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ÚTDRÁTTUR 
 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða mótun og innleiðingu á stefnu 

Íslandsbanka frá því að hann var stofnaður í núverandi mynd árið 2009, og til dagsins 

í dag. Mikill metnaður hefur verið lagður í mótun á stefnu bankans og hafa starfsmenn 

bankans tekið virkan þátt í mótun hennar á árlegum stefnufundum. Í rannsókninni 

voru viðhorf starfsmanna til innleiðingarinnar könnuð og skoðanir framkvæmdastjóra 

og millistjórnenda bornar saman. Þrjár rannsóknarspurningar voru settar fram: 

Hvernig var stefnumótun og innleiðing hennar háttað hjá Íslandsbanka? 

Samræmist stefnumótun og innleiðing hennar í Íslandsbanka á einhvern hátt helstu 

kenningum úr stefnumótunarfræðunum?  

Hvaða munur er á viðhorfi stjórnenda og millistjórnenda innan bankans til 

innleiðingarferlis stefnunnar með tilliti til flokkunarkerfis Miles og Snow? 

 

 Farið var yfir helstu kenningar stefnumótunarfræðanna ásamt kenningum 

Miles og Snow um formgerðarflokkun á stefnum fyrirtækja. Notast var við lýsandi 

samanburðarrannsókn þar sem spurningakönnun var lögð fyrir tvo hópa og svör þeirra 

borin saman. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þessir hópar séu báðir með 

góða þekkingu á stefnunni, séu almennt ánægðir með innleiðinguna á henni og 

sammála um flesta þætti er varða hana. Munur var þó á viðhorfi hópanna til flokkunar 

á stefnu bankans og hvernig þátttakendur töldu heppilegast að stefnan yrði en þeir 

voru beðnir um að flokka stefnu bankans eftir flokkunarkerfi Miles og Snow. 

Niðurstöður benda einnig til þess að við mótun stefnunnar hafi verið horft til 

stefnumótunarfræðanna.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Stefnumótun, Innleiðing, Bankastarfsemi, Millistjórnendur, 

Framkvæmdastjórar. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to examine the formulation and implementation of the 

strategy of Íslandsbanki from its establishment in 2009 and until today. Íslandsbanki 

has put a lot of ambition into the strategy and its employees have taken a big part in 

creating it at the yearly strategy meeting. The attitude of employees towards the 

implementation and the views of managing directors and middle managers were 

compared. Three research questions were formed:  

How was the strategy formed and implemented at Íslandsbanki?  

Does the strategy and its implementation comply with the main theories of strategic 

management?  

What is the difference in the views of managing directors and middle managers within 

the bank towards the implementation phase of the strategy, in relation to the theories 

of Miles and Snow? 

 

 The main theories of strategic management are examined in the study as well 

as the theories of Miles and Snow’s typology. Descriptive study was the research 

method that was used where a questionnaire was presented to two groups and the 

answers were then compared between them. The results of the study suggest that both 

of these groups consider that they have a good knowledge of the strategy, are in 

general happy with its implementation and agree on most aspects of it. There was a 

difference in the views of the two groups in relation to how the strategy should be 

categorized in the Miles and Snow typology, both in terms of how the strategy is now 

and how the employees think it should be. The results of the research also suggest that 

the bank did use some of the main methods and theories of strategic management in 

the creation of the strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Strategy, Implementation, Banking, Middle managers, Managing 

directors. 
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FORMÁLI 
 

Þetta verkefni er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs við Háskólann á Bifröst. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Ragnar Már Vilhjálmsson. Honum vil ég þakka góðar 

ábendingar og leiðsögn við mótun og vinnu á þessari rannsókn. Einnig vil ég þakka 

Hafsteini Bragasyni, Guðrúnu Wium Guðbjörnsdóttur og Elísabetu Helgadóttur 

starfsmönnum mannauðsteymis Íslandsbanka, og yfirmanni mínum Gunnari 

Vignissyni fyrir aðstoðina. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir hvatninguna, 

systur minni Jónínu Brá Árnadóttur fyrir yfirlesturinn og ábendingarnar, og kærustu 

minni Heklu Hrönn Þorvaldsdóttur fyrir mikla þolinmæði og hvatningu.  
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1. INNGANGUR 

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

 

Þessi rannsókn er meistaraverkefni í Alþjóðaviðskiptum við Háskólann á Bifröst. Í 

rannsókninni verður innleiðing stefnumótunar hjá Íslandsbanka skoðuð, allt frá því að 

nýr banki var stofnaður árið 2009. Frá stofnun bankans hefur stefnumótun og 

framtíðarsýn hans fengið mikið vægi og vakti það athygli höfundar, en hann hefur 

starfað í útibúi bankans á Egilsstöðum frá árinu 2013. Eins þótti höfundi áhugavert að 

sjá hvað samstarfsfólk hans var ánægt með og stolt af gildum bankans. Sérstök 

áhersla verður lögð á að skoða viðhorf núverandi framkvæmdastjóra annars vegar og 

millistjórnenda hinsvegar til innleiðingarinnar.  

 

Á fyrstu árunum eftir fjármálahrunið 2008 var traust til íslenskra banka í 

algjöru lágmarki. Eftir mikið vaxtatímabil nokkur ár á undan voru fjármálastofnanir á 

Íslandi á algerum byrjunarreit. Árið 2009 var Íslandsbanki stofnaður á grunni Nýja 

Glitnis sem hafði árið áður tekið yfir alla innlenda starfsemi úr Glitni (Íslandsbanki, 

n.d.-b). Birna Einarsdóttir var skipuð bankastjóri og hafði hún það hlutverk að 

endurvinna traust viðskiptavina og skapa framtíðarstefnu bankans. Í janúar 2009 var 

fyrsti stefnufundur nýs banka haldinn og var öllum starfsmönnum bankans boðið á 

hann. Markmið stefnufundarins var að leggja grunn að nýjum banka ásamt því að 

móta framtíðarstefnu hans. Á fundinn mættu 550 starfsmenn bankans og mældist 

mikil ánægja með hann meðal starfsfólks en 96,5 % sögðust mjög eða nokkuð 

ánægðir með hann. Starfsmenn voru hvattir til að koma sínum skoðunum á framfæri 

og meðal þess sem starfsmenn vildu leggja áherslu á var að finna leiðir til að 

endurvekja traust viðskiptavina, bæta verklag, aðgreina sig frá samkeppnisaðilum og 

endurvekja stolt og trú starfsmanna á bankanum. Í framhaldi af fundinum samþykkti 

ný stjórn bankans nýja stefnu, hlutverk, sýn og gildi sem og lykilverkefni bankans 

fyrir árið 2009 (Íslandsbanki, n.d.-f). 

 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig innleiðingu nýrrar stefnu hefur verið 

háttað í bankanum. Skoðaðar verða helstu kenningar í stefnumótunarfræðunum og 
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athugað hvort stefnumótunin samræmist þeim á einhvern hátt. Einnig verða viðhorf 

stjórnenda og millistjórnenda til stefnunnar borin saman og kannað hvort samræmi sé 

í því hvernig þessir tveir hópar sjái hlutverk sín og aðferðir í innleiðingarferlinu. 

Settar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

- Hvernig var stefnumótun og innleiðing hennar háttað hjá Íslandsbanka? 

- Samræmist stefnumótun og innleiðing hennar í Íslandsbanka á einhvern 

hátt helstu kenningum úr stefnumótunarfræðunum? 

- Hvaða munur er á viðhorfi stjórnenda og millistjórnenda innan bankans 

til innleiðingarferlis stefnunnar með tilliti til flokkunarkerfis Miles og 

Snow. 

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

 

Í þessu verkefni verða rannsóknir og kenningar á sviði stefnumótunar skoðaðar. Fyrst 

verður stutt yfirferð yfir tengdar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi. Innleiðing 

á stefnu Símans og Landsbankans var gerð góð skil í tveimur nýlegum rannsóknum 

og notkun sviðsmynda við stefnumótun íslenskra fyrirtækja og hlutverk 

millistjórnenda innan fyrirtækja var síðan efni tveggja annarra rannsókna sem gerðar 

voru hér á landi. Þessar fjórar rannsóknir verða skoðaðar.  

 

 Frá íslenskum rannsóknum verður síðan farið yfir helstu kenningar 

stefnumótunarfræðanna. Farið verður yfir sögulega þróun fræðanna, byrjað á 

kenningum  upphafsmanni stefnumótunar, Igor Ansoff og hans kenningum. Þaðan 

verður farið í skrif Henry Mintzberg en hann og Ansoff áttu í mörgum deilum um 

hvað væri rétt og rangt á þessu sviði. Sérstök áhersla verður sett á að skoða hina tíu 

skóla stefnumótunar sem Mintzberg setti fram. Sú flokkun hans var söguleg greining 

á fyrri kenningum og frá þeim er síðan farið yfir mótun nútíma kenninga 

stefnumótunarfræðanna. Þar eru hinar tvær megin kenningar stefnumótunar, 

forskriftarnálgunin og birtingarnálgunin settar fram og bornar saman. 

 

 Þegar sögulegri yfirferð sviðsins er lokið eru kenningar Raymond E. Miles og 

Charles C. Snow um aðlögunarhæfni fyrirtækja skoðaðar. Farið er yfir 

aðlögunarhringinn sem Snow og Miles settu fram, þrjú vandamál hans og 
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formgerðarflokkunina sem þeir notuðu til að flokka fyrirtæki eftir því hvernig þau 

bregðast við þessum vandamálum. 

 

1.4. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Í rannsókninni var notast við spurningarkönnun sem lögð var fyrir tvo hópa; 

framkvæmdastjóra og millistjórnendur. Þýðið var allir starfsmenn Íslandsbanka úr 

þessum tveimur hópum. Lýsandi samanburðarrannsókn var sú aðferð sem notuð var í 

þeim tilgangi að sjá hvort munur væri á viðhorfi þessara tveggja hópa til tiltekinna 

þátta innleiðingar stefnumótunarinnar. Spurningakönnun með 11 spurningum var send 

út á þátttakendur og svör þeirra við öllum spurningunum borin saman. Við síðustu 

tvær spurningarnar var notast við aðferð sem áður hefur verið notuð í rannsóknum á 

stefnumótun fyrirtækja. Aðferðin kemur frá Charles C. Snow og Donald C. Hambrick 

en með þeirri aðferð velja þátttakendur einn möguleika af fjórum sem lýsir best að 

þeirra mati stefnu fyrirtækis.  

 

1.5. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

 

Stefnumótunarfræðin hafa verið vinsælt rannsóknarefni og liggja fyrir mikið af 

rannsóknum á því sviði bæði hérlendis sem og erlendis. Þó hefur ekki borið mikið á 

rannsóknum hérlendis er varða samband stjórnenda og millistjórnenda. Þessi 

rannsókn mun bæta við í þá flóru af fræðilegu efni sem til er á sviði stefnumótunar en 

einnig verða mikilvægt innlegg í rannsóknir á íslenskum fyrirtækjum, innlendum 

stjórnunarháttum og stefnumótun fyrirtækja hér á landi. Hagnýtt gildi verkefnisins 

verður fyrst og fremst í þágu Íslandsbanka, en með rannsókninni geta stjórnendur 

bankans vonandi séð hvort þeir séu að róa í sömu átt og millistjórnendurnir og hvort 

eitthvað þurfi að bæta í ferli innleiðingarinnar. Jafnvel þó að stefna bankans hafi 

vakið mikla athygli hérlendis hefur hún ekki verið rannsökuð á þennan hátt áður og 

tímabært er að skoða innleiðingarferlið með fræðilegri nálgun. Að auki er það von 

höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar geti skapað virði fyrir bankann í sambandi 

við hvernig samskiptum og samvinnu stjórnenda og millistjórnenda sé háttað.  
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1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

 

Í þessari ritgerð verður fyrst farið í fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar verður 

farið yfir þá forsögu sem býr að baki rannsóknarinnar allt frá stofnun Íslandsbanka í 

núverandi mynd árið 2009 og  til dagsins í dag. Í þeim kafla verður stefnumótun 

bankans og innleiðing á stefnunni könnuð. Í framhaldinu verða fyrri rannsóknir á 

sviðinu skoðaðar. Byrjað verður á tengdum innlendum rannsóknum og þaðan farið í 

sögulega þróun stefnumótunarfræðanna. Helstu kenningar stefnumótunar verða 

skoðaðar; frá tíu skólum Mintzberg og að mótun nútíma kenninga fræðanna. Sérstök 

áhersla verður lögð á kenningar Miles og Snow um formgerðarflokkun á stefnum 

fyrirtækja.  

 

 Í næsta kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar, þátttakendur hennar og 

framkvæmd kynnt ásamt því að farið verður yfir hvernig greiningu gagna var háttað, 

réttmæti rannsóknarinnar og áreiðanleika hennar. Sömuleiðis verður staða 

rannsakanda og önnur siðferlileg álitaefni skoðuð. Í framhaldi af því verða 

rannsóknarniðurstöður greindar á hlutlausan hátt í máli og myndum. Svör hópanna 

tveggja við öllum spurningum eru borin saman og í niðurstöðukafla er síðan farið yfir 

hvaða þýðingu svörin hafa. 

 

 Í lokakaflanum, umræður og ályktanir eru svo niðurstöður rannsóknarinnar 

teknar saman, þær tengdar við fræðilegan bakgrunn og hugsanlegar úrbætur og frekari 

rannsóknir kynntar. Jafnframt verður farið yfir fræðilegt framlag og hagnýti 

niðurstaðna. 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

 

Í þessum kafla verður farið yfir bakgrunn rannsóknarinnar, frá því að alþjóða 

fjármálakreppan skall á árið 2008, nýr Íslandsbanki er stofnaður og ný stefna mótuð 

innan hans. Úr því er farið í fyrri rannsóknir á sviðinu. Fyrst eru íslenskar rannsóknir 

skoðaðar en svo eru kenningar Ansoff og Mintzberg skoðaðar með sögulegu 

sjónarhorni. Þaðan er svo farið í kenningar Miles og Snow en rannsóknin byggir að 

hluta til á rannsóknum þeirra. 

 

2.1.  BAKGRUNNUR RANNSÓKNAR 

 
Í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar og hruns íslensks bankakerfis árið 2008 varð 

strax ljóst að mikil endurreisn þurfti að eiga sér stað í íslenskum bönkum. Bankarnir 

höfðu orðið gríðarlega stórir eftir útrás sína en þurftu nú að byrja frá grunni. 

Almenningur var reiður út í fjármálakerfið í heild sinni og í rannsókn Brynjars Smára 

Rúnarssonar og Friðriks Eysteinssonar var sýnt fram á að viðskiptavinir bæru mjög 

lítið traust til síns viðskiptabanka og að trúverðugleiki þeirra mældist gríðarlega lítill 

(2011).  

 

 Saga Íslandsbanka nær mun lengra en frá árinu 2009 þegar hann var stofnaður 

í núverandi mynd. Í raun byggir hann annars vegar á sögu Útvegsbankans, 

Iðnaðarbankans, Verzlunarbankans og Alþýðubankans, en árið 1990 sameinuðust 

þessir bankar í Íslandsbanka og varð hann þá stærsti einkabanki landsins. Hins vegar 

liggja rætur hans einnig í 140 ára sögu sparisjóðanna, en árið 2011 sameinaðist BYR 

sparisjóður við bankann og var það hluti af áherslu stjórnar bankans á ytri vöxt og 

samþættingu (Íslandsbanki, n.d.-b). Á síðustu árum hefur þessi samþætting haldið 

áfram með sameiningu Kreditkorta og Íslandsbanka árið 2011 og sameiningu 

Íslandsbanka og Auðar Capital árið 2013.  

 

2.1.1. Innleiðing nýrrar stefnu – fyrsti stefnufundur 

 

Á stefnumótunarfundinum árið 2009 var ákveðið að stefnumótunarvinna bankans tæki 

mið af sjónarmiðum eftirfarandi aðila: 

1. Starfsmanna 
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2. Viðskiptavina 

3. Yfirmanna deilda og sviða (millistjórnendur) 

4. Framkvæmdastjórnar og stjórnenda 

 

Markmiðið var að allir þessir aðilar skyldu vera sammála um framtíðarsýn bankans. 

Skilgreina átti helstu verkefni nýs banka, setja fram hlutverk hans, gildi, sýn og 

markmið og endurreisa þannig tiltrú og sjálfstraust starfsfólks. (Íslandsbanki, n.d.-f). Í 

framhaldinu var sett fram  níu skrefa ferli sem einskonar áætlun til að binda saman 

helstu aðgerðir og verkefni bankans.  

 

 

 

Mynd 1. Stefnumótunarferli Íslandsbanka 

 

Til að ná þessum markmiðum voru starfsmenn virkjaðir með boði á stefnufund, 

viðskiptavinir spurðir álits í gegnum rýnihópa, útibú og vef bankans og stjórnendur 

fengnir til að skilgreina lykiláherslur. Niðurstöður voru svo bornar undir 

framkvæmdastjórn og stjórn bankans  (Íslandsbanki, n.d.-f). Um 600 starfsmenn tóku 

þátt í fundinum 2009 og unnu í átta verkstraumum; 

 

1. Gildin okkar 

2. Innri og ytri samskipti 

3. Sigur í samkeppni 

4. Ímynd og ásýnd 

5. Traust og gegnsæi 

6. Að viðskiptavinurinn upplifi sig alltaf í fyrsta sæti 

7. Betri ferlar og verklag 



 

  
18 

 

8. Besti vinnustaðurinn 

 

Hlutverk bankans var sett fram en það var að bjóða alhliða bankaþjónustu fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki með hagsmuni þeirra og samfélagsins að leiðarljósi og 

með hagkvæmni í rekstri í fyrirrúmi. Gildi bankans voru einnig kynnt í fyrsta 

skipti en þau voru fagleg, jákvæð og framsýn. Þau voru valin af 850 

starfsmönnum sem tóku þátt í könnun. 10 efstu gildin voru síðan flokkuð og að 

lokum náðist samstaða um þessi þrjú.  (Íslandsbanki, n.d.-f). 

 

 

Mynd 2. Gildi Íslandsbanka 

 

Framtíðarsýn bankans var skipt í fjóra þætti á fundinum. Þessir þættir voru styrkar 

stoðir, framúrskarandi þjónusta, besta liðsheildin og hagkvæmur rekstur. Með þeim 

átti að tryggja skilvirkan og öruggan rekstur upplýsingakerfa sem byggði á 

áreiðanlegum gögnum, öguðum vinnubrögðum eftir skráðum ferlum og gagnsæu 

regluverki eftir ýtrustu kröfum alþjóðlegrar fjármálastarfsemi. Bankinn átti að skipa 

færustu sérfræðingum landsins í fjármálaþjónustu, starfsmönnum sem ynnu saman af 

heilindum og gagnkvæmri virðingu. Jafnframt  endurskipulagði bankinn 

viðskiptalíkan, dreifileiðir og vöruframboð sitt og miðlægar stoðeiningar áttu að 

styðja við hagkvæmni hans  (Íslandsbanki, n.d.-f). 

 

 Í framhaldi af fundinum voru síðan sett fram átta lykilverkefni sem vinna átti 

að á árinu. Þau voru: nýr stofnefnahagsreikningur og fjármögnun, úrlausnir fyrir 



 

  
19 

 

einstaklinga og fyrirtæki, regluverk, gæðamál, skilgreining á markhópum, 

þjónustustigi og vöruframboði, endurskoðun viðskiptalíkans tekjueininga, innleiðing á 

gildum og starfsþróun. Fjórar nefndir voru skipaðar til að vinna í þessum verkefnum 

en það voru gæðanefnd, upplýsingatækninefnd, tekjunefnd og starfsmannanefnd.  

Eftirfylgni fyrsta fundarins snéri síðan að því að hópstjórar ræddu við starfsmenn 

bankans um hvernig til hefði tekist. Niðurstöðurnar voru flokkaðar og komið til 

framkvæmdastjórnar (Íslandsbanki, n.d.-f). 

 

2.1.2. Stefnufundir 2010 – 2015 

  

Eftir vel heppnaðan stefnufund árið 2009 var næsti fundur haldinn í janúar 2010. Um 

630 starfsmenn mættu á fundinn sem var aukning frá árinu áður.  

 

 

Mynd 3. Þátttaka starfsmanna á stefnufundum 

 

Unnið var í fjórum verkstraumum. Sókn og tækifæri fyrir Íslandsbanka var fyrsti 

þátturinn sem unnið var með. Út úr þeirri vinnu var ákveðið að stofna krosssöluráð, 

aðlaga verklagsreglur varðandi skilmálabreytingar einstaklinga og fyrirtækja með það 

markmið að auka ákvörðunarvald útibúa, setja af stað vinnuhóp vegna tækifæra á 

landsbyggðinni, bæta greiningarefni fyrir fagfjárfesta og nýta niðurstöður í 

heimsóknarherferð til fyrirtækja (Íslandsbanki, n.d.-c). Næsti verkþáttur snéri að 

skilvirkum og traustum rekstri. Margar hugmyndir bárust og voru þær settar í 

eftirfarandi flokka: verkferlar, áreiðanleiki gagna, öryggi, samskipti og viðhorf og 

þekking. Þær tillögur sem bárust voru sendar áfram á ábyrgðaraðila til úrvinnslu 
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(Íslandsbanki, n.d.-c).  Þriðji verkþátturinn bar heitið opinn og ábyrgur banki. 

Stofnaður var stýrihópur sem vinna átti að samfélagsstefnu bankans. Þeirri vinnu var 

skipt í fjóra fasa; greiningu, fyrstu yfirferð, miðlun upplýsinga og kynningu á 

samfélagsstefnunni. Þessari vinnu átti að ljúka á tæpum þremur mánuðum með 

innleggi í ársskýrslu bankans (Íslandsbanki, n.d.-c). Fjórði verkþátturinn sem unnið 

var í á fundinum 2010 var sýn Íslandsbanka. Með þeirri vinnu átti að fá alla til að 

stefna í sömu átt með því að setja fram stutta og metnaðarfulla staðhæfingu um hvað 

fyrirtækið ætlaði að verða í framtíðinni. Af þessari staðhæfingu ættu allar ákvarðanir 

fyrirtækisins að taka mið af. Margar tillögur voru settar fram og verkefnahópur 

fenginn til að vinna úr þeim. Þær voru síðar bornar fram undir framkvæmdastjórn 

(Íslandsbanki, n.d.-c). 

 

 Næsti stefnufundur var haldinn í janúar 2011. Markmið fundarins var að vinna 

áfram í sýn bankans en hún var að vera númer 1 í þjónustu. Nokkrum viðskiptavinum 

var boðið á fundinn svo hægt væri að fá þeirra sýn á þjónustuna og hvernig bankinn 

gæti aðgreint sig frá samkeppnisaðilum. Árið 2012 var svo sett met í mætingu en alls 

mættu 850 starfsmenn á þann fund. Viðfangsefni fundarins var aftur skipt í fjóra 

verkstrauma og unnu starfsmenn hugmyndavinnu í hópum. Allt árið 2012 var svo 

unnið í þessum fjórum verkstraumum en þeir voru: hagkvæmur rekstur, 

krossþjónusta, þjónusta og aðgreining á markaði og besta liðsheildin (Íslandsbanki, 

n.d.-d).   

 

 Í febrúar 2013 var svo tekin saman staðan í þessum fjórum verkþáttum frá 

fundinum árið áður og vinnunni þannig fylgt eftir. Sum verkefni tókst að klára, önnur 

voru í sett í lengra ferli og sum var ekki hægt að framkvæma. Í flokknum hagkvæmur 

rekstur var farið í ýmis tekjuverkefni og náðist að auka tekjur bankans umtalsvert á 

árinu til að mynda með innheimtu á gjöldum fyrir ýmsa þjónustu svosem hraðbanka, 

gjaldkerafærslur og ýmsa ráðgjöf. Nokkrar deildir voru sameinaðar í 

hagræðingarskyni og markaðsmál yfirfarin með því markmiði að auka líftíma 

kynningarefnis. Upplýsingatæknimál voru tekin í gegn, kerfum fækkað, 

undirbúningsvinna hafin við nýtt afgreiðslukerfi og hýsingu gagna hagrætt. Einnig var 

farið yfir önnur mál eins og kostnað við prentun, fundarhöld og fleira (Íslandsbanki, 

n.d.-d). 
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 Í verkþættinum krossþjónusta voru ýmsar umbætur sem farið var í eftir 

fundinn 2012. Nýtt ábendingakerfi var sett upp, vöruhandbók var útbúin á innraneti 

starfsmanna og skerpt var á reglum um hagsmunaárekstra. Önnur verkefni voru sett af 

stað eins og að betrumbæta viðskiptamannakerfi með tilliti til krossölu, fræðslu um 

hvernig þarfagreina ætti viðskiptavini og starfsmenn yrðu mældir eftir því hversu vel 

þeir væru að krossþjónusta viðskiptavini (Íslandsbanki, n.d.-d). 

 

 Þriðji verkþátturinn, þjónusta og aðgreining á markaði var að mestu lagður 

undir tæknimál, útibú og þjónustuferla. Reglulegar mælingar á þjónustu voru settar 

upp, farvegur fyrir þjónustumenningu innan bankans útbúinn og heimildir 

þjónustuvers til að leysa einföld mál auknar. Sérstakir húsnæðislánaráðgjafar í 

útibúum og fjármálaráðgjafar sem ekki væru í framlínu voru kynntir til sögunnar til að 

auka þjónustu við viðskiptavini. Efling netbankans út frá sameiningu við Byr var 

hafin ásamt því að unnið var að því að auka sjálfvirkni hans þannig að viðskiptavinir 

gætu gert meira sjálfir í gegnum hann. Fjórði verkþátturinn – besta liðsheildin snéri að 

mestu leiti að heilsu, samskiptum, félagslífi og fræðslumálum starfsmanna. Nokkur ný 

námskeið voru kynnt og var stöðug vinna í umbótum á þessum þáttum innan bankans 

(Íslandsbanki, n.d.-d). 

 

 Fundurinn 2013 bar yfirskriftina „Til framtíðar.“  Þema hans var 

framtíðarbankinn og voru erindi flutt sem vörðuðu framtíð bankans, tækninýjungar, 

hvatningu og ytri tækifæri fyrir Ísland og bankann. Árið eftir var unnið í 

lykilverkefninu margföldun. Úr þeirri vinnu var sett áhersla á markhópagreiningu, 

bætt skipulag, einfaldara vöruúrval, arðsemisgreiningu, aukna fræðslu, öflugra 

vöruhús og aukið þjónustustig ásamt ýmsu fleiru sem skipt var í fjóra meginflokka; 

ferlar, upplýsingatækni, mannauðsmál og markaðsmál. Ýmislegt hafði áunnist í 

þessum málum, t.d. var tilboðsferli í fullnustueignum stytt um 80 %, álagi betur dreift 

í útibúum, markmiðasetning og mælikvarðar teknir upp og gerðir sýnilegir á töflum á 

vinnustöðum. Bráðabirgðagreiðslumat á netinu var gefið út og húsnæðislánaferlið allt 

gert sjálfvirkara. Sömuleiðis var opnað fyrir innskráningu í netbanka með rafrænum 

skilríkum (Íslandsbanki, n.d.-e). 

 

 Í upplýsingatækninni var unnið í þremur flokkum. Skipulagi, einföldun og 

samræmingu kerfa, og Íslind og framendi, en Íslind er aðal vinnuforrit starfsfólks á 
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viðskiptabankasviði. Helstu athugasemdir starfsmanna á fundinum varðandi skipulag 

snéru að betri samvinnu milli deilda og upplýsingatækni teymis, að draga úr 

skyndilausnum á tæknimálum og að uppfæra tölvur og vélbúnað. Einhverjir 

starfsmenn vildu geta valið milli þess að nota PC og Mac tölvubúnað en sú hugmynd 

var slegin af borðinu þar sem það þótti of flókið og kostnaðarsamt í framkvæmd. 

Starfsmenn bentu á að eignarhald á Íslind væri óskýrt og þannig væri óljóst hverjir 

væru ábyrgir fyrir kerfinu og viðhaldi þess. Kerfið væri þungt í vinnslu og stytta þyrfti 

boðleiðir milli kerfa. Samræma þyrfti kerfin og fækka þeim þannig að hægt væri að 

nota eitt kerfi sem væri með allar þær upplýsingar sem starfsmenn þyrftu á að halda á 

einum stað. Vinna við nýtt kerfi hófst og innleiðing á nýju afgreiðslukerfi byrjaði 

(Íslandsbanki, n.d.-e).  

 

 Í flokknum mannauðsmál voru starfsmenn helst á því að bæta þyrfti 

upplýsingagjöf milli sviða og deilda. Upplýsingar væru oft lengi að komast frá 

höfuðstöðvum og inn í útibú. Einnig bárust ábendingar um að erfitt væri að sjá hvaða 

starfsmenn væru sérfæðingar í hverju og þannig væri tímafrekt að finna út hvaða 

starfsmaður ætti að sjá um ákveðin mál. Við þessu var brugðist með ábendingu um að 

starfsmenn gætu fyllt út sitt starfsvið á innraneti bankans og þannig væri auðveldara 

að leita að starfsmönnum sem sæju um ákveðin verkefni. Starfsmenn bentu einnig á 

að innri samkeppni væri of mikil, bankinn hugsaði ekki sem ein heild og auka þyrfti 

skilning á vinnu hverrar deildar. Brjóta þyrfti niður ósýnilega múra milli deilda og 

bæta fundarmenningu bankans. Við þessum ábendingum varð brugðist við með því að 

kynna fyrirkomulag þar sem starfsmenn geta sótt um að vera í ákveðinni deild hálfan 

dag í starfskynningu. Stofnaður var vinnuhópur til að bæta fundarmenningu bankans 

og verkefnið Orkustjórnun var sett á laggirnar til þess að auka færni starfsmanna í að 

takast á við álag og auka afköst á skemmri tíma. Að lokum bárust ábendingar um að 

tryggja þyrfti betur að allir starfsmenn gætu sótt sér fræðslu og námskeið og auka 

þyrfti áherslu á ytri fræðslu sem Íslandsbanki sæi um. Fræðsludagskrá er gefin út 

tvisvar á ári þar sem námskeið og fræðslufundir eru kynntir. Starfsmenn eru sjálfir 

ábyrgir í samráði við yfirmenn um að sækja sér þekkingu og nýta þannig 

fræðslustarfið innan bankans (Íslandsbanki, n.d.-e). 

 

 Markaðsmálin voru rædd á fundinum og komu ábendingar um að fleiri 

rannsóknir og rýnihópa þyrftu í starf bankans. Haldnir voru reglulegir hádegisverðir 



 

  
23 

 

með bankastjóranum þar sem viðskiptavinir koma sínum ábendingum á framfæri. 

Fram kom í svari markaðsteymis að á árinu hefðu námsmenn, lítil og meðalstór 

fyrirtæki, viðskiptavinir VÍB og viðskiptavinir eldri en 60 ára komið í slíkar 

heimsóknir. Einnig var bent á að það þyrfti að auka fræðslu á netinu en VÍB hefur lagt 

mikla áherslu á fræðslumál með  góðum árangri. Aukin áhersla yrði lögð í þetta á 

komandi ári. Stefnufundurinn 2015 var haldinn í mars og var það fjölmennasti 

stefnufundurinn sem haldinn hafði verið. Alls mættu 850 manns á fundinn en megin 

áherslur hans voru Margföldun, Einföldun og Heildun en það eru aðal stefnuáherslur 

bankans. Útbúið var myndband þar sem farið var yfir árangur liðins árs hjá bankanum 

(Íslandsbanki, n.d.-e). 

 

2.1.3 Núverandi stefna Íslandsbanka 

 
Eftir að fyrsti stefnufundur nýs banka var haldinn 2009 hafði stefna bankans verið í 

mótun. Fyrstu árin var áhersla lög á endurreisn bankans þar sem starfsmenn, 

stjórnendur og stjórn bankans mótuðu sameiginlega sýn, hlutverk og gildi bankans. 

Fjöldi verkefna var skilgreindur á þessum árum og unnið að þeim til þess að styrkja 

stoðirnar. Á árunum 2011 til 2013 var ytri vöxtur og samþætting helsta verkefni 

bankans. Byr og Kreditkort sameinuðust Íslandsbanka og bankinn tók yfir 

Framtíðarauð, séreignarsparnað Auðar Capital. Árið 2013 var stefnan endurskoðuð og 

nýjar áherslur mótaðar til næstu 3-5 ára (Íslandsbanki, n.d.-a).  

 

 Stefnupýramídi Íslandsbanka sýnir stefnu bankans hverju sinni. Byggir hann á 

fimm þrepum. Þrepin eru hlutverk, gildi, framtíðarsýn, stefnuáherslur til 3-5 ára og 

lykilverkefni.  
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Mynd 4. Stefnupíramídi Íslandsbanka  

 

 

Hlutverk bankans samkvæmt stefnupíramídanum er að veita alhliða fjármálaþjónustu 

og skilgreinir það megin tilgang bankans. Gildi Íslandsbanka eru þrjú: 

 

Fagleg:   

- Komum fram af heilindum 

- Sýnum virðingu í samskiptum 

- Stöndum við orð okkar 

- Tökum á verkefnum með gagnrýninni hugsun 

- Sýnum hagkvæmni í rekstri 

„Við stundum öguð vinnubrögð“ 

 

Jákvæð: 

- Erum víðsýn 

- Erum aðgengileg og fólk vill leita til okkar 

- Erum opin fyrir nýjungum og breytingum 

- Hrósum hvert öðru 

- Myndum sterka liðsheild 

„Við tökumst á við verkefni með bros á vör“ 

 

Framsýn:  

- Hugsum til langs tíma 

- Við erum lausnadrifin 
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- Sýnum frumkvæði 

- Erum kraftmikil og drífandi 

- Erum skapandi 

„Við horfum til framtíðar“ 

 

Framtíðarsýn bankans er að vera númer 1 í þjónustu. Sú sýn á að vera leiðarljós í 

allri stefnumótun og starfsemi bankans. Hún svarar því hvert bankinn stefnir og 

hvernig hann aðgreinir sig frá öðrum fjármálafyrirtækjum. Bankinn hefur náð að 

byggja upp sterka ímynd sem þjónustufyrirtæki og bera viðurkenningar frá Íslensku 

ánægjuvoninni þess merki. Þetta forskot er bankanum mikilvægt í sérstöðu hans og 

aðgreiningu á markaðnum og var skerpt enn frekar á þessum þáttum árið 2015. Þá 

voru tekin viðtöl við viðskiptavini ásamt því að þjónusturannsóknir voru 

framkvæmdar. Úr þessari greiningarvinnu voru sex atriði skilgreind sem megin stoðir 

framtíðarsýnar bankans en þau voru frumkvæði, þekkja þarfir, einn banki, fræðsla, 

langtímasamband og þjónusta, hvar og hvenær sem er. Bankinn setur sér árleg 

þjónustumarkmið svo hægt sé að mæla árangur. Framkvæmdar eru þjónustumælingar 

sem bankinn notar til að mæla tryggð viðskiptavina útfrá meðmælum. Allir 

markhópar bankans eru spurðir um þjónustuupplifun sína og hafa þessar rannsóknir 

sýnt að bankinn hefur ánægðustu viðskiptavinina á markaðnum bæði í flokki 

fyrirtækja og einstaklinga (Íslandsbanki, n.d.-a). 

 

 Næsta þrep stefnupíramídans eru stefnuáherslur bankans en þær eiga að marka 

stefnu bankans til 3-5 ára. Núverandi stefnuáherslur bankans eru margföldun, 

einföldun og heildun. Með margföldun ætlar bankinn að efla viðskiptasambönd við 

lykilviðskiptavini og skilgreinda markhópa, leggja áherslu á samvinnu starfsfólks 

þvert á deildir og svið og að greina gögn og upplýsingar til að mæta betur þörfum 

viðskiptavina. Með einföldun eru ferlar og starfsemi stöðugt í skoðun, vörur og 

þjónusta boðin til viðskiptavina á snjallan og hagkvæman máta og upplifun 

viðskiptavina bætt með því að bjóða þeim þá fjármálaþjónustu sem þeir óska eftir, 

með dreifileiðum sem hentar hverjum og einum. Heildun snýr svo að því að hafa 

jákvæð áhrif á samfélag og umhverfið, áhersla er lögð á heilbrigðan rekstur byggðan á 

góðum viðskiptaháttum og gott og uppbyggilegt starfsumhverfi(Íslandsbanki, n.d.-h).  
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 Neðsta þrep píramídans eru svo lykilverkefni bankans á ári hverju. Frá árinu 

2012 hafa þessi verkefni verið sett fram í stefnuhefti bankans sem gefið er út á ári 

hverju. Árið 2012 voru lykilverkefnin tíu talsins (Íslandsbanki, n.d.-d). 

 

#1 í þjónustu – Sú framtíðarsýn sem bankinn hefur en vinna tengd þessu markmiði 

fór fram á öllum sviðum bankans með þátttöku starfsmanna, stjórnenda og 

viðskiptavina. 

Hagkvæmur rekstur – Bankinn finnur leiðir til að lækka kostnað og tryggja 

hagkvæman rekstur með aukinni ábyrgð á kostnaði, skýrslugjöf og kostnaðarvitund. 

Fjárhagsleg endurskipulagning – Bankinn vinnur að því að klára 

endurskipulagningu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 

Traust og ímynd – Með frumkvæði, opnum samskiptum og miðlun áreiðanlegra 

upplýsinga til viðskiptavina, starfsmanna, fjölmiðla, fjárfesta, stjórnvalda og annarra 

hagaðila eykur bankinn traust á starfsemi sína og eflir þannig jákvæða ímynd hans. 

Eignarhald til framtíðar – Unnið var að mótun stefnu um framtíðareignarhald 

bankans. 

Styrkja stoðir – Innra stjórnkerfi bankans styrkt með áherslu á stöðugar umbætur og 

markvissa stjórnun upplýsinga. 

Stjórnarhættir – Stjórnskipulag og ferli bankans aðlagað að því sem best gerist í 

alþjóðlegu umhverfi svo ákvarðanir bankans þjóni hagsmunum hans sem best. 

Ákvarðanir séu teknar af þeim sem best eru til þess fallnir og að þær byggi á bestu 

fáanlegu upplýsingum. 

Vöruþróun – Uppfylla þarfir viðskiptavina með markvissri vöruþróun sem styður við 

samkeppnishæfni bankans. 

Krosssala – Samstarf milli eininga í sölu og ráðgjöf leiðir til aukinna viðskipta sem 

eru bæði viðskiptavinum og bankanum til hagsbóta. 

Byr sameining – Mikilvægt að samþætting Byrs og Íslandsbanka uppfylli væntingar 

viðskiptavina, starfsmanna og eiganda Íslandsbanka. 

 

Árið 2013 kom út nýtt stefnuhefti þar sem ný markmið voru sett fram. Byggðu þau á 

grunni þeirra verkefna sem byrjað var á árið áður (Íslandsbanki, n.d.-e). Verkefnin 

voru: 
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#1 í þjónustu – Tengist þeirri sýn bankans að vera númer eitt í þjónustu. Vinnan á að 

fara fram á öllum sviðum bankans með þátttöku allra starfsmanna, stjórnenda og 

viðskiptavina. 

Hagkvæmur rekstur – Efla ábyrgð á kostnaði, bæta skýrslugjöf og auka 

kostnaðarvitund. 

Vöxtur / Krosssala – Styður við markmið sem sett hafa verið um innri og ytri vöxt 

bankans árið 2013, með því að vera vakandi fyrir tækifærum og efla samstarf á milli 

starfseininga í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina. 

Ferlar og skilvirk starfsemi – Áhersla er lögð á að ná fram aukinni ánægju innri og 

ytri viðskiptavina bankans á sem skilvirkasta máta. Stöðugar umbætur, 

virðisstraumsgreiningar, sýnileg stjórnun, kortlagning þekkingar og mælikvarða. 

 

Ljóst er að lykilverkefnum var fækkað úr tíu í fjögur og byggðu þau nánast að öllu 

leiti á þeim verkefnum sem byrjað var á árið áður. Árið 2014 var breyting á þessu en 

þá voru fjögur ný lykilverkefni kynnt í nýju stefnuhefti. Fyrsta verkefnið var 

markhópagreining og þjónustuupplifun. Með því átti að bæta greina gögn og 

markhópa með það markmið að bæta þjónustu, krosssölu og hámarka arðsemi af 

hverjum viðskiptavini. Annað verkefni ársins 2014 var skilvirk starfsemi og þróun 

dreifileiða. Með einföldun og aukinni skilvirkni á starfsumhverfi átti að auka 

hagkvæmni í rekstri. Áhersla var lögð á hagkvæmar dreifileiðir og upplifun 

viðskiptavina. Þriðja lykilverkefni ársins 2014 var svo mótun nýrrar stefnu í 

samfélagsábyrgð. Áherslan í því verkefni var að auka vitund og þekkingu starfsmanna 

á málaflokknum. Fjórða og síðasta lykilverkefni ársins var svo Norður-Atlantshaf. 

Greina átti tækifæri fyrir bankann í heild og áætlun á Norður-Atlantshafssvæðinu þar 

sem þekking og reynsla á einstökum atvinnugreinum var höfð að leiðarljósi 

(Íslandsbanki, n.d.-g). 

 

 Í nýjasta stefnuhefti bankans sem kom út í árið 2015 voru lykilverkefnin fimm 

talsins og voru þau flokkuð undir stefnuáherslurnar þrjár, margföldun, einföldun og 

heildun, og svo framtíðarsýnina sem var að vera númer 1 í þjónustu. Fyrsta verkefnið 

bar nafnið stoðir margföldunar en með því átti að nýta gögn til að framleiða 

upplýsingar, fjölga viðskiptatækifærum og efla samvinnu sem myndi gera bankanum 

kleift að koma fram sem ein heild. Annað verkefnið var samþætting dreifileiða en í 

því fólst að skilgreina dreifileiðastefnu bankans til næstu 5 ára með tilliti til upplifunar 
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viðskiptavina, hagkvæmni og þjónustu. Veita átti stuðning við innleiðingu á 

verkefnum sem studdu við stefnuna. Þriðja verkefnið var skýrt kjarninn, en það var 

undirbúningur á innleiðingu á samnefndu miðlægu og stöðluðu innlána- og 

greiðslumiðlunarkerfi sem taka á í notkun árið 2016. Kerfið á að leiða til aukinnar 

hagræðingar og sveigjanleika fyrir bankann. Fjórða verkefnið, innleiðing á stefnu í 

samfélagslegri ábyrgð fólst í að ljúka skilgreiningu og samþykkt á þeim níu 

verkefnum sem styðja áttu við nýja stefnu bankans í samfélagslegri ábyrg. Tryggja 

átti innleiðingu á stefnunni fyrir lok ársins 2015. Fimmta og síðasta lykilverkefni 

ársins 2015 var svo vegferðin að #1 í þjónustu. Þar átti að skilgreina þá þjónustuþætti 

sem væru bankanum mikilvægastir til að tryggja aðgreiningu á markaði og 

áframhaldandi forystu hans í þjónustu (Íslandsbanki, n.d.-h). 

 

 

Mynd 5. Lykilverkefni Íslandsbanka 2015 

 

 

2.2.  FYRRI RANNSÓKNIR Á SVIÐINU 

 
Stefnumótunarfræðin hafa verið vinsælt efni fræðimanna á sviði viðskipta og 

stjórnunar. Hér á landi hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á stefnumótun í íslenskum 

fyrirtækjum og eru til að mynda tæplega 500 rannsóknir skráðar með lykilorðinu 

stefnumótun inni á Skemmunni. Það er því augljóst að efnið er vinsælt rannsóknarefni 

og nær ótækt að tilgreina allar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis og 

tengjast þessu efni. Þó eru nokkrar sem verða hér nefndar þar sem efni þeirra og 

aðferðir eru nátengd þessarar rannsóknar. 

 

2.2.1. Innlendar rannsóknir 

 

Innleiðing stefnu Símans eftir skipulagsbreytingar 2007 var titill rannsóknar sem 

Börkur Grímsson framkvæmdi árið 2012. Í rannsókninni kannaði Börkur hvernig 

Símanum tókst að innleiða stefnu sína eftir að fyrirtækinu var skipt í tvö dótturfélög; 

Símann og Mílu. Þar voru stjórnendur, millistjórnendur og sérfræðingar teknir í viðtöl 

til að gefa sína sýn á hvernig innleiðing stefnunnar hefði gengið og bentu niðurstöður 
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til þess að breytingarnar á skiplagi fyrirtækisins hafi verið þýðingarmiklar fyrir 

framkvæmd og innleiðingu stefnunnar. Þá hafi það skipt miklu að forstjóri Símans 

hafi náð að skapa sameiginlega sýn starfsmanna og menningu fyrirtækisins  sem stutt 

hafi við innleiðingarferlið (2012). 

  

 Árið 2013 kom út rannsókn á innleiðingu stefnu Landsbankans en innleiðing 

hennar hófst árið 2010. Þar skoðaði höfundurinn hvernig staðið hefði verið að 

innleiðingu stefnunnar og hvort hún hefði skilað tilætluðum árangri. Blandaðri 

rannsóknaraðferð var beitt með eigindlegri rannsókn sem byggði á viðtölum við 

lykilstjórnendur bankans og megindlegri rannsókn þar sem spurningakönnun var 

notuð til að kanna viðhorf starfsmanna sex útibúa. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

bentu til þess að höfundar stefnunnar hefðu horft til fræðikenninga í mótun hennar og 

að innleiðingin hefði gengið vel (Guðrún S. Ólafsdóttir, 2013). 

 

 Ólafur Jónsson rannsakaði notkun sviðsmynda við stefnumótun í íslenskum 

fyrirtækjum og kannaði hvort sú aðferðarfræði hefði gagnast fyrirtækjum og 

stofnunum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til kynna að þær skipulagsheildir sem 

notast höfðu við sviðsmyndagreiningu teldu sig betur undirbúin til að takast á við 

breytingar í ytra umhverfi. Það átti sérstaklega við þau fyrirtæki sem höfðu gert það 

fyrir efnahagshrunið 2008 (2011). 

 

 Hlutverk millistjórnenda var skoðað í rannsókn sem gefin var út 2010. Þar 

fjallaði rannsakandi um breytingar innan fyrirtækja og hlutverk millistjórnenda í 

þeim. Í rannsókninni voru þrjú raundæmi um sameiningar banka og sparisjóða skoðuð 

og tekin viðtöl við 39 stjórnendur á öllum stigum. Rannsóknin sýndi fram á að 

hlutverk millistjórnenda við stjórnun á slíkum breytingum væri fjölbreytt og að í 

mörgum þeim verkefnum sem best þóttu heppnast hafi það að miklu leiti verið 

millistjórnendum að þakka (Kristín Sæunnar Sigurðardóttir, 2010). 

 

 

2.2.2. Helstu kenningar stefnumótunarfræðanna 

 

Erlendis hafa að sjálfsögðu einnig verið gerðar gríðarlega margar rannsóknar á þessu 

sviði. Sögu stefnumótunar má rekja langt aftur í tímann en sem fræðigrein mætti segja 

að upphafið nái til miðrar síðustu aldar. Igor Ansoff, sem oft hefur verið kallaður faðir 
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stefnumótunar gaf út fræðigreinina Strategies for Diversification árið 1957 í Harvard 

Business Review. Þar lýsti hann ameríska efnahagnum þannig að til þess að fyrirtæki 

myndu lifa af, þyrftu þau að stöðugt að halda afkastagetu sinni í botni, ef þau myndu 

slaka á myndu þau hellast úr lestinni. Til þess að vaxa og bæta samkeppnisstöðu sína 

þyrftu þau að tvöfalda hraða sinn. Þannig skýrði hann samkeppnisumhverfi þess tíma 

í Bandaríkjunum. Fyrirtæki hefðu fjórar leiðir til þess að vaxa og setti hann fram líkan 

með þessum fjórum þáttum. 

 

 

 

Mynd 6. Ansoff líkanið 

 
1. Með markaðsáherslu er reynt að auka sölu án þess að hverfa frá upprunalegri 

vöru. Þá er frekar reynt að selja meira til núverandi viðskiptavina eða finna 

nýja viðskiptavini fyrir sömu vöru fyrirtækisins. 

2. Markaðsþróun er stefna þar sem fyrirtæki notar núverandi vöru sína til þess 

að þjóna nýjum markaði með því að betrumbæta eða breyta vöru sinni. Nefnir 

Ansoff sem dæmi flugvélaframleiðanda sem áður hefur bara framleitt 

farþegavélar en breytir svo vörunni þannig að hægt sé að selja hana sem 

flutningavél. Með þessu er nýr markaður fundinn án mikilla breytinga á 

vörunni sjálfri. 

3. Vöruþróun lýsir því þegar fyrirtæki breytir algerlega um stefnu með vöru 

sinni og þróar nýja vöru með aðra eiginleika.  

4. Aðgreining er svo þegar fyrirtækið hættir bæði með núverandi vöru og 

núverandi markað og breytir algerlega um stefnu bæði er varðar vöruframboð 

og markhóp. 
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Ansoff tekur fram í grein sinni að fyrirtæki þurfi oft að beita blöndu af þessum 

aðferðum á sama tíma. Í raun séu fyrstu þrjár aðferðirnar keimlíkar og ekki þurfi 

miklar breytingar á grunnrekstrinum þrátt fyrir að þeim sé beitt á víxl eða á sama 

tíma. Fjórða aðferðin er þó frábrugðin að þessu leiti en hún kallar yfirleitt á miklar 

breytingar á skipulagi fyrirtækisins (Ansoff, 1957). 

 

 Ansoff komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að fyrirtæki þyrftu að 

spyrja sig tveggja spurninga ef aðgreining ætti að eiga sér stað. Í fyrsta lagi, hversu 

vel mun ákveðin stefna mæta markmiðum fyrirtækisins, að því gefnu að hún verði 

árangursrík. Í öðru lagi, hverjar eru líkurnar á því að aðgreina sig á árangurslíkan hátt. 

Í grein sinni tekur hann fram mikilvægi þess að greina ytra umhverfið í 

aðgreiningarstefnu og lagði hann mikla áherslu á að það sé gert áður en byrjað er á 

nokkru öðru (1957). Þessi skoðun hans á mikilvægi greiningu á ytra umhverfi varð 

síðan til þess að annar fræðimaður, Henry Mintzberg, kom fram með gagnrýni á skrif 

Ansoff.  

 

Árið 1994 kom fyrsta útgáfa af bókinni The rise and fall of strategic planning 

eftir Henry Mintzberg. Í henni rekur hann sögu stefnumótunar sem fræðigrein allt frá 

7. áratug síðustu aldar með gagnrýnni skoðun á fyrri kenningar, þar með talið 

kenningar Ansoff. Mintzberg gagnrýndi Ansoff í bókinni og þá sérstaklega fyrir of 

mikla áherslu Ansoff á að áætla fram í tímann og byggja þá áætlun á greiningu á ytra 

umhverfi. Henry Mintzberg var á þeirri skoðun að umhverfið væri allt of breytilegt og 

óáreiðanlegt til að hægt væri að byggja stefnumótun einungis á greiningu á því. Ekki 

væri hægt að áætla fyrirfram hvaða stefnu ætti að taka heldur ætti hún einnig að 

miðast við að geta brugðist við hverju sinni (Mintzberg, 2000).  

 

 Í sögulegri greiningu sinni á kenningum stefnumótunar setti Mintzberg fram 

tíu skóla stefnumótunar. Þrjá af þeim flokkaði hann sem forskriftar aðferðir eða 

kenningar sem lýstu því hvernig hlutirnir ættu að vera, sjö af skólunum voru svo 

flokkaðir sem lýsandi aðferðir en í þeim er lykilatriðið hvernig hlutirnir eru. Þessir 

skólar byggðu á þeim kenningum sem áður höfðu verið settar fram í ritum og bókum 

fræðimanna á sviði stefnumótunar (Mintzberg & Lampel, 1999). 
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2.2.3. Tíu skólar Mintzberg  

 

1. Hönnunarskólinn 

Þessi kenning byggir á að greina innri styrk og veikleika gagnvart ytri tækifærum 

og ógnunum eða svokallaðri SVÓT greiningu. Stjórnendur móta þannig skýra og 

einfalda stefnu sem aðrir starfsmenn geta framfylgt. Þessi stefna var áberandi allt 

fram að 8. áratug 20. aldar og má segja að margt í henni eigi enn við. Hinsvegar 

skorti þessa stefnu framþróun og Mintzberg taldi hana of formfasta (Mintzberg & 

Lampel, 1999). 

 

2. Áætlunarskólinn 

Áætlunarskólinn var vinsæl kenning á svipuðum tíma og hönnunarskólinn. Hún 

byggði á skrifum Ansoff og Andrews sem töldu mikilvægt að brjóta niður allt 

stefnumótunarferlið í undirþætti. Áætlunargerð var lykilatriði og gátlistar notaðir í 

öllum aðgerðum stefnumótunarinnar. Stjórnendur voru nú ekki lengur lykilmenn í 

mótun stefnunnar þar sem hæfileikinn til að móta veginn væri ekki meðfæddur. 

Skipulagning og áætlanagerð var nú í höndum annarra starfsmanna og allar 

aðgerðir voru nú settar fram í skrefum sem átti að framfylgja (Mintzberg & 

Lampel, 1999). 

 

3. Staðsetningarskólinn 

Á níunda áratugnum kom fram nýtt sjónarmið sem Mintzberg og Lampel töluðu 

um að ætti í raun rætur sínar að rekja til skrifa Sun Tzu um herkænskulist 400 

árum fyrir Krist. Áhrif þessa skóla sjást vel í skrifum Michael Porter en áhersla 

var lögð á greiningu á markaðsumhverfið og nýttu menn sér tölfræði til að skýra 

út hvaða aðgerðir skyldi fara í. Þessi skóli flokkaðist eins og hinir tveir fyrrnefndu 

í forskriftarskóla (Mintzberg & Lampel, 1999).  

 

4. Frumkvöðlaskólinn 

Ólíkt fyrri kenningum kom fram sjónarmið sem byggði á innsæi stjórnenda. Þessi 

skóli hvarf frá nákvæmri áætlanagerð og greiningu sem áðurnefndir skólar höfðu 

byggt á. Líkt og í hönnunarskólanum var stefnumótun aftur orðið hlutverk æðsta 

stjórnenda og innsæi þeirra grundvöllur mikilla breytinga. Fyrirtæki sem byggðu á 

sköpunarhæfni stjórnenda studdu við þessa kenningu ásamt fyrirtækjum sem 

þurftu mikla stefnubreytingu í sínum rekstri (Mintzberg & Lampel, 1999). 
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5. Hugræni skólinn 

Hugræni skólinn varð til þegar fræðimenn fóru að skoða það hvað lægi að baki 

ákvörðunum í stefnumótun. Hlutdrægni og skoðanir stjórnenda hlytu að hafa áhrif 

á hvaða stefna væri tekin þrátt fyrir að greining og áætlanagerð ætti sér stað. Þessi 

skóli þróaðist síðan í það að vitræn þekking stjórnenda lægi að baki ákvarðanna 

og því hvernig stefnum væri framfylgt (Mintzberg & Lampel, 1999). 

 

6. Lærdómsskólinn 

Mintzberg og Lampel lýstu þessum skóla sem þeirri kenningu sem hvað mest náði 

að mótmæla klassísku forskriftarskólunum. Með þessum skóla blandaðist mótun 

og innleiðing stefnu saman. Stefnumótun átti sér stað útum allt í fyrirtækinu, ekki 

bara á hjá stjórnendum. Reynsla og saga fyrirtækja mótaði þannig stefnuna og gat 

hún í raun verið síbreytileg (Mintzberg & Lampel, 1999). 

 

7. Valdaskólinn 

Stefnumótunarfræðin hafa einnig komið inn á áhrif valda í stefnumótun þó ekki 

hafi beint farið mikið fyrir þeim kenningum almennt. Mintzberg og Lampel flokka 

þennan skóla í tvo þætti, macro vald og micro vald. Í þessum skóla er annars 

vegar sýnt fram á að áhrif valda innan fyrirtækis geti haft áhrif á stefnumótunina í 

gegnum samningaviðræður, pólitík og sannfæringarkraft hluteigandi aðila. Hins 

vegar getur stefnumótun fyrirtækis orðið fyrir áhrifum af valdi þess sem heild, til 

dæmis í gegnum samstarf og bandalög við önnur fyrirtæki með sameiginlega 

stefnu sem gagnast báðum aðilum að leiðarljósi (Mintzberg & Lampel,1999). 

 

8. Menningarskólinn 

Líkt og valdaskólinn er menningarskólinn ekki sá skóli sem mest hefur farið fyrir í 

þessum fræðum. Menning innan fyrirtækja varð þó fræðimönnum sérstaklega 

hugleikið efni í kringum 1980 eftir að japönsk fyrirtæki höfðu rutt sér til rúms á 

bandarískum markaði. Með tilkomu þeirra fóru menn að skoða hvað aðgreindi 

hugsunarhátt þessara fyrirtækja frá þeim bandarísku. Stefnumótun innan 

fyrirtækja sem flokkuðust undir þennan skóla byggðu á félagslegu ferli og 

hugsunarhætti sem greypt var í starfsmenn. Stefnumótun átti að vinna að 

sameiginlegu markmiði allra í fyrirtækinu (Mintzberg & Lampel, 1999). 
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9. Umhverfisskólinn 

Umhverfisskólinn byggði á þeim kenningum sem horfðu til utanaðkomandi þátta 

eins og mannfjöldaþróunar og hvernig fyrirtæki gátu brugðist við slíkum 

breytingum. Mintzberg og Lampel sögðu að þrátt fyrir að vera ekki strangt til 

tekið stefnumótunarskóli væri mikilvægt að útiloka ekki áhrif umhverfisins á 

stefnumótun. Kenningar byggðu aðallega á því hvernig fyrirtæki beittu 

mismunandi stefnumótun á því hvernig þróun í umhverfinu yrðu í framtíðinni  

(Mintzberg & Lampel,1999). 

 

10. Stillingarskólinn 

Síðasti skólinn í greiningu Mintzberg og Lampel skiptist í tvo undirskóla. Annar 

þeirra sér fyrirtæki sem samansafn af hegðun og eiginleikum og fer það eftir eðli 

þeirra hvernig stefnumótun á sér stað. Hinn undirskólinn er nær 

forskriftarnálguninni á þann hátt að vegna þess að umhverfið er umbreytilegt þarf 

hegðun þess og eiginleikar að geta þróast í takt við það. Mintzberg og Lampel 

taka þó fram að vegna þess að þessir tveir undirskólar vegi hvorn annan upp skuli 

þeir flokkaðir saman (Mintzberg & Lampel, 1999).  

 

2.2.4. Mótun nútíma kenninga stefnumótunarfræðanna 

 

H. Igor Ansoff brást við gagnrýni Mintzberg á skrif sín og þá skóla sem Ansoff 

aðhylltist mest, þ.e. þá skóla sem flokkuðust undir forskriftarskóla með grein sem 

kom út árið 1991 í Strategic Management Journal. Gagnrýni Mintzberg byggði á því 

að forskriftarskólarnir væru of líkir innbyrðis og gætu ekki aðlagast breyttum tímum 

og aðstæðum. Ansoff svarar þeirri gagnrýni að ekki eigi að skoða t.d. 

hönnunarskólann með tilliti til hvernig hann var í upphafi, heldur eigi að taka mið af 

þróun skólans og hverju hann stendur fyrir núna. Til stuðnings nefnir Ansoff að hann 

hafi eytt nærri 40 ára ferli sínum í að hjálpa fyrirtækjum að móta stefnur sínar í 

síbreytilegu umhverfi. Í grunninn telur Ansoff gagnrýni Mintzberg byggja á veikri 

aðferðafræði og rök hans ekki standast staðreyndir (Ansoff, 1991). 

 

 Mintzberg var fljótur að mæta þessari gagnrýni Ansoff með grein sem birtist í 

sama tölublaði Strategic Management Journal. Þar talar hann um að vegna þess að 

kenningar Ansoff eigi mun betur við áætlunarskólann fremur en hönnunarskólann sé 
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til lítils fyrir hann að mæta gagnrýni á hönnunarskólann. Megin staðhæfingu 

Mintzberg má svo finna í nafninu á grein hans en hún nefnist Learning 1, planning 0 

Reply to Igor Ansoff. Mintzberg á þá við að Ansoff sjái ekki mikilvægi þess að 

umhverfið sé breytilegt og að formfesta stefnumótun sé því ekki hægt. Reynsla 

fyrirtækja og sveigjanleiki þeirra við breytingum sé í raun grunnur að einhverju sem 

má kalla stefnumótun (Mintzberg, 1991). 

 

 Þessar deilur þeirra Ansoff og Mintzberg hafa skipt nútíma 

stefnumótunarfræðum í tvær megin stefnur eða aðferðir við stefnumótun. Þessum 

stefnum, forskriftarnálgun og birtingarnálgun er gerð góð skil í bók Richard Lynch 

(2015). Þar útskýrir Lynch muninn á þessum stefnum á greinargóðan hátt sem lýst 

verður í næsta kafla. 

 

2.2.5. Forskriftarnálgunin 

 

Forskriftarnálgunin skilgreinir stefnumótun sem auðkenningu á tilgangi 

skipulagsheildar og áætlunum og aðgerðum þess til að ná þeim tilgangi. Skipta má 

forskriftarnálguninni í hið almenna fyrirtækja eða höfuðstöðva stig og hefðbundið 

viðskiptalegt stig. Á hinu víðtækara fyrirtækjasviði snýr stefnumótun að ákvörðunum 

stjórnar um á hvaða markaði fyrirtækið á að keppa, hvernig menning á að vera innan 

fyrirtækisins og á hvaða hátt því er stjórnað. Á þessu stigi er ákveðið mynstur mótað 

sem lýsir því hvernig markmið, tilgangur eða verkefni eru ákveðin og hvaða 

aðgerðum er beitt við að ná þeim. Á hinu  viðskiptalega stigi er stefnumótun 

skilgreind sem samvinna innri eiginleika fyrirtækis og ytra umhverfi þess. 

Stefnumótun á viðskiptalega stiginu lýsir því hvernig fyrirtæki á í samskiptum við 

birgja, viðskiptavini, samkeppnisaðila og hið ytra félagslega og efnahagslega 

umhverfi sem það starfar í. Kenningar sem byggja á þessari nálgun eru til dæmis 

iðnaðar og umhverfismiðaðar stefnur, auðlindastefnur, leikjafræðistefnur og samvinnu 

og tengslanetsstefnur. (Lynch, 2015). 

 

2.2.6. Birtingarnálgunin 

 

Birtingarnálgunin skilgreinir stefnumótun sem leitina að markaðstækifærum, 

þróunarvinnuna og tilraunum við að skapa samkeppnisforskot. Tilgangur stefnunnar 

þarf í raun ekki að samsvara aðgerðum fyrirtækisins og aðlögun að bæði innri og ytri 
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breytingum er algjört lykilatriði. Helstu stefnur innan þessarar nálgunar eru 

óvissustefna, mannauðsstefna, nýsköpunar- og þekkingarmiðuð stefna og survival 

stefnan sem byggir á því að lifa af samkeppnina (Lynch, 2015). 

 

2.2.7. Kenningar Miles og Snow 

 
 
Í lok 8. Áratugar síðustu aldar kom út bókin Organization Strategy, Structure and 

Process eftir þá Raymond E. Miles og Charles C. Snow. Sama ár kom út samnefnd 

fræðigrein í The Academy of Management Review. Í skrifum sínum settu þeir Miles 

og Snow fram sínar kenningar um aðlögunarhæfni fyrirtækja og hvaða mismunandi 

aðferðir fyrirtæki notuðu við að takast á við þær áskoranir sem fyrir þeim stæðu á 

hverjum tíma. Þau fyrirtæki sem næðu árangri væru þau sem næðu að aðlaga 

starfsemi sína, og vöru og stjórnun fyrirtækisins að þeim aðstæðum sem væru á 

markaðnum hverju sinni. Þetta gæti verið síbreytilegt en með því að skoða mynstur 

ákvarðanna hjá fyrirtæki á einhverju tímabili væri hægt að lýsa stefnu fyrirtækisins í 

þessum efnum og mögulega spá fyrir um framtíðar ákvarðanir. (Miles, Snow, Meyer, 

& Coleman, 1978). 

 

 Miles og Snow settu fram líkan af aðlögunarferli fyrirtækja sem þeir kölluðu 

aðlögunarhringinn. Að mati þeirra byggðu fyrri kenningar um ákvörðun á stefnu 

fyrirtækja að miklu leiti á ákvörðunum æðstu stjórnenda og að minna leiti á ytra 

umhverfinu. Úr þessu yrðu til þrjú vandamál aðlögunarhringsins sem stjórnendur 

þyrftu að leysa (Miles et al., 1978). 

 

2.2.8. Þrjú vandamál aðlögunarhringsins 

 

Frumkvöðlavandamálið (The entrepreneurial problem) 

 

Í aðlögunarhringnum er þetta vandamál mest áberandi hjá nýjum fyrirtækjum eða 

þeim sem eru að ganga í gegnum miklar breytingar. Fyrirtæki þurfa að velja sér vöru 

eða þjónustu sem á að selja og finna síðan rétta markaðinn fyrir hana. Fyrirtæki sem 

hafa þegar gert það þurfa síðan einnig að geta brugðist við breytingum með aðlögun á 

vöru sinni. Miles og Snow segja þetta vandamál vera á borði æðstu stjórnenda og 

þegar að þessu vandamáli er lokið taki það næsta við (Miles et al., 1978). 
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Hönnunarvandamálið (The engineering problem) 

 

Þessi hluti aðlögunarhringsins snýr að því að koma lausn frumkvöðlavandamálsins í 

verk. Stjórnendur þurfa að velja rétta tækni og aðferðir við að þróa og framleiða 

vöruna eða þjónustuna og tryggja það að samskipti og samvinna innan og milli 

mismunandi deilda sé í lagi. Þegar þetta vandamál hefur verið leyst þarf að innleiða 

þessar aðferðir (Miles et al., 1978). 

 

Stjórnunarvandamálið (The administrative problem) 

 

Stjórnunarvandamálið snýr helst að því að minnka óöryggi og straumlínulaga þá 

verkferla sem snéru að því að leysa fyrrnefndu vandamálin. Að auki felur þetta 

vandamál í sér að stuðla að því að fyrirtækið geti haldið áfram að þróast. Í hinu 

fullkomna fyrirtæki gætu stjórnendur gert núverandi aðgerðir fyrirtækis þróaðar og 

sjálfvirkar án þess að það kæmi niður á framþróun og aðlögunarhæfni (Miles et al., 

1978).  

 

2.2.9. Formgerðarflokkun Miles og Snow 

 

Samkvæmt kenningum Miles og Snow er hægt að skipta fyrirtækjum í fjóra flokka 

eftir því hvernig þau leysa þessi vandamál. Þessa flokkun hafa þeir kallað 

formgerðarflokkun stefnumótunar (e. The strategic typology). Þessar flokkanir 

tengjast beint inn á það hvernig stefnumótun, tækni, skipulag og verklag er háttað 

innan fyrirtækjanna. Miles og Snow taka þó fram að ekki sé hægt að taka alla hegðun 

fyrirtækis og vera viss um að hún eigi öll við innan eins flokks. Til þess sé 

viðskiptaumhverfið allt of flókið og breytilegt. Hins vegar er hægt að sjá ákveðið 

mynstur í hegðun fyrirtækja og þegar þau eru borin saman við önnur fyrirtæki í sama 

iðnaði sé yfirleitt hægt að setja það í einhvern af þessum fjórum flokkum (Miles et al., 

1978). 

 

 Fyrsta flokkunin, varnarstefnan (e. The defender) á við þá stjórnendur sem á 

ákveðinn hátt reyna að finna og viðhalda umhverfi sem er stöðugt og ógnar ekki 

rekstri fyrirtækisins. Stöðugleikinn er aðallega fundinn í því hvernig fyrirtæki í 

varnarstefnunni leysa hönnunarvandamálið. Það gera þau með því að eigna sér hlut 

markaðar og bjóða upp á takmarkað úrval af vöru sinni eða þjónustu. Áhersla er lögð 



 

  
38 

 

á að varna því að samkeppnisaðilar nái að hasla sér völl en oft verður þróun og 

aðlögun þar af leiðandi undir. Með varnarstefnu er frekar reynt að sækja enn frekar á 

sama markað og ef stefnan reynist árangursrík nær fyrirtækið þannig að skapa sér 

einhverja sérstöðu á markaðnum sem enginn annar nær að snerta, hvort sem það sé 

varðandi gæði, verð eða annað (Miles et al., 1978). 

 

 Önnur stefnan, gullgrafarastefnan (e. Prospectors) er að mörgu leiti andstæðan 

við varnarstefnuna. Yfirleitt eru fyrirtæki innan þessarar stefnu í umhverfi sem er mun 

breytilegra en innan annarra stefna. Fyrirtæki reyna að finna ný markaðstækifæri og er 

orðspor þeirra sem frumkvöðlafyrirtæki gríðarlega mikilvægt. Með því að vera sífellt 

að þróa nýjar vörur eða beita sér á mismunandi mörkuðum þurfa þessi fyrirtæki að 

fjárfesta mikið í mannauði. Innviðir fyrirtækisins bjóða einnig upp á það að geta 

breytt um framleiðsluferli hratt. Allar áætlanir eru víðsýnar og stjórnun dreifð á 

margar hendur. Í grunninn er þessi stefna skilvirk svo lengi sem fyrirtæki ná að nýta 

sér breytingar. Ef umhverfi er of stöðugt og fá tækifæri myndast, þá er hætt við að 

lítill árangur náist þar sem að þessi fyrirtæki misnota oft auðlindir sínar, til dæmis 

með fjárútláti (Miles et al., 1978). 

 

 Þriðja stefnan nefnist greinendastefnan (e. Analyzers). Samkvæmt þeim Miles 

og Snow er þessi stefna nokkurskonar millivegur milli fyrstu tveggja stefnanna. Hægt 

er að skilgreina greinendastefnu sem fyrirtæki sem reyna að lágmarka áhættu en 

hámarka tækifæri til hagnaðar. Árangursrík greinendastefna tekur þannig kosti 

gullgrafarstefnunnar og varnarstefnunnar um leið. Erfitt getur verið að ná tökum á því 

og er því jafnvægi það hugtak sem útskýrir kannski best hið hefðbundna 

greinendastefnu fyrirtæki. Greinendur sækja á nýja markaði eða bjóða upp á nýjar 

vörur, en aðeins eftir að búið er að vega og meta kosti og galla við það, sem og 

áhættuna sem af því hlýst. Lykillinn að árangursríkri greinendastefnu er að innviðir og 

skipulag fyrirtækisins sé nýtt þannig að jafnvægi komist á milli hins stöðuga 

markaðssvæðis og hins óstöðuga þar sem stöðugt þarf að bregðast við tækifærum 

(Miles et al., 1978). 

 

 Fjórða og síðasta stefnan nefnist viðbragðastefnan (e. Reactors). Þessi stefna 

er frábrugðin hinum þremur að því leiti að hún er óstöðug og viðbrögð hennar við 

breytingum óáreiðanleg. Þessari stefnu halda þeir Miles og Snow fyrir utan hinar þrjár 
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þar sem að ekki er um eiginlega stefnu að ræða heldur þann flokk sem fyrirtæki falla í 

þegar þeim mistekst að framfylgja einhverri af hinum þremur stefnunum. Þeir greina 

frá þremur megin ástæðum sem valda því að fyrirtæki falla í þennan flokk. Í fyrsta 

lagi getur stjórnendum mistekist að innleiða stefnu fyrirtækisins. Í öðru lagi getur 

skipulag og verkferlar verið illa hannaðir til að mæta ákveðinni stefnu fyrirtækisins. 

Þriðja ástæðan og mögulega sú algengasta er þegar að stjórnendur halda sig við 

ákveðna stefnu þrátt fyrir breytingar í umhverfinu sem kalla á nýja stefnu. Fyrirtæki 

sem ekki ná að færa sig úr þessum flokki yfir í einhvern af hinum þrem enda síðan á 

því að fara í þrot, nema það starfi í vernduðu markaðsumhverfi, svo sem 

einokunarumhverfi (Miles et al., 1978).  

 

 Eftir að þeir Miles og Snow höfðu sett fram flokkun sína á stefnum og 

stjórnendum fyrirtækja, sýndu þeir einnig fram á tengsl flokkana við kenningar 

stjórnunarfræðanna. Í rannsókninni kynntu þeir þrjú líkön stjórnunarfræðanna til 

sögunnar. Hefðbundna líkanið (e. Traditional model) lýsti sér þannig að hlutverk 

stjórnenda væri að fylgjast náið með og leiðbeina starfsmönnum sínum. Verkum 

þyrfti að skipta í skref og þau þyrftu að vera auðlærð og vel skipulögð. Næsta líkan, 

samskiptalíkanið (e. Human relations model) var skilgreint þannig að stjórnendur ættu 

að virkja starfsmenn með því að hvetja þá og láta þá finna til ábyrgðar. Einnig ættu 

þessir stjórnendur að leyfa starfsmönnum að ráða einhverjum hlutum varðandi vinnu 

sína sjálfum. Þriðja líkanið, auðlindalíkanið (e. Human resources model) var útskýrt á 

þann veg að stjórnendur ættu að ná því besta fram úr mannauðnum með því að útbúa 

hentugt umhverfi þar sem starfsmenn gætu notið sín. Enn meiri áhersla væri lögð á 

sjálfstæði starfsmanna innan þessarar stefnu (Miles et al., 1978). Rannsókn þeirra 

Miles og Snow sýndi síðan fram á það að stjórnendur sem trúðu á hefðbundna líkanið 

eða samskipta líkanið væri líklegri til að finnast innan varnarstefnunnar eða 

viðbragðastefnunnar, en stjórnendur sem aðhylltust auðlindalíkanið væru frekar innan 

fyrirtækja með greinenda- eða gullgrafarastefnuna (Miles et al., 1978). 
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Tafla 1. Yfirlit yfir túlkun og viðbrögð stefnanna við vandamálum aðlögunarhringsins. Byggt á kenningum Miles 

og Snow (1978). 

 Frumkvöðla-

vandamálið 

Hönnunar-

vandamálið 

Stjórnunar- 

vandamálið 

 

 

 

Varnarstefnan 

Hvernig fyrirtæki ná 

að einangra hluta 

markaðar – þröngt 

og stöðugt markmið 

sem öll áhersla er 

lögð á. Lítil þróun í 

framboði en 

sérhæfing. 

Hvernig hámarks 

hagkvæmni er náð 

í rekstri – arðbær 

notkun tækninnar, 

lóðrétt samþætting 

stjórnunar og mikil 

fjárfesting í 

tæknilegum 

þáttum. 

Hvernig stjórnun 

fyrirtækis er háttað 

til að viðhalda 

hagkvæmni – mikil 

áætlunargerð, 

miðstýring, skýr 

verkskipting. 

Einfaldir verkferlar 

sem fylgt er eftir. 

 

 

 

 

Gullgrafara-

stefnan 

Hvernig ný tækifæri 

eru fundin – víðsýni 

og stöðug þróun á 

framboði. Vöxtur í 

gegnum sjálfskapaða 

hreyfingu á markaði. 

Hætta á taprekstri.  

Hvernig fyrirtæki 

forðast of mikla 

skuldbindingu við 

eina ákveðna tækni 

– sveigjanleiki í 

notkun á tækni og 

margir verkferlar í 

boði.  

Hvernig fjölbreyttri 

starfsemi er 

stjórnað – 

fyrirtækjum oft 

stjórnað af markaðs 

eða 

rannsóknaraðilum. 

Lítil verkskipting 

og margir 

stjórnendur. 

Sveigjanlegt en 

getur vanmetið 

kostnað og ofmetið 

auðlindir. 

 

 

 

Greinenda-

stefnan 

Hvernig ný tækifæri 

eru fundin og nýtt á 

meðan eldra 

framboði er haldið 

stöðugu – mikil 

áhersla lögð á 

markaðssetningu en 

minna á rannsóknir 

og þróun. Stöðugur 

vöxtur í gegnum 

markaðssókn og 

vöruþróun. 

Hvernig getur 

fyrirtæki verið 

sveigjanlegt og 

stöðugt samtímis – 

tækniþáttum skipt í 

tvennt þannig hluti 

geti brugðist hratt 

við en hinn sé 

stöðugur.  

Hvernig 

skipulagsheildin 

aðgreinir sig 

þannig að hún sé 

styðji bæði við 

sveigjanlega og 

stöðuga hluta 

fyrirtækisins – 

miðstýring með 

dreifileiðum lóðrétt 

og lárétt.  
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

3.1. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

 
Í rannsókninni var annars vegar lögð fram spurningakönnun fyrir alla 

framkvæmdarstjóra Íslandsbanka og hins vegar alla millistjórnendur innan bankans 

sem höfðu mannaforráð. Þetta voru því tvö þýði og heildarúrtak úr þeim báðum þar 

sem könnunin var send á alla þá sem voru innan þessara hópa. Megin ástæðan fyrir 

því að könnunin var send á alla þá starfsmenn sem tilheyra öðrum hvorum flokknum 

var sú að fá sem nákvæmasta niðurstöðu í viðhorf þessara hópa. Vitað var að það yrðu 

alltaf einhverjir starfsmenn fjarverandi á þeim tíma sem könnunin var lögð fyrir og 

því var mikilvægt að hafa úrtakið heildarúrtak í báðum hópum. Spurningakönnunin 

var send í sitt hvoru lagi á þessa tvo hópa enda markmið rannsóknarinnar að bera 

saman viðhorf þessara hópa.  

  

 Þátttakendur voru valdir með það í huga að þessir tveir hópar eru þeir sem 

mesta ábyrgð bera á innleiðingu á stefnu bankans. Annars vegar þeir sem koma að 

mótun hennar, þ.e. framkvæmdastjórar og svo sá hópur sem sér mest um að innleiða 

stefnuna í undir deildir, þ.e. millistjórnendurnir. Fyrri hópurinn var auðvalinn en 

teknir voru þeir framkvæmdastjórar sem fram koma á skipuriti bankans sem yfirmenn 

þeirra sviða sem könnunin nær til. Við val á seinni hópnum var haft samráð við 

mannauðsteymi bankans og notast við flokkun sem bankinn hefur áður unnið með í 

viðhorfskönnunum. Þannig voru til dæmis deildarstjórnendur sem ekki höfðu 

mannaforráð ekki hafðir með enda hluti rannsóknarinnar að kanna hvernig innleiðing 

á stefnu til undirmanna væri háttað. Með þessari aðferð var hægt að fá svör frá öllum 

þeim sem voru við vinnu á þeim tíma sem könnun var lögð fyrir.  

 

3.2.  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

 

Hugmyndin að þessu verkefni kom upphaflega frá Gunnari Vignissyni, útibússtjóra 

Íslandsbanka á Austurlandi. Gunnar er millistjórnandi í bankanum og hefur verið hluti 

af þeim hópi sem innleitt hefur stefnuna undanfarin ár. Höfundur hafði áður setið 

námskeið við Háskólann á Bifröst í stefnumótun og átt margar samræður við Gunnar 
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um mögulegt viðfangsefni rannsóknarinnar og þótt áhugavert að sjá hve mikil áhersla 

væri lögð á stefnumótun innan bankans.  

 

 Höfundur er eins og áður hefur komið fram starfsmaður bankans, og því 

flokkast rannsóknin sem starfendarannsókn. Með slíkri rannsóknaraðferð leitast 

rannsakandi að því að auka skilning á eigin starfsháttum og umhverfi með það 

markmið að bæta það. Upphaf rannsókna af þessum toga má rekja til þess að 

rannsakandi er ekki ánægður með starfshætti sína eða aðstæður og leitar því að 

úrbótum. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í tilviki þessarar rannsóknar taldi höfundur 

mögulegra úrbóta vera þörf á því að samræma sýn allra þeirra sem koma að 

innleiðingu á stefnu bankans. Því var farin sú leið að kanna hvort misræmi væri á sýn 

framkvæmdastjóra og millistjórnenda til þess.  

 

 Gagnasöfnun í slíkri rannsókn getur verið með ýmsum hætti. Til dæmis með 

dagbókarskrifum, vettvangsathugunum, myndbands- eða segulbandaupptökum eða 

viðtals og viðhorfskönnunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í tilviki þessarar 

rannsóknar var viðhorfskönnun til starfsmanna sú aðferð sem valin var til 

gagnaöflunar. Með því gat rannsakandi fengið viðhorf starfsmanna úr tveimur hópum 

og borið þannig saman svör þeirra til að fá niðurstöður. 

 

 

3.3.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 

 

Rannsóknaraðferðin sem valin var er kölluð lýsandi samanburðarrannsókn en með 

slíkri aðferð er verið að kanna hvort munur sé á milli hópa. Með slíkri aðferð er þó 

ekki verið að finna út ástæður fyrir muninum heldur einungis hvort teljanlegur munur 

sé á þeim varðandi tiltekna þætti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvort munur væri á viðhorfi framkvæmdastjóra og 

millistjórnenda til innleiðingarferlis stefnunnar og hvort þessir hópar flokkuðu 

bankann og stefnu hans á sambærilegan hátt samkvæmt flokkunarkerfi Miles og 

Snow.  

 

 Til þess að finna út viðhorf þessara hópa var notast við spurningalista og voru 

tvær síðustu spurningarnar þýddar og umorðaðar úr rannsóknum Charles C. Snow og 
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Lawrence G. Hrebiniak. Reynt var að breyta þeim sem minnst en þó aðlaga þær 

þannig að þær ættu við í umhverfi banka. Með rannsókn sinni voru þeir Snow og 

Hrebiniak að flokka stjórnendur fyrirtækja með flokkunarkerfi sem áðurnefndir Snow 

og Miles höfðu fyrst komið fram með (Snow & Hambrick, 1980). Þessi aðferð var 

valin þar sem hún var einföld og passaði vel við hinn hluta rannsóknarinnar. Með 

þessu var hægt að senda út eina könnun með samtals 11 spurningum á hvorn hóp. 

Annars vegar almennar spurningar varðandi innleiðingu á stefnunni og hins vegar 

viðhorfs spurningar þar sem þátttakendur áttu að velja sér eitt svar sem þeim fannst 

samsvara sínum skoðunum annars vegar og bankans hins vegar. Kosturinn við þessa 

aðferð var að góð þátttaka fékkst þar sem þátttakendur gátu svarað könnuninni á 

stuttum tíma. Gallar þessarar aðferðar eru að erfitt er að fullyrða hvernig starfsmenn 

flokkast eftir kerfi Miles og Snow útfrá aðeins tveimur spurningum.  

 

 Sú aðferð að fá þátttakendur til að flokka skoðun sína út frá fjórum 

mismunandi möguleikum hefur áður verið notuð í rannsóknum sem beinast að 

mælingu á stefnum fyrirtækja. Þeir Snow og Hambrick kölluðu þessa aðferð 

sjálfsskoðun (e. self-typing). Með þeirri aðferð er hægt að fá starfsmenn fyrirtækjanna 

sem eru til rannsóknar til að flokka stefnu sína eftir ákveðnum einkennum. Kosturinn 

við þá aðferð er að viðmælendurnir eru yfirleitt þeir sem stýra stefnunni hjá 

viðkomandi fyrirtæki og að oftast er hægt að fá nokkuð stór gagnasöfn með þessari 

aðferð. Aftur á móti hefur þessi aðferð einnig nokkra vankanta. Stjórnendum finnst 

oft sín eigin stefna vera einstök og getur því fundist erfitt að flokka hana eftir 

fyrirfram ákveðnum eiginleikum. Einnig getur verið misræmi í því hvernig 

stjórnendur innan sama fyrirtækis sjá stefnu þess og þar af leiðandi ekki hægt að festa 

ákveðna flokkun eftir niðurstöðu gagnasöfnunar (Snow & Hambrick, 1980). Þessari 

aðferð var eins og nefnt var áðan beitt í rannsókn þeirra Snow og Hrebiniak þar sem 

þeir settu fram ákveðna eiginleika í fjögur mismunandi svör í spurningakönnun sem 

lögð var fyrir stjórnendur fyrirtækja. Þátttakendur gátu svo valið á milli þessara flokka 

eftir því sem þeim fannst best lýsa stefnu síns fyrirtækis. Henry J. Coleman beitti 

svipaðri leið en í rannsókn sinni á fyrirtækjum í matvælaiðnaði setti hann fram 

lýsingu á fjórum mismunandi stefnum þar sem hver lýsing stóð fyrir einum flokki úr 

kerfi Miles og Snow. Coleman tók svo viðtöl við stjórnendur þar sem þeir gátu valið 

hvaða flokkun átti best við sitt fyrirtæki (Snow & Hambrick, 1980). 
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 Þrjár aðrar aðferðir hafa verið notaðar til þessarar flokkunar og var þeim 

einnig lýst í rannsókn Snow og Hambrick. Fyrsta aðferðin var kölluð ályktun 

rannsakanda (e. Investigator inference). Með þeirri aðferð er það rannsakandinn 

sjálfur sem flokkar þau fyrirtæki sem rannsökuð eru samkvæmt þeim upplýsingum 

sem hann hefur. Kosturinn við þessa aðferð er að mögulega er rannsakandinn sá sem 

best getur dæmt um það hvernig stefna fyrirtækisins flokkast. Hann getur líklega 

einnig gert það á hlutlausari hátt en stjórnendur fyrirtækisins. Erfitt getur þó verið að 

nota þessa aðferð á fræðilegan hátt. Einnig er erfitt fyrir rannsakanda að ná að safna 

nægilegum upplýsingum til að geta lagt mat á þetta og sömuleiðis safnað nægum 

gögnum til að bera saman. Hlutleysi rannsakanda er líka ekki alltaf til staðar þar sem 

mögulega getur hann haft tilhneigingu til ákveðinnar flokkunar fremur en annarrar. 

Það er því mat þeirra Snow og Hambrick að þetta sé veikasta aðferðin við flokkun á 

stefnu fyrirtækja af þeim sem í boði eru (Snow & Hambrick, 1980). 

 

 Önnur aðferðin sem kynnt var í rannsóknum þeirra Snow og Hambrick er 

kölluð mat ytri aðila (e. External assessment). Með þeirri aðferð eru aðilar sem ekki 

tengjast rannsókninni né þeim fyrirtækjum sem rannsökuð eru, fengnir til að leggja 

sitt mat á stefnuna sem er til skoðunar. Kostirnir við þessa aðferð er að þar er 

mögulega hægt að fá hlutlausara mat heldur en frá hluteigandi aðilum. Hins vegar 

hefur það komið í ljós að mat ytri aðila byggist oft á þeirri stefnu sem opinberlega er 

sett fram fremur en þeirri stefnu sem fyrirtækið vinnur í raun eftir. Í öðru lagi er 

vitneskja sérfræðinga sem fengnir eru til að bera mat sitt á stefnur mögulega úreld og 

því niðurstöður slíks mats óáreiðanlegt (Snow & Hambrick, 1980). 

 

 Þriðja og síðasta aðferðin fyrir utan sjálfsskoðunar aðferðina er kölluð 

hlutlægar vísbendingar (e. Objective indicators). Þessi aðferð sker sig úr frá hinum að 

í henni er ekki notast við viðhorf einstaklinga hvort sem þeir eru hluti af rannsókninni 

eða ekki. Í staðinn eru hlutlægar upplýsingar, t.d. gögn um markaðinn eða rekstur 

fyrirtækisins notaðar til að flokka stefnuna. Með þessari aðferð er þó einungis hægt að 

mæla hlutlæga þátt stefnunnar ef hann er þá yfir höfuð til staðar. Þessi aðferð útilokar 

hlutdrægni þátttakenda og hentar vel ef bera á saman hlutlægar upplýsingar milli 

fjölda fyrirtækja en á móti er hún mjög takmarkandi þar sem upplýsingar sem mæla á 

eru oft ekki til staðar eða ekki á því formi sem hægt er að mæla (Snow & Hambrick, 

1980). 



 

  
45 

 

 

 Það er því mat þeirra Snow og Hambrick að hentugast sé að nota einhverja 

blöndu af þessum aðferðum svo kostir þeirra og gallar séu vegnir upp á móti hvorum 

öðrum. Niðurstöður þeirra benda einnig á að miklir möguleikar séu á að þróa þessar 

aðferðir með frekari rannsóknum. Rannsóknir á fyrirtækjum í mismunandi geirum þar 

sem takmarkanir á samanburði eru sem mestar eru nauðsynlegar svo hægt sé að þróa 

rannsóknir á stefnum fyrirtækja (Snow & Hambrick, 1980) 

 

3.4.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

 

Rannsóknin var framkvæmd með tveimur spurningarkönnunum sem sendar voru til 

tveggja hópa. Annars vegar var könnunin send á átta framkvæmdastjóra bankans og 

hins vegar til 82 millistjórnendur bankans. Skipt var í hópana eftir skipuriti bankans 

og flokkun sem bankinn hefur notað í könnunum sem þessari. Megin flokkunin hjá 

millistjórnendum fór eftir því hvort viðkomandi hafði mannaforráð eða ekki. 

 

 Fyrst var haft samband við mannauðsstjóra Íslandsbanka, Hafstein Bragason 

og athugað hvort áhugi væri hjá bankanum fyrir því að rannsóknin yrði gerð. Í 

framhaldinu átti höfundur nokkra fundi með mannauðsteymi bankans ásamt tölvupóst 

samskiptum þar sem lögð voru drög að spurningunum og þeim áherslum sem bankinn 

vildi að yrðu hafðar í rannsókninni. Formlegt samþykki var fengið frá Hafsteini fyrir 

því að rannsóknin yrði send út og þann 18. mars sendi Hafsteinn út tölvupóst á alla 

þátttakendur þar sem rannsóknin var kynnt og þátttakendur beðnir um að svara sem 

fyrst þegar könnunin færi út. Sama dag sendi höfundur svo spurningakannanirnar á 

alla þátttakendur í tveimur mismunandi tölvupóstum þar sem að hóparnir fengu ekki 

senda sömu slóð þar sem um tvær kannanir var að ræða. Þátttakendur gátu ekki séð í 

tölvupóstinum hverjir fengu hann. Mánudaginn 21.mars var síðan sendur út 

áminningarpóstur um könnunina og að henni yrði lokað á hádegi daginn eftir. 
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3.5.  GREINING GAGNA 

 

Þær niðurstöður sem koma fram í rannsókninni verða greindar á þann hátt að svör 

þátttakenda verða sett í töflu og þannig borin saman tölfræðilega á milli hópa. Gögnin 

munu jafnframt verða sett fram myndrænt svo hægt sé að bera saman niðurstöður úr 

svörum framkvæmdastjóra og millistjórnenda. Í framhaldinu verða niðurstöður svo 

bornar saman við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

 

3.6.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

 

Innra réttmæti rannsókna byggir á því að þær mælingar sem gerðar eru séu 

áreiðanlegar. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn byggði mælingin á 

tveimur viðhorfskönnunum þar sem mæla átti viðhorf tveggja hópa. Hóparnir fengu 

sitthvora könnunina til að svara en þó var enginn munur á þeim. Orðalag og fjöldi 

spurninga var sá sami og voru þær sendar út á sama tíma. Þátttakendur fengu 

áminningarpóst á sama tíma og höfðu jafnframt sama tíma til að svara könnuninni. 

Lykilspurningar könnunarinnar voru þýddar og aðlagaðar úr fyrri rannsóknum á þessu 

sviði. 

 

 Ytra réttmæti rannsóknarinnar byggir á því að þátttakendur voru valdir eftir 

því hvort þeir hefðu eitthvað með stefnumótun innan Íslandsbanka að gera. Þannig 

voru allir þeir sem hafa eitthvað með mótun eða innleiðingu á stefnu bankans fengnir 

til að taka þátt og því hægt að alhæfa út frá því að niðurstöður rannsóknarinnar 

endurspegli viðhorf starfsmanna bankans en það er það sem verið var að rannsaka. 

Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður á aðra banka á Íslandi sem dæmi. Það ber einnig 

að hafa í huga að ekki var 100 % þátttaka í könnuninni og þar af leiðandi eru 

niðurstöðurnar ekki algjörlega áreiðanlegar. Gott væri að endurtaka rannsóknina á 

öðrum tímapunkti og bera saman muninn á niðurstöðunum. 

 

 Áreiðanleiki rannsóknarinnar byggir á góðri þátttöku starfsmanna. Úr hópi 

framkvæmdastjóra svöruðu sex starfsmenn af átta en það samsvarar 75 % svörun. Úr 

hópi millistjórnenda var hlutfallið 58 af 82 starfsmönnum eða 71 % svörun. Hægt 

væri að auka áreiðanleika könnunarinnar með því að endurtaka prófun (e. test-retest) 

og bera saman fylgni milli fyrri og seinni svörunarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 
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2013).  Þó ber að taka fram að nánast ógjörningur er að fá fram 100 % svörun í 

könnun sem þessari. Starfsmenn eru til að mynda fjarverandi á mismunandi tímum og 

erfitt að ætla öllum að svara. 

 

3.7.  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

 

Rannsakandi er starfsmaður Íslandsbanka á Austurlandi en í starfi hans felst þó ekki 

ábyrgð á innleiðingu á stefnu bankans. Hann er því ekki í þeim hópi sem rannsóknin 

var lögð fyrir en hefur þó tengsl við starfsmenn úr þeim hópi í gegnum starf sitt. 

Höfundur gætir hlutleysis við túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar og hefur enga 

hagsmuni af því hvaða niðurstöður koma í ljós. 

 

 Þekking rannsakanda á stefnumótun Íslandsbanka hefur komið til góðs og 

sömuleiðis þekking þeirra starfsmanna sem aðstoðað hafa við gerð rannsóknarinnar. 

Þær megin breytur sem notaðar eru við öflun gagna og túlkun niðurstaðna koma þó 

ekki frá rannsakanda né öðrum starfsmönnum bankans heldur var notast við aðferðir 

sem kynntar voru hér að ofan og hafa verið notaðar erlendis í sambærilegum 

rannsóknum. Við túlkun gagna gæti þekking og staða rannsakanda haft einhver áhrif 

en rannsakandinn horfir á niðurstöður á sem hlutlausasta hátt í takt við það sem gert 

hefur verið í fyrri rannsóknum á efninu. 

 

 Siðferðilegar kröfur rannsóknarinnar byggja á því að þátttakendur séu ekki 

skyldugir til að taka þátt og jafnframt sé ekki hægt að rekja svör til þeirra. Val 

þátttakanda til þátttöku í rannsóknum er grundvallaratriði í siðfræði rannsókna 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í tölvupósti til þátttakenda var rannsókninni lýst, 

tilgangi hennar og framkvæmd. Skýrt var tekið fram að ekki væri hægt að rekja svör 

né væru starfsmenn skyldugir til að taka þátt. Þetta var svo aftur tekið fram í byrjun 

spurningakönnunarinnar. Í henni var síðan ávallt boðið upp á svarmöguleikann “vil 

ekki svara” fyrir hverja spurningu og gátu þátttakendur hætt þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem þeir vildu. 

 

 Þar sem um fáa þátttakendur í öðrum hópnum var að ræða var ákveðið að taka 

út aldursspurningu en með henni hefði verið auðvelt að rekja svör beint til þátttakenda 
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enda aðeins átta starfsmenn í þeim hópi og á mismunandi aldri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru engum aðgengilegar nema höfundi og mannauðsteymi bankans 

en þær voru geymdar á læstri vefsíðu. 
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4. GREINING Á RANNSÓKNARNIÐURSTÖÐUM 

 

Rannsóknin fór fram frá föstudeginum 18. mars 2016 til þriðjudagsins 22. mars 2016. 

Send var út könnun á tvo hópa. Í öðrum hópnum voru 8 framkvæmdastjórar og voru 

þar 6 sem svöruðu eða 75 % svörun . Í hinum hópnum voru 82 millistjórnendur og 58 

svöruðu eða tæplega 71 % svörun. Könnunin innihélt 11 spurningar. Fyrsta 

spurningin var um kyn þátttakenda, önnur spurningin um starfssvið og næstu 7 

spurningar um viðhorf þátttakenda til ýmissa þátta er varða stefnu bankans og 

innleiðingu hennar. Síðustu tvær spurningarnar voru svo spurningar þar sem 

þátttakendur áttu að flokka stefnu bankans eftir fyrirfram ákveðnum eiginleikum sem 

í boði voru. Í spurningunum sem snéru að viðhorfi til stefnu bankans var notaður 

fimm-þrepa kvarði. Í öllum spurningum var einnig hægt að velja “vil ekki svara.” 

 

4.1.  SPURNING 1 – KYN ÞÁTTTAKANDA 

 
Fyrsta spurningin var um kyn þátttakenda. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Karlar eru í meirihluta í framkvæmdastjórahópnum eða fjórir á móti tveimur. Í hópi 

millistjórnenda eru kvenmenn í meirihluta eða 30 á móti 28.  

 

 

4.2.  SPURNING 2 - STARFSSVIÐ 

 
 

Í annarri spurningu var spurt um starfssvið þátttakenda. Allir svöruðu spurningunni en 

einn starfsmaður vildi ekki gefa upp sitt starfssvið. Svör skiptust nokkuð jafnt niður í 

báðum flokkum. Helmingur framkvæmdastjóra starfar á tekjusviði og hinn helmingur 

48% 

52% 

0% 

Kyn - millistjórnendur 

Karlkyn

Kvenkyn

67% 

33% 

0% 

Kyn - framkvæmdastjórar 

Karlkyn

Kvenkyn
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á stoðsviði. Í hópi millistjórnenda voru 48,3 % á tekjusviði, 50 % á stoðsviði og 1,7 % 

vildi ekki gefa það upp.  

 

 

 

 
Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

Tekjusvið 50,0% 48,3% 

Stoðsvið 50,0% 50,0% 

Vil ekki svara 0,0% 1,7% 

 

 

4.3.  SPURNING 3 – ÉG HEF GÓÐA ÞEKKINGU Á STEFNU ÍSLANDSBANKA 

 

Í spurningu þrjú voru þátttakendur spurðir um hversu sammála þeir væru 

fullyrðingunni „ég hef góða þekkingu á stefnu bankans“. Allir þátttakendur svöruðu 

spurningunni. Allir í hópi framkvæmdastjóra sögðust vera mjög sammála. Í hópi 

millistjórnenda voru 63,8 % mjög sammála, 34,5 % sammála og 1,7 % hvorki 

sammála né ósammála. 

 

 

 

 
Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

Mjög sammála 100,0% 63,8% 

Sammála 0,0% 34,5% 

Hvorki sammála né ósammála 0,0% 1,7% 

Ósammála 0,0% 0,0% 

Mjög ósammála 0,0% 0,0% 

Vil ekki svara 0,0% 0,0% 

 

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

Tekjusvið Stoðsvið Vil ekki svara

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

Mjög sammála Sammála Hvorki sammála né ósammála
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4.4  SPURNING 4 – HVERNIG FINNST ÞÉR INNLEIÐING STEFNUNNAR 

HAFA GENGIÐ ALMENNT Í BANKANUM? 

 

Í spurningu fjögur voru starfsmenn spurðir út í hvernig þeim fyndist innleiðing 

stefnunnar hafa gengið almennt í bankanum. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Í hópi framkvæmdastjóra svöruðu 66,7 % spurningunni með „mjög vel“. Restin, eða 

33,3 % svaraði með „frekar vel“.  Af millistjórnendunum voru 43,1% á því að 

innleiðingin hefði almennt gengið mjög vel. 48,3 % fannst hún hafa gengið frekar vel 

og 8,6 % hvorki vel né illa. 

 

 

 

 
Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

Mjög vel 66,7% 43,1% 

Frekar vel 33,3% 48,3% 

Hvorki vel né illa 0,0% 8,6% 

Frekar illa 0,0% 0,0% 

Mjög illa 0,0% 0,0% 

Vil ekki svara 0,0% 0,0% 

 

 

4.5. SPURNING 5 – HVERNIG FINNST ÞÉR INNLEIÐING STEFNUNNAR 

HAFA GENGIÐ INNAN ÞINNAR DEILDAR? 

 

Í spurningu fimm var spurt um hvernig starfsmönnum fannst innleiðing stefnunnar 

hafa gengið innan sinnar deildar/sviðs. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Í 

hópi framkvæmdastjóra svaraði helmingur því að innleiðingin innan síns sviðs hefði 

gengið mjög vel. Hinn helmingurinn svaraði því að innleiðingin hefði gengið frekar 

vel innan síns sviðs. Í hópi framkvæmdastjóra svöruðu 36,2 % að innleiðingin hefði 

gengið mjög vel innan sinnar deildar. 51,7 % svöruðu frekar vel og 8,6 % hvorki vel 

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

Mjög vel Frekar vel Hvorki vel né illa
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né illa. 3,4 % voru svo á því að innleiðingin hefði gengið frekar illa innan sinnar 

deildar. 

 

 

 

 
Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

Mjög vel 50,0% 36,2% 

Frekar vel 50,0% 51,7% 

Hvorki vel né illa 0,0% 8,6% 

Frekar illa 0,0% 3,4% 

Mjög illa 0,0% 0,0% 

Vil ekki svara 0,0% 0,0% 

 

 

4.6.  SPURNING 6 – HVERSU MIKLA ÁHERSLU LEGGUR ÞÚ Á 

INNLEIÐINGU STEFNUNNAR VIÐ ÞÍNA UNDIRMENN? 

 

Í spurningu sex var spurt hversu mikla áherslu starfsmenn legðu á innleiðingu 

stefnunnar við sína undirmenn. Allir nema einn starfsmaður svaraði þessari spurningu 

en sá starfsmaður kom úr hópi millistjórnenda. Úr hópi framkvæmdastjóra skiptust 

svörin jafnt. 50 % framkvæmdastjóra sögðust leggja mjög mikla áherslu á innleiðingu 

stefnunnar við sína undirmenn og 50 % frekar mikla. Hjá millistjórnendum sögðust 

47,4 % leggja mjög mikla áherslu á innleiðinguna við sína undirmenn, 42,1 % frekar 

mikla og 8,8 % hvorki mikla né litla. 1,8 % sagðist leggja frekar litla áherslu á 

innleiðinguna. 

 

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

Mjög vel Frekar vel Hvorki vel né illa Frekar illa
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Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

Mjög mikla 50,0% 47,4% 

Frekar mikla 50,0% 42,1% 

Hvorki mikla né litla 0,0% 8,8% 

Frekar litla 0,0% 1,8% 

Mjög litla 0,0% 0,0% 

Vil ekki svara 0,0% 0,0% 

 

 

4.7. SPURNING 7 – HVERSU MIKLA ÁHERSLU TELUR ÞÚ AÐ 

FORSVARSMENN BANKANS LEGGI Á INNLEIÐINGU 

STEFNUNNAR?  

 

Í sjöundu spurningu voru starfsmenn spurðir hversu mikla áherslu þeir teldu að 

forsvarsmenn bankans leggðu á innleiðingu stefnunnar. Allir þátttakendur svöruðu 

spurningunni. Í hópi framkvæmdastjóra svöruðu 50 % því að þeir teldu forsvarsmenn 

leggja mjög mikla áherslu á innleiðingu stefnunnar. 33,3 % sögðust telja 

forsvarsmenn leggja frekar mikla áherslu á það og 16,7 % töldu frekar litla áherslu 

lagða. Hjá millistjórnendum voru 51,7 % á því að forsvarsmenn bankans legðu mjög 

mikla áherslu á innleiðingu stefnunnar. 44,8 % töldu frekar mikla áherslu lagða, 1,7 % 

töldu hvorki mikla né litla áherslu og 1,7 % mjög litla áherslu lagða á innleiðingu 

stefnunnar. 

 

 

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

Mjög mikla Frekar mikla Hvorki mikla né litla Frekar litla

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

Mjög mikla Frekar mikla Hvorki mikla né litla Frekar litla Mjög litla
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Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

Mjög mikla 50,0% 51,7% 

Frekar mikla 33,3% 44,8% 

Hvorki mikla né litla 0,0% 1,7% 

Frekar litla 16,7% 0,0% 

Mjög litla 0,0% 1,7% 

Vil ekki svara 0,0% 0,0% 
 

  

   

   

   

   
 

  

   

4.8. SPURNING 8 – ÉG NÝTI MÉR MARKMIÐASETNINGU VIÐ 

INNLEIÐINGU Á STEFNUNNI INNAN MÍNS SVIÐS. 

 

Í spurningu átta voru þátttakendur spurðir að því hversu skýrt þeir teldu hlutverk sitt í 

innleiðingu á stefnu bankans vera. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Hjá 

framkvæmdastjórum voru 66,7 % þátttakenda á því að hlutverk þeirra væri mjög 

skýrt. 33,3 % voru á því að hlutverk þeirra væri frekar skýrt. Hjá millistjórnendum 

töldu 39,7 % þátttakenda hlutverk sitt vera mjög skýrt. 48,3 % töldu það vera frekar 

skýrt og 8,6 % hvorki skýrt né óskýrt. 3,4 % starfsmanna töldu svo hlutverk sitt í 

innleiðingu á stefnunni vera frekar óskýrt.  

 

 

 

 
Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

Mjög skýrt 66,7% 39,7% 

Frekar skýrt 33,3% 48,3% 

Hvorki skýrt né óskýrt 0,0% 8,6% 

Frekar óskýrt 0,0% 3,4% 

Mjög óskýrt 0,0% 0,0% 

Vil ekki svara 0,0% 0,0% 

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

Mjög skýrt Frekar skýrt Hvorki skýrt né óskýrt Frekar óskýrt
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4.9. SPURNING 9 - ÉG NÝTI MÉR MARKMIÐASETNINGU VIÐ 

INNLEIÐINGU Á STEFNUNNI INNAN MÍNS SVIÐS. 

 
Í spurningu níu voru þátttakendur spurður hversu sammála þeir væru fullyrðingunni 

„Ég nýti mér markmiðasetningu við innleiðingu á stefnunni innan míns sviðs.“ Allir 

þátttakendur svöruðu spurningunni. Hjá framkvæmdastjórum sögðust 50% 

þátttakenda vera mjög sammála og 50 % sögðust sammála. Hjá millistjórnendum voru 

43,1 % mjög sammála fullyrðingunni. 36,2 % voru sammála, 13,8 % hvorki sammála 

né ósammála og 6,9 % voru ósammála.  

 

 

 

 
Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

Mjög sammála 50,0% 43,0% 

Sammála 50,0% 36,2% 

Hvorki sammála né ósammála 0,0% 13,8% 

Ósammála 0,0% 6,9% 

Mjög ósammála 0,0% 0,0% 

Vil ekki svara 0,0% 0,0% 

 

4.10. SPURNING 10 – HVER AF EFTIRTÖLDUM LÝSINGUM PASSAR AÐ 

ÞÍNU MATI BEST VIÐ ÍSLANDSBANKA Í SAMANBURÐI VIÐ AÐRA 

BANKA Á ÍSLANDI? 

 

Í tíundu spurningunni voru þátttakendur beðnir að velja einn af fjórum 

valmöguleikum sem þeim fannst passa best við Íslandsbanka í samanburði við aðra 

banka á Íslandi. Valmöguleikarnir voru eftirfarandi: 

 

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

Mjög sammála Sammála Hvorki sammála né ósammála Ósammála
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A. Bankinn þjónustar ákveðinn markhóp með stöðugu þjónustu framboði. Hann 

reynir að bjóða þrengra úrval af vörum/þjónustuþáttum heldur en keppinautar 

og verndar markaðshlutdeild sína með meiri gæðum, yfirburðar þjónustu, betri 

kjörum og svo framvegis. Bankinn er ekki endilega í öndvegi með nýjungar í 

vöruframboði og leitast ekki við að bjóða upp á vörur sem ekki tengjast 

grunnrekstri bankans, heldur reynir að gera sitt allra besta á þrengra sviði. 

 

B. Bankinn býður upp á vítt vöru og þjónustuframboð sem reglulega er í 

endurskoðun. Bankinn leitast við að vera fyrstur með nýjungar á markaðinum 

jafnvel þó hagnaðarvon af þeim sé lítil. Bankinn bregst hratt við nýjum 

tækifærum og leiðir það oft af sér harða samkeppni. Með víðu framboði af 

þjónustu og vörum nær bankinn ekki að vera fremstur á öllum sviðum. 

 

 

C. Bankinn býður upp á stöðugt, takmarkað vöru og þjónustu úrval en eltir á 

sama tíma tækifæri sem opnast og hafa verið skoðuð ítarlega. Bankinn er 

sjaldan fyrstur með nýjar vörur eða þjónustu en með því nær hann að greina 

aðgerðir samkeppnisaðila og vera fljótur að koma inn með svipaðar vörur eða 

þjónustu á arðbærari hátt en samkeppnisaðilar. 

 

D. Bankinn hefur ekki stöðuga vöru eða markaðs stefnumörkun. Hann er ekki 

jafn beittur og samkeppnisaðilar í að viðhalda markaðshlutdeild eða vörum 

sem orðnar eru rótgrónar, né er hann jafn viljugur og aðrir við að taka áhættu. í 

staðinn reynir bankinn að bregðast við breytingum í ytra umhverfi með 

viðeigandi aðgerðum hverju sinni. 

 

 
Allir þátttakendurnir svöruðu spurningunni nema einn en hann kom úr hópi 

framkvæmdastjóra. Hjá framkvæmdastjórum dreifðust svörin þannig að 20 % valdi 

valmöguleika A, 40 % valmöguleika B og 40 % valmöguleika C. Hjá 

millistjórnendum svöruðu 15,5 % valmöguleika A. 48,3 % völdu valmöguleika B og 

19 % valmöguleika C. 6,9 % völdu valmöguleika D og 10,3 % vildu ekki svara. 

 

 

 
Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

A 20,0% 15,5% 

B 40,0% 48,3% 

C 40,0% 19,0% 
D 0,0% 6,9% 
Vil ekki svara 0,0% 10,3% 

 

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

A B C D Vil ekki svara
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4.11. SPURNING 11 – HVERJA AF OFANTÖLDUM LÝSINGUM TELUR ÞÚ 

VERA ÞÁ HEPPILEGUSTU FYRIR BANKANN AÐ HAFA SEM HLUTA 

AF STEFNU SINNI? 

 

Í spurningu 11 sem jafnframt var síðasta spurningin voru starfsmenn beðnir um að 

velja einn af fyrrnefndum flokkum sem þeim fannst vera heppilegastan fyrir bankann 

að hafa sem hluta af stefnu sinni. Einn starfsmaður sleppti þessari spurningu en hann 

kom úr hópi millistjórnenda. Hjá framkvæmdastjórum voru 50 % á því að 

valmöguleiki A væri heppilegastur til að vera hluti af stefnu bankans. 16,7 % valdi B, 

og sama prósenta valdi flokk C. 16,7 % vildi síðan ekki svara spurningunni. Hjá 

millistjórnendum völdu 43,9 % valmöguleika A. 21,1 % völdu flokk B og 22,8 % 

flokk C. 12,3 % vildi ekki svara spurningunni. 

 

 

 

 
Framkvæmdastjórar Millistjórnendur 

A 50,0% 43,9% 

B 16,7% 21,1% 

C 16,7% 22,8% 

D 0,0% 0,0% 

Vil ekki svara 16,7% 12,3% 

 

 

 
 

 

 

 

 

Framkvæmdastjórar

Millistjórnendur

A B C D Vil ekki svara
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5. NIÐURSTÖÐUR 

 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr rannsókninni og hvað þær þýða. Farið 

verður í gegnum svör hópanna tveggja við öllum spurningunum úr könnuninni og þau 

borin saman. Með niðurstöðunum verður svo reynt að svara rannsóknarspurningunum 

sem settar voru fram.   

 

5.1. SAMANBURÐUR Á SVÖRUM ÞÁTTTAKENDA 

 
Í fyrstu spurningu könnunarinnar var spurt um kyn þátttakenda. Karlar voru í 

meirihluta í framkvæmdastjórn en fjórir af þeim sex sem svöruðu í þeim hópi eru 

karlar. Samkvæmt skipuritinu eru fimm karlmenn framkvæmdastjórar og þrjár konur. 

Það vantaði því einn af hvoru kyni í hóp þeirra sem svöruðu hjá framkvæmdastjórum. 

Hjá millistjórnendum voru kvenmenn í meirihluta eða um 52 % á móti 48 % körlum. 

 

 Í annarri spurningu var spurt um starfssvið starfsmanna. Svör skiptust mjög 

jafnt í báðum þessum flokkum en helmingur úr hópi framkvæmdastjórnar starfar á 

tekjusviði og hinn helmingurinn á stoðsviði. Hjá millistjórnendum var 50 % frá 

stoðsviði en 48,3 % á tekjusviði. 1,7 % þátttakanda vildi ekki svara þessari spurningu 

en ljóst er að skipting á sviðunum er mjög jöfn. Í spurningu þrjú var spurt um 

þekkingu þátttakenda á stefnunni. Allir þeir sem svöruðu úr hópi framkvæmdastjóra 

töldu sig mjög sammála þeirri fullyrðingu að þeir hefðu góða þekkingu á stefnu 

bankans. Þetta kemur kannski ekki á óvart þar sem augljóst er að framkvæmdastjórar 

bankans eru þeir sem hvað mesta þekkingu þurfa að hafa á stefnunni. Úr hópi 

millistjórnenda voru niðurstöðurnar einnig á svipuðum nótum en þó ekki eins 

afgerandi. Um 63,8 % voru mjög sammála, 34,5% sammála og 1,7 % hvorki sammála 

né ósammála. Þetta sýnir að nánast allir starfsmenn bankans telja sig hafa góða 

þekkingu á stefnu bankans og enginn þátttakanda var ósammála fullyrðingunni um að 

hann hefði góða þekkingu á stefnunni. Má færa rök fyrir því að innleiðing á stefnu 

bankans til starfsmanna hefði lukkast vel miðað við niðurstöður þessarar spurningar. 

 

 Í næstu spurningu voru starfsmenn spurðir hvernig þeim hefði fundist 

innleiðingin á stefnunni ganga almennt í bankanum. Aftur voru svör á jákvæðum 
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nótum en allir í hópi framkvæmdastjórnar svöruðu annað hvort með mjög vel eða 

frekar vel. 66,7 % töldu innleiðinguna hafa gengið mjög vel og 33,3 % frekar vel. Hjá 

millistjórnendum var meirihlutinn á því að innleiðingin hefði gengið frekar vel en 

48,3 % svöruðu því. Aðeins færri, eða 43,1 % sögðu hana hafa gengið mjög vel og 8,6 

% sögðu hana hvorki hafa gengið vel né illa. Áhugavert er að sjá svo jákvætt viðhorf 

starfsmanna til innleiðingarinnar en enginn starfsmaður taldi innleiðinguna hafa 

gengið illa.   

 

 Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvernig þeim þætti innleiðingin hafa 

gengið innan sinnar deildar voru svör ekki jafn jákvæð. Hlutfall þeirra 

framkvæmdastjóra sem fannst innleiðingin hafa gengið mjög vel var 50 % og sama 

hlutfall var hjá þeim sem fannst innleiðingin hafa gengið frekar vel. Hjá 

millistjórnendum lækkaði hlutfall þeirra sem svöruðu fyrri spurningunni með mjög 

vel, sömuleiðis. 36,2 % töldu innleiðingu stefnunnar hafa gengið mjög vel innan 

sinnar deildar og 51,7 % svöruðu með frekar vel. 8,6 % sögðu hana hvorki hafa 

gengið vel né illa og 3,4 % töldu innleiðinguna hafa gengið frekar illa innan sinnar 

deildar. Það má því segja að starfsmönnum þyki innleiðing stefnunnar hafa gengið vel 

bæði í bankanum almennt og innan sinna deilda, en þó eru þeir aðeins jákvæðari 

gagnvart bankanum almennt. Viðhorf hópanna tveggja eru svipuð og báðir hóparnir 

frekar jákvæðir. 

 

 Í spurningu númer sex voru starfsmenn spurðir um hve mikla áherslu þeir 

legðu á innleiðingu stefnunnar við sína undirmenn. Áfram var nokkuð samræmi í 

svörum hópanna tveggja. 50 % framkvæmdastjóra sögðust leggja mjög mikla áherslu 

á innleiðingu stefnunnar við sína undirmenn og 47,4 % millistjórnenda sögðu hið 

sama. Sama hlutfall framkvæmdastjóra sagðist leggja frekar mikla áherslu og 42,1 % 

millistjórnenda. Það er því ljóst að meirihluti starfsmannanna var á sama máli 

gagnvart þessu. 8,8 % millistjórnenda lagði hvorki mikla né litla áherslu og 1,8 % 

sagðist leggja frekar litla áherslu á innleiðinguna. Það eru því nánast allir starfsmenn 

sem spurðir voru á því að leggja áherslu á þetta við sína undirmenn. 

 

Í sjöundu spurningu var spurt um hve mikla áherslu þátttakendur teldu 

forsvarsmenn bankans leggja á innleiðingu stefnunnar. Aftur var mikið samræmi í 

svörum hópa en þó kom í fyrsta skipti neikvætt svar frá framkvæmdastjóra. 50 % 
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þeirra töldu forsvarsmenn leggja mjög mikla áherslu á innleiðinguna, 33,3% töldu þá 

leggja frekar mikla en 16,7 % frekar litla og verður það að teljast áhugavert í ljósi 

fyrri svara hópsins. Hjá millistjórnendum var yfirgnæfandi meirihluti á því að 

forsvarsmenn bankans legðu mjög mikla eða frekar mikla áherslu á innleiðinguna. 

51,7% svöruðu með fyrri kostinum og 44,8 % með þeim seinni. 1,7 % taldi hvorki 

mikla né litla áherslu hjá forsvarsmönnum bankans og sama hlutfall taldi mjög litla 

áherslu vera á þessum þáttum. Aftur er ljóst að langflestir starfsmenn eru sammála um 

áherslur varðandi innleiðinguna á stefnunni.  

 

 Þegar starfsmenn voru spurðir út í hve skýrt þeirra hlutverk væri í 

innleiðingunni á stefnunni voru framkvæmdastjórar jákvæðari en millistjórnendur. 

66,7% framkvæmdastjóra fannst hlutverk sitt mjög skýrt á móti 39,7% 

millistjórnenda. 33,3% framkvæmdastjóra þótti það frekar skýrt en 48,3 % 

millistjórnenda. 8,6 % millistjórnenda töldu það hvorki skýrt né óskýrt og 3,4 % töldu 

það frekar óskýrt. Það má því segja að hér sé rými fyrir úrbótum, að minnsta kosti 

hvað varðar millistjórnendur. Rétt rúmur þriðjungur telur hlutverk sitt mjög skýrt en 

það ætti að vera stefna bankans að hafa það hlutfall mun hærra enda erfitt að ná 

árangri í stefnumótun nema þeir sem sjái um innleiðingu hennar viti algjörlega hvert 

hlutverk sitt er við hana. 

 

 Í níundu spurningu könnunarinnar var spurt um notkun markmiðasetningu við 

innleiðingu á stefnunni.  Framkvæmdastjórar og millistjórnendur voru áfram frekar 

sammála í svörum sínum. 50 % framkvæmdastjóra og 43 % millistjórnenda voru 

mjög sammála fullyrðingunni. Sama hlutfall framkvæmdastjóra var sammála og 36,2 

% millistjórnenda. Nokkuð hátt hlutfall millistjórnenda var hvorki sammála né 

ósammála eða 13,8 % og 6,9 % voru ósammála. Það voru því rúm 20 % 

millistjórnenda sem voru ekki annað hvort sammála eða mjög sammála þeirri 

fullyrðingu um að þeir nýttu sér markmiðasetningu. Meiri hluti svarenda var þó enn 

og aftur samstíga í svörum. 

 

 Í spurningu tíu og ellefu voru þátttakendur beðnir annars vegar að flokka 

bankann eftir því sem þeim fannst best passa við núverandi stefnu hans, og velja flokk 

eftir því sem þeir teldu vera heppilegustu stefnu hans. Gefnir voru fjórir 

valmöguleikar og í hverjum voru ákveðin einkenni sett fram sem lýsing af stefnu. 
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Áhugavert var að sjá dreifingu svara en ekki var hægt að sjá að starfsmenn væri mjög 

sammála um hvernig bankinn ætti að vera flokkaður né hvernig starfsmönnum fyndist 

bankinn eiga að vera.  

 

 Í fyrri spurningunni völdu 20 % framkvæmdastjóra valmöguleika A en 15,5 % 

millistjórnenda. Valmöguleiki B var vinsælastur en 40 % framkvæmdastjóra og 48,3 

% millistjórnenda valdi hann. Valmöguleiki C var svo einnig með 40 % hlutfall hjá 

framkvæmdastjórum en 19% hjá millistjórnendum. Enginn framkvæmdastjóri valdi 

möguleika D og aðeins 6,9 % millistjórnenda. Loks vildu 10,3 % millistjórnenda ekki 

gefa svar við þessari spurningu og einn framkvæmdastjóri sleppti spurningunni. 

Áhugavert er að sjá svona hátt hlutfall þeirra sem ekki vilja svara en fram að þessari 

spurningu hafði svörun þátttakenda verið mjög góð við öllum spurningum. Það er því 

ljóst að starfsmenn eru ekki sammála um hvernig bankinn eigi að flokkast miðað við 

þá eiginleika sem settir voru fram í valmöguleikunum. Þó er áberandi hæst hlutfall við 

svarmöguleika B hjá millistjórnendum. Mögulega er hægt að rekja það til 

nýútkominnar vöru sem bankinn gaf út í byrjun árs. Þá kynnti bankinn nýja 

greiðslulausn - Kass-appið og hefur forritið verið áberandi innan bankans síðustu 

mánuði. Mögulega átti valmöguleiki B vel við þar af leiðandi en m.a. kom fram í 

honum að bankinn leitaðist við að vera fyrstur á markað með nýjar vörur, jafnvel þó 

hagnaðarvon af þeim sé lítil. Þetta telur höfundur eiga mjög vel við nýútkomna vöru 

bankans, Kass Appið og hugsanlega ástæðu fyrir því að valmöguleiki B var svona 

vinsæll. 

 

 Það er þó ljóst að dreifing svara var þó nokkur og enginn flokkur náði yfir 50 

% hlutfall, hvorki hjá framkvæmdastjórum né millistjórnendum. Höfundur telur það 

umhugsunarvert hversu ósammála starfsmenn voru í þessum flokki og mögulega þurfi 

enn meiri aðgreiningu á stefnunni innan bankans svo starfsmenn sjái hana með sama 

hætti. Þó ber að hafa í huga að aðeins ein spurning var notuð til að sjá viðhorf 

starfsmanna til stefnunnar með þessari flokkun. Áhugavert væri að spyrja fleiri 

spurninga með þessum hætti og sjá dreifingu svaranna þannig. Sömuleiðis mætti nota 

þá aðferð sem kynnt var í aðferðarfræði kaflanum, að fá mat ytri aðila á stefnu 

bankans og bera þá saman mat þess sérfræðings sem fenginn væri við mat 

starfsmanna.  
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 Í síðustu spurningunni voru þátttakendur beðnir að velja einn af þeim fjórum 

flokkum sem settir höfðu verið fram í fyrri spurningunni, sem þeir teldu þann 

heppilegasta fyrir bankann að hafa sem hluta af stefnu sinni. Hér komu áhugaverðar 

niðurstöður í ljós en stærstur hluti starfsmanna taldi að flokkur A væri heppilegastur 

fyrir bankann. Það er því munur á því hvernig starfsmenn flokka núverandi stefnu 

bankans og hvernig þeir teldu heppilegast að hún væri. 50 % framkvæmdastjóra og 

43,9 % millistjórnenda taldi flokk A heppilegastan. Þarna er mjög áhugavert að bera 

saman svör millistjórnenda við fyrri spurninguna en aðeins 15,5 % töldu flokk A vera 

hluti af stefnu bankans. Flokkur B fékk aðeins 21,1 % atkvæða millistjórnenda og 

16,7 % framkvæmdastjóra. Það er því stór hluti starfsmanna sem telur flokk A 

samræmast núverandi stefnu bankans, en B vera heppilegri kost. Þennan mun má 

aðeins skýra með því að töluverður hluti starfsmanna telur stefnu bankans ekki vera 

þá heppilegustu sem völ er á – ef miðað er við flokkunarkerfi Miles og Snow. 

Valmöguleiki C fékk 16,7 % atkvæða framkvæmdastjórnar og 22,8 % frá 

millistjórnendum. Enginn þátttakandi taldi flokk D vera heppilegastan en sá flokkur 

hafði þó fengið tæplega 7 % atkvæði frá millistjórnendum þegar spurt var um hvaða 

flokkur passaði best við núverandi stefnu bankans. Nokkuð stórt hlutfall í báðum 

svarendahópum vildi ekki svara, eða 16,7 % framkvæmdastjóra og 12,3 % 

millistjórnenda. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfsmenn eru almennt nokkuð sammála 

um hvernig innleiðingu á stefnu bankans var háttað. Langstærstur hluti starfsmanna 

telur sig hafa góða þekkingu á stefnunni, og innleiðing hennar hafa almennt gengið 

vel. Framkvæmdastjórn og millistjórnendur eru einnig sammála um að þeir leggi 

frekar mikla eða mjög mikla áherslu á innleiðinguna við sína undirmenn og að 

forsvarsmenn bankans leggi mikla áherslu á innleiðinguna, þó einn framkvæmdastjóri 

hafi þó talið frekar litla áherslu lagða. Starfsmenn eru svo flestir á því að hlutverk sín 

séu skýr en þó gefa niðurstöður til kynna að hægt sé að bæta í við að skýra hlutverk 

millistjórnenda. Það má því segja að það sé mikið samræmi í skoðunum 

framkvæmdastjóra og millistjórnenda í öllu því sem viðkemur innleiðingu á stefnu 

bankans. Eini munurinn á viðhorfum þessara hópa kemur úr síðustu tveimur 

spurningunum en þar dreifast jafnframt svörin meira en í öðrum spurningum. Skoða 

verður hvort bankinn þurfi jafnvel að aðgreina stefnu sína enn betur fyrir 

starfsmönnum á öllum sviðum. Það er sömuleiðis umhugsunarvert að svo mikill 
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munur sé á því hvernig starfsmenn sjá stefnu bankans núna og hvernig þeim finnst að 

stefnan eigi að vera. 

 

6. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar út frá þeim fræðilega 

bakgrunni sem rannsóknin byggir á. Hugsanlegar úrbætur og hugmyndir að frekari 

rannsóknum verða sömuleiðis kynntar. Að lokum verður farið yfir fræðilegt framlag 

niðurstaðna og hugsanlegt hagnýtt gildi þeirra kynnt.  

  

6.1. SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að viðhorf framkvæmdastjóra og 

millistjórnenda er svipað þegar litið er til flestra þátta er koma að stefnunni og 

innleiðingu hennar innan Íslandsbanka. Svör hópanna voru mjög sambærileg fyrir 

utan viðhorf starfsmanna til flokkunar á stefnu bankans samkvæmt flokkunarkerfi 

Miles og Snow. Þar var bæði þónokkur dreifing í svörum innan hópanna og 

sömuleiðis munur á því hvernig starfsmenn sáu núverandi stefnu bankans og hvernig 

þeir teldu heppilegast að hún væri. Einnig kom í ljós að þó nokkuð margir starfsmenn 

vildu ekki svara þeim spurningum sem snéru að því að flokka stefnuna, jafnvel þó að 

ekki væri hægt að rekja svör þátttakanda til þeirra. 

 

6.2. NIÐURSTÖÐUR TENGDAR VIÐ FRÆÐILEGAN BAKGRUNN  

 
Þegar stefnumótunarvinna bankans og innleiðing á stefnunni er skoðuð má sjá skýra 

tengingu við stefnumótunarfræðin. Starfsmenn bankans fengu allir tækifæri til að taka 

þátt í mótun stefnunnar í gegnum stefnufundi bankans sem haldnir hafa verið árlega 

frá 2009. Það má tengja aðferðafræði bankans við mótun stefnunnar við lærdómsskóla 

Mintzberg en samkvæmt honum á stefnumótun sér stað út um allt í fyrirtækinu, 

frábrugðið fyrri stefnum þar sem það voru aðeins stjórnendur sem mótuðu hana 

(Mintzberg & Lampel, 1999). Sömuleiðis má tengja suma þætti stefnumótunarinnar 

við menningarskólann en bankinn hefur reynt að skapa ákveðna menningu og 

hugsunarhátt hjá starfsmönnum, t.d. með það markmið að vera númer 1 í þjónustu. 

Það má einnig færa rök fyrir því að umhverfisskólinn eigi að einhverju leiti við en 
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bankinn er stofnaður eftir mikið umbrotatímabil á Íslandi. Almenningur og fyrirtæki 

þurftu mörg hver á fjárhagslegri endurskipulagningu og miðaðist stefna bankans á 

fyrstu árunum eftir stofnun að því umhverfi. Frá því að efnahagslegt umhverfi á 

Íslandi hefur batnað hafa áherslur í stefnunni breyst. 

 

 Þegar horft er á nútímakenningar stefnumótunarfræðanna má flokka 

stefnumótun Íslandsbanka undir forskriftarnálgunina. Hún á vel við þá stefnumótun 

sem Íslandsbanki hefur farið í en bankinn hefur vel skilgreint þau skref sem hann 

hefur tekið til þess að ná markmiðum sínum eða tilgangi. Rannsóknin sýndi að 

þátttakendur þekkja allir stefnu bankans vel enda meiri hluti starfsmanna tekið virkan 

þátt í mótun hennar. Unnið hefur verið skipulega í allri innleiðingu á stefnunni. Á 

stefnufundunum hafa starfsmenn unnið í hópavinnu og sett fram sínar hugmyndir. Í 

framhaldinu hafa verkefni verið kortlögð og unnið að þeim með markvissum þætti og 

eftirfylgni. Stefnupíramídi bankans er gott dæmi um skipulag á 

stefnumótunarvinnunni en þar eru verkefni hennar þrepaskipt eftir því hve oft þarf að 

uppfæra þau. Neðstu skrefin breytast á ári hverju en þau sem ofar eru breytast 

sjaldnar. Þannig er vel haldið utan um þau verkefni sem fylgja mótun stefnunnar og 

gott skipulag á því hvað þarf að gera hverju sinni. 

 

 Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar er ekki hægt að flokka stefnu bankans 

eftir formgerðarflokkun þeirra Miles og Snow, út frá svörum starfsmanna með 

óyggjandi hætti. Enginn þeirra fjóra flokka sem starfsmenn gátu valið um fékk 

afgerandi fylgi. Starfsmenn eru því ósammála um hvaða flokkur eigi best við 

núverandi stefnu bankans. Það má þó færa rök fyrir því að flokkur A – sem stóð fyrir 

varnarstefnuna (e. the defender) sé sá flokkur sem flestir starfsmenn vilji að bankinn 

tileinki sér sem hluta af sinni stefnu. Sú stefna var valin af tæplega helmingi 

millistjórnenda og framkvæmdastjóra. Þeir starfsmenn telja því að stefnan eigi að 

miða að því að bankinn eigni sér ákveðinn hluta markaðarins og skapi sér ákveðna 

sérstöðu sem enginn nær að snerta (Miles et al., 1978). Það má segja að bankinn sé í 

raun með þetta sem aðal framtíðarsýn sína en hún miðast við að vera með bestu 

þjónustuna á Íslandi. Eins og fram hefur komið hafa kannanir sýnt að Íslandsbanki 

mælist efst í ánægjuvog viðskiptavina og er hugsanlegt að það rími vel við skoðanir 

þeirra starfsmanna sem völdu varnarstefnuna. Þó er áhugavert að sjá að aðeins 15,5 % 

millistjórnenda töldu varnarstefnuna vera hluta af núverandi stefnu bankans. 
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 Gullgrafarastefnan (e. Prospectors) fékk einnig nokkuð fylgi meðal 

starfsmanna en 48,3 % millistjórnenda töldu hana vera hluta af stefnu bankans og 40 

% framkvæmdastjóra. Mun lægra hlutfall starfsmanna taldi þó hana heppilega til að 

vera hluti af stefnunni. Í stefnunni felst að fyrirtækið reyni sífellt að finna ný 

markaðstækifæri og á sama tíma þarf skipulag fyrirtækisins að vera sveigjanlegt svo 

hægt sé að bregðast hratt við tækifærum. Aðeins 21,1 % millistjórnenda töldu 

gullgrafarastefnuna eiga að vera hluta af stefnu bankans og 16,7 % 

framkvæmdastjóra. Það er því ljóst að margir starfsmenn telji að bankinn þurfi að 

breyta úr þessari stefnu yfir í varnarstefnuna. 

 

 Þriðji valmöguleikinn, greinendastefnan (e. Analyzers) fékk svipað fylgi og 

gullgrafarastefnan meðal starfsmanna. 22,8 % millistjórnenda töldu hana eiga heima í 

stefnu bankans og 16,7 % framkvæmdastjóra. Svipað hlutfall millistjórnenda töldu 

stefnuna nú þegar vera hluta af stefnunni eða um 19 % og 40 % framkvæmdastjóra. 

Stefnan er ákveðinn millivegur milli fyrri tveggja stefnanna og því áhugavert að sjá 

hana ekki fá meira fylgi þar sem að margir starfsmenn töldu gullgrafarastefnuna 

núverandi stefnu bankans en töldu varnarstefnuna vera heppilegri. Það er mat 

höfundar að þessi stefna sé sú sem bæði passi best við núverandi stefnu og sé sú sem 

best sé fallin til þess að vera hluti af stefnunni. 

 

 Hægt er að útiloka fjórðu stefnuna, viðbragðastefnuna (e. Reactors) en hún var 

aðeins valin af 6,9 % millistjórnendum og engum af framkvæmdastjórunum. Enginn 

þátttakenda taldi stefnuna vera heppilega til að vera hluti af stefnunni en það geta 

talist góðar fréttir fyrir bankann þar sem að höfundar flokkunarinnar, þeir Miles og 

Snow lýstu þessari stefnu sem hluta af stefnu fyrirtækja sem mistekist hefur að setja 

fram stöðuga stefnu. Þannig bregðist fyrirtæki ekki við breytingum á samræmdan hátt 

og aðgerðir þess séu óútreiknanlegar og óáreiðanlegar (Miles et al., 1978). 

 

 Eins og áður sagði er erfitt að festa eina ákveðna stefnu sem starfsmenn geta 

verið sammála um að eigi við núverandi stefnu bankans. Flestir telja þó að 

gullgrafarastefnan sé líkust því sem bankinn hefur sett fram sem stefnu en svipað 

margir telja að bankinn eigi að tileinka sér varnarstefnuna. Niðurstöður voru þó það 
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óafgerandi að frekari rannsókna er þarft svo örugglega sé hægt að flokka stefnu 

bankans og hvernig starfsmenn telji hana eiga að vera.  

  

 

6.3. HUGSANLEGAR ÚRBÆTUR OG FREKARI RANNSÓKNIR 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er augljóst að frekari rannsókna er þörf svo 

hægt sé að notast við formgerðarflokkun Miles og Snow. Mögulegt væri að notast við 

þær aðferðir sem kynntar voru í rannsókn Snow og Hambrick. Hægt væri að nota 

sömu aðferð og var notuð í þessari rannsókn, þ.e. sjálfsskoðun starfsmanna en bæta þá 

við fleiri spurningum og fá ítarlegri gögn. Einnig væri mögulegt að fá álit sérfræðings 

til samanburðar. Sú aðferð, mat ytri aðila, er oft notuð sem mótvægi við skoðun 

starfsmanna og getur verið mikilvægt innlegg í rannsókn þar sem um hlutlaust mat er 

að ræða. Færa má rök fyrir því að hægt væri að nota þriðju aðferðina, hlutlægar 

vísbendingar við að flokka stefnu bankans. Til dæmis eru niðurstöður 

ánægjuvogarinnar vísbendingar um það að bankinn sé að skapa sér sérstöðu með 

yfirburðar þjónustu og þannig megi því flokka hann undir varnarstefnuna. Hægt væri 

að skoða fleiri hlutlæga þætti og flokka þannig stefnuna eftir niðurstöðum úr því. 

Höfundur telur að heppilegast væri að spyrja þátttakendur betur út í flokkun með 

þeirri aðferð sem notast var við, en bæta við sérfræðiáliti sem mótvægi. Einnig væri 

nauðsynlegt að fá svör allra framkvæmdastjóra ef frekari rannsóknir yrðu gerðar, en 

án þess er ekki hægt að alhæfa um skoðun framkvæmdastjórnarinnar í heild. Þýði 

hópsins er sömuleiðis það lítið að hvert svar telur mikið í niðurstöðunum. 

 

Það er nauðsynlegt að bankinn skýri betur hlutverk starfsmanna við 

innleiðingu á  stefnunni. Yfirgnæfandi meirihluti svaraði þó að þeir teldu hlutverk sitt 

mjög eða frekar skýrt en þó nokkuð stór hópur millistjórnenda taldi það ekki. Það ætti 

að vera markmið bankans að allir starfsmenn myndu svara því að þeir teldu hlutverk 

sitt vera mjög skýrt en aðeins tæplega 40 % millistjórnenda var á því. 

 

 Innleiðingin hefur þó gengið vel ef marka má svör þátttakenda og þekking 

þeirra góð á stefnunni. Bankinn getur sett meiri kraft í að millistjórnendur leggi 

áherslu á innleiðinguna við undirmenn sína en tæp 10 % þeirra lögðu hvorki mikla né 

litla, eða frekar litla áherslu á það. Það ætti að vera markmið bankans að allir 

stjórnendur legðu mjög mikla áherslu á innleiðinguna svo öruggt sé að hún heppnist 
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og markmið hennar skili sér í starfseminni. Aðeins 47,4 % millistjórnenda sögðust 

leggja mjög mikla áherslu á þetta og telur höfundur það vera of lágt hlutfall ef 

raunverulegur árangur á að nást í innleiðingunni. 

 
 

6.4. FRÆÐILEGT FRAMLAG OG HAGNÝTI NIÐURSTAÐNA 

 
Niðurstöður þessarar rannsóknar bæta við þá flóru af rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á stefnumótun fyrirtækja. Þær eru mikilvægt innlegg í þá umræðu um hvernig 

íslensk fyrirtæki hafa tileinkað sér stefnumótunarfræðin og þá sérstaklega varðandi 

árangur bankanna við uppgjör fjármálahrunsins. Höfundi er ekki kunnugt um að 

rannsóknir með aðferðum þeirra Miles og Snow hafi verið gerðar um íslensk fyrirtæki 

og gætu niðurstöður rannsóknarinnar mögulega rutt brautina fyrir önnur fyrirtæki sem 

vilja skoða stefnumótun sína með þessum hætti. 

 

 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er fyrst og fremst fyrir Íslandsbanka. Með 

ítarlegri greiningu á viðhorfi starfsmanna til stefnunnar og innleiðingarinnar getur 

bankinn áfram haldið þeirri vinnu sem átt hefur sér stað innan hans er varðar 

stefnumótun hans. Ef farið verður í einhverjar aðgerðir til að koma til móts við þær 

niðurstöður sem rannsóknin sýndi er hugsanlegt að árangur af innleiðingu 

stefnumótunarinnar aukist, til dæmis með aukinni áherslu á að skýra hlutverk 

starfsmanna. Sömuleiðis væri hægt að auka áherslu á að stjórnendur leggi mikla 

áherslu á innleiðinguna við sína undirmenn með einhverjum aðgerðum. 
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7. LOKAORÐ 

 

Íslandsbanki hefur unnið metnaðarfullt starf í mótun á stefnu sinni allt frá stofnun 

bankans 2009. Þessi rannsókn hefur sýnt að fagmannlega er staðið að mótun og 

innleiðingu stefnunnar. Áhugavert hefur verið að kafa í sögu stefnufundanna sem 

haldnir hafa verið árlega og eru grunnurinn að þeirri stefnumótunarvinnu sem átt 

hefur sér stað í bankanum. Ljóst er að starfsmenn bankans leggja metnað í þessa 

vinnu og hefur það verið grunnur að þeirri góðu endurreisn bankans síðustu ár.  

 

 Þessari vinnu er nauðsynlegt að halda áfram og er það von höfundar að 

niðurstöður rannsóknarinnar muni hjálpa bankanum við áframhaldandi mótun á 

stefnunni. Mikilvægt er að áfram sé markvisst unnið úr þeirri hugmyndavinnu sem 

fram fer á stefnufundum og að starfsmenn verði alltaf hafðir með í sköpun á þeirri 

framtíðarsýn sem bankinn vill skapa sér. 
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VIÐAUKAR 

 

VIÐAUKI 1 – BRÉF TIL ÞÁTTTAKENDA  

 

Kæri þátttakandi. 

Eftirfarandi spurningar eru hluti af meistararitgerð sem undirritaður vinnur nú að í 

samvinnu við Íslandsbanka. Spurningar eru lagðar fyrir stjórnendur og 

millistjórnendur bankans og er markmið rannsóknarinnar að kanna viðhorf 

starfsmanna til stefnumótunarinnar sem átt hefur sér stað í bankanum frá árinu 2009 

þegar fyrsti stefnumótunarfundurinn var haldinn. Spurningarnar eru 11 talsins og ætti 

ekki að taka nema nokkrar mínútur að svara þeim. Mikilvægt er að sem flestir taki 

þátt svo niðurstöður verði marktækar.  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttöku,  

Brynjar Árnason 
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VIÐAUKI 2 – SPURNINGALISTI 

 

1. Kyn 

- KK 

- KVK 

 

2. Starfssvið 

- Tekjusvið 

- Stoðsvið 

 

3. Ég hef góða þekkingu á stefnu Íslandsbanka 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki sammála né ósammála 

-Ósammála 

-Mjög ósammála 

- Vil ekki svara 

 

4. Hvernig finnst þér innleiðing stefnunnar hafa gengið almennt í bankanum? 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

- Frekar illa 

- Mjög illa 

- Vil ekki svara 

 

5. Hvernig finnst þér innleiðing stefnunnar hafa gengið innan þinnar deildar? 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

- Frekar illa 

- Mjög illa 

- Vil ekki svara 

 

6. Hversu mikla áherslu leggur þú á innleiðingu stefnunnar við þína undirmenn? 

- Mjög mikla 

-Frekar mikla 

- Hvorki mikla né litla 

- Frekar litla 

- Mjög litla 

- Vil ekki svara 

 

7. Hversu mikla áherslu telur þú að forsvarsmenn bankans leggi á innleiðingu 

stefnunnar? 

- Mjög mikla 
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-Frekar mikla 

- Hvorki mikla né litla 

- Frekar litla 

- Mjög litla 

- Vil ekki svara 

 

8. Hversu skýrt telur þú hlutverk þitt vera í innleiðingu á stefnu bankans? 

-Mjög skýrt 

-Frekar skýrt 

- Hvorki skýrt né óskýrt 

- Frekar óskýrt 

- Mjög óskýrt 

- Vil ekki svara 

 

9. Ég nýti mér markmiðasetningu við innleiðingu á stefnunni innan minnar 

deildar 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki sammála né ósammála 

-Ósammála 

-Mjög ósammála 

- Vil ekki svara 

 

10. Hver af eftirtöldum lýsingum passar að þínu mati best við Íslandsbanka í 

samanburði við aðra banka á Íslandi? (Athugaðu að dæma bankann í heild 

sinni og að enginn flokkur hér að neðan er hvorki góður né slæmur.) 

 

- (1) Bankinn þjónustar ákveðinn markhóp með stöðugu þjónustu framboði. 

Hann reynir að bjóða þrengra úrval af vörum/þjónustuþáttum heldur en 

keppinautar og verndar markaðshlutdeild sína með meiri gæðum, 

yfirburðar þjónustu, betri kjörum og svo framvegis. Bankinn er ekki endilega í 

öndvegi með nýjungar í vöruframboði og leitast ekki við að bjóða upp á vörur 

sem ekki tengjast grunnrekstri bankans, heldur reynir að gera sitt allra besta á 

þrengra sviði. 

 

- (2) Bankinn býður upp á vítt vöru og þjónustuframboð sem reglulega er í 

endurskoðun. Bankinn leitast við að vera fyrstur með nýjungar á markaðinum 

jafnvel þó hagnaðarvon af þeim sé lítil. Bankinn bregst hratt við nýjum 

tækifærum og leiðir það oft af sér harða samkeppni. Með víðu framboði af 

þjónustu og vörum nær bankinn ekki að vera fremstur á öllum sviðum. 

 

- (3) Bankinn býður upp á stöðugt, takmarkað vöru og  þjónustu úrval en eltir 

á sama tíma tækifæri sem opnast og hafa verið skoðuð ítarlega. Bankinn er 

sjaldan fyrstur með nýjar vörur eða þjónustu en með því nær hann að greina 
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aðgerðir samkeppnisaðila og vera fljótur að koma inn með svipaðar vörur eða 

þjónustu á arðbærari hátt en samkeppnisaðilar. 

 

-  (4) Bankinn hefur ekki stöðuga vöru eða markaðs stefnumörkun. Hann er 

ekki jafn beittur og samkeppnisaðilar í að viðhalda markaðshlutdeild eða 

vörum sem orðnar eru rótgrónar, né er hann jafn viljugur og aðrir við að taka 

áhættu. í staðinn reynir bankinn að bregðast við breytingum í ytra umhverfi 

með viðeigandi aðgerðum hverju sinni. 

- Vil ekki svara 

 

11.  Hverja af ofantöldum lýsingum telur þú vera þá heppilegustu fyrir bankann að 

hafa sem hluta af stefnu sinni? 

- (1) 

- (2) 

- (3) 

- (4) 

- Vil ekki svara 

 


