumótun og hvort slík vinna er innt af hendi yfir höfuð. Markmiðið með 

viðtölunum var einnig að ná ákveðinni dýpt í hver skoðun þáttakenda er á slíkri 

stefnumótunarvinnu og hvaða ástæður væru í þeirra huga til þess fallnar að ráðast þyrfti 

í slíka vinnu. Þau fyrirtæki sem sóst var eftir að vinna með við gerð þessa verkefnis koma 

úr umfangsmestu matvælageirum landsins. Þeir framleiðendur eru til að mynda þeir 

sem starfa á sviði drykkjar-, mjólkur-, kjöt-, lífrænni og fiskframleiðslu. Niðurstöður 

úrvinnslu þeirra gagna var síðan borin saman við kenningar fræðimanna og tengingin 

þeirra við fræðin.  
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Reynt var að svara rannsóknarspurningunni um hvernig íslenskur matvælamarkaður 

beitir stefnumótunarvinnu og hvernig viðhorf stjórnenda er gagnvart þörfinni í slíkri 

vinnu. Skoðaðar voru hæfilegar tímakröfur um endurgerð nýrrar 

stefnumótunaráætlunar, að teknu tilliti til þeirra þátta sem íslensk matvælafyrirtæki 

þurfa að starfa við í sínu viðskiptaumhverfi. 

Misjafnar aðstæður eru til staðar á þeim mörkuðum sem fyrirtækin starfa á, en út frá 

fræðunum er hægt að nefna viss svið sem snerta þau öll. Tíðar breytingar á markaði e 

markast af samkeppni, lagabreytingum og neysluhegðun einstaklinga svo fátt eitt sé 

nefnt. Fyrirtækin þurfa einnig að taka umhverfis- og loftlagsbreytingar inn í myndina. 

Ekki má gleyma samgönguleiðum og flutningi matvörunnar sem er stór þáttur 

virðiskeðjunnar og tekur reglulegum breytingum. Þá er einnig mikilvægt fyrir 

framleiðendur að vinna með ímynd vörunnar þar sem samfélagsábyrgð og nýsköpun 

kann að vega þungt í þeim efnum. Veigamikill þáttur í velgengni fyrirtækjanna er hvernig 

þau bregðast við öllum þeim tækifærum og ógnunnum finnast í viðskiptaumhverfinu. 

Rannsakandi leitaði eftir verkfærum stefnumótunar sem eru til notkunar innan 

fyrirtækjanna og hvernig þau eru nýtt með skírskotun til fræðanna. Þeirra á meðal er 

sviðsmyndagreining sem beitt hefur verið meðal margra stórfyrirtækja á undanförnum 

áratugum. 

Danski matvælaiðnaðurinn lét framkvæma sviðsmyndagreiningu árið 2001, en 

tilgangurinn var sá að setja upp fjórar ólíkar sviðsmyndir um þá stöðu sem gæti verið 

hugsanleg á dönskum matvælamarkaði árið 2011. Þannig eiga ímyndaðar aðstæður og 

tilheyrandi aðgerðaráætlun, með og móti slíkum aðstæðum, gefið fyrirtækjum ákveðið 

forskot á þá sem hafa ekki unnið slíka sviðsmyndagreiningu (Harmsen o.fl, 2001). Þessi 

sviðsmyndagreining er tilefni þess að ráðist var í þetta verkefni, en einnig spilaði inn í 

forvitni rannsakanda á því hvernig stefnumótun er venjulega beitt meðal fyrirtækja. 

Verkefnið er hlutað niður í sjö kafla. Á eftir inngangi kemur umfjöllun um það hvaða 

aðferðafræði var beitt við rannsóknina. Í þriðja kafla er að finna fræðilega umfjöllun um 

stefnumótun og verkfærakistu hennar. Sá fjórði er umfjöllun um íslenskan 

matvælamarkað og áhrifavöldum á þeim markaði. Rannsóknarspurningunni er gerð skil í 

fimmta kafla, með punktum sem teknir voru úr viðtölum rannsóknarinnar. Greint verður 

svo frá niðurstöðum hennar í sjötta kafla. Umræða og lokaorð er að finna í sjötta og 
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sjöunda kafla þar sem nytsemi verkefnisins er rædd og hvort tilefni er til frekari 

rannsókna á þessum vettvangi fræðanna. Síðast í ritgerðinni er að finna heimildaskrá og 

viðauka. 
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2 Rannsóknaraðferð 

Efni þessa kafla snýr að þeim aðferðum sem beitt var við rannsóknina. Rannsóknarefni 

gerð skil og hvaða rannsóknarsniði var beitt. Rætt verður um val á þáttakendum, hvaða 

aðferð var notuð við gagnaöflun og hvernig greining gagna var innt af hendi. Litið verður 

svo að lokum yfir annmarka rannsóknarinnar. 

2.1  Markmið rannsóknarinnar 

Tilefni og markmið rannsóknarinnar er að kanna að hvaða marki íslenskir 

matvælaframleiðendur beita stefnumótunarvinnu. Lykilstjórnendur fyrirtækjanna voru 

beðnir um upplýsingar um hvort verið sé að vinna þessa vinnu og ef svo er, með hversu 

löngu millibili hún er unnin. Einnig er mikilvægt að meta viðhorf lykilstjórnenda gagnvart 

því að fyrirtæki leggi í stefnumótunarvinnu. Þá var skoðað hvort stærð þeirra og umfang 

skipti máli hvort meiri þörf sé fyrir þá vinnu. Aðstæður í viðskiptaumhverfi kunna að 

leika stóran þátt hvort nauðsyn beri að móta nýja stefnu og haga þar með seglum eftir 

vindi. Eins þótti tilefni til að kanna hvort stjórnendum þyki ástæða til að fara í 

stefnumótun ef þeir hyggjast sækja á erlenda markaði. 

2.2 Rannsóknaraðferð  

Þegar meta skal hvaða rannsóknaraðferð er rétt að beita í hverju tilfelli er nauðsynlegt 

að skoða hvernig rannsóknarspurningunni verður svarað á sem bestan hátt, með þeirri 

dýpt sem leitast er eftir í svörum þáttakenda.  Tvær rannsóknarhefðir eru ríkjandi og er 

það annars vegar megindleg rannsóknaraðferð og eigindleg rannsóknaraðferð. 

Megindleg aðferð leitast meira við að afla tölulegra gagna og dreifingu innan úrtaks. 

Þegar rannsóknarspurningin krefur rannsakanda um djúpan skilning á efninu er notast 

við eigindlega aðferð. Eigindleg aðferðafræði er leið til að fá persónulegri svörun frá 

þáttakendum og öðlast þar með dýpri kunnáttu á viðfangsefninu (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Var það því mat rannsakanda að eigindleg aðferð hentaði betur við gagnasöfnun 

og –úrvinnslu þessa verkefnis, þar sem svör þátttakenda væru líklega ekki einsleit eða 

flokkanleg í tölur.  
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2.3 Þátttakendur 

Sóst var eftir þátttöku fyrirtækja sem starfa innan matvælaiðnaðarins á Íslandi og reynt 

að ná inná sem flest svið matvælaframleiðslunnar. Miðað var við að fá einn af stærri 

framleiðendum innan hvers geira, til að skoða mætti vel skipulagða starfsemi og að 

rannsóknin endurspeglaði viðhorf og aðferðir stærri matvælaframleiðanda á Íslandi í 

dag. Fyrirtækin sem leitast var eftir í að taka þátt eru með misumfangsmikla starfsemi, 

sum þeirra eru dreifð um allt land en önnur bundinn við einn stað. 

Upphaflegur listi af væntanlegum þáttakendum samanstóð af 12 lykilstjórnendum 

sem störfuðu hjá fyrirtækjum á matvælamarkaðnum. Tölvupóstur var sendur á þá og 

þeim tilkynnt að póstinum yrði fylgt eftir, með símhringingu og þeim boðið vinsamlega 

að senda tölvupóst tilbaka ef þeir þáðu ekki boð rannsakanda. Tölvupóstinn má sjá í 

viðauka 1. Í innihaldi bréfsins kemur fram tilgangur og markmið rannsóknar, einnig 

kemur það fram að hún yrði ekki opinber neinum öðrum en þeim, sem að rannsókninni 

koma og að hún kynni jafnvel að veita þáttakendum nytsamlegar upplýsingar fyrir þeirra 

rekstur. Af þessum ástæðum var ekki leitað til fleiri en eins fyrirtækis úr hverjum geira 

fyrir sig, svo að verkefnið myndi ekki veita upplýsingar um samkeppnisaðila á markaði.  

Það var tilfinning rannsakanda að með þessum hætti mætti fá betri og hreinskilnari 

svörun frá þáttakendum um rannsóknarefnið. Af þeim 12 stjórnendum sem leitast var 

til, þáðu 8 þeirra boð um þátttöku. Viss kynjaslagsíða var meðal þátttakenda en aðeins 

ein kona var í hópi þeirra stjórnenda sem tóku þátt. Aldur var á bilinu 30-60 ára. 

Viðmælendur eru nefndir viðmælandi 1, 2, 3 o.s.frv. í greiningu og niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

2.4 Viðtalsrammi 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þáttakendur samanstóð af hálfopnum spurningum. 

Ástæða þess er það flæði sem hálfopnar spurningar koma af stað, þó að haldið sé 

einbeitingu á að efnið sé innan viðtalsrammans sem lagt var upp með. Svör við þessum 

hálfopnu spurningum geta veitt ákveðnar upplýsingar um bæði viðhorf, þekkngu og 

notkun  á stefnumótunarvinnu meðal matvælaframleiðanda. Afrit af spurningalista er í 

viðauka 2. 

Spurningalistinn hefst á almennum spurningum um rekstur og vöxt fyrirtækisins, því 

næst var spurt eftir einhverri stefnu og hvort hún væri sýnileg öllum starfsmönnum 
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fyrirtækisins. Næstu spurningar mörkuðust svo af því kanna þekkingu, viðhorf og 

hvernig stjórnendur meta þörfina á reglulegri stefnumótunarvinnu.  

2.5 Gagnaöflun og greining gagna 

Eins og fram hefur komið voru viðtölin öll hálfopin og hafði rannsakandi það í huga 

þegar viðtalsramminn var uppbyggður að fá svör við ákveðnum atriðum.  Viðtölin má 

flokka sem djúp viðtöl. Rannsakandi lagði sig fram við það að byggja upp traust til að fá 

þáttakendur til að tjá sig eins mikið og mögulegt var, til að hámarka magn upplýsinga 

um rannsóknarefnið. Rannsakandi heimsótti viðmælendur sína á vinnustað þeirra annað 

hvort á skrifstofum þeirra eða í fundarherbergjum fyrirtækjanna. Viðtalið tók að 

meðaltali um þrjátíu mínútur og var tekið upp með samþykki viðmælenda. Að viðtali 

loknu ritaði rannsakandi minnispunkta um atriði sem honum þótti skipta máli fyrir 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

Við greiningu gagna var beitt fyrirbærafræðilegri nálgun sem krefur rannsakanda um 

að taka skref fyrir skref lýsingu, samþættingu og túlkun. Fyrsta skref felst í lýsingu 

rannsakanda á hans upplifun af viðtalinu. Gæta þarf hlutleysis í því og taka ekki afstöðu 

með einu eða neinu í þeim skilningi. Næsta skref eftir lýsingu er að samþætta þær 

þemur eða punkta sem rannsakandi telur skipta máli fyrir rannsóknarspurninguna. 

Þegar yfirlestur viðtala er lokið birtast þemur fyrir rannsakanda, þannig að gögnin séu 

nánast að tala við rannsakanda (Orbe, 1998). Þemurnar eru því næst tengdar við 

rannsóknarefnið og þær túlkaðar á þann hátt að þær geti svarað 

rannsóknarspurningunni (Orbe, 1998). Eftir þetta ferli ætti rannsakanda að vera ljóst 

samkvæmt gögnunum, hvernig umhorfs er í stefnumótunarvinnu matvælaframleiðanda 

á Íslandi í dag.  
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3 Stefnumótun 

Fyrri hluti þessa kafla beinist að því að skoða hvað stefnumótun snýst um og hvernig 

henni er beitt. Efni seinni hlutans snýst um dæmi um þau greiningartæki, sem notuð eru 

í stefnumótunarvinnunni og gefin raundæmi um hvernig slík vinna er framkvæmd. 

3.1 Stefnumótun 

Á undanförnum áratugum hafa stjórnendur fyrirtækja séð sig knúna til að tileinka sér 

nýjar leikaðferðir og máta sig stöðugt við nýjungar sem spretta upp á þeim markaði sem 

fyrirtæki þeirra starfar á. Rekstur fyritækja stendur oft frammi fyrir því að bregðast hratt 

við til að sitja ekki eftir með úrelta vöru. Sveigjanleiki er því mikilvægur og verða 

stjórnendur því að setja ný viðmið, en jafnframt um leið ala á styrkleikum fyrirtækisins 

til að reyna að viðhalda samkeppnisforskoti þess. Eftiröpun er mikil á mörkuðum í dag 

og hefur því reynt mikið á fyrirtæki í því bjóða upp á reglulega nýbreytni í vöruúrvali 

sínu.  

Samkeppnisforskoti er náð í flestum tilfellum þegar fyrirtæki nær að framleiða vöru á 

ódýrari hátt en samkeppnisaðillinn og að hún sé í augum neytandans meira virði. 

Starfsemi fyrirtækja er að öllu jöfnu mjög misjafnlega framkvæmd. Venjulega eru þau 

fyrirtæki að skara framúr sem ná betri árangri en hin á mörgum sviðum, en ekki bara 

einu sérstöku sviði. Í því samhengi er óhætt að segja að með þessum mörgu smáu 

sigrum á hverju einstöku sviði sem fyrirtæki vinnur gegn samkeppnisaðilanum, að þá eru 

þau líkleg til að ná dýrmætu og viðvarandi forskoti á samkeppnisaðilan (Porter, 1996). 

Útkoman verður því arðbærari á þann hátt og bæta má samkeppnishæfni með því að 

finna leiðir til að ná betur til starfsfólksins og hvetja það áfram í starfi. 

Framleiðslukostnað má einnig minnka með því að útrýma sem mestu af sólunduðu 

vinnuframlagi innan starfseminnar. Fyrirtæki sem búa yfir skilvirkara 

rekstrarfyrirkomulagi á hverjum tíma heldur en samkeppnisaðilarnir eru vissulega að 

halda tímabundnu forskoti, en Porter segir að mikilvægara sé að beina sjónum að því 

hvað sé fyrirtækinu fyrir bestu sé til langs tíma litið. Það skilvirka rekstrarfyrirkomulag 

sem virkar tímabundið kann að vera óhentugt gagnvart þeirri stefnu sem fyrirtækið 

hefur sett sér. Sé rétt sniðmát fundið fyrir þessi tvö lykilatriði í starfsemi fyrirtækja getur 

það bæði bætt samkeppnishæfni þeirra og treyst rekstur til framtíðar.  
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Eftiröpun á markaði hefur þekkst lengi, fyrirtæki eru sífellt að bera sig saman við og 

reyna að líkjast þeim fyrirtækjum sem virðast vera að virka best hverju sinni. Samkvæmt 

Porter (1996) getur það verið hættuleg þróun fyrir alla aðila sem koma að þeim markaði. 

Hann minnir á það hvernig slík þróun endaði illa í Japan á sínum tíma, þegar eftiröpunin 

á markaði kom öllum þeim illa sem höfðu ekki neina stefnumótun fyrir. Það var þekkt í 

Japan í kringum áttunda og níunda áratug síðustu aldar að fyrirtæki stunduðu mikla 

eftirhermun án þess að hafa einhverja stefnumótun í gangi innan rekstursins (Porter, 

1996).   

Tilurð stefnumótunarkenninga má rekja allt aftur til seinni heimstyrjaldar og hefur 

þróun kenninga verið í takti við þann tíðaranda sem við hefur átt hverju sinni. Í upphafi 

voru stefnumótunarkenningarnar mótaðar út frá innviðum skipulagsheildarinnar, þar 

sem ekki var gert ráð fyrir breytingum í umhverfi hennar. Út frá þeirri þröngsýni um 

notagildi stefnumótunarkenninga spratt upp næsta skeið þeirra, sem lagði ríkari áherslu 

á að rýna í umhverfisaðstæður og einnig að kanna hegðun markaðarins. Næstu tvö skeið 

stefnumótunarkenninga fóru svo enn dýpra í innviði skipulagsheildarinnar og stjórnun 

hennar, þá með ákveðnum áherslum á það hvernig ná mætti betri nýtingu auðlinda og 

einnig hvernig  vinna mætti betur með ímynd fyrirtækis eða stofnunar í þeim tilgangi að 

huglæg verðmæti skapist í kringum skipulagsheildina (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003).  

Í grunninn á þó stefnumótunin að markast af því að einbeita sér af sérkennum 

skipulagsheildarinnar, þar sem lögð er áhersla á að gera þá hluti vel sem eru í samræmi 

við getu og bolmagn skipulagsheildarinnar. Sérhæfing er því lykilatriði í því að ná árangri 

til að byrja með.  

Þessi atriði eru talin upp í bók Helmut Weckerle (1995) sem nefnist Stefnumótun: 10 

skref til árangurs. Weckerle telur að fyrirtæki með fáa starfsmenn og lítið fjárhagslegt 

svigrúm eigi ekki að framleiða margar vörutegundir, heldur er miklu mikilvægara að 

atorkunni sé beint að því sérhæfa sig í ákveðnum hlutum sem fyrirtækið telst vera gott í 

að gera. Það eru þó viðvarandi hættur alltaf til staðar, þar sem hver vörutegund hefur í 

flestum tilfellum vissan líftíma. Samkvæmt Weckerle er skynsamlegt að framleiðendur 

beini sjónum að grunnþörfum einstaklinga (Weckerle, 1995). 
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Þegar fyrirtæki og stofnanir leggja í það verk að kanna framtíðarmöguleika sína eru 

þau að leggja línurnar fyrir komandi tíma með því að framkvæma vissa 

stefnumótunaráætlun. Þá er ekki úr vegi að skoða í grunninn hvað stefnumótun snýst 

fyrst og fremst um. Samkvæmt riti McGee og félaga (2010) þá er það náttúrulögmál 

stefnumótunar að horfa til lengri tíma inn í framtíðina og sjá fyrir sér ákveðinn 

framtíðarmarkmið. Skilyrðin fyrir því að leggja upp í stefnumótunar er að útbúa 

skipulagsáætlanir og einnig að framkvæma viðbragðsáætlanir sem brugðist gætu við 

óvæntum atburðum. Í meginatriðum snýst stefnumótun um að leggja drög að 

framtíðarmarkmiðum skipulagsheildarinnar, því til hliðsjónar þarf að hafa í huga hvað 

kunni að leynast í öllum þeim óvissuhlutum sem kunna að umlykja reksturinn í 

framtíðinni (McGee o.fl., 2010). 

Flestir fræðimenn eru sammála um að framtíð fyrirtækja er undir því kominn hvernig 

stefna þeirra er og hvernig hún er innleidd. Hver svo rétta stefnan er, eru ekki allir á 

sama máli um. Ófáar eru skilgreiningarnar og bækurnar um það hvað er góð stefna. Í riti 

Barney og Hesterly (2010) segir að skilgreina megi stefnu á þann hátt að hún sé kenning 

um það hvernig ná megi samkeppnisforskoti. Val á góðri stefnu gæti verið sú stefna sem 

veitir skipulagsheildinni forskot. Fyrirtæki eiga þó erfitt með að sjá fyrir sér framtíðina á 

samkeppnismarkaði og því getur verið þrautinni þyngri að finna alltaf réttu stefnuna. 

Stefna er því alltaf kenning um það hvernig samkeppnin muni þróast og hver sé besta 

leiðin til að ná samkeppnisforskoti (Barney og Hesterly, 2010).  

Mikilvægt er að átta sig á eigin styrkleikum og hverjar þær ósýnilegu eignir eru sem 

liggja í tæknilegum eiginleikum, orðspori,  vörumerki og upplýsingum um viðskiptavini. 

Það getur hjálpað mikið til við val á stefnu. Itami (Goold og Luchs, 1993) segir að þessar 

ósýnilegu eignir séu einu sjálfbæru uppspretturnar sem halda samkeppnisforskoti 

fyrirtækja. Ef fyrirtækin eru meira meðvituð um þær óáþreifanlegu auðlindir sem þau 

búa yfir, getur það hjálpað þeim í vali á stefnu og stuðlað að viðvarandi 

samkeppnisforskoti (Goold og Luchs, 1993).  

Fylgifiskur stefnumótunar er að í henni felst ákveðinn áhætta. Samt sem áður er 

stefna trygging fyrir því að ef einhverjir óvæntir atburðir skyldu koma upp að þá er til 

ákveðinn áætlun til að bregðast við hinu óvænta. Stefnumótunarákvarðanir eru 
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venjulega flóknar og þar þarf að taka inn í myndina marga áhrifaþætti sem snúa að 

starfsemi skipulagsheildarinnar.  

Samvinna margra aðila kemur að hverri stefnumótunarákvörðun og þarf því að oft 

mikla rannsóknar- og þróunarvinnu til að koma henni í framkvæmd. Kostnaður við 

hverja stefnumótunarákvörðun getur verið mikil og útkoman oft á tíðum lengi að láta á 

sér kræla. Þolinmæði er dyggð og því er mikilvægt að ná ákveðnu samspili á milli færni 

skipulagsheildarinnar og því að ná að ráðstafa auðlindum á sem bestan hátt til að ná 

fram aðlögunarhæfni stefnumótunarinnar (strategic fit). Þegar öllu er á botninn hvolft 

þá eru stefnumótunarákvarðanir fyrst og fremst til þess fundnar að gera stórar 

breytingar. Þessar breytingar geta verið vandasamar þegar kemur að stórum 

skipulagsheildum, því einstaklingar innan þeirra kunna að vera ósammála um áætlaðar 

breytingar og kann því að vera í mörg horn að líta í þeim efnum.  

Gera má ráð fyrir fjölda hindrana sem kunna að verða á vegi slíkra breytinga og gera 

þarf ráð fyrir ákveðnum fórnarkostnaði. Að sögn Henry Mintzberg er ekki hægt að 

skilgreina stefnumótunina sjálfa sem sýnilega framtíðaráætlun, heldur er birtingarmynd 

stefnumótunarinnar að koma meira og meira fram, með hverri einstakri ákvörðun sem 

tekin er út frá hinu upphaflega stefnumótunarplani (McGee o.fl., 2010). 

Nýjar hugmyndir um hvernig sníða skal stefnumótunaráætlun fyrir hverja 

skipulagsheild fyrir sig eru að skjóta upp kollinum víða. Fræðimenn í þessum málum 

telja auknar breytingar og meiri hraða vera farin að einkenna heim viðskipta nú til dags. 

Í slíku umhverfi er ekki síður mikilvægt að fyrirtækin hafi mikla aðlögunarhæfni, leggi 

einnig stund við nýsköpun og grípi allar utanaðkomandi breytingar eins fljótt og kostur 

er. Þetta er ekki síður mikilvægara eins og það að hafa í grunninn góða 

stefnumótunaráætlun (Ghezzi, 2013).  

“Alla jafna þegar vísað er til umhverfis fyrirtækis að þá er átt við ytra 
umhverfið. Það er að verða bæði fjölbreyttar og flóknara með tímanum. Af 
þessum sökum er það sífellt stærra verkefni fyrir stjórnendur að tryggja að 
fyrirtækið starfi í sátt við umhverfi sitt. Því er nauðsynlegt að fylgjast náið 
með og vinna stefnumiðað að þessu samstarfi fyrirtækis og umhverfis svo að 
fyrirtækið lendi ekki í ógöngum (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003:29).” 

Algeng ástæða þess að skipulagsheildir fara í framkvæmd stefnumótunar er að reyna 

að auka samkeppnishæfni sína og ná ákveðnu samkeppnisforskoti á samkeppnisaðila 
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sína. Michael Porter segir hinsvegar að lausnin sé ekki sú að gera hlutina allt öðruvísi en 

hinir samkeppnisaðilarnir. Efnislega er hægt að útskýra samkeppnisforskot þannig að 

fyrirtæki er hæfari en samkeppnisaðilarnir þess í einhvern tiltekinn tíma, en til þess að 

það sé staðfest þarf að liggja fyrir efnahagsleg greining á því hvernig aðrir á markaði eru 

að selja sína vöru. Kanna þarf fjögur atriði við slíka greiningu, í fyrsta lagi að kanna 

framboðshliðina sem segir okkur allt um þann kostnað sem fer í framleiðsluna, umfang 

og hagkvæmni stærðar skipulagheildarinnar. 

Í öðru lagi er það eftirspurnarhliðin sem segir okkur mögulega verðteygni og hver 

eftirspurn viðskiptavinanna er hverju sinni. Þriðja atriðið er svo að skoða megineinkenni 

markaðarins og hver áhrifin eru á verð og kostnað í heimi ófullkominar samkeppni. 

Fjórða og síðasta atriðið er að greina megineinkenni iðnaðarins, hvernig samkeppnin er 

innan atvinnugreinarinnar og hver fjöldi fyrirtækja er svo fátt eitt sé nefnt (McGee o.fl., 

2010). 

Verðmæti tölfræðilegra upplýsinga fer vaxandi, eins og flestum starfandi 

stjórnendum fyrirtækja er kunnugt í dag. Úrvinnsla úr tölfræðilegum upplýsingum getur 

verið flókin og eru því sérhæfð fyrirtæki yfirleitt fenginn til að vinna slíka vinnu fyrir 

fyrirtækin. Önnur leið er að stjórnendur fyrirtækjana sjálfa setji sig í hlutverk hálfgerðra 

vísindamnanna og framkvæmi sýnar eigin rannsóknir á neytendahópum. Slíkar 

upplýsingar geta verið gríðarlega mikilvægar þegar kemur að gerð 

stefnumótunaráætlana, en þar geta verið upplýsingar um viðbrögð neytenda við 

breytingum á verði, útliti, framsetningu, markaðssetningu og vöruframboði, svo fátt eitt 

sé nefnt.  

Hafa skal þó í í huga að slíkar upplýsingar skila sér ekki í skjótum gróða heldur væru 

fyritækin að koma sér upp slíku gagnasafni sem þau gætu leitað í og komið í veg fyrir 

misgóðar ákvarðanir stjórnenda, teknar út frá þeirra eigin tilfinningu. Þannig má segja 

að fyrirtæki sem koma sér upp slíkri rannsókna- og lærdómsaðferð muni veita þeim 

samkeppnisforskot í komandi framtíð (Anderson og Simester, 2011). 

Porter (1996) segir einnig í grein sinni What is strategy ? að mikilvægt sé að byggja 

rekstur á tiltekinni stefnumótun, hún sé til þess gerð að gefa skipulagsheildinni einhvern 

tilgang þannig að hún geti sett sér markmið í því viðskiptaumhverfi sem hún starfar í. 

Þar af leiðandi fá allir þeir sem innan hennar starfa aukin skilning um hvert skuli stefna 
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og því einbeiting allra á sama markmiði og allir róa í sömu átt. Út frá stjórnunarlegu 

sjónarmiði er þetta lykilatriði stefnumótunarákvarðana (McGee o.fl., 2010). 

Eins og áður hefur komið fram að þegar stefnan er mörkuð er ekki þar með sagt að 

það sé kominn ákveðinn sjálfstýring á skipulagsheildina, sem stýri henni síðan til 

velfarnaðar. Á stjórnendum liggur ekki bara ábyrgð þeirra á því hvernig 

stefnumótunaráætlunin lítur út á blaði, heldur er um að ræða viðvarandi tækifæri og 

ógnanir í sambandi við reksturinn, sem þeir þurfa stöðugt að glíma við þegar fram í 

sækir. Á þeirri stundu kemur þá í raun fram, hvert raunverulegt hæfi stjórnenda er í því 

að framfylgja þeirri stefnu sem lagt hefur verið upp með (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003). 

3.2 Greiningartæki fyrir stefnumótun 

Ytri og innri greiningartækjum er beitt við aðstæður sem er tengd ytri eða innri 

þáttum skipulagsheilda. Hér verður farið í þá þætti sem hvert og eitt þeirra 

greiningatækja nýtast við slíkar aðstæður og af hverju þau eru frábrugðin hvoru öðru. En 

fyrst og fremst er verið að sýna fram á notkunareiginleika þeirra fyrir matvælaiðnaðinn. 

3.2.1 Balanced scorecard. 

Það hefur áður komið fram að það er vandasamt að finna réttu stefnuna fyrir hverja 

skipulagsheild fyrir sig, en notkun á hinum ýmsu greiningartækjum gæti þó hjálpað til að 

bæði innleiða og framkvæma uppsetta stefnumótun skipulagsheildarinnar. Afkomutölur 

segja stjórnendum fyrirtækja hver afkoman er eftir til að mynda hvern ársfjórðung, en 

þær tölur gefa vísbendingar um það hvort vissum markmiðum sé náð sé litið til skamms 

tíma. Afkomutölurnar sem birtast eftir hvern ársfjórðung eru áþreifanleg eign, sem 

skipulagsheildin hefur eignast. Hins vegar ef útskýra þarf hver sé hin óáþreifanlega eign, 

sem skapast innan skipulagsheildarinnar, þarf ákveðin mælitæki úr fræðunum sem geta 

sýnt fram á það.  

Eitt af þeim mælitækjum sem beita má við slíka greiningu er Balanced scorecard 

(stefnumiðað árangursmat). Þessi greiningaraðferð var sett fram í kringum 1990 og 

sameinar bæði virði áþreifanlegra og óáþreifanlegra eigna fyrirtækjanna, þannig að 

stjórnendur þeirra geti metið á sem bestan hátt hvort rekstur þeirra sé á réttri leið inn í 
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framtíðina og á slóð þeirrar stefnu sem upphaflega var lagt upp með (Guðríður 

Ingólfsdóttir og Valdís María Einarsdóttir, 2014).  

Balanced scorecard  mælitækið veitir stjórnendum fyrst og fremst stuðning við að fá 

rétt sjónarhorn á það hvernig hinar óáþreifanlegu eignir séu að myndast innan 

skipulagsheildarinnar. Mælitækið veitir innsýn í það hvernig hlúð sé að vissum innviðum 

fyrirtækisins, eins og þróunarmálum við aukna þekkingu og hæfni starfsmanna, einnig 

hvernig verið sé að vinna að því að efla viðskiptavild fyrirtækisins.  

Áður fyrr unnu stjórnendur fyrirtækja meira eftir því að ná ákveðnum 

skammtímamarkmiðum sem birtust í afkomutölum rekstrarins. Slík aðferðafræði er ein 

og sér ekki vænleg þegar beina skal sjónum að stefnumiðuðum langtímaáætlunum. 

Stefnumiðað árangursmat veitir stjórnendum þær upplýsingar og stuðning sem 

nauðsynlegt þykir, í því að ná að sameina allar tímabundnar aðgerðir innan 

skipulagsheildarinnar til móts við uppsetta stefnumótun fyrirtækisins (Kaplan og Norton, 

1996).   

Stefnumiðað árangursmat hefur fengið viðurkenningu sem öflugt stjórnunartæki. Það 

nær að samstilla heildarstefnu fyrirtækisins við allar aðgerðir sem eiga sér stað innan 

þeirra. Til að stjórnendur nái að framkvæma þær mælingar sem nauðsynlegar þykja í 

notkuninni á matinu, þurfa þeir að beita tveimur verkfærum. Annars vegar stefnukort 

sem á að endurspegla þá stefnu sem hefur sett og hvaða leið skal fara til að fylgja henni 

eftir. Hitt verkfærið er skorkortið sem greinir stjórnendum frá því hvernig raunverulega 

gangi að ná markmiðum fyrirtækisins út frá mælikvarða sem metur hvert og eitt 

markmið út frá heildarstefnunni (Guðríður Ingólfsdóttir og Valdís María Einarsdóttir, 

2014). 

Eins og áður hefur komið fram hefur reynsla stjórnenda af stefnumiðuðu 

árangursmati verið góð, en þeir stjórnendur sem rætt var við í rannsókn Kaplan og 

Norton töldu tækið veita mikinn stöðugleika í því þegar ráðast ætti í tímabundnar 

aðgerðir og missa ekki í leiðinni sjónar af langtímastefnumótun fyrirtækisins. Í stuttu 

máli felst þetta kerfisbundna ferli í því að fínstilla á nákvæman hátt allar 

aðgerðaáætlanir skipulagsheildarinnar við setta stefnumótun þess (Kaplan og Norton, 

1996). 
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3.2.2 VRIO 

Hæfni stjórnenda til að greina styrkleika og veikleika skipulagheildar sinnar er 

grundvöllur notkun greiningarlíkans eins og VRIO til stefnumótunar. Það greiningarlíkan 

svarar fjórum spurningum um það hvernig samkeppnisforskoti fyrirtækja er á hverjum 

tíma. Greiningin sem stjórnendur þurfa að framkvæma gengur fyrst og fremst út á það 

að sjá fyrir sér innri styrkleika og veikleika skipulagsheildarinnar. 

VRIO er skammstöfun á þeim fjórum spurningum sem greiningarlíkanið stendur fyrir 

og segir okkur til um þær áþreifanlegu og óáþreifanlegu auðlindir sem skipulagheildin 

kann yfir að búa. Áþreifanleg auðlind fyrirtækisins liggur í þeim fjárhags og efnahagslega 

styrkleika sem það býr yfir, en hin óáþreifanlega auðlind greinir til að mynda frá hæfi 

mannauðs og skipulagi rekstursins. Fyrsti bókstafurinn í skammstöfuninni stendur fyrir 

virði (e. value) og hann svarar því hvert raunverulegt virði auðlindar 

skipulagsheildarinnar er til að takast á við þau tækifæri og þær ógnanir sem koma úr 

ytra umhverfi fyrirtækisins. Næsti bókstafur stendur fyrir fágæti (e. rarity) og sú greining 

ætti að gefa það í skyn hvort auðlindir fyrirtækisins hafa yfir að búa ákveðinni sérstöðu 

um fram aðra samkeppnisaðila. Hermun (e. imitability) er svo næst í röðinni, en það 

segir til um það hversu auðvelt það er fyrir önnur fyrirtæki að herma eftir þeim 

auðlindum sem fyrirtækin búa yfir og hver kostnaðurinn er því samfara. . Að lokum er 

það svo spurningin um skipulagsheildina sjálfa (e. organization) og hvernig hún er í stakk 

búin til þess vinna úr þeim auðlindum sem hún býr yfir. 

Hverri spurningu er svarað sérstaklega og óháð hinum. Ef fyrirtæki býr yfir 

auðlindum, færni sem er verðmæt, sérstök eða erfitt að herma eftir og hefur skipulag til 

að nýta sér ofangreint þá hefur fyrirtæki yfirburða samkeppnisstöðu. Samkeppnisforskot 

fer dvínandi samhliða því sem jákvæðum svörum fækkar. Allir eru sammála um að það 

hvernig fyrirtæki þróast og fótar sig á markaði veltur á því að velja og innleiða góða 

stefnu. Hins vegar eru færri sammála því hvað stefna er og jafnvel ennþá færri hvað góð 

stefna er. Í raun eru skilgreiningarnar jafn margar og bækurnar sem hafa verið skrifaðar 

um stefnu (Barney og Hesterly, 2010). 

3.2.3 CRM 

Tækin sem stjórnendur fyrirtækja hafa til aðstoðar við stefnumótun hafa tekið 

stakkaskiptum með tíð og tíma. Tæknilegar framfarir á sviðum hugbúnaðarkerfa hefur 
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bæði einfaldað og gert vinnu stjórnenda nákvæmari í þeirra stefnumótunarvinnu. Sem 

dæmi má nefna CRM hugbúnað sem á að veita stjórnendum skipulagsheilda meira 

aðhald í stjórnun viðskiptatengsla fyrirtækisins gagnvart kröfum og væntingum 

viðskiptavinarins. Greining á þessum viðskiptatengslum gefur stjórnendum betri yfirsýn 

á það hvernig þróa megi og bæta tengslin við viðskiptavininn. Framleiðendur CRM 

hugbúnaðarins segja þó að hugbúnaðurinn sé ekki endanleg útfærsla á þeirri 

stefnumótun sem fyrirtækin eigi að setja sér, heldur er um að ræða stuðningskerfi fyrir 

stjórnendur og starfsfólk þeirra, sem inniheldur upplýsingar um viðskiptavini þeirra. 

Hugbúnaðurinn tengir saman alla þá hlekki sem þarf til að ná sem bestri útkomu í 

viðskiptatengslunum (Ólafur H. Guðgeirsson, 2004).  

Hlekkirnir sem tengjast á einn eða annan hátt eru upplýsingarnar sem 

hugbúnaðurinn varðveitir um sérstök gildi einstaklinga með ólíkan bakgrunn. Fyrirtækin 

þurfa svo að vinna úr þeim upplýsingum með ákveðna grunnþætti CRM hugbúnaðarins í 

huga, en þeir eru eftirfarandi. Fyrst og fremst er það greining á markaði sem á að 

þjónusta og hver fjöldi ferla og viðskiptavina er innan þess markaðar, hafa skilning fyrir 

samkeppninni í markaðsumhverfinu og kanna raunhæfi á markaðsíhlutun, einnig að 

skilningur sé til staðar á grunnþörfum viðskiptavina. Þessir þættir eru veigamestir í því 

að vinna sem best úr þeim upplýsingum sem CRM hugbúnaðurinn veitir.  Þarna er þó 

eingöngu um tæknilega útfærslu að ræða og eru mannlegu samskiptin þar óviðkomandi, 

sem eru ótvírætt veigamestu atriðin í þessum viðskiptum. Haft er eftir talsmanni CRM 

kerfa að grundvöllurinn að góðri nýtingu kerfisins hæfileiki stjórnenda að lesa úr 

upplýsingum kerfisins:  

„Samkeppnisforskot mun ekki skapast af tækni eins og hugbúnaði, 
gagnagrunnum og tengingum milli kerfa, heldur mun hæfni einstaklinga til 
að nýta gögnin og sú stefnumörkun sem starfsemin byggist á skapa 
fyrirtækjum samkeppnisforskot á þessu sviði“ (Ólafur H. Guðgeirsson, 2004). 

 

3.2.4 Virðiskeðjan 

Stjórnendur fyrirtækja hafa því úr ýmsum greiningartækjum að velja, greiningartæki 

sem eru venjulega afsprengi samstarfs fræðasamfélagsins og aðila innan atvinnulífsins. 
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Eitt af þessum tækjum upplýsir stjórnendur um mikilvæga þætti í rekstri þeirra, þ.e. 

greining á virðiskeðju fyrirtækisins. 

Virðiskeðjan greinir fyrst og fremst frá öllum einstökum kostnaðarliðum og hvert 

hlutverk þess þáttar er fyrir fyrirtækið í framleiðsluferlinu. Þegar farið er í mótun nýrrar 

stefnu er mikilvægt að skoða alla kosti og galla sem kunna að leynast í hverri 

rekstrareiningu og gera ákveðinn samanburð á þeim við samkeppnisaðila sína. Hver 

kostnaðarliður kann að skipta verulegu máli til að fyrirtæki geti náð forskoti á 

samkeppnisaðila sína.  

Greining á virðiskeðjunni fer fram m.a. með sundurliðun á  öllum kostnaðarliðum 

fyrirtækisins og þeir svo skoðaðir út frá öllum sjónarhornum. Hvern lið eða þátt innan 

rekstrareiningarinnar þarf að meta út frá mikilvægi hans fyrir reksturinn og hann tekinn 

til samanburðar við það hvernig samkeppnisaðilarnir eru að koma út úr þeim sama 

kostnaðarlið. Einnig er vert að skoða alla möguleika út frá hverjum lið og skoða bæði 

tækifærin og ógnanirnar sem þar kunna að leynast. Liður eins og launabreytingar 

starfsmanna getur t.d. verið stór kostnaðarliður sem væri merktur sem einn af 

lykilþáttum virðiskeðjunnar. Hvernig sá samanburður er í viðmiði við samkeppnisaðila er 

líka umhugsunarefni sem taka þarf inn í greiningu á virðiskeðju fyrirtækisins.  

Einnig kunna að vera bein tengsl á milli krítískra kostnaðarliða innan rekstrarins sem 

kann að vera hægt taka á með ýmsum breytingum. Til dæmis hafa fyrirtæki oft minnkað 

kostnað þjónustusviða með því að borga utanaðkomandi aðilum fyrir að sinna því starfi 

og dregið þar með verulega úr þeim kostnaðarlið.  

Öll þessi framangreindu atriði má síðan nýta í mótun stefnumótunaráætlunar 

fyrirtækja og þar með eiga auka þau möguleika á að ná forskoti á samkeppnisaðilann 

með skilvirkara og ódýrara rekstrarformi (Porter, 1998). Til þess að meta ógn af nýjum 

aðilum þarf að líta til þess hversu kostnaðarsamt það er fyrir þá að hefja rekstur í 

atvinnugreininni. Ólíklegt er að fyrirtæki sæki á markað ef kostnaður er meiri en væntur 

hagnaður. Jafnan er talað um fjórar aðgönguhindranir fyrir nýja aðila. Þær eru 

hagkvæmni stórrekstrar, aðgreining, kostnaðaryfirburðir óháðir stórrekstri og aðgerðir 

stjórnvalda (Barney og Hesterly, 2010). 

Ógn vegna samkeppni vísar til þeirrar ógnar sem stafar af öðrum fyrirtækjum á sama 

markaði og eru í beinni samkeppni. Það sem ýtir undir ógnina eru margir keppinautar 
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sem gætu hugsanlega verið að bjóða upp á svipaða vöru, staðkvæmdarvöru sem gæti 

verið að þjóna sömu þörfum hjá neytendum. Aðsteðjandi ógn stafar vissulega einnig af 

birgjum, þar sem þeir geta bæði hækkað verð og dregið úr gæðum hráefnis, sem getur 

haft mikið að segja um arðsemi atvinnugreinarinnar. Helsta ógnin sem stafar að 

kaupendum er í sambandi við auknar kröfur þeirra við meiri gæði og að þeir reyna 

þrýsta verði niður. Þessir tveir þættir leiða óumflýjanlega til hærri kostnaðar (Barney og 

Hesterly, 2010). 

Virðiskeðja Porter´s hefur þó verið gagnrýnd að því leyti að draga ekki næginlega inn í 

myndina þá mikilvægu þætti sem snúa að tengslaneti fyrirtækja. Gagnrýnendur segja að 

hugmyndir Porters með virðiskeðjuna, séu meira lögð upp til að útskýra framleiðslulínu 

fyrir dæmigert iðnaðarfyrirtæki. Við erum komin inn í nýja tíma í heimi viðskipta, þar 

sem verðmæti viðskiptasambanda geta reynst úrslitavaldur um það hvernig rekstur 

fyrirtækja muni ganga (Ghezzi, 2013).    

Porter lýsir þessu ferli með virðiskeðjunni. Virðiskeðja (e. Value chain) er sú starfsemi 

eða það ferli sem greinir frá framleiðsluferlinu innan fyrirtækisins og tengir saman þætti 

þess. Eins og t.d. framleiðslu, þróun og sölu. Virðiskeðjan gefur því til kynna hvað 

fyrirtækin ætli sér að gera og í hvaða röð það er gert. Keðjan er því mynduð úr allri 

starfsemi fyrirtækisins sem skapar því virði. Hún getur auðveldað stjórnendum 

fyrirtækja að ná samkeppnisforskoti á markaði eða viðhaldið því. Virðiskeðjan sýnir hvar 

kostnaður fyrirtækisins liggur og einnig hvernig svipuð starfsemi innan keðjunnar getur 

haft áhrif á aðra starfsemi innan fyrirtækisins. Það er grundvallaratriði fyrir fyrirtæki að 

hafa skilning á virðiskeðjunni ætli það sér að keppa á grundvelli skilvirkni sem og að ná 

samkeppnisforskoti (Porter, 1985; Runólfur Smári Steinþórsson, 2006). Starfseminni má 

skipta í tvo flokka, stoðstarfsemi (e. Support activities) og frumstarfsemi (e. primary 

activities). Stoðstarfsemin vísar til innviða fyrirtækisins. Það er sú starfsemi sem gerir 

aðalstarfseminni kleift að starfa. Stoðstarfsemin skiptist í fjóra hluta. Skipulag 

fyrirtækisins (sem eru þá einnig fjármagn og áætlanagerð), mannauðsstjórnun, þróun 

tækjabúnaðar og innkaup (Porter, 1985; Runólfur Smári Steinþórsson, 2006). 

Á mynd 1 er dæmi um það hvernig virðiskeðjan lítur út. Eins og sjá má eru dregin 

fram níu atriði sem eru hver á sinn hátt jafn mikilvæg í keðjunni. Virðiskeðjunni er þó 

skipt upp annars vegar í meginstarfsemi og hins vegar stoðstarfsemi. Það sem fellur 
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undir meginstarfsemina er allt frá því að hráefnið er keypt inn og þangað til varan er 

fullunnin og komin í hendur neytenda. Stoðstarfsemin fellur undir allt það sem kemur 

að því að styðja við meginstarfsemina hvort sem það fellur undir störf 

mannauðsstjórnunar, rannsóknir og tækniþróun, allt það sem í rauninni snýr að 

innviðum skipulagsheildarinnar (Porter, 1998).  

 

Mynd 1 Virðiskeðja Porter's 

Hver þáttur innan virðiskeðjunnar er viðkvæmur gagnvart hinum ýmsu breytingum 

sem geta átt sér stað dag frá degi í rekstri fyrirtækja. Sveifluáhrifin (e. bullwhip effect) 

eru tilkominn vegna breytinga sem verða í eftirspurn neytenda og geta valdið 

töluverðum breytingum á birgðastöðu fyrirtækja og vandamál geta skapast. Til dæmis 

þegar birgðaskortur myndast við þessi áhrif geta þær afleiðingar haft mjög slæm áhrif á 

alla þjónustu gagnvart viðskiptavininum. Leiðir sem hafa verið farnar gagnvart þessu 

vandamáli eru til að mynda að reyna að stytta virðiskeðjuna, einnig að reyna auka 

samskipti milli deilda og koma þannig í veg fyrir ákveðna ósamfellu í rekstrinum, sem 

hjálpar öllum sem koma að rekstrinum að sjá fyrir sér hver raunverulega eftirspurn er 

eftir vörunni.  
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Einhver óvissa er þó alltaf viðloðandi virðiskeðjuna því erfitt getur reynst að spá fyrir 

nákvæmlega um það hvernig eftirspurnin eftir vörunni muni verða í framtíðinni. Í grein 

Reiner og Trcka (2004) fara þeir í gegnum virðiskeðju pastaframleiðanda, en hugmynd 

þeirra félaga var að takast á við slíka atburðarrás í sambandi við breytta eftirspurn og 

leysa það eftir bestu getu. Niðurstaða þeirrar rannsóknar leiddi það í ljós að stytting á 

virðiskeðjunni getur ekki alltaf leyst vandamálið með sveifluáhrifin. Fremur er þörf á því 

að setja upp virðiskeðju fyrir hverja sérvöru og meta áhrifin sem oft á tíðum einkennast 

af tilviljanakenndri eftirspurn viðskiptavinarins og leggja upp áætlun í takti við þær 

niðurstöður (Reiner og Trcka, 2004).  

Ef litið er á virðiskeðjuna í matvælaframleiðslu nú til dags og jafnvel í víðara 

samhengi, hefur flækjustig hennar vaxið í gegnum tíðina fyrir þá sem hyggjast greina 

hana frá upphafi og til enda. Ef við segjum að upphafið á henni sé í landbúnaðinum og 

henni ljúki svo á borðum heimilanna, þá er ágætt að kanna hvaða þættir geta 

hugsanlega komið til með að hafa áhrif á hana allt frá upphafi til enda. Landfræðilegar, 

efnahagslegar, stjórnmálalegar og félagslegar ástæður geta mögulega breytt framgangi 

á þróun keðjunnar á einn eða annan hátt. Eldgos, efnahagshrun og pólitísk átök eru 

kunnuglegar áskoranir fyrir þá stjórnendur sem hyggjast kanna virðiskeðju í 

matvælaframleiðslu á Íslandi. 

Í grein þeirra Deep og Dani ræða þeir áhættustjórnun virðiskeðjunnar.,Þeir telja 

einkennandi fyrir virðiskeðjur að þær séu uppsettar á þann hátt að sýna fram á lægsta 

mögulega kostnað, ásamt því að gefa upp mestu áhættuna. Þeir félagar telja að það 

þurfi að taka meira mark á öllum þeim hættum sem steðja að í umhverfi fyrirtækja. Ein 

leið sem nýtt hefur verið í þeim tilgangi til að ná yfir sem flesta óvissuþætti sem gætu 

orðið að veruleika, er notkun á sviðsmyndum (Deep og Dani, 2009).  

3.2.5 Fimm krafta líkan Porters 

Greiningatæki sem metur ytra umhverfi og er beitt er við stefnumótun fyrirtækja, er 

fimm krafta líkan Michael Porter. Í grunninn er um að ræða greiningu á fimm algengustu 

ógnunum úr nærumhverfi fyrirtækjanna. Þá er staða fyrirtækisins metin út frá krafti 

viðskiptavinanna og birgja, einnig hverjar líkurnar eru á hermihættu og hverjar 

aðstæðurnar eru fyrir tilvonandi samkeppnisaðila að sækja á sama markað (McGee o.fl., 

2010). Hættan fyrir nýjum aðilum á markaði er alltaf fyrir hendi, en það sem breytist hjá 
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fyrirtækjum sem eru þáverandi á markaði er að nýir aðilar geta haldið niðri 

arðsemismöguleikum fyrirtækjanna. Þar af leiðandi er skynsamlegt að byrja að meta 

hver raunverulegur kostnaður er fyrir nýjan aðila að herja á sama markað. Ef 

kostnaðurinn er meiri en komandi hagnaður fyrir nýjan aðila eru að þá eru ekki líkur á 

því að það stafi ógn af nýjum aðilum á markaðinn. Einnig gætu þáverandi fyrirtæki á 

markaðnum haldið verði niðri og aukið fjárfestingar í kringum vöruna til hindra frekari 

innkomu nýrra aðila á markaðinn (Porter, 2008).  

Ógnin sem stafar af birgjum og viðskiptavinum er keimlík og snýst fyrst og fremst um 

það, hversu mikið birgjarnir og viðskiptavinirnir þurfa á viðskiptasambandinu að halda 

við fyrirtækið. Ef til að mynda birginn hefur mikilvæga vöru fyrir framleiðslu fyrirtækisins 

að þá er honum gjarnt á að hækka verðið á vörunni á kostnað fyrirtækisins. Eins er með 

viðskiptavini fyrirtækisins, ef þeir hafa úr öðrum staðkvæmdarvörum að velja, er 

samningsstaða fyrirtækisins veikari og þarf að gefa eftir í verði til viðskiptavinarins. Til að 

mynda er styrkur matvörukeðja mikill þegar kemur að samningum við sína birgja, því 

samningsstaðan er það sterk hjá matvörukeðjunum í því að ná verðum niður, vegna 

mikilvægi þeirra fyrir birgjana að hafa þeirra matvöru innanborðs (McGee o.fl., 2010).  

Þau atriði sem Michael Porter nefnir einnig í sambandi við líkan sitt er sú ógn sem 

stafar af staðkvæmdarvörum, en þær geta haft miklar afleiðingar fyrir 

arðsemismöguleika fyrirtækja ef um sambærileg verð og gæði er að ræða á milli 

varanna (Porter, 2008). Mörg fyrirtæki sem starfa á sama markaði og eru í beinni 

samkeppni við hvort annað getur vegið þungt fyrir rekstur þeirra. Það er fimmti 

krafturinn í líkani Porter´s og nefnist ógn af samkeppni. Þessi samkeppni getur verið 

misjafnlega mikil, því fleiri fyrirtæki sem sækja á sama markað þeim mun meiri eru líkur 

á því að arðsemin minnki jafn mikið og fjöldinn eykst. Jafnvægið á milli framboðs og 

eftirspurnar stýrir markaðsvirði vörunnar (McGee o.fl., 2010). 

Eins og áður sagði er hægt með fimm krafta líkani Porter´s að greina fimm algengustu 

ógnanir í nærumhverfi fyrirtækis. Einnig gefur líkanið vísbendingar um hvaða aðstæður 

auka eða minnka líkurnar á þessum ógnunum. Þegar kraftarnir eru sterkir verður 

afkoma fyrirtækja jafnan lakari. Til dæmis að ef verð á vöru lækkar og/eða kostnaður við 

að framleiða hana hækkar hefur það mikil áhrif á það hver verðmætasköpunin er í 

kringum vöruna (Barney og Hesterly, 2010; Porter, 1980).  
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3.2.6 Pest  

Greining á ytra umhverfi skipulagsheildarinnar er vandmeðfarin vegna allra þeirra þátta 

sem kunna að snerta reksturinn og kunna að vega þungt í stefnumótun fyrirtækja og 

stofnana. Þrjú svið eru tilgreind í bók þeirra McGee, Thomas og Wilson (2010). Í fyrsta 

lagi er það svið sem snýr að atriðum sem snerta stjórnmál, lög og reglugerðir í umhverfi 

rekstursins, menning, siðferði og félagslegar aðstæður falla einnig undir þennan ytri þátt 

umhverfisaðstæðna. Næsta svið er það sem snýr að því sem tengist iðnaðinum sjálfum, 

eins og til að mynda staðsetningu, færni starfsmanna og tækni. Síðast en ekki síst er það 

svo það svið sem er í flestum tilfellum mikilvægasta svið rekstrarins, en það er 

markaðssvið hans sem nær yfir stöðu fyrirtækisins gagnvart viðskiptavinum, birgjum og 

samkeppnisaðilum.  

Önnur nálgun sem notuð hefur verið í greiningu á þessum ytri aðstæðum 

skipulagsheilda, er PEST greining. PEST greiningin er skammstöfun fyrir þær pólitísku (e. 

political), efnhagslegu (e. economic), félagslegu (e. social) og tæknilegu (e. technical) 

atriða sem snúa að rekstri einingarinnar. Í framkvæmd PEST greiningarlíkansins ber 

einnig að gæta þess að draga eingöngu fram þá þætti sem gætu haft beina og alvarlega 

þýðingu fyrir reksturinn hvort sem er á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Hvernig við 

beitum svo þessum greiningarlíkönum í uppsetningu viðskiptaáætlana er svo misjafnt. 

Önnur nálgun er SVÓT greiningarlíkanið, en það er eitt af þekktari greiningartækjum 

stefnumótunarfræðanna  (McGee o.fl., 2010). 

3.2.7 Sviðsmyndagreining 

Notkun sviðsmynda í heimi viðskipta má rekja allt aftur til ársins 1967, en á þeim tíma 

vöknuðu upp hugmyndir stjórnarmanna Shell olíuframleiðandans að útbúa 

langtímaáætlun fyrir fyrirtækið. Að horfa inn í framtíðina og sjá fyrir sér mögulegar 

aðstæður sem fyrirtækið gæti lent í og vera þá með þar til gerða áætlun í höndunum til 

að bregðast við því. Í raun má segja að sviðsmyndagreining sé fyrst og fremst ætlað að 

leggja öllum þeim rannsóknum lið sem koma að ýmsum þáttum í starfsemi fyrirtækja. 

Þetta geta verið mikilvægar upplýsingar sem gætu haft eitthvað að segja um ýmsar 

ákvarðanatökur stjórnenda, t.d. stefnumótunaráætlun fyrirtækjanna og aðra þætti sem 

koma að nýsköpun og þróun fyrirtækisins.  
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Það er skemmst frá því að segja að sviðsmyndagreining hefur reynst fyrirtækinu Shell 

afar vel í gegnum tíðina. Nú er áætlað að um 65 % fyrirtækja hafi innleitt notkun 

sviðsmynda í sínum stefnumótunaráætlunum (Wilkinson og Kupers, 2013).  

Á byrjunarstigum fyrirtækja er þarft fyrir stjórnendur þeirra að fara yfir þá þætti sem 

hafa áhrif í ytra umhverfi fyrirtækisins. Kanna hvort ekki sé alveg ljóst að þeir 

áhrifaþættir hafi eitthvað með starfsemi fyrirtækisins að gera. Áhrifaþættir sem snerta 

efnahagslegt, félagslegt, stjórnmálalegt, tæknilegt og lagalegt umhverfi spila þar 

hugsanlega mest inn í. Þegar búið er að ganga úr skugga um áhrifamátt þessara þátta, 

skal velja hæfasta fólkið innan sem og utan fyrirtækisins til að framkvæma 

sviðsmyndagreininguna. Þessir einstaklingar vinna saman í sérstöku 

hugstormunarteymi, sem byrjar á því að draga fram einstaka þætti sem bæði teljast 

vera líklegir til að gerast og hvernig óvissan er í kringum þá. Mikilvægt er að skapa visst 

sögusvið í kringum þessa einstöku þætti svo að hægt sé að sjá hvernig áhrifin eru á 

heildarmyndina með tilliti til hvers og eins þeirra þátta sem koma til greina sem 

áhrifavaldar í framtíð skipulagsheildarinnar. Óvissuþættirnir eru því næst lagaðir í eina 

setningu sem útskýrir sviðsmyndina á sem einfaldasta hátt, setning sem gæti verið svo 

hljóðandi. ”Hvað ef við fáum ekki einkaleyfið? Hver er möguleg atburðarrás sem færi þá 

af stað?“ 

Sviðsmyndagreining býður upp að finna ákveðinn jafnvægispunkt á milli þess að 

ofmeta aðstæðurnar og vanmeta þær. Það er gert með því að setja upp alla 

óvissuþættina í spurningaform, sem síðan er svarað af hverjum og einum innan 

hugstormunarteymisins, hvaða líkur þeir telji vera á öllum óvissuþáttunum. Uppsetning 

á þessum spurningum er síðan raðað inn í sérstakt fylgnifylki og niðurstöðurnar úr því 

ætti að gefa einhverjar vísbendingar um möguleika á því að slík atburðarrás fari í gang í 

kjölfar ákveðins áhrifaþáttar (Shoemaker, 1995). 

Allt er þetta gert til að undirbúa fyrirtækið fyrir sérstakar aðstæður sem komið gætu 

upp og aðhafast þá yfirvegað og samkvæmt því sem lagt er upp með við slíkar aðstæður. 

Í stað þess að mæta aðstæðum sem oft koma upp á róstursömum tímum og þurfa að 

bregðast við í vissri fljótfærni, slökkva elda. Þess vegna er talað um sviðsmyndagreiningu 

sem agað innsæi á framtíðina sem tekið er út frá faglegri og menntaðari ágiskun um það 

sem hugsanlega gæti komið upp. Sviðsmyndagreiningin getur einnig veitt fyrirtækjum 
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forskot með því að geta greint veik merki um að einhver atburðarás sé að fara af stað á 

undan samkeppnisaðilanum. Það eitt getur haft mikla þýðingu fyrir framtíð fyrirtækisins 

(Harmsen o.fl, 2001). 

3.2.7.1 Íslensk sviðsmyndagreining 

Dæmi um notkun sviðsmynda á sviðum alþjóðlegra viðskipta er greining sem 

framkvæmd var á Íslandi árið 2009. Þetta verkefni var liður í 20/20 sóknaráætlun Íslands 

sem lagt var upp með í kjölfar efnahagshrunsins. Verkefninu var ætlað að reyna að efla 

samkeppnishæfi landsins og vekja um leið umræðu á því,  hvernig réttast væri að 

bregðast við mörgum möguleikum sem upp gætu komið í íslensku atvinnulífi og hvaða 

viðbrögð væru ákjósanleg til að stuðla að sem bestri útkomu fyrir íslenskt þjóðfélag.  

Alls voru um 150 þáttakendur víðsvegar úr þjóðlífinu sem lögðu verkefninu lið. Settar 

voru upp sérstakar vinnustofur þar sem einstaklingar komu saman og hugstormuðu um 

framtíðina. Tveim óvissuþáttum var haldið á lofti í gegnum allt verkferlið, en það var 

annars vegar alþjóðleg samskipti og samvinna og hins vegar þáttur sem töluverð óvissa 

ríkir alltaf um en það eru auðlindirnar. Útkoma sviðsmyndanna kemur svo að gagni 

þegar mörgum ólíkum aðstæðum er stillt upp gagnvart þeim og þar með er hægt að 

meta hvaða stefna hentar best undir slíkum aðstæðum. Meiri líkur eru alltaf á að 

ákveðnir drifkraftar og aðrir meiri áhrifavaldandi þættir birtist, eða komi að einhverju 

leyti við sögu í öllum sviðsmyndunum. En þeir þættir voru til að mynda, auðlindir, 

alþjóðleg samskipti og samvinna, skipting lífsgæða, hugarfar, matvæli, gildi, (ó)friður.  

Sviðsmyndirnar sem höfundar og rannsóknaraðilar settu upp eftir úrvinnslu allra 

gagna sem lágu fyrir frá öllum þeim sem þátt tóku í rannsókninni, voru eftirfarandi. 

Fyrsta sviðsmyndin var nefnd taka tvö og megingildi hennar fjallaði um opnara 

alþjóðasamfélag, sem þyrfti að bregðast við meiri eftirpurn í auðlindir landsins en því 

framboði sem var til staðar. Viss umbylting hefur orðið í landbúnaði vegna aukins frelsis 

í viðskiptum sem gerir það að verkum að margir hlutaðeigandi koma illa út úr því, en að 

sama skapi hefur frelsið skapað tækifæri fyrir ákveðnar íslenskar vörutegundir á 

alþjóðamarkaði. Sviðsmyndin gefur til kynna að hærra orkuverð muni kalla á meiri 

vöruþróun, til að svara meiri útflutningskostnaði í kjölfar þess hækkana. Ofveiði hefur 

gefið af sér minnkandi framboð á helstu útflutningsvörunni sem Íslendingar eiga sem er 

fiskurinn í sjónum.  



 

33 

Næsta sviðsmynd sem framkvæmd var nefnist Jötunheimar, en það það nafn er 

dregið af þeim ríkjasamböndum sem eru ráðandi í heiminum. Barátta á milli stórra 

valdablokka um hver ræður á markaði kemur í veg fyrir frelsi í alþjóðlegum viðskiptum, 

markaðir sem Íslendingar hafa sótt á í gegnum tíðina hafa lokast en að sama skapi 

aukast viðskiptin að einhverju innan þess ríkjasambands sem landið a hlutdeild að. 

Framleiðslukostnaður á vörum sem framleiddar eru innanlands fer hækkandi vegna 

verðhækkana á hrávöru, en þeim hækkunum til jafns kemur hækkandi verð á sjávar og 

landbúnaðarvörum.  

Þriðja myndin er jafnframt sú bjartsýnasta og eru blómleg viðskipti í opnu samfélagi, 

sem hefur nægt framboð í auðlindum til að sinna eftirspurn og því er heiti þeirra 

sviðsmyndar Eden. Fæðuskortur í heiminum er hverfandi vegna þeirra miklu framfara 

sem orðið hafa í matvælatækni, en erfðabreytt matvæli koma þar mikið við sögu. Vegna 

þeirra breytinga og framboðs á erfðabreyttri matvöru er litið á lífrænt ræktaða vöru sem 

lúxusvöru og er ekki á færi allra að neyta. Breyting verður á fiskigegnd inna íslenskrar 

lögsögu sem verður mikill hvalreki fyrir sjávarútveginn. Vegna mikillar samkeppni á 

landbúnaðarvörumarkaði hefur reynst skynsamlegast fyrir framleiðendur að sérhæfa sig 

í matvöruframleiðslunni og þá sérstaklega þeirri sem flokkast ekki undir erfðabætta 

matvælaframleiðslu.  

Síðasta myndin og í raun sú dekksta sem dregin er upp í sviðsmyndagreiningunni 

kallast Eyland. Þarna er staðan ennþá erfið vegna efnahagskreppurnar sem skall á 

landinu árið 2008 og áhrif hennar dregist mjög á langinn í viðskiptalífinu. Almenningur á 

Íslandi hefur þurft að treysta á innlendar afurðir í einu og öllu, til að mynda hefur 

innflutningur á ávöxtum nánast verið lagður af og sjálfsþurftarbúskapur tíðkast. Fátt 

jákvætt er uppi í þessari sviðsmynd en samt hefur framboð á fiski aukist til muna, en öll 

landbúnaðarframleiðsla er eingöngu miðuð út frá eftirspurn á innanlandsmarkaði (Karl 

Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2009). 

3.2.7.2 Sviðsmyndagreining danska matvælaiðnaðarins. 

Annað raundæmi sem hægt er að gefa um sviðsmyndagreiningu er frá Danmörku árið 

2001, en sú greining var framkvæmd fyrir danskan matvælaiðnað. Tilgangurinn með 

rannsókninni var að útbúa sviðsmyndir um það hvernig það yrði mögulega áhorfs í 

framtíðinni fyrir danska matvælaframleiðendur. Þær sviðsmyndir gætu aðstoðað 
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framleiðendur í því að undirbúa sig fyrir mögulegar aðstæður í framtíðinni og þar með 

aukið samkeppnishæfni sína. Aðferðafræðin sem beitt var í rannsókninni samanstóð 

bæði af akademískum gögnum sem og fyrirliggjandi upplýsingum úr danska 

matvælaiðnaðinum á þeim tíma.  

Eins og áður hefur komið fram er tilgangur sviðsmyndagreiningarinar fyrst og fremst 

að stofna til umræðu um viðskiptaumhverfi framtíðarinnar. Því var í þessu tilfelli sett á 

stofn teymi sem ræddi sín á milli út frá þeim dýrmætu upplýsingum sem lágu fyrir úr 

iðnaðinum. Aðferðafræði sviðsmyndagreiningarinnar á að gefa rannsakendum agað 

innsæi, á þá óvissuþætti sem kunna að leynast í framtíðinni. Með kerfisbundnu 

stýranlegu ferli má greina, túlka og ná tökum á tilgreindum óvissuþáttum. Þeir aðilar 

sem stóðu að rannsókninni byrjuðu á því að aðgreina stærstu óvissuþættina frá þeim 

stóru þáttum sem hægt var að ganga að vísum í framtíð iðnaðarins.  

Rannsóknaráætluninni var gert að ná yfir fjögur stig í sínu verkferli.Byrjað var á að 

skilgreina þær mest krefjandi aðstæður sem upp gætu komið og útbúa svo sviðsmyndir í 

takti við þær. Hugstormunarteymin komu því næst að með aðilum úr iðnaðinum og 

ræddu sviðsmyndirnar sín á milli, en þá einna helst til að fá samþykki þeirra sem starfa í 

iðnaðinum um það hvort tilgreindar sviðsmyndir gætu skotið upp kollinum í komandi 

framtíð.  

Eftir að allir höfðu sammælst um drög sviðsmynda var það næsta í verkferlinu að 

skrifa upp endanlegar sviðsmyndir í smásöguformi (vignettes). Að því loknu var næsta 

skref að framkvæma ákveðna greiningarvinnu á öllum þeim sviðsmyndum sem höfðu 

verið skapaðar. Greiningarvinnan fólst í því að aðgreina þær sviðsmyndir sem þóttu 

áhrifamestar fyrir iðnaðinn og sem mest óvissa ríkti um. Eitt dæmi um slíkan óvissuþátt 

má nefna hvernig verður útlits á markaði ef eftirspurnin eftir lífrænt ræktuðum verði 

mun meiri en hún er í dag. Allar þær sviðsmyndir sem dregnar voru upp fyrir danskan 

matvælaiðnað höfðu hver og ein ákveðinn drifkraft sem þyrfti til að þær gætu orðið að 

veruleika.  

Þessir drifkraftar auk þeirra þátta sem rannsakendur sáu að voru fyrirfram gefnir fyrir 

iðnaðinn í framtíðinni, var sett í þar til gerða beinagrind sviðsmynda. Inn í þessa 

beinagrind sviðsmyndanna var síðan öllum þeim ólíku útkomum fyrir mikilvægustu 

óvissuþættina settar inn, í rökréttu samhengi og samræmi við venjubundinn struktúr 



 

35 

matvælaiðnaðarins. Þáttakendur úr matvælaiðnaðinum voru því næst spurðir út í þá 

færni sem þyrfti til að standast slíkar breytingar sem sviðsmyndirnar gáfu til kynna. Í 

meginatriðum var niðurstaða rannsóknarinnar á þá leið að hún samanstóð af þremur 

sviðsmyndum fyrir árið 2010 og hvaða færni þyrfti til að halda velli gagnvart þeim. 

Fyrsta sviðsmyndin gekk út á það í grófum dráttum að almennt viðhorf almennings 

og traust til matvælaiðnaðarins hefði minnkað verulega, einnig að upp hefði komið meiri 

kröfur um sjálfbærni í matvælaframleiðslu.  Þessu þyrftu mavælaframleiðendur að svara 

með skilvirkari framleiðsluaðferðum, auka gagnsæi og bein samskipti við neytendur 

þyrftu að verða betri. Leggjast þurfi einnig í ákveðna ímyndarvinnu og framleiðendur 

þyrftu að sýna mikla færni í flutningum og framleiðslu á matvöru samkvæmt því sem 

viðskiptaumhverfi sviðsmyndar eitt býður upp á.  

Skráning og rekjanleiki matvörunnar er helsti styrkleiki framleiðenda til að veita 

neytendum þær upplýsingar, sem þeir gera kröfur um í því umhverfi sem sviðsmynd tvö 

fjallar um. Upplýsingaþörf neytenda á tímum mikilla tækninýjunga í matvælaiðnaði er 

lykill í því að halda velli í slíkum aðstæðum. Þær upplýsingar sem þurfa að liggja fyrir, 

snúa fyrst og fremst að uppruna vörunnar og hvaða áhrif hún muni hafa á heilsu 

neytandans. Hvað varðar færni í framleiðslu að þá er orðið minna um fjöldaframleiddar 

vörur, því er mikilvægt fyrir framleiðendur að hafa framleiðslulínur sem geta framleitt 

meira en eina matvöru í einu til að sinna sem flestum neytendahópum. Sviðsmynd tvö 

grundvallast á því að framleiðendum verði skylt að laga sig að mun tæknivæddara 

umhverfi. Til að halda velli á slíkum markaði er mikilvægt að hafa þekkingu og færni í því 

að vera bæði meðvitaðari um áhrif viðbættra efna í matvörunni á heilsu neytenda og að 

upplýsa neytendur um það.  

Þriðja og síðasta sviðsmyndin sem dregin var upp um hvernig útlits yrði fyrir danskan 

matvælaiðnað árið 2010, fjallaði um að efnahagsþrengingar í heiminum væru 

allsráðandi og bregðast þyrfti við þeim með róttækum aðgerðum í rekstri fyrirtækja til 

að ekki muni fara illa. Fyrst og fremst þyrftu framleiðendur að huga að virðiskeðjunni. 

Framleiðendur gætu aukið samkeppnishæfi sitt með því að fækka vörutegundum og 

einbeita sér að meira að einstökum vörutegundum, einnig þyrfti rannsókna- og 

þróunarteymi innan þeirra að leita leiða til að lengja sem mest líftíma vörunnar í hillum 

stórmarkaða. Hvað framleiðslukostnað matvörunnar varðar, þá er launakostnaður í 
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Danmörku mjög hár á alþjóðavísu og því er framleiðendum nauðsynlegt að leita til 

þriðjaheims ríkja eftir þeirri hrávöru sem þeir þarfnast í framleiðslu sína. Alþjóðavæðing 

og samþjöppun á markaði er fylgifiskur í efnahagsþrengingum. Nándin við 

samkeppnismarkaði í austur-evrópu þurfa framleiðendur að endurmeta út frá 

samkeppnisstöðu þeirra gagnvart lægri framleiðslukostnaði austantjalds. Sterkt 

tengslanet er mikilvægt á slíkum tímum og framleiðendur skulu kappkosta við að hengja 

sig á stórar verslanakeðjur, þar sem það viðskiptasamband er báðum aðilum jafn 

ómissandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og áður sagði eru sviðsmyndirnar sem hér voru gerð skil á, samansafn af 

upplýsingum sem komu bæði frá fræðasamfélaginu og danska matvælaiðnaðinum. 

Misjafnar skoðanir voru uppi hjá þátttakendum um framtíð matvælaiðnaðarins í 

Danmörku og í hvaða tímaramma þær skyldu vera settar upp í. Megintilgangnum var 

náð með að skapa þá umræðu sem gaf mikinn fjölbreytileika í samræðurnar og mikið 

upplýsingagildi fyrir rannsakendur til að vinna úr, í sambandi við tækifærin og ógnirnar 

sem steðja að dönskum matvælaiðnaði í framtíðinni (Harmsen o.fl ,2001). 

Framtíðin 

 Sviðsmynd 1 

-Sjálfbærni 
-Lífrænn matur 
-Erfðabreyttum  
 matvælum        

 hafnað 
 

 

Sviðsmynd 3 
-Eftirspurn eftir ódýrri 

matvöru 
-Samkeppni frá austur 
Evrópu 
-Stórkaupmenn ráðandi 

 

 

Sviðsmynd 2 
-Tæknivætt  
-Vefverslun 
-Heilsuvæðing 

Mynd 2 Sviðsmyndargreining fyrir danska matvælaiðnaðinn 
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3.2.8 Svót 

Þegar lögð eru drög að hefðbundinni viðskiptaáætlun, eru fyrstu skrefin að draga fram 

helstu áhrifaþætti sem snúa að innviðum skipulagsheildarinnar sem og umhverfi 

hennar. Markmið skipulagsheildarinnar þarf síðan að sníða eftir raunhæfum 

möguleikum hennar með tilliti til allra þeirra styrkleika og veikleika sem að henni snúa, 

hvort sem um ræðir þá í innra eða ytra umhverfi hennar. Til að framkvæma slíka 

greiningu hefur oftast verið notast við SVÓT líkanið, en það greiningarlíkan stendur 

undir að kalla fram alla þá styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri sem leynast bæði í 

innra og ytra umhverfi skipulagsheildarinnar (McGee o.fl., 2010). 

Út frá SVÓT greiningunni hafa framkvæmdaraðilar viðskiptaáætlunarinnar helstu 

þætti, sem þurfa að koma fram í hinni hefðbundnu viðskiptaáætlun. Það hefur þó verið 

sagt um þessa hefðbundnu viðskiptaáætlun að kenningin sé af hinu góða, en samt sem 

áður er það ekki það sem sé í raun hægt að styðjast við í raunveruleika viðskiptanna. 

Samkvæmt Mintzberg og Waters verða viðskiptaáætlanir að veruleika í 

skipulagsheildum, þær þróast ómeðvitað út frá sjálfri sér, en að einhverjum hluta til eru 

þær vissulega meðvitaðar en að mestu leyti sprettur viðskiptaáætlunin hreinlega út frá 

sjálfri sér í tímans rás (Mintzberg og Waters, 1985). 

Mintzberg og Waters segja ennfremur að raunveruleg stefnumótun sé samansafn af 

öllum þeim áreitum, sem bregðast þurfi við í viðskiptaumhverfi skipulagsheildarinnar. 

Þetta kann að vera hreinlegasta og beinasta útskýring fyrir því hvernig umhverfið skapar 

stefnumótunina (Mintzberg og Waters, 1985). Skynsamlegasta túlkunin væri að öllu 

töldu, útskýring Quinn sem segir að tilurð stefnumótunarinnar sé best lýst á þann veg að 

hún verði til af ástæðum, sem eru meðvitaðar eða ómeðvitaðar, bregðist við og er 

framkvæmd í ákveðnum tilgangi (McGee o.fl., 2010). 

3.2.9 Stjórnendur í stefnumótun. 

Stjórnendur eru ekki alltaf fullkomlega mótaðir til að takast á við breytingar innan sinnar 

skipulagsheildar, því er þeim mikilvægt í starfi sínu að fylgjast vel með umhverfinu og 

kynna sér vel hvaða mögulega atburðarrás sé að fara af stað. Grein þeirra Shoemaker og 

félaga (Shoemaker, 1995) heimild sem nefnist Strategic leadership: The essential skills, 

fjallar í raun um þá þætti sem stjórnendum er mikilvægt að búa yfir til að geta framfylgt 

nýrri stefnumótunaráætlun.  
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Anticipate (væntingar), geta hjálpað stjórnendum í því að sjá í hvað stefnir hjá 

fyrirtæki þeirra og þá hvers er að vænta í komandi framtíð hjá þeim. Byrjað er að ræða 

við alla hagsmunaaðila innan sem utan skipulagsheildarinnar. Einnig verða að vera til 

staðar markaðsrannsóknir, um það hvaða mynd sé að skapast á markaðnum og hvert þá 

gæti verið hugsanlega næsta útspil samkeppnisaðilans eftir þeim upplýsingum. Síðan 

þarf að framkvæma sviðsmyndagreiningu um allar mögulegar aðstæður sem kunna að 

skapast í framtíðinni og vera þannig undirbúin fyrir hið óvænta. Fara yfir lista þeirra 

viðskiptavina sem hætt hafa viðskiptum, kanna það ofan í kjölinn af hverju þeir eru ekki í 

viðskiptum og að lokum er mikilvægt að mæta á allar þær ráðstefnur og fundi sem 

tengjast atvinnugreininni.  

Ein áskorunin (e. challenge) sem stjórnendur þurfa að glíma við er að koma fyrirtæki 

sínu úr ákveðinni stöðnun sem gæti komið upp. Þá er meðal annars skynsamlegt að 

byrja á því að horfa í rót vandans, í stað þess að skoða bara hvað einkennir hann. Fá 

þannig gagnrýnar spurningar frá öðrum sem að starfseminni koma og sjá hana með 

öðrum augum. Túlkun (e. interpret) stjórnenda á aðstæðum sem upp koma eru 

misjafnar, stjórnendur eru því hvattir til að rýna í hlutina og skoða hvert smáatriði í 

kringum þá. Að geta séð stóru myndina í samhengi er mikill kostur fyrir stjórnendur og 

það gæti hjálpað þeim að opna huga sinn betur með því að fara út úr hefðbundnu 

vinnuumhverfi.  

Stóra ákvörðunin (e. decide) sem stjórnendur standa frammi fyrir oft á tíðum er 

annað hvort að hrökkva eða stökkva. Shoemaker og félagar (Shoemaker, 1995) telja 

miklvægt að stjórnendur ættu að vera með klæðskerasniðna ákvörðunartöku gagnvart 

langtíma- og skammtímamarkmiðum fyrirtækisins. Taka stóru ákvarðanatökurnar og 

brjóta þær upp í einingar og kanna vægi þeirra og ófyrirséðar afleiðngar sem hlotist geta 

af þeim. Rétta fólkið þarf að velja bæði til að spyrja það hvort aðrir möguleikar séu 

stöðunni og einnig þarf að velja réttu einstaklinganna sem geta haft áhrif á það að 

ákvörðun stjórnendana njóti farsældar.  

Samskipti (e. align) við alla hagsmunaðila með reglulegu millibili um það hvert 

markmið stjórnandans er minnkar líkurnar á tveimur stærstu vandamál skipulagheilda, 

sem eru „enginn sagði mér neitt“ og „enginn spurði mig álits“. Stjórnendur verða að 

aðlaga alla hagsmunaaðila við þá stefnu sem lagt hefur verið upp með, en það stuðlar að 
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því að allir rói í sömu átt. Stjórnendum ber að hafa í huga að leggja þó meiri áherslu á að 

samstilla þá aðila sem gætu haft meiri áhrif framgang stefnunna við sjálfa sig. 

Lærdóminn (e. learn) sem draga má úr öllum þeim aðgerðum sem framkvæmdar hafa 

verið er stjórnendum væntanlega það dýrmætasta sem þeir eiga. Það er því góð regla 

samkvæmt greinarhöfundum að stjórnandinn setjist niður ásamt samstarfsfólki eftir lok 

framkvæmdarinnar og skrái niður öll atriði hennar hvort sem hún var góð eður ei. Sjá 

þannig hvað betur hefði mátt fara og byggja þannig upp í leiðinni ákveðinn 

lærdómskúltúr innan skipulagsheildarinnar (Shoemaker o.fl., 2014). 

 “Fyrirtæki er umgjörð utan um kvika starfsemi og stöðugt þarf að takast á 
við breytingar hið ytra og hið innra. Með umgjörðinni er komið á böndum til 
að auðvelda meðferð og ráðstöfun þeirra auðlinda sem fyrirtækið nýtir til að 
ná tilgangi sínum. Árangurinn veltur á samstillingu milli þess sem fyrirtækið 
kann og getur og hver eftirspurn er í umhverfi þess. Stefnumiðuð stjórnun 
snýst á hverjum tíma um að ná sem mestum árangri í rekstri fyrirtækisins á 
grundvelli afstöðu um hvað fyrirtækið vill vera og vill verða” (Runólfur Smári 
Steinþórsson, 2003:27). 

Þegar stjórnendur fara í það að innleiða nýja stefnu í fyrirtækjum, er oft á tíðum eins 

og það sé einblínt um of á að ná fram ákveðnum formgerðarbreytingum til að bæta 

samkeppnisstöðu þess. Það kann að vera að samkeppnisstaða fyrirtækisins muni batna 

um stundarsakir vegna formgerðarbreytinganna, en meginmálið liggur samt sem áður í 

framkvæmd stefnumótunarbreytinganna. Þetta viðfangsefni er til umfjöllunar í grein 

þeirra Neilson, Martin og Powers sem nefnist The secrets to successful strategy 

execution (2008). Fyrirtæki geta náð langvarandi samkeppnisforskoti ef þau ná að 

útfæra vel í framkvæmd stefnunnar hver á og ber ábyrgð á framkvæmd 

stefnubreytinganna. Einnig er lykilatriði að tryggja það að upplýsingaflæðið sem fylgir 

nýrri stefnubreytingu rati réttar leiðir, þessir tveir þættir samkvæmt greinarhöfundum 

vega hvað þyngst í því hvernig framkvæmd á nýrri stefnu muni vegna (Neilson o.fl., 

2008). 

3.2.10  Fjölskyldufyrirtæki og stefnumótun 

Innleiðing á stefnu í fjölskyldufyrirtæki er ekki sú sama eins og gengur og gerist í 

hefðbundnu fyrirtæki. Það hefur einkennt stefnumótun fjölskyldufyrirtækja að stefna 

þeirra einkennist meira af tilfinningum stjórnenda og eigenda. Áherslur eru oft á 

fjölskyldutengda þætti heldur en á hefðbundnum fyrirtækjatengdum þáttum. Formgert 
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og hefðbundið stjórnskipulag, sem einblínir í megin dráttum á efnhagslega þætti, kann 

að víkja fyrir tilfinningahlöðnum ákvarðanatökum eigenda um stjórnun þess. Þetta var 

niðurstaða rannsóknar sem fjallaði um innleiðingu stefnu í íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum, en hún kemur heim og saman við þær fræðikenningar sem fjalla 

um stjórnunarhætti í fjölskyldufyrirtækjum (Fanný Sigríður Axelsdóttir, 2013).  

Það kom einnig fram í sömu rannsókn að óformleg stefnumótun er einkennandi fyrir 

íslensk fjölskyldufyrirtæki. Það kann að vera varhugavert t.d.  ef fyrirtækið tæki út 

skjótan vöxt að þá þyrfti verkaskipting til að mynda að vera mjög skýr fyrir þá sem að 

rekstrinum koma. Höfundur rannsóknarinnar taldi að það þyrfti að höfða bæði til þarfa 

fjölskyldunnar og þarfa skipulagsheildarinnar þegar það kæmi að innleiðingu nýrrar 

stefnu, en það sé alltaf á valdi stjórnnenda og eigenda hvort einblínt sé eingöngu á 

efnahagslegu hliðina og tilfinningar settar til hliðar í framkvæmd nýrrar stefnu fyrir 

fjölskyldufyrirtæki (Fanný Sigríður Axelsdóttir, 2013). 
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4 Matvælaframleiðsla á Íslandi 

Í fjórða kafla er matvælaframleiðsla á Íslandi til umfjöllunar. Annars vegar verður farið 

yfir hinar ýmsu aðferðir í matvælaframleiðslu og hvernig saga framleiðslunnar á Íslandi 

hefur verið í stuttu máli. Í seinni hluta kaflans verður rætt um umhverfisþætti sem 

snerta alla matvælaframleiðslu hér á landi. 

4.1 Fyrirtækin og stefna 

Matvælafyrirtæki á Íslandi starfa á fremur litlum markaði ef litið er til þeirra markaða 

sem matvælaframleiðendur starfa á í nágrannalöndunum. Mikla þróunarvinnu þarf að 

inna af hendi til að auka fullnýtingu á þeim hráefnum sem í boði eru úr því hreina 

umhverfi sem íslensk matvara er venjulega unnin úr. Verðmætasköpunin hefur aukist til 

muna innan ákveðinna geira matvælaframleiðslunnar á Íslandi, sem má þakka aukinni 

þekkingu og reynslu þeirra sem að framleiðslunni koma. Matvælatækni hefur verið bætt 

og áherslur á bætta ímynd matvörunnar hafa aukist (Sjöfn Sigurgísladóttir, 2009).  

Fyrirtæki sem sett hafa sér stefnu um það hvert skal fara í sinni framleiðslu sækjast 

eftir því að gera vörur sína sem samkeppnishæfastar. Barney og Hesterly (2010) segja að 

stefna fyrirtækis sé skilgreind sem kenning um hvernig eigi að ná samkeppnisforskoti. 

Góð stefna er því stefna sem skapar slíkt forskot. Flestar stefnumótunarkenningar fjalla 

með einum eða öðrum hætti um það að sjá fyrir þróunina í viðskiptaumhverfinu og 

hvernig hægt sé að hagnast á henni. Eftir því sem fyrirtækið nær betur að tileinka sér 

færni og getu að spá fyrir um framtíðina því betur gengur því að ná samkeppnisforskoti.  

Oftast er mjög erfitt fyrir fyrirtæki að sjá fyrir hvernig samkeppnin komi til með að 

þróast. Af þeim sökum er oft erfitt fyrir skipulagsheildir að átta sig á því hvort verið sé að 

velja réttu stefnuna. Þetta er ástæða þess að stefnu fyrirtækja er hægt að greina bara 

sem kenningu, því hún er eingöngu besta getgáta skipulagsheilda um það hvernig 

samkeppni muni þróast og hvernig fyrirtækið geti nýtt sér þá þróun til þess að ná 

samkeppnisforskoti (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Kjarnastaða fyrirtækja er 

þegar efnahagsástand er gott og atvinnuleysi er lítið því þá eykst eftirspurn eftir vöru og 

þjónustu (McGee o.fl., 2010). 

Þriðja atriðið í almennu umhverfi fyrirtækja eru samfélagslegir þættir og breytingar á 

þeim. Samfélagslegir þættir samanstanda af bakgrunnsþáttum einstaklinga sem lifa í 
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tilteknu samfélagi (McGee o.fl., 2010). Þá er átt við hluti eins og aldur, kyn, 

hjúskaparstöðu, tekjur, þjóðerni og aðra persónulega þætti sem geta haft áhrif á 

kaupmynstur fólks. Ef fyrirtæki ná að greina þessa þætti hjá viðskiptavinum sínum geta 

þau spáð fyrir um hvort að tiltekin vara muni öðlast vinsældir á markaði. 

Fyrirtæki þurfa að átta sig á lýðfræðilegum þáttum til að geta átt möguleika á að ná 

samkeppnisforskoti. Fyrirtæki mega þó ekki einungis horfa á þessa þætti því það getur 

leitt til takmarkaðrar eftirspurnar eftir vörum þess (Barney og Hesterly, 2010). 

Mikilvægur þáttur í samfélagslegu umhverfi fyrirtækja er menning. Menning eru gildi og 

trú eða þeir þættir sem mynda hegðun í einstaklinga í samfélaginu af menningu ræðst 

hvað er rétt og rangt, hvað er ásættanlegt og hvað ekki sem og hvaða tíska er ráðandi 

hverju sinni. Fyrirtæki þurfa að hafa ákveðið menningarlæsi því annars getur það haft 

afdrifaríkar afleiðingar fyrir þau. Ef fyrirtæki hegðar sér ekki í takt við menninguna er 

hætta á að það nái ekki samkeppnisforskoti (Barney og Hesterly, 2010). 

Lykilþættir í gerð stefnumótunar eru greining, ákvörðun um stefnu og að lokum 

framkvæmd, sem er mikilvægast. Þar kemur inn í myndina hvernig viðskiptaáætlunin er 

uppsett, en viðskiptaáætlunin er það tæki sem stjórnendur fyrirtækja þurfa að styðjast 

við til að halda þeirri stefnu sem lögð hefur verið. Stjórnendur fyrirtækja eiga sér allir 

sínar vonir og væntingar um að ná örum vexti á sem skemmstum tíma, en það þarf að 

sníða sér stakk eftir vexti hverju sinni. Þannig séð verður viðskiptaáætlunin að vera kvik 

og tímatengd til að rétt spilist úr þróun og vexti fyrirtækisins (Ásta Bjarnadóttir, 1999).  

Þegar leiða þarf saman stefnu fyrirtækja við vel útfærða og skipulagða 

viðskiptaáætlun, þarf að huga að mörgum og flóknum atriðum. Vel útfærð 

viðskiptaáætlun kann að vera lykillinn að velgengni skipulagsheildarinnar og framþróun. 

Stilla verður þó framþróun fyrirtækisins í hóf til að fyrirtækið vaxi ekki of hratt. 

Stjórnendur fyrirtækisins Baby Björn halda til að mynda skýrri stefnu um það að vöxtur 

fyrirtækisins fari árlega ekki yfir 10 %. Þannig er möguleiki á að bæði viðskiptaáætlun og 

stefna fyrirtækisins haldi réttu striki. 

Viðskiptaáætlunin sjálf þarf að vera sveigjanleg og kvik á þann máta að hún geti tekist 

á við snöggar breytingar sem fyrirtæki standa oft frammi fyrir í síbreytilegu umhverfi 

viðskiptanna. Nýlegar ályktanir úr fræðunum (Achtenhagen o.fl., 2013) benda til þess að 

grundvöllurinn fyrir framþróun fyrirtækja sé undir því kominn hvernig tengingin sé á 
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milli hreyfigetu skipulagsheildarinnar og hvernig stefnumótunin sé framkvæmd (e. 

strategy as practice). Verðmætaskapandi fyrirtæki (e. value creating companies) þurfa 

að vera sífellt á tánum gagnvart viðskiptaumhverfi sínu, þau þurfa að tileinka sér 

ákveðna frumkvöðlahugsun sem gengur út á það að vera stöðugt að greina, meta og 

rannsaka öll viðskiptatækifæri sem bjóðast í kringum þau. Dæmi um slíka 

frumkvöðlahugsun stjórnenda er af stjórnanda Ryftes matvælaframleiðandans, en 

stjórnandinn heldur minnisbók um alla sína helstu samkeppnisaðila og uppfærir hana 

reglulega. Fyrirtækið náði forskoti á samkeppnisaðila sína þegar það nýtti sér nýja 

reglugerðarbreytingu innan Evrópusambandsins í sambandi við flysjun grænmetis inni á 

veitingastöðum. Hratt var brugðist við og fyrirtækið gat boðið veitingastöðum flysjað 

grænmeti á yfirverði. Annað dæmi um matvælaframleiðanda sem hefur tileinkað sér 

slíka frumkvöðlahugsun í rekstri og stjórnun fyrirtækisins, er sænski 

brauðframleiðandinn Polarbröd. Stjórnendur þar á bæ könnuðu leiðir til að auka 

ferskleika brauðsins þegar það væri komið á borð neytandans. Eftir töluverða 

rannsóknarvinnu var besta leiðin sú að frysta brauðið eftir að það var búið að hálfbaka 

það og hita það svo aftur upp í verslununum þannig að brauðið virkaði alltaf nýbakað í 

hillunum. Þetta sýnir það hversu mikilvægt það er fyrir fyrirtækin að stjórnendur þess 

tileinki sér slíka frumkvöðlahugsun (Achtenhagen o.fl., 2013).  

Hlutverk stjórnenda fyrirækja og stofnana er að innleiða nýja stefnu og sjá til þess að 

henni sé fylgt eftir. Hvernig því er háttað er mismunandi eftir aðstæðum, t.d. háð stærð 

skipulagsheildarinnar, umhverfi hennar og á hvaða samkeppnismarkaði hún starfar. Í 

bók þeirra Michael Goold og Andrew Campell sem ber heitið Strategies and styles, 

rannsaka þeir félagar stjórnunarstíl lykilstjórnenda í mismunandi skipulagsheildum og 

hvaða stefnumótunartækjum stjórnendurnir kjósa að beita í því viðskiptaumhverfi sem 

þeir starfa í (Goold og Campell, 1987).  

Eitt þeirra fyrirtækja sem tekið var til greiningar var drykkjar- og 

sælgætisframleiðandinn Cadbury Schweppes sem er í eigu Mondeles International sem 

er í eigu Kraft Foods, eins stærsta matvælaframleiðanda í heiminum í dag. Þess konar 

samþjöppun matvælaframleiðenda hefur tíðkast mikið í seinni tíð. Gagnrýnisraddir hafa 

því verið uppi um það að stórfyrirtæki sem taka það að sér að framleiða fjöldann allan af 

matvörum, glati þeirri heildaryfirsýn á hverjum markaði fyrir sig, þegar einbeitingin 
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dreifist á margar mismunandi framleiðslulínur samtímis. Til marks um það að þá voru af 

75% af 200 stærstu framleiðendum Bretlandseyja árið 1950 að einbeita sér að einni 

framleiðslutegund, en í dag eru eingöngu 35% framleiðenda í slíkri tegund framleiðslu. 

Út frá stjórnunarlegu sjónarhorni getur slík breyting haft í för með sér ákveðið flækjustig 

fyrir fyrirtæki, sem fer úr því að vera starfandi sem ein heild í það að vera skipt niður í 

margar aðskildar deildir. Stefnumótunarákvarðanir hafa því verið teknar af stjórnendum 

sem hafa oft á tíðum ekki haft nægjanleg tengingu við alla þá markaði sem nauðsynlegt 

er að vera í tengslum við.  

Einu uppýsingarnar sem stjórnendur hafa fengið til að vinna með eru eingöngu tölur 

frá tekjusviði fyrirtækisins, sem þurfa því að taka mikilvægar stefnumótunarákvarðanir 

eingöngu út frá þeim upplýsingum. Stjórnarmenn Nestle matvælaframleiðandans stóðu 

frammi fyrir þessu vandamáli í kringum árið 2000. Fyrirtækið var orðið það stórt að 

annaðhvort varð að skipta stórfyrirtækinu upp í smærri fyrirtæki eða koma með aðrar 

grundvallarbreytingar á skipulaginu.  

Það var því samdóma álit stjórnenda í því tilfelli að taka á þessari miðstýringu, sem 

kom úr höfuðstöðvunum og færa meiri völd yfir til þeirra stjórnenda sem stóðu frammi 

fyrir þeim deildum, sem unnu á ákveðnum landsvæðum. Með þessum breytingum náðu 

þeir betri tengslum við nærumhverfi markaðarins og sölutölur fóru aftur að verða 

viðunandi (Lynch, 2003). 

Hvernig er svo almennnt staðið að stefnumótunarvinnu í íslenskum fyrirtækjum? Það 

kemur vel fram í rannsókn þeirra Inga Rúnars Eðvarðssonar, Runólfs Smára 

Steinþórssonar og Helga Gestsonar sem birt var árið 2011 og ber heitið Stefnumótun í 

íslenskum skipulagsheildum. En rannsókn þeirra fjallar um það hvernig staðið hefur 

verið að stefnumótunarvinnu í íslenskum skipulagsheildum í seinni tíð. Í grófum dráttum 

var niðurstaða rannsóknarinnar þannig að af þeim 222 stjórnendum fyrirtækja sem voru 

með fleiri en 5 starfsmenn í vinnu, svöruðu því að í 57 % tilfella færi fram formleg 

stefnumótun innan þeirra fyrirtækja.  

Þá kom einnig út úr rannsókninni að 70 % stjórnenda sögðu stöðuga stefnumótun 

vera í gangi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru einnig í takti við fyrri rannsóknir um það 

hvernig stærð fyrirtækisins hefur áhrif á hvort lögð sé áhersla á formlega 

stefnumótunarvinnu. Rannsókn þessi sýndi einnig fram á það sem komið hefur fram úr 
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fyrri rannsóknum að meiri líkur eru á að fyrirtæki sem hafa háskólamenntaða 

stjórnendur séu líklegri til að taka upp formlega stefnumótunarvinnu (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, Runólfur Smári Steinþórsson og Helgi Gestsson, 2011). 

4.2 Matvælaframleiðslan og markaðurinn 

Matvælaframleiðendur hafa lengi vel staðið frammi fyrir síbreytilegum aðstæðum í sínu 

viðskiptaumhverfi. Mestu skiptir þær ógnir og tækifæri, sem skapast hafa í kringum 

heimsmarkaðsvæði matvælaframleiðslunar á undanförnum áratugum. Hnattvæðing 

matvörunnar fer stöðugt vaxandi, en hnattvæðingin er afsprengi mikilla tækniframfara á 

seinni tímum. Tæknilegar framfarir alþjóðlegra stórfyrirtækja, sem hafa sínar 

bækistöðvar á flest öllum matvælamörkuðum heimsins, á sviði samskipta, flutningsgetu, 

og flæði fjármagns. . 

Ef litið er til einstakra þátta þar sem áhrifum hnattvæðingarinnar gætir, er fyrst og 

fremst hægt að tala um viðskiptin sjálf og hvernig frjálsari markaður hefur liðkað 

verulega til þess að hægt sé að flytja matvöru á milli landsvæða án mikilla vandkvæða. 

Hnattvæðingin hefur ótvírætt leitt af sér sameiningar stórfyrirtækja á 

matvælamörkuðum. Innrás þessara stóru matvælafyrirtækja á innlenda markaði víða 

um heim er orðið ákveðið áhyggjuefni smærri framleiðenda sem starfa á viðkomandi 

markaði. (Atkins og Bowler, 2001). 

Í yfirliti, sem OECD sendi frá sér á síðasta ári um þróun landbúnaðarvöruverðs á 

heimsvísu, kemur fram að vísbendingar séu um stöðuga hækkun á verði lanbúnaðarvara 

næsta áratuginn. Helstu ástæður þess eru vegna hækkandi verðs á orku í framtíðinni, 

sem er stór kostnaðarliður í bæði framleiðslu og flutningum á matvöru. Neysla á 

landbúnaðarvörum fer vaxandi og fer eftirspurnin í hinum vestrænu löndum að mestu 

eftir fólksfjölgun og lífstílsbreytingum landsmanna. Samkvæmt höfundum skýrslunnar 

telja þeir að aukin eftirspurn verði í framtíðinni á matvöru, sem matreidd er utan 

heimilsins og einnig neytt utan þess (Carré og Pouzet, 2014). 

4.2.1 Lífræn ræktun 

Framleiðsla lífrænt ræktaðra matvara hefur sótt mikið í sig veðrið á undanförnum 

misserum. Það má mikið til þakka þeim gæðastimpli sem fylgir vörunni sem vottuð 

lífrænt ræktuð vara. Framleiðendum ber að huga að því að upplýsingarnar sem 
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neytendur dagsins í dag búa yfir gagnvart matvörum er töluvert meiri heldur en áður 

fyrr og eru því töluvert upplýstari um ágæti vörunnar (Atkins og Bowler , 2001).  

Á Íslandi hafa verið veittir styrkir til þeirra bænda sem lagt hafa ákveðinn hluta 

ræktarlands síns undir lífræna ræktun. Þetta hefur verið gert að norskri fyrirmynd en 

samt sem áður eru Íslendingar ennþá töluvert á eftir Norðmönnum hvað styrki varðar 

(Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, 2013). Neytendur missa vafalaust traust til þeirra 

framleiðenda sem tengdir hafa verið við vissa fölsun á matvöru, bæði þá með notkun á 

efnum til að auka stærð matvörunnar og bæta útlit hennar, sem og ef vafasömum 

aðferðum hefur verið beitt við framleiðsluna ( Atkins og Bowler, 2001). 

Lífræn ræktun á upphaf sitt að rekja til hippatímabilsins þar sem lagt var upp með 

samstillingu náttúrunnar og mannsins í því að draga úr notkun á bæði áburði og 

skordýraeiturs í ræktuninni (Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, 2013). Neytendum lífrænt 

ræktaðra matvara fer ört fjölgandi samkvæmt rannsóknum og eru í við fleirri neytendur 

orðnir áhugasamari og meðvitaðari um samspil manns og náttúru (Atkins og Bowler, 

2001). 

4.2.2 Beint frá býli. 

Ein leið smærri matvælaframleiðanda sem hefur rutt sér rúms á íslenskum 

matvælamarkaði, er viðskiptaleið sem snýst um það að bændur selji beint til neytenda 

og taki þar með út alla milligönguaðila. Margir aðilar koma að þessu verkefni sem var 

sett á laggirnar árið 2004, af tilstuðlan þáverandi Landbúnaðarráðherra. Um það bil eitt 

hundrað býli víðsvegar um land starfa á þessum markaði, ásamt ákveðnum fyrirtækjum 

og stofnunum. Rakel Halldórsdóttir rekstraraðili Frú Laugu, verslun í Reykjavík og selur 

matvöru beint frá býli, segir að markaður fyrir þessar matvörur hafi opnast í kjölfar 

bankahrunsins á íslandi 2008. Ástæðan fyrir því var sú að áhugi fyrir innlendum vörum 

hafði þá aukist. Fleiri ástæður kunna að liggja að baki þessara vaxandi vinsælda beint frá 

býli. Samkvæmt stjórnarmanni íslensku samtakanna beint frá býli, félag 

heimavinnsluaðila eru kröfur neytenda um ferska matvöru, sem er lítið búið að eiga við, 

staðreynd sem matvöruframleiðendur þurfa að horfast í augu við í dag (Jón Kaldal, 

2014). 

Smekkur neytandans breytist í takt við tíma og samfélagið sem hann býr í. Af þeim 

ástæðum verður framleiðandinn að taka inn í jöfnuna ákveðnar stærðir sem útskýra val 
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neytandans á því hvað hann kýs að leggja sér til munns. Fjölskyldumynstur, 

aldursdreifing og kyn eru þættir sem eru misjafnir á öllum markaðssvæðum heimsins. 

Því er vert fyrir framleiðandann að rannsaka hvernig eftirspurnin er á hverjum markaði 

fyrir sig á hverjum tíma. Markaðurinn er búinn að breytast töluvert á síðustu fimm 

áratugum. Ef litið er til þess hvernig matvörumarkaðurinn í Vestur- Evrópu er í dag er 

horft á hvar neytandinn verslar inn sínar matvörur.  

Stórmarkaðir taka til sín um 70 prósent af innkaupum neytenda í innpökkuðum 

matvörum og drykkjarvörum. Einnig eru stórmarkaðir með 40 prósenta hlutdeild í 

ferskum ávöxtum, grænmeti og vínum. Sérverslanir eru þó ráðandi í hlutdeild markaðar 

á brauði og kjöti. Sé litið til einna af nágrannaþjóðum Íslendinga þá hafa breytingar 

Bretlandsmarkaði verið örar. Í kringum 1950 var öll matvara seld þar í landi úr 

sjálfstæðum smásöluverslunum. Um 1990 var um það bil helmingur allrar sölu á 

matvöru til neytenda í gegnum fjórar stórar matvöruverslanakeðjur.  

Sömu sögu er að segja af öðrum ríkjum Evrópu. Til að mynda fækkaði 

smávöruverslunum á Spáni um 34.000 á árabilinu 1988 til 1995. Þessar umbreytingar 

sem orðið hafa á undanförnum áratugum gera matvöruframleiðendum ennþá erfiðara 

um vik að gera áreiðanlegar viðskiptaáætalnir til lengri tíma. Eins og staðan er í dag að 

þá ber þeim að taka ákveðna þætti inn í heildarmynd markaðarins til að geta staðist 

samkeppni og sinnt eftirspurn. Þeir áhrifaþættir sem ber að gefa mestan gaum eru atriði 

eins og meðvitund neytenda á mikilvægi heilsusamlegrar matvöru auk þess hversu vel 

fyllsta öryggis sé gætt í framleiðslu matvæla. 

Neytendahópum er hægt að skipta í smærri undirhópa þar sem hegðun þeirra sem 

neytenda markast af því af hvað kyni þeir eru, úr hvaða menningu þeir koma og á hvaða 

aldri þeir eru. Samkvæmt Atkins og Bowler (2001) eru þessir þættir afar mikilvægir fyrir 

matvælaframleiðendur í kortlagningu á þeim markaði sem þeir hyggjast sækja á (Atkins 

og Bowler, 2001). 

Sé litið til þeirra nýju viðskiptaaðferða sem felast í Beint frá býli að þá er aðferðin 

rækilega að hasla sér völl í Bretlandi. Nú framleiða bændur í slíkum samtökum meira af 

handunnum ostum en Frakkar, sem verður að teljast til tíðinda. Þessi staðreynd sýnir 

einnig þá möguleika sem eru í boði á þessum nýja markaði (Elísabet Reynisdóttir, Ingi 

Hafliði Guðjónsson, 2014). 
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4.2.3 Erfðabreytt matvæli  

Ör framþróun hefur verið á þeim sviðum líftækninar sem hefur að leiðarljósi að bæði 

sporna gegn matvælaskorti í heiminum og vitaskuld til að auka gróða fyrirtækjanna á 

sviðnu. Vegna matvælaskorts hefur eftirspurnin verið sérstaklega mikil í þriðja heims 

ríkjum vegna offjölgunar. Líftæknin hefur boðið ræktendum upp á erfðabreytt matvæli 

til að bregðast við þeirri eftirspurn. 

Í hnotskurn gengur erfðabreyting í matvælaframleiðslu því fyrst og fremst út á það að 

hámarka framleiðsluna, úr þeim auðlindum sem ræktandinn hefur úr að moða hverju 

sinni (Lusk o.fl., 2004). Skiptar skoðanir eru þó á meðal almennings um þessa 

framleiðsluaðferð. Því hafa verið framkvæmdar rannsóknir á viðhorfum einstaklinga 

víðsvegar um heim, þá sérstaklega um réttmæti þess að erfðabreyta nytjalífverum 

mannsins.  

Ekki eru öll kurl kominn til grafar varðandi kosti og galla erfðabreyttra matvæla. 

Rannsóknir hafa verið gerðar víðsvegar um heim á viðhorfum manna gagnvart 

erfðabreytingu matvæla. Niðurstöður þeirra rannsókna hafa verið misjafnar, til að 

mynda hafa bandaríkjamenn jákvæðara viðhorf til erfðabreyttra matvæla en 

evrópubúar. Töluvert meiri upplýsingagjöf er í Evrópulöndunum um hugsanlegar 

afleiðingar af erfðabreytingu matvæla en í Bandaríkjunum, merkingar eru einnig meiri í 

Evrópulöndunum og hefur það orsakað hindranir fyrir bandaríska 

matvælaframleiðendur til að komast á evrópumarkað.  

IMG Gallup framkvæmdi könnun á viðhorfum Íslendinga á erfðabreyttum matvælum 

árið 2005. Í stuttu máli voru Íslendingar frekar neikvæðir í garð þeirra eða um 65 %. Þeir 

sem hlynntir voru erfðabreyttum matvælum voru 21% en 14% voru hlutlausir. Tiltekinn 

viðhorfsbreyting hefur þó greinilega orðið á Íslandi á undanförnum árum. Samkvæmt 

nýrri rannsókn á þessu sviði svaraði helmingur þeirra sem tóku þátt í þeirri rannsókn að 

þeir væru jákvæðir í garð erfðabreyttra matvæla. Skýringin á þessum tveimur 

mismunandi niðurstöðum kann að liggja að einhverju leyti í úrtakinu, en menntunarstig 

úrtaksins var töluvert hærra í seinni rannsókninni (Sonja Huld Guðjónsdóttir, 2014). 

4.2.4 Markfæði 

Tegund matvæla sem hefur verið breytt í þeim tilgangi að bæta hugsanlega heilsu 

manna hefur verið nefnt markfæði. Það hefur farið vaxandi skilningur almennings á því 
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hvað matvæli eru stór þáttur í heilsueflingu þeirra og því hefur markaður fyrir þess 

konar fæði vaxið samfara því. Með umbreytingu matvæla er verið að finna leiðir til að 

auka lífsgæði manna, auk þess eru ríkisstjórnir landa meðvituð um kosti þess að í boði sé 

slík fæða sem geti dregið verulega úr kostnaði á heilbrigðiskerfum þeirra. 

Dæmi um markfæði eru grænmetistegundir sem hafa annað hvort verið bætt við eða 

fjarlægðir ákveðnir efnisþættir sem eru heilsubætandi eða heilsuspillandi (Ólafur 

Reykdal og Zulema Sulica Porta, 2003). Íslendingar kannast vel við markfæði í formi 

mjólkurvara með viðbættum heilsubætandi efnum. Þó hafa mjólkurframleiðendur legið 

undir ámæli vegna þess að miklum sykri er oft á tíðum bætt við ýmsar tegundir, einnig 

er töluverð mettuð fita sem mjólkurvörur innihalda sem er talin slæm fyrir hjarta og 

æðakerfi mannslíkamans. 

4.3 Umhverfisþættir 

4.3.1 Efnahagslegt umhverfi 

Efnahagskreppur hafa sett mikið strik í reikninginn hjá íslenskum fyrirtækjum og er 

kreppan árið 2008 búin að leika íslenskt viðskiptaumhverfi grátt. Þessar miklu sviptingar 

sem íslenskir stjórnendur þurfa að glíma við minnir um margt á glímu íslenskra 

veðurfræðinga, við það að spá fyrir um veður á Íslandi.   

Fyrirtækin á Íslandi þurfa því að búa yfir sveigjanleika til að aðlagast breyttum 

aðstæðum. Þennan sveigjanleika má heimfæra upp á umhverfiskenningar. 

Umhverfiskenningar lýsa skipulagsheildum sem opnum kerfum, þar sem ríkir töluverð 

óvissa og framtíðin ræðst yfirleitt af utanaðkomandi aðstæðum (Árelía Guðmundsdóttir 

og Jón Guðjónsson 2013). Dæmi um utanaðkomandi aðstæður eru neysluvenjur 

þjóðarinnar. Það er talið afar sérstakt hvernig matarneysla Íslendinga hefur verið frá 

upphafi, þar sem fyrstu 1000 árin var um hefðbundna fæðu að ræða og síðustu 100 árin 

hefur dæmigert vesturlandafæði verið ráðandi ( Jón Óttar Ragnarsson, 1984). 

Gengi gjaldmiðla hefur víðtæk áhrif í matvælaframleiðslu einkum í innflutningi og 

útflutningi. Rekstraraðilar verða að vera sífellt á tánum til að vega gengi gjaldmiðilins við 

útgjaldaliði rektursins. Misjafnt er þó eftir fyrirtækjunum hversu viðkvæm þau eru 

gagnvart gengisbreytingum. Til að kanna áhrif gengis gagnvart rekstri þarf að 

framkvæma ákveðna næmnisgreiningu gagnvart genginu (Zanný Vöggsdóttir, 2010). 
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4.3.2 Viðskiptaumhverfi matvælaframleiðenda á Íslandi 

Vinnumarkaðurinn á Íslandi sker sig að vissu leyti úr frá nágrannaþjóðum okkar vegna 

smæðar sinnar. Sveiflurnar sem viðskiptaumhverfi á Íslandi hefur gengið í gegnum frá 

upphafi eiga sér fáa líka, ekki er aðeins er markaðurinn á Íslandi lítill og viðkvæmur 

heldur hefur hann verið bundinn við fáar iðnaðargreinar. Sveiflukenndar neysluvenjur á 

íslenskum matvælamarkaði og breytingar í umhverfinu hafa mikið um það að segja hver 

eftirspurnin er hverju sinni eftir tiltekinni vörutegund (Hjörtur Ágústsson, 2009). Við 

efnahagshrunið árið 2008 hækkaði innflutningskostnaður á matvöru um helming vegna 

gengisfalls krónunnar. Það hafði vissulega ákveðinn tækifæri í för með sér fyrir innlenda 

matvælaframleiðendur en engu að síður stafaði mikil ógnun af því þar sem innlend 

framleiðsla er mjög háð erlendum aðföngum í framleiðslu sinni. Vilji íslenskra 

stjórnvalda er vitaskuld fyrir því að tryggja fæðuöryggi landsmanna með því að hér verði 

í framtíðinni matvælaframleiðsla sem anni eftirspurn innlendra neytenda. 

Verndarstefnu á innlendri framleiðslu hefur því verið haldið uppi til að tryggja 

fæðuöryggi landsmanna í framtíðinni samkvæmt stjórnvöldum (Hjörtur Ágústsson, 

2009).  

Landbúnaðarmarkaðurinn hefur verið undir stöðugum breytingum frá upphafi, helstu 

breytingarnar má telja að hafi sprottið upp í kjölfar iðnvæðingarinnar. En hún leiddi af 

sér byltingarkenndar tækninýjungar sem bæði juku afköst og meiri framleiðni í 

matvælaframleiðslu. Í dag telja fræðingar (Atkins og Bowler, 2001) þrenns konar 

tegundir af landbúnaði starfræktan. Í fyrsta lagi er iðnvæddur landbúnaður sem er rekin 

af stórfyrirtækjum og hefur tengingu við markaði út um allan heim. Í öðru lagi er hægt 

að nefna smærri ræktendur sem treysta einvörðungu á nærmarkaði og starfa því mjög 

svæðisbundið. Þriðja og minnsta tegund landbúnaðar er hin upprunalega mynd 

smábóndans, sem er undir stöðugum þrýstingi að sameinast þeim tveim fyrrnefndu. 

Síðustu fimm áratugi hefur því breytingin á þessum markaði orsakað ákveðna 

samþjöppun í matvælaframleiðslu, þar sem margar landbúnaðarvörur eru framleiddar 

undir sama hatti. Þessi þróun hefur vissulega haft góð og slæm áhrif fyrir neytendur, en 

matvöruverð hefur lækkað umtalsvert á síðustu fimm áratugum. Sumir vilja meina að 

það hafi komið niður á gæðum matvörunnar (Atkins og Bowler, 2001). 
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Á Íslandi hefur matarmenningin breyst mikið á síðustu 100 árum eins og áður hefur 

komið fram. Fyrir þann tíma var neysla á dýraafurðum ráðandi og var talið að 90 % af 

þeim hitaeiningum sem menn innbyrtu á Íslandi á þessum tíma, hafi komið úr 

dýraríkinu. Í dag hefur neysla Íslendinga farið að færast mun nær því sem gerist í 

vesturlandafæði og er til að mynda jurtafæðisneysla um 50 % af neyttum hitaeiningum 

einstaklinga á Íslandi (Jón Óttar Ragnarsson, 1984).  

Í rannsókn þeirra Hannesar Hafsteinssonar og Ólafs Reykdal frá árinu 2004 (Viðbrögð 

við breyttum neysluvenjum), gera þeir grein fyrir breyttri neysluhegðun á Íslandi 

undanfarna áratugi og hvernig viðbrögðin voru hjá framleiðendum gagnvart þeirri 

tilfærslu sem varð á matvælamarkaðnum á Íslandi. Yfirlit þeirra náði yfir 

mjólkurframleiðslu, kjötframleiðslu og grænmetisframleiðslu. Til marks um það hvað 

margar orsakir gætu legið fyrir breytingum á neyslumynstri þjóða, er hægt að gefa dæmi 

um fiskneyslu Íslendinga. Kaflaskipti urðu í fiskneyslu þjóðarinnar þegar verð á 

ýsuflökum hækkaði umtalsvert vestanhafs, en við hækkunina hækkaði einnig verð á 

innanlandsmarkaði á Íslandi. Þetta olli því að fiskneysla þjóðarinnar lækkaði strax um 

30% og kjötneysla landsmanna jókst í kjölfarið. Hvernig geta framleiðendur brugðist við 

svo stórum breytingum á neysluhegðun neytenda? 

Mjólkuriðnaðurinn varð til að mynda að bregðast við minnkandi neyslu á nýmjólk á 

sínum tíma, en frá árinu 1990 til 2003 hefur neysla nýmjólkur minnkað um 62 lítra á ári 

fyrir hvern Íslending. Viðbrögð mjólkurframleiðenda var að svara þeim breyttu 

neysluvenjum með aukinni vöruþróunarvinnu. Árangurinn varð aukin sala á nýjum 

tegundum í skyri, jógúrt og ostum sem kom nánast til móts við hina minnkandi 

eftirspurn eftir nýmjólkinni.  

Samkvæmt sömu rannsókn hafði grænmetisneysla, að undanskildum kartöflum, 

þrefaldast frá fimmta áratug síðustu aldar til ársins 2003. Má telja að merki séu frekar 

um áframhaldandi aukningu á grænmetisneyslu heldur en hitt, þar sem sífellt fleirri 

rannsóknir eru birtar um heilsufarslegan ávinning einstaklinga við neyslu grænmetis. 

Kröfu neytenda um aukið grænmetisframboð var svarað með auknum innflutningi á 

grænmeti þar sem innlendir framleiðendur höfðu ekki nægilegt bolmagn til að sinna 

þeirri miklu eftirspurn sem varð á grænmeti á því tímabili (Hannes Hafsteinsson og 

Ólafur Reykdal, 2004). Staðreyndin er sú að Íslendingar framleiða einungis 25% af því 
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grænmeti sem þeir neyta, en ef á heildina er litið er áætlað að Íslendingar framleiða 

63,8% af því sem þeir neyta (Orri Jóhannsson, 2011). 

Eins og áður sagði fór að bera á verulegri aukningu í kjötneyslu eftir að verð á fiski 

hækkaði á innanlandsmörkuðum. Á tímabilinu 1994 til 2003 jókst heildarkjötneysla á 

hvern einstakling á ári úr 58,7 kg í 75,4 kg. Mesta aukningin var á þessum tíma í neyslu á 

svína- og alifuglakjöti. Neysla á svínakjöti jókst um 542% og neysla á alifuglakjöti um 

437%. Ástæður þeirra hækkana er raktar til verulegra lækkana á verði afurðana sem og 

vöruþróunar sem skilaði neytendavænni vöru á markað. Neysla á kindakjöti dróst saman 

á þessu tímabili um 51%. Einstaklingar neyttu þó ennþá mest af kindakjöti miðað við 

aðrar kjöttegundir árið 2003 eða um 21,9 kg á ári, meðan ársneysla einstaklinga var 20,6 

kg af svínakjöti og 18,8 kg af alifuglakjöti (Hannes Hafsteinsson og Ólafur Reykdal, 2004). 

Þessar breytingar eiga sér margvíslegar ástæður og er erfitt að henda reiður á eitthvert 

eitt atriði sem orsakavald. En ljóst þykir þó að allar þjóðfélagslegar breytingar sem verða 

á þessu tímabili, eiga sinn þátt í breytingum á neyslumynstri einstaklinga (Ágúst 

Einarsson, 2005). 

Ef reynt er að skyggnast inn í framtíðina varðandi neysluhegðun einstaklinga og 

breytingar á næstu áratugum má skoða fyrri rannsóknir á þessum sviðum og sjá hvernig 

neyslumynstur einstaklinga hefur þróast í gegnum tíðina. Rannsóknir sem gerðar hafa 

verið í tengslum við neysluhegðun einstaklinga á norðurslóðum Evrópu í sambandi við 

merkingar á vörum, hafa sýnt að 70 % neytenda velji sér fremur matvöru sem er lífrænt 

ræktuð (Magnusson o.fl., 2001).  

Breytingar eru mjög tíðar á matvælamörkuðum í öllum heimsins hornum og er Ísland 

þar ekki undanskilið. Í grein Karls Friðrikssonar sem kom út árið 2011 og nefnist Mótun 

atvinnustefnu, greinir Karl frá því hvernig auka megi samkeppnishæfni Íslands á hinum 

ýmsu sviðum viðskipta. Karl fer þar yfir atriði í matvælatækni sem hann telur þurfa að 

beina sjónum að til þess að halda uppi styrkleikum Íslendinga á þeim sviðum. Hann telur 

meðal annars að með nýtingu hráefna og framleiðni, hvort sem um er að ræða úr 

landbúnaði eða sjávarútvegi, þurfi hvoru tveggja að vaxa um 5% á hverju ári til að landið 

teljist samkeppnishæft á þeim sviðum. Einnig telur hann að matvælagreinarnar þurfi að 

geta sýnt fram á ákveðna getu í sjálfbærni framleiðslunnar og að stöðugt sé stuðlað að 

nýsköpun í bæði úrvinnslu og frumvinnslu á þessum sviðum (Karl Friðriksson, 2011). 
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4.3.3 Náttúra 

Hnattrænar loftlagsbreytingar mun hafa ófyrirséðar afleiðingar fyrir íslenskt samfélag ef 

kenningar vísindamanna reynast réttar. Í skýrslu vísindanefndar um hugsanlegar 

afleiðingar hnattrænna loftlagsbreytinga sem unnin var fyrir Umhverfisráðuneytið árið 

2008, kom fram að stöðug hlýnun jarðar er staðreynd sem mun skapast vegna 

gróðurhúsaáhrifanna, sem verða til vegna ýmissa afleiðinga mengunar af manna 

völdum.  

Fyrir íslenskan matvælaiðnað eru þó hugsanlegt að ný tækifæri skapist vegna þessara 

loftlagsbreytinga í komandi framtíð. Þar sem beinna áhrifa mun helst gæta, er vaxandi 

aukning landbúnaðarframleiðslu, því með hlýnandi veðurfari og auknu koldioxið í 

andrúmsloftinu sem kemur í kjölfar gróðurhúsaáhrifanna, eykst spretta í fóður- og 

matjurtum hér á landi. Nýjar nytja- og fóðurjurtir munu eiga sér líka framtíð á Íslandi, 

samkvæmt vísindanefndinni, ef fram fer sem horfir í slíkum loftlagsbreytingum (Halldór 

Björnsson o.fl., 2008). Bújarðir sem liggja lágt og nálægt sjó gæti stafað hætta af 

hækkandi yfirborði sjávar vegna flóðahættu. Þó að slík hætta sé einkum til lengri tíma 

litið þá eru ákveðnar breytingar í veðurfari strax farnar að láta á sér kræla vegna 

hækkandi hitastigs og stormasöm veður verða tíðari í slíkum loftslagsbreytingum (Orri 

Jóhannsson, 2011).  

Varðandi loftlagsbreytingarnar er þó helsta áhyggjuefnið að uppskerubrests má 

vænta á stórum svæðum annar staðar í heiminum, sem gerir það að verkum að 

verðsveiflur á matvörumarkaði verða hér sem og annarstaðar í heiminum. Erfiðara er að 

meta áhrif hlýnunar sjávar á sjávarútveginn og á fiskgegnd á miðum Íslendinga, en 

samkvæmt vísindanefnd ráðuneytisins er ekki hægt að sjá fyrir veruleg langtímaáhrif í 

vergri landsframleiðslu næstu 50-100 árin (Halldór Björnsson o.fl., 2008). 

Af öðrum hættum sem matvælaframleiðslu Íslendinga stafar af eru náttúruhamfarir á 

borð við eldgos. Afleiðingarnar sem gosið í Eyjafjallajökli olli mörgum bændum í nálægð 

við gosstöðvarnar töluverðu tjóni, þá aðallega af völdum ösku og flóða sem komu í 

kjölfar eldgossins. Aðrar hættur sem orsakast geta af náttúrunnar völdum, eru miklir 

kuldar sem geta haft töluverð áhrif á uppskeru bænda. Einnig eru jarðskjálftar tíðir á 

Íslandi og eru afleiðingarnar af þeirra völdum misjafnar eftir því hvar upptök þeirra 

liggja.  
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Ef farið er í framkvæmd sviðsmyndagreiningar í umhverfi matvælafyrirtækja á Íslandi, 

er þarft að taka ýmsa aðra óvissuþætti inn í myndina. Fyrsti hugsanlegi óvissuþátturinn 

sem komið gæti upp er hugsanlegur skaði sem hlýst af mengunarvöldum við 

Íslandsstrendur, í kjölfar tíðari skipasiglinga í gegnum lögsögu íslendinga. En í því 

samhengi er nauðsynlegt að meta hvernig íslensk stjórnvöld eru í stakk búin til að takast 

á við risavaxið olíuslys og hverjar afleiðingar af því gætu orðið.  

Stór bilun í raforkukerfi Íslendinga sem gæti orsakast af náttúrunar völdum hefur 

ótvírætt áhrif á alla matvælaframleiðslu á Íslandi. Einangrun Íslands frá öðrum 

raforkukerfum gæti reynst landinu dýrkeypt. Eingrunin gæti þó hugsanlega komið sér 

vel til varnar hinum ýmsu dýrasjúkdómum sem koma reglulega upp víða um veröld. 

Ísland er vel statt á alþjóðlegum mælikvarða varðandi dýraheilbrigði. Landið á þó sína 

sorgarsögu vegna afleiðingadýrasjúkdóma. Árið 1762 féll 60 prósent alls sauðfjár á 

landinu vegna sníkjudýrafaraldar (Orri Jóhannsson, 2011).  

4.3.4 Neysluhegðun 

Matur er mannsins megin, en það semkallar eftir framleiðslu á tiltekinni fæðu er 

misjafnt eftir stund og stað. Matur er ein af frumþörfum manna og er þar af leiðandi 

samofin menningu hvers samfélags. Af þeim sökum er misjöfn eftirspurn eftir ákveðnum 

fæðutegundum á hverju landsvæði fyrir sig.  

Greining á neysluhegðun einstaklinga innan samfélaga í sambandi við fæðuval þeirra, 

er oft framkvæmd af félagsfræðingum og mannfræðingum. Þessar greiningar felast í því 

að kanna hvernig matarhefðir og siðir hafa þróast í gegnum aldirnar. Neysla matar er 

vitaskuld nauðsynleg til að samfélög vaxi og dafni, en það er kannski áhugaverðara að 

lesa í matarmenninguna út frá því hvaða fæðutegundir hafa orðið fyrir valinu á hverju 

landsvæði út af fyrir sig og hvað olli því að þær hafi náð fótfestu og nært kynslóð eftir 

kynslóð. Ýmsar kenningar eru uppi um það hvernig viss matarmenning orðið ríkjandi á 

hverjum stað fyrir sig. Fræðimenn hafa sumir talið mótun matarmenningar verið það 

djúpt rótuð í hugum manna að viðhorf þeirra til ákveðinna matartegunda sé 

óbreytanleg.  

Hins vegar eru margir félagsfræðingar, sem lagt hafa stund við útskýringar og 

greiningar á matarhefðum, aðhyllst þá samvirknikenningar innan þeirra fræða að segja 

að öll neysla matar innan samfélaga sé háð því hvernig allir hlutir innan samfélaga virka 
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saman mótun þess hvað lagt sé á borð hverju sinni. Einn hlut geta þó flestir fræðimenn 

sammælst um, en það hversu einstaklingsmiðaðar neysluvenjurnar eru í flestum 

samfélögum nú til dags. Áður fyrr var meira um að neysla matar væri félagslega tengdur 

atburður. 

Neysla matar og framleiðsla hans snertir að vissu leyti flest öll svið félagsvísindana og 

er því um einn sambræðing að ræða. Til að mynda þegar matseðill margra fínni 

veitingahúsa í dag er skoðaður, þá er að finna áhrif í hverjum rétti sem snertir 

landfræðilega, sálfræðilega, félagsfræðilega, stjórnmálafræðilega, mannfræðilega, 

viðskiptafræðilega og hagfræðilega þætti. Aðkoma þessara þátta byrjar allt frá 

framleiðsluferli afurðanna og vinnslu þeirra og hvernig maturinn endar svo að lokum á 

borðum neytenda.  

Vinnsla matvöru er að vissu leyti frábrugðin annarri framleiðsluvöru, að því leyti 

hvernig hún er háð ákveðnum aðstæðum í náttúrunni áður en hún fer í 

framleiðsluferlið. Framleiðsluferlið getur oft verið flókið, ákveðnum gæðastöðlum þarf 

að fylgja alla leið að borðum neytenda. Hærri kröfur neytenda um að vottun fylgi vöru 

sem á að segja til um gæði hennar, neyðir framleiðslufyrirtækin til að gæta fyllsta 

öryggis við framleiðsluna. Það kostar mikla vinnu bæði við stjórnun sem og tæknilegra 

kunnáttu við gerð matvörunnar (Atkins og Bowler, 2001). 

Matvælavinnslan sjálf er búin að vera í stöðugri þróun allt frá upphafi sögu 

landbúnaðar. Geymsluaðferðir á mat voru til að mynda það fyrsta sem maðurinn þurfti 

að huga að til að tryggja lífsafkomu sína. Mikilvægasta skeiðið í sambandi við þróun 

matvælavinnslunar er talið hafa verið á miðsteinsöld. Þá gerðu ýmsar 

umhverfisbreytingar það að verkum að maðurinn varð að bregðast við þeim með öllum 

tiltækum ráðum til að sjá sér og sínum fyrir fæðu.  

Á þessum tíma hóf maðurinn til dæmis kornrækt og að veiða fisk í stórum stíl. Nýjar 

aðferðir í geymsluaðferðum matvæla fóru svo að gera vart við sig á nýsteinsöld. Notkun 

á salti var til að mynda fyrst beitt á nýsteinsöld til geymslu á matvælum. Iðnbyltingin 

kom svo síðar til sögunnar með sitt innlegg bæði í einföldun og vélvæðingu í 

matvælaframleiðslu, sem hefur verið í stöðugri þróun síðan (Jón Óttar Ragnarsson, 

1984). 
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Framboð matvöru fer vaxandi. Nú stendur neytandinn frammi fyrir því að geta 

nálgast alla þá matvöru sem hugurinn girnist í hvert skipti sem hann fer út í búð. 

Byltingarkennd vitundarvakning hefur þó orðið varðandi mat og heilsu. Fjöldinn allur af 

rannsóknum hefur sýnt fram á óyggjandi tengingu á milli hjarta- og æðasjúkdóma og 

ýmissa tegunda krabbameina við vissar fæðutegundir. Ríkisstjórnir hafa brugðist við 

með því að upplýsa almenning um þá áhættuþætti sem tengjast óhollu mataræði. Það 

hefur skilað árangri og hefur neytandinn almennt mikla vitneskju í dag um allar þær 

fæðutegundir sem ber að neyta í hófi.  

Matvælaframleiðendur eru meðvitaðir um þessa auknu eftirspurn í hollari mat og 

hafa því hag af því að framleiða og auglýsa holla vöru. Samt sem áður er alltaf eftirspurn 

í óhollari matvöru sem er ódýrari í framleiðslu. Ástæða þess er sú að tekjulægri hópar í 

samfélögum hafa ekki annað val. Þessi ójöfnuður er greinanlegur víða í vestrænum 

ríkjum og er það staðreynd að lágtekjuhópar eiga ekki sömu möguleika og tekjuhærri 

hópar í að minnka tíðni krabbameinstilfella og hjartasjúkdóma með neyslu á 

heilsusamlegri mat (Atkins og Bowler, 2001). 

4.3.5 Eftirlit 

Matvælaframleiðendur eru undir ströngu eftirliti með sína framleiðslu og er þeim skylt 

að halda uppi settum reglum stjórnvalda sem varða gæði matvæla. Gæði matvæla felast 

meðal annars í því að matvælaframleiðandi sé með þar til gerða vottun (certification) frá 

stjórnvöldum um að fyllstu öryggis- og gæðakröfum sé gætt í framleiðslunni. Einnig geta 

framleiðendur verið í tilteknum samtökum matvælaframleiðenda (association) sem 

segja til bæði um uppruna vörunnar og að haldið sé í vissar hefðir í framleislunni. Nánari 

útlistun (specification) er svo til þess gerð að sanna gæðin með vísan í fyrsta flokks 

hráefni sem notað er við framleiðsluna og að sérhæft starfsfólk kemur að gerð 

vörunnar. Síðast en ekki síst þarf varan að vera aðlaðandi bæði í útliti og bragði sem 

gefur henni aðdráttarafl (Atkins og Bowler, 2001). 

Íslenskum matvælaframleiðendum er mikið í mun að viðhalda ímynd framleiðenda á 

heilnæmum matvörum sem koma úr hreinu umhverfi. Mengunarforvarnir og samstaða 

fyrirtækja sem og annarra stofnana sem koma að iðnaðinum er því stór þáttur í því að 

Ísland geti haldið slíkri sérstöðu á markaði (Sjöfn Sigurgísladóttir, 2009).  
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Eins og áður sagði liggur mikil verðmætasköpun í auknum gæðum í framleiðslu matvara. 

Framleiðendur tryggja sér mikilvægan hóp kaupenda til framtíðar ef haldið er uppi 

stöðugum gæðum í framleiðslu. Ástæðan er sú að kaupendur halda sig iðulega við þær 

vörur sem koma frá framleiðendum, sem þeir treysta og eru framleiðendur þar með að 

styrkja stöðu sína verulega á markaði (Matís, 2014). 

Til að ræktendur á Íslandi geti tryggt sér vottun sem lífrænn ræktandi þurfa þeir að 

stunda búskap sem viðurkenndur er af Alþjóðasambandi lífrænna 

landbúnaðarhreyfinga. Tún vottunarstofa sinnir eftirliti á Íslandi með að slíkum reglum 

sé framfylgt. Reglurnar snúa að framleiðsluferlinu, að þaðsé unnið með heilbrigði 

jarðvegs, vistkerfis og einstaklinga að markmiði (Elísabet Reynisdóttir, Ingi Hafliði 

Guðjónsson, 2014). Fæðuöryggi er einn af viðameiri þáttum sem gæði matvara byggist 

sem og sjálfbærni í matvælaframleiðslu. Eitt af verkefnum Matís á Íslandi, er að hafa 

umsjón með og tryggja fæðuöryggi í íslenskri matvælaframleiðslu. (Matís, e.d.). Lífræn 

ræktun er ákveðinn leið í því að byggja upp landbúnaðarkerfi sem stuðlar að meiri 

sjálfbærni í framleiðslu. Á Íslandi hefur verið nægileg framleiðsla svo kalla megi 

sjálfbæra á öllum matvælategundum nema grænmeti (Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, 

2013) en þar er innflutningur töluverður eins og áður hefur verið rakið. 
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5 Punktar úr viðtölum  

Efni fimmta kafla er greining á viðtölum við lykilstjórnendur matvælaframleiðenda. Þar 

er að finna lýsingu rannsakanda á því hvernig hann upplifir þær þemur sem birtast í 

afrituðum viðtölum rannsóknarinnar, sem gefa vísbendingar um hvernig 

matvælaframleiðendur beita stefnumótunarvinnu í sínum rekstri og hvert viðhorf þeirra 

er gagnvart slíkri vinnu.   

5.1 Stefnumótun og viðhorf stjórnenda gagnvart þeirri vinnu. 

5.1.1 Stærð 

Allir viðmælendur höfðu það á orði að stærðin skipti máli hvort þörf væri á 

stefnumótunarvinnu. Sérstaklega var tekið fram hvernig skilaboðin bærust manna á milli 

um það á hvaða leið fyrirtækin væru og að nauðsynlegt að allir væru að róa í sömu átt. 

Einn viðmælandinn taldi þetta afar miklvægt atriði. Hann sagði: 

„…Mín tilfinning er sú að það sé þannig einfaldlega vegna þess að það er 
meiri nauðsyn og það er erfiðara að stýra skútu, sem er búin að lengjast 
sko…þú hérna þarft að tryggja að allir séu að labba í sömu átt og það er 
auðveldara í litlu fyrirtæki en stóru og það er mín tilfinning að það sé meiri 
þörf fyrir það“. 

Viðmælandi 2 taldi skilaboðahraða hafa eitthvað um það að segja hvort að fyrirtækin 

þyrftu á slíkri vinnu að halda. Auk þess væri kosturinn við smærri fyrrtækin sá að 

stjórnandinn sem leggur línurnar fær ákveðið feedback (viðbrögð) frá starfsfólki þegar 

hann ræðir beint við starfsfólk um stefnu fyrirtækisins. Hann sagði : 

”já ég mundi nú segja það ef þú ert með lítið fyrirtæki þar sem að allir eru 
nátengdir að þá ertu að tala um minna en 20 manna fyrirtæki…að þá hérna 
er svo sem þessi skilaboðahraði miklu meiri og hérna og þú ert að fá miklu 
meira feedback sem stjórnandi, þar og svona heldur en þegar fyrirtæki eru 
orðin stærri að það væri miklu meiri þörf fyrir tíðari stefnumótun í stærri og 
miðlungs og stórum fyrirtækjum, heldur en smærri fyrirtækjum svona 
aðallega til að koma þessu til skila”. 

Viðmælendur voru þó ekki alveg á sama máli um það hvort að stefnumótunarvinna 

væri nauðsynleg fyrir öll fyrirtæki. Viðmælandi 8 taldi að í fámennum fyrirtækjum væri 

það nóg fyrir stjórnandann að vera með hugmyndirnar í höfðinu og útskýra hlutina bara 

fyrir tveimur til þremur næstráðandi. Hann sagði svo að með stærri fyrirtæki: 
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 „þarftu að virkja miklu stærri hóp og auðvitað hafa með af því að fólk er 
miklu áhugasamara að vera með í einhverju sem það fær að skapa sjálft, en 
að það sé skipað þú átt að gera þetta og þú átt að gera hitt, þannig að fólk 
fær í raun og veru að skilja af hverju þetta var niðurstaðan, þá auðvitað gerir 
maður það með umræðu og kallar eftir hugmyndum“ 

Viðmælandi 2 sagði að stærðin skipti ekki máli hvort fyrirtæki ættu að leggjast í slíka 

vinnu, „ég held að það sé nú bara mikilvægt fyrir öll fyrirtæki“. Stærð fyrirtækja virðist 

hafa eitthvað um það að segja hvernig fyrirtækin geti brugðist við. Einn viðmælandinn 

sagði:  

“já ég held það ég held að það sé alveg klárlega mikið um það að segja ég 
held að þessi smærri fyrirtæki stökkvi meira á tækifærin heldur en þessi 
stærri eru svona eru meira svona trú einhverri stefnu sem þau marka og við 
erum svona svolítið á mörkunum þar, svona við erum svolítið að stökkva 
eitthvað annað en við höfðum kannski séð fyrir okkur og erum kannski alltaf 
opnir fyrir því og þar kannski liggja tækifæri minni fyrirtækja, gegn þessum 
stærri að þau geta svona brugðist við svona einhverjum sveiflum sem koma 
óvænt…sko einhverjum áhrifum og stokkið á einhvern svona vagn einhver 
staðar og við erum dálítið þar sko líka”.  

Stærð fyrirtækjanna á ekki að skipta máli hvort farið er í þessa vinnu, segir 

viðmælandi 7 og er stjórnandi fyrirtækis sem er eitt af umfangsminni fyritækjunum í 

þessari rannsókn: 

 „ég held að það sé nú bara mikilvægt fyrir öll fyrirtæki…auðvitað fara menn 
mis djúpt í það eftir því hvað starfssemin er flóknari og viðameiri, en ég held 
að þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki vanmeti oft nauðsyn þess að fara í 
þessa vinnu“. 

 

5.1.2 Þörf 

Þegar lögð er til grundvallar þörfin fyrir stefnumótunarvinnunni meðal fyrirtækja í dag 

að þá kom það fram venjulega í lok viðtalanna, þ.e. hvernig viðmælendur skynjuðu 

þörfina á slíkri vinnu. Fyrsti viðmælandi lýsir því á þessa leið: 

„reksturinn settur upp … á bara að vera þannig að um leið og þú ert að fara 
út af kúrs að þá náttúrlega hringja einhverjar bjöllur … þá leiðréttir þú 
kúrsinn og þú verður náttúrlega að endurmeta og þú verður að taka þessa 
scenario analysu fram í tímann … bíddu er eitthvað í þjóðfélaginu að 
breytast skilurðu … hvernig verður þetta eftir fimm ár … verðum við að 
investara núna setja upp öfluga vefverslu og svo framvegis erum við að 
færast þangað eða er bara heilsa og vellíðan … er þetta orðið en sterkara 
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trend en áður  … þannig að gosið er að fara niður og þurfum við að 
balancera þetta meira út í hollustu“.  

Viðmælandi 2 taldi þörfina vera til staðar, en hann sagði: „já auðvitað er maður alltaf 

að hugsa þetta, þó að það sé ekki verið að setja mikið niður … þó að við höfum frestað 

eitthvað en það er þörf fyrir stefnumótunarvinnu ég held að það sé alveg klárt“. Þörfin 

fyrir stefnumótun og að setja hana fram þannig að hún sé sýnileg öllum sem hana snerta 

telur þriðji viðmælandi hafa aukist með því sem tímanum líður. 

„Það er miklu meiri þörf á því núna það er klárt að þú þarft að miklu meira 
að koma skýrum skilaboðum til þeirra starfsmanna varðandi stefnu 
rekstrarins heldur en var hér áður fyrr“.  

Og hvað tímalengdin á að að vera á milli slíkrar stenumótunarvinnu segir sami 

viðmælandi skýrt og skorinort „minimum ár“.  

Viðmælandi 5 sagði varðandi hversu reglulega sé þarft að taka slíka 

stefnumótunarfundi innan hans reksturs:  

„síðan þá höfum við farið svona árlega yfirleitt… stundum höfum við sleppt 
ári í svona stefnumótunarvinnu … þannig að þetta hefur verið svona að 
jafnaði árleg hjá okkur þar sem við hittumst að hausti og förum yfir þessa 
hluti og tökum svona styrkleika og veikleika“. 

Þörfin fyrir því að taka reglulega stefnumótun fer vaxandi vegna örari breytinga í 

umhverfi fyrirtækjanna. Viðmælandi 8 kemur inn á þetta atriði þegar rætt er um hver 

tímalengdin ætti að vera á milli stefnumótunarvinnu skipulagsheildar þeirrar sem hann 

stjórnar. Hann segir:  

„sko eftir því sem að umhverfið er breytilegra því dynamískara þeim mun 
mikilvægara er náttúrulega að vera alltaf að endurskoða og uppfæra 
stefnuna … ef bara umhverfið er lítið að breytast að þá náttúrulega geturðu í 
eitt skipti ákveðið að þetta er bara það sem þarf að gera og gerir það næstu 
15 árin … en hérna að hraðinn í öllu öðru er bara orðin svo miklu meiri að þú 
þarft miklu meira að vera á hérna tánum“. 

5.1.3 Þekking 

Þegar farið var í það að kanna þekkingu viðmælenda á hinum ýmsu verkfærum 

stefnumótunar að þá var ýmislegt sem þeir könnuðust við og annað ekki. Fyrsti 

viðmælandi hafði svo að orði þegar hann var spurður út í Balanced scorecard:  
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„við höfum ekki kosið okkur að nýta okkur balanced scorecard og nýtum 
okkur best of breed bara úr öllum áttum og fylgjumst með og mælum 
reglulega ánægju starfsmanna sem er nú eitt af fjórum markmiðum sem er 
að hafa ánægjuna yfir ákveðnu gildi sem er mælt fjórum sinnum á ári og 
ánægju viðskiptavina og miðlum þeim upplýsingum því áfram og vinnum í og 
stofna umbótaverkefni í kjölfarið á því og svo framvegis sko þannig að þetta 
er allt practice“. 

Einnig þekkti hann til svót og sagði: „jú jú við svót greinum einstaka vöruflokka eða 

greinum ákveðnar aðferðir eða markaði … það er eitthvað sem við notum oft“.  

5.1.4 Viðhorf 

Þegar kom að því að meta viðhorf viðmælaenda gagnvart hugtakinu stefnumótun þá 

gætti ákveðinnar tortryggni í upphafi samtalsins. Fyrsti viðmælandi lýsti sinni skoðun á 

þá leið:  

„stefnumótun sko þetta fer sko smá í taugarnar á mér þetta orð sko að þar 
alltaf lagður að mér sá skilningur að þegar maður fer í stefnumótun að þá  er 
það bara hér er eitthvað alveg nýtt sem er að fara gerast og við þurfum 
einhverja utanaðkomandi aðstoð“.  

Þegar líða tók á viðtölin að þá var viðhorf stjórnenda gagnvart 

stefnumótunarvinnunni orðið öllu jákvæðara og viðmælendur farnir að skynja betur 

nauðsyn hennar, Svar fyrsta viðmælanda við spurningunni um hversu langt þurfi að líða 

á milli funda um mótun stefnu fyrirtækja að var: 

„það er alltaf meiri og meiri kröfur til þess ef þú ert ekki á tánum í 
rekstrinum þínum og þá er ég ekki að tala um kostnaðarlega heldur í hvaða 
átt þú ert að fara að þá bara slide-a hlutirnir og keyra ultimately í öngstræti 
og þetta á ekki að vera þannig að þú ert að fara á einhverjum fimm ára fresti 
í einhverja major vinnu heldur á þetta vera bara ongoing verkefni“. 

Viðmælandi 2 tók í svipaðan streng þegar líða tók á viðtalið en hann sagði: „Já ég 

held bara að þegar maður fer að tala við þig um þetta að þá rifjast meira upp líka að við 

þurfum að vinna meira eftir þessu í þessum hugleiðingum“. Hann nefndi einnig upplifun 

sína af námi í stefnumótunarfræðum og hvernig það hefur tengingu inn í 

raunveruleikann.  

„Manni fannst þetta svona dálítið loft sko …  eða svona erfitt að tengja þetta svona … 

en samt svo kemur þessi hugsun sko og þetta er brilliant að hugsa þetta svona“.  



 

62 

Meðal þeirra lykilstjórnenda fyrirtækja sem sögðu að ekki væri unnið eftir neinni 

skriflegri og yfirlýstri stefnu, var samt sem áður jákvætt viðhorf gagnvart slíkri vinnu. 

Viðmælandi fjögur hafði svo á orði: „það hefur ekkert verið í kortunum … en það er 

klárlega eitthvað sem ætti að fara skoða“. 

Annar stjórnandi í fremur ungu fyrirtæki, sem vaxið hefur hratt á undanförnum árum, 

segir að það hafi verið á stefnuskránni lengi að leggjast í stefnumótunarvinnu. Það hafi 

þó fallið alltaf undir þann hatt að það væri mikilvægt verkefni að fara í, en ekki 

aðkallandi verkefni sem verða ofan á í forgangi. 

 Viðmælandi segir að það geti breytt miklu fyrir sinn rekstur ef stefnan væri skýrari og 

segir: 

  „þá einhvern veginn er meiri tilhneiging til þess að bíða og sjá það sem 
gerist… er að allavegana að þá lendi menn meira í því að vera slökkva elda að 
vera bæði í mikilægum og aðkallandi verkefnum að þau eru þau alltaf 
háværari og það sem þau hjóla mest í“.  

Þegar fyrirtæki setja upp skilvirkara fyrirkomulag á rekstrinum getur það yfirleitt 

dregið úr ákveðnum vandamálum og lýsir hann því svo „já ég held að ef þú ert með 

þessa hluti á hreinu að þá minnkar slökkviliðsstarfið til lengri tíma að ef þú gefur þér 

tíma í þetta“. 

5.1.5 Starfsumhverfi 

Umhverfisaðstæður fyritækja er grundvallaratriði þegar marka skal ákveðna stefnu. 

Innra og ytra umhverfi verður að greina vel og meta hvar ógnirnar og tækifærin kunna 

að liggja. Hvað ytra umhverfið varðar að þá eru það þættir eins og lög og reglur, 

keppinautar og einnig hver samningsstaðan er gagnvart birgjum sem eru mikilvægar í 

rekstrarumhverfi fyrirtækja (Katrín Olga Jóhannesdóttir, 1999).  

Viðmælandi 1 var nokkuð ánægður með stöðuna í dag lýsti aðstæðum í 

starfsumhverfinu sínu á þá leið: 

„það er nú bara  þannig í framleiðslu og innflutningi að ef að stærsti aðillinn 
á markaðnum ákveður að vera ekki með vöruna í vöruvali að þá er svolítið 
forsendunum kippt undan sko þannig að það er svona stærsta challengið 
sem við glímum við svo náttúrulega eru ytri aðstæður ágætlega hagkvæmar 
núna maður finnur bara að það markaður er að stækka núna vaxandi 
kaupmáttur og annað slíkt að er allt að koma tilbaka“.  
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Viðmælandi 2 ræddi ákveðna kosti liggja í viðskiptaumhverfinu fyrir 

matvælaframleiðendur en hann sagði: 

“ mér finnst það bara fínt að það er hérna markaðurinn er kaupum mikið 
íslenskt og virðumst velja íslenskt umfram erlent ég held að það sé bara, það 
er bæði svona hollusta og trú við það sem íslenskt er og svo er klárlega bara 
gæði hér og góð á flestum stöðum“. 

Einnig nefndi hann fjarlægðina við aðra markaði ákveðinn kost en hann hafði svo að 

orði: 

 „við erum náttúrurlega verndaðir af fjarlægð og eflaust er bara þægilegri 
fyrir okkur matvælaframleiðendur hér bara flutningur er dýr og síðan er 
dagvara þess konar er bara hérna lifir ekki af flutninginn“.  

Fjarlægðin kemur fyrir í svari þriðja viðmælanda en honum fannst umhverfi 

matvælaframleiðanda á Íslandi krefjandi að vissu leyti hvað eftirlitið varðaði, en það 

hafði líka vissa kosti og lýsti því þannig: 

„ég mundi segja það tvímælalaust þá sérstaklega fóðrið…þú sérð bara 
hvernig það fer í kjúklingaframleiðslu og öðru slíku…að þá eru þeir mjög 
háðir fóðurframleiðsluhlutanum að þar sé ég bara og veit að reglugerðinar 
eru miklu eða reglugerð og eftirlit  er miklu stífara þar en annar staðar 
…vegna þess að við erum mikið til sjúkdómafrí að þá skilur maður það … að 
maður vilji vernda það en maður skilur ekki að salmonellu tilfelli sé trítað 
sem hérna einhvers konar faraldur þegar þetta er bara í matvælum að þá 
segir maður bara að íslenskur landbúnaður og íslenskar landbúnaðarvörur 
eru þær hreinustu í heimi en þær kosta miklu meira“. 

Sami viðmælandi talar þó um að þetta umhverfi sé ekki gott til útflutnings, en hann 

segir :  

„þar er einn stór þrándur í götu sem kallast eftirlitsiðnaður og við teljum að 
lagasetning að það sé alltof mikið um það að lög og reglugerðir 
evrópusambandsins séu teknar upp óbreyttar hér í slíku örríki sem við búum 
í … fyrir utan það að við höfum fullan rétt að aðlaga reglugerðir 
evrópusambandsins en það er bara ekki gert það er ekki gert mannskapur í 
þetta og þetta er að verða samkeppnishamlandi fyrir íslenskan 
matvælaiðnað sérstaklega fyrir okkur sem erum í útflutningi sérstaklega þar 
sem við sitjum ekki við sama borð og samkeppnisaðilarnir“.  

Starfsumhverfið er ekki það sama virðist vera fyrir alla matvælaframleiðendur á 

Íslandi, þar sem tollar og önnur mál hafa eitthvað um það að segja. Fimmti 

viðmælandinn orðar það þannig:  
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„ég held að mörgu leyti sé það bara ágætt svona umhverfið hérna heima … 
við erum bara nokkuð sátt við það og gengur þannig vel að eiga við bæði 
yfirvöld og hérna … og markaðinn ef maður getur sagt sem svo, en það sem 
að gerir okkur svolítið sérstök náttúrulega er að okkar bransi hangir svona 
utan í landbúnaðargeiranum, ísgerð er unnin úr landbúnaðarvörum og við 
erum að kaupa undanrennuduft sem er aðal hráefnið það er hráefni 
innanlands sem við getum ekki flutt inn þannig að þar af leiðandi er 
tollvernd í því sem við erum að nota í framleiðsluna og ef við mundum fá 
þetta á heimsmarkaðsverði að þá væri þetta helmingi ódýrara þannig að við 
erum svona undan í þessum reglum öllum“.  

Misjafnt var viðhorf stjórnenda gagnvart þeim aðstæðum sem viðskiptaumhverfi á 

Íslandi býður upp á, en sjötti viðmælandi taldi umhverfið miður gott og sagði það erfitt 

fyrir sitt fyrirtæki:  

„óstöðug stjórnvöld og lélegan gjaldmiðil það er ekkert sem mælir með því 
að vera í buisness á landinu“ einnig sagði hann að „þú ert með stjórnvöld 
sem eru með enginn tengsl við atvinnulífið og ert með forystumenn 
atvinnulífsins sem eru ekki með tengsl við atvinnulífið“.  

Stjórnmálin skarast að miklu leyti inn í rekstrarumhverfi fyrirtækjanna og breytingar á 

skattaumhverfinu veg þar þungt. Viðmælandi 6 heldur áfram að ræða erfitt umhverfi í 

matvælaiðnaði á Íslandi og segir stjórnvöld halda uppi ákveðnum óstöðugleika og lýsir 

þeim þannig: „þau eru bara óvissu faktor … þú ert bara hérna korter í áramót að þá er 

bara skattabreyting“.  

Gengi krónunnar er áberandi í umræðunni. Viðmælandi 7 nefnir það við rannsakanda 

hvernig staða krónunna er mikill þrándur í götu þeirra er starfa við  innflutning. Hann 

segir í svari við spurningu um hvort aðstæður fyrir matvælaframleiðendur á Íslandi eða í 

nágrannaríkjum séu minna eða meira krefjandi. Hann orðar það svo:  

 „ég geri mér ekki alveg grein fyrir því … en það er þessi óstöðugleiki og efnahagslegi 

óstöðugleiki og lágt gengi krónunnar sem gerir manni erfiðara fyrir og hérna og erfitt 

fyrir alla innflytjendur“.  

Viðmælandi 7 tók undir þessi orð um óvissuna í gengismálunum og áhrif þess á 

starfsumhverfi matvælaframleiðanda. Hann lýsir upplifun sinni á þann veg: 

 „þetta er svona dæmi um ytri þátt og mögulega ógnun, þar sem 
aðstæðurnar eru okkur ekki hliðhollar að það er eins og núna að maður fer 
varlega í öllum fjárfestingum… af því maður veit ekki hvað gerist. Það er búið 
að vera óvissuástand í Íslensku efnahagslífi frá 2008 og þetta hefur kannski 
aðaláhrifin á svona einhverjar stærri ákvarðanir, ef maður er að hugsa um 
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stórar fjárfestingar og annað slíkt að þá er akkúrat núna metum við það svo 
að nú sé tími til komim að lágmarka áhættuna …. það eru blikur á lofti í 
gengismálunum og maður veit í rauninni ekkert hvar krónan kemur til með 
að standa eftir 3 mánuði eða 6 mánuði“ 

Viðmælandi eitt ræddi stærð markaðarins sem ákveðna hindrun í því umhverfi sem 

hans fyrirtæki framleiðir fyrir, en hann orðaði það svo: 

“á bara 170 þús manna markaði það er náttúrlega bara ekkert einfalt eða 
fýsilegt… og svo náttúrulega út af stærðinni að þá getum við sagt að búum 
við cost disatvantage … að því að við erum náttúrulega með húsnæði og 
vélbúnað sem að getur annað í sjálfu sér miklu miklu meira … þetta er 
þannig bransi að við getum ekki keypt bara einhverjar kettlinga skilurðu þú 
verður það er bara ákveðinn fjárbinding að búa til brugghús“.  

Í sama streng tekur viðmælandi átta varðandi erfiðleikanna sem stafa af smæð 

markaðar. Bæði hann og viðmælandi eitt stýra tveimur af stærri fyritækjum 

rannsóknarinnar. Hann segir:  

„það eru náttúrlega kostir og gallar að vera á svona litlum markaði við erum 
náttúrurlega… við eigum erfitt með að skapa stærðarhagkvæmni við erum 
bara 330 þús … þannig að við getum ekki keyrt sömu vörulínur samfellt það 
þarf alltaf að vera stoppa og skipta og hérna, en að öðru leyti í sjálfu sér 
hefur umhverfið verið sko svona heilt yfir þokkalegt fyrir utan þessar sveiflur 
sem koma reglulega það kannski markast af því að svokölluð 
eftirspurnarteygni í kjöti er mjög lítil það þarf kannski bara 5 % offramboð til 
að lækka verði á markaði um 30 %“. 

Viðmælandinn ræðir einnig aðra þætti í starfsumhverfinu og kemur inn á meðal 

annars umræðuna um tollavernd: 

 „ja þetta er náttúrlega í eilífðri umræðu og ljóst að það eru mismunandi 
hagsmunir og mismunandi skoðanir það eru náttúrurlega sumir sem færa 
góð rök fyrir því að verja innlendan landbúnað … og það er náttúrlega sem 
að margar þjóðir gera en svo eru náttúrulega aðrir sem vilja kaupa hlutina 
þar sem þeir eru ódýrastir…þannig að þetta er náttúrulega eilíf umræða í 
sjálfu sér“. 

 

5.1.6 Útrás 

Ásókn á erlenda markaði er mörgum viðmælendum hugleikið og því eru þeir spurðir um 

mikilvægi þess að leggjast í stefnumótunarvinnu, áður en í slíka för er haldið. 

Viðmælandi 1 taldi vinnuna nauðsynlega. Hann sagði: 
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 „en ef þú ætlaðir á erlendan markað að sjálfsögðu þarftu að fara í 
stefnumótun varðandi það verkefni og hvort að yfirhöfuð þú ætlar að fara í 
þá átt þannig að jú jú það er hægt að svara því játandi að því leitinu til en 
það er svo margt annað sem það hefur í för með sér“.  

Að spara sér sporin er ein af þeim samlíkingum sem viðmælandi dregur upp, þegar 

spurning um nauðsyn stefnumótunarvinnu fyrir útrás og mikilvægi þess að taka 

greiningu á óþekktum aðstæðum til að einfalda virðiskeðjuna. Viðmælandi 6 lýsir því 

þannig: 

„það er hvetjandi fyrir okkur að við verðum að vera með konseptið alveg 
niðurnjörvað til að fara á næsta stað og einfalda það og svona … og ég held 
að þú farir ekki sem ókunnugur inn á markað sem þú þekkir ekki, án þess að 
vera með vel mótað konsept í alla enda … í framlínunni og bakendanum og 
fá þá virðiskeðjuna og framkvæmdarhliðina það er oft nánast ómögulegt að 
fylgja xxx að því að það er svo flókin bakhliðin við komumst upp með 
ýmislegt hérna heima þekkjum markaðinn og þekkjum virðiskeðjuna og 
spörum okkur skref þar“. 

Flestir þáttakendur rannsóknarinnar voru sammála um að taka þessa greiningu og 

vinna heimavinnuna þegar rætt var um ásókn á erlenda markaði . Viðmælandi 7 hafði 

svo á orði:  

„ég held að sé bara mjög mikilvægt að vinna heimavinnuna sína áður en 
maður fer af stað í svoleiðis hluti ef menn á annað borð meta það svo að það 
séu tækifæri til að sækja á erlenda markaði“. 

5.1.7 Menntun 

Hvað menntun stjórnarmanna fyrirtækjanna varðar þá kom í ljós að flest voru fyrirtækin 

með stjórnarmeðlimi sem voru með fjölbreytta menntun í farteskinu. Fyrsti viðmælandi 

svaraði svo leiðandi:  

„við erum með nokkuð ólíkan bakgrunn menntunarstigið er tiltölulega breytt 
allt frá engri menntun og upp í allskonar masterspróf og kynjahlutfallið það 
er svona dálítil slagsíða á karlmenn“. 

Menntun og reynsla hefur eflaust mikið um það að segja hverjir sitja á stjórn 

fyrirtækja, en viðmælandi 3 segir tengslanet einstaklinga mikilvægt þegar kemur að 

ráðningu í stjórn fyrirtækja. Viðmælandi svaraði spurningu um fjölbreytni í menntun og 

reynslu stjórnar í sínu fyrirtæki „já já tveir lögfræðingar og einn viðskiptafræðingur en 

ég horfi mikið á tengingarnar því þær skipta miklu máli“. 
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5.1.8 Stefna 

Spurningin um hvort unnið sé eftir ákveðinni stefnu og hvort framsetning hennar sé skýr 

var ein af lykilspurningum rannsókanrinnar. Svörin sem rannsakandi fékk voru að mestu 

leyti nokkuð skýr og svaraði fyrsti viðmælandi á þá leið:  

„ég meina við erum með mjög skýra sýn á reksturinn og þú getur fundið það 
líka á heimasíðunni ég held að þríhyrningurinn okkar sé þar en þetta er 
svona framtíðarsýnin er að vera fyrsta valviðstaða fyrir neytendur en svo 
erum við með ákveðinn fjögur grunnmarkmið en nei sennilega er það ekki á 
heimasíðunni en þú getur fengið það hjá mér fjögur skýr markmið varðandi 
reksturinn varðandi arðsemi og varðandi ánægju starfsmanna og varðandi 
ánægju viðskiptavina og svo varðandi hlutfall af nýjum vörum“.  

En hvað framsetningu og sýnileika stefnunnar varðaði gagnvart starfsfólkinu að þá 

svaraði viðmælandi 1 á þá leið: „já hún hangir bara uppi fyrir framan alla… 

eilífðarmarkmiðið er náttúrulega að kynna markmiðið fyrir öllum starfsmönnum þannig 

að allir vita í hvaða átt við erum að labba en það er bara on going verkefni“. Unnið er 

eftir stefnu hjá fyrirtæki þriðja viðmælanda en hann segir:  

„já já hún hefur verið mjög skýr og það er ágætt að skulir koma og ræða við 
mig núna … við erum að leggjast í stefnumótunarvinnu af því hingað til hefur 
stefnan bara verið sú að eflast og stækka og bæta framleiðslugetu og nú 
höfum við sagt að við erum komin á þá stærð að við viljum ekki stækka 
meira, þetta fer að vera erfitt að bæta við markaði fyrir næstu þúsundi 
tonna þannig að það hefur verið hingað til stefnan … að stækka og fjölga 
mörkuðum“. 

Í einu af stærri fyrirtækjunum sem tóku þátt í rannsókninni hafa framkvæmdastjórn 

og aðalstjórn ákveðið samráð í því að móta stefnu fyrirtækisins. En lykilstjórnandi þess 

fyrirtækis segir það samstarf vera svo hljóðandi: 

 „sko það er þannig að stjórnin tekur þessar stóru ákvarðanir og má segja 
mótar stefnuna með lykilstjórnendum … en hérna auðvitað er þetta einhvers 
konar samstarf ef það er mikil gjá milli stjórnenda og stjórnar ekki það að 
maður sé alltaf sammála en menn þurfa að ganga svona nokkurn veginn í 
takt …en hérna stjórnin hefur náttúrulega úrslitavaldið“.  

Framsetningin á stefnunni er einnig vel fram sett hjá fyrirtæki síðasta viðmælanda. Til 

dæmis blasti hún við rannsakanda í inngangi skrifstofunnar. Viðmælandinn segir hana 

einmitt liggja inni á heimasíðu fyrirtækisins og vera sýnilega öllum starfsmönnum. Hann 

lýsir því svo:  
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„við náttúrulega höfum í nokkur skipti farið í gegnum og uppfært okkar 
markmiðasetningu og stefnur og það er nú hluti af þessu hér inni til dæmis 
…markmiðasetning það er einn hlekkur hérna þannig að hérna er til dæmis 
er á heimasíðunni er í raun og veru það sem við köllum stefnulýsing“. 
Viðmælandi bætir svo síðar við: „þannig að það eru starfshættirnir … og við 
erum búnir að gera þessi lykilatriði mjög sjáanleg og hér er útfærð 
stefnulýsing og gæðastefna og umhverfisstefnan og annað slíkt“. 

5.1.9 Aðstoð 

Þegar viðmælendur voru spurðir um það hvort að fyrirtæki þeirra sæktu í einhverja 

sérfræðiaðstoð við að móta stefnu þeirra, var t.d. viðmælandi 1 með þau svör að 

„stefnan er nokkuð clear en ef að það er einhverjar svona major vinnur sem 
að þarf eins og til dæmis að breyta hugarfari eða einhverri taktík að þá fáum 
við einhverja utanaðkomandi aðstoð“.  

Stærð málanna virðast hafa eitthvað um það að segja hvort að fyritæki leiti sér 

aðstoðar, en viðmælandi 8 segir fyritæki sitt bæta við sig kröftum í stærri málum. Hann 

segir:  

„auðvitað er það náttúrlega þannig að þessir svona lykilstjórnendur vinna 
mál fyrir stjórnina það er bara yfirleitt þannig … vinna greiningar og gögn 
sem eru síðan til þess að mæla einhverjum málum og stundum eru fengnir 
utanaðkomandi ráðgjafar ef það eru stærri mál“.  

Minni og einfaldari stefnuviðmið fyritækja virðast ekki þurfa sömu sérfræðiaðstoð og 

þau stærri.Samkvæmt þriðja viðmælanda segir hann stefnu þeirra einfalda og að þau 

geti unnið sjálf sína stefnumótun. Hann orðar það þannig : 

 „við höfum alltaf gert þetta hana sjálf og hún er afskaplega einföld og hún 
byggist upp á svót greiningu en það verður dálítið að taka tillit til þess í 
þessum bransa sem við erum í er að hann er svo rosalega breytilegur og það 
er mjög flókið og vandasamt verk að tryggja framleiðslunni hráefni“.  

Fyrirtæki fimmta viðmælanda er gamalt og gróið fjölskyldufyrirtæki, sem búið hefur 

við stöðugan vöxt frá upphafi og hann segir frá þeirri sérfræðiaðstoð sem fyrirtækið 

hefur notið við stefnumótun þess:  

„Okkar stefnumótunarvinna byrjar svona upp úr 1990, svona þegar farið er 
að hugsa um þetta … að þá var faðir minn hérna framkvæmdarstóri og hérna 
og var frá upphafi og stofnandi og hérna og þá fer hann að hugsa aðeins 
þessa hluti og svona … og var þessi frumkvöðull náttúrulega og var með allt í 
sínum skúffum bara pantaði inn og hafði tímann hjá fólkinu og fyrirtækið að 
stækka upp fyrir það að hægt væri að hafa næga yfirsýn … að þá fór hann og 
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fékk ráðgjafa og hérna var og þá var farið í svona fyrstu 
stefnumótunarvinnuna“. 

Sérfræðiaðstoð við stefnumótunarvinnu getur verið af hinum ýmsa toga og er 

fyrirtæki viðmælanda 6 að nýta sér mastersverkefni nemenda við sína mótun á stefnu. 

Hann segir í svari við spurningu um nýtingu á sérfræðiaðstoð við stefnumótun sína: 

„við erum reyndar með eitthvað mastersverkefni í gangi sko… sem er í 
stefnumótunarvinnu fyrir okkur og ég hugsa að við tökum þeirra verkefni og 
vinnum upp úr því eitthvað… svona þannig að við höfum það svona skriflegt 
hvað við stöndum fyrir og hver gildin eru og hver framtíðarsýnin“.  

Fleiri fyrirtæki nýta sér krafta úr háskólasamfélaginu og virðast því vera í leit að því 

nýjasta úr fræðunum. Viðmælandi 8 ræddi um þá aðstoð sem fyrirtæki hans fær þegar 

kemur að ákveðinni enduruppfærslu á stefnumótun skipulagsheildarinnar. Hann lýsir 

þeirri aðstoð þannig: 

„já að taka hlutina upp á nýtt og við erum eiginleg bara svolítið að taka þetta 
upp á nýtt og hérna til dæmis fengum í raun utanaðkomandi ráðgjafa í þetta 
með okkur og þetta er eiginlega vinna sem hófst fyrir þremur árum og við 
erum að ljúka við uppfærsluna núna þannig að fengum Friðrik Larsen og 
Þröst Ólafs… Friðrik er að kenna upp í HÍ og Þröstur í HR…þannig að við 
tókum bara ítarlega greiningu á virðiskeðjunni og öllum meginþáttum…og 
þetta var í rauninni með öllum lykilsölumönnum og þetta voru allt að 25 til 
30 bls og búið að greina þetta með allt það sem máli skiptir og síðan er 
hérna meðal annars stefnulýsing …alveg eins og ég sagði að stefnulýsing fyrir 
fyrirtækið allt … að þá var gerð hérna stefnulýsing fyrir hverja megindeild og 
síðan eru gerðar hérna aðgerðaráætlanir og hvernig við ætlum að ná okkar 
markmiðum“. 
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6  Umræða 

Lykilþættir í stefnumótun skipulagsheilda er að greina stöðu þeirra út frá innra og ytra 

umhverfi og tengja þær við væntingar sem stjórnendur skipulagsheildanna hafa til stöðu 

þeirra á markaði. Þegar þeirri greiningu er lokið er hægt að meta það hvaða raunhæfu 

stefnu er hægt að setja sér. Markmiðið er að ná viðvarandi samkeppnisforskoti á aðra 

aðila innan sama markaðar. Langtímamarkmið skipulagsheilda felast oft í því að ná stóra 

sigrinum sem er að vera „efstir á töflunni“, þ.e. með yfirburða samkeppnisstöðu, en sú 

staða næst ekki nema að það sé búið að vinna alla þessa smáu sigra sem þarf að vinna á 

öllum sviðum fyrirtækisins. Þessir smáu sigrar nást með skilvirku fyrirkomulagi og réttu 

sniðmáti sem miðar að því að auka samkeppnishæfni rekstursins og þar með bæta 

varanleika skipulagsheildarinnar (Porter, 1996).  

Stjórnendur fyritækja þurfa að einsetja sér ákveðnar verklagsreglur þegar þeir 

yfirfara hvern þátt innan skipulagsheildarinnar. Þeir verða að líta á hvert smáatriði á 

hlutlausan og gagnrýnin hátt.  Greining á bæði innri og ytri þáttum skipulagsheilda getur 

verið mjög upplýsandi fyrir stjórnendur þeirra um það sem betur má fara í rekstrinum. 

Þegar lagt er af stað í slíka greiningarvinnu á að meta umhverfisaðstæður og 

markaðinn., Stjórnendur fyrirtækja hafa úr hinum ýmsu greiningartækjum 

stefnumótunarfræðanna að moða í þeirri vinnu.  

Samkvæmt niðurstöðum úr viðtölum rannsóknarinnar þá var það verulega misjafnt 

að hvaða marki fyrirtækin stunduðu reglubundna stefnumótun. Sum fyrirtækin voru 

ekki búin að móta sér neina sérstaka stefnu og svo voru önnur sem fóru í það að 

endurmeta sína stefnu með reglulegu millibili. Niðurstöðurnar eru því í samræmi við 

niðurstöðu rannóknar sem framkvæmd var 2007 sem bar heitið Stefnumótun í 

íslenskum skipulagsheildum. Þar voru ríflega 57 % aðspurðra stjórnenda fyrirtækja sem 

sögðu að rekstur þeirra undirgekkst formlega stefnumótun (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

Runólfur Smári Steinþórsson og Helgi Gestsson, 2011).  

Rannsakandi leitaði eftir því í þessari rannsókn, ólíkt rannsókn Inga Rúnars 

Eðvarðssonar og félaga (2011), að kanna einnig viðhorf stjórnenda til þessarar 

stefnumótunarvinnu. Ástæðurnar fyrir skorti á stefnumótunarvinnu voru margvíslegar. 
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Helstu skýringar voru þær að stjórnendur skorti tíma í að fara í slíka vinnu og það væri 

ekki nógu aðkallandi fyrir reksturinn að ráðast í hana. Einn viðmælandinn benti á að 

hann væri mjög tímabundinn við það að slökkva elda hér og þar, en hann teldi líklegt að 

með því að fara slíka vinnu væri hann hugsanlega að minnka slökkvistarfið.  

Venjulega var það yfirstjórn fyrirtækjanna sem markaði stefnuna hjá þeim 

fyrirtækjum sem voru búin að fara í formlega stefnumótun. Oft nutu þessi fyrirtæki 

aðstoðar framkvæmdarstjórnarinnar og annara starfsmanna til dæmis við vinnslu hinna 

ýmsu greininga sem tengdust rekstrinum. Margir stjórnendur voru sammála í því að 

þörfin fyrir sérfræðiaðstoð væri nauðsynleg þegar um umfangsmiklar breytingar væri að 

ræða innan skipulagsheildarinnar.  Það var álit allra stjórnenda að stefnumótunarvinnan 

væri mikilvæg vinna. Hinsvegar þótti nokkrum þeirra að þessi vinna væri aðallega fyrir 

stærri skipulagsheildir, því að á meðal minni fyrirtækin gæti stjórnandinn séð um að 

bera stefnu fyrirtækisins manna á milli.  

Viðmælendur voru allir sammála um að þörfin fyrir yfirlýsta stefnu væri meiri hjá 

stærri fyrirtækjum, þar sem hún ætti að vera öllum starfsmönnum kunnug til að allir 

væru ynnu að sameiginlegu markmiði. Álit stjórnenda sem höfðu yfirlýsta stefnu hjá sínu 

fyrirtæki var á þá leið að mikilvægt væri að stefnan væri skýrt framsett og sýnileg. Eins 

og áður sagði þá nefndu sumir þeirra að hugsanlega væri nóg fyrir stjórnendur minni 

skipulagsheilda að hafa stefnuna bara í kollinum, en fyrir stærri fyrirtæki er það 

ómögulegt. Það rennir ákveðnum stoðum undir skýringar Daft (2007), sem segir að með 

stækkun skipulagsheilda fjölgar bæði deildum og stjórnendum og samhæfingarvandi 

eykst. Það eitt gefur ríka ástæðu til þess að skipulagsheildir móti sér sameiginlega 

stefnu, svo að allir geti róið í sömu átt (Daft, 2007).  

Mat rannsakanda er að jákvæð viðhorf og áhugi stjórnenda til 

stefnumótunarfræðanna fór vaxandi þegar líða tók á viðtölin. Einhverjir nefndu í byrjun 

samtals að þetta væri ekki eitthvað sem ætti við íslenskan raunveruleika. Þegar leið á 

samtalið töldu sumir þeirra að umræðan sjálf væri holl hverjum og einum, stórum sem 

smáum fyrirtækjum. Hvort sem að þörf væri á sérstakri greiningu eða ekki, voru þeir allir 

sammála um að ákveðnir umhverfisþættir í kringum rekstur matvælaframleiðanda væri 

mikill óvissuþáttur. Því þurfa fyrirtæki, sem opin kerfi, að búa yfir sveigjanleika til að 

geta tekist á við þær miklu breytingar sem koma frá ytra umhverfi þeirra (Árelía 
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Guðmundsdóttir og Jón Guðjónsson, 2013). Helstu óvissuþættirnir eru 

efnahagsumhverfið og stjórnmálin.  

Gengi krónunnar er til að mynda stór þáttur í rekstri margra þeirra sem þurfa að reiða 

sig á innflutning á hráefni fyrir sína framleiðslu. Í efnahagshruninu hækkaði 

innflutningskostnaður um helming sem varð einhverjum fyrirtækjum að fjörtjóni. Að 

sama skapi skapaðist ákveðið tækifæri fyrir marga innlenda framleiðendur. Það kom 

einnig fram í svörum viðmælenda að það er mat ákveðins hluta íslendinga að halda skuli 

uppi verndarstefnu til að skapa fæðuöryggi í framtíðinni (Hjörtur Ágústsson, 2009). 

Verndarstefnunni er haldið uppi af stjórnvöldum hverju sinni á misjafnan hátt. Skiptar 

skoðanir voru meðal stjórnenda á því hvort ýmsir tollar eigi rétt á sér eða ekki. Færa 

mætti mjög góð rök fyrir því að halda uppi verndarstefnu en mat margra var einnig að 

stjórnvöld skorti öll tengsl við atvinnulífið. Þar af leiðandi er viðskiptaumhverfi 

matvælafyrirtæki erfitt.  

Greiningartæki stefnumótunar taka á flestum þessum þáttum og setja slíkar 

aðstæður inn í jöfnuna. Flestir viðmælenda voru kunnugir SVÓT og nýttu sér það að 

einhverju leyti, hvort sem það var fyrir eina vörutegund eða fyrirtækið í heild. 

Sviðsmyndagreining var þeim þó ekki eins kunnugt um, sem kom rannsakanda nokkuð á 

óvart, en það tæki tekur einmitt á öllum þeim óvissuþáttum sem stjórnendurnir töluðu 

um að væru ríkjandi í viðskiptaumhverfi matvælaframleiðenda á Íslandi í dag. 

Sviðsmyndagreining gæti verið nytsamleg í slíkum aðstæðum, að mati rannasakanda, til 

að setja upp ólíkar sviðsmyndir um það hvaða aðstæður gætu komið upp á íslenskum 

matvælamarkaði í framtíðinni. Fræði sviðsmyndagreiningar gera þó kröfur um 

raunhæfar sviðsmyndir og einnig að vera unnar á faglegan hátt. Þannig geta þær veitt 

stjórnendum agað innsæi í hvaða atburðarás geti farið af stað. Með því að sjá fyrir sér 

ákveðnar aðstæður er hægt að vera með tilbúna aðgerðaráætlun gagnvart þeim 

breytingum sem gætu átt sér stað (Shoemaker, 1995). Viðmælendur höfðu flestir það á 

orði að þetta væri bæði hentugt í íslenskum aðstæðum og sniðugt tæki til að koma 

umræðunni af stað varðandi ýmis málefni sem snerta reksturinn.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru því á heildina litið þær að þær staðfestu fyrri 

rannsóknir um vaxandi þörf fyrir stefnumótun skipulagsheilda, vegna þeirra breytinga 

sem verða sífellt örari í umhverfi fyrirtækja. Í svörum stjórnenda kom fram að smæð 
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markaðar og ótryggt efnahags- og stjórnmálaumhverfi einkenni starfsumhverfi íslenskra 

matvælaframleiðenda. Þetta eru aðkallandi þættir fyrir stjórnendur fyrirtækja til að 

meta, með hjálp stefnumótunarfræðanna, svo tryggja megi varanleika reksturs þeirra.  

Rannsakandi telur því fulla þörf á auknum rannsóknum, kynningu og beitingu á faglegri 

sviðsmyndagreiningu fyrir íslenska matvælaiðnaðinn. Til dæmis virðist vera þörf á 

skýrum leiðbeiningum, í formi ráðgjafar og texta, fyrir stjórnendur um ferli 

sviðsmyndagreiningar.  
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7 Lokaorð 

Áhugi rannsakanda fyrir verkefninu vaknaði fyrst við ýmsar pælingar gagnvart notkun á 

sviðmyndagreiningu á íslenskum mörkuðum. Það lá fyrir nýleg sviðsmyndagreining fyrir 

íslenskt atvinnulíf, sem nefnd var sóknaráætlun Íslands 20/20. Út frá því óx hugmynd 

rannsakanda um að afmarka rannsóknarefnið við tiltekinn markað á Íslandi. 

Matvælamarkaðurinn íslenski varð síðan fyrir valinu sem rannsóknarefni, markmið 

rannsakanda var að kanna það hvort og hvernig stefnumótun matvælafyrirtækja á 

Íslandi fer fram og þá hvaða greiningartækjum er verið að beita. 

Tíðar breytingar í viðskiptaumhverfi íslenska matvælaiðnaðarins eru mikill 

óvissuþáttur fyrir stjórnendur fyrirtækjanna eins og fram kom í svörum þeirra. 

Rannsakanda var fyrirfram kunnugt um að ytri aðstæður matvælafyrirtækja væru mikill 

óvissuþáttur. Eitt af þeim greiningartækjum stefnumótunarfræðanna sem greint var frá í 

verkefninu er sviðsmyndagreining.  Það tæki er tilvalið að meta slíkt óvissuástand að 

mati rannsakanda. Það kom rannsakanda á óvart hversu lítið fyrirtækin unnu eftir 

fræðunum, en einungis hluti viðmælenda hafði vitneskju um fáein greiningartæki 

stefnumótunarfræðanna. 

Eftir að rannsakandi hafði lokið greiningu á viðtölum við stjórnendur 

matvælafyrirtækjanna virtist það vera stærð fyrirtækjanna, sem réði því hvort 

stjórnendur teldu þörf væri á slíkri reglubundinni stefnumótunarvinnu. Einungis 

helmingur fyrirtækja fylgdu skriflegri stefnu og var framsetning hennar bæði til 

fyrirmyndar og stefnan sýnileg öllu starfsfólki. Tekið skal fram að þar var um að ræða öll 

stærri fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni. Það kemur heim og saman við svör 

flestra viðmælenda rannsóknarinnar um að stærð fyrirtækja og nauðsyn þess að skrifleg 

stefna sé fyrirliggjandi. Þeir stjórnendur, sem voru ekki með neina yfirlýsta stefnu, sögðu 

að það væri í skoðun að fara í þetta ferli, en allt væri það spurning um tíma. 

Fyrri rannsóknir höfðu sýnt fram á að menntunarstig stjórnenda auki líkurnar á 

skriflegri stefnumótun, en samkvæmt þessari rannsókn var ekki hægt að greina mun á 

því hvort menntun stjórnarmanna hefði áhrif á hvort skipulagsheild þeirra hefði unnið 

stefnumótunarvinnu.  
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Stjórnendur, sem þurfa að ráðast í viðamiklar breytingar á sínum rekstri, höfðu þó 

frekar tilhneigingu til að þiggja sérfræðiaðstoð, en sú þjónusta virtist vera nokkuð sótt til 

háskólasamfélagsins.  

Rannsakandi telur þessa rannsókn gott innlegg í umræðuna um það hvernig 

stefnumótun er stunduð innan atvinnulífsins. Stór hluti viðmælenda þótti umræðan holl 

og sögðu margir þeirra hana vekja þá til umhugsunar eftir viðtölin. Umræðan um fræðin 

og veruleikann í viðskiptunum fær menn til að tala og meta sína stöðu og skoða 

stefnuna á ný. 

Viðhorf rannsakanda er að aukin fræðsla meðal stjórnenda fyrirtækja gæti veitt bæði 

fyrirtækjum þeirra og samfélaginu í heild aukna samkeppnishæfni. Það virtist vera ríkur 

áhugi innan þess hóp viðmælenda sem rannsakandi ræddi við, um að auka þekkingu 

sína í stefnumótunarfræðunum. Hvernig fáum við stjórnendur fyrirtækja á Íslandi til að 

tileinka sér hugsun stefnumótunar og halda sér upplýstum um fræðin? Þetta er spurning 

sem stjórnvöld og samtök atvinnurekenda ættu að velta fyrir sér og gæti reynst 

dýrmætt fyrir samfélagið. Að mati rannsakanda væri ráð að byrja á því að meta hvaða 

möguleikar eru hérna heima á slíkri fræðslu fyrir stjórnendur og kanna einnig hvað 

nágrannaríki okkar eru að gera í þeim efnum. 

 Þörf er á að upplýsa og fræða stjórnendur fyrirtækja bæði um hvað fræðin eru að 

bjóða upp á hverju sinni og hins vegar að opna fyrir umræðu sem snýr að rekstrinum. 

Einnig þarf að bjóða  stjórnendum ákveðin tæki og tól sem þeir geta nýtt sér í 

greiningavinnu á viðskiptaumhverfi fyrirtækjanna. Það er mat rannsakanda að 

skynsamlegt væri að framkvæma sviðsmyndagreiningu, sem væri einskorðuð við 

íslenskan matvælaiðnað. Niðurstaða slíkrar greiningar væri þörf lesning fyrir alla 

stjórnendur matvælafyrirtækja til að undirbúa þá fyrir hugsanlegar hættur í umhverfinu. 

Þannig að þeir geti leitt fyrirtæki sín í átt að tryggum og varanlegum rekstri og í leiðinni 

að bæta samkeppnishæfni iðnaðarins. 
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Viðauki 1 – Bréf til lykilstjórnenda 

Subject :  

Lítið og létt viðtal um stefnumótun. 

Góðan dag, 

Ég er að vinna meistaraverkefni mitt frá viðskiptafræðideild HÍ með áherslu á stjórnun og 

stefnumótun. 

Rannsókn mín snýr að því hvort/hvernig stefnumótun íslenskra matvælaframleiðanda sé 

hagað. Ég mun fá eitt fyrirtæki úr hverjum geira matvælaframleiðslunnar til samstarfs og 

ræða við lykilstjórnendur/stjórnanda innan þess.  

Verkefnið mun einungis verða opinbert þeim sem taka þátt í rannsókninni og eru allir 

þáttakendur undir nafnleynd. 

Mikilvægar og fræðandi upplýsingar kunna að liggja fyrir í lok verkefnisins sem gætu komið 

þátttakendum til góða í sinni stefnumótun og hver veit nema að þar kynni að liggja 

upplýsingar sem veitt gætu fyrirtæki þeirra samkeppnisforskot í framtíðinni. 

Leiðbeinandi minn er Runólfur Smári Steinþórsson prófessor í stjórnun og stefnumótun. 

Ég mun fylgja eftir þessum tölvupósti með símhringingu. Ef það er eitthvað sem þér hugnast 

ekki endilega sendu mér línu. Spjallið gæti tekið um 20 min eða sirka einn kaf  

Með kærri kveðju  

Daði Lárusson 



 

81 

Viðauki 2 - Spurningalisti 

 

1. Hvað er fyrirtækið búið að vera lengi starfandi ? 

2. Þið sérhæfið ykkur í hvaða framleiðslu þá helst ? 

3. Hvað eru margir starfandi hjá fyrirtækinu í dag ? 

4. Hvernig hefur vöxtur þess verið frá byrjun, ef hægt er segja frá því í grófum 

dráttum ? 

5. Hvernig er svo skipulagi og samsetningu stjórnar fyrirkomið ? 

6. Er um fjölbreytta stjórn að ræða hvað varðar menntun og fyrri störf ? 

7. Hvernig telur þú íslenskt viðskiptaumhverfi almennt séð vera, fyrir 

matvælaframleiðslu ?  

8. Meiri eða minni áskorun en hjá þeim matvælaframleiðendum sem starfa í 

nágrannalöndunum ? 

9. Er unnið eftir og reynt að fylgja vissri stefnu í fyrirtækinu ? 

10. Er stefnan skrifleg og er hún skýr fyrir alla sem starfa innan fyrirtækisins ? 

11. Hvernig er framsetningu stefnu háttað ? 

12. Framkvæmið þið sjálf stefnumótunina eða fáið þið sérfræðiaðstoð við hana ? 

13. Hverjir koma að stefnumótunarvinnunni ? 

14. Hvaða verkfæri stefnumótunar hefur helst verið unnið með ?  

15. Finnst þér vera meiri eða minni þörf á stefnumótunarvinnu eftir því sem 

tímanum líður?  

16. Hvað telur þú að slíka stefnumótunarvinnu þurfi að gera á margra ára fresti? 

17. Heldurðu að stærð fyrirtækja hafi mikið um það að segja, hvort fyrirtæki vinni 

eftir fyrirlagðri stefnumótun ? 

18. Gæti það skipt máli hvað fyrirtækið, sé búið að vera lengi starfandi ? 

19. Gæti ásókn á erlenda markaði líka haft eitthvað um það að segja ? 
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20. Hvernig finnst þér stjórnmálin skarast inn í ykkar stefnumótunarvinnu ?M 

21. Myndi t.d innganga í ESB hafa miklar breytingar í för með sér fyrir ykkar 

framleiðslu eins og staðlaðir samningar eru innan ESB í dag ? 

22. Hefur þú heyrt minnst á sviðsmyndagreiningu ? 

23. Finnst þér það vera skynsamleg nálgun í stefnumótunarvinnu fyrirtækja  ?
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