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ÚTDRÁTTUR 
 
Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt, annars vegar að skoða breytingar á 

stefnumiðaðri stjórnun og skipulagi íslenskra fyrirtækja eftir hrun og hins vegar að 

skoða hvort slíkar breytingar hafi aukið áherslu á innri ferla og gæði. Rannsóknin 

byggir meðal annars á niðurstöðum INNFORM-könnunarinnar sem framkvæmd var 

árið 2015 af höfundi þessarar ritgerðar og var ætlað að gefa innsýn í hvort og þá hvernig 

slík þróun hefði orðið á skipulagi stærstu íslensku fyrirtækjanna á árunum 2010–2014. 

Einnig var skoðað raundæmi, Kaupþing banki sem varð Arion banki árið 2009 og viðtöl 

tekin við stjórnendur bankans í því skyni að fá fram viðhorf þeirra til þeirra breytinga 

sem urðu á fyrirtækinu á árunum 2003–2014. Notast var við lýsandi tölfræði, 

krosskeyrslur og fylgnimælingar við greiningu niðurstaðna.  

Helstu niðurstöður gefa vísbendingar um að stjórnskipulag íslenskra fyrirtækja 

hafi tekið breytingum eftir hrun og að þau leggi meiri áherslu á innri ferla, skilvirkni 

og gæði en áður. Umboðsveitingar fyrirtækja hafa aukist og sá þáttur hefur marktæk 

tengsl við ferlastýrt skipulag, það er fléttu og verkefnaskipulag. Á móti kemur að 

áhersla á ytri þætti eins og viðskiptavini hefur minnkað mikið eftir hrun en þó virðist 

sú áhersla nú fara vaxandi aftur. Flest höfðu fyrirtækin sem svöruðu könnuninni farið í 

gegnum endurskipulagningu á vinnuferlum og hafði hún skilað árangri. Þegar horft var 

til þeirra þátta sem mynda gæði reyndist aðeins vera marktæk fylgni milli stjórnunar 

upplýsinga og árangurs af endurgerð vinnuferla. Niðurstöður sýna að töluvert hefur 

dregið úr því eftir hrun að fyrirtæki kynni megingildi og hlutverk formlegrar stefnu. 

Hinsvegar sýna niðurstöður að þessir þættir formlegrar stefnu hafa jákvæð tengsl við 

heildarþátt gæða. Þessar niðurstöður virðast vera nokkuð í takt við þær breytingar sem 

orðið hafa á skipulagi Kaupþings/Arion banka. Mikil áhersla er lögð á formlega stefnu 

innan bankans og áhersluþættir hennar virðast hafa skilað árangri. Viðskiptavinurinn 

er miðlægur í starfsemi bankans og allir ferlar taka mið af honum. Með innleiðingu 

straumlínustjórnunar (e. lean management) jókst skilvirkni bankans til muna og 

starfsemin virðist nú vera drifin áfram af þáttum sem mynda gæði. 

 

Lykilorð: Skipulag, stefna, alþjóðavæðing, gæðastjórnun, straumlínustjórnun. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was two fold. Firstly it was designed to analyze changes in 

strategic organizational management and secondly to determine whether any such 

changes resulted in an increased emphasis on internal processes and quality. The use of 

the INNFORM survey was to provide a clear insight into whether, and then how the 

structure of Icelandic companies developed between the years of 2010 and 2014. 

Included in the survey are interviews with Senior / Executive Managers of Kaupthing 

bank / Arion bank who were surveyed for their opinion on the changes that the 

organization went through between the years of 2003-2014. Descriptive statistics, cross 

validation and measures of correlation were used to analyze the resulting data. From the 

study clear conclusions have been drawn indicating that organizational management did 

change after the Global Financial Crisis (GFC) and an increased emphasis was placed 

on internal processes, efficiency and quality. Furthermore the provision of mandates 

within companies increased, resulting in a positive correlation between process oriented 

organizations, i.e. matrix organizations and project structure. Simultaneously the 

emphasis on external factors such as customers decreased, this however appears to now 

be back on the rise again. Most of the participating companies had gone through a 

process restructure during the period and all of them have had some degree of success 

as a result of the work carried out. Of the factors that contribute to quality there seems 

to be a correlation between control of information and successful process re-

engineering. Official company policies that contain an explanation of their core values 

and functions have significantly decreased since the GFC. It is however evident that 

there remains a positive correlation between official policies and overall contribution to 

quality. The results above seem to be in line with the organizational changes that have 

occurred at Arion bank. There is significant emphasis on official policies within the 

bank and overall it seems to be providing positive results. The bank runs a customer-

focused approach throughout its process landscape. After the bank implemented lean 

methodology its efficiency increased significantly and its operations appear to be driven 

with a focus on quality.  

 

Keywords: Organizational Structure, Strategy, Internationalization, Quality 

Management, Lean Management. 
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1. INNGANGUR 
Í októbermánuði árið 2008 stóðu Íslendingar á öndinni eftir að þáverandi 

forsætisráðherra ávarpaði þjóðina og sagði „Guð blessi Ísland“. Stóru 

viðskiptabankarnir þrír höfðu þá verið yfirteknir af ríkinu og mikil endurskipulagning 

hófst til að reisa við bankakerfi Íslands. Viðreisnin átti þó ekki aðeins við bankana 

heldur einnig stóran hluta fyrirtækja á Íslandi. Hrunið sem slíkt er ekki viðfangsefni 

þessarar ritgerðar heldur þær breytingar sem orðið hafa á stefnumiðaðri stjórnun, 

skipulagi og árangri íslenskra fyrirtækja eftir hrun. Tekið er mið af árunum 2010–2014 

hvað það varðar en þó verður einnig rýnt í árin 2003-2009 til að fá skýrari mynd á 

breytingarnar sem urðu eftir hrun. Skoðað er á hvaða sviðum þessar breytingar liggja 

en fræðasamfélagið hefur á undanförnum árum kallað eftir því að rannsóknir á 

viðskiptasviðinu taki til hagnýtra þátta í starfsemi skipulagsheilda og setji þannig fram 

fræðilega þekkingu sem nýtist atvinnulífinu og samfélaginu öllu. 

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 
Viðfangsefni ritgerðarinnar eru breytingar sem orðið hafa á stefnumiðaðri stjórnun, 

skipulagi og árangri íslenskra fyrirtækja eftir hrun. Á undanförnum áratugum hafa 

hraðar breytingar átt sér stað í skipulag fyrirtækja á Vesturlöndum en þær má rekja til 

alþjóðavæðingar og tækniframþróunar. Í kjölfar þessarar þróunar hefur ýmiss konar 

nýbreytni verið tekin upp hvað varðar skipulag fyrirtækja, ekki síst stjórnun þeirra 

(Einar Svansson og Runólfur S. Steinþórsson, 2012). Undir lok tuttugustu aldarinnar 

var talið að hlutverk, ferlar og form skipulagsheilda hafi tekið grundvallarbreytingum 

en ekki voru til haldbærar rannsóknir sem sýndu fram á að svo væri (Einar Svansson 

og Runólfur S. Steinþórsson; Pettigrew o.fl., 2003). Alþjóðlega rannsóknarverkefninu 

INNFORM (Innovative Forms of Organizing) var hrint í framkvæmd í þeim tilgangi að 

kanna þessar breytingar og þá þróun sem orðið hafði á skipulagi fyrirtækja. INNFORM-

könnunin var fyrst gerð á Íslandi árið 2007 og voru þá skoðaðar skipulagsbreytingar á 

árunum 2004–2007. Forsvarsmenn könnunarinnar voru dr. Runólfur Smári 

Steinþórsson, Einar Svansson og Hilmar Sigurbjörnsson. Könnunin var lögð fyrir 

stjórnendur íslenskra fyrirtækja öðru sinni árið 2015 og tók þá til tímabilsins 2010–

2014. Í seinna skiptið var hún framkvæmd af höfundi þessarar ritgerðar undir 

handleiðslu Einars Svanssonar. 
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1.2. RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 
Viðfangsefni rannsóknarinnar eru breytingar sem orðið hafa hjá íslenskum fyrirtækjum 

eftir hrun. Meginmarkmið rannsóknarinnar er tvíþætt: 

1. Að skoða breytingar sem orðið hafa á skipulagi og stefnumótun fyrirtækja með 

notkun á INNFORM-könnunarforminu. 

2. Að beita tilviksrannsóknaraðferð til að greina breytingar hjá einni íslenskri 

skipulagsheild á árunum 2003–2014. 

 

Megintilgáta og undirtilgáta rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

Hafa breytingar á stefnumiðaðri stjórnun og skipulagi eftir hrunið árið 2008 

bætt árangur íslenskra fyrirtækja? 

Hafa breytingarnar sýnt fram á að aukin áhersla sé lögð á innri ferla og 

gæðavitund fyrirtækja? 
 

1.3. FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  
Hinum fræðilega kafla ritgerðarinnar er skipt í fimm hluta. Í fyrsta hlutanum er farið 

yfir ýmsa þætti skipulags fyrirtækja og fjallað um mismunandi form stjórnskipulags út 

frá skilgreiningu Mintzberg (1979) ásamt því að greint er frá útfærslu hefðbundinna 

skipulagsforma. Í öðrum hluta er stefnumótun skilgreind og gerð er grein fyrir 

forskriftar- og birtingarnálgun. Farið er yfir ólíkar tegundir stefnumótunar, það er 

heildarstefnu samkvæmt framsetningu Ansoff (1965), viðskiptastefnu með hliðsjón af 

kenningum Porter (1985) og síðan rekstrarstefnu. Einnig er stuttlega gerð grein fyrir 

stefnu þeirri sem kallast blásjávarstefna í framsetningu Kim og Mauborgne (2005) 

ásamt því að flokkun Miles og Snow (2003) á stefnu er skoðuð. Í þriðja hluta eru 

alþjóðavæðingu gerð skil út frá alþjóðlegum kenningum, það er Uppsalamódeli 

Johanson og Vahlne og umfjöllun um fyrirtæki sem fara beint í útrás. Einnig er farið 

yfir skipulagsform alþjóðlegra fyrirtækja og stefnumótun þeirra. Því næst er útrás 

íslenskra fyrirtækja gerð skil ásamt fyrirtækjamenningu og íslenskum stjórnunarstíl. 

Fjórði hluti kaflans snýr að gæðastjórnun og farið er yfir kenningar þeirra Deming, 

Juran og Crosby. Einnig er varpað ljósi á framsetningu og aðferðir altækrar 

gæðastjórnunar og Six Sigma. Að lokum er farið yfir hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar, aðferðir hennar, tæki og innleiðingarferli. 

 



 

 

 
15 

 

1.4. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
Í rannsókninni var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt samhliða megindlegri. Þessum 

rannsóknaraðferðum hefur gjarnan verið stillt upp sem andstæðum, í þeim skilningi að 

önnur sé útskýrandi en hin sýni fram á skilning, en rannsakandi ákvað að nota báðar 

enda telja Taylor og Bogdan (1998) að eigindlegar og megindlegar rannsóknir geti stutt 

hvor við aðra.  

Stuðst var við rannsóknarsnið tilviksrannsóknar þar sem verið var að skoða 

frekar stutt tímabil og þátttakendur voru ekki margir. Rannsakandi notaði bæði hálfopin 

djúpviðtöl og spurningakönnun. Viðtölin voru tekin árið 2016 við fjórtán stjórnendur 

Kaupþings/Arion banka. Þau fóru fram á vinnustað viðmælenda. Í upphafi hvers viðtals 

voru settar fram spurningar í þeim tilgangi að fá fram skilning starfsmanna á hugtökum 

sem nota átti í viðtölunum. Síðan var farið ítarlegar yfir þau til að fá fram upplýsingar 

um efnisatriði sem tengjast rannsókninni. Til að tryggja réttmæti hins eigindlega hluta 

rannsóknarinnar (viðtalanna) skoðaði rannsakandi einnig ársskýrslur bankans frá 

árunum 2003–2014 ásamt því að rýna í fréttatengt efni sem náði til fyrrgreinds tíma. 

Allra gagna var aflað á gegnsæjan hátt og beðið var um leyfi í þeim tilfellum sem þess 

þurfti. 

Höfundur þessarar ritgerðar framkvæmdi INNFORM könnunina öðru sinni árið 

2015 meðal íslenskra stórfyrirtækja og liggur sú spurningakönnun til grundvallar 

megindlega hluta þessarar ritgerðar. Úrtakið náði yfir 297 stærstu fyrirtæki landsins og 

var könnunin send á æðsta stjórnanda hvers fyrirtækis. Boðið var upp á að svara 

könnuninni annaðhvort á útprentuðu spurningaformi sem sent var með pósti eða í 

gegnum könnun á netinu. Í heildina var spurningakönnunin opin 8 vikur með hléi vegna 

sumarfría, 15. apríl–3. júní og 7.–14. september 2015. Hún taldi 28 spurningar sem 

innihéldu 133 breytur. Svör bárust frá 100 fyrirtækjum og var svarhlutfallið því 29,7% 

sem þótti viðunandi. 

Til að taka af allan vafa fyrir lesandann verða hér gefnar útskýringar á nokkrum 

hugtökum sem tengjast annars vegar INNFORM rannsókninni og hinsvegar 

raundæminu um Kaupþing/Arion banka: 
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Tafla 1. Útskýringar á hugtökum í INNFORM og heitum raundæmis kaflanum. 

 
 

1.5. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 
Val á þessu verkefni kom til vegna þátttöku rannsakanda í nýrri INNFORM-rannsókn 

sem gerð var á skipulagsheildum fyrirtækja á Íslandi árið 2015. Það er hverju fyrirtæki 

mikilvægt að sem réttast stjórnskipulag (e. organization structure) sé valið en 

niðurstöður INNFORM-rannsóknarinnar sem gerð var meðal íslenskra fyrirtækja árið 

2007 bentu til þess að skipulag þeirra væri að breytast á því tímabili sem rannsóknin 

náði til (2004–2007). Talið var mikilvægt að halda áfram og gera rannsókn sem byggði 

á sams konar mælitækjum til að fá niðurstöðu til lengri tíma litið. Jafnframt var talið að 

langtímarannsókn gæfi skýrari mynd af því hvaða stjórnunaráherslur og stefna gæfi 

bestan árangur við íslenskar aðstæður. Það tímabil sem nýja INNFORM-rannsóknin 

náði til, 2010–2014, var mikið umrótatímabil í viðskiptalífinu á Íslandi og því þótti 

áhugavert að kanna hvort munur væri á milli þessara tveggja INNFORM-rannsókna. 

Kaupþing banki, sem síðar varð Arion banki, er gott dæmi um fyrirtæki sem tók þátt í 

þenslunni og þurfti síðan að gera gagngerar breytingar eftir hrun og því varð hann fyrir 

valinu þegar kom að því að ákveða raundæmi. 

Alþjóðlega INNFORM rannsóknin

INNFORM rannsókn

INNFORM spurningakönnunin

INNFORM 2007

INNFORM 2015 

Árin 2003-2004

Árin 2005-2007

Árið 2009

Árin 2010-2014

Hét bankinn Kaupþing banki.

Var bankinn kallaður Nýji Kaupþing banki, á meðan hann var í slitameðferð.

Hét bankinn Arion banki en bankinn fékk það nafn í nóvember 2009.

INNFORM rannsóknin

Raundæmið: Kaupþing/Arion banki

Er íslenska INNFORM rannsóknin sem hefur verið lögð fyrir tvisvar sinnum, 2007 og 
2015. INNFORM rannsóknin nær annars vegar yfir spurningakönnunina  sem byggir á 
spurningaformi alþjóðlegu INNFORM rannsóknarinnar og hins vegar raundæmið  sem 
gert er í tengslum við þá þætti sem INNFORM spurningakönnunin tekur á.

Er sú rannsókn sem framkvæmd var af Pettigrew og hans teymi á árunum 1992-1997.

Er spurningakönnunin sjálf sem byggir á alþjóðlegu INNFORM rannsókninni. Hér er 
aðeins verið að vísa í spurningakannanirnar sem lagðar voru fyrir stjórnendur á Íslandi 
á árunum 2007 og 2015.

Er INNFORM rannsóknin sem framkvæmd var árið 2007 af Einar Svanssyni.

Er INNFORM rannsóknin sem framkvæmd var árið 2015 af höfundi þessarar ritgerðar.

Hét bankinn KB banki fyrir starfsemina á Íslandi og Kaupþing banki fyrir starfsemina 
erlendis. Ekki er alltaf gerður greinamunur á því í textanum og er þá talað um 
Kaupþing.
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Heildarframlag rannsóknarinnar er að hún tekur á breytingum á stefnumiðaðri 

stjórnun og skipulagi bæði fyrir og eftir hrun. Niðurstöður rannsóknarinnar geta því 

nýst sem fræðilegt innlegg í „eftirhrunsumræðuna“. Að mati rannsakanda sýna 

niðurstöður að við hrunið hafi orði mjög skörp skil og áherslur hafi færst á innra starf 

fyrirtækja og gæði. 

 

1.6.  STAÐA RANNSAKANDA OG TAKMÖRKUN RANNSÓKNAR 
Rannsakendur geta seint talist hlutlausir því yfirleitt eru það þeir sem velja sér 

rannsóknarefni og verða því um leið hluti af rannsókninni. Jafnframt er talin hætta á 

hlutdrægni þegar tilviksrannsóknir eru notaðar þar sem þær eru bundnar við skoðun, 

ákvarðanir og túlkun rannsakanda (Rúnar H. Andrason og Ársæll M. Arnarsson, 2013).  

Ástæður þess að rannsakandi valdi að skoða Kaupþing/Arion banka sérstaklega 

voru þær miklu breytingar sem áttu sér stað á skipulagi bankans eftir hrun. Í upphafi 

sendi rannsakandi fyrirspurn til bankans um hvort hægt væri að fá aðgang að 

upplýsingum varðandi skipulag bankans í formi viðtala eða annars efnis sem þörf væri 

á. Slíkt leyfi fékkst að því gefnu að nafnleynd viðmælenda yrði heitið og varð 

rannsakandi við því. Nöfnum viðmælenda hefur því verið breytt og ekki kemur fram í 

hvers konar stjórnunarstöðu hver viðmælandi er. Þess í stað fengu viðmælendur 

dulnefni við hæfi eftir kyni þeirra. 

Fyrir utan að hafa starfað í eitt ár hjá bankanum á árunum 2005–2006 hefur 

rannsakandi engin tengsl við Kaupþing/Arion banka. 

Út frá sjónarhóli rannsakanda eru það aðallega þrír þættir sem takmarka þessa 

rannsókn. Fyrir það fyrsta er leiðbeinandi rannsakanda, Einar Svansson, einn af 

forsvarsmönnum INNFORM-rannsóknarinnar á Íslandi og jafnframt einn af þeim sem 

framkvæmdi rannsóknina árið 2007. Því er mögulegt að skoðanir og áherslur 

rannsakanda við mat á niðurstöðum hafi litast af þekkingu leiðbeinandans á efninu. Þó 

telur rannsakandi að skoðanir leiðbeinanda hafi samræmst þeim skoðunum sem 

rannsakandi hafði á efninu áður en könnunin var framkvæmd. Í öðru lagi eru breytingar 

í skipulagi fyrirtækja mældar með sjálfsmati stjórnenda (Golden, 1997) og slík aðferð 

við að skoða fortíðina hefur ákveðna galla í för með sér. Þrátt fyrir það er aðferðin vel 

nothæf ef gætt er varfærni (Miller, Cardinal og Glick, 1997). Einnig benda Huber og 

Power (1985) á að sjálfsmatsaðferðin geti valdið ákveðinni skekkju í niðurstöðum þar 

sem stjórnendur hneigist oft til þess að „ýkja“ þau gögn (frammistöðu fyrirtækja) sem 
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þeir gefa upp. Slík gagnrýni snýr að þriðja þættinum sem takmarkar rannsóknina en ef 

um „ýkt“ gögn er að ræða gefa þau ekki raunhæfa mynd af skipulagsbreytingum 

íslenskra fyrirtækja. Þrátt fyrir að stjórnendur séu erfiður viðfangshópur rannsókna eru 

það yfirleitt þeir sem hafa heildarsýn á fyrirtækið og búa yfir bestu upplýsingunum. 

Rannsakendur verða því almennt séð að standa í þeirri trú að upplýsingar þeirra séu 

byggðar á rökréttum grunni. 

 

1.7. UPPBYGGING RITGERÐAR 
Í öðrum kafla ritgerðarinnar, á eftir inngangi, er farið yfir fræðilegt efni sem tengist 

ritgerðinni. Honum er skipt upp fjóra hluta sem fjalla um skipulag, stefnu, 

alþjóðavæðingu og gæðastjórnun. Í þriðja kafla er farið yfir sögu INNFORM-

rannsóknarinnar og birtar niðurstöður úr könnuninni sem gerð var árið 2015. Í byrjun 

kaflans er sagt frá aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar og í lok hans er sett 

fram hlutaályktun. Í fjórða kafla er farið yfir sögu Kaupþings/Arion banka á árunum 

2003–2014 ásamt því að greint er frá niðurstöðum viðtalanna. Fyrst er sagt frá þeirri 

eigindlegu aðferðafræði sem liggur til grundvallar raundæminu og kaflanum lýkur með 

hlutaályktun rannsakanda. Í fimmta kafla eru niðurstöður settar fram og dregnir fram 

þeir þættir sem gefa vísbendingar um hvernig stefnumiðuð stjórnun og skipulag hefur 

tekið breytingum eftir hrun. Einnig er í þeim kafla skýrt frá fræðilegu framlagi 

rannsóknarinnar og rætt um frekari rannsóknir á efninu. Hér fyrir neðan má sjá 

leiðarkort ritgerðarinnar. 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
Eftirfarandi fræðikafla er skipt upp í fimm hluta. Sá fyrsti snýr að skipulagi fyrirtækja; 

farið er yfir þætti stjórnskipulags og fjallað um mismunandi form skipulags. Í öðrum 

hluta er farið yfir þætti tengda stefnumótun og tegundir stefna innan fyrirtækja. Í þriðja 

hluta eru alþjóðavæðingunni stuttlega gerð skil og tengdar kenningar settar fram ásamt 

því að skoðuð er stefna og skipulag alþjóðlegra fyrirtækja. Í fjórða hlutanum er íslenska 

útrásin skoðuð, rætt um fyrirtækjamenningu og tengdar kenningar, svo og 

leiðtogakenningar og stjórnendastíl. Í fimmta hluta er farið yfir þætti sem tengjast 

gæðastjórnun og í lok kaflans er fjallað um fræði straumlínustjórnunar. 

 

2.1. SKIPULAG FYRIRTÆKJA 
Sem hugtak er skipulagsheild ungt fyrirbæri en þær skipulagsheildir sem við þekkjum 

og sjáum í dag hafa þó verið við lýði allt frá tímum iðnbyltingarinnar þegar fyrirtæki 

fóru að þróast og heimurinn að nútímavæðast. Skipulagsheildir eru allt í kringum okkur 

en það er ekki endilega auðvelt að koma auga á þær. Hvert mannsbarn kemst þó í tæri 

við þær nánast á hverjum degi og þær leika margar hverjar veigamikið hlutverk í 

daglegu lífi fólks. Þær eru fjölbreyttar að formi og stærð, hafa mismunandi hlutverki að 

gegna og aðstæður þeirra eru ólíkar. Skipulagsheildir eru í stöðugri þróun og þurfa að 

takast á við ýmsar áskoranir og vandamál frá umheiminum sem einnig er sífellt að 

breytast. 

Skipulagsheild (e. organizational structure) er skilgreind sem félagsleg heild 

sem er tengd ytra umhverfi sínu. Til að teljast skipulagsheild þarf fyrirbærið auk þess 

að vera markaðsdrifið og hannað sem samhæft og skipulagt aðgerðakerfi. Það er 

mikilvægt fyrir skipulagsheildir og aðrar stofnanir að geta raðað saman auðlindum í 

samræmi við sett markmið, lagað sig að og haft áhrif á umhverfið, búið yfir skilvirkni 

í framleiðslu á vörum og þjónustu og stuðlað að og skapað nýjungar ásamt því að skapa 

eigendum sínum, viðskiptavinum og starfsmönnum verðmæti (Daft, 2004). Hægt er að 

skilgreina skipulagsheild út frá þremur þáttum en skilgreining hennar nær bæði yfir 

láréttar og lóðréttar tengingar. Í fyrsta lagi gefur skipulagsheild til kynna hver valdaþrep 

og stjórnunarspönn hennar eru ásamt því að ákvarða boðleiðirnar sem upplýsingar fara 

um innan hennar. Í öðru lagi sýnir hún hvernig heildinni er skipt niður í deildir og 

mannauðnum dreift innan þeirra. Í þriðja lagi inniheldur hún öll þau kerfi sem þörf er á 
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svo samskipti innan fyrirtækisins verði skilvirk og samþætting náist milli deilda (Daft, 

2004). Samkvæmt Jones og George (2003) þurfa stjórnendur aðallega að horfa til 

fjögurra þátta þegar skipulag er valið fyrir fyrirtæki: 1) umhverfis fyrirtækisins, 2) 

þeirrar tegundar stefnu sem fyrirtækið notar, 3) boðleiða innan fyrirtækisins og 4) 

eiginleika mannauðsins. Vel upplýstir stjórnendur getað mótað virka skipulagsheild en 

til þess þurfa þeir að hafa góðan skilning á kenningum sem snúa að skipulagi fyrirtækja. 

Skipurit (e. organizational chart) er tæki til stjórnunar í fyrirtækjum en það er 

sett fram í myndrænu formi og er ætlað að gefa skýra mynd af því hvernig dreifingu 

valds og ábyrgðar er háttað innan fyrirtækisins. Þannig má líta á skipurit sem lýsingu á 

stjórnunarfyrirkomulagi í fyrirtækinu (Daft, 2004). Til að ná fram stefnu og 

markmiðum verða fyrirtæki og stofnanir að styðjast við stjórnskipulag en í slíku 

skipulagi eru vinnuferlar og aðgerðir sett í ákveðinn farveg, það er skilgreindar eru þær 

boðleiðir og tengsl sem skulu vera milli starfsmanna og deilda. Eins og gefur að skilja 

hefur skipulag mikla þýðingu fyrir fyrirtæki og árangur þess (Ingi R. Eðvarðsson og 

Guðmundur K. Óskarsson, 2009). Þeir þættir sem falla undir skipulag fyrirtækja eru: 

stjórnskipulag, eftirlitskerfi, framleiðslukerfi, upplýsingakerfi, umbunar- og 

hvatningarkerfi, fyrirkomulag starfsmannamála, fyrirtækjamenning og útfærsla á 

tengslum fyrirtækis við önnur fyrirtæki og aðila í samfélaginu (Einar Svansson og 

Runólfur S. Steinþórsson, 2012). Stjórnskipulagi er meðal annars ætlað að stuðla að því 

að starfsmenn og stjórnendur hafi haldgóðar upplýsingar á hverjum tíma. Til að 

fyrirtæki nái árangri í rekstri þarf það að afla eða búa yfir viðeigandi upplýsingum sem 

draga úr óvissu, vera með samofnar aðgerðir, lágmarka breytileika og draga fram 

frumkvæði. Skipulagning fyrirtækis snýst fyrst og fremst um að upplýsingastreymi sé 

þannig háttað að fyrirtækið geti nýtt sér það til að efla hlutverk sitt (Runólfur S. 

Steinþórsson, Marteinn Þ. Arnar og Sigurður A. Jónsson 1995). 

Í stjórnskipulagi er komið á lóðréttum eða láréttum tengingum en þær má skoða 

sem samræmingartæki. Til lóðréttra tenginga teljast atriði eins og valdbraut, 

verklagsreglur, stigveldi og upplýsingakerfi. Láréttar tengingar í stjórnskipulagi eru 

hins vegar bein samskipti, skrifleg boðskipti, störf tengiliða og myndun tímabundinna 

starfshópa (Daft, 2004). Stjórnskipulaginu sjálfu er að jafnaði lýst í einföldu líkani eins 

og skipuriti, sem fjallað var um hér að ofan. Í því er hægt að sjá þær lóðréttu og/eða 

láréttu tengingar sem við lýði eru innan hvers fyrirtækis, milli deilda og starfsmanna. 

Skipuritið gefur því mikilvægar upplýsingar um fyrirkomulag fyrirtækisins, svo sem 
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valdbraut og stjórnunarspönn, formfestu, miðstýringu, margbreytni, stöðlun 

starfseminnar og sérhæfingu hennar. Hvers konar stjórnskipulag er valið fyrir hvert 

fyrirtæki ræðst til að mynda af óvissuþáttum á athafnasvæði þess og nærumhverfi. 

Ákvörðun um stjórnskipulag er jafnframt sá þáttur sem tryggir samkeppnishæfni 

fyrirtækisins (Runólfur S. Steinþórsson o.fl., 1995). 

Til eru mismunandi form skipulagsheilda en þau sem hafa náð hvað mestum 

árangri í viðskiptaheiminum hafa svipuð einkenni, það er einkenni sem skilja að 

skilvirka skipulagsheild og óskilvirka. Þegar tekin er ákvörðun um hvers konar 

stjórnskipulag henti best fyrir tiltekið fyrirtæki er horft til þátta eins og starfa, afurða, 

viðskiptavina (á ákveðnum svæðum) eða einhvers konar samsuðu af fleiri en einum af 

þessum þáttum. Fræðimenn eru ekki á einu máli um hvaða form henti best fyrir 

fyrirtæki og því er ekki úr vegi að fjalla um nokkrar skilgreiningar á skipulagsformum 

fyrirtækja. 

 

2.1.1. Umræðan um ný og hefðbundin skipulagsform 

Margt hefur verið ritað um hin nýju skipulagsform sem litið hafa dagsins ljós frá því 

um 1980. Max Weber hafði á sínum tíma talið að sérstök skipulagsform fyrirtækja 

myndu koma fram við ákveðnar aðstæður og þau væru falin innan um félagsleg, 

tæknileg og efnahagsleg skilyrði hverju sinni (Pettigrew o.fl., 2003). 

Í fræðunum er annarsvegar talað um hefðbundin skipulagsform (e. traditional 

organisational structure) og hins vegar um ný skipulagsform (e. new organisational 

structure). Hefðbundin form einkenna fyrirtæki sem leggja áherslu á fjöldaframleiðslu, 

stigveldi og skrifræði þar sem litlum einingum innan fyrirtækis er miðstýrt. Aftur á móti 

einkennist nýtt skipulagsform af flatara stigveldi, valddreifðri ákvörðunartöku, 

umboðsveitingu starfsmanna, getu til endurnýjunar, sveigjanleika og samþættingu 

(Daft og Lewin, 1993). Fyrst og fremst leggja mörg fræðaskrif þó áherslu á umhverfið 

sem ný skipulagsform starfa innan sem einkennist af miklu umróti (sé kvikt) en í slíku 

umhverfi á hefðbundið skipulagsform erfitt uppdráttar (Graetz og Smith, 2006). 

Samkvæmt Burton, DeSanctis og Obel (2006) eru einkenni umrótar umhverfis (e. 

turbulent environment) hátt flækjustig og hátt óvissustig. Í slíku umhverfi er ekki mikil 

þörf fyrir framtíðarspár en aftur á móti þarf viðbragðsflýtir og sveigjanleiki að vera til 

staðar til að bregðast við atvikum eftir því sem þau myndast. Fyrirtæki þurfa að búa yfir 
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viðbragðsfljótu tækniteymi sem aðstoðar við að velja heppilegustu leiðina, úr mengi 

margra aðgerða, sem fyrirtækið getur nýtt hverju sinni. 

Þær breytingar (frá hefðbundnum til nýrra forma) sem átt hafa sér stað á 

skipulagsformum fyrirtækja er oft lýst sem spennandi og að þær hafi haft afgerandi 

áhrif á breytingar í umhverfi fyrirtækja. Endurmat átti sér stað á sambandinu milli 

formgerða (e. structure), ferla, kerfa og fólksins í fyrirtækinu (Graetz og Smith, 2006). 

Þetta endurmat fól í sér að aukin áhersla var sett á þá þætti sem einkenna lárétt 

stjórnskipulag (Einar Svansson og Runólfur S. Steinþórsson, 2012) í stað þeirra þátta 

sem tilheyra lóðréttu skipulagi. Ástæður þessara róttæku skipulagsbreytinga eru taldar 

vera óvissa og aukið flækjustig sem skapast hefur á undanförnum áratugum í 

rekstrarumhverfi fyrirtækja. Við þessar aðstæður þurftu stjórnendur að taka upp 

hraðvirkara og sveigjanlegra skipulag sem gat mætt þessum umhverfisbreytingum 

(Graetz og Smith, 2006). Einnig þurftu þessi nýju skipulagsform að styðja við 

lærdómsferla og nýsköpun (Child og Rodrigues, 2003). 

Ein af megin áherslubreytingunum var fólkið í fyrirtækinu, sem áður var undir 

valdi æðstu stjórnenda í stigveldi fyrirtækis. Whittington og Mayer (2000) benda á að 

hlutverk mannauðsins sé megin forsenda þess að ný skipulagsform nái tilgangi sínum 

(Whittington, Pettigrew, Peck, Fenton og Conyon, 1999). Í þessu breytta skipulagi 

hefur valdi, umboðsveitingu, ábyrgð og auðlindum verið dreift á fleiri hendur, það er 

til starfsmanna sem búa yfir þekkingu og getu sem þörf er á svo fyrirtækið nái 

markmiðum sínum (Child og Rodrigues, 2003). 

 

2.1.2. Gagnrýni á umræðuna um ný og hefðbundin form. 

Graetz og Smith (2006) gagnrýna þá umræðu sem ný og hefðbundin skipulagsform hafa 

fengið. Þau telja það líklegt að ný skipulagsform hafi þróast út frá kviku umhverfi en 

hinsvegar hefur umræðan virt að vettugi mikilvægi hefðbundinna skipulagsforma. Þau 

kalla því eftir hlutlausari nálgun á þróun skipulagsforma og um leið að endurmat eigi 

sér stað á hefðbundnum formum út frá sögulegu samhengi. Með öðrum orðum að 

kynning á nýjum skipulagsform verði ekki á kostnað hefðbundinna forma. Gagnrýnina 

á orðræðuna í kringum ný skipulagsform byggja þau á fjórum meginstoðum: 

 

1. Breytingar í skipulagi hafa átt sér stað hjá fyrirtækjum um mjög langan tíma og 

því ekki hægt að tala um ný form. Þau telja að þessi nýju form hafi myndast 
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sem andsvar við aukinni tæknivæðingu og er því ekki um einhverja byltingu að 

ræða þar sem ný form hafa verið tekin í notkun hjá fyrirtækjum í marga áratugi. 

 
2. Hvað þróun á skipulagsformum varðar þá ætti ekki að tala um ný form sem 

staðgengla þeirra hefðbundnu. Frekar ætti að aðlaga hefðbundin form að nýjum 

aðstæðum en ekki skipta þeim út. 

 
3. Þau telja að til séu gögn sem sýna fram á að kvikt samband hafi ávallt verið til 

staðar á milli skipulagsforma, sem annarsvegar leggja áherslu á stöðlun og 

stöðugleika og hins vegar sveigjanleika og svörun. Þrátt fyrir að nútíma 

skipulagsheildir líti frekar til seinni formanna þá séu bæði formin notuð hjá 

fyrirtækjum í dag. 

 
4. Sú greining sem átt hefur sér stað á þróun skipulagsforma undirstrikar að þörf 

er fyrir kenningarlegan grunn sem leggur áherslu á að tvinna saman ný og 

hefðbundin form. 

 

Graetz og Smith (2006) leggja áherslu á að þrátt fyrir að fyrirtækjaumhverfi nútímans 

einkennist af umróti þá ætti krafan ekki að vera sú að ein tegund öfgakenndra 

skipulagsforma lúti í lægra haldi fyrir annarri. Ný skipulagsform eru ekki til þess fallin 

að geta talist staðgenglar þeirra hefðbundnu, þar sem strúktúr þeirra er takmörkum háð 

og er að upprunanum til runnin frá skrifræðisforminu. Það ætti því að líta á ný 

skipulagsform út frá tvenndum (e. dualities) sem leggja áherslu á að fyrirtæki með 

dreifða starfsemi, sem þurfa bæði að búa yfir regluskipulagi og sveigjanleika, sé 

stjórnað út frá samsvarandi þáttum (e. complementary) í stað gagnstæðra (e. 

contradictory) (Graetz og Smith, 2006). 

Stigveldi (e. hierarchy) er ein megin stoðin í hefðbundnu skipulagi. Hugtakið 

hefur um langa hríð sætt harðri gagnrýni, þá sérstaklega eftir að ný skipulagsform ruddu 

sér til rúms með áherslu á umboðsveitingu starfsmanna. Elliott Jaques (1990) telur að í 

stærri fyrirtækjum sé stigveldis fyrirkomulagið það áhrifaríkasta enda sé það 

náttúrulegasta formið sem fyrirtæki geta valið sér og eru það niðurstöður rannsóknar til 

35 ára sem bendir til þess. Þetta skipulag varð ekki til fyrir tilviljun heldur er það eina 

formið sem býður upp á að fyrirtæki geti ráðið til sín fjöldan allan af starfsmönnum og 

viðhaldið um leið ótvíræðri ábyrgðarskyldu á þeirra vinnu. Jaques telur að breytt 
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heimsmynd þurfi ekki nýtt og flatara skipulagsform heldur er þörf á betri skilningi á 

stigveldinu. 

Ashkenas, Ulrich, Jick og Kerr (2002) benda á að í stað þess að fjarlægja 

skrifræðisformið þá ætti að sameina það nýrra formi sem leggur áherslu á annarskonar 

hæfileika og kunnáttu. Umræðan ætti því ekki að snúast um hvernig útrýma eigi 

skrifræðinu/stigveldinu heldur hvernig megi sameina "heilbrigt“ stigveldi við 

síbreytilegt umhverfi nútímans (Graetz og Smith, 2006). 

John P. Kotter (2011) telur að sá stjórnunarstíll sem fylgir stigveldinu sé ekki 

til þess fallinn að aðlagast nútíma umhverfi. Hann telur skipulagsformið leitast við að 

útrýma frávikum, leysa skammtímavandamál, staðla alla ferla og stuðla að skilvirkni 

sem byggir á stöðnuðum framkvæmdarferlum. Stigveldið hafnar því tækifærum sem 

bjóða upp á nýbreytni enda samlagast þau ekki kjarnastarfsemi formsins, sem er að 

viðhalda og hámarka hagnað. Vegna þessa telur Kotter að fyrirtæki framtíðarinnar muni 

búa yfir tvennskonar skipulagsformum, annarsvegar jafnræðis- og aðlögunarformi 

tengslanetsins (N-form) sem kallar eftir tækifærum og hinsvegar stigveldi sem hefur 

ávallt verið nauðsynlegt þeim fyrirtækjum sem vilja hámarka sinn hagnað. 

 

2.1.3. Lóðrétt og lárétt skipulag 

Fyrirtæki sem nota lóðrétt skipulag (e. vertical structure) reyna að samræma 

starfsemina milli efsta og lægsta lags með það að markmiði að stýra fyrirtækinu. 

Stjórnendur í efri lögum skipulagsins skilgreina og útlista þau markmið sem starfsmenn 

í lægri lögum eiga að vinna að. Lægri lögin þurfa síðan að upplýsa stjórnendur í efri 

lögum um stöðu mála svo þeir geti sinnt eftirlitsskyldu sinni. Í skipuriti lóðrétts 

skipulags er upplýsingaflæðið þannig lóðrétt og ábyrgð og völd aukast eftir því sem 

ofar dregur. Ef vandamál koma upp geta starfsmenn leitað ráða á næsta þrepi fyrir ofan 

í valdastiganum og þaðan berast aftur upplýsingar þegar vandamálið hefur verið leyst. 

Reglur og áætlanir eru staðlaðar upplýsingar sem hægt er að nýta svo starfsmenn þurfi 

ekki alltaf að leita ráða hjá yfirmönnum varðandi vinnu sína (Daft, 2004; Runólfur S. 

Steinþórsson o.fl. 1995). Upplýsingakerfi, sem innheldur upplýsingar eins og 

ársfjórðungsskýrslur, skriflegar upplýsingar og samskipti á tölvutæku formi, gerir 

samskipti bæði upp og niður valdastigann skilvirkari. 

Lárétt skipulag (e. horizontal structure) hjálpar fyrirtækjum að ná markmiðum 

sínum með því að vinna á hindrunum milli deilda og skapa tækifæri fyrir samþættingu 
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meðal starfsmanna, sem síðar stuðlar að samheldnari hóp. Daft, Murphy og Willmott 

(2014) telja að það séu aðallega fimm þættir sem geti bætt upplýsingaflæði og stuðlað 

að samþættingu innan fyrirtækis með lárétt skipulag: 

Upplýsingakerfi er lykilþáttur þegar kemur að því að mynda lárétt tengsl innan 

fyrirtækis en innan þess flæða upplýsingar þvert á deildir. Upplýsingakerfið er hægt að 

nýta til að mynda samheldni milli starfsmanna þar sem þeir geta deilt þekkingu, reynslu, 

vöruþróun og viðskiptatengslum, hvort sem þeir eru innan sömu byggingar eða starfa í 

mörgum löndum. 

Beint samband er leið sem nýtt er til að koma á sambandi milli deilda sem vinna 

saman að ákveðnu verkefni, til dæmis vöruþróun eða lausn á ákveðnum málum. 

Ákveðinn aðili í hverri deild er tilnefndur til að gegna hlutverki „sambandsleiðtoga“ og 

hans hlutverk er að miðla upplýsingum til annarra deilda og innan eigin deildar. 

Verkefnahópur er stofnaður tímabundið af aðilum sem eiga hlut að máli. Oft eru 

slíkir hópar myndaðir þegar vandamál koma upp hjá fleiri en einni deild og flækjustigið 

er mikið. Þetta er gert til að koma í veg fyrir að upplýsingaflæðið verði lóðrétt. 

Hópurinn vinnur að lausn vandamálsins og er leystur upp að því loknu. 

Samþættingaraðili er staðsettur utan deilda en hans hlutverk er að vinna að 

samþættingu á milli deilda. Hann hefur ekkert formlegt vald yfir starfsmönnum heldur 

aðeins yfir þeim verkefnum sem hann á að sinna. Samþættingaraðili þarf að búa yfir 

afbragðsgóðum hæfileikum í mannlegum samskiptum. Hann hefur lítið vald en mikla 

ábyrgð, hann þarf að geta tengt fólk saman milli mismunandi deilda ef þörf er á, 

viðhaldið trausti þeirra, tekið á vandamálum og leyst þau með hagsmuni fyrirtækisins í 

fyrirrúmi. 

Teymi er varanlegur starfshópur sem tekur á samþættingarmálefnum sem þurfa 

þverfaglegar lausnir til lengri tíma. Samþættingaraðilar geta oft komið að slíkri vinnu. 

Hjá fyrirtækjum eru teymi oft notuð þegar unnið er að stærri verkefnum, nýsköpun eða 

vöruþróun vegna nýrrar framleiðslu. Sýndarteymi (e. virtual team) samanstendur af 

tvístruðum hópi starfsmanna sem vegna landfræðilegrar staðsetningar eða starfsstöðva 

eru að mestu leyti tengdir í gegnum tæknilausnir í stað þess að eiga samskipti innan 

sama fundarherbergis. Þeir nýta sér þá framþróun sem hefur orðið hvað varðar tækni- 

og upplýsingamiðlun til þess að eiga samskipti og vinna að lausn tiltekins verkefnis. 
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2.1.4. Skipulagsform Mintzbergs 

Þekkt er kenning þeirra Burns og Stalker (1961) um vélrænt og lífrænt skipulagsform. 

Með þessum hugtökum vísuðu þeir fyrst og fremst til umhverfis fyrirtækisins og 

breytinga sem verða á því, það er hvort umhverfið væri stöðugt (vélrænt skipulag) eða 

kvikult (lífrænt skipulag). Vélrænt skipulag er hannað til að kalla fram áreiðanlega 

hegðun starfsmanna sem hægt er að spá fyrir um og hafa eftirlit með. Skipulagið er 

miðstýrt sem þýðir að stjórnlínan er lóðrétt og allar ákvarðanir eru teknar í efsta lagi 

stigveldisins. Hlutverk starfsmanna er einhæft og framkvæmd verka gengur hægt fyrir 

sig. Lífrænt skipulag býður hins vegar upp á sveigjanleika með reglulegum breytingum 

sem fólk nær að laga sig að. Valddreifing er innan skipulagsins og stjórnlínan því lárétt. 

Stjórnendur hvetja til skjótra ákvarðana með því að setja ábyrgðina á herðar annarra 

starfsmanna. Með þessu er hægt að bregðast fljótt við vandamálum sem upp koma þar 

sem valdið liggur hjá deildunum og starfsmönnum þeirra. Starfsmenn eru jafnframt 

hvattir til að taka frumkvæði og forystu. Hlutverk starfsmanna eru lauslega skilgreind 

og því er lítið um regluverk eða annars konar forskrift. 

Henry Mintzberg (1983) telur að skipulag verði til vegna samspils þátta eins og 

stefnu, umhverfisáhrifa og skipulags fyrirtækja. Þegar þessir þættir ná að mynda eina 

heild er hægt að tala um árangursríkt fyrirtæki en ef samhljómurinn er ekki góður 

myndast vandamál innan fyrirtækisins. Mismunandi skipulagsform myndast vegna 

ólíkra einkenna og krafta (e. basic pulls) sem hafa áhrif þar á og til að skilja skipulagið 

þarf að skilja hvernig það virkar. Mintzberg telur að fimm grunnþættir myndi skipulag 

í fyrirtækjum: 
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Mynd 1. Skipulagsþættirnir fimm (Heimild: Mintzberg, 1979). 

Starfsmenn eru þeir sem vinna við framleiðsluna í fyrirtækinu, stjórnendur stýra 

fyrirtækinu og bera ábyrgðina og millistjórnendur taka við skipunum frá stjórnendum 

og koma þeim áfram til framleiðslustarfsmanna. Þessir þrír hópar mynda stigveldið í 

fyrirtækinu. Aðstoðarteymin eru tvö en þau standa utan við stigveldið. Það eru annars 

vegar tækniteymið þar sem greiningarvinna fer fram og myndaðir eru staðlar og ferlar 

fyrir framleiðsluna. Hins vegar eru stoðteymi sem eru mismörg innan fyrirtækja og 

standa utan við framleiðsluna. Þau sjá um þróun, laun, almannatengsl, fæði o.s.frv. 

(Mintzberg, 1979). 

Mintzberg hefur jafnframt skilgreint fimm skipulagsform út frá þeim 

aðstæðum sem fyrirtæki geta verið í: 

Einfalt- eða frumkvöðlaskipulag (e. 

simple structure/ entrepreneurial structure) 

einkennist af einfaldleika og flötu sniði. 

Fyrirtækið er ein stór eining með einn eða 

fáa stjórnendur. Lítið er um stöðlun á borð 

við áætlanagerð og þjálfun starfsmanna, 

sem gerir skipulagið mun sveigjanlegra. Fyrirtækið er því frekar óskipulagt og 

óformlegt í alla staði og lítil þörf er fyrir stoðdeildir, sérhæfingu starfsmanna eða 

formfestu. Öll ákvarðanataka og samræming er yfirleitt á höndum eiganda eða 

stjórnanda fyrirtækisins og því er fyrirtækið miðstýrt. Þessi fyrirtæki eru yfirleitt 

starfrækt í kviku umhverfi og erfitt er að segja til um framtíð þeirra. Ofangreind 
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skipulagseinkenni eiga yfirleitt við um ung fyrirtæki en einn af helstu kostum 

skipulagsins er að skýr markmið eru til staðar um stefnu fyrirtækisins (Mintzberg, 

1979, bls. 157–162). 

Vélrænt skipulag (e. machine 

bureaucracy) einkennist af stöðlun. Öll 

vinna er mjög formföst og mikið er um 

reglur og venjur. Öll ákvarðanataka er 

miðstýrð og verkefnin eru flokkuð eftir 

deildum. Hvert starf er vel skilgreint og þarf 

að lúta ákveðnu regluverki og því verða störfin oft sérhæfð. Áætlanir og verkefni þurfa 

formlegar fjárveitingar og úttektir og allir verkferlar eru reglulega skilgreindir út frá 

skilvirkni þeirra. Skipulagið er stigveldi og því er um lóðréttar boðleiðir að ræða. 

Fyrirtækið er skilvirkt og nær árangri vegna stærðarhagkvæmni. Formfestan sem 

einkennir skipulagið leiðir eins og áður segir oft til sérhæfingar en slíkt hefur þann 

ókost í för með sér að mismunandi deildir og þau ólíku markmið sem þær hafa 

verða ósamrýmanleg við markmið fyrirtækisins í heild (Mintzberg, 1979, bls. 163–

187) 

Sérfræðiskipulag (e. professional 

bureaucracy) hefur svipaða eiginleika og 

vélrænt skipulag. Helsti munurinn er sá að 

sérfræðiskipulagið reiðir sig á 

sérfræðiþekkingu starfsmanna sem jafnframt 

krefjast ákvörðunarréttar yfir eigin vinnu og 

gjörðum og því er um dreift ákvörðunarvald að ræða. Vegna þessarar dreifingar valds 

er erfitt fyrir æðstu stjórnendur að halda uppi stjórnun og eftirliti. Skipulagið er flókið 

og mikið er um reglur, ferla og stöðlun sem skilgreind er eftir sérfræðisviði hvers 

hóps. Sérfræðihópar hafa hver sitt stoðteymi enda reiða sérfræðingar sig oft á álit 

annarra sérfræðinga. Erfitt er að halda uppi stefnumótun fyrir heildina í þessu skipulagi 

þar sem hver sérfræðingur hefur í raun eigin stefnu (Mintzberg, 1979, bls. 189–213). 
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Afurðaskipulag (e. divisionalized form) 

einkennir þau fyrirtæki sem hafa mismunandi 

vörulínur og rekstrareiningar og eru að öllu 

jöfnu stór og þroskuð. Yfirleitt er deild eða 

eining skipuð yfir ákveðinn markað en engin 

samræming er milli deilda. Miðlægar 

höfuðstöðvar styðja við og veita eftirlit með einingunum sem eru að öðru leyti 

sjálfstýrðar og hafa sitt eigið ákvörðunarvald og skipulag. Til að deildaskipulagið virki 

sem best þarf framleiðslan að vera stöðluð enda er framleiðsluárangur sá mælikvarði 

sem höfuðstöðvarnar geta helst haft eftirlit með. Umhverfið þarf jafnframt að vera 

stöðugt enda virkar stöðluð framleiðsla ekki í umhverfi sem er annaðhvort kvikt eða 

flókið (Mintzberg, 1979, bls. 215–252). 

Sértækt skipulag (e. adhocracy) er 

einkennandi fyrir ung fyrirtæki og þau sem 

stunda nýsköpun. Skipulagið einkennist af 

verkefnastýrðum teymum þar sem sérhæfðir 

starfsmenn vinna að ákveðnum verkefnum á 

bæði hagnýtan og sveigjanlegan hátt. Bilið á 

milli stjórnenda og annarra starfsmanna verður lítið í teymisvinnunni og hlutverk 

stjórnenda einkennist einna helst af eftirliti með verkefninu. Eftir að vinnu við ákveðið 

verkefni er lokið fara starfsmenn iðulega í önnur verkefni þar sem ný teymi eru 

mynduð og því hefur þessi skipulagstegund þann ókost að starfsmannavelta er yfirleitt 

mikil. Boðleiðir eru láréttar, það er valdinu er dreift yfir á öll þrep valdastigans, og því 

er einnig mjög erfitt að stýra fyrirtækinu. Umhverfið í kringum sértækt skipulag er 

bæði kvikult og flókið og því ættu aðeins fyrirtæki sem bjóða upp á valddreifingu og 

sveigjanleika að nýta sér það (Mintzberg, 1979, bls. 253–279). 

 

2.1.5. Mismunandi form stjórnskipulags 

Þróun verður að vera á skipulagi fyrirtækis svo það sé í takt við þá stöðu sem fyrirtækið 

er í á hverjum tíma. Samkvæmt Galbraith (2002) eru skipulagsheildir stofnaðar í þeim 

tilgangi að fylgja eftir ákveðnum viðskiptastefnum. Val á skipulagi þarf því að taka mið 

af því hvernig fyrirtækið framfylgir stefnu sinni. Hér fyrir neðan verður fjallað í stuttu 

máli um helstu skipulagsform fyrirtækja, sem eru afurðaskipulag, starfaskipulag, 



 

 

 
31 

 

fléttuskipulag og svæðisskipulag (Runólfur S. Steinþórsson, Marteinn Þ. Arnar og 

Sigurður A. Jónsson, 1995). Einnig verður fjallað um skipulag eignarhaldsfélags  

 

 
Mynd 2. Afurðaskipulag (Heimild: Runólfur S. Steinþórsson o.fl., 1995). 

 

Afurðaskipulag (e. divisional structure) einkennist af þeim afurðum eða þjónustu sem 

fyrirtækið framleiðir. Sérstök rekstrareining er mynduð utan um hverja afurð eða vöru 

og hún inniheldur alla þá aðgerðarþætti sem nauðsynlegir eru til að framleiða afurðina. 

Algengt er að fyrirtæki sem að framleiða margar tegundir afurða nýti sér þetta 

skipulagsform. Umhverfið í kringum þessa tegund af skipulagi er oft óstöðugt og 

margbreytilegt og því er mikilvægt að skipulagið sé sveigjanlegt og ákvörðunarvaldinu 

sé dreift. Með þessu móti er hægt að bregðast við örum breytingum í umhverfinu, til 

að mynda breytingum á eftirspurn. Helsti kostur þessa skipulags er að því fylgir mikil 

aðlögunarhæfni, það er vel sýnilegt viðskiptavinum og auðveldar þeim jafnframt öll 

samskipti sem þeir eiga við fyrirtækið. Stjórnendur geta sérhæft sig í tiltekinni afurð 

og einbeitt sér að því að ná enn betri framleiðni í henni ásamt því að huga að því 

hvernig hægt sé að aðgreina hana frá sambærilegum vörum á markaði. Ókostir þessa 

skipulags eru að fyrirtækið getur ekki nýtt sér stærðarhagkvæmni og því er oft um 

ákveðinn tvíverknað að ræða. Einnig er erfitt að staðla og samræma þætti milli 

framleiðslulína (Daft, 2004; Jones og George, 2003; Runólfur S. Steinþórsson o.fl., 

1995). 
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Mynd 3. Starfaskipulag (Heimild: Runólfur S. Steinþórsson o.fl., 1995). 

 

Starfaskipulag (e. functional structure) er sett upp með hliðsjón af grundvallarþáttum 

starfseminnar ásamt þeirri sérhæfingu sem starfsmenn fyrirtækisins búa yfir. 

Sambærilegum störfum er raðað saman í viðeigandi deildir og þau störf sem flokkuð 

eru saman eru undir sama yfirstjórnanda. Starfaskipulag hentar best meðalstórum og 

litlum fyrirtækjum, það er fyrirtækjum sem framleiða tiltölulega fáar afurðir. Einnig 

hentar þetta skipulag þegar umhverfi fyrirtækisins einkennist af stöðugleika og lítilli 

óvissu. Helsti kostur skipulagsins er að deildum er gert mögulegt að nýta sér 

stærðarhagkvæmni en slíkt leiðir til aukinnar skilvirkni í starfseminni. Jafnframt geta 

starfsmenn innan hverrar deildar lært hver af öðrum sem gerir þá sérhæfðari. Með 

skipulaginu er stjórnendum gert auðveldara að sinna eftirliti og meta afkastagetu þar 

sem sams konar starfsemi fer fram innan hverrar deildar. Ókostur skipulagsins er að 

fyrirtæki eru oft sein að bregðast við breytingum í starfsumhverfinu, þar sem skýr 

verkaskipting og samþætting valds og ákvörðunartöku stjórnenda veldur seinvirkni. 

Samskipti og samvinna getur einnig reynst erfið meðal stjórnenda þar sem þeir koma 

úr ýmsum deildum og geta haft ólíkar skyldur eftir því í hvaða deild þeir starfa. Þetta 

getur gert það að verkum að heildarmarkmið fyrirtækis lúti í lægra haldi fyrir 

markmiðum hverrar deildar (Daft, 2004; Jones og George, 2003; Runólfur S. 

Steinþórsson o.fl., 1995). 
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Mynd 4. Fléttuskipulag (Heimild: Daft, 2004). 

 

Fléttuskipulag (e. matrix structure) þróast yfirleitt upp úr verkefnaskipulagi en það 

felur í sér að nýttir eru samtímis kostir starfa- og afurðaskipulags eða afurða- og 

svæðaskipulags. Þannig taka fyrirtæki upp bæði lóðréttar og láréttar valdbrautir og 

flétta þær saman. Starfsfólk hefur öllu jöfnu tvo yfirmenn þar sem bæði stjórnendur 

afurðatengdra eininga og stjórnendur stoðdeilda hafa formleg völd innan fyrirtækisins. 

Stjórnun fléttuskipulags getur reynst flókin og því er mikilvægt að umboði til aðgerða 

sé dreift til undirmanna eða annarra starfsmanna. Með þessu skipulagi er stefnt að því 

að mæta síbreytilegum kröfum umhverfisins og því er reynt að auðvelda samskipti og 

samræmingu innan fyrirtækisins. Skipulagið hentar einnig vel hjá fyrirtækjum sem 

vilja samnýta auðlindir sínar milli framleiðsludeilda. Helsti ókostur fléttuskipulagsins 

er að uppbygging þess ýtir undir að togstreita skapist á milli stjórnenda sem hafa 

andstæð markmið. Einnig fylgir þessu skipulagi oft meira álag á starfsfólk. Skipulagið 

er tímafrekt, það krefst mikilla fundahalda og auk þess þurfa stjórnendur, yfirmenn og 

aðrir starfsmenn að búa yfir mikilli hæfni í mannlegum samskiptum og hafa skýra sýn 

á hvernig heildarmarkmiðum fyrirtækisins sé best borgið. (Daft, 2004; Jones og 

George, 2003; Runólfur S. Steinþórsson o.fl., 1995). 
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Mynd 5. Svæðisskipulag (Heimild: Runólfur S. Steinþórsson o.fl., 1995). 

 

Svæðisskipulag (e. geograpical structure) er helst nýtt í fyrirtækjum sem eru stór í 

sniðum. Því svipar að miklu leyti til afurðaskipulagsins nema hvað það tekur á 

landsvæðum innan sem utan heimalandsins. Skipulagið hentar best þegar fyrirtæki vill 

samræma starfsemi sjálfstæðra rekstrareininga og dótturfyrirtækja sem eru með 

starfsemi á mismunandi svæðum. Fyrirtækið getur með þessu skipulagi lagt áherslu á 

að þjóna ólíkum hópum viðskiptavina og laga vörur að hverju landsvæði fyrir sig. 

Innan þeirra svæða þar sem fyrirtækið starfrækir sínar deildir er lögð áhersla á 

lárétta samræmingu og hver rekstrareining einbeitir sér því að framleiðslu þeirra 

afurða og þjónustu sem hún sér um (Daft, 2004; Runólfur S. Steinþórsson o.fl., 1995). 

 

 
Mynd 6. Skipulag eignarhaldsfélags (Heimild: Johnson og Scholes, 1999). 

 

Skipulag eignarhaldsfélags (e. holding company structure) er töluvert frábrugðið 

ofangreindum skipulagsgerðum. Eignarhaldsfélag er fjárfestingarfélag sem 

samanstendur af hlutafjáreign í mörgum mismunandi rekstrareiningum en 

hlutafjárprósentan í hverri eign getur verið mismikil. Móðurfélagið hefur takmarkaða 
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stjórn en hver rekstrareining starfar á sjálfstæðum rekstrargrundvelli. Stefna 

eignarhaldsfélags er yfirleitt í sama formi og heildarstefnan (e. corporate strategy) 

sem nær þvert yfir hinar ýmsu rekstrareiningar. Kosturinn við eignarhaldsfélag er að 

tap einnar rekstrareiningar vegur upp á móti gróða hjá annarri. Jafnframt er auðveldara 

fyrir rekstrareiningar að komast í ódýrara lánsfjármagn frá móðurfélaginu. Helstu 

veikleikar þessarar skipulagsgerðar eru skortur á samhljómi í stefnumótun, tvöföldun 

er á allri starfsemi innan félagsins og auk þess er erfitt að ná fram stærðarhagkvæmni 

í þessu skipulagi (Johnson og Scholes, 1999; Lynch, 2012). 

Val á stjórnskipulagi ræðst af þeim óvissuþáttum sem eru í umhverfi og á 

athafnasvæði fyrirtækisins en fjölbreytni í starfsemi fyrirtækis hefur einnig áhrif á 

uppbyggingu þess (Runólfur S. Steinþórsson o.fl., 1995). Til að fyrirtæki geti rækt 

hlutverk sitt og náð árangri verða skipulagsheildir að aðlagast umhverfinu og ná 

settum markmiðum. Einnig verður stjórnskipanin að vera hönnuð á þann hátt að ekki 

myndist hártoganir og árekstrar varðandi verkaskiptingu og hlutverk starfsmanna. 

Skipulag og stjórnun fyrirtækis mynda ramma utan um stefnuna en erfitt getur reynst 

að þróa skipulag sem styður við hana á skilvirkan hátt. Skilvirkt skipulag myndar þann 

stöðugleika sem fyrirtækið þarf til að innleiða stefnu á árangursríkan hátt og viðhalda 

því samkeppnislega forskoti sem þegar hefur áunnist (Ireland, Hoskisson og Hitt, 

2007). 

Öll starfsemi skipulagsheilda tekur mið af formlegu skipuriti en misjafnt er 

hversu áhrifaríkt það er í daglegri starfsemi fyrirtækisins. Í framhaldi af 

stefnumótunarvinnu þarf oft að gera breytingar á skipuriti en slíkar breytingar geta 

leitt til árangursríkrar framkvæmdar á stefnunni og opnað fyrir möguleika á meðan 

slæmar breytingar á skipuriti get a gert framkvæmd stefnunnar erfiða (Daft, 2004; 

Johnson, Scholes og Whittington, 2008). 

 
2.2.  STEFNUMÓTUN 

Stefna (e. strategy) er hugtak sem hefur margar víddir og tekur á allri starfsemi innan 

fyrirtækis. Stefna glæðir fyrirtækið sameiningarkrafti, sýn og tilgangi ásamt því að 

greiða fyrir þeim breytingum sem umhverfið kallar eftir (Johnson, Scholes og 

Whittington, 2008). Einnig getur stefna virkað sem sá þáttur sem skilgreinir tilvist 

fyrirtækis og starfsmanna (Drucker, 1974). Stefna er sá þáttur sem segir til um 
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vaxtarmöguleika, fjölþættingu og hver fjárþörfin innan fyrirtækisins er (Hax og Majluf, 

1996). 

Stefna virðist þó vera eitt af þeim hugtökum sem oft er skilgreint á einn hátt en 

notað á annan (Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998) vegna þess umfangs sem það 

nær yfir. Hugtakið er margslungið og því getur einhver ein skilgreining verið 

afvegaleiðandi og leitt til afmarkaðrar túlkunar á fyrirbærinu (Mintzberg o.fl., 1998; 

Runólfur B. Leifsson, 2003). Ansoff (1987) varaði við því að stefna væri bæði huglægt 

og torskilið hugtak en kannski er ekki við öðru að búast innan fræðigreinar sem er í 

stöðugri þróun (Burnes, 2014). Samkvæmt Bracker (1980, bls. 219) er enska orðið 

„strategy“ dregið af gríska orðinu „stratego“, sem merkir ,að leggja á ráðin um að 

eyðileggja fyrir mótherjanum á árangursríkan hátt með notkun auðlinda‘. Hugtakið 

stefna var einungis tengt hernaði allt fram á 19. öld þegar það var einnig innleitt í heim 

viðskiptanna. 

Chandler lagði fyrstur manna áherslu á að „skipulag skyldi fylgja stefnu“ 

(Whittington og Mayer, 2000, bls. 1). Chandler (1962) skilgreindi stefnu sem: 

„ákvörðun um grunnþætti, langtímamarkmið og undirmarkmið fyrirtækis, ásamt 

innleiðingu þeirra aðgerða og nýtingu þeirra auðlinda sem þörf er á til að þessi markmið 

náist“. Hann skilgreindi skipulag (e. structure) enn fremur sem þá hönnun sem fyrirtæki 

er stýrt í gegnum. Hvort sem skipulagið er formlegt eða óformlegt þarf það að innihalda 

tvo þætti, annars vegar boðleiðir milli mismunandi valdabrauta og hins vegar 

upplýsingaflæði frá valdabrautunum. Chandler taldi að bæði valdatengingar og 

upplýsingamiðlun væru mikilvægur liður í að tryggja árangursríka samþættingu, 

áætlanagerð og mælingu á framkvæmd stefnu og grunnmarkmiðum fyrirtækis, svo og 

að tengja heildarauðlindir fyrirtækisins þar við. Út frá þessum tillögum ályktaði 

Chandler sem svo að skipulag skyldi fylgja stefnu; að öðrum kosti yrði fyrirtækið 

óskilvirkt. 

Hax og Majluf (1996) hafa skilgreint níu víddir sem tengjast hugtakinu stefna: 

 

1. Stefna gefur til kynna hver tilgangur fyrirtækis er og ákvarðar forgangsröðun 

á langtímamarkmiðum, aðgerðum og nýtingu auðlinda. 

2. Stefna skilgreinir það samkeppnissvið sem fyrirtækið er á. 

3. Stefna er viðbragð við tækifærum og ógnunum úr ytra umhverfi. 
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4. Stefna er leið til að skilgreina þau verkefni sem stjórnandi ber ábyrgð á 

gagnvart heildinni (e. corporate), viðskiptaeiningum (e. business) og 

starfseminni (e. function). 

5. Stefna er myndar ákveðinn ramma utan um ákvörðunartökur og er því 

hægt að samræma þær innan fyrirtækisins.  

6. Stefna skilgreinir bæði efnahagsleg og önnur framlög fyrirtækisins til 

hagsmunaaðila þess. 

7. Stefna er framsetning á ásetningi fyrirtækisins, það er hversu mikið er hægt 

að víkka út starfsemi þessi. 

8. Stefna er aðferð við að þróa kjarnahæfni fyrirtækisins. 

9. Stefna er aðferð við að útdeila áþreifanlegum og óáþreifanlegum 

auðlindum til þess eins að mynda þá færni sem tryggir samkeppnislegt 

forskot. 

 
2.2.1. Skilgreining á stefnumótun 

Stefnumótun er langtímaáætlun byggð á ákveðnum markmiðum sem fyrirtæki ætlar að 

ná. Misjafnt er hvernig fyrirtæki útfæra stefnu sína og þau nota ýmiss konar aðferðir til 

að ná settum markmiðum. Til að hægt sé að ná markmiðum fyrirtækisins er þó 

mikilvægt að stjórnendur upplýsi alla starfsmenn um stefnu fyrirtækisins. Í 

grundvallaratriðum þjónar stefna annarsvegar hluthöfum og öðrum hagsmuna aðilum 

(ytri hópur) og hinsvegar stjórnendum og öðrum starfsmönnum (innri hópur) (Johnson 

og Scholes, 1999). Framkvæmd stefnu snertir ytri hópinn lítið og hlutverk hennar 

gagnvart honum er fyrst og fremst að upplýsa um gang starfseminnar og auka tiltrú á 

skipulagsheildinni. 

Í byrjun stefnumótunarvinnu þarf að meta núverandi stöðu fyrirtækisins. Einnig 

þarf að taka tillit til athafna og venja í fyrirtækinu í sínu víðasta samhengi, svo og 

skipulagsins og færni starfsmanna. Stefnan er síðan unnin með því að skilgreina 

hlutverk, gildi og framtíðarsýn fyrirtækisins. Jafnframt þarf að skilgreina markmið og 

undirmarkmið sem fyrirtækið setur sér til að stefnan nái fram að ganga. Árangursrík 

stefna krefst ákveðinnar forgangsröðunar (Daft, 2004). 

Framtíðarsýn (e. vision) er sú ímynd sem dregin er upp af því takmarki sem 

skipulagsheildin ætlar sér að ná í framtíðinni (Lynch, 2012). Framtíðarsýnin þarf að 

vera ögrandi og virka hvetjandi á starfsmenn og aðra hagsmunaaðila. Hún þarf að vera 
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lýsandi fyrir umfang og þýðingu fyrirtækisins svo hagsmunaaðilar viti hvernig þeir geti 

unnið að því að ná settu marki (Runólfur S. Steinþórsson, 2003a). Framtíðarsýnin 

verður enn fremur að vera raunsæ svo allir umbjóðendur trúi því að hægt sé að gera 

hana að veruleika. 

Hlutverk (e. mission), lýsir megintilgangi fyrirtækis sem er í takt við væntingar 

og gildi hagsmunaaðila (Daft, 2004; Johnson og Scholes, 1999). Lykilatriði er að 

fyrirtæki átti sig á í hvaða tilgangi það er stofnað og til hvers samfélagið ætlast af því. 

Hlutverk á að tilgreina þau meginverkefni sem fyrirtækið ætlar að leysa til að 

ávinningur hljótist af fyrir hagsmunaaðila og aðra umbjóðendur. Meginverkefnin 

mynda einnig ramma utan um starfsgrundvöll fyrirtækis (Runólfur S. Steinþórsson, 

2003a). 

Markmið (e. goals) er nánari skilgreining á starfseminni í samræmi við það sem 

kemur fram í hlutverki og framtíðarsýn fyrirtækisins. Með undirmarkmiðum (e. 

objectives) er markmiðum lýst nánar og oft er sú lýsing á mælanlegu formi (Johnson 

og Scholes, 1999). Fyrirtækið þarf að ákveða hversu mikla áskorun markmiðin eiga að 

sýna. Eiga þau að vera auðveld viðureignar svo hægt verði að sýna fram á 

raunverulegan árangur eða eiga þau að vera krefjandi en þó framkvæmanleg? Alla jafna 

ættu markmiðin að vera háð menningu fyrirtækisins og hönnun skipulags og stjórnenda 

(Lynch, 2012). 

 
2.2.2. Stefna sem forskrift eða birting 

Ýmist er talið að stefnumótunaraðferðir geti samræmst forskriftaraðferðinni (e. 

prescriptive) eða birtingaraðferðinni (e. descriptive). Fyrri aðferðin er ein sú elsta sem 

notuð hefur verið við stefnumótun og því hefur hún jafnan verið kölluð klassíska 

nálgunin (Whittington, 2001). Hún gerir ráð fyrir formföstu og fremur fyrirsjáanlegu 

stefnumótunarferli sem byggir bæði á línulegum og rökrænum ferlum (Johnsson, 

Scholes og Whittington, 2009). Alla jafna er það stjórnandi sem býr stefnuna til og setur 

hana fram í skipulagsheildinni. Forskriftaraðferðin miðar jafnan að því að gera áætlun 

um þau vandamál sem koma upp í fyrirtækinu, hvort sem þau eru af efnahagslegum eða 

tæknilegum toga. Samkvæmt Runólfi S. Steinþórssyni (2003b) leggur þessi 

aðferðafræði áherslu á inntak starfseminnar og hvaða leiðir séu færar í að tryggja 

fyrirtæki samkeppnislegt forskot og yfirburði. Gera þarf áætlun um hvernig ráðstafa 

eigi mannskap, auðlindum og fjármunum til að leysa vandamálið. Markmið 
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fyrirtækisins eru skilgreind fyrirfram en stefnan verður til út frá mótunarferli sem á sér 

stað eftir að búið er að gera greiningu á núverandi stöðu. Hér er því um rökrétta 

niðurstöðu að ræða sem hrundið er í framkvæmd. Kostir þessarar aðferðir eru að hún 

auðveldar mótun heildarmyndar af fyrirtækinu sem hægt er að nota til samanburðar við 

markmið fyrirtækisins (Lynch, 2012). Hins vegar hefur aðferðin verið gagnrýnd fyrir 

að vera hlutlæg og línuleg. Runólfur S. Steinþórsson (2003b) hefur einnig bent á að hún 

taki ekki mið af raunumhverfinu og geti því verið erfitt að innleiða hana hjá 

fyrirtækjum. 

Birtingaraðferðin gerir hins vegar ráð fyrir að stefna birtist og þróist vegna 

samspils margra þátta sem mynda fyrirtækið, svo sem starfsmanna, leiðtoga og 

menningar. Aðferðafræðin gerir ekki ráð fyrir að markmið fyrirtækisins séu fastmótuð 

heldur býður upp á sveigjanleika og aðlögun (Lynch, 2012). Hugmyndin á bak við hana 

er sú að alltaf sé verið að prófa sig áfram og leita nýrra leiða á grundvelli 

fyrirframtekinna ákvarðana sem eru í sífelldri endurskoðun. Áhersla er lögð á viðmið 

fyrirtækisins og reynslan er dregin fram í því samhengi (Runólfur S. Steinþórsson, 

2003b). Birtingaraðferðin hefur verið gagnrýnd fyrir formfestuleysi enda er það talið 

að það sé varla hægt að tala um stefnu hjá fyrirtæki ef hún hefur ekki verið skilgreind 

og fest að ákveðnu leiti. (Johnsson, Scholes og Wittington, 2009). 

Helgi Þ. Ingason og Haukur I. Jónasson (2011) benda enn fremur á tvær leiðir 

við mótun á stefnu. Sú fyrri gengur út á að stefnan sé mótuð af stjórnandanum sem 

síðan kemur henni út í skipulagsheildina og því er hlutverk annarra starfsmanna mjög 

takmarkað í stefnumótunarferlinu. Síðari leiðin gerir ráð fyrir að stefnan verði til í 

grunnlögum fyrirtækisins og vaxi þaðan upp í efri lögin. Með síðari leiðinni er verið að 

nýta framkvæmdavilja, þekkingu og sköpunarkraft starfsmanna um leið og unnið er 

með raunumhverfi fyrirtækisins. Stefnan verður því til fyrir tilstuðlan allra starfsmanna 

í skipulagsheildinni og er á allra ábyrgð. Báðar nálganirnar miða að því að ná árangri 

en munurinn liggur í ferlinu fremur en niðurstöðunum. 

 

2.2.3. Tegundir stefnu 

Algengast er að tala um stefnur á þremur stigum innan skipulagsheildar fyrirtækis: 

heildarstefnu, viðskiptastefnu og rekstrarstefnu. 

Heildarstefna (e. corporate-level strategy) tekur á heildarumfangi 

skipulagsheildarinnar og þar með hvernig búa skuli til virðisaukandi þætti innan 
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mismunandi eininga heildarinnar. Heildarstefna ákvarðar þá leið sem skipulagsheildin 

fer til að vaxa og auka arðsemina. Ansoff (1965) setti fram einfalt líkan sem sýnir þær 

stefnumótandi leiðir sem fyrirtæki getur valið um: 

 

 

Mynd 7. Markaðs/vöru líkan (Heimild: Ansoff, 1965). 

 

Þétting markaða er leið sem fyrirtæki fer ef það ætlar sér að auka markaðshlutdeild 

sína á núverandi mörkuðum með núverandi vöruframboði (Ansoff, 1965). Aukin 

markaðshlutdeild eykur völd á markaði og þar með bæði gagnvart birgjum og 

viðskiptavinum. Með hliðsjón af fimm krafta líkani Porters er afleiðing aukinnar 

markaðshlutdeildar sú að samkeppnin harðnar þar sem samkeppnisaðilar munu verja 

sinn hlut á markaðnum, til dæmis með verðhækkun eða markaðsherferð (Johnson o.fl., 

2008). Þau fyrirtæki sem velja þéttingu markaða þurfa að búa yfir stefnufærni sem 

augljóslega gefur þeim samkeppnisforskot. Johnson o.fl. bættu fimmtu stefnuleiðinni 

við ofangreint módel en hún er það sem kallað er samþjöppun (e. consolidation); að 

fyrirtæki leggi áherslu á að verja vöruframboð sitt og þá markaðshlutdeild sem það 

hefur á markaði. Þessi leið ætti heima í sama reit og þétting markaða á mynd 7 þar 

sem hún snýst um núverandi ástand en þó ekki um vöxt fyrirtækis. Fyrirtæki fer í vörn 

vegna mikillar samkeppni á markaði eða vegna hnignunar á markaðinum og þá þarf 

mögulega að selja eignir eða skera niður. 

Vöruþróun er leið sem farin er þegar fyrirtæki ákveður að koma með nýja 

vöru eða þjónustu inn á markað eða breyta því sem fyrir er (Ansoff, 1965). Þannig er 

sami markaður nýttur en breytingin snýst um að nýta nýsköpun til að þróa eitthvað nýtt. 
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Fyrirtækið þarf að þróa nýja færni, bæði gagnvart markaðnum og tæknilegu hliðinni. 

Vöruþróun er yfirleitt dýr og áhættan vex þar sem hætta er á að verkefni mistakist eða 

tafir verði á því sem eykur kostnað (Johnson o.fl., 2008). 

Markaðsþróun býður upp á núverandi vöruframboð á nýjum mörkuðum 

(Ansoff, 1965). Einhver breyting þarf þó að verða á vörunni, til dæmis á umbúðum 

eða þjónustu í kringum vöruna, þar sem stefnt er inn á nýjan markað. Í markaðsþróun er 

hægt að velja um að fara inn á nýjan og afmarkaðan hluta markaðar, finna nýja 

notendur eða fara inn á nýja markaði landfræðilega séð (Johnson o.fl., 2008). 

Fjölbreyting er stefna sem notuð er ef fyrirtæki vill gera eitthvað alveg nýtt, það 

er hætta með núverandi vöruframboð og fara út af núverandi mörkuðum (Ansoff, 

1965). Þessi stefna er sú róttækasta í módelinu. Fjölbreyting getur tekið á sig þrjár 

virðisaukandi myndir: 1) aukin skilvirkni (breiddarhagkvæmni) getur orðið til við það 

að fara inn á nýja markaði og nýta þar mögulega auðlindir sem áður voru nýttar á 

öðrum mörkuðum; 2) færni höfuðstöðva getur aukist við það að fara út í fjölbreyttari 

starfsemi þar sem hæfni stjórnenda eykst við meira umfang; 3) aukin markaðshlutdeild 

getur myndast þegar fyrirtæki hefur fjölbreyttara vöruframboð á fleiri mörkuðum sem 

getur leitt til samkeppnislegs forskots (Johnson o.fl., 2008). 

Viðskiptastefna (e. business-level strategy) snýst um þær viðskiptaeiningar (e. 

strategic business units; SBU) sem eru innan samstæðunnar og hvernig þær keppa á 

tilteknum mörkuðum. Hjá stórfyrirtækjum eru yfirleitt margar viðskiptastefnur sem 

allar  falla undir heildarstefnuna. Hver viðskiptaeining hefur oft sinn markað og sitt 

vöruframboð og því er stundum talað um viðskiptastefnu sem samkeppnisstefnu (e. 

competitive strategy) (Johnson o.fl., 2008) enda snýst hún um að finna hagstæðan 

samkeppnisstað innan atvinnugreinar (Porter, 1985; 1996). 

Porter (1985) hefur skilgreint þrjár stefnur sem leitt geta til samkeppnislegs 

forskots en þær eru aðgreining á markaði, að vera kostnaðarleiðandi og 

markaðsáhersla.  

Aðgreining á markaði (e. differentiation) snýst um að bjóða upp á eitthvað 

einstakt sem aðrir samkeppnisaðilar hafa ekki og viðskiptavinurinn lítur á sem virði 

fyrir sig. Aðgreiningin getur komið fram í vöru, markaðskynningu, þjónustu eða fleiri 

þáttum sem hægt er að gera einstaka. Þegar fyrirtæki nær að vera aðgreinandi getur það 

sett hærra verð á vöruna – það er lagt á álagsgjald fyrir það eitt að vera með einstaka 

vöru – því ef viðskiptavinur lítur á vöru sem einstaka sættir hann sig við hærra verð. 
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Til að viðhalda árangri aðgreiningarstefnunnar þarf fyrirtækið stöðugt að uppfæra 

vöruframboð sitt og bjóða upp á eiginleika sem aðgreina vöruna frá öðrum og mynda 

virði í augum viðskiptavina. Áhættan við aðgreiningarstefnuna felst í því ef fyrirtæki 

nær ekki að mynda það virði sem viðskiptavinurinn er til í að borga hærra verð fyrir. 

Einnig getur viðskiptavininum þótt verðmunur á staðlaðri vöru og aðgreindu vörunni 

vera of mikill til að vilja borga hærra verð (Daft o.fl., 2014; Ireland, Hoskisson og Hitt, 

2007; Lynch, 2012). 

Að vera kostnaðarleiðandi (e. cost leadership) þýðir að fyrirtæki framleiðir 

vöru sem er ásættanleg fyrir viðskiptavini og hefur lágan tilkostnað miðað við 

samkeppnisaðilann. Til að halda í samkeppnisforskot sitt samkvæmt þessari stefnu 

þarf fyrirtæki að leggja sig fram um að halda kostnaði niðri gagnvart öllum auðlindum 

í virðiskeðjunni sem þörf er á við framleiðslu vörunnar (Porter, 1985). Varan eða 

þjónustan hefur engan íburð (e. no frills) og er því stöðluð að öllu leyti. Hún verður þó 

að bera samkeppnisleg gæði. Ábatinn á markaði myndast við það að selja vöruna á 

meðaltalsverði sem gengur á tilteknum markaði (Johnson o.fl., 2008). Hættan við 

kostnaðarleiðandi stefnu er að framleiðsluferlið sem myndar ábatann getur orðið úrelt 

ef samkeppnisaðilar þróa nýja og ódýrari leið til að framleiða vöruna. Of mikil áhersla 

á kostnað getur einnig komið niður á gæðum vörunnar sem mynda virði fyrir 

viðskiptavininn og þeir hætta því að kaupa hana. Enn fremur geta samkeppnisaðilar 

búið til eftirlíkingu af vörunni sem þýðir að sá aðili sem er kostnaðarleiðandi þarf að 

auka virði sinnar vöru með því annaðhvort að lækka verðið eða aðgreina hana á annan 

hátt (Ireland o.fl., 2007). 

Markaðsáhersla (e. focus). myndast þegar fyrirtæki ákveður að einblína á 

ákveðna markaðssyllu (e. niche) og býr til samkeppnislegt forskot með því að 

framleiða vörur eða þjónustu sérstaklega fyrir þennan hóp (Porter, 1985). 

Markaðsfókusstefnan nýtist best þegar varan er það sérhæfð að samkeppnisaðilar 

ákveða að bjóða ekki upp á hana. Hægt er að nýta þessa stefnu á tvennan hátt, annars 

vegar með því að hafa kostnað í huga en þá þarf fókushópurinn að hafa óvenjulega 

kauphegðun (til dæmis auðugt fólk). Hins vegar má hafa aðgreiningu í huga en þá 

verður fókushópurinn að hafa sérþarfir (til dæmis fatlaðir). Hættan við að nota 

fókusstefnu felst í því að þarfir sérhæfða markaðshópsins geta breyst og líkst meira 

þörfum annarra viðskiptavina. Jafnframt getur samkeppnisaðilum fundist 

markaðskiminn ákjósanlegur og þeir því ruðst inn á hann (Ireland o.fl., 2007). 
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Ofangreindar viðskiptastefnur snúast fyrst og fremst um hvað fyrirtæki getur 

gert til að laða að sér viðskiptavini, enda er viðskiptavinurinn sá þáttur sem gerir það 

að verkum að fyrirtæki ná árangri. Viðskiptavinir verða að vera viljugir til að borga 

verð fyrir vöru sem er umfram framleiðslukostnað hennar. Verðið sem slíkt er samt 

ekki það sem tryggir arðsemi atvinnugreinarinnar heldur virðið sem fyrirtækið skapar 

og nær að halda og einangra frá samkeppnisaðilum (Porter, 1985). 

Rekstrarstefna (e. functional/operational strategy) er stefna sem mynduð er 

fyrir hverja deild innan fyrirtækis. Ekki eru allir á eitt sáttir um skilgreiningu á 

hugtakinu. Í því skyni benda Slack, Chambers og Johnston (2007) á fjórar 

skilgreiningar en hver um sig varpar þó ekki ljósi á heildarmynd rekstrarstefnu: 
 

1. Top-down sjónarmið: Rekstrarstefna endurspeglar „top–down“ 

sjónarmið, það er frá efsta þrepi valdastigans og til þess lægsta, á hvað 

fyrirtækið í heild vill gera. 

2. Bottom-up sjónarmið: Rekstrarstefna myndast út frá umbótastarfi sem 

unnið er í lægstu þrepum og teygir sig þaðan og upp valdastigann (e. 

bottom-up). 

3. Breyta þörfum: Rekstrarstefna felur það í sér að breyta þörfum 

markaðarins í rekstrarákvarðanir fyrirtækis. 

4. Nýting auðlinda: Rekstrarstefna felur í sér á hvaða hátt auðlindir eru 

nýttar til að mæta þörfum markaða. 

 

Rekstrarstefnu er ætlað að veita leiðbeiningar um alla starfsemi fyrirtækisins. Innan 

stefnunnar hafa verið skilgreind ákveðin markmið sem eiga að endingu að skila vöru 

til viðskiptavina. 

 

2.2.4.  Blásjávarstefna 

Hugmyndafræðin á bak við blásjávarstefnuna (e. blue ocean strategy) snýst um hvernig 

hægt sé að skapa óvéfengjanlegt markaðssvæði sem er án samkeppni. Hér er verið að 

miða inn á gap sem er í stefnumótun fyrirtækja, það er gap á milli þeirrar frammistöðu 

sem fyrirtækið hefur núna og þeirrar frammistöðu sem það vill ná.  Þessi leið er 

áhrifarík þegar kemur að því að stjórna tækifærum og ógnunum í umhverfi fyrirtækisins 

(Johnson, Scholes og Whittington, 2008). 
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Samkvæmt höfundum stefnunnar eru til tvenns konar markaðssvæði, annars 

vegar svokallaður rauður sjór (e. red ocean) þar sem markaðssvæðið er þekkt og hins 

vegar blár sjór þar sem markaðssvæðið er óþekkt. Rauður sjór stendur fyrir allan þann 

iðnað sem í dag er þekktur. Á þessu markaðssvæði eru takmarkanir iðnaðarins þekktar 

og hafa hlotið samþykki „leikenda“ og skilningur ríkir um þær reglur sem settar hafa 

verið fyrir leikmenn. Samkeppnin er hörð og því reynir hvert fyrirtæki að gera betur en 

samkeppnisaðilinn til þess að ná stærri hlutdeild af eftirspurninni. Eftir því sem fleiri 

keppa um eftirspurn á viðkomandi markaðssvæði verður minna til að deila, 

hagnaðarhorfur og möguleikar á stækkun fara minnkandi og blóðug samkeppni 

myndast sem gerir það að verkum að „sjórinn verður rauður“ (Kim og Mauborgne, 

2005). 

Blár sjór stendur aftur á móti fyrir allan þann iðnað sem ekki er þekktur og hefur 

því ekki orðið samkeppninni að bráð. Í bláum sjó er verið að skapa eftirspurn er 

eftirspurnin sköpuð og því hefur samkeppni um hana ekki náð að myndast. Þar sem 

vettvangurinn er óþekktur eru næg tækifæri í boði fyrir fyrirtæki til að vaxa og hagnast 

á skjótan hátt. Blár sjór getur myndast á tvo vegu, annars vegar með nýjum iðnaði sem 

ekki hefur sést áður og hins vegar með því að fara út fyrir þær takmarkanir sem eru á 

núverandi iðnaði (rauðum sjó) (Kim og Mauborgne, 2005). Stækkun á bláum sjó snýst 

um að finna nýja viðskiptavini (e. noncustomers) í stað þess að horfa á þá viðskiptavini 

sem nú þegar eru á markaði. Fyrirtæki eiga ekki að einblína á hvað aðgreinir 

viðskiptavini heldur skoða hvers konar virði (e. value) þeir leitast eftir. Blásjávarstefnan 

snýst um að búa til nýtt markaðssvæði þar sem engin samkeppni ríkir. Lykillinn að því 

er ekki að dæla fjármagni í þróunarvinnu heldur að setja fram rétta stefnu. Þegar öllu er 

á botninn hvolft snýst blár sjór um aðgerðir stjórnenda. 

Innan stefnumótunarfræðanna er oft talað um að fyrirtæki eigi annaðhvort að 

aðgreina (e. differentiation strategy) sig á markaði eða bjóða upp á lægra verð (e. low 

cost strategy). Blár sjór snýst oft um að nýta þessar tvær stefnur saman. Lágt verð 

myndast þegar fyrirtæki lækkar kostnað eða útrýmir þeim þáttum sem samkeppnin 

snýst um. Aðgreiningin myndast þegar boðið er upp á nýtt virði fyrir viðskiptavininn. 

Með tímanum er hægt að lækka kostnað enn frekar eftir því sem eftirspurnin eftir 

auknum gæðum sem fyrirtækið býður upp á eykst (Kim og Mauborgne, 2004). 

 
2.2.5. Flokkun Miles og Snow á stefnu 
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Samkvæmt Miles og Snow (2003) móta stjórnendur stefnu sína í samræmi við 

samsvarandi þætti í ytra umhverfinu. Þeir telja að innri ímynd fyrirtækis sé 

jafnmikilvæg og ytri ímynd þess en samsetning þessara tveggja þátta myndi sambandið 

sem ríkir milli stefnu og skipulags. Skipulagsheildir laga sig að ytra umhverfinu 

samkvæmt fjórum tegundum stefnu, það er gullgreftri, vörn, greinanda og viðbragði. 

Skipulagsheild sem nýtir sér gullgrafarastefnu (e. prospector) leitast eftir því að stækka 

með því að horfa til nýsköpunar, áhættu og nýrra tækifæra. Þessi tegund stefnu nýtist 

best í umhverfi sem er óstöðugt og einblínir fremur á sköpun en hagkvæmni. 

Varnarstefna (e. defender) er nýtt í stöðugu umhverfi hjá fyrirtækjum sem vilja hvorki 

stækka né nýta sér nýsköpun, enda er fyrirtækið komið á hnignunarstig í lífsferlinu. 

Fyrirtækið einblínir fremur á að vera skilvirkt og halda í núverandi viðskiptavini. 

Starfssviðið er þröngt skilgreint og stjórnendur eru sérhæfðir á því sviði. Greinendur 

(e. analyzer) staðsetja sig mitt á milli gullgrafarans og varnarinnar, sem þýðir að bæði 

stöðugleiki og umrót einkenna stefnu fyrirtækisins (Miles og Snow, 2003). Sumar vörur 

er framleiddar á hagkvæman máta handa viðskiptavinum fyrirtækis á meðan aðrar vörur 

eru framleiddar fyrir kvikari og nýrri markaði. Þegar viðbragðsstefna (e. reactor) er 

notuð er fyrirtækið, eins og nafnið bendir til, að bregðast við ógnum og tækifærum í 

umhverfinu. Stjórnendur hafa ekki fyrir því að skilgreina langtímaáætlanir eða 

markmið fyrirtækisins þar sem því er ekki ætlað að fara eftir fyrirfram gefnum 

leiðarvísi. 

 

2.3. ALÞJÓÐAVÆÐING 
Alþjóðavæðing er flókið fyrirbæri sem tekur til margra þátta eins og flæði vöru, 

þjónustu, þekkingar og fjármuna yfir landamæri. Child (2005) telur að hugtakið 

alþjóðavæðing eigi á hættu að missa merkingu sína og tilgang þar sem fyrirbærið sé 

notað á svo margvíslegan hátt en í stóra samhenginu nær það yfir þau auknu tengsl sem 

orðin eru milli svæða og landa í heiminum í dag. Undanfarnir áratugir hafa einkennst 

af mikilli framþróun fyrirtækja. Ástæður þess liggja í auknum vexti viðskipta og 

fjárfestinga, samþættingu gjaldmiðla og markaða og dreifingu þátta í virðiskeðju 

fyrirtækja, sem er afleiðing af lækkun flutningskostnaðar, víðfeðmri notkun á 

upplýsingatækni og útbreiðslu á gæðastjórnun. Áhrif þessa sjást vel í skipulagningu 

fyrirtæka og ekki síst í því hvernig samkeppnin hefur þróast þeirra á milli. Þegar 

fyrirtæki fara á erlenda markaði með starfsemi sína er það annaðhvort talið vera af 
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rekstrarlegum ástæðum eða þá að gert er ráð fyrir útvíkkun í stefnu fyrirtækja. Á árum 

áður var alþjóðavæðingin að mestu bundin við reksturinn en á síðustu árum hefur 

alþjóðavæðingin haft aukin áhrif á stefnumótandi þætti eins og ákvörðunartöku og/eða 

eignaraðild (Benito, Larimo, Narula og Pedersen, 2002). 

Samkvæmt Benito o.fl. (2002) virðast lítil hagkerfi hafa meiri tilhneigingu til 

að alþjóðavæðast en þau sem stærri eru og ástæðan er talin vera stærð markaðarins, þar 

sem litlir heimamarkaðir bjóða ekki fyrirtækjum upp á að stækka nema að ákveðnu 

marki. Leonidou (1995) bendir einnig á að fyrirtæki sem bjóða upp á útflutningshæfar 

vörur eða þjónustu séu mun líklegri til að alþjóðavæðast ef þau koma frá smáríkjum. 

Litlar þjóðir með lítil hagkerfi verða sífellt háðari fjölþjóðlegum fyrirtækjum sem starfa 

innan landamæra þeirra en slíkt gerir þær berskjaldaðar. Í fyrsta lagi er hagvöxtur 

stórfyrirtækjanna oft töluvert meiri en hagvöxtur þjóðarbúsins, sem eykur mikilvægi 

athafnasemi fyrirtækjanna hjá þessum þjóðum. Í öðru lagi fara fjölþjóðleg 

viðskiptamarkmið fyrirtækjanna ekki endilega saman við regluverk og markmið þeirra 

landa sem þau eru staðsett í. Morgan (1997) bendir á að oftast séu alþjóðleg fyrirtæki 

litin jákvæðum augum þar sem þau hafa mikil áhrif á efnahagsþróun landa þar sem þeir 

hafa starfsstöðvar, skapa störf, koma með fjármagn inn í löndin þar sem 

starfsstöðvarnar eru, ásamt því að koma með tækni og þekkingu inn í landið sem að 

öðrum kosti hefði ekki orðið til í viðkomandi landi. 

Hér á eftir verður farið yfir kenningar alþjóðavæðingar og hvers konar 

skipulagsform og stefna er nýtt hjá fyrirtækjum í alþjóðlegum rekstri. 

2.3.1. Uppsalamódelið 

Ein helsta kenningin á sviði alþjóðavæðingar fyrirtækja er Uppsalamódelið (e. The 

Uppsala Internationalization Model) sem var þróað út frá sænskum 

framleiðslufyrirtækjum og alþjóðavæðingu þeirra, með öðrum orðum þeim le iðum 

sem þau völdu sér inn á erlenda markaði (Johanson og Vahlne, 1977). Fyrri hluti 

módelsins var búinn til árið 1975 af Johanson og Wiedersheim-Paul (Hollensen, 2014) 

en í síðari hluta módelsins var settur fram af þeim Johanson og Vahlne. Fyrri hlutinn 

kallast „Þrepamódelið“ (e. The Stage Model) sem er skírskotun til þeirra fjögurra 

þrepa sem fyrirtæki fara í gegnum þegar þau alþjóðavæðast: 
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Mynd 8. Þrep Uppsalamódelsins (Heimild: Hollensen, 2014). 

 
1. Í fyrsta þrepi hefur enginn útflutningur átt sér stað en fyrirtækið fær 

hvatningu til að hefja alþjóðavæðingu, til dæmis pöntun frá öðru landi. 

2. Í öðru þrepi á fyrirtækið engar auðlindir í erlenda landinu og skortir allar 

almennar upplýsingar um markaðinn en fer með útflutning í gegnum 

umboðsmenn eða sjálfstæða umboðsfulltrúa. Nú er fyrirtækið komið með 

boðleið til og frá markaðnum og reglulegt flæði upplýsinga byrjar. Ákveðin 

skuldbinding við markaðinn er farin að myndast. 

3. Í þriðja þrepi eru settar upp sölueiningar eða dótturfyrirtæki á erlenda 

markaðssvæðinu sem sjá um viðskiptin. 

4. Í fjórða þrepi er farið að framleiða vöruna erlendis og búið að auka 

skuldbindinguna við markaðinn verulega (Johanson og Vahlne, 1977; 

Hollensen, 2014). 

 

Höfundar módelsins höfðu sérstakan áhuga á að skoða hvernig fyrirtæki völdu sér 

erlendan markað. Í því samhengi settu þeir fram hugtakið sálræna fjarlægð (e. psychic 

distance) en sú breyta stýrir því hversu hratt fyrirtæki ganga í gegnum þrepin fjögur. 

Því að starfa á erlendum mörkuðum fylgja áður óþekktar aðstæður og áskoranir svo 

sem vegna annars tungumáls, menningar, menntunarstigs, viðskiptahátta, 

iðnaðarþróunar, kauphegðunar og kaupmáttar neytenda og ólíks laga- og regluverks 

(Johanson og Vahlne, 1977). Því líkari sem viðkomandi markaður er 

heimamarkaðnum, þeim mun fýsilegri viðskiptamarkaður er hann fyrir fyrirtækið. 

Aðalforsenda kenningarinnar um sálræna fjarlægð er að fyrirtæki séu ólíklegri til að 

stunda viðskipti við lönd með mikla en litla sálræna fjarlægð, til dæmis ef þau eru af 

öðrum og ólíkum menningarheimi, nota framandi tungumál og hafa allt annað 

lagaumhverfi. Því minni sem sálræna fjarlægðin er, því líklegri eru fyrirtækin hins 

vegar til að fara inn á viðkomandi markað. 
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Ástæðan fyrir því að fyrirtæki ákveða að færa sig smátt og smáttinn á markað er 

að þau vantar reynslu og þekkingu á viðkomandi markaði en auk þess er almennt 

áhættusamt að alþjóðavæðast. Í síðari hluta módelsins færa Johanson og Valhne (1977) 

rök fyrir því að því meiri þekkingu og tengsl sem fyrirtæki sæki sér inn á viðkomandi 

markað, því meiri auðlindir (skuldbindingu) leggi fyrirtækið í markaðinn. Ný fyrirtæki 

byrja alþjóðavæðingu oftast á því að fara inn á nærmarkaði en með aukinni 

skuldbindingu og þekkingu færa þau sig inn á markaði sem eru ólíkari 

heimamarkaðnum (Johanson og Vahlne, 2009). 

Stundum alþjóðavæðast fyrirtæki mun hraðar en Uppsalamódelið lýsir, það er 

ganga hraðar í gegnum skrefin fjögur. Það getur verið vegna þess að jákvæðar 

væntingar koma í stað stigvaxandi lærdóms á hverjum markaði þannig að fyrirtæki 

getur haldið alþjóðavæðingunni áfram og byggt á væntingum í stað þess að bíða og 

læra af hverjum markaði fyrir sig áður en haldið er inn á þann næsta. Stundum ákveða 

fyrirtæki að draga úr alþjóðavæðingu, það er draga sig út af ákveðnum mörkuðum. 

Ástæður þess að fyrirtæki hverfa af markaði þrátt fyrir að hafa mikla þekkingu og 

hugsanlega háa skuldbindingu gagnvart þeim markaði eru neikvæðar væntingar. 

Ofangreinda þætti má útskýra út frá þeim væntingum sem fyrirtæki hafa til 

ákveðinna markaða en án væntinga er í raun enginn hvati til skuldbindingar (Johanson 

og Valhne, 1977). 

 
2.3.2. Beint í útrás 

Nýlegar rannsóknir á sviði alþjóðavæðingar hafa leitt í ljós að mörg fyrirtæki ganga 

ekki í gegnum þróunarferlið skref fyrir skref, eins og Uppsalamódelið gefur tilkynna, 

heldur byrja þau alþjóðavæðinguna strax og stefna frá upphafi á fjarlæga markaði. 

Þessi ungu frumkvöðlasprotafyrirtæki hafa verið kölluð „Born Globals“ eða fyrirtæki 

sem fara beint í útrás án þess að hafa safnað sér reynslu af innlendum eða erlendum 

mörkuðum (Cavusgil og Knight, 2015). 

Samkvæmt Oviatt og McDougall (1994, bls. 31) er skilgreiningin á „Born 

Global“ fyrirtækjum eftirfarandi: „Nýtt alþjóðlegt fyrirtæki á sviði viðskipta sem frá 

upphafi leitast við að ná verulegu samkeppnisforskoti með notkun auðlinda og sölu 

á þeim í mörgum lö ndum.“ Jafnframt lýsa þau þessum fyrirtækjum sem smáum í 

sniðum, að þau hafi færri starfsmenn en 500, árleg velta fyrirtækisins sé undir 100 
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milljónum dollara, þau séu framarlega á tæknisviðinu og framleiði sérhæfðar 

tæknivörur fyrir ákveðna markaðssyllu (e. market niche) á alþjóðlegum mörkuðum. 

Í raun ögra fyrirtæki sem fara beint í útrás öllum þeim kenningum sem settar 

hafa verið fram um stigvaxandi ferli í útrás fyrirtækja þar sem þau hefja ekki feril sinn 

á heimamarkaði (Cavusgil og Knight, 2015). Samkvæmt Madsen og Servais (1997) má 

rekja framfarir slíkra fyrirtækja til þriggja tengdra þátta. Í fyrsta lagi kalla nýjar 

markaðsaðstæður á aukna sérhæfingu í framleiðslu fyrir ákveðna markaðskima. 

Sérhæft vöruframboð krefst fjölbreyttara markaðssvæðis þar sem 

eftirspurnarhópurinn er stærri en á heimamarkaði. Í öðru lagi yrðu nýjar 

markaðsaðstæður ekki að veruleika nema vegna framþróunar í tæknimálum á sviði 

upplýsingamiðlunar, framleiðslu og samgangna. Tækniframfarir hafa gert það að 

verkum að fyrirtæki geta farið út í sérhæft vöruframboð á hagkvæman hátt. Framþróun 

í samgöngumálum hefur jafnframt minnkað kostnaðarhindranir vegna þessa og því er 

auðveldara að koma vörum og fólki milli landa. Jafnframt hefur bylting í 

upplýsingatækni gert öll samskipti auðveldari og í raun þarf ekki lengur að taka tillit 

til landfræðilegrar legu til að koma upplýsingum á framfæri. Þriðji þátturinn sem 

tengist fyrirtækjum sem fara beint í útrás er mannauðurinn en á undanförnum árum 

hefur starfsfólk í auknum mæli ferðast landa á milli og náð sér í alþjóðlega þekkingu, 

þökk sé breyttum markaðsaðstæðum og tækniframförum. Fyrirtækin hafa síðan fært 

sér í nyt þessa alþjóðlegu reynslu og þekkingu er þau herja á nýjar lendur. 

Til viðbótar við ofangreinda drifkrafta „Born Global“ fyrirtækja er horft til 

viðhorfa stjórnenda fyrirtækjanna (Freeman og Cavusgil, 2007). Stjórnendur fyrirtækja 

sem fara beint í útrás eru yfirleitt frumkvöðlar og hugsjónamenn sem telja heiminn 

vera eitt stórt markaðssvæði án landamæra. Menntun og reynsla stjórnenda af 

erlendum vettvangi er mikilvægur áhrifaþáttur í að þeir taki stökkið inn á erlenda 

markaði. Leiða má líkur að því að þeir stjórnendur sem hafa reynslu frá öðrum löndum 

búi síður yfir áhættufælni gagnvart erlendum mörkuðum. Jafnframt minnkar sú 

reynsla „sálræna fjarlægð“ varðandi inngöngu á nýja og fjarlæga markaði (Madsen 

og Servais, 1997). 

 

2.3.3. Stefna og skipulag alþjóðlegra fyrirtækja 
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Fyrirtæki geta alþjóðavæðst á mismunandi hátt en það tekur aldrei skamman tíma. Daft 

(2004) telur að fyrirtæki fari í gegnum fjögur stig í alþjóðlegri þróun sinni, það 

er starfsemi á heimamarkaði, alþjóðlegt starf, fjölþjóðlegt og hnattrænt. 

 

1. Heimamarkaður (e. domestic stage). Fyrirtæki starfar á heimamarkaði en 

stjórnendur eru farnir að horfa til alþjóðlegra markaða til að ná fram 

stærðarhagkvæmni. Tækifærum á markaði eru takmörk sett heima fyrir. Fyrirtækið 

notar afurða- eða starfaskipulag en innan þess er útflutningsdeild sem sér um 

erlenda sölu. 

2. Alþjóðlegt stig (e. international stage). Fyrirtækið hefur hafið útflutning til margra 

markaða sem þó eru óháðir hver öðrum (e. multidomestic). Í stað 

útflutningsdeildar er komin alþjóðleg deild sem horfir nú til samkeppni á markaði, 

sem á þessu stigi er megináhyggjuefnið. 

3. Fjölþjóðlegt stig (e. multinational stage). Fyrirtækið er komið með reynslu af 

erlendum mörkuðum og hefur komið nokkrum rekstrareiningum á fót erlendis. 

Tekjustreymið er nú orðið meira af erlendum mörkuðum en heima fyrir enda eru 

rekstrareiningar starfandi allvíða um heiminn. 

4. Hnattrænt stig (e. global stage). Fyrirtækið er komið á lokastigið í þróuninni sem 

þýðir að það hefur dreift sér út um allan heim. Rekstrareiningarnar eru nú allar 

tengdar í samkeppnislegum skilningi, það er samkeppnisstaða á einum markaði 

hefur áhrif á aðra markaði. Skylduræknin eru ekki lengur bundin við heimalandið 

þar sem fyrirtækið lítur á heiminn sem eitt markaðssvæði. 

 

Til að þróun geti orðið á alþjóðlegum vettvangi þarf fyrirtækið að mynda sér stefnu um 

hvernig nálgast eigi erlenda markaði. Þörf er á alþjóðlegri samstæðustefnu þegar 

fyrirtæki starfar á mörgum mörkuðum með fjölbreytt vöruúrval. Stefnan skilgreinir 

umfang með tilliti til aukinnar fjölbreytni í framleiðslu og úrvals landsvæða. Fyrirtæki 

geta nýtt sér fjórar mismunandi tegundir stefnu í alþjóðavæðingu sinni: 

Alþjóðleg stefna (e. international strategy) er notuð hjá stórfyrirtækjum þegar 

lítil áhersla er sett á staðfæringu eða samþættingu á heimsmælikvarða er lítill. Fyrirtæki 

í þessar i stöðu eru undir lítilli pressu hvað varðar að sérsníða vöru eða laga 

þjónustuframboð sitt að þörfum hvers markaðar, sem þýðir að þau geta í raun boðið upp 

á sömu vöruna alls staðar með smávægilegri aðlögun að hverjum markaði. Á þessu 
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stigi er m i k i l  þörf á því að samræma starfsemi fyrirtækisins á alþjóðavísu (Child, 

2005). Takmarkanir þessarar stefnu eru helst þær að hún sækist hvorki eftir ávinningi 

af staðbundinni svörun né samþættingu á heimsvísu (Daft o.fl., 2014). 

Margbreytileg stefna (e. multidomestic strategy) er alþjóðleg stefna þar sem 

bæði stefnumótun og ákvarðanir í rekstri eru á ábyrgð hverrar starfsstöðvar fyrir sig. 

Þessi valddreifing frá samstæðu til starfsstöðva er gerð í þeim tilgangi að hægt sé að 

mæta betur þörfum hvers markaðar, það er sníða vöruframboðið að sértækum þörfum 

þeirra (Ireland, Hoskisson og Hitt, 2007). Margbreytileg stefna tekur aðeins á þeirri 

samkeppni sem ríkir á markaði starfsstöðva og því er hægt að veita samkeppnislegt 

viðbragð við sérstækum þörfum markaðarins (Child, 2005). Yfirleitt nær stefnan að 

auka markaðshlutdeild fyrirtækis þar sem hver starfsstöð lagar sig að hverjum 

markaði fyrir sig. Á sama tíma skapar stefnan þó óvissu fyrir samstæðuna í heild vegna 

þess hve margbreytilegir markaðirnir eru og stefnurnar sem nýttar eru til að mæta 

þeim fjölbreyttar (Daft o.fl., 2014). 

Heimsstefna (e. global strategy) er í raun andstæða margbreytilegrar stefnu 

þar sem hún gerir ráð fyrir stöðlun á milli markaða og getur þar með nýtt 

stærðarhagkvæmni, það er framleitt staðlaða vöru í meira magni með ódýrari tilkostnaði. 

Stefnunni er miðstýrt frá höfuðstöðvum til starfsstöðva (Ireland o.fl., 2007). Lagt 

er upp með að starfsstöðvarnar séu háðar hver annarri og því er reynt að ná fram 

samþættingu milli þeirra (Child, 2005). Heimsstefnan bregst ekki við hverjum markaði 

fyrir sig og erfitt er að stýra fyrirtækinu þar sem samþætting þarf að ríkja á milli 

starfsstöðva óháð staðsetningu. Til að ná fram rekstrarlegri skilvirkni þurfa 

starfsstöðvar að deila auðlindum fyrirtækisins sem kallar á miðstýrða stjórnun frá 

höfuðstöðvunum og samþættingu o g samvinnu starfsstöðva (Ireland o.fl., 2007; 

Johnson o.fl., 2008). Penrose (1959) bendir á að vöxtur fyrirtækis sé bundinn við þær 

auðlindir sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða. Í takt við þá kenningu hafa rannsóknir 

sýnt að árangur heimsstefnunnar er meiri hjá fyrirtækjum sem nýta hana á svæðum þar 

sem sameining hefur átt sér stað milli landa, til dæmis hjá Evrópusambandinu (Meyer, 

2006), þar sem auðveldara er að samnýta auðlindir. 

Millilandastefna (e. transnational strategy) er notuð af fyrirtækjum sem vilja 

bæði ná fram skilvirkni á heimsvísu og koma til móts við þarfir hvers markaðar fyrir 

sig. Stefnan er erfið í framkvæmd þar sem hún þarf bæði að bjóða upp á samþættingu 

og sveigjanleika. Með myndun samþætts tengslanets er hægt að skapa sveigjanlega 
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samþættingu. Sameiginleg sýn og skuldbinding allra aðila í tengslanetinu gerir 

fyrirtæki kleift að innleiða millilandastefnuna. Tengslanetið auðveldar fyrirtækinu að 

stjórna tengslum sínum við viðskiptavini, birgja, viðskiptaaðila og aðra aðila á 

skilvirkari hátt en ef viðskiptin fara fram á milli óháðra aðila (Child, 2005; Daft o.fl., 

2014; Ireland o.fl., 2007). 

Hér fyrir neðan má sjá töflu sem sýnir hvaða stefnur og menningarleg sjónarmið 

fyrirtækja eiga saman á alþjóðlegum mörkuðum. Fyrir neðan töfluna er umfjöllun um 

tegundir menningar hjá fjölþjóðlegum fyrirtækjum. Margbreytileg stefna og 

menningarleg fjölhyggja eiga saman að því leyti að dótturfélög laga sig að innlendum 

mörkuðum. Alþjóðleg stefna og menningarleg hlutun (e. cultural segmentation) fara 

saman þar sem stefnan gerir ráð fyrir bæði miðstýrðri og dreifstýrðri starfsemi sem 

tekur þá mið af annaðhvort innlendri eða erlendri menningu. Millilandastefna og 

menningarlegur samruni eiga enn fremur vel saman þar sem gert er ráð fyrir ávinningi 

út frá bæði staðfærðu og stöðluðu vöru- og þjónustuframboði en slíkt tekur þá mið af 

bæði innlendri og erlendri menningu hvers markaðar. Heimsstefna tekur mið af 

alþjóðlegri samræmingu (stöðlun) og passar því vel við menningarleg yfirráð þar sem 

ein menning innan fyrirtækis er betri kostur þegar fyrirtæki leggur áherslu á staðlað 

vöru- eða þjónustuframboð. 

 

 
 

Mynd 9. Menningarleg fjölbreytni og stefnumörkuð alþjóðleg þensla (Heimild: Child, 2005). 
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Menningarleg fjölhyggja (e. cultural pluralism) viðgengst hjá fjölþjóðlegum 

fyrirtækjum sem telja síður mikilvægt að samþætta þá fjölbreyttu menningu sem er til 

staðar innan fyrirtækisins og leggja því meira upp úr því að virða fjölbreytnina. 

Fyrirtækið hvetur dótturfélög sín til að virða þær menningarvenjur sem viðgangast í 

hverju landi fyrir sig og starfa á þeim grundvelli. Menningarleg hlutun viðgengst hjá 

fjölþjóðlegum fyrirtækjum sem leggja litla áherslu á menningarlega samþættingu og 

meta menningarlega fjölbreytni innan fyrirtækisins lítils. Afleiðing slíkrar 

menningarstjórnunar verður yfirleitt sú að þau menningargildi sem ríkja á hverjum stað 

taka mið af uppruna starfseminnar. Miðstýrð starfsemi tekur þá mið af menningu 

heimalandsins en starfsemi annarra markaða tekur mið af menningu hvers markaðar. 

Með menningarlegum yfirráðum (e. cultural domination) er átt við þegar fjölþjóðlegt 

fyrirtæki leggur litla áherslu á menningarlega fjölbreytni meðal dótturfélaga sinni en 

krefst frekar samþættingar sem gengur út frá einni menningu, yfirleitt menningu 

upprunalands fyrirtækisins. Kostur þess að hafa eina sameiginlega menningu er að 

ákveðin eining myndast innan samstæðunnar, það er andlit samstæðunnar gagnvart 

viðskiptavinum, sem auðveldar stöðlun á verklagi og reglu innan hennar. 

Menningarlegur samruni (e. cultural synthesis) verður til hjá fjölþjóðlegu fyrirtæki 

þegar það tengir sig við margs konar þjóðmenningu innan samstæðunnar. Áhersla er 

þó lögð á að samþætta þær svo úr verði ein menning innan fyrirtækisins. Ekki fá allar 

tegundir þjóðmenningar jafnan sess innan sameiginlegu menningarinnar en reynt er 

að láta þær falla saman á farsælan hátt. Lengri tíma tekur að útfæra þetta 

menningarlega sjónarmið en þau þrjú fyrrnefndu. Kosturinn er þó sá að boðið er upp 

á meiri sveigjanleika gagnvart innlendum mörkuðum og starfsfólk og starfsstöðvar 

geta lært af hverri menningu fyrir sig (Child, 2005). 

Starfsstöðvar (dótturfélög) alþjóðlegra fyrirtækja úti um allan heim hafa 

mismunandi stefnutengdar skyldur gagnvart samstæðunni. Hlutverk starfsstöðva þurfa 

að vera í takt við auðlindir og færni á hverjum stað og stefnumótandi þætti frá 

umhverfi hvers markaðar (Bartlett og Ghoshal, 1998; Johnson o.fl., 2008). Bartlett og 

Ghoshal (1998) benda á fjórar leiðir sem starfsstöðvum eru færar til að uppfylla 

alþjóðamarkmið fjölþjóðlegra fyrirtækja. Stöðvarnar geta verið stefnumótandi 

leiðtogi, stuðningsaðili, útfærsluaðili og svarthol.  

Stefnumótandi leiðtogar (e. strategic leader) eru starfsstöðvar sem bjóða ekki 

aðeins upp á virðisaukandi auðlindir og hæfni heldur eru líka staðsettar í löndum sem 
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eru samkeppnislega mikilvæg með tilliti til stærða markaða eða aðgangs að 

tækniþekkingu, svo dæmi séu tekin. Stuðningsaðilar (e. contributor) eru 

starfsstöðvar sem innihalda virðisaukandi auðlindir en út frá sjónarmiði stefnumótunar 

eru þær staðsettar í löndum sem ekki eru talin mikilvæg. Þó geta þær verið lykilþáttur 

í að alþjóðleg fyrirtæki nái samkeppnislegum árangri. Útfærsluaðilar (e. implementer) 

stuðla að litlu leyti að því að fyrirtæki nái samkeppnislegu forskoti. Mikilvægi slíkra 

starfsstöðva liggur frekar í að færa fyrirtækinu virðisauka. Svarthol (e. black hole) eru 

starfsstöðvar sem staðsettar eru í löndum sem eru mikilvæg fyrir samkeppnislegan 

árangur en bjóða að öðru leyti upp á nýtanlegar  auðlindir. Fyrirtæki sem eiga 

starfsstöðvar með þessi einkenni þurfa að eyða miklum fjármunum, erfiði og tíma í 

að komast undan þeim. 

Stjórnskipulag fyrirtækja verður að stemma við þær aðstæður sem fyrirtækið 

ætlar að starfa í. Alþjóðlegt umhverfi kallar á alþjóðlegt stjórnskipulag hjá 

fyrirtækjum sem oft er flóknara en skipulag fyrirtækja á heimamarkaði. Ef fyrirtæki 

ætlar sér að bjóða upp á staðlaðar vörur hentar alþjóðlegt vöruskipulag. Ef ætlunin er 

að koma til móts við kröfur hvers markaðar hentar hins vegar alþjóðlegt svæðaskipulag 

og ef ætlunin er að reyna að samtvinna bæði stöðlun og eftirspurn á hverjum markaði 

myndi alþjóðlegt fléttuskipulag henta fyr irtæki best. 

 

 
 

Mynd 10. Alþjóðlegt vöruskipulag (Heimild: Daft o.fl., 2014). 
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deildar ber ábyrgð á sínum vöruflokki um heim allan. Hættan við þetta skipulag er 

hins vegar sú að deildir vinni ekki nægilega vel saman og eigi í innbyrðis samkeppni. 

Að auki geta deildarstjórar lagt of mikla áherslu á heimamarkaðinn og ákveðin lönd 

umfram önnur og þannig misst markaði. Á alþjóðasviðinu starfar ákveðinn 

samþættingaraðili sem leitar leiða til að deila afurðum og bæta framleiðslu- og 

dreifingarferlið milli allra vöruflokka sem seldir eru á ákveðnum svæðum (Daft, 2004; 

Daft o.fl., 2014). 

 

 
 
Mynd 11. Alþjóðlegt svæðaskipulag (Heimild: Daft o.fl., 2014). 

 
Alþjóðlegt svæðaskipulag (e. global geographic structure) ríkir hjá fyrirtækjum sem 

hafa þá stefnu að laga sig að svæðum eða sérstökum mörkuðum. Skipulagið skiptir 

heiminum upp í ákveðin svæði. Ákveðinn svæðisstjóri er ábyrgur fyrir hverju svæði 

en jafnframt hefur hvert svæði sjálfstæði hvað framleiðslu, sölu og markaðssetningu 

varðar. Til að ná fram hagræðingu er reynt eftir megni að sjá tækifæri á hverju svæði 

eða landi sem leitt geta til einhvers konar stöðlunar á vörum. Vöruflokkar sem falla 

undir þessa stefnu eru til dæmis ýmiss konar heimilisvörur eins og tannkrem. Helsti 

ókosturinn við þetta skipulag er að erfitt er að ná fram samþættri stefnu og vöruþróun 

á alþjóðavísu vegna sjálfstæðis hvers svæðis. Svæðisstjórar einblína oft á sitt svæði en 

vörur sem ganga á einu svæði falla oft ekki í kramið hjá svæðisstjórum á öðrum 

svæðum þar sem þeir telja að varan henti ekki fyrir sinn markað. 
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Mynd 12. Alþjóðlegt fléttuskipulag (Heimild: Daft o.fl., 2014). 

 
Alþjóðlegt fléttuskipulag (e. global matrix structure) hentar best í umhverfi sem 

einkennist af breytingum og óvissu. Skipulagið hentar fyrirtækjum sem vilja 

samtvinna kosti þess að staðla og klæðskerasauma vörur fyrir markaði. Valdbrautirnar 

skerast bæði á lóðréttan og láréttan hátt sem þýðir að deildarstjórar á sitthvorum 

ásnum verða að vinna saman og samhæfa starfsemina. Starfsmenn fyrirtækja þurfa því 

í mörgum tilfellum að svara til tveggja yfirmanna sem oft getur valdið erfiðleikum. 

Alþjóðlegu fléttuskipulagi svipar mjög til einkenna fléttuskipulags (sjá tegundir 

skipulags bls. 32) nema að því leyti að hjá fjölþjóðlegum fyrirtækjum er landfræðileg 

fjarlægð milli eininga meiri sem gerir bæði samskipti og samþættingu erfiðari. 
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Mynd 13. Fjölþjóðlegt skipulag (Heimild: Daft o.fl., 2014). 

 
Fjölþjóðlegt skipulag (e. transnational structure) hefur verið tekið upp hjá flóknum 

fjölþjóðlegum fyrirtækjum enda er skipulagsþróunin þar orðin mjög flókin og 

heimurinn orðinn að einu markaðssvæði. Slík stórfyrirtæki (MNE) hafa starfsstöðvar 

í mörgum löndum sem miða að því að koma til móts við bæði staðlaðar og sérhæfðar 

þarfir markaða. Fjölþjóðlegt fyrirtæki þarf að tileinka sér mikinn sveigjanleika. Sumar 

starfsstöðvar þurfa meiri stjórn en aðrar og sumar aðgerðir verða að vera miðstýrðar 

en aðrar dreifstýrðar. Það sem virkar fyrir eina starfsstöð virkar kannski ekki fyrir 

aðra þrátt fyrir að þær séu á sama svæðinu. Fyrirtækið virkar eins og 

lærdómsfyrirtæki sem nýtir sér framfarir á sviði tækni og nýsköpunar og stuðlar að 

þekkingarsköpun og miðlun um allan heim. Starfsstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar 

víða um heiminn og vegna stærðar þeirra er erfitt að koma starfseminni fyrir á einu 

skipuriti. Starfsstöðvarnar hafa sjálfstæði og vald til ákvarðana sem eflir þær í að 

mæta breytingum í umhverfinu og samkeppni hratt og vel. Starfsstöðvar í fjölþjóðlegu 

skipulagi eru tengdar og styrkja þannig hver aðra með nýtingu eigna og auðlinda 

fyrirtækisins (þekking, tækni, starfsmenn, hugmyndir). Fjölþjóðlegt fyrirtæki starfar í 

síbreytilegu umhverfi og þarf að tileinka sér bæði sveigjanleika og fjölbreytni. Slíkir 

þættir kalla á flatt skipulag. Æðstu stjórnendur verða að skapa sameiginlega sýn, gildi 
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og viðmið sem undirmenn miðla um fyrirtækið og með því móti er hægt að mynda 

heild innan fyrirtækisins sem vinnur að heildarmarkmiðum þess (Daft o.fl., 2014; 

Bartlett og Ghoshal, 1998). 

 

2.4. ÍSLENSKA ÚTRÁSIN, FYRIRTÆKJAMENNING OG LEIÐTOGAR 
Útrás er hugtak sem notað var yfir sókn íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði á árunum 

fyrir hrun. Samkvæmt Snjólfi Ólafssyni, Gylfa D. Aðalsteinssyni og Þórhalli 

Guðlaugssyni (2007) nær hugtakið einkum yfir tvo þætti: annars vegar að íslenskt 

fyrirtæki kaupir eða byggir upp starfsemi erlendis og hins vegar að íslenskur fjárfestir 

kaupir erlend hlutabréf eða önnur verðmæti, til dæmis fasteignir eða skuldabréf. Margar 

ástæður hafa verið gefnar fyrir útrás íslenskra fyrirtækja en hafið er yfir allan vafa að 

íslenskur markaður er einfaldlega of lítill fyrir fyrirtæki sem vilja vaxa og því er talið 

eðlilegt að þau leiti út fyrir landsteinana (Viðskiptaráð, 2005). Rannsókn Snjólfs 

Ólafssonar o.fl. (2007) gefur til kynna að ástæður alþjóðlegs vaxtar íslenskra fyrirtækja 

séu fjórþættar. Í fyrsta lagi er mikill vöxtur ein leið til að auka arðsemi. Í öðru lagi þurfa 

íslensk fyrirtæki sem vilja vaxa að fara í útrás sökum þess hve lítill íslenskur markaður 

er. Undir þessa kenningu tók Sigurður Einarsson, þáverandi stjórnarformaður KB 

banka, árið 2004: 

 
Fyrirtæki geta komið að þeim þröskuldi þar sem ekki er meiri vöxt að fá ef 

það heldur sig við heimamarkaðinn. Ef við vildum gera meira urðum við að 

horfa út fyrir landsteinana. (O‘Connell, Times Online, 28. nóvember 2004) 

 

Í þriðja lagi voru íslenskir stjórnendur almennt ungir og metnaðarfullir og voru hvorki 

áhættufælnir né hræddir við breytingar og síðast en ekki síst gaf opnun íslenskra 

fjármálamarkaða, á tíunda áratug síðustu aldar, viðskiptalífinu aukinn kraft og þar með 

öflugra rekstrarumhverfi. Í rannsókn Sigrúnar Davíðsdóttur (2006) kemur fram að 

styrkur íslenskra fyrirtækja í útrásinni fyrir hrun hafi verið að lögð var áhersla á 

frumkvæði og úrlausnir og ákvarðanataka var hröð. 

Í rannsókn sem Ásta Dís Óladóttir (2009) gerði á stórum íslenskum fyrirtækjum 

fyrir hrun kemur fram að yfirtaka (e. acquisition) hafi verið sú leið sem flest fyrirtæki 

hér á landi nýttu sér til að koma sér inn á erlenda markaði (Seðlabanki Íslands, 2007). 

Sér í lagi var þessi inngönguleið notuð á árunum 1999–2006. Íslensk fyrirtæki áttu það 
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sameiginlegt að hafa verið smá í sniðum í byrjun en vaxið mjög mikið í gegnum 

yfirtökur. Fyrirtæki mynduðu jafnframt mikinn innri vöxt (e. organic growth) sem 

samkvæmt Penrose (1959/1995) er vöxtur án yfirtöku eða samruna (e. merger). Dæmi 

voru um að íslensk fyrirtæki hefðu allt að sextíuogáttafaldast að stærð í gegnum 

yfirtökur ef litið var til fjölgunar á starfsmannafjölda fyrirtækisins. Jafnframt sýndi 

rannsóknin að öll íslensku fjármálafyrirtækin nýttu sér beina erlenda fjárfestingu 

fljótlega eftir stofnun þeirra. Hvatar að útrás fyrirtækjanna voru annaðhvort leit þeirra 

að nýjum mörkuðum eða vilji til að dreifa áhættu. 

Klasar (e. clusters) hafa myndast utan um fjárfestingar íslenskra fyrirtækja. 

Porter (1998) er sá aðili sem þekktastur er á fræðasviðinu um áhrif klasamyndunar 

fyrirtækja. Klasi er skilgreindur sem þyrping fyrirtækja og stofnana á ákveðnum 

svæðum. Aðilarnir innan klasans eiga sameiginlegt stuðningsnet og hafa sameiginlegra 

hagsmuna að gæta en að öðru leyti eru þeir í innbyrðis samkeppni. Fyrirtæki innan 

klasans mynda samvinnu sem getur annaðhvort verið lausleg eða formleg. Samvinnan 

gerir það að verkum að færni og þekkingu er miðlað á milli fyrirtækja sem leiðir til 

aukinnar framleiðni og samkeppnishæfni aðila innan samstarfsins. 

Sú jákvæða umræða sem fram fór um útrás íslenskra fyrirtækja fyrir hrun hefur 

væntanlega nýst mörgum fyrirtækjum í kynningarstarfi þegar herjað var á nýja markaði. 

Í samræmi við hina sálrænu fjarlægð Uppsalamódelsins „klösuðu“ íslensk fyrirtæki sig 

að stærstum hluta saman á Norðurlöndunum og í Bretlandi. Í úttekt Viðskiptaráðs 

Íslands (2005) á útrás íslenskra fyrirtækja til Bretlands kemur fram að þrátt fyrir að 

algengt sé að eðlilegt þyki að fyrirtæki hefji útrás á Norðurlöndum telji forsvarsmenn 

sex stórra fyrirtækja vænlegri kost að koma sér fyrir á breskum mörkuðum. 

Norðurlöndin séu talin erfið viðureignar og því sé erfitt að koma sér þar fyrir. Kostir 

Bretlands séu þær styrku stoðir sem Lundúnir búi yfir sem alþjóðleg viðskiptamiðstöð. 

Borgin geti því virkað sem stökkpallur fyrirtækja út á aðra alþjóðlega markaði. 

 
2.4.1. Fyrirtækjamenning 

Áður en vikið verður að einkennum íslenskrar fyrirtækjamenningar er vert að skilgreina 

hvað menning er. Menningu mætti telja til vandræðabarns þar sem víðtækur skilningur 

ríkir ekki um hugtakið og það hefur oft og tíðum gert rannsakendum erfitt fyrir. Uppruni 

hugtaksins er þó oft rakinn til mannfræðinnar. Í sinni víðtækustu mynd nær menning 

yfir þá þætti sem mynda sameiginlegan skilning hjá tilteknum hópi sem gengur síðan 
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áfram milli kynslóða (Kotter og Heskett, 1992). Fyrirtækjamenning tengist öllum 

víddum innan skipulagsheildar og er hverju fyrirtæki einstök; engin tvö fyrirtæki hafa 

sömu menninguna og því mætti segja að menning sé sá þáttur sem greinir fyrirtæki hver 

frá öðru. Oft er þó talið að fyrirtækjamenningu svipi til þjóðmenningar þess lands þar 

sem fyrirtækið starfar og sé sniðin að félagslegum þörfum hvers fyrirtækis. Flestir 

fræðimenn eru sammála um að skilgreina fyrirtækjamenningu út frá þáttum eins og 

venjum, trú, gildum, táknum, viðhorfum, skynjun, samskiptamynstri og hegðun. 

Hofstede (1980) skilgreinir menningu sem sameiginlega forritun hugans sem gerir einn 

hóp frábrugðinn öðrum. Samkvæmt hans skilgreiningu byggist menning ekki á gildum 

fyrirtækis þar sem þau eru sett fram af stjórnendum fyrst og fremst en ekki 

starfsmönnum. 

Til einföldunar segir Drennan (1992) fyrirtækjamenningu jafngilda því að segja 

„svona gerum við hlutina hér“ (e. how things are done around here). Hún sé 

persónuleiki fyrirtækisins enda hafi fyrirtækið, líkt og fólk, ákveðna hegðun. Schein 

(1992) skilgreinir fyrirtækjamenningu sem grunninn að allri framvindu og árangri 

innan skipulagsheildar. Við þetta bætir Daft (2004) að fyrirtækjamenning geymi 

ákveðin gildi, skilning, leiðbeinandi kenningar og skilgreindar leiðir til samnýtingar. 

Kotter og Heskett (1992) benda á að hægt sé að líta á fyrirtækjamenningu út frá tveimur 

þrepum. Dulin menning er þau gildi sem hópur á sameiginleg og eru viðloðandi hópinn 

þrátt fyrir að breytingar verði innan hans. Erfitt er að breyta þessum gildum þar sem 

hópurinn gerir sér ekki grein fyrir tilvist þeirra. Sýnileg menning kemur hins vegar fram 

í hegðun hóps innan fyrirtækis sem nýjum starfsmönnum er ætlað að taka upp. Nýliðum 

er ætlað að þekkja fyrirtækjamenninguna frá upphafi því hún er leiðarvísir þeirra við 

að skynja umhverfið og hvernig taka skuli á vandamálum ef þau koma upp (Gylfi D. 

Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

 

2.4.1.1 Flokkun fyrirtækjamenningar 

Fræðimenn hafa flokkað fyrirtækjamenningu eftir áherslum innan 

skipulagsheildarinnar. Þrátt fyrir að flokkunin sé margvísleg ber þeim flestum saman í 

grundvallaratriðum enda er hugtakið ekki ýkja gamalt. Schein (1992, 1999) telur að 

árangur fyrirtækja grundvallist fyrst og fremst á fyrirtækjamenning. Hann flokkar hana 

út frá þremur stigum: Efsta stigið geymir sýnileg tákn, næsta yfirlýst gildi og á neðsta 

stiginu eru undirliggjandi hugmyndir. Lögð er áhersla á að skilningur ríki á hverju stigi 
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fyrir sig áður en haldið sé inn á það næsta, þar sem eftir því sem neðar dragi í 

lagskiptingunni verði erfiðara að greina og sjá menninguna. 

 

 

Mynd 14. Þrjú lög menningar (Heimild: Schein, 1992, 1999). 

 

Sýnileg gildi (e. artifacts) eru þeir þættir sem nýir einstaklingar innan skipulagsheildar 

sjá, heyra og skynja, það er hlutir sem geta verið bæði áþreifanlegir og óáþreifanlegir. 

Í fyrirtækinu eru sýnileg gildi eins og tungumál, tækni og aðrar vörur hluti af 

starfsumhverfinu. Jafnframt koma þessi gildi fram í útliti fyrirtækisins, til dæmis á 

klæðnaði starfsmanna, í siðum og sögum sem eru sagðar innan fyrirtækisins. Það sem 

er mikilvægt við þetta stig er að auðvelt er að sjá menninguna en erfiðara er að ráða í 

merkingu hennar. Merkingin skilar sér þegar starfsmaður hefur staldrað við nógu lengi 

til að skilja menninguna og er þá kominn á næsta stig. 

Yfirlýst gildi (e. exposed beliefs and values) eru þættir eins og stefna, markmið, 

framtíðarsýn og viðhorf fyrirtækisins út á við sem starfsmenn eru meðvitaðir um. Þau 

eru sameiginlegur skilningur hóps innan skipulagsheildar á hvað sé rétt og rangt og 

hvernig taka eigi á vandamálum sem koma upp. Jafnframt eru þetta gildi sem gera 

starfsmenn innan skipulagsheildar að sameinuðum hóp og virka sem ákveðin einkenni 

fyrir hann. Á þessu stigi eru starfsmenn ekki komnir með heildarsýn á hvernig menning 

skipulagsheildarinnar er þrátt fyrir að margir þættir innan hennar séu orðnir 

merkingarbærir. Þó er enn tilfinning til staðar sem er ómerkingarbær og liggur í 

undirliggjandi hugmyndum menningarinnar. 

Sýnileg tákn
Þættir sem hægt er að sjá, skynja og heyra.

Yfirlýst gildi
Stefna, markmið og framtíðarsýn sem er 

ómeðvituð

Undirliggjandi hugmyndir
Rót menningar sem myndar hegðun 

hópsins
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Undirliggjandi hugmyndir (e. underlying assumptions) eru rætur menningar 

skipulagsheildarinnar. Hegðun hópsins er orðin viðtekin venja og óhugsandi að haga 

sér á annan hátt. Hér eru því þættir eins og tilfinningar, skynjun og hugmyndir orðnir 

að ómeðvituðum hluta skipulagsheildarinnar. Deal og Kennedy (1982/2000) skilgreina 

menningu á sama hátt og Drennan eða út frá hátterni skipulagsheildarinnar. Þeir mæla 

fyrirtækjamenningu út frá annars vegar endurgjöf og hins vegar áhættu. Hröð endurgjöf 

leiðir af sér snögg viðbrögð en áhættan gefur til kynna þá óvissuþætti sem eru í 

umhverfi fyrirtækja. Út frá þessum tveimur áhrifaþáttum hafa þeir sett fram ferns konar 

flokkun á fyrirtækjamenningu. Í fyrsta flokknum er naglinn (e. the tough-guy, macho 

culture) sem er lýsandi fyrir áhættusækna skipulagsheild þar sem endurgjöf og umbun 

er mikil. Þessi flokkur getur til dæmis átt við byggingariðnað þar sem ein röng ákvörðun 

getur eyðilagt alla þá vinnu sem búið er að vinna. Næstur er vinnuþjarkurinn (e. the 

work hard/play hard culture) sem viðgengst innan skipulagsheildar þar sem áhersla er 

lögð á að ná árangri án þess að mikil áhætta sé tekin. Verkefni sem tekin eru fyrir gefa 

hraða endurgjöf enda grundvallast menningin á þörfum viðskiptavina eins og í tilviki 

ýmissa sölufyrirtækja. Þriðji flokkurinn er leggðu fyrirtækið undir (e. the bet your 

company culture) en slík menning viðgengst hjá fyrirtækjum sem taka stórar og 

áhættusamar ákvarðanir. Endurgjöfin er hæg og það getur tekið nokkur ár að fá hana 

fullkomlega til baka. Skipulagsheildir í þessum flokki eru til dæmis álfyrirtæki sem 

stunda kostnaðarsamar framkvæmdir með langtímaarðsemi í huga. Síðasti flokkurinn 

er ferlamenningin (e. the process culture) sem er lýsandi fyrir þau fyrirtæki sem 

grundvallast á lítilli áhættu og lítilli endurgjöf. Skrifræðið í slíkum fyrirtækjum er 

yfirleitt mikið enda er starfsemin ferlamiðuð og því þung í vöfum. Á þetta við um mörg 

opinber fyrirtæki og jafnvel bankastofnanir þar sem áherslan er á ferilinn og að gera 

hlutina rétt fremur en að taka upp allar nýjungar sem koma fram í umhverfinu. 

 

2.4.1.2 Tengsl fyrirtækjamenningar og árangurs 

Margar bækur sem skrifaðar hafa verið um fyrirtækjamenningu benda til að tengsl séu 

milli hennar og árangurs fyrirtækja til langs tíma litið. Kotter og Heskett (1992) benda 

á að tengslin milli sterkrar fyrirtækjamenningar og góðs árangurs fyrirtækja megi 

útskýra út frá þremur þáttum. Í fyrsta lagi stefna bæði stjórnendur og aðrir starfsmenn 

að sömu markmiðum og gildum. Ábendingar um það sem betur má fara innan 

fyrirtækisins getur því komið bæði frá starfsmönnum eins og stjórnendum. Í öðru lagi 
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felur sterk fyrirtækjamenning í sér hvatningu til starfmanna þar sem sameiginleg gildi 

og markmið veita starfsmönnum vellíðan sem stuðlar að tryggð þeirra og skuldbindingu 

í starfi. Starfsfólkið er þannig líklegra til að vera drífandi og leggja harðar að sér. Í 

þriðja lagi verður sterk fyrirtækjamenning til vegna þátta í skipulaginu og 

stjórnunarhátta. Til að þessir þættir geti stuðlað að árangri fyrirtækja þarf skipulagið að 

vera án skrifræðis en sá þáttur er talinn draga úr hvatningu og nýsköpun, þættir sem eru 

mikilvægir til að fyrirtæki nái árangri. 

Stjórnendur eru mikilvægur áhrifaþáttur í mótun menningar. Áhrifa þeirra gætir 

í gegnum hugmyndafræði þeirra, sýn og gildi, að ógleymdri samsetningu þeirra 

starfsmanna sem þeir ráða inn í fyrirtækið. Rannsókn Collins (2001) á vegferð 

fyrirtækja í átt til afburðaárangurs (e. from good to great) leiddi í ljós að fyrsta skrefið 

er tekið með því að ráða rétta fólkið og setja það í rétt hlutverk. Collins líkti árangri 

skipulagsheilda með rétt samsettan mannskap við rútuferðalag þar sem ferðafélagar eru 

valdir í rétt sæti og öðrum sem ekki eiga samleið er sagt að fara frá borði. 

Í bókinni In Search of Excellence greindu höfundarnir, Peters og Waterman 

(1982/1995), frá rannsókn sinni á afburðaárangri 62 fyrirtækja í Bandaríkjunum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að það sem greindi þessi afburðafyrirtæki frá öðrum væri sterk 

menning og voru þar taldir upp átta þættir sem fyrirtækin áttu sameiginlega og stuðluðu 

að góðum árangri þeirra. Þessir þættir eru: Að hrökkva eða stökkva (e. a bias for action), 

sem þýðir að fyrirtækin framkvæmdu og tóku ákvarðanir í stað þess að draga þær á 

langinn. Þau voru einnig nálæg viðskiptavininum (e. close to the customer), þekktu 

hann, lærðu af honum og brugðust við þörfum hans og sýndu þannig fram á 

áreiðanleika, gæði og þjónustu. Frumkvæði og nýsköpun (e. autonomy and 

entrepreneurship) var áberandi hjá fyrirtækjunum þar sem þau hvöttu til 

frumkvöðlahegðunar og tóku oft áhættu í aðgerðum sínum; vandamálin voru leyst af 

hópum þvert á deildir og samskiptin einkenndust af virkni og þátttöku starfsmanna. 

Aukin framleiðni (e. productivity through people) birtist í því að komið var fram við 

alla starfsmenn á sama hátt og af virðingu og fyrirtækið leit á starfsfólkið sem 

samstarfsaðila sína. Virðissköpun (e. hands-on, value-driven) var einnig mikil, 

hugmyndafræði fyrirtækisins var vel skilgreind og stjórnendur sýndu starfsmönnum 

hollustu og tryggð. Fyrirtækin héldu sig enn fremur við kjarnafærni (e. stick to the 

knitting) sína og stækkuðu út frá kunnáttu og þekktri starfsemi. Skipulagsform þeirra 

var einfalt og lárétt (e. simple form, lean staff), það er byggði á stuttum boðleiðum og 
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fáum stjórnendalögum. Að lokum bjuggu fyrirtækin yfir sveigjanleika (e. simultaneous 

loose-tight properties), aðlögunarhæfni og þekkingu, lögðu upp með sameiginleg gildi 

og starfsmönnum var veitt umboð til athafna. 

Samhliða þessari rannsókn þróuðu Peters og Waterman (1982) líkanið „The 

McKinsey 7-S Framework“ en með því vildu þeir sýna fram á að öll starfsemi 

skipulagsheilda byggði á sjö lykilþáttum: Stefnu (e. strategy), skipulagi (e. structure), 

kerfi (e. systems), stíl (e. style), 

starfsmönnum (e. staff), hæfni (e. 

skill) og gildum (e. shared values). 

Líkanið er sett fram sem tengslanet 

þátta sem mynda umgjörð utan um 

sameiginleg gildi fyrirtækja, það er 

vinnustaðamenningu 

skipulagsheilda. 
 

Mynd 15. McKinsey 7-S Framework (Heimild: Peters og Waterman, 1995). 

 

2.4.1.3 Tengsl þjóðmenningar og fyrirtækjamenningar 

Ein af þekktari rannsóknum sem gerðar hafa verið á menningarlegum mismun er 

rannsókn Hofstede (1980) en þar lagði hann mat á mismunandi stjórnunarstíl milli 

landa. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að hægt væri að skoða menningarmismun út frá 

fjórum víddum og fimmta víddin bættist við á síðari stigum (Burnes, 2014; Hollensen, 

2014). Út frá þessum fimm víddum á að vera hægt að veita innsýn í menningu ólíkra 

þjóða (þjóðmenningu), sem síðan gagnast fyrirtækjum í alþjóðlegum viðskiptum þar 

sem það getur oft verið tímafrekt að greina menningu þegar stefnumörkun fyrirtækis á 

sér stað.  

Valdafjarlægð (e. power distance) gefur til kynna hvernig valdi er dreift innan 

samfélagsins og skipulagsheildanna, það er hvort valdi sé dreift jafnt eða ójafnt. Ef 

valdafjarlægð er lítil (e. weak power distance) ríkir jafnrétti milli fólks og lítill 

ójöfnuður. Í fyrirtækjum eru yfirmenn þá tilbúnir að vinna náið með undirmönnum og 

hlusta á skoðanir þeirra, ekki er keppst um stöðutákn, ábyrgðin er hjá einstaklingunum 

og ekki er borin mikil virðing fyrir valdi. Þar sem valdafjarlægðin er mikil (e. strong 

power distance) er ójöfnuður hins vegar til staðar, stjórnendur og aðrir valdhafar stýra 
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öðrum starfsmönnum, miðstýring er mikil og vald er í höndum fárra aðila. Yfirmenn 

líta niður til undirmanna og launamunur er mikill í fyrirtækjum með mikla 

valdafjarlægð. Í slíkum fyrirtækjum sættir fólk sig við ójöfnuðinn og finnst eðlilegt að 

ábyrgðin sé á herðum fárra aðila. 

Einstaklingshyggja eða heildarhyggja (e. individualism/collectivism) snýst um 

hversu mikið einstaklingar hugsa um eigin hagsmuni eða heildarhagsmuni 

samfélagsins. Einstaklingshyggja er einkennandi í samfélögum þar sem einstaklingum 

er ætlað að hugsa um eigin hag. Einstaklingurinn er þar frjáls, sem er eitt af 

grunngildum samfélagsins. Heildarhyggja er andstæðan við einstaklingshyggju og 

einkennir samfélög þar sem fólk tengist sterkum böndum og hagsmunir heildarinnar 

eru æðri en hagsmunir einstaklingsins. 

Karlmennsku- eða kvenleikavíddin (e. masculinity/femininity) tekur á hlutverkum 

kynjanna innan samfélagsins. Karlmennskuvíddin á við samfélög þar sem kynjamunur 

er mikill og karlmönnum er ætlað að vera ákveðnir, einbeittir, harðir og sterkir og beita 

sér fyrir efnislegri velgengni. Á vinnustaðnum er samkeppni meðal starfsmanna mikil, 

stjórnendur eru ákveðnir, krafist er hámarksárangurs og ágreiningur er oft leystur með 

átökum. Kvennkyninu er ætlað að vera hlédrægu, blíðu og beita sér fyrir lífsgæðum. 

Kvenleiki er lýsandi fyrir samfélög þar sem jafnrétti ríkir, hlutverkum kynjanna er ætlað 

að tvinnast saman og ágreiningur er leystur með málamiðlun og samningum. 

Óvissufælni eða hliðrun (e. uncertainty avoidance) gefur til kynna hversu mikil ógn 

stendur af óvissu, það er hversu mikið fólk er tilbúið að leggja sig fram um að takast á 

við hræðslu og kvíða til að lágmarka óvissuna. Þau lönd sem skora hátt í þessari vídd 

kjósa reglugerðir og skipulagðar aðstæður og starfsmenn vinna oft lengi hjá sama 

atvinnuveitanda. Það kemur fáum á óvart að Japanir skori hátt í þessari vídd enda eru 

þeir þekktir fyrir skipulag og æviráðningar starfsmanna.  

Skammtíma- eða langtímahyggja (e. long-term/short-term orientation; Confucian 

dynamism) snýst um hvort einstaklingar horfa til framtíðar eða nútíðar og fortíðar. Í 

samfélögum þar sem langtímahyggja er höfð að leiðarljósi tengjast gildi einstaklinga 

ráðdeild þeirra, seiglu og hefðir eru aðlagaðar nútímahegðun og -aðstæðum. Þau 

samfélög sem horfa til skamms tíma í einu leggja hins vegar áherslu á reglur og skyldur, 

vilja skjóta afgreiðslu mála, félagslega ábyrgð og bera virðingu fyrir hefðum. 
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2.4.1.4 Íslensk fyrirtækjamenning 

Það tók Íslendinga aðeins rétt um öld að þróast frá því að vera fátæk landbúnaðar- og 

fiskveiðiþjóð yfir í að búa við fjármálahagkerfi sem var mörgum sinnum stærra en verg 

landsframleiðsla. Því mætti spyrja hvað í þjóðmenningu landsins hafi haft þau áhrif að 

fyrirtæki uxu hér svo hratt. Hofstede (2006) hefur fært fyrir því rök að greinarmunur 

skuli gerður milli þjóðmenningar og fyrirtækjamenningar, þeim skuli ekki rugla saman 

og því þörf á að rannsaka hvort fyrirbæri fyrir sig. Í tilviki Íslands má þó gera ráð fyrir 

að þjóðmenning og fyrirtækjamenning séu frekar lík fyrirbæri þar sem þjóðin er smá 

og ekki þjóðernislega fjölbreytt (Hrafnhildur Eyjólfsdóttir og Smith, 1997). Þrátt fyrir 

að þjóðmenning sé ekki viðfangsefni þessarar rannsóknar er mikilvægt að gerð sé grein 

fyrir þeim þáttum sem hafa mótandi áhrif á fyrirtækjamenningu íslenskra fyrirtækja.  

Íslensk fyrirtækjamenning er ekki ýkja gömul ef miðað er við sambærilega 

menningu í öðrum Evrópulöndum. Þessa seinu þróun má rekja til dönsku 

einokunarinnar sem ríkti frá 1602–1787 og endurtekinna sjúkdómsfaraldra og 

náttúruhamfara sem herjuðu á landann og leiddu til þess að nánast ekkert var framleitt 

hér á landi fram að iðnbyltingunni sem hófst á 20. öld (Hrafnhildur Eyjólfsdóttir og 

Smith). Á fyrri hluta 20. aldar snérust viðskipti Íslendinga við útlönd aðallega um 

útflutning sjávarafurða en allur innflutningur var takmarkaður við nauðsynjavörur sem 

ekki var hægt að fá á landinu. Eftir síðari heimstyrjöld fór þjóðin að hugsa út fyrir 

landsteinana og varð á mjög skömmum tíma að nútímalegum heimsborgara 

(Viðskiptaráð Íslands, 2007). 

Hagkerfi Íslands var mjög miðstýrt mestan hluta 20. aldar og einkenndist af 

haftastefnu og pólitískum afskiptum. Sjávarútvegur var aðalatvinnugrein landsins og 

breytingar á aflamagni og verðmæti sjávarútflutnings stjórnuðu að mestu leyti 

hagsveiflunum (Jón Daníelsson og Gylfi Zoega, 2009). Eftir 1970 fóru hjólin að snúast 

í hagkerfi landsins en eina af fyrstu uppsveiflunum þar má rekja til stækkunar á 

fiskveiðilögsögunni í 200 mílur. Eftir það voru mörg skref tekin í átt til þess að gera 

efnahagslífið fjölbreyttara og opnara. Tímamót urðu árið 1970 þegar fyrsta álverið var 

byggt af erlendum aðilum og Ísland gerðist aðili að EFTA (Snjólfur Ólafsson, Þórhallur 

Örn Guðlaugsson og Auður Hermannsdóttir, 2007). Á níunda áratugnum var 

framseljanlegu kvótakerfi á veiðiheimildum komið á en það átti eftir að auka arðsemi 

og leiða til auðsöfnunar sem myndaði undirstöðurnar í hagkerfi landsins sem 

bankakerfið byggðist síðar á (Jón Daníelsson og Gylfi Zoega). 
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Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar voru lánamarkaðir frelsisvæddir sem 

leiddi til jákvæðra raunvaxta en þeir höfðu verið neikvæðir í áraraðir. Árið 1994 varð 

Ísland aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og í kjölfarið var EES-samningnum 

veitt lagagildi hér á landi, en hann felur í sér hið svokallaða fjórfrelsi, hugtak sem vísar 

til frjáls flæðis vöru, fólks, þjónustu og fjármagns (Jón Daníelsson og Gylfi Zoega). 

Íslensku bankarnir voru í ríkiseigu til ársins 1999 þegar ríkið seldi eignarhlut 

sinn í Fjárfestingarbanka atvinnulífsins (FBA). Einkavæðing ríkisbankanna hófst þó 

árið 1997 þegar lög voru sett um stofnun hlutafélags um Landsbanka Íslands og 

Búnaðarbanka Íslands en einkavæðingarferlinu lauk árið 2003 þegar bankarnir höfðu 

allir verið seldir að fullu frá ríkinu (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi 

Gunnarsson, 2010). Í kjölfarið juku íslenskir lögaðilar erlendar fjárfestingar sínar til 

muna og með því var hinn svokallaði „útrásartími“ hafinn hjá Íslendingum. 

Í skýrslu Viðskiptaráðs Íslands sem kom út árið 2007 eru taldar upp fjórar 

ástæður fyrir hröðum vexti íslenskra fyrirtækja í alþjóðlegu samhengi: 

 

1. Aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu en án hennar hefði vöxturinn á 

árunum fyrir hrun ekki orðið að veruleika. 

2. Góð fjárhagsstaða lífeyrissjóða gerði það að verkum að þeir gátu tekið þátt í 

beinni erlendri fjárfestingu íslenskra fyrirtækja. Fjárhagslegur styrkur þeirra 

hafði orðið til fyrir frelsisvæðinguna þegar þeir höfðu haft fá 

fjárfestingartækifæri og búið við þröngan lagaramma. 

3. Aukin alþjóðleg menntun Íslendinga sem leiddi af sér alþjóðlegt tengslanet og 

betri þekkingu á öðrum löndum. 

4. Einkavæðing bankanna sem leiddi af sér bankastofnanir sem höfðu gott 

tengslanet og góðan orðstír á helstu mörkuðum erlendis en það ruddi veginn 

fyrir aðra íslenska fjárfesta erlendis. 

 

Þrátt fyrir öran vöxt og hagsæld á Íslandi hrundi fjármálakerfið í októbermánuði árið 

2008 en þá var bankakerfið orðið nífalt stærra en verg landsframleiðsla. Hrunið var 

afleiðing alþjóðlegrar fjármálakreppu sem hófst með hruni á undirmálslánamarkaði í 

Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að kreppan hafi verið alþjóðleg benda Jón Daníelsson og 

Gylfi Zoega (2009) á að rætur hennar séu dýpri hér á landi en annars staðar og helsta 

orsök þess sé saga íslenska hagkerfisins og stofnana þess. Einnig hefur verið bent á að 
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stjórnendur íslensku bankanna hafi verið reynslulitlir hvað varðar nútímabankarekstur, 

Seðlabanki Íslands hafi ekki styrkt stöðu sína miðað við vöxt bankanna, eftirlitskerfi 

með bönkunum hafi verið lélegt og skuldsetning bankanna mikil, svo dæmi séu tekin.  

Þegar á heildina er litið hafa íslensk fyrirtæki og menning þeirra mótast á þann 

hátt sem raun ber vitni vegna aðstæðna, það er vegna þess sveiflukennda 

viðskiptaumhverfis sem er á Íslandi. Einnig er hægt að álykt sem svo að þau áhrif sem 

sögulegar staðreyndir, þjóðhættir og landfræðileg staða Íslands hefur á þjóðmenningu 

landsins gætir áhrifa þessara þátta einnig á stjórnunarstíl og geti þarf af leiðandi skýrt 

hegðun stjórnenda íslenskra fyrirtækja. 

 

2.4.1.5 „Séríslensk“ fyrirtækjamenning 

Hrafnhildur Eyjólfsdóttir og Smith (1997) byggðu rannsókn sína á viðhorfum 

stjórnenda til íslenskrar fyrirtækjamenningar á menningarvíddum Hofstede (1980). 

Rannsóknin leiddi í ljós að svipuð einkenni væru á íslenskri fyrirtækjamenningu og á 

hinum Norðurlöndunum. Þættir eins og mikið óvissuþol, lítil valdafjarlægð og kvenlegt 

gildismat þykja einkenna allar norrænu þjóðirnar. Í rannsókninni er dregið fram tvennt 

sem talið er einkenna íslenska stjórnendur, annars vegar jafnrétti (e. egalitariaism) og 

hins vegar viðbrögð við óblíðri náttúru (e. reaction to adverse nature). Jafnréttið tengja 

Hrafnhildur og Smith við víddir Hofstede (1980). Í fyrsta lagi er lítil valdafjarlægð á 

Íslandi sem birtist í stéttleysi, hvort sem er í samfélaginu eða í flötu skipulagi fyrirtækja. 

Í öðru lagi birtist einstaklingshyggja í því sjálfstæði sem Íslendingar eru aldir upp við 

og einnig í þeirri breytingu sem hefur orðið á eignarhaldi fyrirtækja en það hefur í 

auknum mæli færst frá hinu opinbera til einkaaðila. Í þriðja lagi lýsir kvenlægt gildismat 

sér í hógværð gagnvart stöðu einstaklinga í samfélaginu, leit einstaklinga að samhljóma 

áliti innan fyrirtækja og því að almennt er gengist við mistökum. Einnig er hægt að sjá 

kvenlæg gildi í leit Íslendinga að lífsgæðum til jafns á við aðra einstaklinga. Síðara 

einkennið, það er viðbrögð við erfiðri náttúru, birtist í mikilli bjartsýni Íslendinga hvað 

varðar að takast á við óvissuástand – bjartsýni sem Íslendingar hafa tamið sér til að 

takast á við óblíða náttúru. Einnig er talað um að Íslendingar séu óþreytandi, óhræddir 

og sjálfstæðir eins og forfeður þeirra víkingarnir. Þessi samsuða gerir þeim kleift að 

vera frumlegir, hafa áhrif, vera forvitnir og búa yfir getu til að taka áhættu. Að lokum 

búa Íslendingar yfir hugarfari sjómannsins sem birtist í skammtíma sjónarmiðum þeirra 

og hægagangi þeirra við að taka upp nýjar stjórnunaraðferðir. Líkt og sjómenn, allavega 
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fyrr á tímum, þurfa þeir að vera sveigjanlegir, vinna mikið, vonast eftir skjótum ábata 

og reiða sig annaðhvort á eigin verðleika eða samvinnu með öðrum. 

Rannsóknir (Sigrún Davíðsdóttir, 2006; Snjólfur Ólafsson, Auður 

Hermannsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007) hafa sýnt að frumkvöðlabragur 

er á íslenskum fyrirtækjum, sem er að hluta til kominn til vegna smæðar og ungs aldurs 

íslenskra fyrirtækja. Samkvæmt Lumpkin og Dess (1996) ber frumkvöðlamenning 

eftirtalin einkenni: Hún þarf að vera áhættusækin (e. risk taking) til að takast á við 

óvissuna sem fylgir nýjum fyrirtækjum; hafa tilhneigingu til nýsköpunar (e. innovation) 

á vöru, þjónustu eða tækni; hafa frumkvæði (e. proactive) til að takast á við ný tækifæri; 

búa yfir samkeppnislegri grimmd (e. competitive aggressiveness) til að keppa við 

samkeppnisaðila um aðgengi á markaði eða viðhalda núverandi sessi á markaði; og 

sjálfstæði (e. autonomity) til að geta tekist á við nýjar hugmyndir og komið þeim í 

framkvæmd (það er haft umboð til athafna). Penrose (1959) færði fyrir því rök að 

mikilvægt væri fyrir vöxt fyrirtækja að hafa frumkvöðla við stjórnvölinn þar sem þeir 

hefðu þá sýn og hugmyndaflug sem til þyrfti til að takast á við vaxtartækifæri. 

Í rannsóknarverkefnum Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands sem gerð voru 

á árunum fyrir hrun kom fram, í tengslum við útrás íslenskra fyrirtækja, að 

fyrirtækjamenningin hér á landi væri „mjög heppileg fyrir hraðan alþjóðlegan vöxt“ 

(Snjólfur Ólafsson o.fl., 2007, bls. 417). Eitt einkenni þessarar heppilegu 

fyrirtækjamenningar var áhættusækni starfsmanna. Segja má að áhættusækni sé tvíbent 

spjót þar sem í fjármálaheiminum er nauðsynlegt að taka áhættu til að auka arðsemi en 

of mikil áhætta getur einnig leitt til taps. Aðstæður sem hinn alþjóðlegi fjármálaheimur 

bauð upp á ýttu undir áhættusækni íslenskra fyrirtækja þar sem gnótt var af 

lánsfjármagni til að fjármagna áhættusama gjörninga. Góður árangur áhættusækinna 

fjárfesta ýtti undir enn frekari áhættutökur og leiddi af sér tiltrú manna á gildi slíkra 

viðskiptahátta. Óneitanlega varð því áhættusækni hluti af menningu íslenskra fyrirtækja 

enda var hún talin eitt af höfuðeinkennum íslenskra stjórnenda og rökin þar að lútandi 

voru að þeir óttuðust hvorki óvissuna né afleiðingar hennar. Niðurstöður rannsóknar 

Helgu Harðardóttur og Snjólfs Ólafssonar (2007) benda til að þrátt fyrir hraða 

ákvörðunartöku íslenskra stjórnenda hafi ákvarðanir ekki verið teknar nema að vel 

ígrunduðu máli. Mikið hafi verið lagt upp úr greiningarvinnu þar sem nýtt voru töluleg 

gögn og arðsemislíkön, sér í lagi þegar áhætta var mikil. 
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Í rannsóknarskýrslu Alþingis (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 

Ásgeirsdóttir, 2010) er gagnrýnd sú fyrirtækjamenning sem var við lýði hjá bönkunum 

fyrir hrun. Þar kemur fram að hún hafi mótast að miklu leyti af stjórnendum bankanna 

og því til staðfestingar er hægt að horfa til yfirburðastöðu eigenda bankanna og hvernig 

þeir nýttu stöðu sína til lántöku og að sveigja regluverkið að sínum högum. Að lokum 

kemur fram í skýrslunni að siðferðislegir þættir vinnustaðamenningar hafi verið 

vanræktir og ekki verði séð að góðir starfshættir hafi verið til staðar (Vilhjálmur 

Árnason o.fl., 2010) þrátt fyrir formlega kafla þar um í ársskýrslum bankanna. 

Jafnframt bendir rannsóknarnefndin á að Íslendingar þurfi að velta því fyrir sér hvernig 

bæta megi bæði vinnustaðamenningu og stjórnarhætti íslenskra fyrirtækja á komandi 

árum.  

 
2.4.2. Leiðtoginn og stjórnendastíll 

 
Mynd 16. Þættir sem móta forystu (Heimild: Hughes, Ginnett og Curphy, 2009). 

Meðal þeirra sem móta fyrirtækjamenningu eru stjórnendur og leiðtogar sem hafa áhrif 

með hegðun sinni og hæfni. Forysta (e. leadership) er hugtak innan stjórnunarfræða 

sem verið hefur til umræðu allt frá tímum Platons og Sókratesar (Bolden, 2004; Isaksen 

og Tidd, 2006; Yukl, 2006) og er tengt orðinu stjórnun (e. management). MacGregor 

Burns (1978) hélt því fram að forysta væri það hugtak sem væri hvað mest rannsakað 

af öllum en samt sem áður væri það óskiljanlegasta fyrirbærið á jörðinni. Stogdill 

(1974) tók í sama streng og taldi að skilgreiningarnar á hugtakinu forysta væru nánast 

jafnmargar og fræðimennirnir sem reynt hefðu að skilgreina það. Þrátt fyrir þetta er 

skilgreining þessa óræða hugtaks enn verkefni fræðimanna (Yukl, 2006). Kenningar 

innan leiðtogafræða hafa sett fram skilgreiningar á annaðhvort eiginleikum leiðtogans 

Leiðtogar

AðstæðurFylgjendur
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eða áhrifa sem hann hefur á fylgjendur og aðstæður. Með líkönum hefur síðan verið 

reynt að sýna fram á samspil ýmissa þátta sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig og 

líkönin þjóna þá því hlutverki að vera nokkurs konar eftirlíking af raunveruleikanum 

(Bass, 1990). Sagnfræðingurinn Carlyle (1841) taldi sögu heimsins mótaða af miklum 

hetjum (e. the great man theory), það er leiðtogum sem hefðu einstaka hæfileika til að 

ná athygli fjöldans og gætu lagt sitt af mörkum sama hvað þeir færðust í fang (Stogdill, 

1974). Samkvæmt því má segja að leiðtogar í fyrirtækjum sem hafa skýra sýn og leiða 

fylgjendur í gegnum örar breytingar í umhverfi fyrirtækja séu einir af hetjum nútímans. 

Flestar skilgreiningarnar á forystu eiga þó sameiginlegt að líta svo á að um sé 

að ræða ferli (e. process) þar sem einstaklingur hefur áhrif (e. influence) á hóp 

einstaklinga til að ná sameiginlegum markmiðum (Northouse, 2013; Yukl, 2006). Með 

ferli er vísað til gagnkvæmra áhrifa milli leiðtoga og fylgjenda hans, það er hópsins sem 

myndar aðstæður fyrir forystu. Fullnægjandi skilgreining á forystu fæst því ekki nema 

horft sé á leiðtogaferlið út frá þremur þáttum samtímis, það er leiðtoganum, 

fylgjendum (e. followers) og aðstæðum (e. situation) (Hughes, Ginnett og Curphy, 

2009). Án fylgjenda eða aðstæðna er ekki þörf fyrir forystu þar sem leiðtogi getur 

ekki náð markmiðum skipulagsheildarinnar upp á sitt einsdæmi (Andersen, 2006). 

Ágreiningur hefur lengi verið uppi um hvort forysta eigi að teljast til 

stjórnunar (e. management) eða leiðtogamennsku (e. leadership). Samkvæmt Isaksen 

og Tidd (2006) hefur aðgreining þessara hlutverka leitt til almennrar gildislækkunar á 

stjórnunarhlutverkinu. Zaleznik (1977) nefndi meðal annars að munurinn á 

stjórnanda og leiðtoga væri sá að stjórnanda væri umhugað um hvernig hlutirnir 

væru gerðir á meðan leiðtoginn vildi frekar vita hvað fylgjendum fyndist um hlutinn. 

Kotter (1990; 1999) telur muninn liggja í kjarnastarfseminni og áætlaðri útkomu hvors 

aðila fyrir sig. Þrátt fyrir að hægt sé að aðgreina þessi tvö fyrirbæri bæta þau í raun 

hvort annað upp. Samkvæmt Kotter (1990) sækist stjórnandi (e. manager) eftir 

fyrirsjáanleika og reglu með því að 1) setja markmið til framtíðar, 2) búa til 

stjórnskipulag sem styður við framkvæmd markmiða og 3) sjá um eftirlitshlutverk og 

leysa vandamál sem upp koma. Hlutverk leiðtogans er aftur á móti að koma á 

breytingum með því að 1) skapa framtíðarsýn og stefnumörkun um áætlaðar 

breytingar, 2) miðla sýninni til þeirra starfsmanna sem munu gera hana að veruleika og 

3) hvetja fólk til að vinna samkvæmt sýninni. Ofangreint sýnir, eins og Northouse 

(2013) bendir á, að bæði forystuhlutverkin hafa það að leiðarljósi að veita fylgjendum 
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innblástur svo að hægt sé að ná settum markmiðum með góðum árangri. Kotter (1990) 

bendir jafnframt á að ef fyrirtæki eigi að dafna sé mikilvægt að þau rækti bæði 

hlutverkin, enda ber flestum fræðimönnum saman um að stjórnandi nái árangri í 

nútímafyrirtæki þegar hann leiðir fylgjendur (Yukl, 2006). 

Stjórnendur hverrar skipulagsheildar standa reglulega frammi fyrir áskorunum 

breytinga. Hvati til breytinga getur bæði komið innan úr fyrirtækinu og að utan. Innri 

þörfin verður til dæmis til við stjórnendaskipti, þegar stefnu er breytt eða þegar 

breytingar verða á skipulagi fyrirtækis. Ytri hvatar myndast oftast í kjölfar breytinga í 

starfsumhverfinu sem jafnframt kalla á breytingar á öðrum sviðum. Allar breytingar 

hjá skipulagsheildum hafa á einn eða annan hátt áhrif á starfsfólkið og því er hlutverk 

stjórnenda í breytingaferlinu mjög vandasamt. Mikilvægt er að öflugur leiðtogi stýri 

breytingum svo þær skili áætluðum árangri (Carnall, 2007), ekki síst þegar um er að 

ræða breytingar á menningu fyrirtækis. Í því samhengi benda Kavanagh og Ashkansy 

(2006) á mikilvægi þess að aðferðafræði breytinga sé í samræmi við starfsemi 

fyrirtækisins. O‘Toole (1995) varar við að leiðtogum geti mistekist ætlunarverk sitt ef 

þeir hafa óraunhæfar hugmyndir ogum það samband sem ríkir á milli þeirra og 

starfsmanna sinna. Þeir leiðtogar sem hvorki treysta né bera virðingu fyrir 

starfsmönnum sínum geta ekki veitt þeim forystu. Árangursríkir leiðtogar gera alltaf 

ráð fyrir fólkinu sem breytingarnar hafa áhrif á sama hvaða aðferð er valin við 

framkvæmdina. Kavanagh og Ashkansy (2006) telja að stjórnendur þurfi jafnframt að 

vanda val þeirrar leiðar sem farin er þegar skipulagsheild tekst á við stórar 

umbreytingar. Enn fremur þurfa þeir að vera reyndir og endurspegla að sumu leyti 

skoðanir starfsmanna gagnvart breytingunum. Áhrifamikill stjórnandi sem stýrir 

breytingum fær starfsmenn í lið með sér með því að gera þeim grein fyrir 

vandamálunum og á hvaða hátt sé hægt að leysa þau (Kotter og Rathgeber, 2006). 

House og Aditya (1997) benda hins vegar á að þegar áhersla sé lögð á samband 

leiðtogans við fylgjendur sína sé ekki tekið tillit til aðgerða stjórnenda innan 

skipulagsheildarinnar sem hafa bein áhrif á árangur þeirra. Þorkell Sigurlaugsson 

(1996) telur að stjórnun breytinga snúist um að laga viðhorf, hegðun starfsmanna og 

fyrirtækjamenningu að þeim breytingum sem gerðar eru á skipulagi, stefnu, 

markmiðum, ferlum og kerfum innan fyrirtækisins, með það að markmiði að ná 

mælanlegri og varanlegri bætingu á árangri fyrirtækisins.  
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Innan aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean management), sem snýst um 

að minnka sóun og draga þannig úr þáttum sem eru ekki virðisaukandi (e. non-value 

added), þarf sá yfirmaður sem innleiðir breytingar að vera leiðtogi en ekki stjórnandi 

(sjá umfjöllun um muninn á leiðtoga og stjórnanda hér á eftir). Leiðtoginn þarf að 

hafa trú á hugmyndafræðinni og nýta aðferðir hennar og tól. Kotter (1990) skilgreinir 

muninn á stjórnanda og leiðtoga þannig að stjórnandi sé sá sem sér um að leysa úr 

flækjum en leiðtogi sé sá aðili sem sér um að leiða breytingar, það er að færa fyrirtækið 

einu skrefi nær kjöraðstæðum (Flinchbaugh og Carlino, 2006). Innan Toyota-

aðferðafræðinnar (sjá umfjöllun í næsta kafla) er hugtakið leiðtogi ekki skírskotun til 

hugsjónamanns sem hefur fjölda starfsmanna á bak við sig heldur er leiðtogi sá aðili 

sem stendur upp úr fjöldanum vegna persónutöfra sinna (Liker, 2012). Ætlast er til að 

leiðtoginn þrói eigin hæfni á sama tíma og hann þjálfar aðra starfsmenn í kringum sig 

(Liker, 2004). Samkvæmt Flinchbaugh og Carlino (2006) þarf leiðtogi 

straumlínustjórnunar að tileinka sér fimm atriði: 

 

1. Kennsla og miðlun: Leiðtogi þarf að vera kennari og miðla hugmyndum, hæfni 

og skilningi til annarra. 

2. Byggja upp spennu: Leiðtogi þarf að byggja upp spennu, ekki álag. Spenna 

verður til þegar bil myndast á milli núverandi ástands og þess ástands sem stefnt 

er að. Aftur á móti myndast álag við óviðunandi aðstæður. 

3. Eyða ótta: Leiðtogi þarf að eyða ótta og óþægindum. Rétt umhverfi dregur 

úr ótta við tilraunastarfsemi og hvetur starfsmenn til að stíga út fyrir 

þægindarammann í leit sinni að aukinni þekkingu og hæfni. 

4. Sýnileg þátttaka: Leiðtogi þarf að leiða með sýnilegri þátttöku í stað 

fyrirmæla. Slík þátttaka leiðtogans sýnir starfsmönnum fram á hollustu hans 

gagnvart starfseminni. 

5. Nýta aðferðir straumlínustjórnunar: Leiðtoginn þarf að nota aðferðir 

straumlínustjórnunar sjálfur til að ná betri árangri í eigin starfi. 

 

2.4.2.1 Umbreytingaforysta 

Umbreytandi forysta (e. transformational leadership) og náðarleiðtogamennska (e. 

charisma leadership) eru hugtök sem notuð eru af mörgum fræðimönnum yfir einn og 

sama hlutinn. Þau eiga margt sameiginlegt en þó eru nokkur atriði sem mikilvægt er að 
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greina á milli. Samkvæmt Weber (1947) er náðargáfa hæfileiki sem er meðfæddur og 

sértækur hæfileiki. Náðargáfan skilur hinn útvalda frá almenningnum en það er vegna 

þessarar guðdómlegu gjafar sem einstaklingur er valinn leiðtogi. Þessi einstaklingur 

stígur fram þegar krísa skapast í samfélaginu og hefur róttæka sýn sem á að leiða 

fylgjendur hans út úr krísunni. Þeir leiðtogar sem nefndir hafa verið, meðal annarra, í 

sambandi við náðarleiðtoga eru Jóhanna af Örk, Mandela, Adolf Hitler, Nelson 

Mandela og Osama bin Laden. Náðargáfa þessara leiðtoga er af mismunandi toga en 

þeir eiga þó sameiginlegt að vera ástríðufullir einstaklingar (gagnvart sínum 

málefnum) sem bjóða upp á sannfærandi sýn sem vekur hrifningu hjá fylgjendum. 

Náðarleiðtogi nær að fylla fylgjendur sína af andagift, vekur traust þeirra og fær þá til 

að skuldbinda sig (Hughes o.fl., 2009). Fylgjendur tengjast verkefnum leiðtogans 

tilfinningaböndum og sjálfsálit þeirra eykst vegna tengsla þeirra við leiðtogann. 

Mögulega mætti segja að fylgjendurnir byggju til þá eiginleika sem náðarleiðtoginn 

er talinn hafa en að öllu jöfnu hefur leiðtoginn sterk áhrif á tilfinningar, hegðun, trú, 

gildi og viðhorf þeirra (Bass, 1990; Howell og Costley, 2006). Conger og Kanungo 

(1988) hafa bent á að náðarleiðtogum hætti stundum til að nýta sér fylgjendurna með 

blekkingum og arðráni. 

Umbreytingaforysta sem hugtak var fyrst sett fram af Burns og snýst í stuttu máli 

um að leiða með hvatningu (e. leading by motivating). Leiðtoginn vinnur með 

fylgjendum sínum (hópnum) við að finna hvar breytinga er þörf, skapa sýn sem er 

hvetjandi á leiðandi hátt í gegnum breytingarnar og framkvæma breytingarnar í takt 

við hliðholla meðlimi hópsins (Bass, 1990; Bolden, 2004; Hellriegel og Slocum, 1995; 

Hughes o.fl., 2009; Yukl, 2006). Fylgjendur finna fyrir trausti, hollustu, aðdáun og 

virðingu gagnvart leiðtoga sínum og eru hvattir til að gera meira en þeir telja sig geta 

(Hellriegel og Slocum, 1995; Yukl, 1999). Á þennan hátt færa leiðtoginn og fylgjendur 

hans hvert annað upp á hærra plan þar sem siðferðisvitund og áhugahvöt ræður för 

(Bolden, 2004; Isaksen og Tidd, 2006). Yukl (2006) telur að umbreytingaforysta 

snúist um að auka vitund fylgjenda á siðferðislegum gildum og virkja vinnuþrek þeirra 

og auðlindir til að endurbæta fyrirtækið. Hugtakið á fyrst og fremst að lýsa leiðtogaferli 

sem skilgreint er út af niðurstöðum sem nást innan fyrirtækis eftir miklar breytingar á 

menningu og stefnu þess (Yukl, 1989). 

Umbreytingaforysta snýst um þau áhrif sem leiðtoginn hefur á fylgjendur sína, 

það er hvernig hann eflir (e. empower) undirmenn sína til þátttöku í breytingaferli 
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fyrirtækisins (Yukl, 1989). Það að veita starfsmönnum umboð til athafna (e. 

empowerment) þýðir að þeir fá fullt vald til að nýta eigin þekkingu og reynslu til að 

vinna að endanlegum markmiðum skipulagsheildarinnar. Blanchard (2010) bendir á 

að mikilvægt sé að umboðsveiting starfsmanna sé hluti af menningu fyrirtækisins. 

Staðfastur leiðtogi kemur að slíkum breytingum með því að miðla upplýsingum til 

starfsmanna, skilgreina heimildir hvers starfsmanns og efla starfsmenn til að taka 

ákvarðanir út frá þeim upplýsingum o g heimildum sem þeir hafa. 

Leiðtogar umbreytinga nálgast vandamál sem til staðar eru í núverandi kerfi 

á skýran hátt og miðla vandamálunum til fylgjenda sinna, ásamt sannfærandi sýn um 

hvernig fyrirtækið muni líta út í breyttri mynd. Sýnin höfðar bæði til gilda leiðtogans 

og fylgjenda (Hughes, Ginnett og Cruphy, 2009). Blanchard (2010) bendir á að 

skýr sýn myndi traust, samvinnu, tengsl, hvatningu og ábyrgðatilfinningu hjá 

starfsmönnum gagnvart því að fyrirtæki nái árangri. Sýn hjálpar fólki að taka 

skynsamlegar ákvarðanir með endanlegt markmið í huga. 

Umbreytingaforysta hefur ekki aðeins að leiðarljósi siðferðisleg gildi fylgjenda 

heldur samvinnu allra starfsmanna við að gera bragarbót á fyrirtækinu. Í þessu ferli 

láta bæði fylgjendur og leiðtogar af háttalagi sem tengist eigin hagsmunum og aukin 

áhersla er lögð á hagsmuni heildarinnar (Yukl, 2006). Umbreytingaleiðtogi beitir 

áhrifum til að breyta viðhorfum starfsmanna innan fyrirtækisins á þann hátt að þau 

styðji við stefnu, markmið og hlutverk fyrirtækisins (Isaksen og Tidd, 2006; Yukl, 

1989). Leiðtoginn leitast við að gera fylgjendur sína meðvitaða um mikilvægi þess að 

ákveðnum markmiðum sé náð. Jafnframt vinnur hann að því að efla vinnuþrek 

starfsmanna og hjálpa þeim við að þroskast í starfi (Laohavichien, Fredendall og 

Cantrell, 2009). 

Einn af styrkleikum umbreytingaforystu er að lögð er áhersla á þarfir og 

siðgæði fylgjenda. Aldrei hefur verið lögð meiri áhersla á siðferði og siðferðisvitund 

leiðtoga og fyrirtækja en eftir fjármálahrunið sem skók heiminn árið 2008. Leiðtogar 

hafa áhrif á líf og störf fylgjenda sinna og því hvílir mikil siðferðisleg ábyrgð á þeirra 

herðum og því mikilvægt að ákvarðanir leiðtoga séu teknar í samræmi við þá 

ábyrgðarskyldu. Bass og Steidlmeier (1999) telja að siðferði forystu hvíli á þremur 

meginstoðum: 1) siðgæðisviðhorfum leiðtogans, 2) þeim siðferðislegu gildum sem 

fram koma í sýn, framsögu og verkefnum leiðtogans og fylgjendur geta annaðhvort 

fylgt eða hafnað, og 3) siðgæðum þeirra verka og ákvarðana sem leiðtogi og 



 

 

 
76 

 

starfsmenn taka þátt í og fylgja í sameiningu. Northouse (2013) telur að vegna þeirra 

áhrifa sem leiðtogar hafa gegni þeir því veigamikla hlutverki að koma á 

siðferðislegum viðmiðum í fyrirtækinu. Í því skyni telja Jones og George (2003) að 

leiðtogar geti lagt áherslu á mikilvægi siðferðislegrar góðrar hegðunar og 

samfélagslegrar ábyrgðar með því að tryggja að siðferðileg gildi og venjur séu 

miðlægur þáttur í menningu skipulagsheildarinnar. 

 

2.4.2.2 Hinn íslenski stjórnunarstíll 

Á tímum útrásarinnar vakti stjórnunarstíll íslenskra stjórnenda athygli, bæði hér heima 

og erlendis, en stjórnunarstíll þeirra einkenndist af óformlegheit, beinum samskiptum 

og stuttum boðleiðum. Stjórnendur þess tíma (fyrir hrun) voru metnaðarfullir karlmenn 

og yfirleitt ungir að árum samanborið við starfsbræður þeirra í nágrannalöndunum (G. 

Dögg Gunnarsdóttir, 2007). Í rannsókn Sigrúnar Davíðsdóttur (2006) kom fram að 

flestir erlendir viðmælendur hennar teldu stjórnunarstíl Íslendinga einkennast af 

athafnasemi, frumkvöðlahneigð, ábyrgð og lausnamiðaðri hugsun enda hefðu þeir 

einlægan áhuga á því sem þeir gerðu. Jafnframt var talað um að óformleg framkoma og 

umgengnisvenjur væru ríkjandi hjá stjórnendum, sem lýsti sér best í því að þeir leituðu 

ráða hjá þeim starfsmönnum sem best þekktu til í hverju tilviki fyrir sig óháð því hvar 

í skipuritinu þeir væru staðsettir. Einnig kom fram að skipulag fyrirtækja þessara ungu 

stjórnenda væri flatt sem leiðir til stuttra boðleiða og skjótrar ákvörðunartöku (Sigrún 

Davíðsdóttir, 2006; Helga Harðardóttir og Snjólfur Ólafsson, 2007). 

Í rannsókn Ástu Dísar Óladóttur og Ragnheiðar Jóhannsdóttur (2008) á 

norrænum stjórnendum eru nefndir þeir þættir sem helst eru taldir einkenna íslenska 

stjórnendur útrásarfyrirtækja: ungur aldur, stéttleysi, óformleg samskipti, menning 

hefur áhrifa á stjórnunarstíl þeirra og hið séríslenska „reddaragen“. Að því viðbættu 

telur G. Dögg Gunnarsdóttir (2007) að íslenskir stjórnendur séu reynslumeiri og djarfari 

en erlendir starfsbræður þeirra og byggi sóknarstefnu sína á hnattrænni hugsun. Það 

sem skilur einna helst íslenska stjórnendur frá öðrum norrænum stjórnendum eru 

vinnuvenjur þeirra og fjöldi vinnustunda. Íslendingum finnst ekkert tiltökumál að vinna 

bæði kvölds og morgna, um helgar og fram á nætur ef því er að skipta. Aftur á móti 

halda stjórnendur á hinum Norðurlöndunum sig við fastar vinnuvenjur og átta tíma 

vinnudag og taka yfirvinnu sína frekar út í frídögum en launatékka (Sigrún 

Davíðsdóttir, 2006). 
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Markmiðið rannsóknar Smith, Andersens, Ekelunds, Graversens og Ropos 

(2003) var að skoða hvort hægt væri að finna sameiginleg einkenni á stjórnunarstíl 

norrænna stjórnenda, út frá ákveðnum mælikvörðum. Alls voru skoðaðir átta 

vinnutengdir liðir og hvaða aðferðir stjórnendur notuðu til að leysa ákveðin verkefni. Í 

rannsókninni kom fram að einkenni íslenskra stjórnenda væru þau að þeir treystu lítið 

á vinnuleiðbeiningar, formlegar reglur og undirmenn sína en þeim mun meira á 

óskráðar reglur, eigin reynslu og þjálfun og samstarfsmenn eða yfirmenn. 

Hrafnhildur M. Eyjólfsdóttir og Smith (1997) benda á að vegna legu landsins, 

einangrunar, óstöðugleika í umhverfinu og efnahagslegs óöryggis kjósi Íslendingar að 

starfa í sátt og samlyndi. Íslenskir stjórnendur leggi traust sitt ekki á formlegar reglur í 

ákvarðanatöku heldur líti á þær sem óþarfar hindranir og kjósi fremur að vinna í 

óvissunni. Afleiðing þessa er skortur á sjálfsaga og íslenskum stjórnendum hættir enn 

fremur til að vera óstundvísir og óskipulagðir. Þeir eiga það til að vera of bjartsýnir og 

oft jaðrar við kæruleysi af þeirra hálfu en við slíkar aðstæður fara þeir oft frjálslega með 

orðatiltækið „þetta reddast “. 

 
2.5. GÆÐASTJÓRNUN 

Gæði er mælikvarði á það hversu vel hlutir eða hughrif uppfylla þörf, leysa vandamál 

eða auka virði fyrir neytanda. 

Karl Albrecht (1992) 

 
Segja má að hver einstaklingur hafi sín sérstöku gæðaviðmið og oft er munur á milli 

þeirra viðmiða sem neytendur og fyrirtæki hafa, enda liggja ólík markmið þar að baki. 

Vaxandi samkeppni fyrirtækja hefur í för með sér að kröfur neytenda verða æ meiri en 

ólíkt neytandanum þurfa fyrirtæki að leggja sig fram til að koma til móts við þarfir 

viðskiptavina. Meiri kröfur kalla á meiri gæði og því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

koma sér upp gæðakerfum. Slíkum kerfum er ekki komið á fót nema með markvissum 

aðgerðum og þátttöku starfsmanna en það er vegna þeirra sem grundvöllur myndast 

fyrir gæðastjórnun innan fyrirtækis. Gæðastjórnun á ekki að vera afmarkað fyrirbæri 

heldur nýtast í öllu fyrirtækinu. Á undanförnum árum hafa sprottið upp ýmsar aðferðir 

við gæðastjórnun, svo sem straumlínustjórnun, altæka gæðastjórnun (e. total quality 

management) og Six Sigma en nánar verður fjallað um þessar aðferðir hér á eftir. Allar 

miða þær að stöðugum umbótum eða verkefnum sem leiða af sér og tryggja 

hámarksgæði og árangur á öllum sviðum fyrirtækja. 
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Þrátt fyrir að upphaf gæðastjórnunar sé yfirleitt rakin til bandarískra 

fræðimanna þá voru það Japanir sem virkjuðu hana sem aðferðafræði. Eftir síðari 

heimsstyrjöldina hafði japanskur iðnaður náði miklum árangri og á áttunda áratugnum 

var hann búinn að tileinka sér tækni evrópskra og bandarískra framleiðslufyrirtækja. 

Framleiðslugeta japanskra fyrirtækja hafði skilað árangri sem ekki hafði þekkst hjá 

fyrirtækjum áður en þann árangur má að miklu leiti þakka þeim gæðakerfum sem 

bandarískir fræðimenn höfðu sett fram, eins og þeim Deming og Juran. Eitt af 

einkennum hjá japönskum fyrirtækjum var að þau buðu upp á mikinn sveigjanleika í 

framleiðslunni og voru farin að láta til sín taka á alþjóðlegum mörkuðum (Imai, 1986). 

Einnig voru mörg japönsk fyrirtæki farin að nýta sér umbótahugsun sem unnið var 

markvisst með hjá starfsmönnum fyrirtækjanna (Meyer og De Wit, 2005). 

 
2.5.1. Gæðagúrúarnir 

Aðalfrumkvöðullinn í altækri gæðastjórnun var Deming en hann er einna þekktastur 

fyrir að þróa tölfræðilega gæðastjórnun (Ross, 1993). Hann setti fram hugmyndir sínar 

í Deming-hringnum svokallaða, eða PDCA (e. Plan-Do-Check-Act) en hringurinn 

býður upp á aðferð til að greina upplýsingar sem síðan er hægt að nýta til að taka 

ákvörðun. Á þennan hátt er hægt að afstýra því að ákvarðanir séu teknar fyrir mistök. 
Mynd 17. Deming-hringurinn PDCA 

 
• Skipuleggja (e. plan): Felst í skipulagningu á verkefninun sjálfu og að búa til 

markmið út frá því. Meta þarf kostnað við verkefnið og ef samþykki fæst er 

farið í næsta skref.  

Skipulag

Framkvæmd

Skoðun

Viðbrögð
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• Framkvæma (e. do): Felst í að greina vandamál og setja fram hugmyndir um 

hvernig mega leysa þau. Ef lausnirnar eru samþykktar er farið á næsta skref. 

• Rannsaka (e. check): Prófa þá lausn sem samþykkt var hér að ofan og ef hún 

skilar tilætluðum árangri er farið yfir á næsta skref. 

• Bregðast við (e. act): Eftir að lausn hefur verið valin er hún innleidd hjá 

fyrirtækinu. 

 

Áherslur Deming hlutu ekki hljómgrunn í heimalandi hans, Bandaríkjunum, upp úr 

1950 og því fór hann til Japans en á þeim tíma var framleiðsla þar þekkt fyrir lítil gæði. 

Deming lagði á það áherslu að litið væri á viðskiptavinina sem síðasta hlekkinn í 

framleiðslukeðjunni en jafnframt þann mikilvægasta. Hann taldi mikilvægt að koma í 

veg fyrir framleiðslugalla í stað þess að uppgötva þá við framleiðslueftirlit enda fylgdi 

mikill kostnaður vöru sem þyrfti að endurvinna eða farga. Eftirlit við lok 

framleiðslulínunnar kostaði óþarfa peninga þar sem eftirlitsmaðurinn væri ekki sá sem 

myndi á þeim tímapunkti auka virði vörunnar (Oakland, 2000; Ross, 1993). Í bók sinni 

Out of the Crisis (1992/2000) fjallar Deming um tengslin milli gæða, framleiðni, 

markaðshlutdeildar og fjölgunar starfa undir fyrirsögninni „keðjuverkun“ (e. chain 

reaction) sem sjá má á myndrænan hátt hér fyrir neðan: 

 

 
Mynd 18. Keðjuverkun (Heimild: Deming, 1982/2000). 

 

Grundvöllur kenninga Demings varðandi gæði liggur í 14 skrefum sem hann setti fram 

og lagði áherslu á að ekki væri nóg að innleiða í efstu þrepum fyrirtækis heldur yrði að 
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heimfæra þau á allt fyrirtækið ættu þau að virka (Ross, 1993). Boðorðin 14 má sjá í 

eftirfarandi töflu: 

 
Tafla 2. Deming: 14 skref í átt að gæðum (Heimild: Ross, 1993). 

1. Yfirlýsing gerð um tilgang og markmið fyrirtækis sem stjórnendur og starfsmenn fara eftir. 

2. Yfirlýsingin er tekin upp af stjórnendum og starfsmönnum. 

3. Eftirlit er sett upp til að bæta ferli og lækka kostnað. 

4. Endanlegt verð vöru er ekki eini ávinningurinn. 

5. Stöðugar umbætur gerðar á framleiðslu- og þjónustuferlum. 

6. Skipulagðri þjálfun er komið á í öllum störfum. 

7. Ekki skal aðeins einblína á  á framleiðslutölur þegar gæði eru metin. 

8. Þörf er á að hræðslu sé eytt og traust sé myndað. 

9. Ekki skal mynda skil á milli deilda. 

10. Ekki skal beita sannfæringarkrafti á starfsmenn. 

11. Ekki skal setja framleiðslukvóta á starfsemina. 

12. Eyða skal öllum hindrunum sem koma í veg fyrir að starfsmenn séu stoltir af starfi sínu. 

13. Hvetja skal starfsmenn til símenntunar og persónulegrar uppbyggingar. 

14. Gerið markvissar ráðstafanir innan forystunnar til að hrinda ofangreindum 13 skrefum í framkvæmd 
daglega. 

 

Juran var samferðamaður Demings og studdi skoðanir hans þrátt fyrir að áherslumunur 

væri á kenningum þeirra, það er áhersla Demings laut að tölfræðilegu gæðaeftirliti en 

Juran lagði áherslu á gæðastjórnun. Juran, eins og Deming, var boðið til Japan þar sem 

hann fékk tækifæri til að kynna hugmyndir sínar sem grundvölluðust á því að 

stjórnendur væru ábyrgir fyrir árangri fyrirtækja en ekki starfsmenn. Hann taldi að gera 

þyrfti vandlega útfærða áætlun um framleiðsluferlið með tilliti til gæða 

framleiðslunnar, að fylgjast þyrfti með gæðum vörunnar í gegnum allt ferlið og í 

hvívetna yrði að beina sjónum að því að auka gæðin. Í grunninn eru hugmyndir Juran 

um gæði byggðar á þremur þáttum sem hann setti fram í bókinni The Quality Trilogy 

(1986, sjá Gryna, 2001):  

 



 

 

 
81 

 

1. Gæðaáætlun (e. quality planning) þar sem sett eru fram gæðamarkmið sem 

þarf að ná og því lýst hvað skuli gera til að ná þeim og hvaða aðföng séu 

nauðsynleg fyrir framleiðsluna. 

2. Gæðastýring (e. quality control) felur í sér að fylgst er náið með framvindu 

gæðaáætlunarinnar, árangur og markmið eru borin saman og aðgerðaplan er sett 

fram um hvernig eigi að bregðast við ef munur er þar á milli. 

3. Gæðaumbætur (e. quality improvement) snúast um hið endalausa ferli sem er 

að koma auga á þörf fyrir umbætur. Til þess þurfa þeir aðilar sem koma að 

framleiðsluferlinu að fá aðföng, þjálfun og ekki síst hvatningu til að geta greint 

annmarka og fundið lausnir á þeim. 

 

Skilgreining Juran á viðskiptavinum var mjög víðtæk en hann taldi alla þá sem á 

einhvern hátt kæmu að framleiðsluferlinu vera viðskiptavini. Juran setti gæðaferlið sitt 

fram í tíu skrefum: 

 
Tafla 3. Juran: 10 skref í átt að gæðum (Heimild: Ross, 1993) 

1. Skapið meðvitund meðal starfsmanna um að þörf sé fyrir gæðaumbætur. 

2. Setjið markmið um hvernig ná má fram umbótum. 

3. Skipuleggið til að ná markmiðunum. 

4. Bjóðið öllum starfsmönnum upp á þjálfun. 

5. Vinnið verkefni til að leysa gæðavandamál. 

6. Skráið framvindu. 

7. Veitið viðurkenningar. 

8. Komið niðurstöðum á framfæri. 

9. Skráið árangur. 

10. Til að tryggja aðgæðin verði varanleg þarf að koma umbótahugsuninni inn í 
rekstur fyrirtækis. 

 

Crosby var eins og Deming og Juran Bandaríkjamaður sem starfaði að gæðamálum en 

hann kom þó ekki fram á sjónarsviðið fyrr en á áttunda áratugnum. Þekktastur er Crosby 

fyrir bók sína Quality is Free (1979) en þar leggur hann áherslu á að gæði auki ekki 

framleiðslukostnað heldur lækki hann. Hann taldi að gæði væru í raun ókeypis vegna 

þess að kostnaðurinn við forvarnir væri alltaf mun lægri en kostnaðurinn sem hlytist af 
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greiningu, leiðréttingu og mistökum. Það væri því alltaf hagstæðara að gera hlutinn rétt 

í fyrsta skipti. Kenningar Crosby um „fullkomin gæði“ er hægt að setja fram í fjórum 

setningum: 

• Gæði eru skilgreind í samræmi við kröfur viðskiptavina en ekki bara af því að 

„eitthvað flott eða gott“. 

• Það kerfi sem notað er til að ná fram gæðum snýst um forvarnir en ekki eftirlit. 

• Árangursviðmiðin eru að engir gallar séu á vörunni (e. zero defects) en ekki að 

hún sé nægjanlega gallalaus. 

• Gæðakostnaður er eina virka frammistöðumælingin. 

 

Eins og með gæðahugmyndir þeirra Deming og Juran setti Crosby sín gæðaviðmið fram 

í skrefum líka: 

 
Tafla 4. Crosby: 14 skref í átt til gallaleysis (Heimild: Ross, 1993). 

 
 

Deming, Juran og Crosby eiga sammerkt að þeir telja að eftirlit leiði ekki til aukinna 

gæða, að þátttaka æðstu stjórnenda sé mikilvæg svo að gæðin nái inn í menningu 

fyrirtækisins, gæðakerfi verði ekki komið á í fyrirtæki nema með heildarþátttöku allra 

í fyrirtækinu, nauðsynlegri þjálfun og langtímamarkmiðum (Ross, 1993). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Þjálfun þarf millistjórnendur svo þeir verði hæfir til að innleiða þeirra þátt í gæðastarfinu.

Dagur hins algera gallaleysis er sá dagur þegar nýjir staðlar hafa tekið gildi.

Starfsmenn þurfa að setja sér markmið í umbótastarfinu, fyrir sig og hópinn.

Stjórnendur skuldbinda sig að gæðaferlinu með því að hafa skýra afstöðu til gæða og koma þeim inn í starfsemina.

Starfsmenn mynda gæðahóp til að sjá um að framfylgja umbótaverkefnum.

Setja þarf upp mælikvarða við allar aðgerðir svo hægt sé að fylgjast með frávikum.

Ákvarða þarf gæðakostnað til að sjá hvar hægstætt er að gera umbætur.

Koma skal á gæðavitund starfsmanna svo skilningur ríki á ferlinu til að styðja við starfið.

Þróa kerfisbundnar aðferðir til að leysa úr vandamálum sem upp koma.

Setja þarf upp sérstaka áætlun til að ná markmiði algers gallaleysis.

Gæðaráð kemur reglulega saman til að deila reynslu sinni, vandamálum og hugmyndum.

Endurtaka þarf skref 1-13 í þeim tilgangi að leggja áherslu á hinn síendurtekna hluta umbótanna.

Starfsmenn eru hvattir til að segja frá þeim annmörkum sem koma í veg fyrir að þeir geti unnið sitt starf.

Mikilvægt er að stjórnendur veiti viðurkenningu fyrir vel unnin gæðastörf í annarri mynd er fjárhagslegri.
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2.5.2. Altæk gæðastjórnun 

Hugmyndafræði altækrar gæðastjórnunar (e. total quality management, TQM) byggir 

bæði á vestrænni nálgun og japanskri. Eins og heitið bendir til snýst hún um að bæta 

öll ferli innan fyrirtækisins og því er ekki talin ástæða til að greina á milli 

gæðastjórnunar og annarrar stjórnunar, enda nái gæðastjórnun einnig til ytri þátta 

fyrirtækisins eins og birgja og viðskiptavina. Sagt er að þegar fyrirtæki hafi náð að 

tileinka sér TQM sé hægt að tala um gæðamenningu. Til að gæði verði að 

grundvallarhugtaki í fyrirtækinu þurfa ákveðnar forsendur að liggja að baki: að hlustað 

sé á þarfir viðskiptavina, að gæði séu á allra ábyrgð, að starfsmenn fái umboð til athafna 

svo þeir geti axlað ábyrgð á sínu starfi og enn fremur verður samvinna og samráð 

(teymisvinna) að eiga sér stað milli þeirra deilda sem standa að baki verðmætasköpun 

fyrirtækisins (Runólfur S. Steinþórsson, 1993). Altæk gæðastjórnun gengur út á að gera 

hlutina „rétt“ í öllum ferlum fyrirtækisins en til að svo megi verða þurfa allir starfsmenn 

að vera meðvitaðir um hvernig eigi að vinna að slíku takmarki. Þátttaka, og ekki síst 

þjálfun, starfsmanna er því grundvallaratriði. Hugmyndafræðin byggir á þeirri 

grundvallarhugsun að seljendum vöru og þjónustu beri fyrst og fremst að fullnægja 

þörfum viðskiptavina (Oakland, 2000). Rödd viðskiptavinarins er mikilvægt hugtak í 

allri gæðastjórnun enda er það mat hans á virði vörunnar sem skiptir máli og því miðar 

fyrirtækið að því að hanna og veita þá þjónustu sem hann biður um. Birgjar leika 

mikilvægt hlutverk í því að fyrirtæki geti skilað af sér góðri vöru og fáum, hröðum og 

gallalausum afhendingum. Fyrirtæki þurfa þá að gera vel skilgreindar kröfur til birgja 

og veita þeim aðhald (Ross, 1993). Í TQM er lögð áhersla á að fyrirtæki nýti sér viðmið 

(e. benchmarking) til þess að geta greint þann ávinning sem næst með ferlinu. Ferlið 

bætir ekki frammistöðuna sjálfa heldur hjálpar við að greina upplýsingar sem fást með 

ferlinu. Áður en slíkt ferli er hafið þarf fyrirtækið að vera meðvitað um hvar það er statt 

og hafa góðar hugmyndir um hvaða fyrirtæki verði nýtt sem viðmið (Agnes H. 

Gunnarsdóttir og Helgi Þ. Ingason, 2007; Oakland, 2000).  

Þeir gæðagúrúar sem fjallað var um hér að framan, Deming, Juran og Crosby, 

höfðu allir áhrif á þróun TQM út frá vestrænni nálgun. Áhrifin á hugmyndafræðina 

komu þó einnig frá Japan og má þar helst nefna kennismiðina Ishikawa, Taguchi and 

Shingo. Ishikawa er höfundur fiskibeinaritsins, sem einnig er kallað orsaka-

afleiðingaritið, en tilgangur þess er að greina mögulegar afleiðingar vandamála í öllum 

ferlum fyrirtækis. Þessi aðferð hefur þann kost að vera myndræn og geta gefið skýra 
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mynd af þeim þáttum sem hafa áhrif á gæði eða framleiðni. Hægt er að nýta aðferðina 

við hugmyndavinnu en í slíkri vinnu lagði Ishikawa áherslu á að allir starfsmenn tækju 

þátt og unnið væri í hópum eða gæðahringjum þar sem hægt væri að deila þekkingu 

(Ross, 1993). Ishikawa var fyrstur til að skilgreina og leggja áherslu á innri 

viðskiptavininn en það eru starfsmennirnir sjálfir. Jafnframt taldi hann að ekki ætti 

aðeins að meta gæði út frá vörum heldur skoðaði hann einnig hver gæðin væru í 

þjónustu við eftirfylgni vöru og stjórnun fyrirtækis og gæði fyrirtækisins sjálfs. 

Ishikawa lagði áherslu á að við greiningu á gæðum skyldu starfsmenn nýta sér 

einhverjar af eftirfarandi sjö tölfræðiframsetningum (e. seven basics tools of quality): 

línurit, súlurit, dreifirit, flæðirit, Pareto-greiningu, orsaka-afleiðingarit og töflur 

(Lazardi, 2014). 

 
2.5.3. Six Sigma straumlínustjórnun 

Six Sigma straumlínustjórnun (e. Lean Six Sigma/LSS) sameinar aðferðir Six Sigma og 

straumlínustjórnunar en báðar snúast þessar aðferðir um að breyta núverandi ástandi 

fyrirtækja í nýtt ástand, það er sameina aðferðir Six Sigma við að fækka frávikum við 

aðferðir straumlínustjórnunar sem snýst um að minnka sóun (Kumar, Antony, Singh, 

Tiwari og Perry, 2006). Six Sigma aðferðin var fyrst innleidd hjá tæknifyrirtækinu 

Motorola árið 1987 (Pyzdek, 2003) en eins og greint verður frá í næsta kafla er 

straumlínustjórnunin upprunin hjá bílaframleiðandinn Toyota. Á mynd 19 má sjá hvaða 

þætti sameinuð aðferð Six Sigma og straumlínustjórnunar hefur upp á að bjóða: 
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Mynd 19. Aðferðafræði Six Sigma straumlínustjórnunar (LSS) (Heimild: Jacobs, 2015). 

 

Six Sigma straumlínustjórnun er hægt að beita við árangursmælingar og hún byggir á 

hefðbundnum aðferðum gæðastjórnunar. Hún er heildræn stjórnunaraðferð sem hefur 

þann eiginleika að geta umbreytt fyrirtæki óháð stærð þess og fagi. Aðferðafræðin snýst 

um að í öllum ferlum sé dregið úr sóun með skilgreindum umbótaverkefnum sem hafa 

það að markmiði að lækka kostnað og auka ánægju viðskiptavina (Jacobs, 2015). 

Undirstaða LSS eru stöðugar umbætur og ýmis gæðaverkfæri. Margs konar gögn eru 

nýtt til að komast að rót vandans sem að endingu stuðlar að umbótum; til að mynda 

geta stjórnendur spáð fyrir um útkomu úr ferlum með notkun tölfræðigreiningar á flökti 

í ferlunum (Corbett, 2011). Umbótaferli LSS leitar stöðugt í átt að fullkomnun, það er 

þeim eiginleika sem er talinn eiga að geta þjónað þörfum viðskiptavina og aukið ánægju 

þeirra sem mest. Ferlið er í fimm þrepum sem snúast um að skilgreina, mæla, greina, 

bæta og fylgja eftir, skammstafað DMIAC (e. define, measure, analyze, improve, 

control) (Pyzdek, 2003). Þátttakendur í umbótaverkefnum Six Sigma 

straumlínustjórnunar hafa enn fremur vel skilgreind hlutverk og fá ákveðna titla með 

tilliti til þjálfunar þeirra (Agnes H. Gunnarsdóttir og Helgi Þ. Ingason, 2007; Pyzdek, 

2003): 
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• Forsvarsmaður (e. champion): Ber ábyrgð á stjórnun og þjálfun LSS í öllu 

fyrirtækinu auk þess að sjá til þess að verkefnin tengist markmiðum 

fyrirtækisins. Með honum vinna yfirstjórnendur og millistjórnendur sem sjá um 

markmiðasetningu og val á verkefnum. 

• Svartbeltungar (e. black belts): Starfsmenn sem fá minnst 4–5 vikna þjálfun í 

forystu og lausn vandamála. Þeir bera ábyrgð á þátttakendum í verkefnum og 

árangri þeirra. Með þeim vinna ferliseigendur sem eru nokkurs konar 

stuðningsaðilar verkefna og fylgjast með framgangi þeirra. 

• Meistarasvartbeltungar (e. master black belt): Svartbeltungar með meiri þjálfun 

sem þjálfa svartbeltunga og aðstoða aðra þátttakendur sem koma að 

verkefnastarfi á viðkomandi starfssviði. 

 

Almennt séð þá byggir Six Sigma aðferðafræðin er byggð á þremur grundvallaratriðum 

og áhersla er lögð á samþættingu þeirra: að stuðla að ánægju viðskiptavinarins með 

gæðum og hraða, takast á við galla og vandamál með því að bæta ferla og taka 

ákvarðanir byggðar á gögnum og staðreyndum. Allar byggja þessar forsendur á 

samvinnu og hópstarfi starfsmanna og annarra aðila sem eiga hlut að máli.  

Six Sigma straumlínustjórnun hefur leitt til árangursríkrar umbreytingar hjá 

mörgum fyrirtækjum og gefið öðrum fyrirtækjum von um ná slíkum árangri líka. Mörg 

fyrirtæki hafa þó ekki náð árangri með innleiðingu hennar og er ein tilgátan sú að þau 

hafi vanmetið áhrif mannlegra þátta og hegðunar starfsmanna sem tengjast fyrirbærum 

eins og þjóðmenningu, fyrirtækjamenningu og leiðtogahæfni. Niðurstöður rannsóknar 

Jacobs (2015) benda til að helstu áhrifaþættirnir hvað varðar árangur við innleiðingu á 

LSS séu fyrirtækjamenning og leiðtogahæfni en þjóðmenning hafi minni áhrif. Í 

rannsókninni skoðaði hún tengsl og áhrif fimm breyta: LSS, fyrirtækjamenningar, 

þjóðmenningar, leiðtogahæfni og árangurs fyrirtækja. Sú leiðtogahæfni sem Jacobs 

(2015) telur að hafi mest áhrif á árangur fyrirtækis við innleiðingu LSS er leiðtogastíll 

sem kenndur er við umbreytingaleiðtoga (e. transformational leadership). Slík 

leiðtogahæfni hefur einnig mikil áhrif á fyrirtækjamenningu. 

 

2.5.4.  Straumlínustjórnun 

Breytingastjórnun snýst í grundvallaratriðum um að breyta núverandi ástandi í nýtt 

ástand en á þeim meiði byggir nálgun straumlínustjórnunar (e. lean management) en 



 

 

 
87 

 

sú aðferðafræði snýst um að stjórna innleiðingu breytinga með það að markmiði að 

ná sem bestum árangri fyrir skipulagsheildina (Kreitner, 2007). 

 

2.5.4.1 Toyota-leiðin 

Hugmyndafræði straumlínustjórnunar kemur frá japanska bílaframleiðandanum 

Toyota og þess kerfis sem þeir nýta við bílaframleiðslu sína sem kölluð er Toyota 

Production System (TPS) (Slack, Chambers og Johnston, 2007). Það kerfi kom fram 

á sjónarsviðið upp úr 1950 og byggði á áratugalangri reynslu Toyota-fyrirtækisins og 

þeirri þekkingu sem hafði orðið til í því ferli. Margar fræðigreinar hafa reynt að varpa 

ljósi á hvað hafi skilað Toyota þeim árangri sem rómaður er um allan heim. Margir 

telja áhrifamáttinn liggja í japanskri menningu en í því samhengi hefur verið bent á að 

til dæmis Nissan og Honda, sem einnig eru japönsk bílafyrirtæki, hafi ekki notið slíkrar 

velgengni. Spear og Bowen (1999) telja að ástæður þess að önnur fyrirtæki hafi ekki 

náð að tileinka sér aðferðir Toyota sé vegna þess að þeir rugli aðgerðum (tólum) sem 

sjást við skoðun á verksmiðjunum saman við kerfið sjálft. Toyota-kerfið byggir á 

áratuga langri reynslu og hefur notið stuðnings vísindalegra aðferða (Holweg, 2007). 

Að mati Spear og Bowen (1999) mætti flokka þá undirliggjandi þekkingu sem að býr 

að baki Toyota kerfisins út frá fjórum reglum: 

 

1. Útfæra þarf alla vinnu nákvæmlega hvað innihald, röð, tímasetningu og úkomu 

varðar. 

 
2. Koma skal á beinum tengslum við bæði viðskiptavini og birgja og skal 

samskiptamátinn miðast við að hægt sé að gefa já eða nei svör. 

 
3. Allir ferlar sem snúa að vörum eða þjónustu þurfa að vera einfaldir og beinir, 

það er að vara/þjónusta “flæði” beint til þeirra aðila sem eiga að fá hana. 

 
4. Nota skal vísindalegar aðferðir við að koma á umbótum, sem gerðar eru undir 

handleiðslu þjálfara/kennara og framkvæmdar af framlínustarfsmönnum. 

 

Niðurstöður rannsóknar Spear og Bowen (1999) leiddu í ljós að með því að nýta 

vísindalegar aðferðir í öllum þrepum stigveldisins hefði Toyota tryggt að starfsfólkið 

gæti sannarlega fengið tækifæri til að prófa tilgátur sínar þegar það innleiða breytingar. 
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Allir starfsmenn Toyota hefðu gert sér í hugarlund hvernig 

fyrirmyndarframleiðslukerfi ætti að vera og sú sýn hafi hvatt starfsmenn til umbóta 

umfram það sem þætti nauðsynlegt fyrir viðskiptavininn. Þannig finna starfsmenn fyrir 

ábyrgð og vilja til að skapa virði. 

Framgangur japanskra bílaframleiðenda í gæðamálum og vöxtur þeirra á 

markaði hefur orðið rannsóknarefni margra vestrænna háskóla. Straumlínustjórnunar 

hugtakið varð til í rannsókn sem gerð var á vegum MIT-háskólans í Bandaríkjunum 

og leiddi til útgáfu metsölubókarinnar The Machine that Changed the World (Jones, 

Roos og Womack, 1991). Straumlínustjórnun einfaldar þær grundvallarhugmyndir 

sem liggja að baki japanskri hugmyndafræði svo að vestræn fyrirtæki eigi auðveldara 

með að tileinka sér hana. Þegar litið er heildrænt á straumlínustjórnun byggist hún á 

hugmyndum um skipulag, skilvirkni og að það feli í sér hagræðingu við að skipuleggja 

ferli út frá samskonar eiginleikum og þekkingu. 

 

2.5.4.2 Aðferðafræði straumlínustjórnunar 

Straumlínustjórnun er aðferðafræði sem hefur notið mikilla vinsælda í 

framleiðslugeiranum en á síðari árum einnig verið aðlöguð að þjónustugeiranum og 

þar hafa bankar verið í broddi fylkingar (Liker, 2004; Lummus, Vokurka og 

Rodeghiero, 2006; McKinsey & Company, 2011). Hugmyndafræðin stuðlar að því að 

bæta vinnuferli, jafna vinnuálag, vinna að lausn vandamála, staðla vinnubrögð og 

fleira. (Womack og Jones, 2003). Straumlínustjórnun er oft innleidd í þeim tilgangi 

að finna ástæður sóunar og í framhaldinu að eyða þeim úr starfsemi fyrirtækisins en 

slík hugsun verður á endanum að daglegu ferli (Flinchbaugh og Carlino, 2006).  

Í þjónustugeiranum hefur straumlínustjórnun það markmið að auðvelda 

viðskiptavinum að kaupa og nota þær vörur og þjónustu sem í boði eru. Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að straumlínustjórnun  hefur marktæk áhrif á samspil 

kostnaðar og gæða, það er gæðin aukast og kostnaðurinn lækkar (Womack, Jones og 

Ross, 2007). Womack og Jones (2005) hafa gefið þjónustuhlutverki 

straumlínustjórnunar heitið Lean consumption, það er hið endalausa ferli að tengja 

saman vörur og þjónustu og koma til móts við þarfir viðskiptavina. Sú hugmynd sem 

liggur að baki þjónustuhluta straumlínustjórnunar er sett fram í sex markmiðum: 
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1. Leysa vandamál viðskiptavina að fullu með því að tryggja að varan og þjónustan 

sé í lagi. 

 
2. Ekki eyða tíma viðskiptavina. 

 
3. Bjóða aðeins upp á það sem viðskiptavinurinn vill. 

 
4. Bjóða aðeins upp á það sem óskað er eftir þegar þörfin krefur. 

 
5. Bjóða upp á það sem þarf, þar sem þörfin er eftir því, þegar þörfin kallar eftir 

því. 

 
6. Koma sífellt með lausnir sem minnka biðtíma og óþægindi viðskiptavina. 

 

Bashin og Burcher (2006) telja að fyrirtæki lendi oft í því að að líta á 

straumlínustjórnun sem ferli fremur en aðferðafræði. Ef hugsað er um hana sem 

aðferðafræði verður straumlínustjórnun að hugsunarhætti (e. way of thinking) innan 

fyrirtækisins og ferlishugsunin ætti síðan að nýtast samhliða hugsunarhættinum. 

Samkvæmt Womack og Jones (2003) snýst hugsunarháttur straumlínustjórnunar (e. 

lean thinking) um að „finna leiðir til að búa til meira og meira fyrir minna og minna 

samhliða því að þjóna sem best þörfum viðskiptavina“ (bls. 15) en áhrifamesti þáttur 

straumlínustjórnunar er virðið sem aðeins viðskiptavinurinn getur skilgreint. Womack 

og Jones benda jafnframt á að mikilvægi virðis hafi á undanförnum áratugum verið 

sniðgengið innan fyrirtækja og meðal stjórnenda þeirra. Nú á tímum eru viðskiptavinir 

orðnir æ kröfuharðari á að vara eða þjónusta uppfylli þarfir og væntingar þeirra og því 

er mikilvægt að framleiðendur skilgreini virði vöru sinnar út frá sjónarhóli 

viðskiptavinarins. 

 

2.5.4.3 Stjórnun viðskiptatengsla 

Á þeim tíma þegar fjöldaframleiðsla var vinsælasta framleiðsluformið virtust gildi 

mannlegra tengsla milli þeirra og viðskiptavina og birgja lúta í lægra haldi fyrir 

áherslum á innleiðingu kerfa til að ná til viðskiptavina. Vinsældir gæðastjórnunar snéru 

dæminu við og gerðu það að verkum að fyrirtæki einbeittu sér ekki aðeins að því að 

ná í viðskiptavini heldur var áherslan sett á að efla sambandið við þá og viðhalda því 

(Öztaysi, Sezgin og Özok, 2011). Einnig mætti segja að örar breytingar og aukin 
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samskipti hafi hvatt fyrirtæki til að leita leiða til að halda í viðskiptavini þar sem ljóst 

var að ef þau gerðu það ekki myndu þau missa viðskiptavinina til annarra fyrirtækja. 

Gummesson (1987) segir enn fremur að þörf hafi verið komin á að endurskilgreina 

markaðshugtakið þar sem það hefði verið skilgreint of þröngt og að sumu leyti á ýktan 

hátt. Hann taldi að endurbæta þyrfti markaðshugtakð út frá lykilhugtökum eins og 

tengslum, gagnvirkni og langtímasambandi. 

Bakgrunnur stjórnunar viðskiptatengsla (e. costumer relationship management, 

CRM) liggur í hugmyndafræði samskiptamarkaðssetningar (e. relationship marketing) 

en sú aðferð snýst um kerfisbundnar leiðir við þróun viðskiptasambanda (Gebert, Geib, 

Kolbe og Brenner, 2003). Oft eru þessi tvö hugtök notuð án aðgreiningar en þó er 

CRM hugtakið oftast notað yfir hina tæknilegu hlið viðskiptatengslanna. 

Hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla grundvallast á því að ódýrara sé að halda 

í viðskiptavini en að afla nýrra (Roberts, Liu og Hazard, 2005). Payne og Frow (2005) 

benda á að það fer eftir því hvernig fyrirtæki ætli sér að nýta stjórnun viðskiptatengsla, 

á hvaða hátt þau skilgreina hugmyndafræðina.. Því fer fjarri að stjórnun 

viðskiptatengsla sé bara einhver tæknilausn sem notuð sé til að ná í og viðhalda 

viðskiptavinasambandi. Hugmyndafræðin snýst um heildrænan samruna eftirtalinna 

atriða: framtíðarsýnar fyrirtækis, heildarskilnings fyrirtækis á eðli virðis viðskiptavina 

út frá fjölbreyttum leiðum, notkunar fyrirtækis á viðeigandi upplýsingastjórnun og 

CRM-kerfum ásamt því að leggja til hágæðastarfsemi og þjónustu (Payne og Frow, 

2005). 

Bera fór á vinsældum stjórnunar viðskiptatenglsa á tíunda áratug síðustu aldar en 

hugmyndafræðin snýst um að stjórna upplýsingum um hvern viðskiptavin og huga að 

öllum þeim snertiflötum sem leiða til tryggðar hans við fyrirtækið (Kotler og Keller, 

2008). Helstu áskoranir sem lúta að notkun hennar eru að finna viðskiptavini sem 

fyrirtækið álítur sig hafa hag af að eiga viðskipti við. Síðan þarf að marka stefnu um 

hvernig fyrirtækið hyggst halda í þessa viðskiptavini og að lokum á hvaða hátt megi 

gera viðskiptin arðbær fyrir báða aðila (Roberts o.fl., 2005). Tengja þarf saman fólk, 

ferla og tækni svo hægt sé að þekkja þarfir viðskiptavina, sem að endingu skilar sér í 

hámarksþjónustu til þeirra. Með því að rækta viðskiptasambandið og veita 

framúrskarandi þjónustu tryggir fyrirtækið að viðskiptavinurinn haldi áfram að eiga 

viðskipti við fyrirtækið. Viðskiptasaga viðskiptavina er auk þess notuð til að auka 



 

 

 
91 

 

skilvirkni og gæði þjónustu (Choy, Lee og Lo, 2004; Robert, o.fl., 2005; Öztaysi o.fl., 

2011). 

Dæmi um þróaðan notanda CRM-hugmyndafræðinnar er flugfélagið American 

Airlines (AA). Þar er hún skilgreind sem langtímaviðskiptaspeki (e. long-term business 

philosophy) sem leggur áherslu á að safna saman, skilgreina og nýta upplýsingar um 

viðskiptavininn á skynsaman hátt, meðhöndla ólíka viðskiptavini með mismunandi 

hætti og bjóða lykilviðskiptavinum upp á hærra þjónustustig og að samtvinna áður talda 

þætti til þess að auka viðskiptahollustu og hagnað. Frá sjónarhóli AA mætti skilgreina 

stjórnun viðskiptatengsla út frá þremur þáttum: 1) að skilja heildarþörf viðskiptavina, 

2) draga fram einsleitan viðskiptavinahóp úr sundurleitum fjölda og 3) beina áherslum 

markaðsaðgerða að þeim viðskiptavinahópi sem skilar mestum hagnaði til 

fyrirtækisins. Þegar stjórnun viðskiptatengsla er sett fram á þennan hátt segir Nairn 

(2002) að hún virðist vera skynsamlegt, hagnýtt og einstaklega hjálplegt kerfi. 

Mörg fyrirtæki hafa tekið upp stjórnun viðskiptatengsla og mistekist hrapallega við 

notkun hennar. Fyrir því geta verið margar ástæður. Til að mynda eyða fyrirtæki oft 

mikilli vinnu og tíma í að safna upplýsingum um viðskiptavini og greina þær en 

gleyma á sama tíma mannlega þættinum sem snýr að því að kynnast viðskiptavinunum 

(Choy, Lee og Lo, 2004; Nairn, 2002). 

 

2.5.4.4 Hugmyndafræði straumlínustjórnunar 

Hugmyndafræðin hefur gjarnan verið sett myndrænt fram sem hús til að sýna fram á 

mikilvægi þess að öll ferli vinni saman og séu í lagi. Ef svo er stendur húsið á traustum 

stoðum, með öðrum orðum: þá virkar hugmyndafræðin sem skyldi (Liker, 2012). 

Straumlínustjórnun hefur verið sett fram á marga vegu en hér fyrir neðan er stuðst við 

framsetningu Flinchbaught og Carlino (2006) í bókinni The Hitchhiker‘s Guide to 

Lean: Lesson from the Road. Öllum hugtökum var haldið inn á myndinni eins og 

upprunaleg mynd gerði ráð fyrir og voru þau hugtök þýdd sem ekki eru þekkt undir 

japönsku heiti. Ekki verður farið í að fjalla um öll hugtökin og aðferðir þeirra heldur 

aðeins þau sem tengjast efnivið þessarar ritgerðar á einn eða anna hátt.  
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Mynd 20. Meginreglur straumlínustjórnunar (Heimild: Flinchbaugh og Carlino, 2006). 

 

Flinchbaught og Carlino (2006) leggja til að litið sé á fimm meginreglur 

straumlínustjórnunar sem grunnstoðir í húsi, það er þak, burðarstólpa, undirlag og 

hringrás. Fyrsta regla straumlínustjórnunar er þak hússins en henni er erfiðast að ná 

tökum á. Megintilgangur hennar er að greina núverandi stöðu fyrirtækis út frá 

heildarmyndinni. Verkefni, aðferðir og flæði eru greind eftir skipulögðu ferli með það 

að markmiði að sjá hvað það er sem viðskiptavinurinn er tilbúinn til að borga fyrir. 

Önnur reglan er vinstri burðarstólpi hússins og snýr að því að eyða sóun á 

kerfisbundinn hátt, eða því sem kallast á japönsku heijunka. Eftir að greining hefur 

farið fram á verkferli starfseminnar er auðvelt að sjá hvar sóunin liggur. Muda er 

japanska orðið yfir sóun en með sóun er átt við allar þær aðgerðir sem framkvæmdar eru 

án þess að þær bæti virði viðkomandi framleiðslu eða þjónustu. Hægt er að vinna á 

sóun með því að nýta aðferðir straumlínustjórnunar og með því að skoða sjö tegundir 

sóunar sem skilgreindar voru hjá Toyota fyrirtækinu á eftirfarandi hátt (Flinchbaugh og 

Carlino, 2006; Liker, 2004; Womack og Jones, 2003): 
 

1. Offramleiðsla: þegar framleitt er meira en þörf er fyrir. 
 

2. Bið: allar tafir sem verða vegna biðar eftir tækjum, hráefni eða fólki sem þarf 

til að verkið haldi áfram. 

Virðing fyrir fólki

Skapa 
þekkingarfyrirtæki

Aðgerðir
Just-in-time

Kerfisbundin
eyðing 
sóunar

Heijunka

JIDOKA

Kerfisbundin
úrlausn 

vandamála

Koma á stöðluðum vinnubrögðum
HVAÐ á að gera og HVERNIG

5S Stöðlun Kaizen

Ánægja viðskiptavina
Viðhalda árangri

Gæði

Afhendingatími Kostnaður
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3. Flutningur: óþarfa vörufærsla frá einum stað á annan sem eykur ekki virði. 
 

4. Vinnsla: óþarfa vinnsla sem stuðlar að auknum kostnaði en eykur ekki 

verðmæti vörunnar fyrir viðskiptavininn. 

5. Birgðir: allir íhlutir sem eru ekki nauðsynlegir til að halda flæðinu gangandi. 
 

6. Hreyfing: öll óþarfa hreyfing sem eykur ekki verðmæti vöru, svo sem 

hreyfing starfsmanna og vinna véla og tækja. 

7. Gallar: þegar vara er gölluð þarf aukalega vinnu við að laga hana. 

 

Jafnframt bætti Liker (2004) áttunda sóunarþættinum við en hann snýr að þekkingu 

starfsmanna: 
 

8. Vannýtt þekking: ef ekki er tekið mark á eða hlustað á starfsmenn er farið á mis 

við hugmyndir, hæfileika, umbætur og þekkingartækifæri. 
 
Undirlag hússins myndar þriðju regluna en tilgangur hennar er að skapa sameiginlegan 

skilning á því hvað eigi að gera og hvernig, það er stöðlun vinnubragða innan 

fyrirtækisins. Stöðlunin kemur fram í því að ákveðin viðmið eru sett um vinnubrögð 

sem ætlast er til að starfsmenn fari eftir. Hægri burðarstólpi hússins geymir reglu 

fjögur sem snýr að kerfisbundinni úrlausn vandamála. Innan straumlínustjórnunar 

er litið á vandamál sem tækifæri sem starfsmenn eigi að takast á við í sameiningu í 

gegnum stöðugar umbætur (japanska: kaizen). Með stöðugum umbótum er í raun verið 

að koma í veg fyrir að vandamálin verði til. Þessi regla snýr að því sama og japanska 

orðið jidoka stendur fyrir, það er að gripið sé inn í framleiðsluferlið um leið og galli á 

því kemur fram. Samkvæmt jidoka hafa starfsmenn leyfi til taka ákvarðanir til að 

fækka mistökum án þess að þurfa alltaf að ráðfæra sig við yfirmann sinn (Liker, 2012; 

Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2013) Fimmta reglan myndar loks hringrásina 

í húsinu. Til að innleiðing straumlínustjórnunar verði varanleg er mikilvægt að 

fyrirtæki nái að virkja hana í sjálfri fyrirtækjamenningunni. Oft falla fyrirtæki í þá gryfju 

að leggja mikla vinnu í að framfylgja fyrstu fjórum reglunum en gleyma svo að læra 

af þeim og skapa þannig menningu í kringum þann lærdóm, það er að mynda 

lærdómsfyrirtæki. Straumlínustjórnun snýst um stöðugan lærdóm í tengslum við 

breytingar og umbætur en það eru þættir sem fyrirtæki hættir aldrei að takast á við enda 

er lærdómurinn „límið“ sem heldur grunnstoðum straumlínuhússins saman 

(Flinchbaugh og Carlino, 2006). 
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Lean Thinking heitir nálgun Womack og Jones (2003) á aðferðafræði 

straumlínustjórnunar sem snýr að virðisstraumum fyrirtækis og er meginatriðum  sett 

fram í fimm skrefum eins og sjá má á eftirfarandi skýringarmynd: 

 

 

Mynd 21. Virðisstraumar (e. lean thinking) (Heimild: Womack og Jones, 2003). 

 

Til að byrja með þarf fyrirtæki að skilgreina virði (e. specify value) vöru eða þjónustu 

út frá því hversu mikið viðskiptavinir eru tilbúnir til að borga fyrir vöruna eða 

þjónustuna miðað við tiltekinn tíma. Næsta skref er að kortleggja virðisstrauma (e. 

identify value stream) samkvæmt þeim aðgerðum sem þarf til að búa til vöru eða 

þjónustu. Varan eða þjónustan fer í gegnum þrjú viðskiptaferli hjá fyrirtæki, 

lausnarferli (hugmynd–þróun–lausn), upplýsingaferli (pöntun–skipulagning–

afhending) og efnislegt ferli (hráefni–afurð) (Liker, 2004; Womack og Jones, 2003). 

Út frá viðskiptaferlinu er hægt að skilgreina þrjár mismunandi aðgerðir sem snúa að 

virði: aðgerðir sem skapa virði, aðgerðir sem skapa ekki virði en eru nauðsynlegar 

og þær aðgerðir sem eru ekki virðisaukandi og því óþarfar. Með greiningu á ferlinu 

stuðlar fyrirtækið að því að draga úr sóun og framfylgja stöðugum umbótum 

(Womack og Jones, 2003). Þriðja skrefið sem Womack og Jones nefna er að ná 

samfelldu flæði milli allra aðgerða sem skapa virði (e. make value flow). Flæðið skal 

vera án tafa og framleiðslan skal miðast við eftirspurn viðskiptavina (e. demand pull). 

Talað er um að viðskiptavinurinn togi vöru eða þjónustu út úr ferlinu í stað þess að 

fyrirtækið ýti henni að viðskiptavininum. Fyrstu fjögur skrefin hafa gagnvirk áhrif 

Skilgreina virði 
viðskiptavinarins

Koma auga á 
virðisstrauma og 

eyða sóun

Ná samfelldu 
flæði í 

framleiðslunni
Framleiða miða 
við eftirspurn

Í átt að 
fullkomnun
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hvert á annað en eftir því sem framfarirnar verða meiri verða viðbrögð starfsmanna 

jákvæðari sem hvetur þá til að leitast við að ná fullkomnun.  

 

2.5.4.5 Aðferðir og tól straumlínustjórnunar 

Flinchbaugh og Carlino (2006) benda á að straumlínustjórnun snúist ekki um sniðugar 

aðferðir og tól heldur þurfi áherslan að vera á því að skilja heildarhugmyndafræðina. 

Skilninginn er síðan hægt að nýta til að velja réttar aðferðir og tól sem henta hverju 

fyrirtæki best. Straumlínustjórnun býr yfir fjölbreyttum aðferða- og tækjabanka en 

aðeins verður vikið að nokkrum þeirra hér á eftir. 

 

Á réttum tíma 

Á réttum tíma (e. Just in time/JIT) er önnur meginstoðin í Toyota-framleiðslukerfinu. 

Henni mætti líkja við verkfærakistu sem inniheldur reglur, tól og verklag sem gerir 

fyrirtæki kleift að framleiða og afhenda vörur í litlum einingum með stuttum 

afhendingartíma og samkvæmt ákveðnum þörfum viðskiptavinarins. Áhersla er lögð 

á að framleiða vörur einungis þegar þeirra er þörf (Liker, 2004). Ef vel tekst til með 

innleiðingu á JIT skilar ferlið gæðavöru, samkvæmt eftirspurn viðskiptavina, með lítilli 

sóun og þannig nær fyrirtækið að þjóna viðskiptavinum sínum vel. Megintilgangur JIT 

er að búa til sjónrænt kerfi sem afhjúpar vandamál þegar þau koma upp (Flinchbaugh 

og Carlino, 2006). Kanban er auk þess tól sem nýtt er til að skipuleggja og styðja JIT-

aðferðina. Kanban, sem er japanskt hugtak yfir spjald eða merki, er ákveðinn 

samskiptamáti sem oft er settur á pappírsörk og er ætlað að innihalda allar þær 

upplýsingar sem eru nauðsynlegar svo starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim í næsta 

skrefi í framleiðsluferlinu, til dæmis hversu mikið skuli panta (Slack, Brandon-Jones 

og Johnston, 2013). Kanban getur farið fram á fleiri formum en pappír en hvert sem 

formið er er tilgangurinn alltaf sá sami: að veita kanban viðtöku á að koma af stað 

hreyfingu í framleiðslunni eða dreifingu á einni einingu af vöru eða þjónustu (Slack, 

o.fl., 2013). 

 

Kortlagning virðisstrauma 

Straumlínustjórnun byggist á kortlagningu virðisstrauma (e. value stream mapping) 

og að skapa stöðugt flæði milli þeirra en með því er tryggt að hvert ferli sé unnið í takt 

við önnur samkvæmt eftirspurn viðskiptavina. Með virðisstraumi er átt við allar þær 
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aðgerðir sem þarf til að útbúa fullbúna vöru, það er flæði hráefna og upplýsinga í 

gegnum ferlið (Chen, Li og Shady, 2010). Með þessari aðferð er sýnt á sjónrænan hátt 

hvernig fyrirtæki skapar virði úr vöru. Aðferðin er mjög áhrifarík og bæði stjórnendum 

og starfsmönnum verður ljóst í hvaða ferlum fyrirtækisins sóun verður til. Samkvæmt 

Womack og Jones (2003) kemur yfirleitt mikil sóun í ljós þegar virðisstraumar eru 

kortlagðir. 

 

Kaizen 

Japanska orðið yfir stöðugar umbætur er kaizen en merking þess er að búa til meira 

virði með minni sóun (japanska: muda) (Womack og Jones, 2003). Kaizen þjálfar með 

starfsmönnum hæfni til þess að vinna í litlum hópum, skrá og bæta ferli, leysa 

vandamál, safna og greina upplýsingar og sýna sjálfstæð vinnubrögð í hópi. Með þessu 

móti færist ákvarðanataka sjálfkrafa til almennra starfsmanna en opin umræða þarf 

að fara fram innan hópsins áður en ákvörðunin er tekin (Liker, 2004). Með öðrum 

orðum verða allir starfsmenn hluti af hugmyndafræðinni en með því að virkja alla í 

kaizen er verið að nýta bæði mannauð og þekkingu á eins víðtækan hátt og hægt er. 

Kjarninn í hugmyndafræði kaizen er að breyta þurfi bæði hugsunarhætti og nálgun á 

umbætur innan fyrirtækis svo kaizen þjóni tilgangi sínum (Liker, 2004). Einnig þurfa 

umbótadrifin fyrirtæki að fylgja þeirri hugsjón að ekkert ferli sé fullkomið heldur sé 

alltaf hægt að gera bragarbót á, jafnvel aftur og aftur (Liker, 2012). Meyer og De Wit 

(2005) benda einnig á að þrátt fyrir að stjórnendur fyrirtækjanna hafi haft 

umbótahugsun í fyrirrúmi alla daga nái hún ekki tilætluðum árangri fyrr en starfsmenn 

í lægri lögum hafi tileinkað sér þá þekkingu sem þarf til að sinna starfinu; eftir það 

geta þeir farið að hugsa um umbætur í daglegu starfi sínu. 

 

Sýnileg stjórnun 

Sýnileg stjórnun (e. visual management) er ein af aðferðum straumlínustjórnunar við 

að gera núverandi eða áætlað ástand í ferlinu sýnilegt öllum. Sýnileg stjórnun á að gera 

það að verkum að hver sem er, hvort sem hann vinnur á tilteknum stað í ferlinu eða 

ekki, á að geta komið að vinnunni og áttað sig fljótt á aðstæðum. Aðferðafræðin er 

sett fram í sýnilegu formi, til að mynda á töflu, tölvuskjá, með blikkandi ljósi eða á 

hvern þann hátt sem fyrirtæki kýs að koma skilaboðum á framfæri (Slack, Brandon-

Jones og Johnston, 2013).  
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Til að sýnileg stjórnun nái settu marki er hægt að nýta ákveðin kerfi sem kallast 

á frummálinu Visual management system (VMS) en kerfið myndar ákveðið utanumhald 

um ýmis atriði sem tengjast starfsstöðvar starfsmanna, það er verkefnastöðu, 

lagerstöðu, bilanir, afhendingartíma, mætingu starfsmanna, árangursmælikvarða og 

tímastjórnun starfsmanna svo eitthvað sé nefnt. VMS getur verið sett fram á marga 

vegu en hún þarf þó alltaf að vera skýr, auðskilin og sýna vel þá stöðu sem er á 

viðkomandi starfsstöð (gemba). Framsetningin getur verið í formi tölfræðigrafa, 

leiðbeininga eða upplýsinga á töflum (Imai, 2012). Óhjákvæmilega fylgir þessari 

aðferð mikið pappírsflóð en hjá Toyota er svo litið á að til þess að starfsmenn séu í 

góðum tengslum við starfsstöð sína þurfi þeir að nýta sér leiðir sem þeir þekkja og 

kunna að nota. Það að starfsmenn safnist saman fyrir framan töflu er talið mun 

áhrifaríkara en að láta þá safnast saman fyrir framan tölvuskjá sem aðeins fáir sjá á 

(Liker og Meier, 2006). 

Ástæða þess að Toyota hefur kosið að nota sýnilega stjórnun er að hún dregur 

fram væntingar, tilgreinir ábyrgð allra þátttakenda og gefur þeim færi á að fylgjast með 

og mæla eigin framfarir. Með mælingum er ekki átt við hið eiginlega mælitæki heldur 

er verið að bjóða starfsmönnum upp á skiljanlega og gegnsæja leið til að fylgjast með 

framvindu sinna mála (Liker, 2012). 

 

 

 

Gemba 

Japanska orðið gemba mætti þýða sem „farðu og skoðaðu“ eða það sem Liker (2004, 

bls. 224) skilgreinir sem „aðstæður sem þarf að skoða til að skilja“ svo hægt sé í 

framhaldinu að taka ákvörðun um þær. Stöðugar umbætur ná aldrei fram að ganga ef 

stjórnendur fyrirtækis eru ekki sýnilegir þar sem framleiðslan eða þjónustan fer 

fram. Í einfölduðu máli er hugmyndin sú að stjórnendur fari um fyrirtækið, skoði ferlið 

og ræði við starfsmenn. Það mikilvægasta varðandi gemba er að þetta sé gert reglulega 

til að koma í veg fyrir vandamál komi upp (Mann, 2010). Gemba ætti að nýta til að 

stjórna, þróa og bæta ferli og mannauð út frá þeirri vitneskju sem leiðtoginn fær 

af raunverulegum aðstæðum, það er eftir að hafa tekið Gemba göngu (Ahmed, 

2014). 
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A3 

Meginhugsun A3 er að athugasemdir eða lausn á vandamáli sé sett fram á hnitmiðaðan 

hátt á einu pappírsblaði. A3 nafngiftin er dregin af stærð pappírsins sem notuð er en 

hún var sú stærsta sem hægt var að koma í gegnum faxvélar á sínum tíma (Liker, 2004), 

sem skipti máli af því að fólk gat þá notað aðferðina þótt það væri ekki á sama stað.. 

Hugmyndafræði A3 gengur út á að leysa vandamál og um leið finna tækifæri til umbóta. 

A3 er byggð á vísindalegri nálgun og henni svipar til nálgunar Demings varðandi 

PDCA hjólið sem er vísindaleg aðferð við að rannsaka og innleiða nýjar lausnir á 

vandamálum. Aðferðin snýst um að byrja á því að safna gögnum og út frá þeim er sett 

fram tilgáta sem er síðan prófuð en meðan á prófuninni stendur eru gerðar mælingar 

sem eiga að styðja nálgunina. Ef niðurstaðan er ásættanleg er henni hrint í framkvæmd. 

Til samanburðar við hvernig PDCA ferlið tekur á vandamálum þá er A3 ætlað að 

ramma inn vandamál með því að draga fram aðalatriðin svo hlutaðeigendur geti áttað 

sig á þeim en mikilvægt er að allir þeir sem tengjast vandamálinu komi að þessari vinnu.  

 

2.5.4.6 Innleiðingarferli straumlínustjórnunar 

 
Reynslan hefur sýnt að það borgar sig ekki að innleiða straumlínustjórnun hjá öllu 

fyrirtækinu í einu heldur er betra að skipta því upp í smærri einingar. Á þennan hátt er 

auðveldara að styðja við innleiðinguna, þjálfa starfsmenn og vera með eftirfylgni við 

ferlið (Graban, 2012). Miðað við margar aðrar aðferðir se snúast um breytingar hjá 

fyrirtækjum og stofnunum hefur straumlínustjórnun þann kost að hún hefur ekki 

truflandi áhrif á vinnu starfsmanna á meðan á innleiðingunni stendur (Swank, 2003). 

Flinchbaugh og Carlino (2006) hafa sett saman vegvísi fyrir innleiðingu 

straumlínustjórnunar en samkvæmt honum fer hún fram í fimm áföngum: 

 

Áfangi 0 – Athugun/undirbúningur 

Í þessum áfanga er metið hvort straumlínustjórnun sé rétta aðferðin til að ná fram 

þeim breytingum í fyrirtækinu sem taldar eru æskilegar. Aðaláherslan er lögð á að 

stjórnendur og starfsmenn kynni sér aðferðafræðina og skoði aðrar skipulagsheildir 

sem vinna samkvæmt straumlínustjórnun. Skipulagsheildir ættu ekki að eyða meira en 

sex mánuðum í þessa undirbúningsvinnu þar sem áhugi starfsmanna á 
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hugmyndafræðinni getur minnkað ef undirbúningurinn tekur lengri tíma (Flinchbaugh 

og Carlino, 2006). 

 

Áfangi 1 – Uppbygging grunnsins 

Stjórnendur verða á þessu stigi að hafa tekið ákvörðun um að innleiða skuli aðferðina. 

Í framhaldi af því setja þeir sig inn í meginreglur straumlínustjórnunar og ákveða 

hvaða aðferðir og tól skuli notuð. Stjórnendur verða að trúa staðfastlega á gagnsemi 

hugmyndafræðinnar því án hvatningar frá þeim gengur innleiðingin ekki upp. Á þessu 

stigi þarf að byrja að vinna að því að straumlínuhugsun verði hluti af menningu 

fyrirtækisins og um leið vekja áhuga starfsmanna á verkefninu. Mikilvægt er að koma 

á góðu upplýsingaflæði svo hægt sé að útskýra hvers vegna þörf sé á breytingum og 

hvernig framganga þeirra verði. Hlutverk starfsmanna í innleiðingunni og ábyrgð 

þeirra er einnig skilgreint á þessu stigi og grunnaðferðir straumlínustjórnunar, til 

dæmis varðandi hvar megi útrýma sóun, eru prófaðar á afmörkuðum sviðum í 

fyrirtækinu. Venjulega tekur þessi áfangi þrjá til níu mánuði (Flinchbaugh og Carlino, 

2006). 

 
Áfangi 2 – Dýpri skilningur 

Stjórnendur ættu nú að hafa sterkan vilja til að innleiða straumlínustjórnun í 

fyrirtækinu. Á þessu stigi hafa starfsmenn öðlast mun meiri skilning á notkun 

aðferðafræði straumlínustjórnunar og þeim verkfærum sem henni fylgir. 

Starfsmönnum ætti nú að vera ljóst hafa áhrif aðferðafræðin hefur. Mikið mæðir á 

stjórnendum enda er mesta hættan á hindrunum í þessum áfanga. Svo árangur náist 

þurfa starfsmenn að þekkja væntingar og stefnu stjórnenda. Þau svið sem byrjuðu að 

innleiða grunnaðferðir straumlínustjórnunar í áfanga eitt geta nú tekið upp þróaðri 

aðferðir. Enn er mikilvægt að upplýsingum um mikilvægi aðferðarinnar sé miðlað um 

alla skipulagsheildina og að niðurstöður úr fyrri áföngum séu sýndar þar sem 

árangursmælingar geta haft sterk áhrif á hegðun starfsmanna. Tímaramminn fyrir þetta 

stig getur verið frá sex mánuðum upp í tvö ár (Flinchbaugh og Carlino, 2006). 

 

Áfangi 3 – Samþætting og styrking 

Skipulagsheildin stendur nú á tímamótum þar sem stöðugleika hefur verið náð í 

straumlínustjórnuninni. Á þessu stigi hefur straumlínustjórnun verið innleidd í öllu 
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fyrirtækinu og stöðugleiki á að vera kominn á bæði ferli og hegðun starfsmanna. 

Einnig hafa starfsmenn tileinkað sér tungumál straumlínustjórnunar og umbótahugsun 

(kaizen) ætti á þessu stigi að koma sjálfkrafa fram hjá starfsmönnum. Daglegur rekstur 

skipulagsheildarinnar á nú að taka mið af aðferðum straumlínustjórnunar og öll 

vandamál sem upp koma á að vera hægt að leysa samkvæmt þeim. Litið er á vandamál 

sem tækifæri til að gera umbætur. Leiðtogahlutverkið er mikilvægt á þessu stigi en 

leiðtogar leiða fólkið í átt að framtíðarsýn á meðan stjórnendur sjá um að viðhalda 

rekstrinum. Leiðtogar verða að hafa tamið sér hugsun straumlínustjórnunar svo þeir 

geti miðlað þekkingu sinni til annarra. Þeir þurfa einnig að hafa skilning á núverandi 

stöðu og framtíðarsýninni og hvernig mögulegt sé að brúa bilið þar á milli. 

Ábyrgðarhlutverkið sem innleiðingarteymin sinntu í byrjun er nú komið á hendur 

leiðtogunum en teymin halda þó áfram að styðja við ferlið, þjálfa starfsmenn og 

samræma verkefni. Áfangi þrjú tekur um það bil tvö til þrjú ár (Flinchbaugh og Carlino, 

2006). 

 

Áfangi 4 – Áframhaldandi meðbyr 

Á lokastiginu er mikilvægt að halda í þann meðbyr sem myndast hefur í 

innleiðingarferlinu og halda áfram að styðja það og styrkja. Straumlínustjórnun á nú 

ekki aðeins að vera hluti af daglegum rekstri heldur fléttast inn í alla ákvarðanatöku. 

Þar sem straumlínustjórnun er ferðalag sem aldrei tekur enda er mikilvægt að viðhalda 

áhuga og löngun starfsfólks til að halda áfram á sömu braut. Sýnilegur árangur getur 

gert starfsmenn og leiðtoga værukæra og finna þarf leiðir til að koma í veg fyrir það. 

Mistök geta komið upp en mikilvægt er að viðurkenna þau, læra af þeim og koma í veg 

fyrir að þau gerist aftur. Straumlínustjórnun verður ekki við haldið nema með 

áframhaldandi þjálfun og fræðslu til starfsmanna en þjálfun er að mati Blanchard og 

Thacker (1999) aðalvopn þeirra fyrirtækja sem ganga í gegnum breytingar. Hlutverk 

og ábyrgð hvers og eins á að vera skýr í hugum starfsmanna. Allar aðferðir 

straumlínustjórnunar eiga nú að vera í notkun og virka á þann hátt að þær skili 

markmiðum skipulagsheildarinnar á árangursríkan hátt. Viðfangsefni og menning 

straumlínustjórnunar stuðlar nú að árangri hvað varðar öryggi, gæði, kostnað, 

afhendingu og jafnvel vörumerkið sjálft (Flinchbaugh og Carlino, 2006). 
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Liker (2004) hefur bent á að mörg fyrirtæki hafi gert tilraunir til að innleiða 

straumlínustjórnun en þær hafi oft verið frekar yfirborðslegar og þar af leiðandi ekki 

skilað árangri. Ástæðan sé að fyrirtækin nýti aðeins aðferðir og tól 

straumlínustjórnunar í stað þess að horfa á hugmyndafræðina sem heildarkerfi sem 

þurfi að flétta inn í menningu fyrirtækisins. Straumlínustjórnun sem byggir á 

hugmyndafræði Toyota-framleiðslukerfisins felur í sér mun meiri breytingu á 

menningu en flest fyrirtæki gera sér í hugarlund. Menninguna þarf því að skoða 

gaumgæfilega til að sjá hvaða þættir innan hennar styðja við að hægt sé að fara í 

innleiðingu á straumlínustjórnun (Liker og Morgan, 2006). Hjá Toyota eru til dæmis 

grunngildi sterkur þáttur í menningu fyrirtækisins og viðskiptavinurinn er eitt þeirra. 

Áhersla á viðskiptavininn er gegnumgangandi í Toyota-hugmyndafræðinni og ekki er 

bara litið á hann sem þann aðila sem kaupi vöruna heldur einnig sem samstarfsmann, 

eins og Liker og Morgan (2006) benda á. Stjórnendur þurfa einnig að vera staðfastir í 

trú sinni á hugmyndafræði straumlínustjórnunar því án stuðnings þeirra munu hvorki 

aðferðir né hegðun starfsmanna breytast við innleiðinguna (Liker, 2012). Stjórnendur 

þurfa að ganga skrefinu lengra en aðrir starfsmenn því þeir hafa vald og hafa 

ákvörðunarvald gagnvart þeim auðlindum sem nauðsynlegar eru til að greiða fyrir 

framgangi innleiðingarinnar. Ef fyrirtæki ætlar sér að skapa menningu þar sem lögð er 

áhersla á viðskiptavininn þarf það að byrja hjá starfsmönnunum enda eru það þeir sem 

eru í tengslum við viðskiptavinina. 
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3. INNFORM-SPURNINGAKÖNNUNIN 
 

Í þessum kafla er fjallað um framkvæmd og niðurstöður spurningakönnunar sem byggir 

á alþjóðlegu INNFORM-rannsókninni sem gerð var meðal lykilstjórnenda í stærstu 

fyrirtækjum Íslands árið 2015. Árið 2007 hafði lengri útgáfa sömu spurningakönnunar 

verið lögð fyrir lykilstjórnendur í stærstu íslensku fyrirtækjunum á þeim tíma og 

niðurstöður þessara tveggja kannana verða bornar saman þar sem við á. Í eftirfarandi 

umfjöllun er talað um INNFORM 2007 þegar rætt er um fyrri INNFORM-könnunina, 

þá sem tekur á tímabilinu 2004-2007. INNFORM 2015 er síðari könnunin sem hefur 

verið framkvæmd hér á landi og tekur á tímabilinu 2010-2014. Sú könnun liggur til 

grundvallar þessari ritgerð og var framkvæmd af höfundi hennar. 

 

3.1. FORSAGA INNFORM-RANNSÓKNARINNAR 
Alþjóðlega INNFORM rannsóknin (e. Innovative Forms of Organizing) hófst um 

miðjan síðasta áratug 20. aldar í Evrópu en rannsókninni var ætlað að skilgreina og gera 

grein fyrir þeim breytingum sem höfðu átt sér stað í nútímafyrirtækjum, skoða 

stjórnunarhætti í nýsköpunarferlinu og gera prófanir á þeim ávinningi sem fékkst út úr 

þessum breytingum (Pettigrew, Bosch, Melin, Numagami, Whittington, Sanchez-

Runde og Ruigrok, 2003; Wittington o.fl., 1999).  

Fyrir tíma INNFORM rannsóknarinnar hafði mikið verið ritað um þær 

breytingar sem höfðu orðið á skipulagi fyrirtækja en fá fræðaskrif voru til sem byggðu 

á langtímarannsóknum og sýndu fram á slíka þróun. Fullyrðingar sem höfðu verið settar 

fram um ný skipulagsform höfðu að mestu leyti verið byggðar á raundæmum frá 

einstökum fyrirtækjum (Wittington, Pettigrew, Peck, Fenton og Conyon, 1999). Einnig 

hafði því verið haldið fram að til að fyrirtæki geti verið samkeppnishæf í nýrri 

heimsmynd verði þau að losa sig undan skrifræði og stýringu sem er einkennandi fyrir 

hefðbundin skipulagsform og þróast áfram í átt að kviku og sveigjanlegu 

skipulagsformi sem styður við og eflir nýsköpun, rannsóknir og þekkingu (Graetz og 

Smith, 2006). 

Breytingarnar í skipulagi fyrirtækja sem lagt var upp með að skoða snéru 

aðvexti upplýsingafyrirtækja í hinu nýja hagkerfi, útvíkkun landfræðilegra marka 

alþjóðlegra fyrirtækja og tilkoma tengslanets (e. network) milli fyrirtækja, sem leituðu 
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eftir meiri sveigjanleika og móttækilegu skipulagsformi. Allt voru þetta þættir sem 

undirstrikuðu þörfina á að skilja innri tengsl milli skipulags, kerfa, ferla og fólks og 

fanga kvikt eðli þessara tengsla í skipulagi fyrirtækja. Með alþjóðlegu INNFORM 

rannsókninni var lögð áhersla á að fá heildarmynd af þessum skipulagsbreytingum en 

þeirri rannsókn var skipt í þrjá hluta: 

 
1. Framfaramarkmið rannsóknarinnar (e. progress aim) var að kortleggja umfang 

nýbreytni skipulagsforma í stórum fyrirtækjum en sú þróun hafði þegar verið byrjuð. 

2. Árangursmarkmið rannsóknarinnar (e. performance aim) var finna að hversu miklu 

leyti nýbreytni í skipulagsformum skilaði sér í betri árangri fyrirtækja. 

3. Ferlismarkmið rannsóknarinnar (e. process aim) var að skoða og skilja ferli í kringum 

stjórnun og skipulag sem miðuðu að þróun frá hefðbundnum skipulagsformum til nýrri 

forma. 

 

Fyrir utan ofangreind markmið byggðist INNFORM-rannóknin á kjarnaspurningum 

ásamt ákveðnu formi skipulagsgreiningar. Þannig var vonast til að hægt væri að þróa 

kenningalegan skilning á og fá raunverulegar niðurstöður um af hverju, hvernig og hver 

þessu nýju skipulagsform væru (Pettigrew o.fl., 2003). 

Meginrannsóknarspurning alþjóðlegu INNFORM-rannsóknarinnar var hvort 

skipulagsform fyrirtækja væri að færast frá hinu klassíska M-formi (e. multi-divisional) 

til N-forms (e. networking). Meginniðurstaðan rannsóknarinnar í heild var að ekki væri 

hægt að staðfesta að róttæk breyting hefði orðið og M-formið hefði tekið yfir. Hins 

vegar benti margt til þess að nýjar leiðir væru að koma fram í skipulagi fyrirtækja og 

að þær þróuðust samhliða eldra skipulagi (Pettigrew o.fl., 2003). Niðurstöðurnar sýndu 

enn fremur þróun í átt að flatara, dreifstýrðara og meira flæðandi skipulags hjá 

fyrirtækjum sem staðsett voru í Evrópu. Til grundvallar þessum breytingum voru 

ferlismiðaðar breytingar sem snérust um bæði lárétt og lóðrétt tengsl og aukna 

upplýsingatækni sem miðaði að umbótum bæði á innraneti fyrirtækja og milli þeirra 

(Pettigrew o.fl., 2003). 
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Mynd 22. Vísar að hinu nýja skipulagsformi (Heimild: Pettigrew o.fl., 2003). 

 
Forsvarsmenn íslensku INNFORM rannsóknarinnar, sem gerð var árið 2007, töldu að 

verkefnið hefði á þeim tíma skilað mikilvægu framlagi á alþjóðagrundu til 

þekkingarsköpunar á skipulagi fyrirtækja (Einar Svansson og Runólfur S. 

Steinsþórsson, 2012) og var því talið verðugt verkefni að gera rannsóknina á Íslandi.  

 

3.2.  INNFORM SPURNINGAKÖNNUNIN Á ÍSLANDI 2004-2007 
INNFORM-spurningakönnunin var framkvæmd á Íslandi á árunum 2004–2007 og náði 

þannig aðeins yfir þriggja ára tímabil öfugt við erlendu INNFORM-rannsóknirnar sem 

gerðar voru í Bandaríkjunum, Evrópu og Japan og tóku til fimm ára tímabils (1992–

1996). Enn fremur er rétt að benda á að INNFORM-spurningakönnunin var lögð fyrir 

á Íslandi heilum áratug síðar en í ofangreindum löndum. 

 
3.2.1. Forkönnun 

Þar sem INNFORM-spurningakönnunin er unnin að erlendri fyrirmynd þurfti að þýða 

spurningalistann yfir á íslensku ásamt því að fá mat á lengd hans áður en hann yrði 
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lagður fyrir í endanlegri mynd. Könnunin var fyrst lögð fyrir nema í grunn- og 

framhaldsnámi í Háskóla Íslands og gátu nemarnir valið um að svara spurningalistanum 

í tíma eða taka hann með sér heim og skila í næsta tíma. Upphaflegi listinn innihélt 36 

spurningar. Í úrtakinu voru 56 nemar en aðeins 11 úrlausnum var skilað og 

svarhlutfallið var því um 20% sem þótti ekki viðunandi. Því var ákveðið að stytta 

listann niður í 22 spurningar og leggja hann fyrir nema í tveimur námskeiðum í 

Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Úrtakið innihélt 126 nema og í þetta 

skipti bárust 40 svör sem samsvaraði 31,7% svarhlutfalli. Í framhaldi af þessari 

forkönnun var talin þörf á að einfalda spurningalistann og því var ákveðið að stytta 

tímabilið sem könnunin næði yfir úr fimm árum í þrjú ár (Einar Svansson, 2008). 

 
3.2.2. Fyrirlögn og úrvinnsla gagna 

Úrtakið fyrir könnunina var unnið upp úr lista sem fenginn var frá Hagstofu Íslands yfir 

300 stærstu launagreiðendur landsins, með tilliti til starfsmannafjölda, í lok árs 2005. 

Fyrirtækin á listanum voru flokkuð eftir tegund atvinnurekenda til að uppfylla skilyrði 

rannsóknarinnar. Að flokkun lokinni uppfylltu 192 fyrirtæki skilyrðin og mynduðu því 

úrtak könnunarinnar.  

Svartímabil könnunarinnar var frá 16. maí til 25. júní 2005. Könnunin var send 

í pósti á æðsta stjórnanda hvers fyrirtækis. Einnig var hverjum þessara stjórnanda 

sendur tölvupóstur þar sem könnunin var kynnt og þeir beðnir um að taka þátt eða koma 

henni í hendur á öðrum stjórnanda innan fyrirtækisins sem hefði yfirsýn yfir það tímabil 

sem könnunin náði til. Spurningalistinn samanstóð af alls 37 spurningum sem innihéldu 

188 breytur. Fyrstu spurningarnar voru bakgrunnsspurningar en þær síðari fullyrðingar 

sem stjórnendur voru beðnir um að taka afstöðu til. Flest svörin voru gefin upp á fimm 

arma jafnbilakvarða (Likert) en einnig voru svör sett fram á raðkvarða og var þá oftast 

verið að bera saman tímabilin. Af þessum sökum var yfirferð spurningalistans frekar 

flókin. 

Ítrekun var send í pósti á fyrirtækin í júní 2005. Jafnframt var reynt að hafa upp 

á stjórnendum í síma eða senda þeim ítrekun í tölvupósti. Af 192 útsendum listum 

bárust 62 svör og svarhlutfallið var því 32,3%, sem þótti viðunandi miðað við erlendu 

INNFORM-kannanirnar sem lagðar höfðu verið fyrir á árunum 1992-1997. 
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3.3.  ÍSLENSKAR RANNSÓKNIR 
Niðurstöður INNFORM 2007 hefur verið nýtt sem efniviður í nokkrar íslenskar 

rannsóknir og verður hér gerð grein fyrir niðurstöðum tveggja sem tengjast efnivið 

þessarar ritgerðar. Einar Svansson (2008) hafði niðurstöður INNFORM 2007 að 

leiðarljósi við skoðun á stefnumiðaðri stjórnun og alþjóðavæðingu í tengslum við 

árangur íslenskra fyrirtækja. Einnig var stjórnun fyrirtækja til skoðunar og kannaðir 

voru afmarkaðir þættir eins og stefnumiðuð bandalög og úthýsing. Rannsóknin leiddi í 

ljós að talsverðar breytingar höfðu átt sér stað á milli áranna 2004 og 2007 og sterkar 

vísbendingar voru um að aukinn árangur hefði náðst og áhersla væri lögð á þætti eins 

og árangursmælikvarða, viðskiptavini og stefnumiðaða stjórnun. Einnig sýndu 

niðurstöður að stefnumiðuð stjórnun hefði jákvæð tengsl við aukinn árangur fyrirtækja, 

það er við þættina formleg stefnu og stefnumiðuð bandalög. Fyrirtæki sýndu aukna 

áhersla á markaðsmál og markaðstengda mælikvarða er áberandi í niðurstöðunum. Svo 

virtist sem aukin áhersla og tengsl væru á milli árangurs og markaðslegra mælikvarða 

fremur er fjármálalega mælikvarða.. Út frá niðurstöðum var ekki hægt að sýna fram á 

að alþjóðavæðingin sýndi marktæk jákvæð tengsl við árangur eða árangursmælikvarða. 

Í grein Einars Svanssonar og Runólfs Smára Steinþórssonar (2012) voru 

INNFORM 2007 gerð skil í heild sinni og niðurstöður hennar settar í samhengi við 

niðurstöður alþjóðlegu INNFORM-rannsóknarinnar. Helstu niðurstöðurnar voru að 

stærstu íslensku fyrirtækin lögðu mesta áherslu á afurðatengt stjórnskipulag og 

viðskiptavininn. Starfaskipulag var einnig mikið notað af fyrirtækjum á þessum tíma. 

Þessar niðurstöður gáfu til kynna að skipulag stórra íslenskra fyrirtækja væri á margan 

hátt sambærilegt við erlend fyrirtæki sem rannsökuð höfðu verið. Jafnframt bentu þær 

til að skipulag fyrirtækja á Íslandi væri í þróun á tímabilinu 2004–2007. 

Verkefnaskipulag var að ryðja sér til rúms á þessum tíma og notkun eignarhaldsfélaga 

var orðin algengari. Af þeim þeim þáttum sem að mældir voru var mannauðsstjórnun 

með mestu áherslubreytinguna á tímabilinu. Niðurstöðurnar sýndu enn fremur litlar 

breytingar á umfangi, úthýsingu og samstarfi milli fyrirtækja og þessar breytingar 

virtust hafa gengið styttra hér á landi en í Evrópu áratugi fyrr. 

Rannsókn Bergdísar Bjarkar Sigurjónsdóttur (2009) snéri að því að skoða tengsl 

mannauðsstjórnunar, þjálfunar og starfsþróunar við framleiðni vinnuafls í íslenskum 

fyrirtækjum. Helstu niðurstöðurnar voru þær að aðferðir mannauðsstjórnunar hefðu 
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marktæk jákvæð áhrif á framleiðni vinnuafls, svo og fjárfesting í þjálfun starfsfólks og 

starfsþróun. 

 

3.4. RANNSÓKNARTILGÁTUR 
Í inngangi ritgerðarinnar var megintilgátan og undirtilgáta settar fram sem ætlunin er 

að rökstyðja með rannsóknartilgátunum í töflu 8. Tilgáturnar eru: 

 
Hafa breytingar á stefnumiðaðri stjórnun og skipulagi eftir hrunið 2008 aukið 

árangur íslenskra fyrirtækja? 

Eru breytingarnar að sýna fram á aukna áherslu á innri ferla og gæðavitund 

fyrirtækja? 
 

Þær rannsóknartilgátur sem ætlunin er að prófa tölfræðilega eru: 

 
Tafla 5. Rannsóknartilgátur ritgerðar 

 
 

3.5.  INNFORM SPURNINGAKÖNNUNIN Á ÍSLANDI 2010-2014 
Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd INNFORM spurningakönnunarinnar árið 

2015 ásamt því að fjalla um þá megindlegu aðferðafræði sem liggur þar að baki. 

Megindlegar rannsóknir eiga rætur að rekja til hugmyndir pósitívisma sem 

byggðar eru á náttúruvísindum. Samkvæmt hugmyndum pósitívisma skal 

rannsakandinn vera óháður efninu, það er hann má ekki hafa áhrif á viðfangsefnið og 

5.
Hafa breytingarnar aukið áherslu á gæði  og endurskipulagningu 
innri vinnuferla?

4.

3.

Hafa breytingarnar aukið áherslu á viðskiptavininn ?

Hafa breytingarnar aukið áherslu á þjálfun  starfsmanna?

RannsóknartilgáturNr.

1.

2.

Hafa breytingarnar leitt til skilvirkara stjórnskipulags  (færri þrepa, 
umboðsveitingar, fléttuskipulags, verkefnaskipulags)?

Hafa breytingarnar aukið áherslu á stefnumótun  (formlega kynningu 
stefnu)?
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það má sömuleiðis ekki hafa áhrif á hann. Enn fremur er lögð áhersla á að skoðanir séu 

talna formi svo hægt sé að beita tölfræði á þær. Samkvæmt nálgun pósitívismi eru 

aðferðir nýttar eins og spurningalistar og gögn sem leyfa tölfræðilega greiningu með 

það að markmiði að staðfesta kenningu sem leiðir að tilgátu sem hægt er að prófa. 

Samkvæmt Easterby-Smith, Thorpe og Lowe (2002) er hægt að nota fjórar 

aðferðir við megindlega gagnasöfnun: viðtöl (e. interviews), próf/mælingar (e. 

test/mesures) spurningakannanir (e. questionaries) og áhorfsaðferð (e. observation) en 

einnig er hægt að nýta gagnasöfn og skjalasöfn. Spurningalistar í spurningakönnunum 

geta ýmist innihaldið spurningar sem byggðar eru á staðreyndum eða skoðunum. 

Spurningar sem byggðar eru á skoðunum geta verið lokaðar eða opnar en lokaðar 

spurningar hafa oft svarmöguleika á Likert-skala. Kosturinn við lokaðar spurningar er 

að þeim er fljótsvarað og auðvelt er að greina þær en gallinn er hins vegar sá að 

niðurstöðurnar sem fást út frá svörunum geta verið yfirborðsleg. 

INNFORM-spurningakönnunin var lögð fyrir öðru sinni árið 2015 en það 

markmið var sett við framkvæmd fyrri könnunarinnar að hún yrði endurtekin hér á landi 

til að sjá hvernig skipulag og umfang íslenskra fyrirtækja þróaðist. Einnig átti 

langtímarannsókn sem framkvæmd væri með sama mælitæki að geta gefið betri 

vísbendingar um hvaða stjórnunaráherslur og stefna gæfi bestan árangur við íslenskar 

aðstæður til lengri tíma litið. Það var jafnframt von rannsakenda að ítarlegri gögn sem 

næðu yfir lengri tíma gætu nýst bæði innlendum og erlendum fræðimönnum og 

stjórnendum. Með tilliti til hins lága svarhlutfalls í INNFORM 2007 var talið 

hugsanlegt að stytta þyrfti spurningalistann til að einfalda fyrirlögnina og þar með auka 

líkur á hærra svarhlutfalli (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). 

Spurningalista INNFORM 2015 má sjá í viðauka 1. 

 
3.5.1. Framkvæmdin 

Sami spurningalisti var notaður í INNFORM 2015 og árið 2007 en hann var þó styttur. 

INNFORM 2015 innihélt þannig 28 spurningar og 125 breytur en áður voru 

spurningarnar 37 talsins. Í þessari ritgerð eru notaðar 16 spurningar úr INNFORM 2015 

sem telja 75 breytur. Sjá má yfirlit yfir þær í töflu 6. 
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Tafla 6. INNFORM spurningakönnunin: Þemu og númer spurninga. 

 
 

Þar sem að sömu spurningar voru notaðar í INNFORM könnuninni 2015 og notaðar 

voru árið 2007 var ekki talin þörf á að kanna þyrfti gildi spurninganna aftur. Við 

styttingu spurningalistans voru forsvarsmenn fyrri könnunarinnar hafðir með í ráðum 

hvaða spurningar mættu taka út. Passa þurfti uppá að forsendur alþjóðlegu INNFORM 

rannsóknarinnar myndi haldast þrátt fyrir að spurningunum yrði fækkað. Til að auka 

svarhlutfall var ákveðið að bjóða svarendum einnig upp á að svara könnuninni á netinu. 

 
3.5.2. Fyrirlögnin 

Listi var fenginn hjá Hagstofu Íslands yfir alla launagreiðendur sem höfðu 50 eða fleiri 

starfsmenn í vinnu árið 2014. Alls voru fyrirtækin 328 en þau voru síðan flokkuð 

samkvæmt skilgreiningu alþjóðlegu INNFORM-rannsóknarinnar um tegund 

atvinnurekenda, það er að um skuli að vera ræða fyrirtæki með innlent eignarhald (e. 

domestically owned enterprises). Eftir stóðu 297 fyrirtæki sem mynduðu úrtak 

könnunarinnar. 

Eftir framkvæmd INNFORM 2007 var forsvarsmönnum ljóst að 

spurningalistinn væri of erfiður yfirferðar þar sem stjórnendur þyrftu að bera saman tvö 

tímabil. Var því ákveðið að stytta spurningalistann fyrir fyrirlögnina árið 2015. 

Svartímabil könnunarinnar var tiltölulega langt eða alls 8 vikur með hléi vegna 

sumarfría: 15. apríl–3. júní og 7.– 14. september 2015. Eintak af könnuninni var sent í 

pósti á skráð heimilisfang allra fyrirtækjanna og stílað á æðsta stjórnanda þess. Einnig 

var tölvupóstur sendur á stjórnendur þar sem könnunin var kynnt, tengill á 

Þróun á stjórnskipulagi

Umboðsveitingar

Innri samskipti og tengsl milli eininga

Starfsmannastjórnun

Stjórnun stefnumiðaðra breytinga
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Spurningalisti
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8, 9 og 10

2, 4, 5, 6, 7
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netkönnunina gefinn upp og þeir beðnir um að taka þátt eða fela öðrum stjórnanda sem 

hefði yfirsýn yfir umrætt tímabil að svara spurningunum. 

Spurningalistinn sem sendur var í pósti var bundinn inn í A4-broti og prentaður 

hjá prentsmiðjunni Litlaprent. Við gerð spurningakönnunar þarf að vanda til verka við 

uppsetningu listans og uppsetningu hans svo þátttakendur skilji bæði spurningar og 

svarkosti til fullnustu (Grétar Þ. Eyþórsson, 2013). Við uppsetningu listans naut því 

rannsakandi aðstoðar frá markaðsdeild Háskólans á Bifröst. Alls voru spurningarnar 28 

talsins á 12 blaðsíðum og voru fyrstu spurningarnar bakgrunnsspurningar en þær síðari 

fullyrðingar sem stjórnendur voru beðnir um að taka afstöðu til. Svarkerfið var eins og 

áður segir samanburður á tímabilum sem var settur upp á hefðbundinn fimm arma 

jafnbilakvarða (Likert) en einnig voru nokkrar spurningar á raðkvarða. Netkönnunin 

var sett upp í LimeSurvey-forritinu en að uppsetningu hennar komu 

Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst auk rannsakanda. Forritið býður upp á 

mismunandi spurningaform svo auðvelt var að samræma formið á póstkönnuninni og 

netkönnuninni. Kerfið heldur utan um netföng svarenda og aðgreinir þau netföng sem 

hafa svarað frá þeim sem eiga eftir að svara og því var áminningarpóstur ekki sendur á 

netföng sem höfðu svarað. Kerfið býður jafnframt upp á nafnleynd sem nýtt var í 

þessari rannsókn enda var ekki ætlunin að greina persónuupplýsingar. 

Áminning var send úr LimeSurvey-kerfinu í byrjun maí þar sem beðið var um 

að fyrirtækin, sem ekki höfðu þá sent inn svör, svöruðu könnuninni. Eftir miðjan maí 

var önnur áminning send og í lok þess mánaðar var hringt í fyrirtækin. Áberandi var 

hversu fáir stjórnendur höfðu orðið varir við póstsenda spurningalistann en margir 

höfðu tekið eftir netkönnuninni og áttu hana „einhvers staðar“ í pósthólfinu hjá sér. 

Einnig var algengt að endursenda þyrfti tengilinn á könnunina eða að beðið væri um að 

hún yrði send á annað tölvupóstfang stjórnanda. Margir stjórnendanna bentu á hversu 

flókinn spurningalistinn væri og að það tæki tíma að afla þeirra gagna sem til þyrfti. 

Ekki reyndist auðvelt að ná í stjórnendur í síma í lok maí enda var sumarfrístímabilið 

að hefjast og því var tekin ákvörðun um að taka netkönnunina niður og gera hlé á henni. 

Gögnin sem fengist höfðu í netkönnuninni voru vistuð og innsendir spurningalistar 

geymdir. Netkönnunin var sett af stað aftur og áminning send á stjórnendur 7. 

september og könnunin var opin til 14. september. Alls bárust 100 svör af 297 útsendum 

listum og svarhlutfallið var því 29,7% sem taldist viðunandi. 
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Þess ber að geta að í báðum íslensku INNFORM-rannsóknunum voru 

spurningalistar sendir á nánast allt þýðið en í alþjóðlegu INNFORM-rannsóknunum var 

notað úrtak stærstu fyrirtækja í hverju landi. Svarhlutfall beggja íslensku rannsóknanna 

er með því hæsta sem fengist hefur úr INNFORM-rannsóknum á heimsvísu en til 

samanburðar má nefna að í Bandaríkjunum var svarhlutfallið aðeins 7% (Einar 

Svansson og Runólfur S. Steinþórsson, 2012). 

Almennt séð hefur spurningakönnun þann helsta kost að vera einföld leið til 

gagnaöflunar. Svarendur og rannsakandi þurfa ekki að samræma tíma sinn við gerð 

hennar, engir annmarkar eru á könnuninni vegna áhrifa frá rannsakanda og svarandinn 

hefur gott næði til að svara. Hins vegar er helsti ókosturinn sá að svarhlutfall er yfirleitt 

lágt (Churchill, 2002). Jafnframt hafa Burns og Bush (2006) bent á að svarhlutfall er 

oft lægra í fyrirtækjakönnunum þar sem tímaskortur og álag dregur yfirleitt úr að 

könnunum sé svarað. 

 
3.5.3. Úrvinnsla 

Af þeim 100 svörum sem bárust voru 32 úr póstsendu könnuninni og 68 úr 

netkönnuninni. Einn af kostum netkönnunar umfram hefðbundna póstkönnun er hversu 

fljótleg úrvinnsla hennar er (Grétar Þ. Eyþórsson, 2013). Gögnin úr netkönnuninni voru 

færð yfir í Excel-forritið og svör úr póstkönnuninni voru slegin inn í sama skjal. Afstaða 

var tekin til ógildra svara við innslátt hvers lista. Enginn listi var í heild sinni ógildur 

en þó kom fyrir að svör við ákveðnum spurningum voru ógild ef krossað hafði verið 

við tvo eða fleiri liði þar sem aðeins átti að merkja við einn. Slík tilvik voru þó fá. 

Innslátturinn var síðan prófaður með því að farið var yfir annan hvern lista úr 

póstkönnuninni og hann borin saman við upphaflegan innslátt. Engar villur komu upp 

við þá rýni og því voru ekki fleiri prófanir gerðar. 

Tölfræðiúrvinnsla fór fram í forritinu SPSS. Notuð var að nokkrum hluta 

tölfræðigreining út frá marktektarprófum, það er t-próf paraðra úrtaka (e. paired sample 

t-test). Paraður samanburður er notaður til að ákvarða hvort meðaltöl tveggja 

mismunandi spurninga sem nota sama svarkvarða og svarað er af sama aðila séu 

tölfræðilega ólík. Fylgni (e. correlation) var reiknuð með Pearson r en fylgnistuðullinn 

gefur til kynna hversu sterk fylgnin er og hvort um jákvætt eða neikvætt samband sé að 

ræða. Því nær gildinu 1 sem fylgnistuðullinn er, því sterkari er fylgnin. Myndræn 

framsetning niðurstaðna var framkvæmd í Excel (Amalía Björnsdóttir, 2013).  
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3.5.4. Ferli INNFORM 2015 

 

 
 

Mynd 23. Ferli INNFORM 2015 (framsetning höfundar). 

 
3.5.5. Niðurstöður spurningakönnunar 

Hér á eftir eru niðurstöður könnunarinnar kynntar og ræddar í tengslum við 

rannsóknartilgáturnar. Einnig eru niðurstöður kannananna árið 2007 og 2015 bornar 

saman þar sem það á við. Í lokin er ályktun rannsakanda um niðurstöður INNFORM 

2015 sett fram. 

 

Bakgrunnsbreytur 

Spurning 4 var innihélt breytur sem snérist um stærð fyrirtækja út frá fjölda starfsmanna 

en þróunin hefur verið eins og neðangreind mynd sýnir: 

 

Listi fenginn hjá 
Hagstofu Íslands yfir 

stærstu fyrirtæki 
landsins

Úrtak myndað

Spurningalisti 
INNFORM 2007 

yfirfarinn og breytt 
fyrir INNFORM 2015

Netkönnun sett upp í 
forritinu LimeSurvey

Spurningakönnun sett 
upp, prentuð og sett í 

póst

Ítrekun send í nokkur 
skipti á netföng 

stjórnenda fyrirtækja 
ásamt því að hringt var 

í þá

Gögnum safnað saman 
og niðurstöður settar 

upp í excel

Unnið úr niðurstöðum 
og sett upp í gröf
SPSS nýtt fyrir 

tölfræði úrvinnslu

Gögnin túlkuð og 
skrifaður texti með 

hliðsjón af 
tölfræðilegri 
framsetningu
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Mynd 24. Þróun á stærð fyrirtækja 2004–2014. 

 

Á árunum 2004–2014 fóru fyrirtækin minnkandi hvað starfsmannafjölda varðar og er 

þar mest minnkunin á miðju þrepinu, það er fyrirtækja sem hafa 101–200 starfsmenn. 

Ef aðeins er litið á árin 2010–2014 má sjá að fyrirtækin stækkuðu dálítið á því tímabili. 

Árið 2010 fjölgaði fyrirtækjum sem höfðu 100 eða færri starfsmenn um 17%. Ekki var 

mikil hreyfing á þeim fyrirtækjum sem voru með 201 eða fleiri starfsmenn á þessu 11 

ára tímabili en þó má glögglega sjá að fyrirtækin fóru stækkandi fyrir hrun. 

 

 
Mynd 25. Samanburður á rekstrarárangri fyrirtækja á árunum 2010–2014. 
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Í spurningu 28 áttu stjórnendur að meta hversu mikið betri eða lakari rekstrarárangur 

fyrirtækja þeirra væri í samanburði við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Eins og 

sést á mynd 25 töldu 59% fyrirtækja rekstrarárangur sinn vera aðeins betri eða miklu 

betri en hjá öðrum fyrirtækjum. Aðeins 6% töldu rekstrarárangurinn vera aðeins lakari 

og 34% álitu hann svipaðan. Þessar niðurstöður gefa því vísbendingu um að staðan hafi 

verið nokkuð góð hjá þeim fyrirtækjum sem svöruðu spurningunni. 

 
Afstöðufullyrðingar 

Úr INNFORM-spurningalistanum 2015, sem innihélt 28 spurningar í heildina, eru 

nýttar 16 spurningar til að svara rannsóknarspurningunum. Stjórnendur voru oftast 

látnir taka afstöðu til spurninganna út frá fimm svarmöguleikum á Likert-skalanum. Í 

INNFORM-spurningalistanum var neikvæðasta svarið stundum sett lengst til vinstri 

og stundum lengst til hægri til að koma í veg fyrir hugsanlega kerfisbundna skekkju. 

Hér á eftir er slík framsetning hins vegar leiðrétt og svörin alltaf sett eins fram með 

jákvæðu svörin lengst til hægri (síðast) til að auðvelda lestur og samanburð. Til að 

auðvelda lestur á niðurstöðunum eru svör sem sýna mat svarenda fyrir árið 2010 auk 

þess sýnd með ljósbláum lit en með dökkbláum lit ef svörin sýna stöðuna árið 2014 að 

mati svarenda. Þegar gerður er samanburður milli INNFORM-rannsóknanna 2015 og 

2007 er tölur fyrir þá síðari merktar með ljósappelsínugulum lit fyrir árið 2004 og 

dökkappelsínugulum fyrir árið 2007. Til að stuðla enn frekar að skilningi og gera 

framsetninguna auðlesanlega eru þær niðurstöður sem sýna svör fyrir tímabilið í heild 

litaðar með grænum lit. Þegar niðurstöður sýna annaðhvort mun milli áranna 2010–

2014 sem hefur verið handreiknaður eða marktækan tölfræðilegan mun á milli tímabila 

eru þær litaðar með fjólubláum lit. 

 
3.5.5.1 Rannsóknartilgáta 1 

Hafa breytingarnar leitt til skilvirkara stjórnskipulags (færri þrep, umboðsveiting, 

fléttuskipulag, verkefnaskipulag)? 

 

Til að svara rannsóknartilgátu 1 var horft til sjö spurninga í INNFORM-2015 sem taka 

á þáttum í stjórnskipulagi fyrirtækja. 

Í spurningu 5 voru stjórnendur beðnir um að meta að hvaða marki formlegt 

stjórnskipulag fyrirtækis tæki mið af átta helstu tegundum stjórnskipulags árin 2010–

2014. Til samanburðar eru niðurstöður frá árunum 2004–2007 einnig settar fram (sjá 
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mynd 26). Við fyrstu sýn virðist súluritið sýna sams konar sveiflur, það er annars vegar 

milli áranna 2004 og 2010 og hins vegar áranna 2007 og 2014. Tvennar ástæður geta 

legið að baki þessum samskonar sveiflum: Fyrir það fyrsta getur þetta súlurit gefið 

glögga mynd af hruninu þar sem allar 2010-súlurnar fara niður miðað við súlurnar fyrir 

árið 2007 en þó er landsvæðaskipulagið þar undantekning og möguleg skýring á því er 

gefin hér á eftir. Hin ástæðan getur verið að um sálfræðilega skekkju svarenda 

(stjórnenda) sé að ræða. Svarendur gátu valið á milli fimm svarmöguleika, frá engri 

áherslu til mikillar áherslu, sem lýstu því að hve miklu marki stjórnskipulag þeirra tæki 

mið af átta tegundum stjórnskipulags. Vel má vera að stjórnendur hafi ýkt þá þætti sem 

þeir gáfu svar við þar sem þeim var gefinn kostur á að gefa bara svar við þeim þáttum 

sem sneru að þeirra stjórnskipulagi og máttu því skilja aðra þætti eftir án svara. Af þeim 

sökum getur verið um að ræða skekkju þegar heildarsvörun INNFORM 2015 er dregin 

saman. Rannsakandi hallast þó frekar að því að ástæðan fyrir dýfunni árið 2010 sé ytri 

þættir, það er hrunið, fremur skekkja svarenda og verða rök færð fyrir því síðar í þessum 

kafla. 

Niðurstöður sýndu að flest íslensku fyrirtækin lögðu áherslu á stjórnskipulag 

sem byggist á vörum og þjónustu og fer úr 77% upp í 86% á árunum 2010–2014. Óhætt 

er að segja að þessar niðurstöður bendi sterklega til þess að þessi tegund skipulags hafi 

verið ráðandi hjá stórum íslenskum fyrirtækjum. Þó má benda á, eins og mynd 26 gefur 

til kynna, að þegar litið er á öll árin eru sveiflurnar ekki það miklar að hægt sé að tala 

um marktækan mun. Mikil áhersla var lögð á viðskiptavininn árið 2007 og hafði þá sú 

áhersla aukist um 21% frá því 2004. Eftir hrunið kom dýfa og áherslan sem hafði verið 

á viðskiptavininum fór niður í 49%, sem samsvarar 26% lækkun, en hún jókst síðan 

aftur um 6% árið 2014. Líkleg skýring á afurðatengdum (vörur/þjónusta og 

viðskiptavinurinn) sveiflum fyrirtækja er að fyrirtæki hafi meira horft inn á við eftir 

hrun og lagt meiri áherslu á skilvirkni og hagkvæmni í rekstri með lækkun kostnaðar. 

Vísbendingar virðast þó vera uppi um að fyrirtæki séu að auka áhersluna á 

viðskiptavininn aftur.  

Starfaskipulag hefur verið algengt stjórnskipulagsform hjá íslenskum 

fyrirtækjum og því vekur athygli hversu mikið dregur úr notkun þess á milli áranna 

2007 og 2010 eða um 18%. Notkun þess jókst svo aftur úr 57% árið 2010 í 66% árið 

2014 eða um 9%. Erfitt reyndist að útskýra þá breytingu sem varð á notkun 
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starfaskipulagi til hlítar nema þó að því leyti að mismunandi hlutfall, það er fjöldi 

fyrirtækja, liggur til grundvallar stærð fyrirtækja fyrir hvort tímabil. 

Fléttu- og verkefnaskipulag eiga það sammerkt að vera ferlamiðuð en 

fléttuskipulag þróast oft upp úr verkefnaskipulagi. Eins og sést á mynd 26 þá sýna 

niðurstöður fyrir árin 2010-2014  flétta ein af tveimur skipulagstegundum sem fór upp 

fyrir súlur úr 2007 könnuninni. Á árunum 2010–2014 varð aukning á notkun á 

fléttuskipulaginu úr 26% í 39% en notkun á þessari skipulagstegund lækkað aðeins um 

5% á milli áranna 2007–2010. Árið 2007 stóð notkun á verkefnaskipulagi í 53% en 

notkunin fór síðan niður í 37% eftir hrun. Möguleg skýring á því kann að vera að eftir 

hrunið hafi verkefnum hreinlega fækkað miðað við það sem áður var. Bæði sýna þessi 

skipulagsform sterka viðleitni fyrirtækja til skilvirkni og áherslu á innra starf sem er í 

takt við tíðarandann eftir hrun. Aukning hafði einnig orðið á notkun bæði samstæðu 

skipulags og eignarhaldsfélaga á tímabilinu en ef horft er á allt tímabilið (2004–2014) 

urðu engar markverðar breytingar, sem er í sjálfu sér athyglisverð niðurstaða í ljósi þess 

umrótatíma sem árin spanna. 

 

 
Mynd 26. Breytingar á stjórnskipulagi íslenskra fyrirtækja 2004–2014. 

 

Notkun á svæðisskiptu skipulagi jókst öll árin sem um ræðir eða úr 26% 2004 í 41% 

árið 2014. Þessar niðurstöður vekja eftirtekt þar sem meiningin á bak við landssvæða 

skipulagið er milli landa og átti því að leiða í ljós erlenda starfsemi fyrirtækja. Sú 

meining getur skýrt aukninguna á árunum fyrir hrun en erfiðara er að færa fyrir því rök 



 

 

 
117 

 

eftir hrunið. Skýringin á þessu gæti þó verið sú að svarendur bindi markaðssvæði sitt 

einungis við Ísland og því er rökrétt að áhersla á landsvæði hafi aukist eftir hrun. 

Rannsakandi kannaði hvort hægt væri að leita skýringa á aukinni áherslu á 

svæðaskipulag í spurningum 23 og 24 en báðar mæla þær alþjóðavæðingu fyrirtækja. Í 

þeim áttu stjórnendur að taka afstöðu annars vegar til fjölda landa þar sem fyrirtækið 

hefði virkar starfsstöðvar og hins vegar hversu stórt hlutfall af heildarsölu væri utan 

heimamarkaðar. Í svörum við spurningu 23 kom fram að yfir 70% fyrirtækja árið 2014 

voru með starfsstöð í einu landi, sem er samdráttur uppá 76% frá árinu 2010. Engar 

aðrar markverðar niðurstöður komu fram og því sáust ekki vísbendingar um að fyrirtæki 

væru að víkka út starfsemi sína með því að setja upp starfstöðvar erlendis. Í spurningu 

24 var spurt um hve stórt hlutfall af heildarsölu fyrirtækis væri utan heimamarkaðar. 

Eins og sést á myndinni 27 hefur sala utan heimamarkaðar dregist saman frá árinu 2004. 

Athygli vekur að fyrirtækin raða sér annaðhvort á lægsta hlutfallsbilið (1–20%) eða á 

það hæsta (81–100%) öll árin. Einnig sýnir myndin að fyrirtæki hafa í minna mæli sótt 

á erlenda markaði eftir hrun en í tæplega helmingi tilvika segjast fyrirtækin enga sölu 

hafa utan heimamarkaðar á árunum 2010 (43%) og 2014 (44%).  

 

 
Mynd 27. Sala utan heimamarkaðar 2004–2014. 

 

Spurningar 23 og 24 gefa því ekki vísbendingar um að á árunum eftir hrun, eða til ársins 

2014, hafi alþjóðavæðing íslenskra fyrirtækja farið vaxandi. Á hinn bóginn mætti segja 

að íslensk fyrirtæki hafi haft töluverða erlenda starfsemi árið 2014 þar sem um 56% 
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fyrirtækja voru með einhverja starfsemi utan Íslands. Það er þó samdráttur upp á 11% 

frá árinu 2007.  

Til að varpa ljósi á stjórnunarspönn íslenskra stórfyrirtækja er hægt að skoða 

spurningu 2 en þar áttu stjórnendur að svara því hversu mörg þrep væru á milli forstjóra 

og neðsta þrepsins í stjórnskipulaginu. Niðurstöður sýndu að stjórnskipulag flestra 

íslenskra fyrirtæki var myndað út frá þremur eða fjórum lögum og því var eins farið 

árin 2010 og 2014. Á árunum 2004 og 2007 voru þrepin einnig yfirleitt 3–4 en þó var 

stundum um 5 þrepa stjórnskipulag að ræða.  

 

 
Mynd 28. Fjöldi þrepa í stjórnskipulagi fyrirtækja 2004–2014. 

 

Einnig er hægt að leita svara varðandi stjórnunarspönn fyrirtækjanna með því að skoða 

spurningu 1 en þar var spurt um fjölda þeirra stjórnenda sem heyrðu beint undir 

forstjóra eða æðsta stjórnanda án nokkurrar milligöngu. Á mynd 29 má sjá að hjá 

flestum fyrirtækjum hafði æðsti stjórnandi 4–5 undirmenn en undirmönnum fjölgaði að 

meðaltali á tímabilinu eða úr 6,8 árið 2010 í 8,3 árið 2014. 
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Mynd 29. Fjöldi stjórnenda sem heyra undir æðsta stjórnanda. 

 

Til að svara rannsóknartilgátu 1 er einnig hægt að horfa til þess að hvaða marki 

stjórnendur undirdeilda hafa umboð til athafna. Spurning 8 leitar svara við því að hvaða 

marki stjórnendur undirdeilda hafa umboð til ákvarðana varðandi starfsemina. Eins og 

mynd 31 gefur til kynna höfðu stjórnendur mikið umboð til aðgerða varðandi 

starfsemina í 45% tilvika árið 2014 og en hlutfallið var 33% árið 2010. Minnst var 

hlutfallið hjá fyrirtækjum sem veittu stjórnendum undirdeilda fullt umboð eða aðeins 

3% bæði árin sem tímabilið tók til. Hlutfall þeirra fyrirtækja sem veittu stjórnendum 

sínum ekkert umboð hafði minnkað úr 17% árið 2010 í 12% árið 2014 og að sama skapi 

hafði þeim fyrirtækjum fækkað sem höfðu gefið stjórnendum nokkuð umboð til 

aðgerða eða úr 30% í 22% árið 2014. Þegar litið er á samanburð INNFORM 2007 og 

2015 sést að umboðsveiting stjórnenda undirdeilda varð algengari eftir því sem á leið. 

Eins og mynd 30 sýnir varð aukning um 9 aukning bæði á jafnri ábyrgð stjórnenda og 

höfuðstöðva og því að stjórnendum væri falið mikið umboð til aðgerða á tímabilinu 

2004–2014. 
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Mynd 30. Umboð stjórnenda undirdeilda til ákvörðunartöku varðandi starfsemina. 

 

Í spurningu 9 voru stjórnendur beðnir að tilgreina að hvaða marki stjórnendur 

undirdeilda hefðu umboð til stefnumótandi ákvarðana í fyrirtækinu. Algengara hafði 

orðið að stjórnendum undirdeilda væri veitt mikið umboð til stefnumótandi ákvarðana 

en hlutfallið jókst úr 11% í 17% árið 2014. Þeim stjórnendum sem fengu ekkert umboð 

til stefnumótandi ákvarðana hafði fækkað úr 33% í 26%. Hlutfall þeirra stjórnenda sem 

höfðu nokkurt umboð varðandi stefnumótandi ákvarðanir stóð í stað á tímabilinu eða í 

40% og að sama skapi sýna niðurstöður að þeim stjórnendum sem höfðu jafna ábyrgð 

á við höfuðstöðvarnar hafði fækkað lítillega eða úr 16% í 15% árið 2014. Á árinu 2014 

sést að eitt fyrirtæki af þeim sem svöruðu spurningakönnuninni hafði veitt stjórnendum 

undirdeilda sinna fullt umboð til stefnumótandi ákvarðana. Til samanburðar sést að á 

árunum fyrir hrun veitti rúmlega þriðjungur fyrirtækjanna stjórnendum undirdeilda 

ekkert umboð til stefnumótandi ákvarðana. Í því ljósi er þó áhugavert að sjá hversu stórt 

hlutfall fyrirtækja veitti stjórnendum mikið umboð til aðgerða árið 2007 eða 24%. 
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Mynd 31. Umboð stjórnenda undirdeilda til stefnumótandi ákvarðana. 

 

Niðurstöður spurninga 8 og 9 varðandi umboðsveitingu stjórnenda undirdeilda gefa því 

vísbendingar um að íslensk fyrirtæki hafi á tímabilinu í auknum mæli einfaldað 

starfsemi sína með því að veita undirdeildum umboð til athafna. Stjórnendum var oftar 

treyst fyrir ákvörðunartöku varðandi starfsemina og algengara var að stjórnendur 

undirdeilda ynnu með höfuðstöðvum að stefnumótandi ákvörðunum. 

Til að svara rannsóknartilgátu 1 var enn fremur könnuð fylgni á milli tegundar 

stjórnskipulags og umboðsveitinga undirdeilda, annars vegar umboðs til ákvarðana í 

starfseminni og hins vegar til stefnumótandi ákvarðana. Í ljós kom að aðeins var jákvæð 

marktæk fylgni milli fléttuskipulags og umboðsveitingar til undirdeilda. Einnig 

reyndist vera marktæk jákvæð fylgni milli fléttu og umboðsveitingar bæði til ákvarðana 

í starfseminni og stefnumótandi ákvarðana. Aðrar tegundir stjórnskipulags sýndu engin 

tengsl við umboðsveitingu stjórnenda. 
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Tafla 7. Fylgni milli tegundar stjórnskipulags og umboðsveitingar undirdeilda. 

 
 

Eins og fylgnimælingar í töflu 7 sýna er marktæk fylgni milli fléttuskipulags og 

umboðsveitingar til ákvörðunartöku varðandi starfsemina miðað við 95% öryggismörk. 

Flétta hafði einnig sterka marktæka fylgni við umboðsveitingu til stefnumótandi 

ákvarðana miðað við 99% öryggismörk. Jafnframt sýndi fylgnimælingin marktæka 

fylgni milli fléttu og umboðsveitingar til beggja þátta og var þar um sterka fylgni að 

ræða miðað við 99% öryggismörk. Verkefnaskipulag sýndi fylgni miðað við 95% 

öryggismörk við báða umboðsveitingarþættina. Eignarhaldsfélag sýndi einnig fylgni 

við 95% öryggismörk við heildarþátt umboðsveitingar og umboð til stefnumótandi 

ákvarðana. Rannsóknartilgáta 1 er því studd að hluta til með tilliti til fléttu, 

verkefnaskipulagi og eignarhaldsfélagi. 

 

3.5.5.2 Rannsóknartilgáta 2 

Hafa breytingarnar aukið áherslu á stefnumótun (formlega kynningu stefnu)? 

 

Í spurningu 15 var spurt um ýmsa þætti mannauðsstjórnunar, þar á meðal kynningu á 

meginhlutverki og megingildi fyrirtækisins fyrir starfsfólki. Niðurstöðurnar voru 

athyglisverðar þar sem í ljós kom að aðeins 52% fyrirtækja kynntu meginhlutverk fyrir 

starfsmönnum og 51% kynnti megingildi fyrir öllu starfsfólki. Niðurstöðurnar eru 

sérstaklega athyglisverðar þegar þær eru bornar saman við INNFORM 2007 en í henni 

sögðust 78% fyrirtækjanna kynna meginhlutverk fyrir starfsfólki og 67% kynntu 

megingildi.  

 

Tegundir stjórnskipulags r p n r p n r p n

Vörur og þjónusta -0.108 0.395 64 0.010 0.935 64 -0.198 0.117 64

Landssvæði 0.008 0.954 60 0.000 0.998 60 0.013 0.922 60

Störf (t.d. fjármál, framleiðsla, sala) 0.104 0.415 64 0.140 0.270 64 0.047 0.714 64

Flétta (e. matrix) 0.440 0.001** 58 0.317 0.015* 58 0.463 0.000** 58

Verkefni (e. project) 0.258 0.041* 63 0.244 0.054 63 0.216 0.089 63

Viðskiptavinir (t.d. fyrirtæki, einstaklingar) 0.096 0.451 64 0.039 0.759 64 0.130 0.306 64

Samstæða sjálfstæðra fyrirtækja 0.122 0.353 60 0.085 0.517 60 0.132 0.313 60

Eignarhaldsfélag (móðurfélag margra fyrirtækja) 0.282 0.029* 60 0.228 0.080 60 0.274 0.034* 60

*p<0,05          **p<0,01 

Umboð undirdeilda 2014
Umboð undirdeilda til ákvörðunartöku 

varðandi starfsemina 2014
Umboð undirdeilda til stefnumótandi 

ákvarðana 2014
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Mynd 32. Kynning stefnu fyrir öllu starfsfólki. 

 

Einnig var spurt um aukningu á notkun meginhlutverks og megingilda fyrir tímabilið 

2010–2014 í spurningu 15. Eins og sést á mynd 33 benda allar mælingarnar til þess að 

kynning á meginhlutverki og megingildum fyrir starfsmönnum sé fremur á undanhaldi 

hjá stórum íslenskum fyrirtækjum og sýna niðurstöður lækkun úr 62% árið 2010 í 54% 

árið 2014.  

 

 
Mynd 33. Formleg stefna. Breyting á mikilvægi síðan árið 2010. 
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Til að svara rannsóknartilgátu 2 var fylgnimæling gerð á formlegri stefnu og 

rekstrarárangri. 

 
Tafla 8. Fylgni milli formlegrar stefnu og rekstrarárangurs. 

 
 

Eins og tafla 8 sýnir reyndist ekki vera marktækur munur á milli formlegrar stefnu og 

rekstrarárangurs fyrirtækja og er því rannsóknartilgáta 2 ekki studd. 

 

3.5.5.3 Rannsóknartilgáta 3 

Hafa breytingarnar aukið áherslu á þjálfun starfsmanna? 

 

Til að svara rannsóknartilgátu 3 var spurning 14 skoðuð en í henni áttu stjórnendur að 

svara hversu háu hlutfalli af heildarveltu fyrirtækið ráðstafaði í þjálfun starfsmanna og 

starfsþróun. Glögglega má sjá að á tímabilinu ráðstöfuðu flest stóru íslensku fyrirtækin 

minna en 0,9% af heildarveltu til þjálfunar en fyrirtækjunum í þessum flokki fækkaði 

þó úr 56% árið 2010 í 48% árið 2014. Árið 2014 varð mest aukning meðal þeirra 

fyrirtækja sem ráðstöfuðu 1–1,9% af heildarveltunni til þjálfunar en hlutfallið fór úr 

21% upp í 30%. Nokkuð svipaðar niðurstöður fengust varðandi hina flokkana á 

umræddum árum.  

 

Formleg stefna r p n

Formleg stefna 2014 0.110 0.390 63

Hlutverk kynnt 2014 0.117 0.352 65

Gildi kynnt 2014 0.102 0.429 63

Aukning á mikilvægi meginhlutverks 0.074 0.559 64

Aukning á mikilvægi megingilda 0.013 0.919 62

*p<0,05          **p<0,01 

Rekstrarárangur
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Mynd 34. Hlutfall af heildarveltu ráðstafað til þjálfunar starfsfólks. 

 

Í spurningu 15 var spurt um aðferðir mannauðsstjórnunar sem notaðar væru í 

fyrirtækinu en í b-lið þeirrar spurningar áttu stjórnendur að meta mikilvægi 

stjórnendaþjálfunar og/eða fræðslu. Á mynd 35 má sjá hvernig svörin dreifðust fyrir 

þennan lið. Flest fyrirtækjanna eða um 52% töldu að lítil aukning hefði orðið á 

mikilvægi stjórnendaþjálfunar frá árinu 2010 en 24% þeirra töldu að mikil aukning 

hefði orðið á mikilvægi hennar. Því má segja að 76% aukning hafi orðið á mikilvægi 

þessarar aðferðar mannauðsstjórnunar á milli áranna 2010 og 2014. 

 

 
Mynd 35. Mikilvægi stjórnendaþjálfunar/fræðslu milli áranna 2010 og 2014. 



 

 

 
126 

 

 

Einnig er hægt að skoða spurningu 16 þar sem spurt var um hver framleiðni vinnuafls 

væri í fyrirtækinu miðað við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Á mynd 36 sést að 

55% fyrirtækja töldu hana hafa aukist miðað við önnur fyrirtæki árið 2014 en hlutfallið 

var 44% árið 2010. 

 

 
Mynd 36. Framleiðni vinnuafls í samanburði við önnur fyrirtæki í sömu grein. 

 

Til að svara rannsóknartilgátu 3 var gerð fylgnimæling milli þjálfunar starfsmanna og 

framleiðni en niðurstöður þeirrar mælingar má sjá í töflu 11. 

 
Tafla 9. Fylgni milli þjálfunar starfsmanna og framleiðni. 

 
 

Niðurstöður sýna að hvorki reyndust vera marktæk tengsl milli stjórnendaþjálfunar og 

framleiðni né hlutfalls veltu sem lagt var í starfsmannaþjálfun og framleiðni á árunum 

2010 og 2014. Rannsóknartilgáta 3 er því ekki studd. 

Þjálfun starfsmanna r p n r p n

Stjórnendaþjálfun/ -fræðsla árið 2014 -0.126 0.379 51 -0.018 0.900 50

Stjórnendaþjálfun/ -fræðsla árið 2010 0.131 0.375 48 0.118 0.425 48

Hlutfall af veltu í þjálfun 2014 0.060 0.664 55 0.042 0.765 54

Hlutvall af veltu í þjálfun 2010 0.045 0.747 54 0.092 0.509 54

*p<0,05          **p<0,01 

Framleiðni 2014 Framleiðni 2010
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3.5.5.4 Rannsóknartilgáta 4 

Hafa breytingarnar aukið áherslu á viðskiptavininn? 

 

Í spurningu 10 var leitað svara við því hvaða árangursmælikvarða stjórnendur 

rekstrareininga áttu að nota við markmiðssetningu fyrir árin 2014 og 2010. Einn 

árangursmælikvarðinn var ánægja eða hollusta viðskiptavina. Eins og sjá má á mynd 

37 var mikil áhersla lögð á að stjórnendur mældu ánægju viðskiptavina og hlutfallið 

jókst úr 71% árið 2010 upp í 83% árið 2014.  

 

 
Mynd 37. Árangursmælingar með tilliti til viðskiptavina. 

 

Til að svara rannsóknartilgátu 4 er einnig hægt að skoða áherslur íslenskra fyrirtækja á 

afurðatengt stjórnskipulag sem byggist á viðskiptavininum.  
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Mynd 38. Afurðatengdar áherslur í stjórnskipulagi. 

 

Eins og sjá má á mynd 38 lögðu íslensk fyrirtæki mikla áherslu á vöru og þjónustu í 

stjórnskipulagi sínu og jókst hlutfallið hvað það varðar úr 77% upp í 86% á tímabilinu. 

Minni áhersla var lögð á viðskiptavininn en það hlutfall jókst um 6% milli áranna. 

Til að svara rannsóknartilgátu 4 var enn fremur könnuð fylgni á milli 

stjórnskipulags þar sem áhersla var lögð á viðskiptavininn og rekstrarárangurs 

fyrirtækja. 

 
Tafla 10. Fylgni milli stjórnskipulags með áherslu á viðskiptavininn og rekstrarárangurs. 

 
 

Eins og tafla 10 sýnir reyndist ekki marktæk fylgni milli rekstrarárangurs og 

stjórnskipulags þar sem lögð var áhersla á viðskiptavininn. Viðskiptavinaáherslan árið 

2014 var þó nálægt því að vera marktæk eða p=0.068 miðað við 95% öryggismörk. 

Rannsóknartilgáta 4 er því ekki studd. 

 

Áhersluþáttur stjórnskipulags r p n

Viðskiptavinir (t.d. fyrirtæki, einstaklingar) árið 2014 0.230 0.068 64

Viðskiptavinir (t.d. fyrirtæki, einstaklingar) árið 2010 0.160 0.210 63

*p<0,05          **p<0,01 

Rekstrarárangur
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3.5.5.5 Rannsóknartilgáta 5 

Hafa breytingarnar aukið áherslu á gæði og endurskipulagningu innri vinnuferla? 

 

Í spurningu 11 var leitað svara við því að hvaða marki lárétt tengsl væru í gildi á milli 

undirdeilda fyrirtækja og stjórnendur voru beðnir um að meta nokkra þætti út frá sínu 

fyrirtæki. Mynd 39 sýnir breytingar frá árinu 2010 á mikilvægi þess að nota lárétt 

tengsl. Mest varð aukningin á milli deilda við að samræma sameiginleg innkaup á 

tímabilinu en þar jókst hlutfallið úr 52% upp í 66% árið 2014. Einnig varð aukning á 

milli deilda hvað varðar miðlun markaðstengsla, eða úr 45% í 51%, og samræming á 

notkun kynningar- og auglýsingaherferðar jókst á tímabilinu úr 38% upp í 47% árið 

2014. Mest varð aukningin hvað varðar að miðla hæfni og auðlindum milli höfuðstöðva 

og undirdeilda, eða úr 57% í 72%, og miðlun rannsókna og þróunar milli undirdeilda 

jókst úr 41% í 49% á tímabilinu. Minnst varð aukningin á milli undirdeilda hvað 

framleiðsluna varðaði en þar var hún aðeins 5%. Jafnframt jókst samnýting 

fyrirliggjandi dreifileiða úr 61% árið 2010 í 71% árið 2014. Niðurstöðurnar gefa því 

vísbendingar um að fyrirtæki hafi í auknum mæli samþætt starfsemina með notkun 

láréttra tengsla milli undirdeilda. 

 

 
Mynd 39. Tegund láréttra tengsla milli undirdeilda. 
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Í spurningu 12 voru stjórnendur beðnir um að segja til um hvernig stjórnun upplýsinga 

væri háttað í þeirra fyrirtæki og meta ákveðna þætti út frá þeirri áherslu sem lögð væri 

á þá innan fyrirtækisins. Mynd 40 sýnir að mesta aukningin var hvað varðar notkun 

pappírslausra viðskipta í samskiptum fyrirtækja við birgja og/eða viðskiptavini en þar 

hækkaði hlutfallið úr 30% í 54% árið 2014. Notkun sameiginlegrar stefnu í 

upplýsingatækni varð einnig algengari en hlutfallið jókst úr 67% árið 2010 upp í 79% 

árið 2014. Einnig varð aukning upp á 13% hvað varðar notkun upplýsingatæknikerfa 

til miðlunar og fyrirtækjum sem dreifðu fréttabréfi um allt fyrirtækið fjölgaði um 14%. 

 

 
Mynd 40. Stjórnun upplýsinga innan fyrirtækja. 

 

Í spurningu 15 var spurt um ýmsar aðferðir við mannauðsstjórnun. Mynd 41 sýnir 

hlutfall þeirra fyrirtækja sem notuðu aðferðir mannauðsstjórnunar árið 2014. Algengust 

var notkun funda þvert á deildir eða í 59% tilvika en sjaldgæfust var notkun á innri 

markaði, það er skipulögð færsla fólks og færni á milli undirdeilda, sem 37% fyrirtækja 

stunduðu. 
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Mynd 41. Aðferðir mannauðsstjórnunar í notkun árið 2014. 

 

Áhugavert er að skoða svörin við spurningu 15 nánar en rannsakandi skipti svörunum 

niður í þrjá hópa. Í fyrsta hópnum voru svör þeirra fyrirtækja sem töldu aðferðir 

mannauðsstjórnunar hafa orðið minna mikilvægar síðan árið 2010. Eins og sjá má á 

mynd 42 fengust engin afgerandi svör út frá niðurstöðum þessa hóps. Í öðrum hópnum 

voru fyrirtæki sem töldu mikilvægi aðferða mannauðsstjórnunar ekki hafa tekið neinum 

breytingum. Þær aðferðir sem fengu hæsta skorið í þessum flokki, með tilliti til engra 

breytinga, voru innri vinnumarkaður (42%) og innranet (43%).  
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Mynd 42. Notkun á aðferðum mannauðsstjórnunar árið 2014. 

 

Mest afgerandi voru svörin í þriðja hópnum en í honum voru þau fyrirtæki sem töldu 

mikilvægi aðferða mannauðsstjórnunar hafa aukist. Á mynd 42 sést að mesta aukningin 

varð í notkun á stjórnendaþjálfun en 76% fyrirtækja töldu hana hafa orðið mikilvægari 

síðan árið 2010. Í 59% tilvika töldu fyrirtæki mikilvægi liðsvinnu stjórnenda og/eða 

sérfræðinga hafa aukist en 63% þeirra álitu fundi þvert á deildir vera mikilvægari árið 

2014 en árið 2010. Einnig töldu um 55% fyrirtækja mikilvægt að nota innri 

vinnumarkaði og í 50% tilvika notuðu fyrirtæki innranet. 

Til að svara rannsóknartilgátu 5 var leitað svara í spurningum 6 og 7 sem 

fjölluðu um að hvaða marki fyrirtæki hefðu endurgert vinnuferla sína á tímabilinu og 

að hve miklu leyti sú endurskipulagning hefði skilað árangri. Eins og sést á mynd 43 

höfðu um 60% fyrirtækja endurgert vinnuferla sína að talsverðu eða miklu leyti á 

árunum 2010–2014. 
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Mynd 43. Endurgerð vinnuferla árin 2010-2014. 

 

Árangur af endurskipulagningu var metinn af stjórnendum í spurningu 7. Eins og sést 

á mynd 44 töldu allir stjórnendurnir sem svöruðu spurningunni að árangur hefði náðst 

með endurskipulagningunni. Ekkert fyrirtæki sem svaraði spurningunni taldi að enginn 

eða lítill árangur hefði hlotist af henni og því voru þeir kvarðar ekki hafðir með á 

myndinni. 

 

 
Mynd 44. Árangur af endurskipulagningu vinnuferla. 
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Til að svara rannsóknartilgátu 5 var einnig könnuð fylgni á milli þátta sem höfðu áhrif 

á gæði fyrirtækja og árangurs af endurskipulagningu vinnuferla. Í ljós kom að marktæk 

fylgni var á milli árangurs af endurskipulagningu og stjórnun upplýsinga fyrir bæði árin 

2010 og 2014 en niðurstöður fylgnimælingarinnar má sjá í töflu 14. Rannsóknartilgáta 

5 er því studd hvað varðar stjórnun upplýsinga. 

 
Tafla 11. Fylgni milli gæða þátta og árangurs af endurskipulagningu vinnuferla. 

 
 

Þar sem gæði eru byggð upp hjá fyrirtækjum út frá fleiri þáttum en þeim sem lágu til 

grundvallar tilgátu 5 var krosstöflu (e. Pearson correlation) með fylgnimælingu stillt 

upp fyrir þætti úr öllum tilgátunum fimm og þær tengdar við formlega stefnu. Allir 

gæðaþættirnir miða við stöðuna árið 2014. 

 
Tafla 12. Fylgni milli gæða og formlegrar stefnu. 

 
 

Þættir sem mynda gæði r p n

Lárétt tengsl 2014 0.040 0.748 67

Lárétt tengsl 2010 -0.006 0.965 65

Upplýsingastjórnun 2014 0.272 0.022* 71

Upplýsingastjórnun 2010 0.249 0.038* 70

Aðferðir mannauðsstjórnunar 2014 0.162 0.169 74

Aukning á notkun aðferða 
mannauðsstjórnunar frá 2010

0.103 0.420 63

*p<0,05          **p<0,01 

Árangur af endurskipulagningu 
vinnuferla

Þættir sem mynda gæði r p n r p n r p n

Gæði 2014 0,378 0.001** 81 0,358 0.003** 66 0,434 0.000** 64

Umboð undirdeilda 2014 0,117 0,336 69 0,231 0,081 58 0,397 0.002** 57

Hlutfall af veltu í þjálfun 2014 0,084 0,514 63 0,156 0,220 64 0,192 0,135 62

Viðskiptavinur 2014 0,207 0,068 78 0,244 0.050* 65 0,210 0,098 63

Lárétt tengsl 2014 0,146 0,258 62 0,072 0,586 60 0,400 0.002** 58

Upplýsingastjórnun 2014 0,309 0.012* 66 0,392 0.001** 65 0,423 0.001** 63

Aðferðir mannauðsstjórnunar 2014 0,665 0.000** 84 0,259 0,059 54 0,188 0,182 52

Aukning á notkun aðferða 
mannauðsstjórnunar frá 2010

0,055 0,685 57 0,463 0.000** 64 0,568 0.000** 62

*p<0,05          **p<0,01 

Formleg stefna 2014 Aukning á mikilvægi meginhlutverks Aukning á mikilvægi megingilda
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Niðurstöður sýndu sterka fylgni, miðað við 99% öryggismörk, við aukningu á 

mikilvægi kynningar á megingildum og var marktækur munur á aukningu þess 

mælikvarða við fimm af átta þáttum sem tengjast gæðum, en þeir fimm þættir eru: 

umboðsveiting, lárétt tengsl, upplýsingastjórnun, aukin notkun á aðferðum 

mannauðsstjórnunar og við heildarþátt gæða. Aukning á kynningu meginhlutverks 

hafði marktæk jákvæð tengsl við gæði, stjórnun upplýsinga, aukningu á notkun aðferða 

mannauðsstjórnunar og viðskiptavininn. Athyglisvert er að viðskiptavinurinn hafði 

marktæka fylgni í þessum mælikvarða þar sem ekki var hægt að sýna fram á fylgni í 

tilgátu 4. Ástæða þess getur verið sálfræðileg skekkja svarenda sem rætt var um í tilgátu 

1. Einnig sýndu niðurstöður afgerandi tengsl milli gæða og formlegrar stefnu, miðað 

við 99% öryggismörk, sem og milli formlegrar stefnuvið upplýsingastjórnun og 

aðferðir mannauðsstjórnunar. 

 Eftir að niðurstöður INNFORM 2015 lágu fyrir og ljóst var að markverðustu 

niðurstöðurnar voru þær að fyrirtæki sýndu sterka tilhneigingu til að nota fléttu- og 

verkefnaskipulag ásamt því að notkun gæðaþátta jókst ákvað rannsakandi að setja upp 

krosstöflu milli þátta sem mynda gæði og verkefna- og fléttuskipulags: 

 
Tafla 13. Fylgni milli gæða og fléttu- og verkefnaskipulags. 

 
 

Eins og sjá má á fylgnimælingunum í töflu 13 er sterk fylgni milli heildarþátts gæða 

árið 2014 og beggja skipulagstegunda, það er fléttu- og verkefnaskipulags. Einnig var 

Þættir sem mynda gæði r p n r p n r p n r p n

Gæði 2014 0.370 0.001** 73 0.418 0.000** 69 0.352 0.001** 79 0.446 0.000** 76

Gæði 2010 0.226 0.055 73 0.318 0.008** 69 0.238 0.034* 79 0.344 0.002** 76

Umboð undirdeilda 2014 0.440 0.001** 58 0.408 0.002** 55 0.258 0.041* 63 0.195 0.131 61

Umboð undirdeilda 2010 0.320 0.016* 56 0.398 0.003** 54 0.102 0.434 61 0.141 0.281 60

Hlutfall af veltu í þjálfun 2014 0.179 0.174 59 0.299 0.025* 56 0.258 0.039* 64 0.338 0.007** 62

Hlutvall af veltu í þjálfun 2010 0.179 0.180 58 0.310 0.020* 56 0.184 0.148 63 0.289 0.023* 62

Viðskiptavinur 2014 0.237 0.044* 73 0.152 0.214 69 0.434 0.000** 79 0.492 0.000** 76

Viðskiptavinur 2010 0.233 0.048* 73 0.210 0.083 69 0.336 0.002** 79 0.469 0.000** 76

Lárétt tengsl 2014 0.374 0.003** 61 0.381 0.003** 58 0.266 0.031* 66 0.220 0.080 64

Lárétt tengsl 2010 0.011 0.932 59 0.200 0.135 57 0.077 0.548 64 0.183 0.152 63

Upplýsingastjórnun 2014 0.173 0.178 62 0.147 0.267 59 0.195 0.113 67 0.253 0.042* 65

Upplýsingastjórnun 2010 -0.028 0.828 61 0.152 0.250 59 0.130 0.297 66 0.259 0.037* 65

Aðferðir mannauðsstjórnunar 2014 0.097 0.462 60 0.131 0.330 57 0.096 0.441 66 0.254 0.042* 64

Aukning á notkun aðferða 
mannauðsstjórnunar frá 2010 0.340 0.010* 56 0.281 0.040* 54 0.090 0.490 61 0.064 0.627 60

*p<0,05          **p<0,01 

Flétta 2014 Flétta 2010 Verkefni 2014 Verkefni 2010
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heildarþáttur gæða árið 2010 með sterka fylgni við báðar skipulagstegundirnar. Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingu um að þau fyrirtæki sem hafa tekið upp fléttu- eða 

verkefnaskipulag hafi einnig innleitt gæði í fyrirtækinu. Þegar litið er á einstaka þætti 

gæðamælingarinnar er jákvæð fylgni, miðað við 99% öryggismörk, milli 

umboðsveitingar árið 2014 og fléttuskipulags árið 2014. Einnig er sterk fylgni milli 

fléttu árið 2014 og láréttra tengsla árið 2014. Miðað við neikvæðar niðurstöður gagnvart 

áherslu fyrirtækja á viðskiptavininn sýnir ofangreind fylgnimæling enn fremur sterka 

fylgni milli viðskiptavina árið 2014 og verkefnaskipulags árið 2014. Út frá þessum 

niðurstöðum er hægt að álykta sem svo að fyrirtæki hafi verið farin árið 2014 að rétta 

úr kútnum eftir hrunið og einbeita sér að viðskiptavinum á nýjan leik. Ekki reyndist 

vera marktæk fylgni milli fléttuskipulags (árin 2014 og 2010) og upplýsingastjórnunar 

(árin 2014 og 2010) og eru það athyglisverðar niðurstöður í ljósi þess hve flókið 

fléttuskipulagið getur orðið og því mikilvægt að fyrirtæki búi yfir góðri 

upplýsingastjórnun. 

 

3.5.6. Hlutaályktun/samantekt 

Þegar á heildina er litið sýna niðurstöðurnar marktæk tengsl milli gæða og formlegrar 

stefnu, bæði hvað varðar kynningu á megingildum og meginhlutverki. Athyglisvert var 

að sjá hve sterk tengsl voru á milli umboðsveitingar og fléttuskipulags en einnig voru 

marktæk tengsl milli umboðsveitingar og verkefnaskipulags og eignarhaldsfélaga. 

 

Hafa breytingar á stefnumiðaðri stjórnun og skipulagi eftir hrunið árið 2008 

bætt árangur íslenskra fyrirtækja? 

Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að formlegt stjórnskipulag íslenskra fyrirtækja 

hafi tekið breytingum á tímabilinu 2010–2014 en áhersluaukning varð á öllum 

tegundum stjórnskipulags á tímabilinu. Flest fyrirtækjanna nýttu vöru og þjónustu sem 

áhersluþátt í skipulaginu en niðurstöður sýndu þó ekki fram á neinar verulegar 

breytingar á þeirri áherslu milli ára. Þrátt fyrir að mikil áhersla væri lögð á vöru og 

þjónustu minnkaði áherslan á viðskiptavininn mikið frá árinu 2007 en þó virðist hún 

aðeins aukast á tímabilinu 2010–2014. Athyglisvert er að sjá þann samdrátt sem varð á 

notkun starfaskipulags. Á árinu 2010 hafði dregið úr slíkri notkun um 18% frá árinu 

2007 á sama tíma og fyrirtækin fóru minnkandi en starfaskipulag er sú tegund 

stjórnskipulags sem hefur einkum verið vinsæl hjá smærri fyrirtækjum. Einnig vakti 
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athygli sú aukning sem orðið hefur á notkun svæðaskipulags. Leitað var skýringa í 

spurningum sem snéru að alþjóðavæðingu en niðurstöður þeirra gáfu ekki til kynna að 

alþjóðavæðing fyrirtækja hefði aukist á tímabilinu. Vera má að skilningur stjórnenda á 

spurningunni hafi verið misvísandi og að þeir hafi talið að spurt væri um svæðaskipulag 

innan Íslands en ekki utan landsins. Þrátt fyrir að niðurstöður varðandi skipulagstegund 

samstæðu og eignarhaldsfélaga hafi ekki sýnt fram á miklar breytingar eru þær samt 

athyglisverðar í ljósi þess að þessar skipulagstegundir hafa verið tengdar við útrás en 

notkun þeirra minnkaði þó lítið eftir hrun.Veruleg aukning varð á notkun fléttu- og 

verkefnaskipulags og sýndu niðurstöður fram á marktæk tengsl milli þessara 

skipulagstegunda og umboðsveitingar stjórnenda. Umboðsveiting stjórnenda jókst á 

tímabilinu og mest hvað varðaði að stjórnendur fengju mikið umboð til ákvörðunartöku 

um starfsemina. Einnig hafði umboð stjórnenda til ákvarðana í stefnumótun aukist en 

þó í minna mæli heldur er umboðsveiting varðandi starfsemina. 

Áhugaverðar niðurstöður komu fram um þá áherslu sem fyrirtæki leggja á að 

kynna meginhlutverk og megingildi fyrir starfsmönnum en þær sýndu að aðeins 

helmingur fyrirtækja kynnti hlutverk (52%) og gildi (51%) fyrir starfsmönnum á 

tímabilinu 2010–2014. Það er töluverð lækkun á hlutfalli miðað við fyrra tímabil en 

árið 2007 kynntu 78% fyrirtækja meginhlutverk og 67% megingildi fyrir 

starfsmönnum. Þegar svörin voru brotin niður kom fram að hjá 54% fyrirtækja hefði 

mikilvægi þess að kynna hlutverk og megingildi fyrir starfsmönnum aukist síðan árið 

2010. Þegar könnuð var fylgni á milli formlegrar stefnu og rekstrarárangurs fyrirtækja 

kom í ljós að hún reyndist ekki marktæk. 

Almennt sýna niðurstöðurnar að þjálfun starfsmanna stóð í stað á tímabilinu þótt 

mælikvarðanir sýni lækkun eða hækkun. Á hinn bóginn er vísbending um að mikilvægi 

stjórnendaþjálfunar hafi aukist milli ára en 76% fyrirtækja töldu svo vera. Jafnframt lék 

áhugi á að vita hvort að þjálfun starfsmanna hafði skilað sér í aukinni framleiðni 

vinnuafla. Þrátt fyrir að fyrirtæki hafi ekki aukið það hlutfall (af veltu) sem þeir setja í 

þjálfun starfamanna sýna niðurstöður þó fram á að framleiðni starfsmanna hafi aukistá 

tímabilinu 2010-2014. Fylgnimælingar sýndu þó ekki fram á marktæka fylgni milli 

þjálfunar starfsmanna og framleiðni, hvorki fyrir árið 2010 né 2014. 

Árangursmælikvarðar sýna að fyrirtæki hafa aukið áherslu sína á að taka miða 

af viðskiptavininum í mælingum fyrirtækja en niðurstöður sýndu 12% aukningu á 

tímabilinu. Einnig var aukin áhersla lögð á viðskiptavininn í stjórnskipulagi fyrirtækja 
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en í flokkunum „vörur og þjónusta“ og „viðskiptavinir“ var aukning upp á 15% 

samanlagt fyrir árið 2014. Ekki reyndist vera marktæk fylgni milli stjórnskipulags sem 

leggur áherslu á viðskiptavininn og rekstrarárangurs fyrirtækja.  
 Síðast en ekki síst átti INNFORM 2015 að leiða í ljós hvort breytingar á 

skipulagi, stefnumótun og árangri fyrirtækja hefði leitt til aukinnar áherslu á gæði og 

endurskipulagningu innri vinnuferla. Niðurstöðurnar sýna að aukin notkun hefur verið 

á láréttum tengslum meðal íslenskra fyrirtækja og ber þar hæst tengslin milli 

höfuðstöðva og undirdeilda til að miðla hæfni og auðlindum (72%), tengsl til að 

samnýta fyrirliggjandi dreifileiðir (71%) og tengsl við að samræma sameiginleg 

innkaup milli undirdeilda (66%). Fylgnimælingar sýndu ekki fram á marktæka fylgni 

milli láréttra tengsla og árangurs af endurskipulagningu fyrirtækja. Næst voru 

niðurstöður gagnvart stjórnun upplýsinga skoðaðar en þar kom fram töluverð aukning 

milli ára. Mest hafði aukist notkun á upplýsingatæknikerfum og að fyrirtæki hefðu 

sameiginlega upplýsingastefnu. Niðurstöður sýndu enn fremur fram á marktæka fylgni 

milli stjórnunar upplýsinga og árangurs af endurskipulagningu vinnuferla. Einnig voru 

aðferðir mannauðsstjórnunar skoðaðar. Flest notuðu fyrirtækin fundi þvert á deildir árið 

2014 eða í 59% tilvika en fæst notuðu skipulagða færslu fólks og færni milli deilda eða 

í 40% tilvika. Þegar skoðaðar eru breytingar á mikilvægi aðferða mannauðsstjórnunar 

síðan 2010 til ársins 2014 kemur fram að fyrirtækjunum þótti mikilvægast að þjálfa 

stjórnendur sína eða í 76% tilvika, næst komu fundir þvert á deildir með 63% og því 

næst liðsvinna stjórnenda og/eða sérfræðinga með 59%. Minnsta vægið fékk notkun á 

innraneti eða í 50% tilvika. Hvorki reyndist vera marktæk fylgni milli aðferða 

mannauðsstjórnunar né aukningar á mikilvægi mannauðsstjórnunar frá árinu 2010 og 

árangurs af endurskipulagningu vinnuferla. Loks sýndi könnunin að endurskipulagning 

vinnuferla hefði farið fram hjá nánast öllum fyrirtækjunum sem svöruðu og öll töldu 

þau að árangur hefði náðst af endurskipulagningunni. 

 

Hafa breytingarnar sýnt fram á að aukin áhersla sé lögð á innri ferla og gæðavitund 

fyrirtækja? 
Athyglisverðar og afgerandi niðurstöður fengust þegar skoðaður var heildarþáttur gæða 

og tengsl hans við formlega stefnu. Þrátt fyrir að marktæk fylgni hafi ekki fengist úr 

fylgnimælingum á formlegri stefnu, þjálfun starfsmanna og viðskiptavininum sýna 

mælingarnar fram á veruleg tengsl milli formlegrar stefnu og þeirra þátta sem leitt geta 
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til gæða hjá fyrirtækjum. Sterk marktæk fylgni er á aukningu á mikilvægi kynningar á 

megingildum og gæðaþátta sem tengjast umboðsveitingu, láréttum tengslum, 

upplýsingastjórnun, aukinni notkun á aðferðum mannauðsstjórnunar og við heildarþátt 

gæða. Aukning á kynningu meginhlutverks hafði marktæk jákvæð tengsl við gæði, 

viðskiptavini, stjórnun upplýsinga og aukningu á notkun aðferða mannauðsstjórnunar. 

Einnig sýndu niðurstöður afgerandi tengsl milli heildar þátt gæða og formlegrar stefnu, 

miðað við 99% öryggismörk, sem og mærktæk tengsl milli formlegrar stefnu og við 

upplýsingastjórnun og aðferðir mannauðsstjórnunar.  

 Þegar heildarniðurstöður INNFORM 2015 lágu fyrir og þær höfðu verið 

dregnar saman varð ljóst að fyrirtækin hefðu í auknum mæli lagt áherslu á ferlastýrt 

skipulag og sýnt aukna tilhneigingu á innri ferla. Sterk fylgni var á milli fléttu- og 

verkefnaskipulags og heildarþátts gæða árið 2014. Einnig sýndu niðurstöður sterka 

fylgni milli viðskiptavina og notkunar á verkefnaskipulagi. Þegar heildarþáttur gæða 

var brotinn upp kom í ljós marktæk fylgni milli fléttu árið 2014 og umboðsveitingar, 

viðskiptavina, láréttra tengsla og aukinnar notkunar á mannauðsstjórnun. 

Verkefnaskipulag árið 2014 sýndi auk þess marktæka fylgni við þættina: 

umboðsveitingu, hlutfalls af veltu sem sett er í þjálfun starfsmanna, viðskiptavininn og 

lárétt tengsl. Þó vakti athygli að ekki reyndist vera marktæk fylgni milli 

upplýsingastjórnunar og fléttu, þrátt fyrir að mikilvægt sé að fyrirtæki sem nýta sér slíkt 

skipulag búi yfir góðri upplýsingastjórnun. 
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4.  RAUNDÆMI: KAUPÞING/ARION BANKI 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir hinum eigindlega hluta rannsóknarinnar og þeirri 

aðferðafræði sem lá að baki framkvæmd viðtalanna sem tekin voru. Kaupþing banki 

/Arion banki var notað sem tilvik í þessari rannsókn og voru viðtöl tekin við fyrrverandi 

og núverandi stjórnendur bankans. Til skoðunar verða þær breytingar sem átt hafa sér 

stað á skipulagi bankansá tímabilinu 2003–2014 en auk viðtalanna var rýnt í 

ársskýrslur, bækur og fréttatengt efni. 

Í þessari ritgerð er fjallað um breytingar sem orðið hafa á skipulagi íslenskra 

fyrirtækja á tímabilinu 2010–2014 út frá INNFORM-rannsókninni 2015 og í 5. kafla 

verða niðurstöður þeirrar rannsóknar bornar saman við skipulagsbreytingar sem urðu 

hjá Arion banka á sama tímabili. Kaupþingshluti raundæmisins er tengdur að nokkru 

leyti við niðurstöður INNFORM 2007 í hlutaályktun þessa kafla en að öðru leyti verður 

ekki frekar fjallað um niðurstöður viðtalanna hvað Kaupþing varðar. Rannsakanda þótti 

mikilvægt að láta tímabilið sem um ræðir í viðtölunum ná aftur til árins 2003, þegar 

Búnaðarbankinn og Kaupþing sameinuðust, til að sýna hversu miklar breytingar 

bankinn hefur gengið í gegnum en hann hefur þróast frá því að vera alþjóðlegt fyrirtæki 

yfir í að vera banki með starfsemi á litlum innanlandsmarkaði. 

 

Þessu 12 ára tímabili (árin 2003-2014) er skipt niður í 5 skeið: 

• 2003-2004: Fyrsta árið eftir sameiningu Kaupþings og Búnaðarbankans en 

þá bar bankinn nafnið KB bank. 

• 2005-2007: Árin marka hátind á útrás bankans en þá bar bankinn nafnið 

Kaupþing banki. 

• Mitt ár 2007 – til október 2008: Þetta tímabil markast af miklu umróti uns 

bankinn féll í október 2008. 

• 2009: Þetta ár markast af nýju upphafi og var bankinn almennt titlaður sem 

Nýji Kaupþing en nafninu var breytt í Arion banki í nóvember mánuði það 

ár. 

• 2010-2014 – Upphafsár Arion banka 
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4.1. EIGINDLEG AÐFERÐAFRÆÐI 
Rætur eigindlegrar aðferðafræði má rekja til fyrirbærafræði (e. phenomenology) en 

markmið hennar er að komast að því hvernig þátttakendur skynja umheiminn út frá 

tilfinningum, hugmyndum og hvötum þeirra (Bogdan og Biklen, 2003; Creswell og 

Clark, 2011). Segja má að rannsakandinn stígi í raun út úr sínum veruleika og leitist við 

að skilja líf viðmælenda sinna og sjá heiminn með þeirra augum. Samkvæmt Bogdan 

og Biklen (2003) byggir eigindleg aðferðafræði á túlkun rannsakanda á gögnum sem 

ekki er hægt að greina eða skilja fyrirfram. Rannsakandi reynir eftir fremsta megni að 

setja sig í spor viðmælenda og skilja stöðu þeirra og félagslegan bakgrunn á meðan á 

rannsókninni stendur og við greiningarvinnuna (Kvale, 1996). 

Sú rannsóknaraðferð sem best hentaði fyrir markmið þessarar rannsóknar var 

raundæmisrannsókn eða tilviksrannsókn sem byggir á einu raundæmi (e. single case 

study). Yin (2014) varar við því að farið sé af stað í raundæmarannsókn með aðeins eitt 

tilvik til skoðunar nema rannsakandinn sé vel undirbúinn og hafi skoðað tilvikið vel, 

því ekki sé alltaf allt eins og það sýnist í fyrstu. Ástæðan fyrir því að þessi aðferð var 

valin er sú að verið var að skoða tilvik yfir frekar stuttan tíma (Ragnheiður H. 

Arnardóttir, 2013) og þátttakendur voru ekki margir.  

Viðmælendurnir í þessari rannsókn voru stjórnendur Kaupþings/Arion banka en 

ástæðan fyrir því að sá banki varð fyrir valinu voru þær miklu breytingar sem urðu á 

skipulagi fyrirtækisins á þeim tíma sem rannsóknin nær yfir, það er á árunum 2003–

2014. Þar sem um tilgangsúrtak var að ræða voru viðmælendur valdir með markmið 

rannsóknarinnar í huga og persónulega þekkingu þeirra á efnisatriðum rannsóknarinnar 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

4.1.1. Framkvæmdin 

Mikilvægt er að undirbúningur og framkvæmd rannsóknar hafi það að takmarki að 

minnka líkurnar á því að niðurstöður gefi ranga mynd af því sem til rannsóknar er 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2000). Hægt að framkvæma raundæmisrannsóknir með 

annaðhvort megindlegum eða eigindlegum aðferðum. Gögn sem nýtt eru geta komið 

frá þátttökuathugunum, munnlegum heimildum, skýrslum eða einhverskonar samsuðu 

af þessu (Yin, 1981). Hægt er að nýta þessa aðferð til rannsókna á einstaklingum, 

hópum eða skipulagsheildum. Í raundæmisrannsóknum er talin hætta á hlutdrægni 

rannsakanda. Slíkt getur talist ókostur sérstaklega í rannsókn eins og þessari þar sem 
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tilvik eru valin af rannsakanda og hætta getur verið á smættun á efni sem og að ákveðin 

endurtekning geti átt sér stað. Þess ber þó að geta að upplýsingar þær sem rannsakandi 

fær með raundæmisrannsókn getur gjörbreytt hugmyndum hans á þeim tilvikum sem 

til skoðunar voru (Saunders, Lewis og Thornhill, 2000). Það er því mikilvægt að hafa 

vel mótaða rannsóknarspurningu áður en farið er af stað. Það er þó ekki hægt að segja 

að hlutdrægni sé aðeins bundin við tilviksrannsóknir umfram aðrar rannsóknaraðferðir. 

Kostir við þessa aðferð er að hún er töluvert opin, hægt er að nýta margar aðferðir við 

gagnaöflun og rannsakandinn getur hagað framvindu rannsóknarinnar svolítið eftir 

eigin höfði. 

Fyrirtækið sem notað var í raundæminu var Arion banki, sem áður hét Kaupþing 

banki. Báðar skipulagsheildir voru notaðar í raundæminu en tímabil sem til skoðunar 

var náði frá árinu 2003 til ársins 2014. Ástæða fyrir að þessi tímarammi var notaður er 

að Kaupþing banki var stofnaður árið 2003 en bankinn var áberandi í viðskiptalífinu 

uns hann féll í október 2008. Úr öskustónni reis nýr banki sem fékk nafnið Arion banki 

og við tóku miklar breytingar á bankanum. Tímabilið sem til rannsóknar var spannar 

miklar breytingar á skipulagi og stefnu fyrirtækisins en þessi hugtök eru 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

Viðtal er algengasta aðferðin þegar eigindleg rannsókn er gerð en með viðtali 

verður til ný þekking hjá bæði rannsakanda og viðmælanda (Bogdan og Biklen, 2003). 

Viðtalsgögnin voru útbúin með gerð viðtalsspurninga í upphafi árs 2016 og þau 

forprófuð í kjölfarið með fyrirlögn þriggja aðila. Tekin voru hálf opin (e. semi 

structured) viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar þar sem spurningalisti var hafður 

til hliðsjónar en umræðunum var leyft að flæða innan ákveðinna marka. Viðtöl af þessu 

tagi henta sérstaklega þegar ætlunin er að leita að ítarlegum upplýsingum eða þegar 

þörf er á að viðmælendur útskýri svör sín nánar þar sem mismunandi skilningur getur 

verið á málefnum eða hugtökum (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2000). Rannsakandi 

verður þó að passa að halda sig til hlés á meðan á viðtalinu stendur og ekki leggja 

viðmælanda orð í munn. Jafnframt verður rannsakandi að þekkja viðfangsefnið, þarf að 

geta spurt nánar út í ákveðna þætti sem hann telur að geti skipt máli fyrir rannsóknina. 

Einnig verður rannsakandinn að mynda andrúmsloft þar sem viðmælandinn finnur fyrir 

nógu miklu öryggi til að geta tjáð sig á óþvingaðan hátt. Viðtalsspurningar þurfa að 

vera einfaldar, stuttar og skýrar og nýttar fremur sem stuðningstæki (Kvale, 1996). 
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Þegar um raundæmisrannsókn er að ræða þurfa spurningarnar að snúast um „hvernig“ 

og „af hverju“ (Yin, 2014). 

Þátttakendur viðtalanna eru fyrrverandi og núverandi stjórnendur Kaupþings og 

Arion banka. Viðmælendurnir voru valdir bæði með markvissum hætti og í gegnum 

ábendingar en valið réðist annarsvegar af þekkingu og hinsvegar á því hvar í skipuritinu 

þátttakandinn væri staðsettur. Alls voru tekin 14 viðtöl við stjórnendur og fóru þau fram 

á árinu 2016. Þegar um eigindlega rannsókn er að ræða þá er það ekki fjöldi viðmælenda 

sem skipta máli heldur sá skilningur sem að rannsakandinn öðlast úr viðtalinu. Viðtölin 

voru flest tekin á vinnustað viðmælenda. Í upphafi hvers viðtals voru settar fram 

spurningar til að fá fram skilning starfsmanna á efnisatriðum viðtalsins sem síðar var 

farið ítarlega yfir til að fá fram upplýsingar um efnisatriði sem tengjast rannsókninni. Í 

lok hvers viðtals voru efnisatriðin dregin fram til að athuga hvort viðmælandi væri 

sáttur við það sem komið hefði fram og hvort hann hefði einhverju við að bæta (Kvale, 

1996). Jafnframt var þetta gert til að athuga hvort að skilningur á efnisatriðum væri ekki 

sá sami hjá bæði rannsakanda og viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin tóku 

frá 30 mínútum upp í eina og hálfa klukkustund. Eftir hvert viðtal skráði rannsakandi 

niður hugleiðingar sínar úr viðtalinu. Viðtölin voru tekin upp rafrænt og þau síðan 

afrituð orðrétt í ritvinnsluforritinu Express Scribe Transcription Software. 

 
4.1.2. Siðferðileg álitamál og takmörkun rannsóknar 

Við gerð rannsóknar er mikilvægt að rannsakandi virði siðferðisleg gildi, trúnað og 

traust enda þurfa þátttakendur að vera fullvissir um að þeir geti treyst rannsakandanum 

(Bogdan og Biklen, 2003). Í upphafi hvers viðtals fengu þátttakendur upplýsingablað 

eða kynningarbréf (e. informed consent) í hendurnar þar sem gerð var grein fyrir 

markmiði rannsóknarinnar. Þátttakendum var enn fremur tilkynnt um rétt sinn og tekið 

fram að nafnleyndar og fyllsta trúnaðar yrði gætt. Þeir voru loks beðnir um að skrifa 

undir skjalið (Kvale, 1996; Sigurður Kristinsson, 2013; Yin, 2014). Með því að bjóða 

upp á nafnleynd vonaðist rannsakandi eftir að auðveldara yrði að fá fram viðhorf 

viðmælanda á óþvingaðan hátt. Nafnleyndin var virt á þann hátt að rannsakandi gaf 

starfsmönnum dulnefni sem notuð eru í umfjöllun byggðri á viðtalsrannsókninni. 

Rannsakandi gerði viðmælendum grein fyrir því hvaða hagsmuni hann hefði af 

þeim upplýsingum sem kæmu fram í viðtölunum. Til að réttmæti viðtalanna væri tryggt 

voru efnisatriði dregin saman í lok viðtalsins og viðmælandi spurður út í nokkur þeirra 
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(e. member checks). Þetta var gert til að athuga og staðfesta hvort skilningur 

rannsakanda væri ekki réttur (Helga Jónsdóttir, 2013). Morse o.fl. (2002) benda á að 

algengt sé að þau mistök séu gerð að rannsókn sé metin eftir að henni er lokið. Þau 

mæla frekar með að stöðugt mat fari fram á meðan á rannsókninni stendur til að auka 

gæði hennar. Jafnframt telja þau að til að auka réttmæti þurfi að vera fullt samræmi í 

rannsókninni frá aðferðafræðilegu sjónarhorni. Úrtakið þarf jafnframt að endurspegla 

þýðið til að ná slíku réttmæti. 

 
4.1.3. Úrvinnsla 

Þegar gögnin úr viðtölunum lágu fyrir voru þau þemagreind (e. coding analysis) sem 

þýðir að rannsakandi bútar gögnin niður, flokkar þau eftir þemum sem hann hefur 

skilgreint og skoðar hvert þema vandlega (Kvale, 1996). Mikilvægt er að rannsakandi 

takist á við þessa greiningarvinnu með opnum hug og láti ekki fyrirfram mótaðar 

skoðanir eða hugmyndir vísa sér veginn.. Með flokkuninni er verið að fækka þeim 

þáttum sem teknir eru fyrir í rannsókninni. Í þessari greiningarvinnu fer rannsakandi 

smám saman að sjá mynstur út úr gögnunum sem hann síðan nýtir sér við vinnslu á 

niðurstöðum rannsóknarinnar (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Næsta skref er að 

skrifa samfelldan texta um þá efnisþætti sem skipta máli fyrir rannsóknina, útskýra þá 

og setja fram á skiljanlegan hátt fyrir lesendur ritgerðarinnar (Bogdan og Biklen, 2003). 
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4.1.4. Viðtalsferli rannsóknar 

 

 
Mynd 45. Viðtalsferli raundæmisins (framsetning höfundar). 

 
4.1.5. Réttmæti og áreiðanleiki megindlegra og eigindlega hluta 

rannsóknarinnar 

Réttmæti (e. validity) rannsóknar vísar til gæði gagna en áreiðanleiki (e. reliability) nær 

yfir gæði niðurstaðna. 

 

 
 

Gerð 
viðtalsramma

Prófun 
viðtalsspurninga

Viðmælendur 
valdir og þeim 
boðin þátttaka

Framkvæmd 
viðtala

Hvert viðtal 
skráð orðrétt 

niður
Viðtölin 

þemagreind

Samfelldur texti 
skrifaður úr 
viðtölunum

Megindleg rannsókn Eigindleg rannsókn

Áreiðanleiki

Réttmæti

Alhæfanleiki

Var gögnum safnað á gagnsæjan 
og skilvirkan hátt? 

Er verið að mæla það sem á að 
mæla?

Mun mælingin gefa sömu 
niðurstöður við aðrar aðstæður

Er hægt að heimfæra niðurstöður 
á aðra í þýðinu

Hafa kenningar og hugtök 
rannsóknarinnar gildi við aðrar 

aðstæður?

Er hægt að gera samskonar 
athugun af öðrum rannsakanda 

við aðrar aðstæður?
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Mynd 46. Áreiðanleiki, réttmæti og alhæfanleiki (Heimild: Easterby-Smith, ofl., 2002). 

Megindlegar aðferðir veita rannsakanda tækifæri til að skilgreina, mæla og skýra frá 

fyrirbæri en um leið halda sig í ákveðinni fjarlægð frá viðfangsefninu. Megindleg 

rannsókn byggir á tölfræðigögnum og afleiðslu þar sem kenningar og tilgátur eru 

sannreyndar. Hægt er að skipta réttmæti í innra og ytra réttmæti. Þegar talað er um innra 

réttmæti (e. internal validity) er verið að meta hvort rannsóknin gefi raunhæfa mynd af 

veruleikanum sem hún er lýsa, svo hægt sé að draga trúverðuga ályktun af 

niðurstöðunum. Ytra réttmæti snýst um hvort alhæfa megi út frá niðurstöðum, það er 

hvort hægt sé að nota niðurstöður úr tiltekinni rannsókn til að álykta um aðra hópa en 

þá sem tóku þátt í rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 

Í eigindlegri rannsókn þarf að fá fram réttmæti með öðrum hætti en í 

megindlegri rannsókn eins og rætt var um hér á undan. Samkvæmt Silverman (2014) er 

einkum hægt að fara tvær leiðir. Í fyrsta lagi er um að ræða samþættingu (e. 

triangulation) sem þýðir að notaðar eru fleiri en ein rannsóknaraðferð eða 

gagnasöfnunaraðferð. Síðari leiðin snýst um réttmæti viðmælenda (e. respondent 

validation) en þá eru niðurstöðurnar kynntar fyrir viðmælendum og þeir fengnir til að 

staðfesta þær. Í hinum eigindlega hluta rannsóknarinnar sem hér um ræðir var gögnum 

aflað með viðtölum en einnig í ársskýrslum og fréttatengdu efni. Einnig voru aðilar 

innan Arion banka fengnir til að lesa yfir niðurstöður eigindlega hlutans og gera 

athugasemdir við þær.  

Áreiðanleiki megindlegrar rannsóknar byggist á líkunum á því að hægt sé að fá 

sams konar niðurstöður ef rannsóknin yrði endurtekin. Niðurstöður verða áreiðanlegri 

eftir því sem rannsóknin er oftar endurtekin með viðunandi niðurstöðum. Mikilvægt er 

að þeir þættir sem mældir eru séu svipaðir milli mælinga og byggi á stöðugleika því 

annars verður erfitt að sýna fram á trúverðugar niðurstöður. Aðferðir rannsóknarinnar 

verða að vera staðlaðar og þeim lýst á greinargóðan hátt svo aðrir rannsakendur geti 

endurtekið rannsóknina. Áreiðanleikinn grundvallast því á að gögnin sem unnið er með 

séu góð (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í hinum megindlega 

hluta rannsóknarinnar sem hér um ræðir var unnið með sama spurningalista og lagður 

var fyrir árið 2007 að öðru leyti en því að hann var styttur úr 37 í 28 spurningar. 

Fyrirlögnin fylgdi sama ferli og fyrri könnunin og því má segja að könnunin sé 

áreiðanleg hvað form og aðferðir varðar. 
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Í eigindlegum rannsóknum eru notuð lýsandi gögn og aðleiðsla. Áreiðanleiki er 

því með nokkuð öðru sniði þar sem um er að ræða rannsókn á fólki og hegðunarmynstri 

þeirra sem tekur mið af stað og stund. Niðurstöður slíkra rannsókna eru breytilegar enda 

taka þær mið af túlkun rannsakanda og getu hans til að safna gögnum á skilvirkan og 

gagnsæjan hátt. Hægt er að sýna fram á áreiðanleika eigindlegrar rannsóknar með því 

að gera rannsóknarferlið gagnsætt, það er lýsa þeim aðferðum sem notaðar voru í þaula 

og tiltaka þær kenningar sem rannsakandinn notaði við túlkun á gögnunum (Silverman, 

2014). Rannskandi reyndi í hvívetna að fara eftir öllum ráðum og leiðbeiningum sem 

hann komst yfir. Gögnum var safnað á gagnsæjan hátt og leyfi fengin fyrir gögnum þar 

sem þörf var á. Einnig reyndi rannsakandi að greina frá ferli eigindlega hlutans eins vel 

og unnt var. 

 

4.2. RAUNDÆMI KAUPÞINGS BANKA/ARION BANKA 
 

Bankar eru ein af grunnstoðum samfélagsins og forsenda hagvaxtar í hverju landi. 

Bankar skipta því ekki aðeins máli fyrir viðskiptavini, starfsmenn eða eigendur heldur 

einnig fyrir samfélagið og efnahagskerfið í landinu. 

 

(Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010) 

 

Síðustu áratugir hafa einkennst af miklum uppgangi í atvinnulífi á Íslandi og 

fjármálastarfsemi hefur haft þar mikil áhrif. Segja má að uppgangurinn hafi byrjað upp 

úr 1990 þegar íslenskt hagkerfi var opnað gagnvart erlendum mörkuðum. Stefna 

ríkisstjórnarinnar sem tók við völdum árið 1995 var að einkavæða ríkisfyrirtæki, þar 

með talda ríkisbankana þrjá: Fjárfestingabanka atvinnulífsins, Landsbankann og 

Búnaðarbankann (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Fjárfestingabanki atvinnulífsins var 

einkavæddur árið 1998 og sama ár voru Landsbankinn og Búnaðarbankinn gerðir að 

hlutafélögum í eigu ríkisins. Árið 1999 hófst sala ríkisins á Landsbankanum en ráðandi 

hlutur var svo seldur til Samson-hópsins í lok árs 2002. Einkavæðing Búnaðarbankans 

hófst einnig árið 1999 og var ráðandi hlutur seldur í nóvember 2002 til S-hópsins, eins 

og hann var kallaður, en að baki honum stóðu Egla ehf., Samvinnulífeyrissjóðurinn og 

VÍS. Afhending hlutabréfanna átti að fara fram eigi síðar en í desember 2003 

(Forsætisráðuneytið, 2003). 
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Í kjölfar einkavæðingarinnar jókst erlend starfsemi íslensku bankanna til muna. 

Rekja má meginástæðu velgengni bankanna til aðgengis þeirra að erlendum 

lánsfjármörkuðum. Einkum tvennt studdi við þetta aðgengi: Í fyrsta lagi höfðu 

bankarnir gott lánshæfismat sem þeir höfðu í raun fengið í arf frá ríkinu. Í öðru lagi 

greiddi viðskiptafrelsið sem skapaðist á jafnréttisgrundvelli EES-samningsins aðgengi 

þeirra að evrópskum mörkuðum (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Bankarnir gátu fengið afar hagstæð fjármögnunarkjör vegna þeirrar þróunar sem 

orðið hafði í íslensku efnahagslífi, stöðugleika í alþjóðlegu efnahagsumhverfi og lágra 

alþjóðlegra vaxta ásamt því hversu gott lánshæfismat þeirra var. Íslendingar voru nú 

gjaldgengir á erlendum mörkuðum og gátu því farið í útrás. Í gegnum samruna og 

yfirtökur stækkuðu mörg íslensk fyrirtæki en sú leið leiddi ekki aðeins til hraðs vaxtar 

heldur efldi hún samkeppnisstöðuna stórlega. Hér á eftir verður saga Kaupþings/Arion 

banka rakin og skipulag hans skoðað en samkvæmt Runólfi Smára Steinþórssyni o.fl. 

(1995) gefur skipulag fyrirtækis til kynna hvaða fyrirkomulag og aðferðir það notar til 

að koma ætlunarverki sínu í framkvæmd. Skipulag bankans verður skoðað yfir ellefu 

ára tímabil, 2003–2014, með hliðsjón af ársskýrslum, fréttum, viðtölum og öðru efni. 

Nöfnum viðmælenda hefur verið breytt til að virða nafnleynd þeirra en dulnefnin gefa 

þó til kynna hvort viðmælandi hafi verið kvenmaður eða karlmaður. 

 
4.2.1. Forsaga bankans 

Forsaga bankans nær allt aftur til ársins 1929 þegar lög voru samþykkt frá Alþingi um 

stofnun Búnaðarbankans sem þá var í ríkiseigu. Á sjöunda áratug seinustu aldar hóf 

Búnaðarbankinn að opna útibú víðs vegar um landið og óx ört næstu árin. Árið 1982 

fékk hann leyfi til gjaldeyrisviðskipta og var svo settur á hlutabréfamarkað í desember 

1998. 

Verðbréfafyrirtækið Kaupþing hf. var stofnað árið 1982 eftir að ýmis höft á 

fjármagnsmarkaði voru losuð en markmið þess var að veita ráðgjöf varðandi 

fjárfestingar. Fyrirtækið var smátt í sniðum en óx hratt eftir 1995 þegar lög voru 

samþykkt frá Alþingi um endalok afskipta opinberrar stjórnsýslu á 

fjármagnsflutningum til og frá landinu. Um þetta leyti var Kaupþing farið að gegna 

mikilvægu hlutverki á sviði fjárfestinga á Íslandi. Skipulagsbreytingar urðu hjá 

fyrirtækinu árið 1996 þegar Sigurður Einarsson tók við forstjórastarfinu. Hann bjó yfir 

víðtækri reynslu úr fjármálageiranum og hafði til að mynda unnið hjá Danske Bank um 



 

 

 
149 

 

tíma. Ásgeir Jónsson (2009, bls. 33–34), fyrrverandi framkvæmdastjóri þróunardeildar 

Kaupþings og aðalhagfræðingur bankans, lýsir því þegar Sigurður steig í pontu í mars 

árið 1999 og kynnti framtíðarsýn Kaupþing hf (verðbréfafyrirtækisins) fyrir 

starfsmönnum sínum: 

 

Hann setti fram skýra og skilmerkilega lóðrétta áætlun eins og um 

staðreyndir væri að ræða. Hann gerði ráð fyrir 25 faldri aukningu á eigið 

fé og um það bil 15 faldari aukningu í efnahagsreikningi bankans innan 

fimm ára. Hans markmið var 25 milljarða eigið fé fyrir 2005 en til 

samanburðar þá var heildar eigið fé íslenska hagkerfisins í lok árs 

1998aðeins 23 milljarðar íslenska króna. Jafnframt sagði Sigurður að 

bankinn myndi opna útibú í mörgum löndum og myndi vera þekktur sem 

Norrænn fjárfestingabanki, fremur en íslenskur. Meðan hann talaði þá 

göptu starfsmenn hans af undrun. 

 

Kjarninn í framtíðarsýn Sigurðar var að auka fjárhagslegan styrk Kaupþings hf., 

fjárfesta með helstu viðskiptavinum, hvetja til krosssölu milli sviða og leita tækifæra á 

erlendri grundu (Ármann Þorvaldsson, 2009). Eins og sagan sýnir héldust þessi 

markmið Sigurðar uns Kaupþing banki féll árið 2008. 

Í október árið 2000 var Kaupþing hf. sett á hlutabréfamarkað en það hafði áður 

verið í eigu Sparisjóðabanka Íslands (Kaupþing banki 2004). Það varð fyrst íslenskra 

fjármálafyrirtækja til að opna erlent útibú en árið 1997 var verðbréfasjóður opnaður í 

Lúxemborg sem átti eftir að skila miklum arði fyrir fyrirtækið. Sama ár fékk fyrirtækið 

fjárfestingabankaleyfi og viðskiptabankaleyfi árið 2002 og það ár bættist orðið „banki“ 

fyrir aftan Kaupþings nafnið. Kaupþing hafði á sínum uppvaxtarárum notið vinsælda 

hjá innlendum viðskiptamönnum, sérstaklega þeim sem vildu koma sér út fyrir 

landsteinana: 

 

Manni fannst Kaupþing alltaf fyrir sameininguna, hvað á maður að segja, 

vera uppáhaldstímabilið manns af því að þá vorum við bara á þeim sviðum 

sem við vorum bestir á [hvort] sem við vorum í miðlun eða 

fyrirtækjaráðgjöf eða eignastýringu þá var þetta bara það öflugasta, þetta 

passar allt saman. Við vorum dálítið þekkt fyrir að vinna stór 
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fyrirtækjaverkefni og aðstoða fyrirtæki eins og Bakkavör, svona sem voru 

að kaupa úti og þá þurftum við alltaf að vinna með bönkunum, 

útlánabönkunum. Svo þegar við vorum að fara í case sko þurfti maður alltaf 

að segja ókey þetta lítur vel út en sko er þetta nógu gott svo bankarnir 

myndu lána í þetta. Mér fannst það alltaf gefa ákveðinn aga svo auðvitað 

þegar þetta var orðið sameinað þá verður þetta dálítið auðvelt. Þegar þú 

ert með þessi stóru verkefni þá gátum við líka lánað í þetta. Það er 

voðalega þægilegt að vinna svoleiðis en ég er ekki viss um að það sé betra 

þannig.  

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016) 

 

Búnaðarbankinn og Kaupþing sameinuðust árið 2003 en bankinn fékk að sameiningun 

lokinni nafnið KB banki. Búnaðarbankinn bætti smásölu- og fyrirtækjaþjónustu við þá 

fjárfestingabankaþjónustu sem Kaupþing veitti (Kaupþing banki, 2005) og fjölbreytt 

afurða- og þjónustuframboð Kaupþings féll vel að þeim stóra viðskiptavinahópi sem 

Búnaðarbankinn hafði. Stjórnendahæfileikar Sigurðar Einarssonar (starfandi 

stjórnarformaður bankans) og Hreiðars Más Sigurðssonar (forstjóri bankans) voru 

orðnir þekktir á þessum tíma og var það vegna hæfileika þeirra sem stjórnendateymi 

þeirra hafði mikið um stefnumörkun bankans að segja (Ármann Þorvaldsson, 2009). 

Við sameininguna varð KB banki að stærsta banka á Íslandi en í krafti stærðar 

var bankinn betur í stakk búinn að hefja útrásina sem í raun Kaupþing hf. hafði hafið 

árið 1998. og hún stuðlaði enn frekar að þeirri útrás sem bankinn hafði hafið fyrir 

sameininguna. Þær ástæður sem voru gefnar fyrir því að bankinn fór í útrás voru: 

 

Þau fyrirtæki sem eru af einhverri stærðargráðu þau verða að leita hófanna 

einhvers staðar annars staðar, það er ósköp einfaldlega of lítill markaður 

300 þúsund manns til að ná einhverri stærðarhagkvæmni. Við [Kaupþing, 

fyrir sameininguna] vorum með mjög stóra markaðshlutdeild í því sem við 

vorum í á Íslandi [...] það var því óraunhæft fyrir okkur að ef við ætluðum 

eitthvað að þróa fyrirtækið að reyna að gera það bara á Íslandi. Þetta er 

ekki af því að mönnum finnst rosalega spennandi að gera eitthvað einhvers 

staðar annars staðar, það er langt mest spennandi að gera eitthvað heima 

en þetta er einfaldlega neyðin sem drífur menn áfram.  
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(Einar Ólafsson, munnleg heimild, 2005) 
 

4.2.2. Vaxtaryfirlit Kaupþings 

Eftirfarandi tafla sýnir yfirtökur Kaupþings bæði fyrir og eftir sameininguna við 

Búnaðarbankann. 

 
Tafla 14. Yfirtökur Kaupþings banka (framsetning höfundar). 

 

 
 

Eins og myndin sýnir áttu flestar yfirtökur og samruni Kaupþings sér stað á árunum 

2000–2003, það er að segja fyrir sameiningu. Bankinn færði enn frekar út kvíarnar árið 

2004 með stefnutengdri yfirtöku á danska bankanum FIH Erhvervsbank (FIH) en sú 

aðgerð átti að vera lokaskrefið í fjögurra ára útrás til Norðurlandanna. Yfirtakan gekk 

ekki snurðulaust fyrir sig þar sem fleiri bankar renndu hýru auga til FIH. Kaupþing 
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fyrir ekki stærri banka. Á endanum tókst þó að ná í tilskilið fjármagn og Kaupþing 

eignaðist FIH. Eftir yfirtökuna komu um 70% tekna bankans erlendis frá.  

Árið 2003 eignaðist Kaupþing 9,5% hlut í Singer & Friedlander en hluturinn 

var kominn upp í 20% í lok árs 2004. Árið 2005 tók bankinn yfir Singer & Friedlander 

Group í Bretlandi og var það stærsta yfirtaka bankans á starfsferli hans. Eins og í tilfelli 

FIH var þessi yfirtaka stefnumiðuð en báðar aðgerðirnar áttu að mynda góðan grunn 

fyrir innri vöxt bankans og staðsetja bankann á erlendri grundu (Kaupþing banki, 2006). 

Á árunum 2005–2007 var mikill uppgangur hjá bankanum og hann skilaði methagnaði 

öll árin. Kaupþing hafði opnað útibú í tíu löndum árið 2005 og í lok árs 2007 hafði það 

komið sér fyrir í 13 löndum (Kaupþing banki, 2007). Hér á eftir verður farið yfir fimm 

tímaskeið í sögu Kaupþings banka hf., síðar Arion banka. 

 
4.2.3. Upphaf fjármálaveldis: árin 2003–2004 

Árin 2003–2004 marka fyrsta skeiðið í sögu Kaupþings. Eins og greint hefur verið frá 

varð bankinn til við sameiningu Búnaðarbanka Íslands og Kaupþings árið 2003 og fékk 

við það nafnið KB banki fyrir starfsemina á Íslandi en Kaupþing banki hf. var heitið 

sem notað var erlendis. Við sameininguna varð fyrirtækjamenning Kaupþings hf. 

ráðandi innan sameinaðs banka en fyrirtækjamenning þessi hafði orðið til hjá ungum 

og metnaðarfullum starfsmönnum Kaupþings hf. Ármann Þorvaldsson (2009, bls. 23; 

29), fyrrverandi forstjóri Kaupþing Singer & Friedlander (KSF), lýsir menningu 

fyrirtækisins fyrir sameininguna á þennan hátt: 

 

Meðalaldurinn var lágur, fólk var atorkusamt og lífsglatt og það varð til 

þess að hjá Kaupþingi myndaðist andrúmsloft sem einkenndist af mjög 

mikilli vinnu en jafnframt tíðum skemmtunum. Það var lítil stéttaskipting 

í fyrirtækinu. Virðuleg ættarnöfn voru einskis metin [en] hjá Kaupþingi 

skipti það ekki máli hver þú varst heldur hvað þú gast gert [...] Jafnvel þó 

lykilstarfsfólk Kaupþings hefði komið úr ýmsum áttum og ekki þekkst náið 

áður endurspeglaði fyrirtækjamenningin það sem við áttum sameiginlegt. 

 

Jafnframt lýsir Ármann (2009) fyrirtækjamenningunni sem karllægri þrátt fyrir að 

kynjahlutföllin meðal starfsfólksins hafi verið nokkuð jöfn og markaðist það af því að 

fleiri karlmenn voru í framlínunni en konurnar voru frekar staðsettar í bakvinnslunni. 
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Viðskiptavinum bankans líkaði fyrirtækjamenningin vel enda var þeim boðið í ýmiss 

konar ferðir og boð en slíkt hafði ekki tíðkast áður hjá fyrirtækjum á Íslandi. Þessi leið 

var farin til að mynda traust og styrkja samböndin við viðskiptavinina. Ármann telur 

jafnframt að það hafi frekar verið andrúmsloftið sem skapaðist í ferðunum og boðunum 

sem ýtti undir velgengni bankans en það sem starfsemi bankans gerði fyrir 

viðskiptavinina. Þetta sérstaka andrúmsloft bankans laðaði ekki einungis að 

viðskiptavini heldur stuðlaði það að vinnugleði og kappsemi hjá starfsmönnum. 

Bæði fyrir og eftir sameiningu var stefna bankans í starfsmannamálum að ráða 

til sín hæfileikaríkt fólk enda var það talið lykillinn að því að bankinn gæti vaxið og 

verið samkeppnishæfur. Spurður út í þetta segir Benedikt Jónsson: 

 

Það var mjög góður andi í bankanum. Ef maður tekur bankann eins og á 

Íslandi þá var frábært starfsfólk hérna og það var mikill metnaður og 

dugnaður. Fólk var mjög duglegt að fara út og ná í verkefni. 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016) 

 

Einnig var lögð áhersla á að gefa starfsmönnum tækifæri á að sýna frumkvæði og 

sveigjanleika í störfum sínum. Bónusakerfi var komið á fyrir lykilstarfsmenn en slík 

aðferðafræði er þekkt í viðskiptaheiminum og á að virka sem hvati til starfsmanna um 

að vinna að arðsemi fyrirtækisins. Hjá Kaupþingi var þetta einnig liður í því að fá 

starfsmenn til að leggja sig fram við að þjónusta viðskiptavini bankans eftir bestu getu. 

Skipulagstegund sameinaðs banka var hið svokallaða starfaskipulag (sjá mynd 

51 og 52 í viðauka 2) en starfsemin var skipulögð í kringum þau störf sem unnin voru 

innan tekjusviða og stoðsviða. Við sameininguna komu stjórnendur bankans frá báðum 

bankastofnununum: stjórnarformaður var Sigurður Einarsson (Kaupþing hf.), 

varaformaður Hjörleifur Jakobsson (Búnaðarbanki) og forstjórarnir voru Hreiðar Már 

Sigurðsson (Kaupþing hf.) og Sólon R. Sigurðsson (Búnaðarbanki). Árið 2004 varð sú 

breyting á skipuriti bankans að aðeins einn forstjóri var yfir bankanum en Sólon R. 

Sigurðsson lét af störfum það ár og fór á eftirlaun. Stjórnendateymi bankans var nú að 

meirihluta til skipað starfsmönnum sem komu úr röðum Kaupþings við sameininguna 

en þeir höfðu unnið hjá bankanum allt vaxtatímabil Kaupþings. Mikilvægt þótti að sýna 

fram á slíkan stöðugleika með tilliti til starfsmannaveltu þegar bankinn var kynntur út 

á við. 
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Ákvörðun var tekin um að Sigurður Einarsson yrði starfandi stjórnarformaður 

bankans en slíkt hafði ekki lagalegt gildi á Íslandi og því kom til nefndarálits. Þegar 

litið var til nágrannalandanna var ljóst að þar tíðkuðust slíkir starfshættir (Gunnar 

Jónsson, Gestur Jónsson, Hörður F. Harðarson og Ragnar H. Hall, 2004). Í einfölduðu 

máli snýst þetta um að stjórnarformaður má ekki koma að daglegum rekstri félagsins 

heldur sé það framkvæmdastjórans að sjá um það. Einar Ólafsson bendir hins vegar á 

að hlutverk starfandi stjórnarformanns KB banka hafi verið svohljóðandi: 

 

Hugsunin á bak við það er nú fyrst og fremst að styrkja stjórnarteymið og 

okkar skoðun hefur verið sú að það sé mjög erfitt fyrir stjórnarformann í 

fyrirtæki sem þessu, sem er þetta víðfeðmt, að vera bara einhver sem er í 

fullu starfi einhvers staðar annars staðar. Slíkur maður myndi aldrei geta 

á tilhlýðilegan hátt sinnt hvort sem er eftirlitsskyldu stjórnar 

(framkvæmdastjórnar) sem er mjög mikilvægt atriði hvað varðar 

samkeppni stjórnar og í öðru lagi lítinn þátt tekið í stefnumótun og 

framtíðarhugsun hvað vöxt bankans varðar. 

(Einar Ólafsson, munnleg heimild, 2005) 

 

Við sameininguna varð bankinn að stærsta banka Íslands og einn af tíu stærstu 

bönkunum á Norðurlöndunum. Starfsmannafjöldi KB banka jókst úr 1271 í 1606 árið 

2004. Bankinn hafði það markmið að vera leiðandi á fjárfestingabankasviði á þeim 

markaði sem skilgreindur var af bankanum sem heimamarkaður hans. Jafnframt má 

þess geta að bankinn var sá eini sem hafði starfsstöðvar á öllum Norðurlöndunum á 

þessum tíma (Kaupþing banki 2003). Sameinaður banki var skráður bæði í Kauphöll 

Íslands og Svíþjóðar en að sögn Sigurðar Einarssonar (Steingerður Ólafsdóttir, 12. júní 

2003) var Svíþjóð (Stokkhólmur) það markaðssvæði á Norðurlöndunum sem mikilvægt 

var að staðsetja bankann á vegna stærðar þess. Höfuðstöðvar bankans voru staðsettar á 

Íslandi en bankinn var leiðandi á öllum helstu sviðum fjármálamarkaðarins. Í lok ársins 

2003 var bankinn starfandi í tíu stöðum (Svíþjóð, London, New York, Sviss, 

Lúxemborg, Danmörku, Finnlandi, Noregi, Færeyjum og Íslandi) og hafði innan sinna 

vébanda eftirfarandi starfsemi:  
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• Bankinn var aðili að sjö hlutabréfamörkuðum í Evrópu og Bandaríkjunum og 

hafði bankaleyfi í fimm löndum (Íslandi, Danmörku, Svíþjóð, Lúxemborg og 

Finnlandi).  

• Bankinn hafði sex tekjusvið: eignastýringu og einkabankaþjónustu (e. asset 

management og privat banking), fjárfestingabanka (e. investment banking), 

markaðsviðskipti (e. capital markets), fjárstýringu (e. treasury), 

fyrirtækjaþjónustu og smásölu banka (e. corporate banking og retail banking).  

• Stoðsvið bankans voru áhættustýring, upplýsingatæknisvið, fjármögnunarsvið 

og sölu- og markaðssvið.  

Framkvæmdastjórar voru skipaðir yfir annars vegar hvert stoðsvið og hins vegar yfir 

hvert dótturfélag. Hver stjórnandi bar því ábyrgð á því rekstri þess sviðs eða félags sem 

þeir stýrðu. Með þessu móti myndaði bankinn ákveðið tengslanet sem átti að stuðla að 

samvinnu meðal stjórnenda og starfsmanna í hverri einingu innan hans (Kaupþing 

banki 2003). Lykilmarkmiðin á þessu fyrsta skeiði bankans voru eftirfarandi: 

• Hámarka virði bankans og hluthafanna 

• Ná 15% langtíma ávöxtun á hlutafé 

• Vera leiðandi banki á Íslandi og einn af fremstu fjárfestingabönkum á 

Norðurlöndunum 

• Viðhalda stöðugum vexti án þess að ógna arðsemi bankans 

• Þróa og viðhalda áreiðanlegum tengslum við viðskiptavini til langs tíma 

• Ráða metnaðarfullt, menntað og framtakasamt starfsfólk sem er sérhæft á sínu 

sviði 

• Viðhalda þróun vinnuaflsins þar sem hún er verðmætasta auðlind bankans 

• Nýta nýjustu upplýsingatæknina til þess að bæta samkeppnishæfni bankans 

 

Bankinn framfylgdi sóknarstefnu sinni á alþjóðavettvangi í gegnum stefnutengdar 

yfirtökur (ytri vöxt) og með innri vexti (e. organic growth), það er innri starfsemi 

bankans óx fyrir tilstuðlan útlána og hann stækkaði þar með útlánasafn sitt. Að sögn 

Sigurðar Einarssonar (mbl.is, 19. mars 2005) „var innri vöxtur tilkominn vegna 

samhents og hæfs starfsfólks, góðra stjórnenda og styrkra hluthafa sem báru hag 

bankans fyrir brjósti“. Bankinn leitaðist við að koma á fót bæði sjálfstæðum og 

arðsömum dótturfélögum á hverjum markaði sem síðan voru hagnýtt sem einingar 
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innan samstæðunnar (Kaupþing banki, 2003). Með slíkan sterkan alþjóðlegan grunn 

átti bankinn að vera vel í stakk búinn að mæta þörfum viðskiptavina, hvort sem þær 

væru af innlendum eða alþjóðlegum toga (Kaupþing banki 2004). Einnig var það stefna 

bankans að vaxa með viðskiptavinum sínum í gegnum fjárfestingar þeirra í öðrum 

fyrirtækjum en sú stefna hafði reynst vel. Eitt af markmiðum bankans var að um 3% af 

heildarvirði bankans lægi í fjárfestingum í skráðum og óskráðum félögum en árið 2004 

var hlutfallið 0,8% af heildarvirði þess árs. Slíkar fjárfestingar bankans voru þó ekki 

gerðar með langtímamarkmið í huga (Kaupþing banki, 2003 og 2004). 

Mikill vöxtur fyrirtækisins á þessum tíma kom ekki niður á arðsemi þess en 

fyrirtækið skilaði methagnaði bæði árin 2003 og 2004. Til að styðja við öran vöxt voru 

boðleiðir hafðar bæði stuttar og skýrar. Hröð ákvarðanataka var keppikefli bankans en 

átti þó ekki að koma í veg fyrir að vandað yrði til verka. Að mati bankans kunnu 

viðskiptavinirnir að meta þessi vinnubrögð (Kaupþing banki, 2003). Sigurður 

Einarsson (mbl.is, 26. febrúar 2003) taldi áhættusækni vera í takt við breytingarnar sem 

orðið hefðu í fjármálaheiminum enda væru fyrirtæki ekki tilbúin að borga háar þóknanir 

til banka sem ekki væru tilbúnir að taka áhættu. Hann taldi mikilvægt að greinarmunur 

væri gerður á því að gefa sér langan tíma til að taka ákvörðuna eða taka ákvörðun hratt 

en á skilvirkan hátt. Grundvallaratriðið væri að mál væru tekin til skoðunar og greind á 

fullnægjandi hátt en ekki að tímalengd ákvörðunartökunnar myndi endilega segja til 

um gæði hennar (Kaupþing banki, 2004). Staðalímynd íslenskra bankastarfsmanna á 

þessum tíma var að þeir væru áhættusæknir en sú áhættusækni var og er að margra mati 

talin vera orsök hrunsins. Bent hefur verið á að áhættusæknin hafi ekki bara verið tengd 

við ákveðnar persónur heldur hafi fleiri þættir í starfsumhverfinu ýtt undir hana: 

 

[...] arðsemi eiginfjár Kaupþings banka var yfir 20%, það fer eftir stefnu 

eigandans hvaða arðsemiskröfu hann gerir á félagið. Ef þú gerir hærri 

arðsemiskröfu þá þarft þú að ná í viðskipti sem í eðli sínu eru áhættusamari 

og hvernig nærðu þeim, þá ferðu eitthvað sem ekki allir, main stream 

massinn af fyrirtækjum, það er bönkum er á. Tónninn er settur þegar 

eigendur og hluthafar og stjórn setur sér arðsemisstefnu og hún var há í 

samanburði við arðsemiskröfur í dag, tiltölulega há, var allavega í flokki 

fjárfestingabanka frekar en viðskiptabanka. Þegar þú ert kominn með þetta 

markmið þá vinnur stjórnendahópurinn þannig að hann ætlar að ná þessari 
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arðsemi og þá þarf hann að finna þessi viðskipti, þannig að þetta er 

innbyggt í stefnuna [að taka áhættu]. 

(Amalía Þórisdóttir, munnleg heimild, 26. apríl 2016). 

 

4.2.3.1 Nýjungar í anda Blue Ocean hugmyndafræðinnar 

Miklar umbreytingar urðu á húsnæðislánamarkaði árið 2004 þegar reglur 

Íbúðalánasjóðs (ÍLS) voru rýmkaðar og vextir íbúðalána lækkaðir verulega miðað við 

það sem áður hafði sést á íslenskum markaði. 

 

Bankinn var fyrstur til að koma með íbúðalánin hér heima, hann var mjög 

fljótur og mjög kaldur, það var svolítið stemmingin við þorum og var 

[bankinn] áhættusækinn, mjög aggressívur og innovated. 

(Tómas Birgisson, munnleg heimild, 28. janúar 2016)  

 

KB banki varð fyrstur banka á Íslandi til að fara í samkeppni við ÍLS um vexti á 

húsnæðislánum en aðrir bankar fylgdu fast á eftir. Eftirspurnin reyndist vera mikil og á 

aðeins fimm mánuðum náði bankinn 7% markaðshlutdeild á húsnæðislánamarkaðinum. 

Lánshlutfall lánanna var einnig hækkað en samkeppnin skilaði miklum verðhækkunum 

á húsnæðismarkaði og eftirspurnin eftir húsnæði jókst. KB íbúðalánin voru upphafið að 

aðgreiningarstefnu bankans en hún var í anda blásjávarstefnunnar sem fór eins og eldur 

í sinu um heiminn á þessum tíma. Hugmyndafræðin snýst um að aðgreina sig frá 

samkeppnisaðilum með því að fara inn á óþekkta markaði með nýtt vöruframboð. 

Hugmyndafræðin var þó ekki bara tekin upp vegna vinsælda hennar heldur var hún í 

samræmi við það sem Kaupþing hafði þegar verið að gera:  

 

Ég held í raun að menn hafi tekið þetta upp af því að Sigurður og Hreiðar 

lásu bókina [Blue Ocean Strategy] eða eitthvað og þeim fannst þetta lýsa 

því sem við vorum að gera, heldur en frekar „heyrðu svona skulum við gera 

þetta“. Við vorum að gera öðruvísi hluti, við gátum fjárfest með kúnnanum 

þegar enginn annar var að gera það. Við vorum að fara út og sköpuðum 

okkur nafn með því að vera eini aðilinn sem gátu aðstoðað fjárfesta sem 

ætluðu að fjárfesta úti. Við fórum til Lúxemborg og vorum eini aðilinn sem 

gat verið með erlenda einkabankaþjónustu. Þetta var meira svona „þetta 
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erum við!“ Þetta var meira bara til að segja þetta er það sem við erum að 

gera og svo var fólk að reyna að gera þetta öðruvísi. Ég held að ég geti 

sagt að flest af því sem er Blue Ocean var búið að gerast þarna [í sögu 

Kaupþings fyrir sameiningu]. Við vorum klárlega að gera öðruvísi hluti en 

flestir eins og í Bretlandi og svona. 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016)  

 

Íbúðalánin voru sem sagt hið „bláa haf“ Kaupþings á Íslandi og bankinn bjó til 

eftirspurn sem ekki var áður til staðar á markaðnum. Kaupþing einblíndi mjög á 

nýjungar á þessum tíma og vildi halda sig á bláum sjó, eins og bankinn gerði til að 

mynda með forritinu Tekjuvernd en í því gátu viðskiptavinir séð stöðu sína í lífeyris- 

og stéttarfélagsréttindum. Í blásjávarstefnunni er talað um að til að koma sér á bláan sjó 

eigi fyrirtæki að horfa einnig til „ekki viðskiptavina“. Kaupþing gerði það með því að 

setja upp söluver á Íslandi sem hafði það hlutverk að ná til nýrra viðskiptavina og fá þá 

til að opna reikninga (Ingeborg Eyjólfsdóttir, munnleg heimild, 26. apríl 2016).  

 

4.2.3.2 Yfirtökur á árunum 2003–2004 

Árið 2003 yfirtók bankinn þrjú fyrirtæki, BMY Corporate Finance Ltd. í London (síðar 

Kaupthing Ltd.), meirihluta í fjárfestingafyrirtækinu Norvestia Oyj í Finnlandi og 

eignastýringarfyrirtækið Tyren Holding AS í Noregi (síðar Kaupthing Norge). Stærsta 

yfirtaka bankans á þessum tíma var þó á bankanum FIH Erhvervsbank í Danmörku árið 

2004 en sú aðgerð tvöfaldaði stærð Kaupþings. Kaupin á FIH voru liður í að efla 

fyrirtækjaþjónustu (e. corporate banking) bankans og styrkja stoðirnar enn frekar á 

Norðurlöndunum. Kaupþing varð jafnframt leiðandi afl á dönskum markaði hvað 

bankaþjónustu við fyrirtæki varðaði enda hafði bankinn um 17% markaðshlutdeild. 

Stjórnendateymi FIH hélst óbreytt og engar skipulagsbreytingar voru gerðar á þeim 

banka. Yfirtaka Kaupþings á norska verðbréfafyrirtækinu A. Sudvall ASA var gerð í 

þeim tilgangi að styrkja stöðu bankans á norska markaðinum. Kaupþing stofnaði 

eignastýringarfyrirtækið New Bond Street Asset Management árið 2004 til að stuðla að 

verðmætaaukningu og jafnframt yfirtók dótturfélag Kaupþings í Lúxemborg 

lífeyrissjóðsfyrirtækið PFA Pension Luxembourg en sú aðgerð átti að stuðla að 

þjónustuaukningu við viðskiptavini á einkabankasviði bankans þar í landi og gera 

honum kleift að bjóða upp á vátryggingar til þáverandi viðskiptavina. Samkvæmt 
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Benedikt Jónssyni var markaðsval bankans ekki reist á rökrænum grunni heldur fólst 

það í ásókninni að stækka og þeim tækifærum sem buðust á hverjum tíma: 

 

Ég held að þetta hafi ekki verið lógískt, það sem vann alltaf mjög vel saman 

var Ísland, London og Lúxemborg. Til dæmis þegar við vorum úti í London 

þá vorum við kannski að hjálpa einhverjum að selja fyrirtæki og hann hafði 

pening þá gat maður alltaf kynnt hann fyrir eignarstýringunni í Lúxemborg 

og það gekk alltaf vel. Þetta virkaði vel saman og alltaf frekar þægilegt að 

vera í Bretlandi. Maður talaði málið þeirra, maður gat farið þarna og talað 

ensku og þeir tala við mann á móðurmálinu. Manni finnst eins og það sé 

eðlilegt af því að við séum hluti af norræna að það sé skrefið sem á að taka 

en mín reynsla var sú að menn hefðu betur sleppt því, persónulega! Maður 

fann aldrei fyrir neinum vandamálum að vera koma frá litla Íslandi en 

þegar þú ert á Norðurlöndunum eru þeir miklu uppteknari af því hvað 

maður sé að gera. Ég var alltaf að þusa, menn voru stundum að kaupa 

eitthvað af því að það var ódýrt. Við vorum á sama tíma að vinna með eins 

og Bakkavör og Baug og það var alltaf verið að kaupa góð fyrirtæki á 

góðum verðum. Svo voru menn alltaf að kaupa, einhver kom og nálgaðist 

með lélega miðlun í Noregi sem var síðan keypt og var síðan ekkert nema 

vesen. Ég var alltaf að segja „það þýðir ekki að vera alltaf að kaupa 

eitthvað svona sem að tengist ekkert Kaupþingi og ekki kúltúrnum“ og 

segja svo „nú ert þú Kaupþing sko“ og liðið [starfsmenn] er þarna og það 

veit ekkert hvað það þýðir [að vinna hjá Kaupþingi] og er ekkert eitthvað 

sem þú myndir ráða. Ég held að þetta sé það sem við lentum í og olli 

talsverðum vandræðum, kaupa eitthvað sem voru strögglandi fyrirtæki og 

skipuð fólki sem við tengdum ekkert við og áttum engan til að senda 

þangað. 

 

Benedikt bætir einnig við: 

 

[...] við sjáum bara tækifæri, okkur gengur vel að vinna með Bretunum og 

við sjáum tækifæri þarna og tækifæri í að stækka það, en Norðurlöndin 

voru kannski meira, við viljum bara stækka og viljum vera úti. Þetta er 
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kannski útrásarþörfin hjá Íslendingnum þú ert svo fljótt komin upp í þakið 

hérna [á Íslandi], alla langar náttúrlega að meika það í útlöndum og 

auðvitað vorum við kannski að kaupa á þeim sviðum sem við vorum á en 

við vorum alla tíð að böndla þessu saman og með því að vera á öllum 

löndum að geta sagt vera eitthvað norrænt entity. 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016) 

 

Alþjóðavæðingin og vöxtur fyrirtækja um allan heim krafðist þess að bankar væru í 

stakk búnir að veita þjónustu og nægilega stöndugir til að stunda skilvirka 

fjármálaþjónustu. Kaup Kaupþings á bæði FIH árið 2004 og S&F árið 2005 voru liður 

í því að geta mætt þessari eftirspurn eins og farið verður yfir hér á eftir. 

 
4.2.4. Mikill vill meira – árin 2005–2007 

Annað skeiðið í sögu fyrirtækisins, 2005–2007, var hátindurinn í útrás bankans en öll 

árin skilaði hann auknum vexti og methagnaði. Þrennt stuðlaði helst að þessari 

velgengni bankans að mati Einars Ólafssonar: 

 

Það eru þrjár stoðir sem velgengni bankans [undanfarin 10–12 ár] byggir 

á. Fyrir það fyrsta þær viðskiptahugmyndir sem að bankinn hvílir á, bæði 

landfræðilega og afurðirnar. Við seljum okkur sem „one stop shop“ fyrir 

smá og meðalstór fyrirtæki, þau geta fengið ráðgjöf hjá okkur, fengið 

mismunandi lánaleiðir, getum í vissum tilvikum séð um eiginfjár 

fjármögnun fyrir viðskiptavini og það er mjög óvenjulegt allavega hvað 

Norðurlöndin varðar. [Annað atriði] þá byggist velgengni bankans á því 

að okkur hefur tekist prýðilega upp með yfirtökur og samruna við önnur 

fyrirtæki. Og númer þrjú þá byggist velgengnin á því að á þessu svakalega 

vaxtartímabili, seinustu 10 ár, þá hefur bankinn alltaf verið mjög arðbær, 

við höfum aldrei verið með minni arðsemi en 18–20% á eiginfé, þrátt fyrir 

erfiða tíma til dæmis árin 1999 og 2001. Það er líka mikilvægt fyrir okkur 

að við förum aldrei í yfirtökur eða samruna nema það liggi alveg ljóst fyrir 

að það auki verðmæti hluthafanna. 

(Einar Ólafsson, munnleg heimild, 2005) 
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Kaupþing skilgreindi sig sem norðurevrópskan banka og starfaði í þrettán löndum, það 

er Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi, Noregi, Lúxemborg, Belgíu, Bretlandi, Mön, Sviss, 

Dubai, Qatar, Bandaríkjunum og Íslandi. Bankinn var enn trúr stefnu sinni um 

alþjóðlegan vöxt á fyrirtækja- og fjárfestingasviði. Hann hafði það markmið að verða 

alhliðabanki (e. universal bank), það er að bjóða upp á alla þjónustu bankans á öllum 

starfssvæðum (Kaupþing banki, 2006). Á þessum árum hafði starfsmannafjöldinn 

aukist úr 2400 í 3334 manns en á Íslandi störfuðu aðeins 454 starfsmenn í desember 

2007. Sama ár var bankinn í hópi sjö stærstu bankanna á Norðurlöndunum. Kaupþing 

hafði það að markmiði að vera leiðandi á sviði fjármálaþjónustu og einblíndi á lítil og 

meðalstór fyrirtæki, fagfjárfesta og auðuga einstaklinga (e. wealth management) í 

Norður-Evrópu. Bankinn lagði einnig áherslu á að vera leiðandi á öllum helstu sviðum 

á íslenskum fjármálamarkaði en framan af rak hann aðeins viðskiptabankaþjónustu á 

Íslandi að viðbættri slíkri þjónustu í Svíþjóð og Noregi árið 2007 (Kaupþing banki, 

2007). 

Áhættustýring var miðlægur þáttur í starfsemi Kaupþings á þessum árum, enda 

áttu bankaviðskipti að snúast um að stjórna áhættunni og nýta sér hana til að búa til 

virði fyrir hluthafa. Það sem var óvenjulegt við skipurit (sjá viðauka 2) bankans á 

þessum tíma, miðað við það sem viðgekkst hjá öðrum bönkum, var hve 

áhættustýringunni var gert hátt undir höfði: 

 

Bankastarfsemi snýst bara um áhættu, banki fer aldrei á hausinn vegna 

þess að kostnaður er of mikill. Það er bara ekki þannig. Bankinn fer á 

hausinn vegna þess að hann vanmetur áhættustigið sem hann er að vinna í 

og við vildum bara ekki fara á hausinn og þess vegna réðum við mjög 

öfluga menn inn í áhættustýringuna. 

(Einar Ólafsson, munnleg heimild, 2005) 

 

Með þessu móti var talið að þeir sem finndu rétt jafnvægi milli áhættu og hagnaðar 

myndu dafna best til langs tíma litið (Kaupþing, 2005). Markmið bankans var að stækka 

fyrst og fremst í gegnum innri vöxt en ytri vöxtur (samrunar eða yfirtökur) kæmi til 

greina ef vænt arðsemi slíkrar fjárfestingar myndi skila meiru en arðsemismarkmið 

eiginfjár tilgreindi. Einnig var lögð áhersla á að mynda langtímasamband við 
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viðskiptavininn en grundvöllurinn að slíku sambandi var að geta boðið honum upp á 

fjölbreytt vöruframboð. 

Bankinn státaði af sterkri fyrirtækjamenningu sem orðið hafði til hjá hinu unga 

verðbréfafyrirtæki sem Kaupþing var fyrir sameininguna. Spurður út í hvaðan þessi 

„fun and flair“ menning hafi komið segir Benedikt Jónsson: 

 

Þetta var náttúrlega eins og var nú oft með einhverja spes hluti þeir verða 

bara til. Það var fyrir tilviljun að manni finnst, þetta kom þarna á svipuðum 

tíma og þegar allt er að losna hérna í fjármálunum, EES-samningurinn og 

svona, þá byrjum við nokkrir þarna á svipuðum tíma, Sigurður, Hreiðar, 

Ármann, Magnús Guðmundsson og Ingólfur og fleiri sem að svona ... menn 

klikka vel saman, mjög ólíkar týpur en að einhverju leyti var þetta mikið 

gleðifólk sem smitaði út frá sér bæði innan fyrirtækisins og svo gagnvart 

kúnnanum. Þetta var ekki eins og það hafi verið farið inn á 

stefnumótunarfund og sagt: „jæja heyrðu nú skulum við leggja ofuráherslu 

á þetta, það er enginn hérna [á Íslandi] í corporate entertainment, nú 

skulum við bara gera þetta og vera duglegir að bjóða fólki út að borða eða 

bara gera eitthvað svona“, þetta bara gerðist og allt í einu verður til 

eitthvað svona. Flest af því góða sem manni fannst allavega sjálfum, bæði 

í bankanum og í menningunni, var bara eitthvað sem ekki var búið til. Svo 

voru bara þessi hlutir, menn fóru að stækka, maður ræður fólk sem manni 

líkar við og tengist og þá einhvern veginn verður til svona cohesive 

menning, það sækjast sér um líkir. Okkur gekk vel og þegar við vorum að 

ráða fólk þá vorum við að ráða fólk sem við tengjum við og þá einhvern 

veginn verður til svona alvöru menning. Þess vegna gekk þetta ekki eins og 

þegar þú ferð út [erlendis] og kaupir eitthvað fyrirtæki með 40 manns það 

þýðir ekkert að segja þeim að vera eins og við. Það gengur ekki. Mér fannst 

þetta vera bara einhver tilviljun að þetta varð menningin. 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016) 

 

Flatt skipulag bankans gerði það að verkum að hægt var að halda uppi öguðum 

vinnubrögðum þegar ákvarðanir voru teknar:  
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Það hefur verið eitt af samkeppnisforskotum sem við höfum er að 

ákvörðunarferlið okkar er fljótara heldur en annarra banka og 

ákvörðunarferlið er fyrr í ferlinu hjá okkur heldur en öðrum, sem skiptir 

miklu máli. [...] Við höfum reynt hér að taka ákvörðunina og setja hana 

nokkurn veginn fremst í ferlið, þannig að fyrirtækin geta verið viss um það 

að við hættum ekki við á síðari stigum nema komi eitthvað upp í 

kostgæfnisathugun eða einhverju slíku. 

(Einar Ólafsson, munnleg heimild, 2005) 

 

Til að þjónusta viðskiptavini bankans sem best var allt óþarfa skrifræði tekið út úr 

boðleiðunum, eða það sem kallaðist „trumping bureaucracy“ hjá bankanum (hugtak 

sem bankinn bjó til). Þannig var hægt að halda boðleiðum stuttum og bankinn gat boðið 

upp á ákvörðunartöku sem var bæði skjót og skilvirk. Segja má að fyrirtækið hafi þrifist 

á breytingum en hugarfar starfsmanna var þannig að þeir aðlöguðust vel nýjum 

áskorunum og nýir starfsmenn voru fljótir að taka upp þetta háttalag. Til að tryggja að 

viðskiptavinir fengju framúrskarandi þjónustu og ráðgjöf á öllum starfsviðum 

skipulagði bankinn fyrirtækjamenningu samkvæmt ellefu viðskiptamarkmiðum: 

 

1. Langtímasamband við viðskiptavini 

2. Teymisvinna bankans og viðskiptavina til að ná árangri 

3. Árangursríkum (e. fun and flair) viðskiptum er fagnað 

4. Burt með skrifræðið (e. trumping bureaucracy) 

5. Skilvirkar ákvörðunartökur 

6. Taka vel í breytingar 

7. Koma auga á tækifæri 

8. Fagna samkeppni 

9. Taka skynsamlegar ákvarðanir 

10. Efla viðskipti við viðskiptavini 

11. Umbuna hæfileikaríkum starfsmönnum 

 

Kaupþing og aðrir íslenskir bankar kepptust við að fá til sín hæft og gott starfsfólk enda 

var mannauðurinn talinn mikilvægasta auðlind bankans. Hlutverk stjórnenda var þar 

mikið en um það hefur Benedikt Jónsson þetta að segja:  
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Auðvitað eru menn mjög misjafnir. Ég held almennt séð hafi menn ekki 

verið mjög formlegir eða agaðir stjórnendur, það er aðeins misjafnt. Ég 

held að flestir hafi verið meira svona „lead by example“. Maður var ekki 

mikið að segja „þú átt að gera þetta og þú átt að gera hitt“. Maður var 

bara að gera og fólk hermdi eftir. Þetta var ekki mjög agaður 

stjórnunarstíll. 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016) 

 

Árlega hélt  bankinn úti vinnustaðakönnun með það að markmiði að skoða viðhorf 

starfsmanna til samvinnu innan bankans, starfsþróunar, starfsþjálfunar, stjórnunar og 

þjónustu við starfsmenn. Mikil áhersla var lögð á þjálfun starfsmanna og stóð þeim  til 

boða að sækja ýmis námskeið innan bankans og tækifæri til menntunar utan hans. 

Leiðtogahæfni var eitt af aðalsmerkjum menningar bankans og því lagði bankinn 

áherslu á að þjálfa framtíðarleiðtoga bankans og efla leiðtogahæfni hjá þeim leiðtogum 

sem fyrir voru. Á árinu 2007 hafði bankinn hafið þróun á alþjóðlegu menntaverkefni 

þar sem starfsmönnum gafst kostur á að kynnast starfsemi á hinum ýmsu sviðum 

bankans ásamt því að fá sex mánaða starfsþjálfun erlendis. Verkefninu var ætlað að 

laða að hæfileikaríkt fólk sem myndi þróast innan bankans og verða mögulegir 

framtíðarleiðtogar. Til að styðja við teymisvinnu og samskipti starfsmanna nýtti 

bankinn sér bestu fáanlegu upplýsingatækni á þeim tíma en þannig var bæði hægt að 

stytta boðleiðir og tryggja öryggi upplýsinga. Árið 2004 hófst vinna við að búa til einn 

miðlægan gagnagrunn fyrir alla Kaupþingssamstæðuna. Langtímamarkmið 

verkefnisins var að öll félög innan samstæðunnar hefðu aðgang að sama kerfinu sem 

innihéldi allar upplýsingar sem viðkæmu bankanum en það átti að leiða til meiri 

skilvirkni innan bankans. 

 

Kaupþing óx hratt þannig að það voru vaxtarverkir að tengja saman 

upplýsingar. Óska rönnið í upplýsinga- og tæknigeiranum var sú að búa til 

global kerfi. Það var SAP innleiðing hér á upplýsingatæknikerfum sem átti 

að gera allar einingar, það átti að þýða allar tölulegar upplýsingar yfir á 

eitt tungumál inn í SAP sem voru þá stjórnendaupplýsingar en við vorum 

bara ekki komin þangað. Gríðarlega metnaðarfullt verkefni sem kostaði 
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óhemju fjármuni og var flókið í framkvæmd að koma þessu upp en var á 

leiðinni þannig að fjárhagsupplýsingar var svolítið mikið manual, var 

raðað saman svo það þurfti sjálfsagt mikinn mannafla á hverjum stað, 

koma uppgjörinu inn fyrir einhvern ákveðinn tíma sem að rúllaðist inn í 

samstæðukerfið. 

(Amalía Þórisdóttir, munnleg heimild, 26. apríl 2016)  

 

Upplýsingatæknin var aðalverkfæri bankans við að brjóta niður múra og skapa um leið 

opið umhverfi sem auðvelda myndi upplýsingaflæði innan bankans.  

 

4.2.4.1 Skipulag Kaupþing banka árin 2005-2007 

Skipulag Kaupþings samstæðunnar árin 2005-2007 var að mörgu leyti flókið en á 

skipuriti (sjá mynd 54, 55 og 56 í viðauka 2 ) var skipulagið sett fram sem flétta (e. 

matrix structure) eins og sjá má á neðangreindri mynd af fléttuskipulagi Kaupþings árið 

2007: 

 

 
Mynd 47. Fléttuskipulag Kaupþings banka árið 2007 (Heimild: Kaupþing banki, 2007). 

 

Á þessum árum starfaði bankinn í yfir tíu löndum og þurfti því að samhæfa vinnubrögð 

og þjónustu milli landa. Kaupþing banki taldi sig á þessum árum vera í góðri stöðu til 

að veita viðskiptavinum bæði staðbundna og alþjóðlega fjármálaþjónustu (Kaupþing 

Banki, 2006). Eins og að ofan greinir þá var stefna bankans að vera alhliðabanki og 

geta boðið upp á sama vöruúrvalið á öllum starfssvæðum sínum, fyrir utan smásöluna 
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sem aðeins átti að vera í boði á Íslandi. Í þessari tegund skipulags er talað um að 

valdabrautir fléttist, það er fari bæði í lóðrétta og lárétta átt. Efst í skipulagi Kaupþings 

var stjórn bankans sem samanstóð af níu aðilum sem kosnir voru til eins árs í senn. 

Stjórnin valdi stjórnarformann bankans úr hópi sínum en í tilviki Kaupþings var 

stjórnarformaðurinn starfandi aðili innan bankans. Hlutverk hans snéri að 

stefnumótunarþáttum samstæðunnar og að samræma starfsemina milli dótturfélaga 

bankans. Forstjóri bankans var jafnframt ráðinn til starfa af stjórn bankans en hlutverk 

hans var að sjá um daglegan rekstur fyrirtækisins. Þar á eftir komu framkvæmdastjórar 

útibúa í hverju landi fyrir sig en þvert á útibúin voru stoðdeildir fyrirtækisins sem 

staðsettar voru í höfuðstöðvunum á Íslandi en hver stoðdeild hafði ákveðinn yfirmann. 

Fléttuskipulag er talið henta best miðlungsstórum fyrirtækjum sem starfa í flóknu og 

síbreytilegu umhverfi (Daft, 2004) þar sem þörf er á sterkum tengslum milli deilda 

(Runólfur S. Steinþórsson, 1995). Eins og kunnugt er þá einkenndist fjármálaheimurinn 

á þessum þenslu árunum af háu flækjustigi og óstöðugleika. Ytra umhverfi er einn af 

þeim þáttum sem fyrirtæki þurfa að líta til þegar skipulagstegund fyrirtækis er valin, 

samkvæmt því þá hefur Kaupþing valið fléttuskipulag til að mæta, meðal annars, ytri 

aðstæðum. 

Árið 2007 var Kaupþing skipt upp í global og local einingar. Þetta þýddi að nú 

var komin global framkvæmdastjóri yfir hvert tekjusvið og stoðsvið og svo local 

framkvæmdastjóri yfir hvert dótturfélag. Það voru miklar kvaðir á móðurfélaginu 

varðandi alla skýrslugjöf og því mikilvægt að hlutirnir væru gerðir eins milli landa 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016). Þar sem framkvæmdastjórar eru 

bæði yfir stoðdeildunum og dótturfélögum þá ríkir bæði lóðrétt (útibú erlendis) og lárétt 

(stoðdeildir) valdaskipting. Starfsmenn hafa þá margir hverjir tvo yfirmenn en slíkt er 

talið geta valdið álagi á starfsmenn þar sem þeim getur þótt flókið að uppfylla markmið 

tveggja stjórnenda. Stjórnendur í fléttuskipulagi þurfa að búa yfir samstarfshæfni og 

þolinmæði og ekki síst sáttfýsi þar sem togstreita getur myndast á milli á ólíkra 

sjónarmiða og markmiða hvað ytri aðlögun og innri hagkvæmni varðar innan 

fyrirtækisins (Runólfur S. Steinþórsson, 1995). Benedikt Jónsson lýsir alþjóðlega 

skipulagi bankans á eftirfarandi hátt: 

 

„Þetta er auðvitað rosalega flókið, þú ert með sjálfstæða banka, stóra 

jafnvel eins og í DK og seinna í Bretlandi og ágætlega stórt í Svíþjóð. Þetta 
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er sér fyrirtæki en svo ertu líka að láta alla vinna saman bæði á risk 

management leveli og business leveli. Ég held að svarið sé að þetta gekk 

misjafnlega en yfir það heila og mín reynsla var sú að það er ansi erfitt að 

stýra þessu. Það var ágætis stemming, við hittumst nokkrum sinnum á ári 

og það var mikið um fundi, það var einhver samvinna í einhverjum 

verkefnum en yfir það heila myndi ég segja að þetta var erfitt. Þetta er mjög 

challenging að vinna milli landa, þetta er mjög ólíkt fólk. Finnar eru stór 

furðulegir, það er national characteristic svo ertu með mismunandi fólk 

óháð þjóðerni. Maður var með fullt af liði í hóp sem var ólíkt og með ólíkar 

hugmyndir. Ég held að þetta hafi gengið ágætlega en þetta var ekkert major 

success að láta löndin vinna saman“. 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016). 

 

4.2.4.2 Fjárfestingar og yfirtökur á árunum 2005–2007 

Kaupþing var á árunum 2000–2007 sú fjármálastofnun í Evrópu sem stækkaði einna 

örast. Bankinn hafði þá staðföstu stefnu að stækka á erlendri grundu í gegnum yfirtökur 

og innri vöxt og setti sér háleitt markmið eins og Benedikt Jónsson lýsir: 

 

Það var einhvern tímann stefnumótunarvinna og þá var sett sem svona 

aðalmarkmiðið að verða ... ég var nú eitthvað að þusa yfir því ... þá var 

stefnan eitthvað stærðarmarkmið að verða einn af 50 stærstu bönkum í 

heimi ... manni fannst það ekki endilega vera markmið í sjálfu sér að vera 

stór heldur en að vera bestur á einhverju sviðum en það var í raun held 

ég samþykkt á endanum sem eitthvað svona goal. 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016) 

 

Þróunin átti að verða sú að bankinn yrði leiðandi í fjármálaþjónustu á sviði 

eignastýringar fyrir meðalstór fyrirtæki og efnamikla einstaklinga í Norður-Evrópu 

(Kaupþing banki, 2005). Bankinn hélt sig við þá stefnu að fjárfesta með viðskiptavinum 

sínum, hvort sem var í formi ráðgjafar eða fjármögnunar. Á árinu 2005 fjármagnaði 

bankinn meðal annars kaup í Símanum, FL Group og bresku fyrirtækjunum Jane 

Norman og Somerfield. Í lok árs 2005 var hlutabréfaeign bankans í óskráðum félögum 

um 1,1% af heildareignum bankans. Í júlímánuði sama ár keypti Kaupþing breska 
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bankann Singer & Friedlander Group plc. (S&F) að fullu en Kaupþing hafði smám 

saman verið að kaupa hlutabréf í S&F frá árinu 2003. Kaupin voru þau stærstu fram að 

þessum tíma hjá Kaupþingi og áttu að styrkja stöðu bankans á breskum markaði. 

Reksturinn á S&F gekk vonum framar og skilaði arðsemi upp á 16% í lok árs 2007. 

Dótturfélög S&F voru um 100 talsins, meðal annars á eyjunni Mön, en með 

skipulagsbreytingum var þeim fækkað niður í þrjátíu. Breytingar voru gerðar einnig á 

stjórnskipulagi S&F og stoðsviðin voru sameinuð í eitt svið en tekjusviðin urðu sex. 

Stjórnendateyminu var jafnframt breytt og Ármann Þorvaldsson var settur yfir bankann 

og Kristín Pétursdóttir varð varaforstjóri. Bæði komu þau frá Kaupþingi. 

Starfsmannafjöldi S&F var um 519 manns við kaupin árið 2005.  

Fleiri urðu yfirtökur Kaupþings ekki fyrir utan tilraun þess til að taka yfir 

hollenska fyrirtækjabankann NIBC árið 2007. Með þeim kaupum hefði Kaupþing orðið 

leiðandi í þjónustu við lítil og meðalstór fyrirtæki í Benelúxlöndunum. Kaupin hefðu 

orðið þau stærstu sem íslenskt fyrirtæki hefði tekist á hendur og hefðu tvöfaldað 

efnahagsreikning Kaupþings. Tilkynnt var um kaupin í ágúst 2007 með þeim fyrirvara 

að Fjármálaeftirlitið (FME) myndi samþykkja kaupin og í kjölfarið fór 

skuldatryggingarálagið að hækka. Undirmálslánakreppan var á þessum tíma farin að 

gera vart við sig og staðan á fjármagnsmörkuðum fór stöðugt versnandi. Snemma árs 

2008 lagðist FME gegn þessum kaupum á grundvelli markaðsaðstæðna í heiminum og 

var þá fallið frá þeim (Ármann Þorvaldsson, 2009; Ásgeir Jónsson, 2009). 

 

4.2.4.3 Geysiskrísan árið 2006 – fyrsta viðvörun! 

Skuldatrygging (e. CDS) var gefin út á Kaupþing í fyrsta sinn haustið 2005 en það er 

trygging sem fjárfestar geta keypt til að tryggja sig gegn tapi ef fyrirtæki getur ekki 

staðið í skilum með skuldabréf sem þau hafa gefið út (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Bankinn leit á það sem viðurkenningu að fá slíka tryggingu á sig og voru þá komnir í 

flokk með stærri fjármálafyrirtækjum. Gleðin yfir þessum skuldatryggingarstimpli hélst 

þó ekki lengi.. Skuldatryggingarálag allra íslensku bankanna fór hækkandi en í byrjun 

árs 2006 hafði álagið tvöfaldast og farið úr 20 í 40 punkta yfir Libor (millibankavextir). 

Kreppa skapaðist á íslenska bankamarkaðnum árið 2006 þegar matsfyrirtækið Fitch 

lækkaði langtímahorfur lánshæfismats ríkissjóðs úr stöðugum í neikvæðar en krónan 

lækkaði um 30% í kjölfarið. Ástæðan fyrir neikvæðum horfum var sú að hér á landi 

færi þjóðhagsleg áhætta vaxandi, viðskiptahalli væri ósjálfbær og erlendar skuldir væru 
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komnar yfir 400% af erlendum tekjum landsins. Talið var að lengi hefði borið á 

merkjum þess að kerfið væri of þanið og nú væru blikur á lofti um að ástandið myndi 

versna enn frekar og von væri á harðri lendingu. Fitch gagnrýndi einnig áframhaldandi 

hraðan vöxt fjármálakerfisins erlendis og mikla skuldasöfnun á erlendum mörkuðum 

og taldi jafnframt að efnahagsstjórn landsins væri ábótavant (Páll Hreinsson o.fl., 

2010). Einnig voru menn fullir efasemda um að ungur aldur og reynsla stjórnenda 

bankans væru að skila árangri. Greinendur voru jafnframt svartsýnir á að stjórnvöld 

hefðu burði til að hlaupa undir bagga með bönkunum ef illa færi (Morgan Stanley, 

2006). Heiti þessa kafla dregur nafn sitt af yfirskrift skýrslu sem Danske bank gaf út 

árið 2006 en í henni er dregin dökk mynd íslensku viðskiptalífi. Skýrslan bar 

yfirskriftina Geyser Crisis en ef greiningarspár þeirra hefðu náð fram að ganga á 

þessum tíma hefði landsframleiðsla Íslands átt að dragast saman um 5-10%.  

Með aðstoð stjórnvalda fóru bankarnir á Íslandi í mikla ímyndarherferð enda 

var það mat þeirra að þær upplýsingar sem umheimurinn taldi sig hafa um Ísland væru 

ekki raunhæfar. Kaupþing leitaði leiða til að bæta flæði upplýsinga til bæði greinenda 

markaðarins og erlendra fjölmiðla. Rituð var skýrsla um fjármálastöðugleika á Íslandi 

en með útkomu hennar færðist ró yfir markaði og skuldatryggingarálagið tók að lækka 

á ný sem leiddi til batnandi lánskjara bankanna. 

Kaupþing brást að nokkru leyti við þeim ábendingum sem komu frá erlendum 

greiningaraðilum og innviðir bankans voru styrktir með ýmsum aðgerðum (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010). Ein af þessum ábendingum var um krosseignatengsl bankans 

við stór félög. Exista var eitt þessara félaga en Kaupþing átti um 20% í því félagi og 

Exista átti sömuleiðis tæplega 19% hlut í Kaupþingi og var stærsti einstaki hluthafinn. 

Til að vinda ofan af þessum tengslum seldi Kaupþing hlutabréf í Existu og dreifði til 

hluthafa. Einnig voru lausafjárreglur hertar ef kæmi til fjármagnsþurrðar og eftir þær 

breytingar gat bankinn þolað slíkt ástand í 360 daga en ekki aðeins 180 daga eins og 

áður (Kaupþing banki, 2006). 

Árið 2006 fór að mestum hluta í að styrkja og sameina rekstur samstæðu 

Kaupþings ásamt því að styrkja ásýnd bankans út á við. Gæðastimpill bankans styrktist 

þegar erlendar greiningardeildir litu jákvæðum augum á þá stefnu bankans að stækka 

frekar með styrkum innri vexti en í gegnum yfirtökur. Í fimm ára sögu bankans hafði 

aðeins þriðjungur tekna bankans orðið til vegna ytri vaxtar í formi yfirtekinna 

fyrirtækja. Vegna lausafjárkreppunnar leitaði bankinn á nýja skuldabréfamarkaði 
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(Bandaríkin, Ástralía, Japan og Mexíkó) til að dreifa áhættunni og vera ekki upp á einn 

markað kominn. Þrátt fyrir það hélt Kaupþing einnig áfram skuldabréfaútgáfu í Evrópu. 

Áherslan sem lögð var á fjölþætta fjármögnun bankans átti að undirstrika að bankinn 

væri ekki lengur háður efnahagsskilyrðum á Íslandi og á sama tíma átti það að auka 

tiltrú fjárfesta á viðskiptum við bankann. Einnig leitaði bankinn leiða til að auka 

innlánastarfsemi sína bæði í útibúum og dótturfélögum og í kjölfarið hófst vinna við 

hið svokallaða Kaupþing Edge, sem voru erlendir netinnlánsreikningar, en því kerfi var 

hleypt af stokkunum á síðasta ársfjórðungi 2007. Þessari innlánastarfsemi má lýsa í 

grófum dráttum á eftirfarandi hátt: 

 

Kaupþing Edge var í raun bara fjárstýring eða leið til að dreifa 

portfolíunni þannig að þú værir með meira laust fé, bara meiri innlán. Við 

vorum í raun bara að fókusera á prívatmarkaðinn og sveitarfélög sem eru 

að leggja inn peninga til að fá meiri ávöxtun. [...] Ef maður les í hvernig 

þetta er hugsað að þegar þú ert með svona innlánalausn þá ertu bara 

viðskiptabanki og á viðskiptabankamarkaði. Þessi ákveðna lausn var 

gríðarlega effektíf til að fá í raun fjárstreymi inn í sjóðinn. [...] Þetta var 

súper einföld lausn, þetta var bara pakkalausn. Þetta var þannig að maður 

sat fyrir framan raunkerfið, við vorum með margar gerðir af kerfum, 

raunkerfi er bara bankabækurnar og það tikkuðu inn milljónir, bara 

innlagnirnar, þetta er náttúrulega galið! Þannig að með þessu konsepti þá 

þarftu ekki að vera gera mikið. Þú færð ótrúlega mikið af reiðufé sem þú 

getur verið að nota í alls konar fjárfestingar, hvort það eru hlutabréf, 

afleiður eða whatever! Það var ekkert verið að flækja þetta með því að vera 

með húsaleigulán eða tékkareikninga, við vorum bara með strípaða lausn 

við að taka inn peninga. 

(Albert Helgason, munnleg heimild, 28. janúar 2016) 

 

Reikningarnir voru vistaðir hjá Kaupþing Singer & Friedlander (KSF) í stað þess að 

innlánin færu til móðurfélagsins. Reikningarnir voru fyrst kynntir til sögunnar í 

Finnlandi og Svíþjóð en í byrjun árs 2008 voru þeir einnig hluti af vöruframboði 

bankans í Noregi, Bretlandi, Belgíu og Þýskalandi. Hraður vöxtur varð á þessum 
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reikningum og árið 2008 nam innstæðan á þeim um 5,4 milljörðum evra sem voru inni 

á 330 þúsund reikningum í 11 löndum (Ásgeir Jónsson, 2009). 

 

4.2.4.4 Samfélagsleg ábyrgð 

Kaupþing taldi á sínum tíma að velgengni bankans færi saman við velferð samfélagsins 

og þar af leiðandi var lögð áhersla á að styðja við velferð í samfélaginu með 

styrkveitingum til ýmissa góðra málefna. Sem alþjóðlegt fyrirtæki lagði bankinn sig 

enn fremur fram um að sýna samfélagslega ábyrgð á hverjum stað þar sem starfsemi 

fór fram. Sú ábyrgð var í höndum starfsmanna á hverjum stað fyrir sig þar sem þeir 

þekktu umhverfið best. Skýrt dæmi um samfélagslega ábyrgð Kaupþings var samstarf 

þess og Kolviðarsjóðsins (The Icelandic Carbon Fund) en árið 2007 hóf bankinn að 

reikna út kolefnisfótspor allra bíl- og flugferða starfsmanna bankans og lagði sjóðnum 

til samsvarandi upphæð til að fjármagna gróðursetningu trjáa. 

 
4.2.5. Fjármálaveldið fellur – mitt ár 2007 til október 2008 

Þriðja skeiðið í sögu Kaupþings spannar tímabilið frá því að alþjóðlega 

lausafjárkreppan hófst sumarið 2007 uns Kaupþing var yfirtekið af íslenskum 

stjórnvöldum í október 2008. Stoðir Kaupþings voru góðar um það leyti sem 

lausafjárkreppan hófst erlendis um mitt sumar árið 2007. Lánasafnið á Íslandi leit vel 

út og eignir FIH og KSF voru traustar. Lánasöfn hinna dótturfélaganna á 

Norðurlöndunum og í Lúxemborg stóðu ágætlega. Vandamál bankans voru hins vegar 

af tvennum toga. Fyrir það fyrsta voru það lánin sem höfðu verið veitt til 

hlutabréfakaupa en farið var í gagngera endurskoðun á þeim á þessum tíma og sú 

athugun leiddi í ljós að verðmæti eigna var nærri tvöfalt meiri en lánin sem voru á 

eignunum. Hitt vandamálið var hversu háður bankinn var heildsölufjármögnun, það er 

fjármögnun í gegnum útgáfu skuldabréfa, en þegar leið á kreppuna varð nær ómögulegt 

að selja skuldabréf hans. Nýtt fjármagn var því aðeins að fá í gegnum seðlabanka en 

eins og frægt er orðið var íslenski bankageirinn á þessum tíma orðinn alltof stór til að 

Seðlabanki Íslands gæti staðið undir honum. Þessi staða gerði það að verkum að 

„rándýrin fóru af stað sem leituðu ákaft veikustu dýranna í bankahjörðinni“ (Ármann 

Þorvaldsson, 2009, bls. 193). 

Rándýrin sem Ármann nefnir voru fjölmiðlar, vogunarsjóðir og greinendur sem 

horfðu æ meira til Íslands sem var ekki góðs viti þegar fór að hrikta í stoðunum í 
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íslensku fjármálalífi. Neikvæð umfjöllun varð þess valdandi að skuldatryggingarálag 

Kaupþings og hinna íslensku bankanna hækkaði og það gerði þeim æ erfiðara fyrir. 

Stundum virtist sem skuldatryggingarálagið hækkaði „af því bara“ án þess að það væru 

ástæður fyrir hækkuninni (Ármann Þorvaldsson, 2009). Þó má einnig segja að margt af 

því sem bankinn gerði á þessum tíma hafi ekki stuðlað að því að bæla neikvæða 

umfjöllun niður. Má þar til dæmis nefna fyrirhuguð kaup bankans á NIBC. Þó virðist 

sem öll neikvæð umræða tengd Íslandi hafi komið niður á bönkunum á þessum tíma, 

eins og þegar fór að halla undan fæti hjá íslenskum viðskiptamönnum (til dæmis Baugur 

og FL Group) þá var umræðunni í kringum þá klínt á bankann líka. 

 
4.2.5.1 Lánveitandi til þrautvara óskast! 

Kaupþing setti sig í viðbragðsstöðu vegna ört versnandi ástands og til að mynda var 

nánast blátt bann sett á útlán hjá bankanum. Netinnlánsreikningarnir Kaupþing Edge 

voru settir af stað og hýstir hjá Kaupþingi S&F og heyrðu þar af leiðandi undir breska 

innistæðutryggingarsjóðinn en viðtökur þeirra fóru fram úr vonum (Kaupþing banki, 

2007). Hafin var endurskipulagning hjá Kaupþingi S&F og eignir seldar á árinu 2008 

til að ná í lausafé. Margir sáu tækifæri við þessar aðstæður til að kaupa skuldabréf 

bankans sem tengd voru skuldatryggingarálagi. Móðurfélagið keypti sjálft eitthvað af 

slíkum bréfum og fjármagnaði einnig kaup viðskiptamanna á þeim en þessi kaup voru 

eitt af því sem harðlega var gagnrýnt eftir hrunið. Jafnframt leitaði bankinn til Mið-

Austurlanda eftir fjárfestum til að kaupa verulegan hlut í bankanum og í þriðju tilraun 

náðist að selja 5% í bankanum til Sheikh Al-Thani. Með þá upphæð í vasanum ásamt 

innflæði frá Edge-reikningunum töldu menn að Kaupþing væri á réttri leið. 

Þrátt fyrir hrakfarir og erfiðleika í fjármálaheiminum skilaði Kaupþing hagnaði 

á fyrstu tveimur ársfjórðungum ársins 2008 sem leiddi óneitanlega til bjartsýni. Þrátt 

fyrir að Kaupþing Edge-reikningarnir hefðu skilað miklu innlánsflæði á þessum tíma 

flæddi þó fjármagnið út á öðrum stöðum. Bankinn gerði einnig mistök með því að reyna 

eftir bestu getu að styðja við viðskiptavini sína þegar hlutabréfamarkaðir hríðféllu en 

þó má segja að bankinn hafi í raun verið þeirra lánveitandi til þrautvara (e. lender of 

last resort) (Ásgeir Jónsson, 2009) 

Í apríl 2008 kvörtuðu Kaupþing og íslensk stjórnvöld opinberlega undan 

vogunarsjóðum sem voru farnir að taka skortstöðu, ekki bara gagnvart bönkunum 

heldur öllu Íslandi. Á sama tíma var fjármálakerfi heimsins komið í þá stöðu að 
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seðlabankar voru farnir að dæla fjármagni út í kerfið. 9. apríl 2008 sendi Sigurður 

Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, bréf til forsætisráðherra Íslands þar sem hann 

lagði áherslu á að gjaldeyrisvaraforðinn yrði efldur til muna (Ármann Þorvaldsson, 

2009). Stjórnvöld reyndu að hefja skuldabréfaútgáfu sem gekk ekki eftir en aftur á móti 

gerðu Svíþjóð, Noregur og Danmörk skiptasamning við Seðlabanka Íslands upp á 500 

milljónir evra hver. Sú upphæð dugði þó skammt. Reynt var að fá Seðlabanka 

Bretlands, Evrópu og Bandaríkjanna til hjálpar en þeirri beiðni var hafnað. Ljóst var að 

Ísland var aðeins lítil eyja langt úti í ballarhafi, ein og yfirgefin. Til er orðatiltæki, rakið 

til Charles Goodhart, prófessors við London School of Economics, sem lýsir ástandi 

íslensku bankanna gagnvart alþjóðlegu umhverfi einna best: „International in life, 

national in death“ sem mætti þýða sem „alþjóðlegir í góðæri, ríkisreknir í vanda“. 

Fjármálakreppan náði hápunkti í október árið 2008 með þeim afleiðingum að 

bankarnir þrír, Glitnir, Landsbankinn og Kaupþing, voru yfirteknir af ríkinu til að auka 

tiltrú fólks á fjármálakerfinu á Íslandi og viðhalda réttri fjármálastarfsemi. Kaupþing 

háði harða baráttu við að halda sér á floti allt fram á síðasta dag, 8. október 2008. Í 

framhaldi af yfirtöku ríkisins á bönkunum varð til nýtt bankakerfi sem snérist eingöngu 

um innlendan markað án kvaða frá erlendum fjármálamörkuðum. Áherslur bankanna 

urðu að vera þannig að þær stuðluðu að því að byggja upp tiltrú Íslendinga á 

fjármálastarfsemi landsins ásamt því að veita þau bjargráð sem fólkið í landinu þurfti 

eftir hrun. Skilanefndum var komið á fót utan um hvern banka en þeirra hlutverk var að 

færa eignir frá gömlu bönkunum yfir í ný félög. 

 
4.2.5.2 Hvernig gat þetta gerst? 

„Hvernig gat þetta gerst?“ (Bank of International Settlement, 2009, bls. 3). Þessi 

spurning er sett fram sem upphafsorð 79. ársskýrslu Alþjóðagreiðslubankans (Bank of 

International Settlement, BIS) árið 2009. Í kjölfarið segir í skýrslunni: „Fjármálakerfið 

er pípulagnir hagkerfisins. Líkt og varðandi pípulagnir inn á heimilum er því tekið sem 

sjálfsögðum hlut að þær virki en þegar þær virka ekki er kominn tími til að vera á 

varðbergi“. Fjármálakreppan sem stíflaði „pípulagnir“ heimsins sumarið 2007 kom til 

í kjölfar auðfengins lánsfjár, óvenju lágra vaxta, lítilla breytinga á fjármálastærðum og 

þeirrar útbreiðslu sem orðin var á eignaverði (BIS, 2009). En hvað varð Kaupþingi að 

falli? 
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Það var náttúrlega bara þannig að það var enginn banki sem gat staðist 

og nánast var enginn banki úti heldur sem stóðst þetta. Það sem var 

náttúrlega bara veikleikinn bara almennt séð í bankakerfinu var í raun og 

veru gírun sérstaklega hvað varðar það þegar bankarnir voru að stækka 

og stækka, það var náttúrlega ofurmetnaður í að leggja áherslu á að 

stækka. Bönkunum var gert kleift að stækka og ekki síst okkur sko, með því 

að menn gátu fengið lánað til að setja sem eigið fé í banka og þetta var 

alveg skelfilegt. Ég tók fyrst eftir þessu þegar við vorum að kaupa FIH og 

ég sagði bara fyrst þegar við vorum að skoða þetta „við getum ekki safnað 

þessu eigið fé“ og svo gátum við það. Þá sá ég í fyrsta skipti að það voru 

stórir hluthafar þarna inni sem fengu lán frá Landsbankanum og ég man 

ég hugsaði nei bíddu „þetta var nú ekki mjög æskilegt“ ekki í svona litlu 

kerfi því þarna ertu að búa til eigið fé. Eftirlitið var bara ekkert að stoppa 

þetta og þetta mátti alveg. Menn eru ekki að hafa áhyggjur af þessu í stóru 

löndunum en fyrir mér er þetta vandamál númer 1, 2 og 3. Bankarnir áttu 

að vera minni. Bankarnir urðu alltof stórir á veiku eiginfé út af gírun. Gírun 

var bara gegnum gangandi vandamál, menn voru orðnir svo gíraðir að 

þegar kom niðursveifla þá misstu menn allt. 

(Benedikt Jónsson, munnleg heimild, 4. október 2016) 

 

4.2.6. Nýtt upphaf árið 2009 

Fjórða tímabilið í sögu bankans markast af björgunaraðgerðum bankans gagnvart 

viðskiptavinunum í fjármálaumhverfi sem einkenndist af óvissu og ringulreið. Á árinu 

2009 bar bankinn nafnið Nýji Kaupþing eða þangað til í nóvember mánuði það ár þegar 

bankinn var nefndur Arion banki. Samkeppnishæfni íslensks bankakerfis mætti 

mörgum áskorunum á þessum tíma. Viðskiptaumhverfið á Íslandi fyrir útrás bankanna 

einkenndist af svipuðum þáttum og það umhverfi sem bankarnir störfuðu í eftir hrunið, 

það er lítill og lokaður markaður sem þurfti aðeins á litlum bankaeiningum að halda. 

Fjármögnunarleiðir bankakerfisins voru einsleitar, verðbréfamarkaðurinn var 

óburðugur og óvissa ríkti um gæði útlána bankanna, svo ekki sé litið framhjá þeirri 

lagalegu (það er bankaskattur á kostnaðarliði og hert regluverk) og réttarfarslegu óvissu 

sem ríkti á Íslandi. Einnig höfðu bæði gjaldeyrishöft og lágt fjárfestingarstig haft mikil 

áhrif á hagvöxt í landinu sem var af mestum hluta drifinn áfram af einkaneyslu. 
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Fyrrnefndir þættir voru einkennandi fyrir ytra umhverfi Arion banka þau ár sem til 

umfjöllunar eru eftir hrun og mikilvægt er að hafa þá til hliðsjónar þegar horft er á 

uppbyggingu og endurreisn bankans. Marteinn Birgisson lýsir ástandinu í bankanum 

eftir hrun á eftirfarandi hátt: 

 

Hér var stór banki sem hafði skroppið mjög mikið saman og hér var allt í 

steik. Það var mikið hér af illa förnum viðskiptavinum og starfsfólk í klessu 

og kerfið hérna ... þetta var eins og að kíkja bak við sjónvarpið hjá þér – 

það var allt í flækju! 

(Marteinn Sigurðsson, munnleg heimild, 23. maí 2016) 

 

Tímamót urðu hjá Arion banka í júlí 2009 þegar skilanefnd Kaupþings og ríkisstjórn 

Íslands náðu samkomulagi um raunhæft virði eigna gamla Kaupþings banka og í 

kjölfarið var hægt að vinna að myndun efnahagsreiknings nýs banka. Í byrjun árs 2010 

keypti síðan skilanefnd Kaupþings, félagið Kaupskil ehf., 87% hlut í bankanum en 13% 

urðu áfram í eigu ríkisins (Arion banki, 2009). Nýr kafli í sögu Arion banka hófst þegar 

aðskilnaður skulda og eigna nýs banka var kláraður gagnvart forvera hans, Kaupþingi, 

árið 2011. Að því loknu var hægt að horfa til framtíðar. 

Segja má að árið 2009 hafi markast af ákveðnum lífróðri dag frá degi enda þurfti 

að laga starfsemi bankans að nýjum efnahagslegum veruleika: 

 
Ef við tökum punktinn frá Arion banka þegar hann er stofnaður þá erum 

við bara að halda sjó, í miklum ólgusjó – menn eru svolítið að finna út úr 

hlutunum á þessum tíma, bara að taka fullt af ákvörðunum bara til þess að 

gera bankann starfhæfari frá degi til dags. Þetta voru bara mjög miklir 

óvissutímar og þá heyrum við ennþá undir slitastjórnina eða þrotabúið. Þá 

kemur bankastjórinn bara úr slitastjórninni og það er einmitt tekin 

ákvörðun um að hætta engu [ekki leggja niður neina af þeirri starfsemi sem 

Kaupþing hafði haft], hlúa að starfseminni og halda öllu „up and running“ 

með það í huga að við kæmumst á þann stað að þetta yrði eðlilegt 

starfsumhverfi en síðan held ég að stóra breytingin hafi verið þegar lögin 

taka gildi um meðferð slitabúanna. 

(Aron Halldórsson, munnleg heimild, 11. febrúar 2016) 



 

 

 
176 

 

Eftir að ríkið eignaðist bankann að fullu var nýr bankastjóri, Finnur Sveinbjörnsson, 

ráðinn tímabundið yfir bankann ásamt tímabundinni stjórn. Stjórnunarhættir bankans 

voru gerðir gagnsærri, hert var á regluverkinu, upplýsingagjöf var aukin ásamt því að 

bankinn fékk aukna ábyrgð. Bankinn fékk nafnið Arion banki en nafnið á uppruna sinn 

í grísku og þýðir „nýtt upphaf“. Á sama tíma leit ný stefna dagsins ljós og tekin voru 

upp ný gildi sem valin voru af starfsmönnum: framsækin hugsun, fagmennska, traust 

og umhyggja (Arion banki, 2009). Velferð allra hagsmunaaðila bankans var höfð í 

fyrirrúmi og í samræmi við það urðu helstu markmiðin að í gegnum þjónustu bankans 

yrði hugað að hag viðskiptavina, að mynda vinnuumhverfi þar sem starfsmenn myndu 

nýta hæfileika sína og ná starfsframa, að hlutur eigenda bankans skilaði ótvíræðum 

ávinningi og að bankinn legði sitt af mörkum til að endurreisa fjármálakerfi landsins 

ásamt því að hafa góð áhrif á íslenskt samfélag. 

Eins og fjallað verður um hér á eftir er ekki annað hægt að segja en að bankanum 

hafi tekist vel til við að rísa upp úr öskustónni og horfa til framtíðar. Því til staðfestingar 

var bankinn valinn banki ársins á Íslandi af fagtímaritinu The Banker árið 2013. Arion 

banki varð fyrir valinu vegna góðs árangurs undangenginna ára og þeirrar forystu sem 

hann hafði tekið í fjármögnun, framboði á íbúðalánum, skuldaúrvinnslu og nýstárlegum 

þjónustuleiðum á íslenskum bankamarkaði. 

 

4.2.7. Nýr banki, Ný stefna, Nýtt upphaf – árin 2010-2014 

Árið 2010 tók ný sex manna stjórn til starfa hjá bankanum. Fimm manns tóku sæti í 

stjórn fyrir hönd Kaupskila ehf., sem voru kröfuhafar, en einn stjórnarmaður kom frá 

ríkinu. Flestir stjórnarmennirnir eru óháðir aðilar, það er hafa engin tengsl við 

slitastjórnina eða kröfuhafa önnur en þau að hafa tekið að sér stjórnarsetu í bankanum 

sem fagaðilar (Arion banki, 2010). Kröfuhafar hafa því ekkert með daglegan rekstur að 

gera. Eitt af fyrstu verkum nýrrar stjórnar var að ráða Höskuld Ólafsson sem 

bankastjóra Arion banka. Samstarfsmenn hans lýsa honum sem einörðum, þrjóskum, 

þrautseigum, fyrirsjáanlegum og góðri fyrirmynd en umfram allt frábærum leiðtoga 

sem lætur ekki bilbug á sér finna þrátt fyrir miklar mótbárur undangenginna ára. 

 

4.2.7.1 Skipulag og stefna Arion banka. 

Ný stefna (e. corporate strategy) leit dagsins ljós árið 2010 en samkvæmt henni átti 

bankinn áfram að vera alhliðabanki (e. universal bank) sem byði upp á víðtæka þjónustu 
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með áherslu á sérsniðnar og persónulegar lausnir. Sérstök áhersla yrði lögð á þá 

viðskiptavini, hvort sem þeir væru einstaklingar eða fyrirtæki, sem þyrftu á fjölbreyttri 

og ítarlegri þjónustu að halda (Arion banki, 2010). Ráðgjafafyrirtækið McKinsey var 

fengið í lið með bankanum við að móta nýja stefnu. Marteinn Sigurðsson segir að fyrst 

hafi verið búin til skammtímastefna til tveggja ára: 

 

[Hún] gekk aðallega út á að koma bara viðskiptavinum á lappir. Við vorum 

með 56% af lánum þá í vanskilum eða ónýt sem er mjög hátt í banka. 

Samhliða þessu bjuggum við til svona lengri tíma strategíu, við hönnuðum 

skipulagið í bankanum þannig í aðalatriðum í tengslum við lengri tíma 

strategíuna en svona einn meginþáttur sem er núna fjárfestingarbankinn, 

hann var alveg hannaður í kringum sko skemmri tíma strategíuna sem var 

í raun og veru að endurskipuleggja hús og fyrirtæki, 20–30 þúsund heimili 

það var svona það sem við kölluðum úrlausnarsvið. [Sem] var ekki að búa 

til neinn nýjan business heldur bara að vinna úr vandamálum. 

(Marteinn Sigurðsson, munnleg heimild, 23. maí 2016) 

 

Í stefnumótunarvinnunni með McKinsey varð til stefna sem bankinn byggir á enn í dag 

og Aron Halldórsson lýsir á eftirfarandi hátt: 

 

McKinsey [var] fengið til að hjálpa okkur og út úr þeirri vinnu kemur að 

við ætlum að vera alhliðabanki, ekki utility banki heldur alhliðabanki sem 

leggur áherslu á að veita góða þjónustu, það var svona corporate 

strategían og í framhaldinu af því þá er farið í svona að móta þessa 

business strategíu hvernig við ætlum okkur að aðgreina okkur frá 

keppinautunum, hvað á að vera áþreifanlega öðruvísi en það sem 

keppinautarnir eru að gera. Þá kemur þetta lykilhugtak en það er að vera 

tengslabanki. Það að vera tengslabanki það er banki sem þekkir vel 

viðskiptavini sína, er með þá vel flokkaða og er með alhliða 

þjónustuframboð og við getum fullnægt öllum fjármálaþörfum 

viðskiptavina okkar en það felur í sér að við leggjum áherslu á að eiga 

viðskipti við fólk sem er helst með launareikninginn hjá okkur og er með 

debet- og kreditkortið hjá okkur, er með bílalán og íbúðalán og greiðir í 
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séreignarlífeyrissparnað og allt þetta. Og þetta var flott stefna og svo kom 

spurningin hvernig eigum við að gera þetta [...] þeir [McKinsey] segja 

okkur frá aðferðafræði sem þeir kalla Banking on Lean og þá eru þeir búnir 

að heimfæra þessa lean-hugmyndafræði sem er mjög framleiðsludrifin á 

bankaþjónustu. 

(Aron Halldórsson, munnleg heimild, 11. febrúar 2016)  

 

Sú skýra stefna og framtíðarsýn sem bankinn setti sér árið 2010 átti eftir að reynast sá 

þáttur sem hafði mest að segja um árangur bankans í uppbyggingu hans að mati 

Höskuldar Ólafssonar, bankastjóra bankans (Arion banki 2013). Sem tengslabanki (e. 

relationship bank) leggur Arion banki áherslu á góð tengsl við viðskiptavini, 

langtímaviðskiptasambönd, fjölgun þjónustuþátta og betri bankaþjónustu. Marteinn 

Sigurðsson lýsir því á eftirfarandi hátt: 

 

Þú skapar tengsl við að interakta við fólk, þú skapar tengsl ekki á því að 

vilja ekki tala við fólk, ekki hitta það. Við teljum það að þú skapar mestu 

tengslin þegar þú færð að tala við fólk um það sem skiptir það máli. 

(Marteinn Sigurðsson, munnleg heimild, 23. maí 2016) 

 

Viðskiptavinurinn er settur í öndvegi og vöru- og þjónustuframboð er sniðið að þörfum 

hans. Hann er miðlægur í allri starfsemi bankans eða eins og Tómas Birgisson segir:  

 

Ef ég ætla að vera tengslabanki þá verð ég að þekkja viðskiptamanninn vel, 

ég verð að flokka þá rétt og ég þarf að hafa frumkvæði að viðskiptum, geta 

skilið þarfir þínar og ég ætla að bjóða þér þær vörur sem þú þarft. 

(Tómas Birgisson, munnleg heimild, 28. janúar 2016) 

 

Með viðskiptavininn í forgrunni taldi bankinn sig leggja grunninn að vexti og árangri 

viðskiptavina bankans til framtíðar. Traustur efnahagur og hagkvæmur rekstur fer 

saman við hagsmuni viðskiptavina, þar sem gott rekstrarumhverfi leiðir af sér betri kjör 

og þjónustu til handa viðskiptavinum. Kostnaðarstýring er mikilvægur þáttur í því 

samhengi og því leitar bankinn allra leiða til að halda niðri kostnaði og auka skilvirkni 

í rekstrinum. Rekstrarstefna (e. operational strategy) bankans sem byggir á skilvirkni 
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og árangri var kynnt árið 2011 og í kjölfarið var hafist handa við að innleiða hana. Hún 

byggir um margt á aðferðafræði straumlínustjórnunar og gengur undir heitinu A plús 

(sjá kafla 4.2.7.4.). 

Ný gildi (e. corporate values) bankans voru tekin upp árið 2013. Gildi Arion 

banka eru kölluð hornsteinar bankans og þeir eru hafðir að leiðarljósi í öllum störfum 

hans. Hlutverk þeirra er að gera gagn, koma hreint fram og láta verkin tala. 

Hornsteinarnir eiga að taka mið af menningu bankans og vísa til eiginleika sem 

einkenna starfsmenn bankans. Þeir eiga að vera leiðbeinandi í allri ákvörðunartöku og 

koma inn á hlutverk, hugarfar og hegðun starfsmanna. 

 

 

Mynd 48. Gildi Arion banka (Heimild: Arion banki, 2010) 

 

Til að styðja við og endurspegla nýja stefnu var skipulagi bankans breytt. Skipulagið 

átti, ásamt þekkingaröflun starfsmanna, að bæta upplifun viðskiptavina, auka samvirkni 

milli deilda, einfalda starfsemina og skipuleggja stjórnunarspönnina á þann hátt að 

stjórnendur gætu eytt nægilegum tíma í að styðja við starfsfólkið. Eins og hjá forvera 

Arion banka er vinnurými starfsmanna opið og því er hægt að „brjóta niður múra“ milli 

deilda eða eins og Marteinn Sigurðsson (munnleg heimild) segir: „Það er líka eitt hérna 

í bankanum sem mér fannst svona valuable, eitt af því sem var plús var þetta opna 
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umhverfi. Það eru allt opin starfsumhverfi hérna og fólk er bara með lítið pláss og situr 

þétt.“ 

Nýtt skipurit leit dagsins ljós þar sem deildum var skipt eftir verkefnum (sjá 

viðauka 2) undir stjórn níu framkvæmdastjóra. Innan bankans er litið svo á að það sé 

mikilvægt að framkvæmdastjórar séu öflugir og komi frá fjölbreyttum sviðum 

atvinnulífsins. Þeir þurfa að þekkja vel það sem þeir eru ábyrgir fyrir innan bankans og 

einnig að einhverju leyti verksvið hvers annars, enda reka þeir bankann ásamt 

bankastjóranum og því er mikilvægt fyrir þá að hafa góða yfirsýn.  

 

Fyrst býrðu skipulagið til, svo velur þú fólkið inn í það og síðan passar þú 

upp á fólkið sem er nægjanlega sterkt og ef þú ætlar að vinna á 

framendanum á fyrirtækinu þá er miklu betra að þú þekkir bakendann á 

því. 

(Marteinn Sigurðsson, munnleg heimild, 23. maí 2016) 

 

Starfsfólkið er hjartað í starfsemi Arion banka og vegna samhents átaks þess hefur 

bankinn náð þeim árangri í endurreisninni sem raun ber vitni. Bankinn leggur áherslu á 

að skapa starfsumhverfi þar sem fólk getur vaxið í starfi, eflt þekkingu sína og hæfni. 

Stefna bankans er að hámarka mannauð sinn með því að tryggja jöfn tækifæri og kjör 

starfsmanna af báðum kynjum og vera eftirsóknarverður vinnustaður(Arion banki, 

2011). Starfsmannastefna bankans endurspeglast í orðunum „réttur maður á réttum 

stað“ en með þeim vill bankinn leggja áherslu á að vandað sé til verka við ráðningar, 

boðið sé upp á fræðslu við hæfi og að starfsmenn fái að njóta hæfileika sinna í 

starfsþróuninni Lögð er áhersla á að starfsfólk fái tækifæri til að efla faglega og 

persónulega hæfni sína auk þess sem krafa er gerð um að það hafi haldgóða þekkingu 

á þeim lögum og reglum sem lúta að hlutverki þess(Arion banki, 2012). Til að mæta 

þörfum viðskiptavina hefur bankinn lagt áherslu á menntun og þjálfun starfsmanna og 

þeir hafa sótt yfirgripsmikil námskeið í samstarfi við Háskólann á Bifröst. Jafnframt 

hafa starfsmenn sótt nám í fjármálaráðgjöf við Háskólann í Reykjavík og fengið að því 

loknu vottun sem fjármálaráðgjafar. Á árinu 2014 var stjórnendafræðsla efld til muna 

og verður framhald þar á. 

Með A plús-verkefninu var nýr vettvangur myndaður þar sem rödd 

starfsmannsins hljómar hærra en áður. Markvissir vakningarfundir veita starfsmönnum 
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hljómgrunn en þar er fjallað um líðan þeirra, verkefni gærdagsins og stöðugar umbætur 

og starfmenn fá endurgjöf. Á þessum fundum er vinnudagurinn skipulagður og fá 

starfsmenn verkefni í hendur  sem miða að því að hlusta, meta og mæta þörfum 

viðskiptavinanna. 

Til að geta veitt góða þjónustu er lykilatriði að þekkja þarfir viðskiptavinanna 

og til að viðhalda góðum tengslum hefur bankinn markað sér stefnu um að færa 

ákvörðunarvaldið nær viðskiptavinunum. Í því skyni var útibúaneti bankans skipt upp 

í sex klasa og útibúum fækkað niður í 23. Hver klasi hefur ákveðinn stjórnanda og 

auknar heimildir til ákvörðunartöku og eitt af markmiðunum með klasamynduninni var 

að efla tengslin milli útibúa í hverjum klasa. Endurskipulagningu útibúanna var lokið 

árið 2011 þegar þrjú útibú sameinuðust undir einn hatt í Reykjavík (Arion banki, 2011). 

Kjarninn í stefnu Arion banka er að veita alhliða fjármálaþjónustu. Til viðbótar 

við þá þjónustu sem bankinn veitir einstaklingum og fyrirtækjum á bankinn þrjú 

dótturfélög sem gegna lykilhlutverki í kjarnastarfsemi bankans. Stefnir er stærsta 

sjóðastýringafélag landsins, Okkar líf er leiðandi félag á sviði líftrygginga hér á landi 

og Valitor er leiðandi félag á sviði greiðslulausna og kortaviðskipta. Bankinn eignaðist 

ráðandi hlut í Valitor 2010 en jók hlut sinn í 99% árið 2014. Sama ár jók Valitor umsvif 

sín og keypti danska félagið AltaPay sem sérhæfir sig í rafrænum viðskiptum (Arion 

banki, 2011). 

 

4.2.7.2 Samfélagsleg ábyrgð bankans 

Samfélagsleg ábyrgð bankanna fyrir hrun var eitt þeirra atriða sem gagnrýnd voru í 

rannsóknarskýrslu Alþingis. Eitt af grundvallarlögmálum samfélagslegrar ábyrgðar 

fyrirtækja er að heildarhagsmunir þeirra og samfélagsins fari saman. Arion banki leggur 

mikla áherslu á að vera samfélaglega ábyrgt fyrirtæki í íslensku samfélagi og virkur 

þátttakandi í þróun þess. Flestar þær breytingar sem bankinn hefur gengið í gegnum 

eftir hrun hafa tekið mið af samfélagslegri ábyrgð bankans eins og Aron Halldórsson 

útskýrir: 

 

Út af þessari reynslu sem varð til síðan [í tengslum við hrunið] höfum við 

sett gríðarlegt effort í að bæta vinnubrögð, síðan er það þessi lean 

innleiðing og síðan það sem er mjög mikilvægur þáttur að ég held að það 

sé talsverð meðvitund um þessa samfélagslegu ábyrgð sem bankinn hefur 
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og menn eru í alvörunni alltaf að velta því fyrir sér hvað er eðlilegt og hvað 

er góð starfsemi út frá samfélaginu, þetta er allt frá því að styðja við 

góðgerðar- og líknarfélög yfir í það að velta fyrir okkur áhrifum þess sem 

við erum að ákveða. 

(Aron Halldórsson, munnleg heimild, 11. febrúar 2016)  

 

Bankinn styður við fjölbreytta íþróttastarfsemi og ýmis góðgerðar- og líknarfélög eins 

og Rauða kross Íslands, Hjálparstarf kirkjunnar og Krabbameinsfélag Íslands svo 

eitthvað sé nefnt. Bankinn telur það vera samfélagslega skyldu sína að leggja sérstaka 

rækt við fjármálafræðslu viðskiptavina sinna svo þeir geti náð tökum á fjármálum 

sínum. Nýsköpun er bankanum sérstaklega hugleikin. Fyrir því eru margar ástæður en 

bankinn telur að mikilvægt sé að fjölbreytni sé í verðmætasköpun landsins. Bankanum 

þótti skorta stuðning og fjármagn á fyrstu stigum nýsköpunar og hóf því samstarf við 

Klak Innovit og setti á laggirnar Startup Reykjavík árið 2012 og síðar Startup Energy 

Reykjavík í samstarfi við orkuiðnaðinn á Íslandi. Verkefnin eru nokkurs konar 

viðskiptaþróunarhraðall að erlendri fyrirmynd þar sem frumkvöðlum er veitt aðstaða 

og leiðsögn reynslumikilla aðila við að vinna að verkefni sínu í 10 vikur. Með slíkum 

verkefnum vill bankinn stuðla að heilbrigðara umhverfi fyrir frumkvöðla á Íslandi og 

auka þar með verðmætasköpun á landinu. Einnig hefur bankinn það að leiðarljósi að 

sýna umhverfinu virðingu og umhyggju. 

 

4.2.7.3 Skuldaleiðréttingin og fjármögnun bankans 

Ein af mikilvægari áskorunum bankans eftir hrun og í raun bankakerfisins á Íslandi í 

heild var að endurheimta traust viðskiptavina. Arion banki hafði að leiðarljósi í allri 

sinni vinnu að ávinna sér traust. Til að tryggja hagsmuni viðskiptavina var sérstök deild 

mynduð utan um skuldug fyrirtæki og skipað var í stöðu umboðsmanns viðskiptavina 

sem átti að tryggja að tekið væri á skuldaaðlögunarmálum af hlutleysi og sanngirni 

ásamt því að meðferð mála yrði gegnsætt og skriflegt ferli. Einnig var gætt að því að 

regluverkið í kringum skuldamál viðskiptavina væri bæði gegnsætt og vel auglýst. 

Leiðrétting skulda var umfangsmikill partur af starfsemi bankans fram til loka árs 2011 

þegar starfsemin fór loks að snúast um hefðbundin bankaviðskipti og hefðbundna 

þjónustu við viðskiptavinina. Þó var sölu á yfirteknum fyrirtækjum ekki lokið fyrr en á 

árinu 2013. Bankinn stofnaði fjögur eignarhaldsfélög utan um eignir og fyrirtæki sem 
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hann þurfti að leysa til sín við endurskipulagningu ýmissa félaga. Markmiðið var að 

með tímanum yrðu eignirnar seldar úr þessum félögum og virði þeirra þannig 

endurheimt til bankans. Í byrjun árs 2009 var bankanum einnig falið að taka yfir allar 

innistæður SPRON og Sparisjóðs Mýrasýslu en þessar yfirtökur juku fjölda 

viðskiptavina um 22 þúsund og gerðu Arion banka að stærsta viðskiptabanka Íslands 

(Arion banki, 2009). Árið 2012 sameinaðist enn fremur Sparisjóður Ólafsfjarðar 

bankanum. 

Samkeppnishæfni Arion banka átti að miðast við vöruframboð, skilvirkni og 

arðbæra starfsemi. Árið 2011 setti bankinn nýja tegund húsnæðislána á markað en þau 

voru óverðtryggð og báru fasta vexti til fimm ára í senn. Bankinn var fyrstur banka á 

Íslandi til að bjóða upp á óverðtryggð íbúðalán (Arion banki, 2011). Á árinu 2012 var 

bankinn jafnframt fyrstur banka til að bjóða viðskiptavinum sínum að lækka 

greiðslubyrði af íbúðalánum á meðan þeir væru í fæðingarorlofi. 

Á þeim árum (2010-2014) sem hér eru til umfjöllunar var bankinn að mestu 

fjármagnaður af innlánum en eftir því sem lengra leið frá hruni fór hann að sækja í 

fjölbreyttari fjármögnun. Á árinu 2012 var fjölbreytni í fjármögnun bankans aukin með 

útgáfu sértryggðra skuldabréfa sem nýtt eru til að fjármagna húsnæðislán. Tímamót 

urðu hjá bankanum þegar hann lauk við fyrstu erlendu fjármögnunina með útgáfu 

skuldabréfa í norskum krónum árið 2013. Var bankinn þar með fyrsta 

fjármálafyrirtækið á íslenskum markaði til að gefa út skuldabréf erlendis frá árinu 2007. 

Bent hefur verið á að erlend skuldabréfaútgáfa bankans hafi ekki aðeins haft þýðingu 

fyrir hann sjálfan heldur einnig íslenska fjármálastarfsemi í heild þar sem forsenda fyrir 

afléttingu gjaldeyrishafta á Íslandi er að fjármálastofnanir hafi aðgang að erlendu lánsfé 

(Arion banki, 2012). Bankinn sóttist eftir lánshæfismati árið 2014 og var fyrsti íslenski 

bankinn til að fá slíkt mat eftir hrun. Matsfyrirtækið Standard & Poor’s gaf bankanum 

lánshæfismatið BB+ með stöðugum horfum en í október 2014 var horfunum breytt í 

jákvæðar. Þess ber að geta að þegar horft er á fjárhagslegan styrk var Arion banki með 

þeim fremstu í Evrópu árið 2014 og hefði því í raun átt að geta fengið betra 

lánshæfismat ef ekki hefði verið fyrir lágt lánshæfismat íslenska ríkisins sem kom til 

vegna gjaldeyrishaftanna (Arion banki, 2014). 
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4.2.7.4 Hugmyndafræði straumlínustjórnunar – A plús-verkefnið 

Lykilverkefni Arion banka er að byggja upp góðan og fjárhagslega traustan 

tengslabanka. Til að ná því fram var farið í margþættar breytingar á starfsemi bankans 

ásamt því að nýjar aðferðir voru innleiddar. Straumlínustjórnunin var mótorinn sem 

leiðir það starf sem framkvæmt er innan bankans (Marteinn Birgisson, munnleg 

heimild, 23. maí 2016). Í því skyni var fjárfest í innleiðingu á hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar sem var ætlað að umbreyta bankanum: 

 

Lean management er tæki til þess að starfsmennirnir komi sjálfir með 

breytingar og við erum að kalla eftir því. Ef þú ert óánægður og það gekk 

illa í gær þá þarft þú að koma með hugmynd og það fer inn í stöðugar 

umbætur en auðvitað er bankinn svona hírarkí og bankar eru svona í eðli 

sínu hírarkí stofnanir og þú þarft alltaf að leita æðra vald uppi. Það er vilji 

til að gera okkur meira lárétt, hugsa þetta meira út frá verkefnum og 

ferlum, það er miklar pælingar í gangi og ég held að það verði stærstu 

breytingarnar hjá okkur á næstu misserum og við hugsum bankann meira 

út frá ferli en ekki endilega út frá deild. 

(Tómas Birgisson, munnleg heimild, 28. janúar 2016) 

 

Verkefnið fékk heitið A plús og var sett af stað í lok árs 2011 en innleiðingin átti að 

auka skilvirkni í allri starfsemi bankans með því að eyða allri sóun. Mikil 

greiningarvinna fór af stað innan bankans:  

 

Það var byrjað á því að mæla hvað þú varst að gera, allir voru með Excel-

skjal á borðunum sínum, bara hvað þú svarar oft í símann eða hvað þú 

afgreiddir marga o.s.frv. Það fór rosalega mikil greining af stað og í allri 

þessari greiningu þá held ég að mikilli sóun hafi verið eytt. Það kom í ljós 

að margir voru að vinna sömu hlutina og margir voru ekki að vinna sömu 

hlutina eins. Svo ég held að mikilli sóun hafi verið eytt þarna í byrjun. Og 

náttúrulega þá var auðvitað verið að gera breytingar sem er auðvitað 

ekkert vinsælt heldur, fólk fært til og vinnulagi breytt og alls konar. 

(Sunna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 26. apríl 2016) 
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Samkvæmt aðferðafræði straumlínustjórnunar er lykilinn að árangri að fylgjast með 

frammistöðu starfsmanna og teyma til að greina tækifæri og bæta þjónustuna við 

viðskiptavininn. Í því skyni fara fram vakningarfundir á hverjum morgni um allan 

Arion banka en þeir eru hluti af árangursstjórnun innan bankans: 

 

Þá erum við með svona vakningartöflur og þá byrjum við alla morgna 

klukkan 8:45 að fara yfir gærdaginn og svo daginn í dag, skipulagið fyrir 

daginn, hvað við erum í raun að leggja áherslu á fyrir daginn í dag og það 

hjálpar okkur rosalega til að byrja daginn. 

(Sunna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 26. apríl 2016) 

 

Jafnframt hefur allt upplýsingaflæði innan bankans stóraukist með tilkomu þessara 

funda eins og Marteinn Sigurðsson lýsir: 

 

Communication er mikið trikk en nú veit ég að korter í níu standa allir í 

bankanum, 1000 manns á sama stað fyrir framan töflu í 15 mínútur ekki 

með kaffi, ekki sitjandi, bara allir á sama stað á sama tíma og þá er ekkert 

mál að koma skilaboðunum á framfæri. Það fá allir þetta eins og á sama 

tíma og allir eru í fókus. 

(Marteinn Sigurðsson, munnleg heimild, 23. maí 2016) 

 
Lögð er áhersla á skilvirkni ferla frá upphafi til enda þvert á bankann og 

viðskiptavinurinn er þar í forgrunni. Í þessari vegferð er leitast við að eyða sóun, 

óstöðugleika og ósveigjanleika. „Hluti af þessu er að hugsa mikið um stöðugar 

umbætur, þjálfa fólkið í að spotta þær og hugsa rétt um þær, yfirleitt þegar fólkið talar 

um vandamál þá lýsir það í raun alltaf lausninni“ (Aron Halldórsson, munnleg heimild, 

11. febrúar 2016). Slík umbótahugsun gerir það að verkum að hægt er að gera betur í 

dag en í gær og nýta þann ávinning til að veita viðskiptavinum betri þjónustu og auka 

þannig ánægju þeirra (Arion banki, 2011). Sunna Ólafsdóttir lýsir því hvernig forritið 

Customer Relationship Management (CRM) hefur stórbætt þjónustuna við 

viðskiptavini og aukið ánægju þeirra: 
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Við erum komin með gott CRM-kerfi sem við vorum ekki með fyrir hrun, 

erum búin að vera með það hérna kannski í rúm tvö ár og þá talar þú 

annaðhvort við viðskiptavininn í síma eða að hann kemur sjálfur inn þá 

sérð þú rosalega margt um hann. Þú sérð hvenær hann hringdi síðast, 

hvenær hann kom síðast, hvort að það sé einhver kvörtun í gangi. Þú átt að 

geta aðstoðað viðskiptavininn mun betur en við gerðum og ég held að þetta 

sé rosalega góð leið til að geta þjónustað hann betur svo ég held að CRM-

kerfið sé alveg lykillinn í að vera með miklu betri yfirsýn yfir 

viðskiptavininn. 

(Sunna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 26. apríl 2016) 

 

Samhliða innleiðingunni sóttu stjórnendur og starfsmenn enn fremur námskeið og 

þjálfun í fræðum tengdum verkefninu.  

 

Við náttúrlega erum búin að vera gera mikið í leiðtogaþjálfun í bankanum 

og mér hefur þótt það opna augun fyrir mér, ekki bara mig sem einstakling 

eða leiðtoga heldur sem stjórntæki. Ég held að þetta sé bara krúsjalt í öllu 

því sem við erum að gera og breyta þá verðum við að hafa í kerfinu hjá 

okkur leiðtoga en ekki verkalýðsforingja. Það er bara himinn og haf á milli, 

verkalýðsforinginn er alltaf að berjast fyrir þessu, það má ekki breyta 

þessu, við gerum þetta svona [á] meðan leiðtoginn tekur þátt í umræðunni, 

veit að hann ber ábyrgð á því að taka þátt í umræðunni, taka skoðanir 

annarra, þegar svo er komin niðurstaða að tala þá fyrir henni. 

(Daníel Þórðarson, munnleg heimild, 17. mars 2016)  

 

4.2.7.5 Horft til framtíðar 

Síbreytilegur heimur kallar á mismunandi þarfir viðskiptavina og þurfa fyrirtæki að 

vera í stakk búin að mæta þessum þörfum með fjölbreyttu vöru- og þjónustuframboði. 

Arion banki hefur lagt metnað í að leitast við að skilja þarfir og óskir viðskiptavina og 

hvernig þær muni breytast til framtíðar. Þær öru tæknibreytingar sem hafa átt sér stað 

á undangengnum áratugum hafa gert einstaklingum auðveldara fyrir að sækja sér 

upplýsingar og þjónustu og því verða þarfir og kröfur neytenda sífellt meiri og flóknari. 

Þeir vilja í æ ríkari mæli geta valið hvenær og á hvaða vettvangi þjónustuþörfum þeirra 
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sé mætt. Áskoranir bankans felast meðal annars í því að fjölga þjónustuþáttum þar sem 

ekki vilja allir sömu þjónustuna. Unnið hefur verið markvisst að því að staðla og auka 

alla sjálfvirkni þar sem það á við í vöru- og þjónustuframboði Arion banka. Lögð er 

áhersla á nýsköpun og því hefur bankinn þróað fjármálaþjónustu sína bæði á Internetinu 

og gert hana tiltæka í snjallsímum með tilkomu Arion banka-appsins. Slík þróun styður 

við þá stefnu bankans að vera í tengslum við viðskiptavininn – hvenær og hvar sem er 

til framtíðar. 

Með tilkomu rafrænnar þjónustu hefur heimsóknum í útibúin fækkað og 

þjónustan hefur því tekið breytingum. Útibúaþjónustan verður þó áfram mikilvægur 

hluti af þjónustuframboði bankans þótt áherslurnar séu aðrar. Meðal nýjunga í 

útibúunum er ný kynslóð hraðbanka þar sem hægt er að framkvæma mun fleiri aðgerðir 

en í hefðbundnum hraðbanka. Spurður út í framtíðarútibúið segir Tómas Birgisson: 
 

Basicly er það að þú afgreiðir þig sjálf með þau atriði sem þú ert með og 

við kennum þér á tækin og tólin en þegar þú þarft á mér að halda með 

eitthvað sem þú getur ekki gert sjálf þá hef ég tíma fyrir þig og fer djúpt í 

að hjálpa þér að taka ákvarðanir, til dæmis nú ert að kaupa íbúð hvað 

geturðu keypt fyrir mikið en þegar þú ert að borga Stöð 2 reikninginn þinn 

eða taka út peninga það verður þú að gera sjálf. 

(Tómas Birgisson, munnleg heimild, 28. janúar 2016) 

 
Í útibúunum er því í dag lögð meiri áhersla á einstaklingsmiðaða ráðgjöf og þjónustu 

sem veitt er af vottuðum fjármálaráðgjöfum. Markvisst hefur verið dregið úr 

miðstýringu og ákvörðunarvaldinu dreift úr höfuðstöðvunum til einstakra svæða og 

útibúa. Þannig er bankinn nær viðskiptavinunum og styttri boðleiðir leiða til betri 

bankaþjónustu 

 
4.2.7.6 Að lokum ... 

Innleiðing A plús-verkefnisins hófst í byrjun árs 2012 en markmiðið með því var að 

straumlínulaga bankann eða eins og  Sunna Ólafsdóttir segir: 

 

Ég held að það sé bara að fólk sé að fara í sömu átt, að við séum að vinna 

hlutina eins, stilla okkur saman á morgnana og flæðið í gegnum bankann 
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er miklu betra. Það er bara búið að vera rosalega mikill munur eftir að við 

byrjuðum í þessu. 

(Sunna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 26. apríl 2016) 

Byrjað var á að straumlínulaga útibúin og síðan var slíkt hið sama gert í 

höfuðstöðvunum. Lokið var við innleiðinguna í útibúunum á síðari hluta ársins 2014 

og um mitt árið 2016 í öllum bankanum. Mikill árangur náðist með innleiðingunni við 

að auka skilvirkni á viðskiptabankasviðinu og gátu starfsmenn þá varið tíma sínum enn 

frekar í ráðgjöf og virðisaukandi þjónustu fyrir viðskiptavininn. 

 

Ég held að á þessum þremur árum þá hefur okkur tekist talsvert að breyta 

menningunni í bankanum og setja svona miklu meiri fókus á þarfir 

viðskiptavina og þessa umbótamenningu og hérna og það sem er eftir á að 

hyggja að það er allt öðruvísi að hringja núna milli deilda og milli sviða 

til að tala um vandamál og finna leiðir til að, því það kveikja allir á því 

hvað við erum að gera – ég til dæmis hringi upp á UT og er að brasa með 

eitthvað vandamál og við viljum setja þetta í einhverja vinnu þá kveikir 

hann á hinum megin þetta er orðinn svona þáttur af vinnumenningunni, við 

erum orðin miklu meðvitaðri um það í dag að þegar við erum að breyta 

ferlum og vinnubrögðum þá byrjum við alltaf að hugsa um þetta customer 

journey, hvernig upplifir hann þetta ferli og setjum það svolítið í forgang 

og svo hengjum við þarfir bankans utan á það. Í staðinn fyrir eins og við 

gerðum þetta fyrst þá erum við að lágmarka allar áhættur, þú veist 

sviksemisáhættu, tapsáhættu og eitthvað og svo þurfti kúnninn einhvern 

veginn að aðlaga sig að því og þetta er svona mikil hugarfarsbreyting i 

bankanum. 

(Aron Halldórsson, munnleg heimild, 11. febrúar 2016)  
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4.3.  HLUTAÁLYKTUN/SAMANTEKT 
Hér á eftir verður gerð samantekt á helstu niðurstöðum viðtalanna og þær settar fram í 

samhengi við rannsóknartilgáturnar í megindlega hluta ritgerðarinnar. Niðurstöður 

viðtalanna verða settar fram í tengslum við hugtök rannsóknatilgátanna sem eru: 

stjórnskipulag, stefna, viðskiptavinir, þjálfun starfsmanna, gæði og endurskipulagning. 

 
4.3.1. Kaupþing banki – árin 2003-2007 

Skipulag 

Stjórnskipulag Kaupþings bankasamstæðunnar var sett upp í skipuriti samkvæmt formi 

fléttuskipulags þar sem dótturfélög bankans skárust lóðrétt á lárétta stöðu stoðdeilda 

(Runólfur S. Steinþórsson, o.fl., 1995) sem staðsettar voru á Íslandi. Mynd 26 

(INNFORM: Breytingar á stjórnskipulagi íslenskra fyrirtækja 2004-2014) gefur til 

kynna að tæplega þriðjungur íslenskra fyrirtækja hafi nýtt skipulagsform fléttu árið 

2007. Bankinn var með starfsstöðvar í 13 löndum árið 2007 og tekjur hans komu að 

mestum hluta erlendis frá en mynd 27 (INNFORM: Sala utan heimamarkaðar) sýnir að 

yfir 40% fyrirtækja voru með 21–100% af heildarsölu sinni utan heimamarkaðar árið 

2007. 

 

Stefna 

Segja má að stefna Kaupþings banka á árunum 2003–2007 hafi samræmst 

birtingaraðferðinni það er að stefna birtist og þróist vegna samspils margra þátta sem 

mynda fyrirtækið eins og starfsmanna, leiðtoga og menningar (Lynch, 2012). Allir áttu 

þessi þættir að leiða til þess að bankinn yrði meðal 50 stærstu banka í heiminum en sú 

framtíðarsýn var við lýði allt fram á síðasta dag. Stefna bankans hvað varðaði 

alþjóðlegan vöxt hélst óbreytt öll þau ár sem bankinn starfaði undir heitinu Kaupþing 

banki en hún hafði í raun orðið til hjá Kaupþingi hf. fyrir sameininguna við 

Búnaðarbankann. Stefna þessi er í anda þeirra fyrirtækja sem nýta sér „beint í útrás“ (e. 

born globals) leiðina til að koma sér inn á erlenda markaði, það er hefja alþjóðavæðingu 

strax í upphafi og stefna strax á fjarlæga markaði (Cavusgil og Knight, 2015). Sem 

alhliðabanki átti bankinn að gæta þess að viðskiptavinir fengju sama vöruúrval á öllum 

starfstöðvum bankans en meginmarkmið alhliðabanka er að geta boðið upp á alla þá 

þjónustu sem viðskiptavinur þarfnast frá bankastofnun. Í anda blásjávarstefnunnar fór 

bankinn nýjar leiðir með því að bjóða upp á þjónustu sem ekki hafði verið í boði áður 
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en hann hafði þá um árabil kannað og komið sér inn á ný markaðssvæði (Kim og 

Mauborgne, 2005). Eitt af því sem veitti bankanum samkeppnisforskot var hve 

ákvörðunarferli innan hans tók stuttan tíma enda var ákvörðunin tekin fyrr í ferlinu hjá 

Kaupþingi en hjá öðrum bönkum. Með því að setja ákvörðunina fremst í ferlið gátu 

viðskiptavinir verið vissir um að bankinn myndi ekki hætta við til dæmis lánaveitingar 

til þeirra á síðari stigum. Einnig mætti segja að íslenskir bankar almennt hafi komið sér 

inn á bláan sjó með því að bjóða upp á netinnlánsreikninga erlendis, það er Kaupþing 

Edge og Icesave-reikninga Landsbankans. Það var ekki einungis góð leið til að auka 

innlán bankanna heldur var hún einnig ódýr og auðveld í framkvæmd. 

 

Þjálfun starfsmanna 

Áhersla var lögð á þjálfun starfsmanna og stjórnenda hjá Kaupþingi eins og líklega 

almennt gerist hjá fyrirtækjum sem vilja ná árangri. Einnig var lögð áhersla á að ráða 

til bankans hæfileikaríkt fólk enda var það talið lykillinn að því að bankinn gæti vaxið 

og verið samkeppnishæfur. Á árinu 2007 var aukin áhersla lögð á þjálfun stjórnenda og 

má leiða líkur að því að sú áhersluaukning hafi komið til vegna þeirrar gagnrýni sem 

bankinn fékk á sig í Geysiskrísunni árið 2006 þegar matsfyrirtækin gagnrýndu 

reynsluleysi og ungan aldur stjórnenda bankans (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Niðurstöður rannsóknar Bergdísar Bjarkar Sigurjónsdóttur (2009), sem byggð 

er á niðurstöðum INNFORM 2007, sýndu að fjárfesting í þjálfun starfsfólks og 

starfsþróun hefði marktæk jákvæð áhrif á framleiðni vinnuafls. Eins og áður hefur verið 

greint frá var mikill metnaður innan Kaupþings hvað starfsþróun starfsmanna varðar og 

því var ákveðið að skoða framleiðni starfsmanna bankans á árunum 2003–2007. Í því 

skyni var EBITDA (e. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) 

fundin í ársreikningi Kaupþings en með því er átt við afkomu fyrirtækis fyrir 

vaxtagreiðslur, vaxtatekjur, skattgreiðslur og afskriftir. 
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Mynd 49. Framleiðni (EBITDA) starfsmanna Kaupþings banka árin 2003–2007 (Heimild: tölur teknar 
úr ársskýrslum bankans fyrir árin 2003–2007). 

 
Eins og mynd 49 sýnir fór EBITDA vaxandi á umræddum tíma og starfsmannafjöldi 

bankans einnig. Hægt er að túlka þessa mynd á margan hátt en í tengslum við þjálfun 

starfsmanna er hægt að álykta sem svo að sú áhersla sem Kaupþing lagði á að þróa og 

mennta starfsmenn sína hafi stuðlað að betri framleiðni bankans. 

 

Viðskiptavinir 

Stefna bankans var að vaxa með viðskiptavinum í gegnum fjárfestingar þeirra í öðrum 

fyrirtækjum en Kaupþing var fyrsti bankinn á Íslandi sem bauð upp á slíka þjónustu. 

Stærri viðskiptavinum, bæði innlendum og erlendum, var gert hátt undir höfði hvað 

þjónustu og umbun varðaði. Þessum vildarvinum bankans voru oft boðin góð kjör og 

þeim var boðið í ýmiss konar ferðir og á viðburði en litið var svo á að slík velvild myndi 

leiða til aukins trausts og styrkja sambandið við viðskiptavinina. Til að styðja við gott 

viðskiptasamband voru boðleiðir stuttar og allt óþarfa skrifræði var tekið úr ferlinu. 

Mynd 26 (INNFORM: Breytingar á stjórnskipulagi íslenskra fyrirtækja 2004-2014) 

sýnir að 75% íslenskra fyrirtækja tóku mið af viðskiptavininum í stjórnskipulagi sínu 

árið 2007 og eins og ofangreind umræða gefur til kynna var Kaupþing þar ekki 

undanskilið. 
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Gæði og endurskipulagning vinnuferla 

Kaupþing hafði byrjað á metnaðarfullu verkefni sem var innleiðing á nýju 

upplýsingatæknikerfi. Kerfi þetta átti að styðja við flatt skipulag bankans, brjóta niður 

múra og mynda opið umhverfi sem auðvelda myndi upplýsingaflæði innan bankans. 

Einnig var upplýsingatækninni ætlað að stytta boðleiðir þar sem öll samstæðan hefði 

aðgang að sömu upplýsingunum sem myndi greiða fyrir teymisvinnu og samvinnu 

þvert á landamæri. 

 

Fyrirtækjamenning og stjórnunarstíll 

Bankinn státaði af sterkri fyrirtækjamenningu sem bar mörg af þeim einkennum sem 

Peters og Waterman (1982) töldu einkennandi fyrir bandarísk afburðafyrirtæki (sjá bls. 

62-63). Menningin hafði orðið til hjá því unga verðbréfafyrirtæki sem Kaupþing var 

fyrir sameininguna við Búnaðarbankann og hún var því undir áhrifum af íslenskum 

aðstæðunum sem ekki var alltaf auðvelt að yfirfæra á starfsstöðvar bankans í öðrum 

löndum, til dæmis á Norðurlöndunum. Segja má að það (hversu erfitt það var að koma 

sér fyrir á Norðurlöndunum) sé í takt við úttekt Viðskiptaráðs Íslands (2005) á útrás 

íslenskra fyrirtækja til Bretlands en þar kom fram að talið hefði verið eðlilegast á sínum 

tíma að íslensk fyrirtæki kæmu sér fyrir hjá „frændþjóðunum“ á Norðurlöndunum en 

svo kom á daginn að Íslendingar áttu meira sammerkt með Bretum en 

Norðurlandaþjóðunum. Madsen og Servais (1997) hafa bent á að menntun og reynsla 

stjórnenda á erlendum vettvangi geti haft áhrif á hvar þeir komi upp starfsemi sinni. 

Samkvæmt því má álykta sem svo að rökrétt orsakasamband hafi verið á milli 

norrænnar reynslu Sigurðar Einarssonar, stjórnarformanns Kaupþings, og þess að 

bankinn opnaði útibú á Norðurlöndunum. Raunin virðist samt hafa orðið sú að innrás 

bankans á Norðurlöndunum hafi ekki skilað tilætluðum árangri, ef marka má orð 

Benedikts Jónssonar, eins viðmælendanna, þar sem norrænir starfsmenn náðu ekki 

tengingu við menningu bankans. Í því samhengi má benda á, eins og niðurstöður 

rannsóknar Collins (2001) hafa sýnt fram á, að fyrsta skrefið til að ná árangri sé að ráða 

rétta fólkið en það virðist ekki hafa verið raunin í starfsstöðvum Kaupþings á 

Norðurlöndunum. Einnig má segja að erfiðleikar Kaupþings á Norðurlöndunum 

samræmist ekki Uppsalamódelinu (Johanson og Valhne, 1977), sem segir að fyrirtæki 

sækist eftir því að koma sér fyrir á mörkuðum sem líkjast heimamarkaði og samræmist 

hinni sálrænu fjarlægð. Óneitanlega vaknar þá sú spurning hvort Ísland og 
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Norðurlöndin séu nægilega svipaðir markaðir eftir allt saman til að sálfræðileg nálægð 

dugi í upphafi. 

Hin eftirsóknaverða fyrirtækjamenning Kaupþings einkenndist af atorkusemi 

og vinnugleði starfsmanna. Við stjórnvölinn voru ungir stjórnendur sem voru hvorki 

formlegir né agaðir en þó mætti lýsa þeim sem frumkvöðlum á sínu sviði. Svo virðist 

sem þessir stjórnunarhættir hafi verið einkennandi fyrir þann tíma sem Kaupþing 

starfaði ef marka má niðurstöður Sigrúnar Davíðsdóttur (2006), G. Daggar 

Gunnarsdóttur (2007) og Smith o.fl. (2003). Stjórnendurnir skipuðu ekki mikið fyrir 

verkum heldur unnu á ákveðinn hátt og starfsmenn hermdu eftir þeim. Til að slíkt gæti 

gengið réðu þeir aðeins hæfileikaríkt fólk og fólk sem þeir tengdu við sjálfir til starfa. 

Mögulega mætti því segja að stjórnuninni hafi best verið lýst með hugtakinu „sækjast 

sér um líkir“. Einnig hafa náðarleiðtogahæfileikar æðstu stjórnenda Kaupþings haft 

mikið um starfshætti starfsmanna að segja en samkvæmt Hughes o.fl. (2009) 

einkennast náðarleiðtogar af ástríðu gagnvart sínum málefnum og þeir bjóða upp á 

sannfærandi sýn sem vekur hrifningu hjá fylgjendum ásamt því að þeir fylla fylgjendur 

af andagift og fá í staðinn traust þeirra og skuldbindingu. 

 
4.3.2. Arion banki – árin 2010-2014 

Stjórnskipulag 

Í framkvæmdastjórn Arion banka sitja níu aðilar auk forstjóra. Framkvæmdastjórum er 

ætlað að hafa góða yfirsýn yfir sitt verksvið auk þess að hafa einhverja þekkingu á 

öðrum sviðum. Til að framkvæmdastjórar fái innsýn í sem flest svið eru þeir reglulega 

fluttir milli starfssvæða. 

Til að styðja við og endurspegla nýja stefnu var skipulagi Arion banka breytt 

árið 2010 en á skipuriti var það sett upp samkvæmt starfaskipulagi. Skipulag bankans 

ásamt þekkingaröflun starfsmanna tók mið af því hvernig bæta megi upplifun 

viðskiptavina, ferli sem stöðugt þarf að hugsa um og bæta. Fyrir hrun hafði vinnurými 

bankans verið tekið í gegn og því var haldið óbreyttu þar sem það bæði hentaði og 

studdi við heildarmynd nýja stjórnskipulagsins, það er að fólk vinni í opnu rými, sitji 

þétt og starfsmenn hafi gott aðgengi hver að öðrum og hafi yfirsýn yfir starfssvæðið. 

Með þessu móti var hægt að ná fram aukinni samvirkni milli deilda, gera starfsemina 

hagkvæmari og einfalda stjórnunarspönnina á þann hátt að leiðtogar gætu eytt meiri 

tíma í að styðja starfsmenn til góðra verka. 
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Stefna 

Stefnumótun Arion banka virðist hafa verið í takt við forskriftaraðferðin þar sem lögð 

er áhersla á mælingar og dregnar eru fram þær efnahagslegu og tæknilegu áskoranir 

sem fyrirtæki þurfa að takast á við (Whittington, 2001). Líklega mætti segja að 

aðstæður á Íslandi hafi i raun ekki boðið fyrirtækjum upp á neitt annað eftir hrun heldur 

en að reyna að hafa allt eins fastmótað og mögulegt var þrátt fyrir mikla óvissu. 

Kaupþing hafði sett sér þá stefnu að vera alhliðabanki og þeirri stefnu var áfram fylgt 

hjá Arion banka. Til viðbótar var tekin ákvörðun um að bankinn skyldi vera 

tengslabanki sem þýddi að góð tengsl yrðu mynduð við viðskiptavininn, það er stuðlað 

yrði að langtímaviðskiptasambandi við hann, þjónustuþáttum yrði fjölgað og boðið yrði 

upp á betri bankaþjónustu. CRM-kerfinu var ætlað að styðja við fyrrgreinda þætti. 

Einnig var ný rekstrarstefna, A plús, kynnt til sögunnar sem byggði á hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar. Bankinn tók upp ný gildi (hornsteina) en hlutverk þeirra var að 

gera gagn, koma hreint fram og láta verkin tala. Starfsmenn eiga að hafa hornsteinana 

að leiðarljósi í öllum störfum sínum og þeim er ætlað að taka mið af menningu bankans 

og vera leiðbeinandi í allri ákvörðunartöku starfsmanna.  

 

Viðskiptavinurinn 

Ein af mikilvægari áskorunum bankans eftir hrun var að endurheimta traust 

viðskiptavina og var það haft að leiðarljósi við endurreisn hans. Viðskiptavinurinn er 

miðlægur í allri starfsemi bankans en í stefnu bankans kemur skýrt fram að hann skuli 

vera tengslabanki, það er mynda og viðhalda góðum tengslum við viðskiptavininn. Allt 

vöru- og þjónustuframboð bankans tekur mið af þörfum viðskiptavinarins og allar 

nýjungar bankans snúast um að mæta þessum þörfum enn betur. Lögð er áhersla á 

skilvirk ferli frá upphafi til enda þvert á bankann þar sem viðskiptavinurinn er í 

forgrunni. Talið er lykilatriði að þekkja þarfir viðskiptavina svo að hægt sé að veita 

góða þjónustu og í því skyni að viðhalda góðum tengslum var ákvörðunarvaldið fært 

nær viðskiptavinunum með því að gefa stjórnendum hvers útibúaklasa aukið umboð og 

heimildir til ákvörðunartöku.  

 

Þjálfun starfsmanna 
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Þjálfun og starfsþróunarferli bankans á að vera með því móti að geta mætt fjölbreyttum 

þörfum mismunandi deilda og einstaklinga innan bankans. Einn af þeim þáttum sem 

áttu að auka traust viðskiptavina á íslenska bankakerfinu eftir hrun var að auka 

þekkingu starfsmanna á fjármálaráðgjöf. Starfsmenn bankans geta sótt sér slíkt nám og 

fengið vottun sem fjármálaráðgjafar að því loknu. Fyrir utan sérhæft fjármálanám hefur 

einnig mikið verið lagt upp úr að þjálfa starfsmenn á öllum sviðum í verkþáttum 

tengdum A plús-verkefninu og hafa bæði stjórnendur og aðrir starfsmenn sótt þessa 

þjálfun. Eitt af markmiðum mannauðsdeildar Arion banka er að hámarka afköst 

starfsmanna. Til að sjá hvort það markmið hefði náðst skoðaði rannsakandi hvernig 

þróunin á EBITDA hefði verið á árunum 2010–2014 miðað við fjölda starfsmanna. 

Þróunina má sjá á eftirfarandi mynd: 

 

 
Mynd 50. Framleiðni starfsmanna Arion banka 2010–2014 (Heimild: tölur teknar úr ársskýrslum 
bankans árin 2010–2014). 

 

Eins og mynd 50 sýnir hefur starfsmönnum fækkað á sama tíma og framleiðni hefur 

aukist. Því má álykta að með hagræðingu og aukinni þjálfun sem skili hæfara starfsfólki 

aukist skilvirkni bankans sem leiði til aukinnar framleiðni og betri rekstrarárangurs. 

 

Gæði og endurskipulagning vinnuferla 

Eitt af lykilverkefnum Arion banka var að byggja upp góðan og fjárhagslega traustan 

tengslabanka. Til að svo mætti verða voru margþættar breytingar gerðar á starfsemi 

bankans ásamt því að nýjar aðferðir voru innleiddar. Menning bankans hefur tekið 
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breytingum með innleiðingu A plús-verkefnisins og þeirri áherslu á umbætur sem henni 

fylgir. Starfsemin varð fyrir vikið skilvirkari þar sem öll ferli miða nú að því að setja 

viðskiptavininn fremst í ferlið og huga síðan að því hvernig þörfum bankans er mætt.  

Með innleiðingu A plús-verkefnisins voru hinir svokölluðu vakningarfundir 

settir á dagskrá í upphafi vinnudags en á þeim er vinna starfsmanna á hverju starfssvæði 

skipulögð fyrir daginn og vandamál gærdagsins rædd. Vakningarfundirnir hafa einnig 

eflt upplýsingaflæði innan bankans til muna þar sem þeir eru vettvangur þar sem hægt 

er að koma upplýsingum til allra starfsmanna. Einnig eru þeir liður í árangursstjórnun 

bankans en á fundunum geta stjórnendur fylgst betur með frammistöðu starfsmanna.  

Í endurskipulagningunni á starfsemi bankans var mikil vinna lögð í að bæta 

vinnubrögð sem stöðugt er verið að endurmeta út frá því hvað sé eðlilegt og hverskonar 

starfsemi sé góð út frá sjónarhóli samfélagsins. Slíkar breytingar kalla á sterka forystu 

en eins og greint var frá í viðtölunum virðist bankinn hafa fengið slíka forystu þegar 

Höskuldur tók við. Segja mætti að hans stjórnunareinkenni séu í anda 

umbreytingarforystu sem samkvæmt Yukl (2006) snýst um að auka vitund fylgjenda á 

siðferðislegum gildum og virkja vinnuþrek þeirra og auðlindir til að endurbæta 

fyrirtækið. Leiðtogaferli umbreytandi forystu er skilgreint út frá niðurstöðum sem nást 

innan fyrirtækis eftir miklar breytingar á menningu og stefnu þess (Yukl, 1989) en eins 

og ofan greinir þá virðist bankinn hafa náð bættum árangri eftir breytingarnar sem 

gerðar voru eftir hrun. 
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  
Rannsókn þessari var ætlað annars vegar að draga fram niðurstöður INNFORM 2015 

og hins vegar að sýna fram á breytingar hjá einni skipulagsheild með raundæmi. 

Niðurstöður beggja þátta rannsóknarinnar gefa mynd af stöðu íslenskra fyrirtækja í dag 

en að baki er mikill umrótatími sem að mati rannsakanda birtist skýrt í niðurstöðum 

INNFORM og viðtölunum. Hér er þó einungis um að ræða túlkun rannsakanda út frá 

gögnum og því ekki hægt að alhæfa út frá henni. Niðurstöðurnar sýna að breytingar 

hafa orðið á skipulagi og stefnumiðaðri stjórnun fyrirtækja og raundæmið styður við þá 

ályktun. Hins vegar verður hver að ákveða fyrir sig hvort hann telji að þessar breytingar 

hafi leitt til árangurs fyrir íslensk fyrirtæki en rannsakandi getur þó með allnokkurri 

vissu sagt að í tilviki Arion banka sé raunin sú. Einnig sýna niðurstöðurnar með nokkuð 

afgerandi hætti að aukning hefur orðið á notkun ferlastýrðs stjórnskipulags hjá 

íslenskum fyrirtækjum þar sem áhersla er lögð á skilvirkni, innra starf og gæði. 

 

5.1. BREYTINGAR Á STEFNUMIÐAÐRI STJÓRNUN OG SKIPULAGI 
Með stefnu er fyrirtækjum veittur tilgangur og starfsmönnum sýnt fram á tilvist þeirra 

innan fyrirtækisins (Johnson, Scholes og Whittington, 2008; Drucker, 1974). 

Niðurstöður sýndu að áhersla á að kynna formlega stefnu hjá íslenskum fyrirtækjum 

hefur minnkað töluvert eftir hrun en aðeins helmingur fyrirtækja leggur áherslu á að 

kynna meginhlutverk og -gildi fyrir starfsmönnum sínum. Þetta er veruleg breyting frá 

INNFORM 2007 þegar um 70% fyrirtækja sýndu fram á formlega stefnu. Mögulega er 

hægt að færa fyrir því rök að sú niðursveifla sem varð á viðskiptalífinu eftir hrun skýri 

af hverju fyrirtæki hafi ekki lagt meiri áherslu á að kynna megingildi og -hlutverk fyrir 

starfsmönnum, það er að fyrirtækin hafi ekki verið búin að fastsetja sér stefnu. Ekki 

reyndist vera marktæk fylgni milli formlegrar stefnu og árangurs íslenskra fyrirtækja. 

Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við hversu mikið vægi formleg stefna hefur hjá 

Arion banka en bankinn leggur mikið upp úr því að starfsmenn þekki gildi og hlutverk 

bankans enda er lögð á það áhersla að starfsmenn starfi samkvæmt þeim. Hvað árangur 

bankans varðar er hægt að álykta að hann sé til kominn vegna þeirrar stefnu sem 

bankinn setti sér árið 2010 og hefur staðið við til dagsins í dag. Þó er vert að benda á 

að bankarnir á Íslandi fengu hálfgert forskot á að auka „EBITDA‘una“ og þar með 
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árangur sinn þegar uppgjörin voru gerð á útistandandi kröfum og yfirteknum eignum 

úr gömlu bönkunum. 

Stjórnskipulag fyrirtækja tók breytingum á því tímabili sem rannsóknin tók til. 

Áhersla á ferlastýrt skipulag hefur aukist hjá fyrirtækjum en flétta og verkefnaskipulag 

eru dæmi um slíkt skipulag. Bæði skipulagsformin sýna sterka tilhneigingu til skilvirkni 

og áherslu á innra starf, gæði og endurskipulagningu ferla hjá fyrirtækjum. Fyrirtæki 

horfðu því fremur inn á við eftir hrunið og sést það einna skýrast á þeirri litlu áherslu 

sem lögð var á viðskiptavininn í stjórnskipulagi þeirra. Niðurstöðurnar sýna þó að 

marktæk tengsl voru milli fléttu- og verkefnaskipulags og viðskiptavinarins fyrir árið 

2014 sem gefur vísbendingu um að fyrirtækin hafi verið farin að taka mið af 

viðskiptavininum í skipulagi sínu árið 2014. Veruleg fylgni var á milli fléttu- og 

verkefnaskipulags og umboðsveitingar undirdeilda en innan beggja 

stjórnskipulagsgerðanna er umboðsveiting til undirdeilda mikilvæg (Runólfur S. 

Steinþórsson, o.fl., 1995; Daft, 2004; Jones og George, 2003). Stjórnskipulag Arion 

banka er sett upp á skipuriti samkvæmt starfaskipulagi enda hentar slíkt skipulag litlum 

og meðalstórum fyrirtækjum (Daft, 2004). Þrátt fyrir þessa uppstillingu er skipulag 

bankans ferlastýrt og er það að miklu leyti til komið vegna innleiðingar 

straumlínustjórnunar. Því er samhljómur milli niðurstaðna INNFORM og viðtalanna 

hvað þetta varðar. 

 

5.2. GÆÐI OG INNRI FERLAR 
Til að gæði verði að grundvallarhugtaki innan fyrirtækis þurfa ákveðnar forsendur að 

vera til staðar. Fyrir það fyrsta þarf að hlusta á þarfir viðskiptavina (Runólfur S. 

Steinþórsson, 1993) en niðurstöður INNFORM 2015 sýna að íslensk fyrirtæki lögðu 

mun minni áherslu á viðskiptavininn eftir hrun en fyrir það. Ekki var hægt að sýna fram 

á marktæk tengsl á milli þeirra mælinga sem lágu til grundvallar viðskiptavininum en 

marktæk fylgni var þó milli árangursmælikvarða á ánægju og hollustu viðskiptavina og 

aukningar á mikilvægi þess að kynna meginhlutverk. Raundæmið styður við þessar 

niðurstöður en hjá Arion banka er mikil áhersla lögð á viðskiptavininn enda er hann 

útgangspunktur í starfsemi bankans og hefur verið það frá árinu 2010 þegar ný stefna 

var mörkuð. Eftir innleiðingu straumlínustjórnunar í gegnum verkefnið A plús hefur 

Arion banki ekki aðeins aukið áherslu sína á viðskiptavininn heldur skilgreinir bankinn 
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virði nú út frá þörfum hans (Womack og Jones, 2003). Því má segja að meginhlutverk 

bankans sé að koma til móts við þarfir viðskiptavina. 

Gæði eru á ábyrgð allra í fyrirtækinu og því verður starfsemin að vera skipulögð 

og hafa að markmiði að ná fram gæðum. Einnig þarf samráð og teymisvinna að eiga 

sér stað (Runólfur S. Steinþórsson, 1993). Í INNFORM 2015 voru þættirnir lárétt 

tengsla, upplýsingastjórnun og aðferðir mannauðsstjórnunar lagðir til grundvalla þess 

að tala um gæði. Ekki reyndist vera marktæk fylgni milli láréttra tengsla og árangurs af 

endurskipulagningu vinnuferla en hins vegar var sterk fylgni milli láréttra tengsla og 

aukningar á mikilvægi megingilda. Til að teymisvinna skili árangri þurfa fyrirtæki að 

búa yfir góðu upplýsingakerfi og samkvæmt Daft o.fl. (2014) eru upplýsingakerfi 

lykilþáttur þegar koma skal á láréttum tengslum í fyrirtækinu. Það vakti því athygli að 

ekki reyndist vera marktæk fylgni milli upplýsingastjórnunar og bæði fléttu- og 

verkefnaskipulags, en ferlamiðuð skipulög byggja oft á teymisvinnu. Um helmingur 

íslenskra fyrirtækja notar aðferðir mannauðsstjórnunar með einum eða öðrum hætti en 

ekki var hægt að sýna fram á að tengsl væru á milli notkunar á þeim og árangurs sem 

fyrirtæki næðu með endurskipulagningu vinnuferla. Hjá Arion banka ríkir mikill vilji 

til að auka lárétt tengsl innan bankans og brjóta niður múra. Markvisst er unnið að því 

að bæta upplýsingakerfið innan bankans en miðlun upplýsinga var víða verulega 

ábótavant eftir hrunið. Bankinn leggur mikið upp úr því að kynna hlutverk sitt og gildi 

fyrir starfsmönnum og þar með að unnið sé í anda þeirra.  

Samkvæmt Oakland (2000) er þjálfun starfsmanna grundvallaratriði hvað varðar að 

koma á gæðum í fyrirtækinu og til að viðhalda þeim þurfa starfsmenn að fá viðeigandi 

þjálfun svo þeir geti greint annmarka og fundið á þeim lausn (Gryna, 2001). 

Niðurstöður INNFORM 2015 sýndu að hjá íslenskum fyrirtækjum hefur 

stjórnendaþjálfun fengið aukna áherslu. Fylgnimælingar sýndu þó fram á að marktæk 

fylgni var á milli hlutfalls af veltu fyrirtækja til starfsmannamála árið 2014 og 

ferlastýrðs stjórnskipulags, það er verkefna skipulag. Hjá Arion banka er lögð áhersla 

á menntun og þjálfun starfsmanna og hún hefur einungis aukist eftir innleiðingu 

straumlínustjórnunar enda snérist sú innleiðing um að ná fram skilvirkni og betri 

gæðum en besta leiðin til þess er að þjálfa starfsmenn (Gryna, 2001; Pyzdek, 2003, 

Runólfur S. Steinþórsson, 1993; Graban, 2012). Starfsmenn og stjórnendur hafa fengið 

mikla fræðslu og þjálfun í straumlínustjórnun innan bankans en hluti af 

stjórnendaþjálfuninni miðar að því að koma leiðtogahugsun inn hjá stjórnendum. 
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Þjálfunin miðar ekki aðeins að því að gera starfsmenn hæfari í sínu starfi heldur einnig 

að því að viðskiptavinir fái betri þjónustu. 

Umboðsveiting til starfsmanna er mikilvæg að mati Runólfs S. Steinþórssonar 

(1993) þar sem hún gerir starfsmönnum frekar kleift að axla ábyrgð á sínu starfi. Eins 

og komið hefur fram er umboðsveiting mikilvægur þáttur í ferlamiðuðu skipulagi og 

var hægt að sýna fram á marktæka fylgni milli fléttu- og verkefnaskipulags og 

heildarþátt umboðsveitingar. Einnig reyndist vera sterk marktæk fylgni milli 

umboðsveitingar og aukningar á kynningu megingilda. Hjá Arion banka er markvisst 

unnið að því að fækka ákvörðunarþrepunum í starfseminni með því að veita 

starfsmönnum umboð. Með dreifðri umboðsveitingu fær viðskiptavinurinn einnig 

skjótari og betri þjónustu. Sú sterka fylgni sem niðurstöður sýndu milli 

umboðsveitingar og kynningar á megingildum sést vel í starfsemi Arion banka en mikil 

áhersla er þar lögð á kynningu á gildum bankans meðal starfsmanna og ætlast er til að 

þeir starfi samkvæmt þeim viðmiðum sem þau setja. 

 
5.3. NÝTING NIÐURSTAÐNA 

Rannsókn þessi er sú fyrsta sinnar tegundar og sýnir fram á breytingar á skipulagi og 

stefnumiðaðri stjórnun íslenskra fyrirtækja fyrir og eftir hrun. Niðurstöður hennar eru 

því fræðilegt framlag sem ekki hefur fengist úr öðrum rannsóknum. Að mati 

rannsakanda endurspeglast hrunið vel í niðurstöðum rannsóknarinnar og þær sýna á 

margan hátt hve mikil áhrif niðursveiflan hafði á stjórnunar- og skipulagsþætti 

fyrirtækja. Niðurstöðurnar sýna einnig fram á sterk tengsl milli stefnumótunar og þátta 

sem mynda gæði hjá fyrirtækjum. Ef tekið er mið af fyrirliggjandi gögnum 

rannsóknarinnar er hægt að ráðleggja fyrirtækjum að taka upp formlega stefnu þar sem 

hún sé mikilvægur þáttur hvað varðar að ná fram gæðum í fyrirtækinu. Einnig sýna 

niðurstöður fram á að breytingar hafa orðið í stjórnskipulagi fyrirtækja og hvernig 

áherslan hefur færst frá ytri þáttum eins og viðskiptavininum til innri þátta þar sem lögð 

er áhersla á ferli.  

 

5.4. FREKARI RANNSÓKNIR 
Mat aðstandenda INNFORM-rannsóknarinnar á Íslandi er að þörf sé fyrir rannsóknir 

sem geta sýnt fram á hvernig skipulagi íslenskra fyrirtækja og umfang þeirra tekur 

breytingum. Lagt var upp með það í byrjun að INNFORM-rannsóknin á Íslandi yrði 
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langtímaverkefni. Rannsóknirnar tvær sem gerðar hafa verið hafa náð til eins konar 

„öfgatímabila“ í íslensku viðskiptalífi, það er þensluskeiðsins á árunum 2004–2007 og 

samdráttarskeiðsins á árunum 2010–2014. Markmiðið er að halda áfram með 

INNFORM-rannsóknina og leggja spurningakönnunina aftur fyrir stjórnendur síðar. 

Fróðlegt verður að sjá hvernig umfang fyrirtækja mun breytast á tímabilinu 2015–2018. 

Með útkomu þessarar ritgerðar og þar með birtingu niðurstaðna INNFORM 

2015 hafa tvær ritgerðar og fræðigrein tekið á umfangi INNFORM-rannsóknarinnar á 

Íslandi, það er óbirt ritgerð Einars Svanssonar, ritgerð þessi og grein Einars Svanssonar 

og Runólfs S. Steinþórssonar (2012). Áherslur hvorrar ritgerðar fyrir sig voru ekki þær 

sömu og því hafa heildarniðurstöður INNFORM rannsóknanna ekki verið birtar. Til að 

mynda lagði Einar Svansson áherslu á þætti sem snéru að alþjóðavæðingu út frá 

niðurstöðum INNFORM 2007 enda náði tímabil þeirrar rannsóknar til þensluáranna. 

Lítil áhersla er hins vegar lögð á alþjóðavæðingu í þessari ritgerð. Fróðlegt væri því að 

bera heildarniðurstöður beggja rannsóknanna saman og athuga út frá þeim hvernig 

tíðarandinn endurspeglast í skipulagi fyrirtækja. 

Í þessari ritgerð birtist góður heimildagrunnur um starfsemi Kaupþings banka 

sem vinna mætti með í öðrum verkefnum. Til að mynda væri hægt að skoða hina 

eftirsóknaverðu fyrirtækjamenningu bankans betur og setja hana í samhengi við 

bandaríska „Wall Street-menningu“. Það er mat rannsakanda að menning Kaupþings 

hafi líkst bandarískri menningu fremur en þeirri sem var við lýði í Evrópu á þeim tíma. 

Einnig væri hægt að kanna betur af hverju „innrás“ Kaupþings á Norðurlöndunum hafi 

misheppnast. 

Eftir hrun hefur lítið verið fjallað um hvort og þá hvernig stjórnendastíll hefur 

tekið breytingum. Fyrir hrun komu út nokkrar rannsóknir þar sem stjórnendastíll 

útrásarvíkinganna var skoðaður og þar kom fram að hann bæri keim af óformlegheitum 

og djarfleika (G. Dögg Gunnarsdóttir, 2007), athafnasemi og frumkvöðlahneigð 

(Sigrún Davíðsdóttir, 2006) og trausti á óskráðum reglum og eigin reynslu (Smith o.fl., 

2003). Leiða má líkur að því að eftir hrunið hafi stjórnendastíll tekið breytingum í 

kjölfar þess að fyrirtæki hafi mörg hver þurft að taka upp stífara regluverk og aukna 

eftirlitsskyldu. Áhugavert væri því að skoða einkenni hins íslenska stjórnanda í dag og 

tengsl þess stíls við stefnu og skipulagsþætti INNFORM-rannsóknarinnar. 

Miðað við vinsældir straumlínustjórnunar eftir hrun væri verðugt verkefni að 

skoða þann árangur sem náðst hefur með notkun aðferðafræðinnar hjá íslenskum 
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fyrirtækjum í þjónustugeiranum. Í slíku verkefni væri hægt að mæla hvort munur væri 

á ánægju viðskiptavina hjá fyrirtæki sem hefði tileinkað sér aðferðafræði 

straumlínustjórnunar miðað við fyrirtæki í sams konar atvinnugrein sem ekki notaði 

aðferðafræðina. Einnig væri hægt að víkka út slíkt verkefni og bera saman íslensk 

þjónustufyrirtæki, sem hefðu tekið upp straumlínustjórnun, og framleiðslufyrirtæki sem 

nýta sér aðferðafræðina. Einnig mætti bera saman íslensk „Lean“ fyrirtæki við erlend 

fyrirtæki af sömu stærð eða í sömu atvinnugrein. 

 

5.5. LOKAORÐ 
Í upphafi rannsóknarvinnunnar var lagt af stað með þá hugmynd að skoða breytingar 

sem hefðu orðið á skipulagi og stefnu Kaupþings banka og Arion banka. Eftir fyrsta 

viðtalið varð rannsakanda ljóst að ef bankinn ætti að nýtast sem raundæmi hvað varðaði 

breytingar í skipulagi fyrirtækja yrði rannsakandi að setja sig inn í 

straumlínustjórnunarfræði áður en lengra yrði haldið. Með því að minnast á þetta er 

rannsakandi ekki að vísa til þeirrar almennu staðreyndar að rannsóknarefni geti tekið 

breytingum heldur undirstrikar þetta dæmi hversu vel Arion banka virðist hafa tekist 

við innleiðingu straumlínustjórnunar. Þrátt fyrir að innleiðingin hafi ekki verið að fullu 

afstaðin í bankanum þegar rannsóknin fór fram kom berlega í ljós í viðtölunum að 

starfsmenn hefðu tekið breytingunum opnum örmum. 

Fyrirtæki hafa eftir hrun horft inn á við í stjórnskipulagi sínu ef marka má 

niðurstöður rannsóknarinnar og skýr dæmi þess efnis er að sjá á þeirri aukningu sem 

orðið hefur á notkun fléttu- og verkefnaskipulags. Ytri þættir eins og viðskiptavinir hafa 

tímabundið þurft að lúta í lægra haldi enda er áhersla lögð á innviði og skilvirkni. Sú 

áhersla sem fyrirtæki leggja nú á landsvæði virðist einnig sýna fram á viðsnúning ef 

rétt reynist að svarendur hafi túlkað þann þátt stjórnskipulags sem landsvæði innan 

Íslands en ekki að með landsvæði væri verið að meina lönd í heiminum. Raundæmið 

styður við þessar áherslur enda hafa breytingar Arion banka leitt af sér aukna 

ferlahugsun. Ósamræmi er þó milli INNFORM 2015 og raundæmisins hvað 

viðskiptavininn varðar þar sem hann er miðlægur í starfsemi bankans. Svo virðist sem 

íslensk fyrirtæki sýni fram á tilhneigingu í þá átt að meðtaka ákveðna gæðavitund og 

Arion banki er skýrt dæmi þess efnis. 

Eins og áður segir fjalla báðar INNFORM-rannsóknirnar á Íslandi um hálfgerða 

öfgatíma í íslensku viðskiptalífi sem segja má að séu andstæðir pólar. Það verður því 
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fróðlegt að sjá hvaða niðurstöður þriðja INNFORM-rannsóknin gefur hvað þróun á 

stefnumiðaðri stjórnun og skipulagi varðar. 
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7 VIÐAUKAR 
VIÐAUKI 1 – SPURNINGALISTI INNFORM 2010-2014 
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INNFORM 
RANNSÓKNIN 

 
Stefna, skipulag og árangur á 21. öldinni 

 
Víðtækar breytingar á íslensku viðskiptalífi á síðustu tveimur áratugum hafa vakið 
verðskuldaða athygli bæði hér heima og erlendis. Þess vegna er mikil þörf á rannsókn 
sem varpar góðu ljósi á þessa þróun og gerir mögulegt að meta árangur í alþjóðlegu 
samhengi. Hjálögð spurningakönnun er sniðin eftir alþjóðlegri fyrirtækjakönnun sem 
var hluti fjölþættrar rannsóknar (INNFORM) á stefnumiðaðri stjórnun í upphafi 21. 
aldarinnar. 
 
Fjölmargir rannsakendur frá virtum háskólum í Evrópu (Oxford; Warwick; Erasmus; 
Reading; Jönköping; IESE; St. Gallen), Japan (Hitotsubashi) og Bandaríkjunum (Duke) 
gerðu samanburðarhæfar spurningakannanir og skoðuðu jafnframt fjölda fyrirtækja 
ofan í kjölinn. Tilgangurinn var að meta hvaða þættir skipta mestu máli í 
fyrirtækjarekstri til að ná árangri til lengri tíma.  
 
Íslenska INNFORM rannsóknin hófst árið 2007 og í fyrsta rannsóknarteyminu voru dr. 
Runólfur Smári Steinþórsson prófessor, Einar Svansson aðjúnkt og Hilmar 
Sigurbjörnsson. Niðurstöður úr fyrstu spurningakönnuninni hafa m.a. verið birtar í 
tímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla, árið 2012 í grein eftir Runólf Smára og Einar. Hér 
er sett af stað önnur spurningakönnunin og hún er lögð fyrir stærri íslensk fyrirtæki af 
tveimur rannsóknarstofnunum í samstarfi: Rannsóknarmiðstöð stefnu og 
samkeppnishæfni við Háskóla Íslands og Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst. 
Forsvarsmenn rannsóknarinnar eru nú dr. Runólfur Smári Steinþórsson prófessor 
(rsmari@hi.is), Einar Svansson lektor (einarsv@bifrost.is), Anna Marín Þórarinsdóttir 
og Viktoría Ólafsdóttir.  
 
Spurningakönnunin skiptist í átta stutta hluta: 

1 Þróun á stjórnskipulagi (restructuring) 
2 Umboðsveiting (empowering) 
3 Innri samskipti og tengsl milli eininga (networking) 
4 Stjórnun upplýsinga (managing information) 
5 Starfsmannastjórnun (managing people) 
6 Stjórnun ytri tengsla (managing external relationships) 
7 Stjórnun stefnumiðaðra breytinga (managing strategic change) 
8 Samkeppni (competing)  

mailto:rsmari@hi.is
mailto:einarsv@bifrost.is


 

 

 
224 

 

Þróun á stjórnskipulagi (restructuring) 
 
1. Hversu margir stjórnendur heyrðu beint undir forstjóra/æðsta stjórnanda (án 
nokkurrar milligöngu) árin 2014 og 2010 

2014  

2010  

 
2. Hve mörg þrep voru í stjórnskipulaginu á milli forstjórans og neðsta þreps (e. 
level) skipuritsins þar sem stjórnandi var ábyrgur fyrir rekstrareiningu (e. profit center) 
árin 2014 og 2010? Vinsamlegast teljið þrepin á milli efsta og neðsta „kassa“ í 
skipuritinu. 

2014  

2010  

 
3. Gefðu upp (eins nákvæmlega og unnt er) fjölda 
rekstrareininga/afkomusviða (e.profit centers) í fyrirtækinu á árinu 2014 og árinu 
2010? 

2014  

2010  

 
4. Hversu margir starfsmenn (um það bil) voru á launaskrá fyrirtækis þíns árin 
2014 og 2010? Vinsamlegast hakið í einn reit hvort ár. 

 1 2 3 
 100 eða færri 100-200 200 eða fleiri 

2014 
   

2010 
   

    

5. Vinsamlegast gerðu grein fyrir því að hvaða marki formlegt stjórnskipulag 
fyrirtækisins tók mið af hverju af eftirfarandi atriðum árið 2014 og hvernig það var árið 
2010? Hakið í þá reiti fyrir hvert atriði sem best lýsa hvoru tímabili (2014 og 2010). 

  Áhersla 
  Engin Lítil Miðlungs Töluverð Mikil 
  1 2 3 4 5 
a) Vörur, þjónusta 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
b) Landsvæði 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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c) Störf (t.d. 
fjármál, 
framleiðsla, sala) 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
d) Flétta (e. matrix) 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
e) Verkefni (e. 
project) 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
f)Viðskiptavinir 
(t.d. 
fyrirtæki,einstaklin
gar) 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
g) Samstæða 
sjálfstæðra 
fyrirtækja 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
h) Eignarhaldsfélag 
(Móðurfélag 
margra félaga) 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
6. Að hvaða marki hefur fyrirtæki þitt endurgert (endurskipulagt) vinnuferla sína 
árin 2010-2014? Vinsamlegast hakið í þann reit sem best á við.  
 

Ekkert Lítið Nokkuð Talsvert Mikið 
1 2 3 4 5 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
7. Ef einhver endurskipulagning vinnuferla hefur átt sér stað, að hvaða marki hefur 
hún skilað árangri? Vinsamlegast hakið í þann reit sem best á við.  
 

Árangur 
Enginn Lítill Nokkur Talsverður Mikill 

1 2 3 4 5 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Umboðsveitingar (empowering) 
 
8. Að hvaða marki geta stjórnendur undirdeilda tekið ákvarðanir varðandi 
starfsemina (t.d. breytt vörum, endurskipulagt framleiðsluferla eða skipt um stærstu 
birgja)? Vinsamlegast hakið í þann reit sem best á við árin 2014 og 2010.  

 2010 2014 
1. Ekkert umboð, ákvörðun er alfarið á ábyrgð 

höfuðstöðva. 
 

☐ ☐ 

2. Nokkurt umboð til aðgerða, en höfuðstöðvar bera 

mestalla ábyrgð á ákvörðunum 
 

☐ ☐ 

3. Höfuðstöðvar og stjórnendur undirdeildar bera jafna 

ábyrgð 
 

☐ ☐ 

4. Stjórnendur undirdeilda hafa mikið umboð til aðgerða en 

höfuðstöðvar fylgjast með 
 

☐ ☐ 

5. Fullt umboð, framkvæmd er eingöngu á ábyrgð 

undirdeildanna. 
 

☐ ☐ 

9. Að hvaða marki hafa undirdeildir umboð til stefnumótandi ákvarðana (t.d. 
stefnumiðaða áætlanagerð til langs tíma; mat á stórum fjárfestingum)? Vinsamlegast 
hakið í þann reit sem best á við árin 2014 og 2010.  
 

 2010 2014 
1. Ekkert umboð, ákvörðun er alfarið á ábyrgð höfuðstöðva. 
 

☐ ☐ 

2. Nokkurt umboð til aðgerða, en höfuðstöðvar bera mestalla 

ábyrgð á ákvörðunum 
 

☐ ☐ 

3. Höfuðstöðvar og stjórnendur undirdeildar bera jafna 

ábyrgð 
 

☐ ☐ 

4. Stjórnendur undirdeilda hafa mikið umboð til aðgerða en 

höfuðstöðvar fylgjast með 
 

☐ ☐ 

5. Fullt umboð, framkvæmd er eingöngu á ábyrgð 

undirdeildanna. 

 

☐ ☐ 

10. Hvaða árangursmælikvarða áttu stjórnendur rekstrareininga að nota við 
markmiðssetningu fyrir árin 2014 og 2010? Vinsamlegast hakið í þann reit í hverjum 
lið sem best á við fyrirtækið í heild fyrir árin 2014 og 2010. 
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  Mikilvægi 
  Ekkert Lítið Nokkuð Talsvert Mikið 
  1 2 3 4 5 
a) Rekstrarhagnað 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
b) Framlegð af sölu 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
c) Ávöxtun 
fjárfestinga 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
d) Veltufé frá rekstri 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
e) Kostnaðarhlutföll 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
f) Ánægju eða 
hollustu viskiptavina 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Innri samskipti og tengsl milli eininga (networking) 
 
11. Að hvaða marki gilda eftirtalin lárétt tengsl (alla jafna ekki sýnileg í skipuriti) 
á milli undirdeilda (hagnaðardeilda, deilda eða dótturfyrirtækja)? Vinsamlegast hakið 
í þann reit í hverjum lið sem best á við fyrirtækið í heild fyrir árin 2014 og 2010. 

  Mikilvægi 
  Ekkert Lítið Meðal Talsvert Mikið 
  1 2 3 4 5 
a) Framleiðslutengsl 
milli undirdeilda 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
b) Tengsl til að miðla 
R&Þ þekkingu á milli 
undirdeilda 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
c) Tengsl á milli 
undirdeilda til að 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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samræma sameiginleg 
innkaup 
       
d) Tengsl til að miðla 
markaðsupplýsingum á 
milli undirdeilda 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
e) Tengsl á milli 
undirdeilda til að 
samræma kynningar 
og/eða auglýsingaherferðir 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
f) Tengsl á milli 
undirdeilda til að samnýta 
fyrirliggjandi dreifileiðir 
 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g) Tengsl á milli 
höfuðstöðva og 
undirdeilda til að miðla 
hæfni og auðlindum (t.d. 
tæknifólki) 
 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Stjórnun upplýsinga (managing information) 
 
12. Að hvaða marki gildir eftirtalið um þitt fyrirtæki? Vinsamlegast hakið í þann 
reit í hverjum lið sem best á við fyrirtækið í heild fyrir árin 2014 og 2010. 
 

  Áhersla 
  Engin Lítil Meðal Talsverð Mikil 
  1 2 3 4 5 
a) Sameiginleg stefna í 
upplýsingatækni 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
b) Upplýsingatæknikerfi 
fyrir miðlun og skipti á 
gögnum (t.d. tölvupóstur, 
Lotus Notes) 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
c) Pappírslaus viðskipti 
(EDI) í samskiptum við 
birgja og/eða viðskiptavini 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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d) Tímarit sem dreift er 
um allt fyrirtækið 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
e) Fréttabréf sem dreift er 
um allt fyrirtækið 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
 
Starfsmannastjórnun (managing people) 
 
13. Hversu hátt hlutfall (um það bil) af starfsmönnum fyrirtækis þíns var með 
háskólapróf árið 2014 og 2010? Vinsamlegast hakið í einn reit hvort ár. 
 

 1 2 3 4 5 
 Minna en 10% 10-19% 20-29% 30-39% 40% eða meira 
2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
14. Hversu háu hlutfalli (um það bil) af heildarveltu fyrirtækis þíns var ráðstafað í 
þjálfum starfsfólks og starfsþróun árin 2014 og 2010? Vinsamlegast hakið í einn reit 
hvort ár. 
 

 1 2 3 4 5 
 Minna en 0,9% 1-1,9% 2-3,9% 4-6,9% 7% eða meira 
2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
15. Hverjar af eftirtöldum aðferðum mannauðsstjórnunar voru notaðar í þínu 
fyrirtæki árið 2014? Vinsamlega hakið í alla reiti sem eiga við. Merkið síðan við í hvaða 
mæli þessar aðferðir hafa orðið meira eða minna mikilvægar fyrir fyrirtækið síðan árið 
2010. Vinsamlega hakið í þá reiti sem best hæfa. 
 

 Í 
notkun 
2014 

Breyting á mikilvægi síðan 2010 
 Mikið 

minna 
Lítið 

minna 
Engin 

breyting 
Lítil 

aukning 
Mikil 

aukning 
  1 2 3 4 5 
a) Innri vinnumarkaður  
(skipulögð færsla fólks og færni á 
milli undirdeilda) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      

b) Stjórnendaþjálfun/-fræðsla 
(námskeið og þjálfun eru almenn 
og útbreidd) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      

c) Meginhlutverk fyrirtækis eru 
kynnt öllu starfsfólki 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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d) Megingildi (e.values) fyrirtækis 
eru kynnt öllu starfsfólki 

      

e) Liðsvinna stjórnenda og/eða 
sérfræðinga 

(stjórnendur/sérfræðingar úr 
ýmsum undirdeildum vinna verkefni 
saman) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      

f) Fundir þvert á deildir 
(starfsmenn úr ýmsum 
undirdeildum hittast til að deila og 
dreifa upplýsingum) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      

g) Innranet 
(upplýsingabrautir lagðar á milli 
undirdeilda í þeim tilgangi að 
miðla þekkingu) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      

 
16. Hvernig var framleiðni vinnuafls í þínu fyrirtæki í samanburði við önnur 
fyrirtæki í sömu atvinnugrein árin 2014 og 2010? Vinsamlegast hakið í einn reit hvort 
ár.  
 

 1 2 3 4 5 
 Miklu hærri Hærri Sama Minni Miklu minni 
2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      

17. Hversu oft hafa forstjóraskipti (CEO eða æðsti stjórnandi með 
framkvæmdavald) orðið árin 2010-2014 hjá fyrirtækinu? 
 

 Fjöldi forstjóraskipta:   
 Vinsamlegast merkið við þau ár sem skipti urðu: 
   

2010 2011 2012 2013 2014 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Stjórnun ytri tengsla (managing external relationships) 
 
18. Hefur umfang úthýsingar (e. outsourcing) í starfsemi fyrirtækisins í heild 
breyst að einhverju marki á milli 2010 og 2014? Vinsamlega hakið í þann reit sem best 
á við. 
 

Umfang 
Miklu 
minna Minna Óbreytt Meira Miklu 

meira 
1 2 3 4 5 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
     

19. Ef einhverju er úthýst af starfsemi fyrirtækisins þá vinsamlegast hakið við alla 
liði sem eiga við en farið að öðrum kosti beint í spurningu 20. 
 
  Úthýsing 
  Engin Lítil Nokkur Talsverð Algjör 
  1 2 3 4 5 
a) Rannsóknir og 

þróunarstarf 
2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
b) Flutningar /dreifing 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
c) Mannauður 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
d) Þjónusta og eftirfylgni í 

tengslum við sölu til 
viðskiptavina 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

       
e) Innkaup / hráefnisöflun 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
f) Upplýsingatækni 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
g) Þjálfun starfsmanna 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
h) Markaðsmál 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

 

 
232 

 

       
i) Framleiðsla 2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       
j) Annað (vinsamlegast 

tilgreinið) 
2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
20. Hefur fyrirtækið þitt árin 2010-2014 tekið þátt í einhverju viðskiptabandalagi 
((e. strategic alliance) t.d. langtíma viðskiptasamböndum, eða samáhættufyrirtækjum 
(e. joint - venture) t.d. stofnun sameiginlegra fyrirtækja með öðrum).  

Já  ☐                Nei   ☐ 
 
Ef svarið er NEI, vinsamlegast svarið þá næst spurningu 22. 
 Ef svarið er JÁ, vinsamlegast tilgreinið þá megintilgang þessara bandalaga. 
Vinsamlegast hakið við allt upp í þrjá möguleika sem skipta máli. 
 

a) aðgangur að markaði ☐ 
b) Aðgangur að tækni ☐ 
c) Aðgangur að framleiðsluvörum ☐ 
d) Niðurskurður á kostnaði ☐ 
e) Aðgangur að sérfræðikunnáttu ☐ 
f) Sneggri viðbrögð við eftirspurn markaðar ☐ 
g) Sveigjanleiki til að mæta breytilegri eftirspurn 

(minnka áhættu) 
☐ 

 
21. Hversu hátt hlutfall um það bil af heildareignum fyrirtækis þíns var notað í 
þágu stefnumiðaðra viðskiptabandalaga (e. strategic alliance) árin 2014 og 2010? 
Vinsamlegast hakið í einn reit hvort ár. 
 

 1 2 3 4 5 
 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% Meira en 40% 
2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Stjórnun stefnumiðaðra breytinga  
(managing strategic change) 
 
22. Hvernig myndir þú lýsa viðskiptasviði fyrirtækis þíns árin 2014 og 2010? 
Vinsamlegast hakið í einn reit sem hæfir best hvort árið. 
 

 2014 2010 
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a) Ein kjarnastarfsemi (þ.e. 95-100% af sölu frá 

aðalstarfsemi) 
☐ ☐ 

b) Ráðandi kjarnastarfsemi (þ.e. 70-94,9% af 

sölu frá einni starfsemi) 
☐ ☐ 

c) Nokkrar rekstrareiningar í tengdri starfsemi 

(þ.e. engin ráðandi kjarnastarfsemi og 70% 

eða meira af sölu kemur frá starfsemi með 

tengda tækni eða markaði) 

☐ ☐ 

d) Fjölbreytt starfsemi (þ.e. engin ráðandi 

kjarnastarfsemi og minna en 70% af sölu 

kemur frá starfsemi þar sem tækni eða 

markaðir eru tengdir) 

☐ ☐ 

 
23. Í hve mörgum löndum var fyrirtæki þitt með virkar starfsstöðvar (þ.e. 
framleiðslu/sölu á vöru/þjónustu) árin 2014 og 2010? 
 

2014  

2010  

 
24. Hvaða hlutfall af heildarsölu fyrirtækis þíns var utan heimamarkaðar þess 
árin 2014 og 2010? Vinsamlegast hakið í einn reit hvort ár. 
 
 1 2 3 4 5 6 
 Ekkert 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
Samkeppni (competing) 
 
25. Hversu mikla markaðshlutdeild (um það bil) hafði helsta 
framleiðsluvara/þjónusta fyrirtækisins árin 2014 og 2010? Vinsamlegast hakið í einn 
reit hvort ár. 
 

 1 2 3 4 5 
 1-9% 10-19% 20-29% 30-39% 40% eða meira 
2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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26. Ef þú hugsar um markaðinn fyrir helstu framleiðsluvöru/þjónustu 
fyrirtækisins, hve mörg fyrirtæki kepptu við fyrirtækið þitt árin 2014 og 2010? 
Vinsamlegast hakið í einn reit hvort ár. 
 
 

 1 2-5 6-10 11-15 16 eða fleiri 
2014 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      

27. Hvernig hefur samkeppnin breyst á milli áranna 2010 og 2014 á helsta 
markaði fyrirtækisins? Vinsamlegast hakið í einn reit hvort ár. 
 

1 2 3 4 5 
Miklu meiri Meiri Sama Minni Miklu minni 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
28. Hversu betri eða lakari myndir þú meta rekstrarárangur fyrirtækisins (e. 
financial performance) í samanburði við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein/geira? 
Vinsamlegast hakið í það sem hæfir best. 
 

1 2 3 4 5 
Miklu betri Aðeins 

betri 
Svipaður Aðeins 

lakari 
Miklu lakari 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 
 
Vinsamlegast komið óhikað með athugasemdir um spurningakönnunina og/eða 
rannsóknina. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Kærar þakkir fyrir samstarfsvilja þinn við útfyllingu þessarar könnunar.  
Vinsamlegast sendið þennan spurningarlista til baka í frímerkta umslaginu. 
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VIÐAUKI 2 – SKIPURIT KAUPÞINGS BANKA/ARION BANKA 
 

 
 
Mynd 51. Skipurit Kaupþings banka árið 2003 (Heimild: Kaupþing banki, 2003). 

 

 
 
Mynd 52. Skipurit Kaupþings banka árið 2004 (Heimild: Kaupþing banki, 2004). 
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Mynd 53. Skipurit Kaupþings banka árið 2005 (Heimild: Kaupþing banki, 2005). 

 

 
Mynd 54. Skipurit Kaupþings banka árið 2006 (Heimild: Kaupþing banki, 2006). 
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Mynd 55. Skipurit Kaupþings banka árið 2007 (Heimild: Kaupþing banki, 2007). 

 

 
Mynd 56. Skipurit Arion banka árið 2009 (Heimild: Arion banki, 2009). 
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Mynd 57. Skipurit Arion banka árið 2010 (Heimild: Arion banki, 2010). 

 

 
Mynd 58. Skipurit Arion banka árið 2011 (Heimild: Arion banki, 2011). 
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Mynd 59. Skipurit Arion banka árið 2012 (Heimild: Arion banki, 2012). 

 

 
Mynd 60. Skipurit Arion banka árið 2013 (Heimild: Arion banki, 2013). 
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Mynd 61. Skipurit Arion banka árið 2014 (Heimild: Arion banki, 2014). 
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