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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta, unnið í samstarfi við stuðnings- og stoðtækaframleiðendann 

Össur hf., er lokaverkefni til bakkalársgráðu í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun og 

gildir ritgerðin 12 ECTS-einingar. Fyrst vil ég byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, 

Ástu Dís Óladóttur, fyrir góðar leiðbeiningar og hvatningu meðan á rannsókninni stóð. 

Innan Össurar vil ég fyrst og fremst þakka Þóru Þorgilsdóttur en hún veitti mér mikla 

innsýn í fyrirtækið og varð leiðbeinandi minn innan þess. Viðmælendum í viðtölum sem 

tekin voru fyrir rannsóknina þakka ég innilega. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir 

þann endalausa stuðning sem þau hafa sýnt mér í gegnum þetta ferli og að hafa veitt mér 

innblástur þegar ég þurfti helst á að halda.  
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Útdráttur 

Rannsókn þessi leitast við að meta og greina markaðssóknartækifæri sem stuðnings- og 

stoðtækjaframleiðandinn Össur stendur frammi fyrir. Áskoranir eru oft til staðar í 

mörgum af þeim stefnumótandi atriðum sem þarf að notast við þegar sótt er á nýja 

markaði og nýjar vörur eru innleiddar. Rannsóknin var unnin í samstarfi við Össur hf. 

Össur hefur vaxið gríðarlega hratt á hverju ári síðustu tvo áratugi og til að halda áfram 

þeim mikla vexti þarf fyrirtækið að búa að sterkum stoðum. Leitast var við að svara 

eftirfarandi spurningum: Hvar liggja tækifæri Össurar til markaðssóknar? Felst aukin 

markaðssókn í að leita á nýja markaði eða besta núverandi stoðir? Valið var að fara leið 

eigindlegrar aðferðafræði auk umbótamiðaðrar rannsóknar til að greina og skipuleggja 

aðgerðir til að leysa þær áskoranir sem standa í vegi Össurar fyrir næstu markaðssókn. 

Niðurstöður benda til að frekari innleiðing á OP-heilsugæslustöðvum inn í reksturinn auk 

sóknar á nýja markaði með nýju vörusafni muni styrkja þær stoðir sem Össur byggir 

rekstur sinn á. Ávinningur innleiðingar á nýjum stoðum hefur ekki áhrif á núverandi 

áherslur fyrirtækisins en byggir fremur á að styðja þann vöxt sem Össur stefnir á samhliða 

þeim.  
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1  Inngangur 

Frá aldamótunum 2000 hefur íslenski stuðnings- og stoðtækavöruframleiðandinn Össur 

vaxið um 20% á hverju ári. Nú tuttugu árum seinna er Össur annar stærsti framleiðandi á 

bæði sviði stoðtækja en einnig þegar horft er á markaðshlutheild stuðningsvara (Össur, 

e.d.). Þetta verkefni er unnið í samstarfi við Össur hf. og er því ætlað að varpa ljósi á hver 

næstu tækifæri Össurar til markaðssóknar eru. Þegar saga Össurar er skoðuð sést að 

fyrirtækið er óhrætt við að taka stórar ákvarðanir og að brjóta reglur í því 

markaðsumhverfi sem það keppir.  

Ákvörðun var tekin um að horfa á heildarmynd markaðssóknar frekar en að fjalla aðeins 

um einn ákveðinn snertipunkt hennar. Þannig var hægt að greina og tengja hlutina út frá 

stefnumótunarfræðum og afstaða tekin um hver markaðssóknartækifærin eru út frá 

heildarmyndinni. 

Rannsakandi valdi umbótamiðaða rannsókn (e. action research) auk eigindlegrar 

aðferðafræði. Með umbótamiðaðri rannsókn var rannsóknarspurning ekki sett fram í 

byrjun heldur voru aðgerðir skipulagðar og viðtal tekið áður en rannsóknarspurning var 

sett fram (Stringer, 2013). Hægt er að skipta umbótamiðuðum rannsóknum í fjóra hluta. 

Þeir eru: (i) áskoranir greindar, (ii) aðgerðir skipulagðar, (iii) aðgerðir innleiddar og (iv) 

árangur þeirra metinn (Coghlan og Brannick, 2010). Rannsakandi valdi umbótamiðaða 

rannsókn þar sem virk þátttaka gefur meiri sýn og dýpri skilning varðandi viðfangsefnið.  

1.1 Tilgangur og rannsóknarspurning 
Tilgangur rannsóknar er að greina hvar næstu vaxtartækifæri Össurar liggja, hvort þau séu 

í núverandi stoðum eða á nýjum mörkuðum. Rannsóknin mun skoða þá markaði sem 

Össur starfar á og hvernig aðferðafræði beitt hefur verið til að komast inn á slíkan markað 

þannig að sjá megi hvað Össur getur gert í næstu markaðssókn.  

Rannsóknarspurningin og undirspurning hennar er: (i) Hvar liggja tækifæri Össurar til 

aukinnar markaðssóknar? (ii) Felst aukin markaðssókn í að leita á nýja markaði eða í að 

besta núverandi stoðir? 
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Fyrst verður greint hvort tækifæri séu til aukinnar markaðssóknar og ef svarið reynist 

jákvætt verður skoðað hvort það sé með áframhaldandi áherslu á núverandi stefnu eða 

hvort horfa eigi á nýjan vettvang. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessu rannsóknarverkefni verður stoðtækja- og stuðningstækjavörumarkaðurinn fyrst 

skoðaður, verður hann skilgreindur ásamt að töluleg gögn verða birt. Þar á eftir verður 

vöruþróun skoðuð og mögulegar útfærslur á þeim vettvangi ræddar. Gerð verður grein 

fyrir hvað stefna og stefnumótun er, auk undirkafla um yfirtöku og samruna þar sem 

varpað verður ljósi á þau atriði sem þarf til þess að þeir séu árangursríkir.  

2.1 Stoðtækjamarkaðurinn 
Árið 2005 misstu 1,6 milljónir manna útlim og er talið að þessi tala muni meira en 

tvöfaldast og nái 3,6 milljónum fyrir 2050 (Ziegler-Graham o.fl., 2008). 

Heilbrigðisstofnanir hafa greint frá því að nú séu framkvæmdar um 185.000 aðgerðir á ári 

með aflimum í Bandaríkjunum (Owings, 1998). Ziegler-Graham o.fl. (2008) hafa flokkað 

áhættuvaldana hvers vegna fólk missir útlimi í þrjá flokka. Hver flokkur hefur þó marga 

undirflokka sem skoða þarf nánar: 

(i) Æðasjúkdómar: 54% af öllum af aflimunaraðgerðum má rekja til æðasjúkdóma, þar á 

meðal sykursýki. Æðasjúkdómurinn er leiðandi áhættuvaldur fyrir að missa útlim en oft 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir að taka þyrfti útliminn með betri hreyfingu, mataræði 

og lífsstíl (Feinglass o.fl., 2012). (ii) Slys og aðrir áverkar: 45% og loks (iii) Krabbamein: Um 

það bil 1%  

Einstaklingar með sykursýki eru í stærsta áhættuflokki að missa fótlegg, en 55% 

líkur eru á að taka þurfi hinn fótlegginn 2–3 árum seinna (Pandian, 1998). Nauðsynlegt er 

fyrir einstaklinga með sykursýki að láta skoða fætur strax ef sársauki finnst. Ef 

sjúkdómsmeðferð hefst nógu snemma með fótameðferð, sérstökum skóm fyrir 

sykursjúka og æðaaðgerð minnkar tíðni tilfella að taka fótlegginn af um 50% (Levin, 2002). 

Ef stjórnvöldum tekst að minnka tíðni æðasjúkdóma hlutfallslega séð um 10% mun 

aðgerðum til að taka af útlim fækka um 225.000, úr 1.600.000 í 1.375.000 tilfelli (Ziegler-

Graham o.fl., 2008).  
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Tafla 1. Flokkaskipting notenda gervilima (AdminaStar Federal, 2003). 

K-stig Útskýring Stoðtæki sem greitt er 
fyrir 

K0 Rúmliggjandi sjúklingur Ekkert 
K1 Möguleg not fyrir 

stoðtæki, að mestu leyti 
fastur heima 

Hné með stöðugum 
núningi 

K2 Heilsa og þátttaka í 
samfélagi takmörkuð 

Hné með stöðugum 
núningi 

K3 Ótakmarkaður þátttakandi 
í samfélagi 

Vökvastýrð hné 

K4 Mjög virkur einstaklingur Vökvastýrð hné 
 

Í töflu 1 eru notendur stoðtækja flokkaðir í fimm flokka, frá K0 í K4. Í flokki K0 getur 

sjúklingurinn ekki gengið en í flokki K4 er mjög virkur einstaklingur. Að því gefnu væri 71 

árs einstaklingur flokkaður í flokk K2 þegar leitað væri að stoðtækjum fyrir hann en 31 árs 

einstaklingur væri í flokki K4 (Nelson o.fl., 2006). Aðeins 30–40% af einstaklingum sem 

missa útlim fá stoðtæki, þar af leiðandi er 6 til 7 af hverjum 10 án stoðtækis og minnka 

lífsgæði þeirra því til muna (Össur, e.d.).  

Um 70% af öllum einstaklingum sem tapað hafa útlim finna fyrir draugaverk eða 

tilfinningu eins og útlimurinn sé enn til staðar (Heiða María Sigurðardóttir, 2005). Í 

meðferð við draugaverk eru engin lyf til sem vinna á verknum önnur en hefðbundin 

verkjalyf sem læknar byrja yfirleitt á að nota. Ef það reynist ekki vera nóg eru nálastungur 

reyndar og hefur það oft reynst sjúklingum vel (Mayo Clinic, 2018).  

Áskorun sem stoðtækjamarkaðurinn stendur frammi fyrir er að margir einstaklingar 

sem misst hafa útlim búa í þróunarlöndum (e. developing countries). Helstu áhrifavaldar 

stórs markaðar í þróunarlöndunum eru skotvopn, stríð, landbúnaðar- og vélaslys og loks 

eru sjúkdómar einnig áhrifavaldur (Meanley, 1995). Tilfelli í einstökum þróunarlöndum 

skiptast eftirfarandi: Um það bil 200.000 manns búa við aðstæður án útlims í Víetnam, 

36.000 í Kambódíu, 15.000 í Angóla, 5.000 í Úganda o.s.frv. (Staats, 1996). Áskorun fyrir 

stoðtækjaframleiðendur er að í þróunarlöndum búa margir sjúklingar við mikla fátækt og 

tryggingafélög, jafnt í eigu ríkisins eða í einkaeigu, borga ekki fyrir stoðtæki. Þar hafa 

hjálparsamtök og einkafyrirtæki stigið fram og lagt sitt af mörkum við að lækka kostnað 

stoðtækjanna eins og hægt er, til dæmis Rauði krossinn, Operation Handicap 

International og Wings Of Cavlary (Marino o.fl., 2015; Staats, 1996). Rannsókn Poonekar 
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(1992) leiddi í ljós að nauðsynleg atriði fyrir kostnaðarminni stoðtæki væru að minnsta 

kosti eftirfarandi: (i) að stoðtækin væru ódýr, (ii) að vörurnar væru aðgengilegar á 

heimamörkuðum eða að sjúklingur þyrfti ekki að ferðast til að fá stoðtæki. (iii) og (iv) 

tengjast en nauðsynlegt væri að stoðtækið væri endingargott og að það tæki mið af því 

veðurfari og umhverfi sem einstaklingurinn býr í. Loks þarf (v) varan að geta verið 

auðveldlega lagfærð og (vi) að hún byggi ekki mikið á hátækni eða rafmagni.  

Í hinum vestræna heimi eru einnig margvísleg vandamál sem stoðtækjaframleiðendur 

standa frammi fyrir. Með löggjöf Evrópusambandsins „Medical device regulation“ 

íþyngdist skjölunarferlið á bæði nýjum vörum og vörum sem eru nú þegar á markaði 

(European Medicines Agency, 2019). Stoðtækjaframleiðendur hafa kvartað yfir að þetta 

ferli sé of strembið og mislukkað í notkun.  

Auk þyngri löggjafar varðandi skjalavinnslu standa stoðtækjaframleiðendur frammi fyrir 

rýrnandi endurgreiðslum frá tryggingastofnunum ríkja, þá sérstaklega á 

Bandaríkjamarkaði. Medicare hefur lækkað endurgreiðslur sínar og fær margt fólk ekki 

stoðtæki þar sem það hefur ekki efni á því að borga fyrir vöruna (Biddiss, Mckeever, 

Lindsay og Chau, 2011). Fyrir 10 árum borgaði Medicare rúm 80% af öllum stoðtækjum 

en hefur það hlutfall nú farið niður í allt að 50% (Otto, 2019).  
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2.1.1 Stoðtækjaferli og innleiðing þess 

 

Mynd 1. Stoðtækjaferlið (Hanger clinic, e.d.). 

Á mynd 1 má sjá hið hefðbundna ferli frá því þegar einstaklingur fer í aðgerð vegna 

útlimamissis þar til hann fær stoðtæki og endurhæfingu. Hanger Clinic, einn stærsti 

þjónustuaðili á sviði stoðtækja í Bandaríkjunum, setti saman stoðtækjaferlið frá byrjun til 

enda. Stoðtækjaferlið er lífsvaranlegt, en einstaklingur sem misst hefur útlim þarf að 

skipta um stoðtæki á þriggja til fimm ára fresti (Li, Gao og Wang, 2011). Stoðtækin þarf 

að móta að hverjum og einum einstaklingi en misjafnt er eftir aðstæðum hvaða stoðtæki 

hentar best og þar af leiðandi misjafnt hversu lengi tekur að aðlagast vörunni (Hanger 

clinic, e.d.). Á myndinni má sjá að það tekur um það bil 1 ár frá því að aðgerð er 

framkvæmd til að einstaklingur fær stoðtækið sitt.  

2.1.2 Hugstýrðar vörur og hátæknivörur 

Á síðustu árum hefur þróun á stoðtækjasviði færst hratt í átt að tölvuvæðingu og 

hugstýringu. Hátæknivörur fram yfir hefðbundnar stoðtækjavörur á markaði nú á dögum 

skynja ásetning notenda ásamt að ferligreina hreyfingar til að herming hreyfinga sé hvað 

líkust venjulegri líkamsstarfsemi fyrir stoðtæki (Herr, 2002). Hátæknivörur eru gæddar 
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þeim eiginleikum að þær bjóða upp á betri hraða, eru hljóðdempaðar og orku- og 

efnaskipti eru minni við göngu og hlaup sem einfaldar og betrumbætir líf notenda til muna 

(Hafner o.fl., 2002; Schmalz o.fl., 2002; Snyder o.fl., 1995).  

 Þó hátæknivörurnar leysi fjölmörg vandamál þá eru vörurnar mjög dýrar, kosta 

allt frá 5,000 til 100,000 bandaríkjadali en verðið veltur á hversu þróuð varan er (Lima, 

Clapham og Silva, 2018). Önnur neikvæð þróun innan stoðtækjamarkaðarins, sérstaklega 

hjá eldri kynslóðinni, er lítið traust gagnvart vörunum og hræðast margir eldri notendur 

stoðtækja að detta. Verður það því áhrifavaldur þess að þessi neytendahópur er síður 

líklegur til að hreyfa sig og þar af leiðandi í áhættuhóp að taka þurfi hinn útliminn af auk 

hærri dánartíðni (Graham o.fl., 2008; Miller o.fl., 2017; Pandian, 1998). Tækifæri er fyrir 

heilbrigðisvöruframleiðendur að tryggja öryggi neytenda og á sama tíma koma sér inn á 

ört vaxandi markað (Wang, Butner og Darzi, 2006).  

 

Mynd 2. Markaðshlutheild háþróaðra stoðtækja á N-Ameríkumarkaði (Grand View Research, 2020). 

Á mynd 2 má sjá bæði hvernig markaðshlutheildin hefur verið frá 2016 til 2020 og hvernig 

greinendur innan stoðtækjamarkaðarins sjá framtíðarmarkaðinn fyrir sér (Grand View 

research, 2020). Mikill þrýstingur er frá neytendum á vestræn lönd að innleiða háþróaðar 

og vélvæddar vörur inn í vörusöfn sín þar sem lífsgæði þeirra myndu batna til muna 

(Goldfarb, Lawson og Shultz, 2013; Wang, Butner og Darzi, 2006). 
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2.2 Vöruþróun 
Fræðimenn skilgreina nýsköpun og vöruþróun á mismunandi hátt en eru þó flestir 

sammála um nauðsyn og nyt þeirra, til að mynda sýnir tölfræði sterka fylgni milli árangurs 

á mörkuðum og magns nýrra vara (Tidd, 2006).  

Nýsköpun er í grunninn það tól sem frumkvöðlar og skipulagsheildir nýta sér á tímum 

breytinga til að mynda samkeppnisforskot og að styðja við vöxt (Drucker, 2009). Þar sem 

líftími á vörum nú á dögum er styttri en áður fyrr er vöruþróun gríðarlega mikilvæg fyrir 

skipulagsheildir til að mynda samkeppnisforskot (Kotler, 1997). Skilningur á hvað gerir 

nýja vöru að sigurvegara er mikilvægur í vöruþróun þar sem hann gefur bæði ramma í 

hugmyndavinsun (e. idea screening) og gefur mynd af því hvernig stjórna á 

vöruþróunarferli (Cooper og Kleinschmidt, 1987). 

2.2.1 Gáttaferli í vöruþróun 

Þó svo að kynning á nýjum hugmyndum sé stór hluti af vöruþróun þá er það alls ekki það 

eina sem þarf til. Oftast er einhvers konar stjórntæki (e. project control system) í 

vöruþróun til að fylgjast með framþróun verkefna og algengast er að fyrirtæki styðjist við 

gáttaferli.  

Gáttaferli skiptist í hlið (e. gate) og stig (e. stage), en þessi atriði endurspegla það 

ferli sem hugmynd fer í gegnum áður en hún verður að vöru. Stig eru þegar vinnan er 

unnin á meðan gátt er tímapunktur þar sem áfangarnir eru skoðaðir og metið hvort 

hleypa eigi vöruhugmyndinni á næsta stig, hvort hún þurfi meiri vinnu á stiginu sem hún 

er á hverju sinni eða hvort hætta eigi alveg vinnu við hugmyndina (Cooper, 2001, 2008).  

Til dæmis þá gerði Griffin (1997) mikla rannsókn og greindi að 60% af skipulagsheildum 

notuðu einhvers konar gáttaferli í vöruþróunaraðferðum sínum. 
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Mynd 3. Straumlínustjórnun áfangaferlis (Hine og Kapeleris, 2006). 

Mynd 3 sýnir upphaflegu hugmyndafræðina sem notuð var í vöruþróunaraðferð 

áfangaferlis (e. phase gate). Fyrsta skref er hið sama og í hefðbundnum 

vöruþróunarferlum; hugmyndavinna að nýrri vöru, eftir það hefst svo hugmyndavinsun 

þar sem farið er í gegnum allar hugmyndirnar og þær sem uppfylla ekki skilyrði eru 

endurmetnar eða hætt er alveg við þær. Þriðja skrefið er að meta hugmyndina og tengja 

hana við mögulega útfærslu hjá skipulagsheildinni. Loks er farið í að framkvæma 

hugmyndina (Wheelwright og Clark, 1995). Þessi aðferð var til að mynda notuð af NASA 

árið 1960 í uppfærslu á straumlínuferlinu. Þetta líkan var notað af vöruþróunardeildinni 

og nýttist vel til að fanga hugmyndir og sía þannig strax út þær hugmyndir sem myndu 

ekki skila gróða.  

Eldri líkönin voru bundin við að hver deild kláraði sinn hluta og afhenti hann síðan til 

næstu deildar. Til dæmis myndi vöruþróun klára sinn hluta og skila til markaðsdeildar 

(Hine og Kapeleris, 2006). Síðar kom Cooper (1983) með sína útfærslu og var hún kölluð 

þrepaskipt gáttunarferli. Í henni var notast við hlutverkaskipt teymi úr öllum deildum og 

sparaði það verulegan tíma.  

Þrepaskipt gáttunarferli (e. stage-gate model) var áfram þróað af Cooper (1990), 

það brotið niður frekar og gáttirnar gerðar skilvirkari.  
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Mynd 4. Þrepaskipt gáttaferli (Cooper, 1990). 

Á mynd 4 má sjá að eitt af mikilvægustu viðbótunum er endurskoðunarferlið eftir 

framkvæmd sem metur stöðu vöru eftir að hún er farin á markað. Yfirleitt hefur þetta ferli 

fimm þrep og fimm gáttir en valmöguleiki er fyrir skipulagsheildir að aðlaga ferlið að 

sínum iðnaði (Cooper og Kleinschmidt, 1996). Ferlin fimm eru stöðuathugun, rannsókn og 

viðskiptamódel, þróunarferli, prófun og sannfæring og loks markaðssetning og vara sett 

á markað (Cooper, 2001).  

2.2.2 Vaxtarlíkan Ansoff  

Lou Holtz (2018) komst svo að orði í ræðu sinni fyrir útskriftarnemendur Franciscan-

háskóla: „You’re either growing or you’re dying. Áhersla á vöxt og þróun hefur aukist 

mikið og á því þessi setning vel við fyrir fyrirtæki sem keppa á miklum 

samkeppnismarkaði.  

Nútíminn einkennist af mun tæknidrifnara samfélagi þar sem aðgangshindrun 

samkeppninnar (e. barrier of entry) er minni. Því verða skipulagsheildir og stofnanir að 

vaxa meira og á skemmri tíma (Johnson og Kirchain, 2011). Árið 1957 kom 

stærðfræðingurinn Igor Ansoff fram með stefnumótunar- og vöruþróunarlíkan í skýrslu 

sinni sem birt var af Harvard Business Review. Það er enn mikið notað af skipulagsheildum 

og er líkanið oftast nefnt Ansoff-líkanið (e. Ansoff matrix). Líkanið er fjórskipt og notað í 

stefnumótun til að greina hvar vaxtartækifæri liggja.  
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Tafla 2. Vaxtarlíkan Ansoff (Ansoff, 1957) 

 Núverandi vörur Nýjar vörur 

Núverandi markaðir   Markaðsáhersla Vöruþróun 

Nýir markaðir Markaðsþróun Fjölþætting 

 

2.2.2.1 Markaðsáhersla  

Markaðsáhersla (e. market penetration) snýst um að ná aukinni sölu á núverandi 

mörkuðum með núverandi vöru. Þessu er náð með auknu sölumagni (e. sales volume) 

eða með því að finna nýja viðskiptavini fyrir núverandi vöru. Núverandi hlutverk fyrirtækis 

(e. corporate mission) breytist ekki en átak er á sölu- og markaðssviði, þar af leiðandi er 

minni áhætta fyrir skipulagsheildina (Ansoff, 1957). 

 

2.2.2.2 Markaðsþróun 

Markaðsþróun (e. market development) er þegar núverandi vara fyrirtækis er tekin og 

farið er með hana á nýjan markað. Í markaðsþróun helst varan að mestu leyti eins en hún 

er markaðssett á nýjum vettvangi (Ansoff, 1957). Útfærsla markaðsþróunar er 

misbreytileg þar sem hún nær yfir breytt svið. Dæmi um markaðsþróun getur verið allt 

frá betri dreifileiðum til uppsetningar á verksmiðju á þeim markaði sem sótt er að til að 

vinna traust neytenda og lækka tolla (Porac, Pollock og Mishina, 2004).  

2.2.2.3 Vöruþróun 

Vöruþróun (e. product development) er þegar skipulagsheild heldur áherslu sinni á sama 

markaði en byrjar að þróa nýja vöru. Ný atriði og rótkenni vara eru sett fram með því 

markmiði að betrumbæta hlutverk fyrirtækis. Möguleikar hér felast helst í fjárfestingu í 

rannsóknum og þróunarstarfi (e. research & development) eða með samruna og yfirtöku 

(Ansoff, 1957).  

 

2.2.2.4 Fjölþætting 

Fjölþætting (e. diversification) er þegar skilið er á milli núverandi vöru og núverandi 

hlutverks fyrirtækis. Á sama tíma er sótt á nýja markaði. Það sem aðskilur fjölþættingu 

helst frá þremur fyrri flokkunum er að yfirleitt fylgir mikil stefnubreyting eftir að 
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aðferðinni hefur verið beitt (Ansoff, 1957). Gott dæmi um fjölþættingu er þegar 

píanóframleiðandinn Yamaha fór einnig að framleiða bifhjól og fjölþættingin breytti svo 

stefnu fyrirtækisins (Yamaha, e.d.).  

Þó svo að flokkarnir séu margir eru skipulagsheildir oft að sinna mörgum af þessum 

atriðum í einu og á sama tíma. Gefur það oft til kynna um að skipulagsheildin sé vel rekin 

(Ansoff, 1957). Ansoff-líkanið er eitt skilvirkasta greiningarlíkan sem til er fyrir 

skipulagsheildir með áherslu á sölumagn og hagnað (Meldrum og McDonald, 1995).  

2.2.3 „Lean“-vöruþróun 

„Í hjarta hverrar manneskju í vöruþróun er þrá til að einfalda eða gera líf einhvers betra. 

Ef við hlustum á neytendur og uppfyllum óskir þeirra, endurgjalda þeir okkur með hollustu 

og ást.“ Francis Brown, Alaska Airlines (Sefferman, 2017). 

Þessi tilvitnun fangar kjarna „lean“-straumlínustjórnunar og heildartakmarks 

vöruþróunar. 

Hefðbundin „lean“-straumlínustjórnun felur í sér áherslu á að eyða atriðum sem eru 

tímasóun í framleiðslu (Kidwell, 2006). Oft er talað um upphaf „lean“-

straumlínustjórnunar þegar Toyota-framleiðslukerfið var greint árið 1990 (e. Toyota 

production system) en fyrirbærið er þó mun eldra en það (Liker og Morgan, 2006). Alls 21 

ári eftir útgáfu bókarinnar The Machine that Changed the World gaf Eric Ries (2011) út 

bókina The Lean Startup sem endurgerir „lean“ í formi nýsköpunar. „Lean“-

nýsköpunarferlið er á sama hátt með áherslu á að stytta vöruferlið en með breyttri 

áherslu á að vinna stanslaust í hvort núverandi viðskiptalíkan gengur upp eða hvort þurfi 

að aðlaga vöruna. Það ferli er gert í samvinnu við neytandann, þarf fyrirtækið aðeins að 

hafa grunnvöruna klára og aðlagar hana svo að þörfum neytenda (Ries, 2011). Í bókinni 

The Lean Startup er gerð grein fyrir fimm meginatriðum sem þarf til að ná árangri í 

vöruþróun og nýsköpun: 

(i) Frumkvöðlar eru alls staðar: Frumkvöðlastarfsemi er ekki bundin við nýsköpun í bílskúr 

í Sílikondalnum. Nýsköpun snýst um að greina flókin vandamál og útfæra lausnir þeirra. 

Þar af leiðandi virkar „lean“-straumlínustjórnun jafnt fyrir stór og smá fyrirtæki (Ries, 

2011). Útfærsla 3M-fyrirtækisins með 15 prósenta reglunni ruddi brautina en í henni fólst 

að 15 prósent af tíma starfsfólks var varið í að gera eitthvað allt annað en starfsheiti þeirra 

gaf til kynna, til að mynda vöruþróun eða úrlausnir. Myndaðist þar gífurlega mikið magn 
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af nýjum vörum, til að mynda Post-it límmiðinn (Stevens, 2004). Sannar þetta kenningu 

Ries um að róttæk nýsköpun geti átt sér stað í stórum skipulagsheildum. (ii) Nýsköpun 

þarfnast stjórnunar (þó umbreyttrar). Nýsköpun, hvort sem það er hjá 

frumkvöðlafyrirtæki eða stórri skipulagsheild, þarfnast stjórnunarstíls sem byggður er á 

aðlögun að mikilli óvissu (Ries, 2011).  

(iii) Áhersla á lærdóm: Mikilvægt er að prófa og setja vöruhugmynd í gegnum tilraunaferli 

til að draga sem mestan lærdóm af vörunni og vera í góðri stöðu þegar á að taka hana á 

markað. Áherslan á að vera á að læra „af hverju“ frekar en að horfa einungis á hagnað og 

jafnvel viðskiptavinurinn skapar sjálfbærni í vöruþróuninni (Ries, 2011). (iv) Byggja – mæla 

– læra: Grunnhugmyndin með nýsköpun felur í sér að umbreyta vöru í hugmynd, með 

„lean“-straumlínustjórnun er mælt hvernig viðskiptavinur bregst við vörunni, hvort þurfi 

að umbreyta henni eða hún sé sterk eins og hún er. „Öll vöruþróun ætti að vera með 

áherslu á að stytta endurgjafarferlið sem mest“ (Ries, 2011). (v) Bókhald nýsköpunar: Til 

að útkoma nýsköpunar verði sem best út frá hagsýni og árangri þá er nauðsynlegt að 

leggja áherslu á hvernig skal mæla framfarir, setja vörður (e. milestone) og forgangsraða 

(Ries, 2011).  

2.3 Stefna og stefnumótun 
Þó flestir geti verið sammála um að stefna og stefnumótun sé nauðsynleg fyrir 

skipulagsheildir til að vaxa og dafna þá er minni eining um hvað stefna er (Grant, 2016).  

Fræðimenn innan stefnumótunar eru flestir sammála um að stefna lýsi því hvað 

skipulagsheild hyggst ná fram með þjónustu sinni, hvort það sé samkeppnis- eða 

kostnaðarforskot (Porter, 2008). Stefnumótun er gjarnan skipt upp í tvær aðferðir, annars 

vegar forskriftaraðferð (e. prescriptive) og hins vegar birtingaraðferð (e. emergent) 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Samkvæmt forskriftaraðferðinni er stefnumótun 

áætluð fyrir fram og er rökrænt mat á getu fyrirtækisins (Mintzberg, 1994). 

Birtingaraðferðin njörvar ekki niður ákveðna stefnu heldur mátar sig innan ramma þeirra 

ákvarðana sem hafa verið teknar en eru þó stöðugt til endurskoðunar. Starfsmenn 

fyrirtækisins eru í forgrunni innan þessarar aðferðafræði og hvaða skoðanir þeir hafa á 

því sem gerist innan þess (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Á mynd 5 má sjá hvernig 

aðferðirnar tvær blandast saman. Vísvitandi stefnan á myndinni kallast á við 
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forskriftaraðferðina en birta stefnan kallast á við birtingaraðferðina (Mintzberg, 1994).

  

 

Mynd 5. Sambland vísvitandi og birtar stefnu (Mintzberg, 1994). 

 

Meginskrefin þrjú sem alltaf þarf í stefnumótunarferlinu samkvæmt Thompson og 

Strickland (2003) eru (i) greining og myndun stefnu, (ii) innleiðing stefnu og loks (iii) 

eftirfylgni ásamt mati. Stefnumótunarferli er áætlun fyrirtækis um hvernig það ætlar að 

ná árangri og aðgreina sig í samkeppni. Ferillinn tekur saman ákvörðunartöku fyrirtækis 

út frá markmiðum, aðgerðaáætlun og stefnu þess. Ferillinn er því leiðarvísir fyrir 

mismunandi deildir og stjórnendur innan fyrirtækis (Munive-Hernandez o.fl., 2004). Þegar 

stefna er mótuð er í raun og veru verið að þróa jöfnu um hvernig skipulagsheildin ætlar 

að ná árangri á markaði og hver markmið hennar eru (Porter, 2008). 

2.3.1 Alþjóðavæðing fyrirtækja 

Hvatinn við að sækja á erlenda markaði er margs konar, allt frá aukinni sölu að skatta- og 

stjórnmálalegum yfirburðum annarra landa.  

Nauðsyn alþjóðavæðingar hefur aldrei verið meiri en nú á 21. öldinni þar sem 

stærðarhagkvæmi og einokunarmarkaðir sem stefnumótandi atriði heyra sögunni til og 

líftími vara hefur styst. Því þurfa fyrirtæki að sækja á fleiri markaði og gera það með réttri 

stefnu (Luo, 2000). Árið 1976 kom John H. Dunning fyrst fram með kenningu sína um 

alþjóðavæðingu, hún er kennd við hann sjálfan og nefnist Dunning’s eclectic paradigm. 

Kenningin fjallar um hvaða yfirburðum skipulagsheildir þurfa að búa yfir til að ná árangri 

á alþjóðlegum markaði og eru þeir flokkaðir niður í þrjá flokka (Dunning, 1988): 

Eignayfirburðir (e. ownership advantage): Eign fyrirtækis veitir forskot á samkeppni og 

gerir skipulagsheildina samkeppnishæfa. Dunning nefnir að þessir hlutir séu oftast 

óefnislegir (e. intangible), svo sem áreiðanleiki og orðspor. Oftast er þó talað um 
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einkaleyfi (e. patent) og höfundarrétt (e. copyright) þegar eignayfirburðum fyrirtækja er 

lýst (Dunning, 1988). 

 

Staðsetningaryfirburðir (e. location advantage): Þeir eru einnig mikilvægur þáttur í 

samkeppnisstyrk og snúa að fáanleika auðlinda sem bundnar eru við landfræðilega 

staðsetningu. Einnig getur staðsetningaryfirburður snúið að aðgangi að viðskiptavinum. 

Ef staðsetning er ekki hluti af yfirburðum er betra að framleiða í heimalandinu og reiða 

sig á útflutning. Yfirburðirnir geta verið landfræðileg staðsetning, launakostnaður, hráefni 

eða faglært starfsfólk (Dunning og Narule, 2004). 

 

Alþjóðavæðingaryfirburðir (e. internationalization advantage): Þá þarf að velja á milli 

leyfisveitingar (e. licensing) eða erlendrar fjárfestingar (e. foreign direct investment). 

Valið er að fara leið leyfisveitinga og leyfa öðrum að sjá um framleiðslu ef kostnaður er 

minni eða þekking markaðarins er meiri. Ef svo er ekki raunin og fyrirtækið telur sig hafa 

yfirburði á þessu sviði þá er farin leið erlendrar fjárfestingar. Þegar erlend fjárfesting 

kemur til er hægt að velja á milli samruna og yfirtakna eða byrja frá grunni í formi 

Greenfield-fjárfestingar. Að lokum er möguleiki fyrir þær skipulagsheildir að mynda 

sameiginlegt verkefni (e. joint venture) í þeim einstöku verkefnum sem það er hægt 

(Dunning, 1988).  

Helsti galli við kenningu Dunning er að yfirburðirnir eru mjög víðtækir og þeir ná yfir 

svo margt að erfitt er að fylgja því. Svo dæmi sé tekið þá nær eignayfirburðurinn yfir bæði 

óefnislegar (e. intangible) eignir svo sem kunnáttu, vörumerki og stjórnunarkunnáttu og 

efnislegar eignir sem eru auðlindir eins og land, fjármagn og vinnuafl. Það er mikið 

einfaldara að greina seinni hlutann út frá landfræðilegum þáttum en Dunning hélt því 

fram að þessum atriðum gæti verið breytt í eignayfirburði hjá fjölþjóðafyrirtækjum (e. 

multinational corporations) (Rugman, 2010).  

Dunning (2014) svaraði þessum ummælum í bók sinni með að nauðsynlegt væri að 

greina bæði óefnislegar og efnislegar eignir áður en farið væri inn í landið. Dunning spurði 

hvað, af hverju og hvenær þegar horft væri á landið út frá hvötum og á það líka við um 

stjórnunarkunnáttu jafnt sem land.  
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2.3.2 Pestel-greining 

Pestel-greining er það tól sem hægt er að nota til þess að greina hið ytra þjóðfræðilega 

umhverfi fyrirtækis, til dæmis þróun vaxta, áhrif nýrrar lagasetningar, þróun á sviði tækni 

og afskipti stjórnvalda af markaðnum (Kaplan og Norton, 2008). Pestel-greining hefur 

komið fram í mörgum útfærslum í sögu sinni sem greiningarlíkan. Fyrst var hún rædd í 

bók Francis Aguilar, Scanning the Business Environment, en hann kynnti líkanið sem 

„ETPS“ sem stendur fyrir hagræna, tæknilega, pólitíska og félagslega þætti (Aguilar, 

1967). Arnold Brown endurraðaði greiningarlíkaninu í STEP og fljótlega eftir það var 

vistfræðilegum þætti bætt í líkanið. Það var síðan ekki fyrr en á níunda áratugnum sem 

lagalega þættinum var bætt við (Rastogi og Trivedi, 2016).  

Fyrirtæki sjá út úr Pestel-greiningunni hver tækifæri þeirra eru auk þess að sjá hvaða 

ógnanir er að finna í markaðsumhverfinu. Önnur not fyrir Pestel-greiningartækið fyrir 

fyrirtæki er að það hjálpar þeim að sjá fyrir breytingar og að mynda stefnu sem fyrirbyggir 

vandamál í framtíðinni (Teague, 2008).  

(i) Pólitíski þáttur (e. political factor) greiningarlíkansins skýrir atferli ríkisvaldsins 

og annarra pólitískra þátta í ytra umhverfi. Johnson o.fl. (2017) settu fram tvö meginskref 

sem vænleg væru til árangurs ef fylgt væri stjórnmálalegum þáttum. Sá fyrri er að átta sig 

á stjórnunarumhverfi ríkisins og hvort það hafi beina þátttöku eða hvernig útsetning 

stjórnvalda sé. Seinna atriðið kemur í beinu framhaldi af fyrra atriðinu og á sér þá stað 

pólitísk áhættugreining.  

Ytra umhverfið er ekki aðeins undir áhrifum pólitískra þátta heldur einnig (ii) 

hagfræðilegra (e. economical factors). Lykilatriði í greiningu á mörkuðum eða 

starfsumhverfi sem fyrirtæki starfa í er að horfa á efnahagssveiflur. Þó það sé ekki hægt 

að tímasetja þær þá fylgja þær reglulegum sveiflum sem skipulagsheildir geta nýtt sér þar 

sem eftir niðursveiflu á hagvöxtur til að vaxa hratt (Paich og Sherman, 1993). Áhrifavaldar 

í hagræna þættinum geta verið gengi erlendra gjaldmiðla, vextir og breytingar þeirra og 

loks sveiflukenndur almennur hagvöxtur ríkja (Johnson o.fl., 2017).  

Nálgun (iii) félagslegra þátta (e. social factors) á ytra umhverfi er tvíþætt; (i) félagslegir 

þættir geta annars vegar haft veruleg áhrif á eðli eftirspurnar og framboðs innan 

hagkerfisins. (ii) Hins vegar geta félagslegir þættir stuðlað að aukinni nýsköpun, styrkleika 

og árangri skipulagsheilda. Eftirspurn og framboð félagslegra þátta nálgast ytra umhverfi 
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skipulagsheilda á þann hátt að lýðfræðilegir þættir líkt og aldur geta haft áhrif á eftirspurn 

og framboð ytra umhverfis (Johnson o.fl., 2017). Auk þess eru skipting auðæfa, 

landfræðileg staðsetning og menning þættir sem falla undir áhrifaþætti varðandi 

eftirspurn og framboð hagkerfa í ytra umhverfi (Perera, 2017).  

Eftir að félagslegir þættir eru greindir er horft á tæknilega þætti (e. technological 

factors) út frá tækifærum og áskorunum. Tæknilegir þættir geta á sama tíma gefið einum 

aðila tækifæri og verið áskoranir fyrir annan. Innkoma Spotify á markað færði not 

tækninnar sér í hag en að lokum hefur það haft vond áhrif á framleiðendur 

tónlistargeisladiska (Marmol og Feys, 2015). Tæknilegir þættir eru notaðir til að greina 

tækifæri markaða til nýsköpunar og starfsemi þeirra. Atriði eins og aðkoma ríkisvalds að 

nýsköpun, virkni til umsókna einkaleyfa og umfjöllun fjölmiðla eru á meðal þeirra atriða 

sem fyrirtæki geta tileinkað sér í mati á styrkleikum og veikleikum á mörkuðum (Johnson 

o.fl., 2017).  

Fyrirtæki nú á dögum leggja áherslu á (iv) umhverfislega þætti (e. environmental 

factors) og gera sér grein fyrir loftslagsbreytingum í miklu meiri mæli nú en áður. Nú er 

stórum hluta af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja beint að úrbótum á þessu sviði (Kolk og 

Tulder, 2010). Á meðan greining markaða og landa stendur yfir á umhverfissviði er horft 

á atriði eins og umhverfislög eða vistvæna stefnu sem þau stefna að. Samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja er stór ástæða fyrir þessari áherslu en fyrir mörg fyrirtæki eru náttúruauðlindir 

einnig mjög mikilvægar þar sem hráefnið getur verið meginuppistaða rekstursins (Boddy, 

2008).  

(v) Lagalegir þættir  í markaðsumhverfi eru til að mynda atvinna, skattar, innflutningur 

og útflutningur o.s.frv. Greining á mörkuðum eða starfsumhverfi felur þar af leiðandi í sér 

bæði atriði í innra og ytra umhverfi (Rastogi og Trivedi, 2016). Einnig innihalda lagalegir 

þættir óformleg atriði sem búa yfir væntanlegri hegðun sem erfitt er að líta fram hjá, til 

dæmis virðingu gagnvart umhverfisþáttum. Þessir formlegu og óformlegu lagalegu þættir 

eru misjafnir eftir löndum og oft greindir sem afbrigði kapítalískrar hegðunar (Johnson 

o.fl., 2017).  

Mikilvægi Pestel-greiningar og ytri umhverfisgreiningar almennt er að fyrirtæki geta 

verið fyrirbyggjandi í rekstraraðferðum sínum gagnvart breyttum viðskiptavenjum, 
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lagalegum þáttum o.fl. Mikilvægt er að skipulagsheildir setji jafn mikla áherslu á innra 

umhverfið og á það ytra (Kotler og Armstrong, 2006).  

 

2.3.3 Samrunar og yfirtökur 

Samrunar og yfirtökur eru hluti af stefnu og stefnumótandi stjórnun. Yfirtaka er það 

fjármálaferli þar sem eitt fyrirtæki kaupir meirihluta í öðru fyrirtæki og yfirtekur það. 

Samruni er hins vegar þegar tvö fyrirtæki renna saman í eitt. Samrunar og yfirtökur hafa 

komið í bylgjum og í hverri bylgju kemur nýtt hugtak upp á yfirborðið (Hitt, Harrison og 

Ireland, 2001). Skilningur á sögu samruna og yfirtakna hjálpar skipulagsheildum að skilja 

næstu bylgju sem kemur og hvaða mistök á að forðast (Cordeiro, 2014). 

Í grein sem birt var í The Economist (1999) var leitt í ljós að í raun og veru skiluðu 75% 

af þeim samrunum og yfirtökum ekki þeim árangri sem ætlast var til, en í þeirri rannsókn 

taldist samruninn eða yfirtakan ekki hafa heppnast vel ef hann uppfyllti ekki öll markmið 

sem yfirtökufyrirtækið setti áður en fyrirtækið var keypt. Samkvæmt rannsókn hjá 

McKinsey & company hefðu flest fyrirtækin fengið betri ávöxtun ef þau hefði frekar sett 

peninginn inn á sparnaðarreikning en að yfirtaka annað fyrirtæki (Cartwritght, 2002). Það 

vekur upp spurninguna hvað er ráðandi þáttur í að gera skipulagsheildir betri eftir 

yfirtökuna en fyrir hana. Lengi var það talið að samrunar og yfirtökur væru hindrandi atriði 

í snerpustefnu þar sem þeir geta oft verið flóknir og erfiðir. Aftur á móti er það oftast 

vegna þess að skipulagsheildirnar nota vitlausa samruna- og yfirtökuaðferð eða þær 

skortir auðlindir og getu til að takast á við að stjórna fyrirtækinu (Brueller, Carmeli og 

Drori, 2014). 

Ferli samruna og yfirtakna er tímafrekt og eins og áður var bent á heppnast það ekki oft. 

Hægt er að skipta hvötum til að ráðast í yfirtökur og samruna í þrjá flokka; stefnumótandi 

hvata, fjárhagslega hvata og stjórnunarhvata. 

Hvatinn við að fara í yfirtökur og samruna getur verið vöxtur, samlegðaráhrif, fjölþætting 

á rekstri og myndun stærðarhagkvæmi.  

Til að ná þeim tilsetta árangri sem vonast er eftir með yfirtökum og samrunum þurfa 

fyrirtæki að hafa myndað sér vel skilgreinda stefnu og að áætlanagerð sé til staðar í öllu 

ferlinu (Ásta Dís Óladóttir, 2006). Einnig þurfa fyrirtæki að leggja áherslu á 
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innleiðingarferlið þar sem árangur skilar sér til fyrirtækja ef þau passa upp á 

fyrirtækjamenninguna þegar kerfin og fyrirtækið í heild sinni er tekið inn í reksturinn 

(Finkelstein og Cooper, 2017). Það sem einkennir síðan fyrirtækin sem ná þeim tilsetta 

árangri sem þau ætluðu sér er að (i) verkefnin voru skýrt afmörkuð, (ii) tilgangur og 

markmið voru sett, þeim fylgt eftir og miðlað til starfsmanna, (iii) auðlindir í samrunanum 

voru skilgreindar ásamt tíma og svigrúmi og loks var gerð grein fyrir (iv) framvindu 

yfirtökunnar út frá utanaðkomandi þáttum sem gætu haft áhrif á yfirtökuna (Ásta Dís 

Óladóttir, 2003).  

Á sviði stefnumótunar er hægt að nota samruna og yfirtökur til að komast inn í ný lönd 

og á nýja markaði. Út frá fjármálum eru hvatarnir þeir að fyrirtæki geta yfirtekið önnur 

fyrirtæki með veikari efnahagsreikning (e. balance sheet) og umbreytt fyrri skuldum 

fyrirtækis sem tekið er yfir með sínum betri vöxtum og grætt á þann hátt. Loks er 

„Bandwagon effect“ sem fyrirtæki geta lent í en það er þegar stjórnendur láta undan 

pressu frá hluthöfum eða eigin tilfinningum og fara í yfirtökur og samruna en slík aðferð 

hefur sannast að virka hvað síst þegar farið er í fyrirtækjakaup (Barney og Hesterly, 2010). 

 

 

Mynd 6. Samruna- og yfirtökuferli fyrirtækja (Johnson o.fl., 2017). 

Johnson o.fl. (2017) settu fram ferlið sem á sér stað í yfirtökum og samrunum 

fyrirtækja og má sjá það á mynd 6. Ferlið hefst á að finna tækifæri og hvaða fyrirtæki 

skipulagsheildin hyggst taka yfir. Þegar val á fyrirtæki sem skipulagsheildin hefur áhuga á 

að yfirtaka er frágengið þá er farið í að semja um útfærslu á kaupum og öll önnur atriði 

sem þarf að semja um. Meðfram fyrstu tveimur skrefunum fer fram áreiðanleikakönnun 

(e. due diligence) sem snýr að því að ganga út frá að kaupandinn viti hvað hann er að fá 

og það séu engin falin atriði. Áreiðanleikakönnunin snýr að fjármála-, skatta- og 

lögfræðilegum þáttum og hlutverk hennar er að minnka áhættu kaupanda (Howson, 
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2003). Eftir fyrirtækjakaupin hefst innleiðingarferlið á bæði fyrirtækjamenningu og 

kerfum þess. Kaupfyrirtækin þurfa að ákveða hvort þau ætla að leyfa yfirtökufyrirtækinu 

að starfa eins og það starfar eða hvort þau ætli að gera það að sínu strax. Greina þarf 

menningu þar sem raundæmi hafa sýnt að sjálfræði yfirtökufyrirtækis er oft sterkasti 

valkosturinn þegar menningarkimar fyrirtækjanna beggja eru ólíkir (Cartwright og 

Cooper, 1996). Skipulagsheildir endurmeta í lokin stefnumótun og stjórnunarskipulag, 

stefnubreytingarferlið er langt en nauðsynlegt til að aðlaga fyrirtækið eftir kaupin. 

Stjórnunarskipulag er mismunandi milli landa og hægt að samnýta skrifstofur beggja 

fyrirtækja (Johnson o.fl., 2017).  

2.3.3.1 Mismunandi útfærslur af samrunum og yfirtökum 

Það eru til ótalmargar útfærslur á yfirtökum en samkvæmt Hitt, Harrison og Ireland (2001) 

eru helstu tegundirnar þrjár:  

Lárétt yfirtaka (e. horizontal acquisition): Þegar fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki í sömu 

atvinnugrein. Yfirtaka sem þessi getur einnig flokkast sem varnaryfirtaka þar sem hún 

snýst um að auka og verja markaðshlutheild á núverandi markaði. Það sem gerir þessa 

yfirtöku aðlaðandi er að hún skapar virði með því að nýta sér samlegðaráhrif kostnaðar 

og tekna (e. synergy). Samlegðaráhrif kostnaðar og áhersla á að minnka hann hefur fengið 

meiri athygli í gegnum tíðina þar sem láréttur samruni er oftast talinn snúast um að 

minnka kostnað í gegnum auðlindadreifingu (e. asset divestiture) (Capron, 1999). 

 

Lóðrétt yfirtaka (e. vertical acquisition): Þegar fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki í 

virðiskeðjunni til að fá aðföng og hráefni eða komast nær viðskiptavininum og auka 

viðskiptavild (Hitt, Harrison og Ireland, 2001). Þegar farið er aftur í virðiskeðjunni er það 

kallað afturvirk samþætting (e. backward integration) og tekur fyrirtækið yfir hráefni eða 

aðföng. Kostir afturvirkrar samþættingar fyrir fyrirtæki eru að þau reiða sig ekki lengur 

eða minna á birgja, það er mun meiri stærðarhagkvæmi (e. economies of scale) og 

möguleikar fyrir fyrirtæki að vaxa. Gallarnir hins vegar eru þeir að það er virkilega dýrt að 

standa í þessari samþættingu, það er minni sveigjanleiki og erfiðara er að skapa 

sameiginlega menningu fyrir bæði fyrirtækin. Framvirk samþætting (e. forward 

integration) er hins vegar þegar fyrirtæki stjórna virðiskeðjunni niður á við. Með þessu 

kemst skipulagsheildin nær viðskiptavininum og er í betri aðstöðu til að skapa 
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viðskiptavild. Kostirnir eru einmitt þeir að það er möguleiki að lækka verð fyrir neytendur, 

betri straumlínustjórnun og meira upplýsingaflæði. Gallarnir sem vega á móti eru að 

áhersla og sérstaða fyrirtækis getur gleymst og að það getur teygt vörumerkið mjög mikið 

í hugum neytenda (Fiocco, 2016).  

 

Samsteypuyfirtaka (e. conglomerate acquisition): Í þessari yfirtöku festir fyrirtæki kaup 

á öðru fyrirtæki í allt annarri atvinnugrein. Samkvæmt kenningunni á þessi yfirtaka að 

minnka áhættu þar sem fyrirtækið starfar nú í fleiri en einni atvinnugrein. Raunin er samt 

oftast sú að þessar yfirtökur virka hvað síst. Mikil fjölþætting á sér stað hér og kosturinn 

við það er að fyrirtækið getur samnýtt núverandi auðlindir og tækifæri fyrir mikinn vöxt 

sem er til staðar. Hins vegar er þessi vöxtur ekki náttúrulegur og missir fyrirtækið oft sjón 

á hvað það er og hvað það stendur fyrir. Því er mikilvægt að ef ákveðið er að fara þessa 

stefnumótunarleið að framkvæma áreiðanleikakönnunina vel og ganga frá því að 

fyrirtækjamenningin passi vel við núverandi menningu skipulagsheildarinnar (Gribbin, 

1976). 
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3 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar sem hér birtist er að rannsaka hvort vaxtartækifæri 

fyrirtækisins Össurar séu á núverandi mörkuðum eða hvort sóknartækifæri liggi annars 

staðar. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn með viðtölum við sérfræðinga um þetta efni. Í 

þessum kafla er farið yfir og gerð grein fyrir hvernig rannsóknaraðferð og viðmælendur 

voru valin ásamt að fara yfir greiningaraðferð gagna. Að lokum er svo farið yfir annmarka 

rannsóknar.  

3.1 Eigindleg aðferðafræði 
Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) til að greina þær 

áskoranir og stöðu sem Össur stendur frammi fyrir. Ásamt eigindlegri rannsóknaraðferð 

var stuðst við umbótamiðaða rannsóknaraðferð og greinandi tilviksrannsókn. Í 

umbótamiðaðri rannsókn felst að hanna og þróa áhrifaríka leið í hagnýtingu sem mun svo 

leiða til breytinga í tilteknum og ákveðnum aðstæðum (Collis og Hussey, 2013). Greinandi 

tilviksrannsókn er notuð þegar þróa þarf eða innleiða nýja aðferð eða kerfi innan 

fyrirtækis (Merriam, 1988). Eigindlegar rannsóknir eiga það til að vera opnari og ekki er 

ólíklegt að meðan á rannsóknarferlinu stendur komist rannsakandi að einhverjum 

atriðum eða upplýsingum sem honum þykir verðugt að rannsaka eða skoða nánar 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014).  

Eigindlega rannsóknin hér mun fylgja fimm meginskrefaferli Bryman og Bell (2011) sem 

er eftirfarandi: 

1. Rannsóknarspurningar gerðar og settar fram  

2. Viðmælendur valdir 

3. Gögnum safnað samkvæmt aðferðafræðinni, hér voru tekin viðtöl 

4. Greining á þeim gögnum sem aflað var og þau túlkuð 

5. Niðurstaða rannsóknar sett fram 

3.2 Þátttakendur rannsóknar 
Þegar þátttakendur voru valdir fyrir rannsóknina var horft á reynslu og/eða þekkingu 

varðandi það rekstrarumhverfi sem Össur keppir á. Sérstök áhersla var lögð á 

vaxtarstefnu og stefnumótun þegar skimað var eftir viðmælendum.  
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Eftir að rannsókn hófst fékk rannsakandi mikið magn af meðmælum og ábendingum um 

hverjir næstu mögulegu viðmælendur gætu verið út frá stefnu rannsóknar. Til að gæta 

þess að ekki væri horft til of einsleitra aðila voru tekin viðtöl við sérfræðinga úr fleiri en 

einni deild Össurar ásamt að leita til sérfræðinga í atvinnulífinu eins og skattasérfræðings 

sem starfar hjá og er meðeigandi Deloitte.  

Þrír meginflokkar sem viðmælendur höfðu einhverja reynslu af voru vöruþróun, 

stefnumótun og loks markaðssókn. Ef viðmælandi hafði sérþekkingu eða reynslu á 

einhverjum af þessum sviðum var horft á sérþekkingu til að passa upp á að ekki væri of 

mikil áhersla sett á ákveðin atriði en undirflokkar voru helst nýmarkaðir, samrunar og 

yfirtökur og stefnustýring. Á þennan hátt náðist saman mikil reynsla í mörgum þáttum 

rannsóknar þó fjöldi viðmælanda væri ekki mikill.  

3.3 Gagnasöfnun og framkvæmd 
Eftir að hæfniskröfur viðmælenda voru settar fram og einstaklingar í atvinnulífinu fundnir 

sem uppfylltu þær kröfur var sendur tölvupóstur á þá beint eða í gegnum mannauðsstjóra 

ef tölvupósturinn var ekki gefinn upp. Viðmælendur voru allir tilbúnir að bjóða fram 

þekkingu sína og farið var yfir snertifleti rannsóknar í tölvupóstinum og hvaða þekkingar 

væri krafist af viðmælanda. Viðtölin voru tekin upp á síma með upptökuforriti, 

viðmælendum gerð grein fyrir viðtalsferlinu og var enginn á móti því að viðtalið væri tekið 

upp. Viðtölin voru fyrst tekin upp á skrifstofum viðmælenda en eftir að Covid-19 veiran 

kom til Íslands tók rannsakandi þá ákvörðun að taka öll viðtöl þaðan í frá rafrænt og voru 

þau tekin á Skype. Viðtölin voru á bilinu 20–40 mínútur hvert. Eftir hvert viðtal gáfu 

viðmælendur rannsakanda gögn eða sýndu ákveðinn hluta starfseminnar sem nýttist sem 

stuðningur við rannsóknina. 

Rannsakandi studdist við vettvangsnótur meðan á rannsókn stóð til að safna saman 

gögnum samhliða viðtölum og öðrum rannsóknum. Í vettvangsnótum felst lýsing á 

upplýsingum úr óstöðluðum viðtölum sem viðmælandi tók áður en rannsóknarspurning 

var sett fram, atriðum sem gerðust innan rekstrarumhverfis fyrirtækisins og lýsing á 

starfsaðstæðum (Bogdan og Biklen, 2007).  
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3.4 Gagnagreining 
Notast má við viðtöl til að byggja upp þekkingu á sérstöku viðfangsefni og voru gögnin 

greind út frá því (Kvale og Brinkman, 2009).  

Við afritun viðtalanna var fyllstu nærgætni gætt og passað upp á nafnleynd eins og 

viðmælendum var lofað. Eftir hvert viðtal var það afritað til að auðvelda úrvinnslu gagna. 

Þegar lokið var við að taka viðtölin og afrita þau var þeim svo eytt eins og viðmælendum 

var lofað í viðtölunum. Notast var við opna kóðun. Í opinni kóðun felst að leitast er eftir 

samstæðum og andstæðum þegar gögn eru greind og út úr þeim koma þemu (e. 

categories) (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Strauss og Corbin, 1998). Áhersla er sett á í 

opinni kóðun að tryggja hlutleysi fyrir viðtöl (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með opinni 

kóðun fæst dýpri skilningur á efninu þar sem hægt er að horfa á hlutina út frá þemum og 

undirþemum (Bogdan og Biklen, 2007). Greiningin fór þannig fram að viðtölin voru lesin 

aftur og aftur til að reyna að finna orð og atriði sem voru endurtekin. Þessi atriði höfðu 

öll sameiginlegt að tengjast rannsóknarspurningunni að einhverju leyti og aðstoðuðu við 

að svara henni. Upp komu þrjú þemu sem var svo hægt að flokka niður í undirþemu, eða 

kóða. 

3.5 Annmarkar 
Þegar rannsóknaraðferð var ákveðin og aðferðafræðin skoðuð kom fljótt í ljós að með því 

að nota þessa nálgun myndi ekki vera hægt að alhæfa þar sem fjöldi viðmælanda er 

einungis fimm. Smæð rannsóknarinnar er því akkilesarhæll hennar og mikilvægt að 

alhæfa ekki þegar niðurstöður eru skoðaðar.  

Breidd viðmælenda er ekki mikil, eru flestir viðmælendur starfsmenn hjá Össuri 

og því takmarkaðar upplýsingar sem má gefa upp þar sem mikil leynd er vegna 

gríðarmikillar samkeppni á markaðnum sem Össur starfar á. Rannsakandi valdi 

viðmælendur sjálfur út frá kunnáttu og sérsviði þegar horft var á mismunandi þætti 

rannsóknar, þar af voru flestir starfsmenn hjá Össuri. Því kann að vera að 

viðmælendahópurinn sé einsleitur og að það leiði til skekktra niðurstaðna. 

 Farið var eftir hefðbundnum viðtalsramma sem var ögn breytilegur milli sérsviða 

viðmælenda, en oft var spurt leiðandi spurninga sem viðmælendur fengu að frjálst að fara 

með. Því er mögulegt að erfitt verði að bera saman svör viðmælenda í þeim spurningum 

þar sem þeir svöruðu út frá sínu sérsviði.  
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4 Vaxtarsaga Össurar 

Árið 1971 var fyrirtækið Össur hf. stofnað, þá fyrst sem stoðtækjaverkstæði af Össuri 

Kristinssyni og fjölmörgum samtökum á borð við S.Í.B.S, Sjálfsbjörgu o.fl. Það hélst í eigu 

þeirra þangað til Össur hf. var skráð á hlutabréfamarkaðinn NASDAQ OMX á Íslandi árið 

1999 (Össur, e.d.). Eftir skráningu á hlutabréfamarkað hófst gríðarmikill vöxtur á 

alþjóðlegum markaði, þökk sé að miklu leyti hnitmiðaðri stefnu í yfirtökum og samrunum 

fyrirtækja víðs vegar um heim, sem skilaði bæði inn fleiri vörum og sterku söluneti (Cision 

News, 2019).  

Allt frá fyrsta einkaleyfinu 1986 á sílikonhulsu til þróunar hugarstjórnaðra stoðtæknivara 

nú á dögum hafa rannsóknir og vöruþróun verið lykilþættir í að ná því markaðshlutfalli en 

5% af allri sölu fer í þessi atriði og árið 2019 skilaði það af sér 25 nýjum vörum á markað 

(Össur, e.d.).  

Áður en Össur fór að beita yfirtökum sem innkomuaðferð á nýja markaði notaðist 

fyrirtækið við Greenfield-fjárfestingu. Fyrirtækið studdist að mestu leyti við þessa stefnu 

áður en það skráði sig á alþjóðamarkað. Erlenda Greenfield-fjárfestingin hófst árið 1994 

en yfirtökurnar árið 2000 (Ásta Dís Óladóttir, 2010).  

Árið 2000 yfirtók Össur Flex-Foot inc. Fyrir 72 milljónir bandaríkjadala. Með þessari 

yfirtöku stökk Össur upp í markaðsstærð og varð annar stærsti stoðtækjaframleiðandi 

heims. Seinna á sama ári yfirtók Össur svo Century XXII fyrir 31 milljón bandaríkjadali 

(Snjólfur Ólafsson, 2009). Þessar tvær yfirtökur styrktu vörusafn Össurar gífurlega mikið. 

Hjá Flex-Foot störfuðu starfsmenn og stjórnendur með mikla reynslu á markaðnum en 

mat Össur mannauðinn sem mikla auðlind. Stefnumótunarákvörðunin að yfirtaka Century 

XXII var að fá það stóra vörusafn sem fyrirtækið bjó yfir og þá sérstaklega hnévörurnar. 

Eftir að síðari yfirtökunni var lokið gat Össur boðið viðskiptavinum upp á heildarlausn, eða 

heilan fótlegg settan saman af fyrirtækinu (Össur, 2000).  

Í töflu 3 hér að neðan má sjá lista yfir láréttar yfirtökur Össurar á þessum áhrifamikla tíma 

í vaxtarsögu fyrirtækisins. 
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Tafla 3. Yfirtökur Össurar árin 2000–2007 (Auður Hermannsdóttir og Snjólfur Ólafsson, 2008).  

 

Fyrirtækið er óhrætt að breyta stefnu og fara inn á nýja markaði, koma með nýjar vörur 

og áherslur og hefur það skilað þeim mikla vexti sem fyrirtækið býr að.  
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5 Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina stöðu fyrirtækisins Össurar og hvort tækifæri 

væru til markaðssóknar. Út frá því var horft hvort þessi sókn væri byggð á núverandi 

stoðum eða á nýjum mörkuðum. Þegar talað er um nýja markaði fyrir stuðnings- og 

stoðtækjaframleiðandann Össur þá er átt við nýjan vöruflokk og þjónustu eða uppfærslu 

á núverandi vörum. Rannsóknarspurningar voru: Eru tækifæri til aukinnar markaðssóknar 

hjá Össuri? Liggja markaðstækifærin á nýjum mörkuðum eða á núverandi stoðum? Mikill 

samhljómur var á milli viðmælenda um flesta þætti en þó kom hver viðmælandi að 

atriðunum út frá sínu sérsviði og styrkleikum. 

Með viðtölunum var unnt að þemagreina aðalhugtökin og kóða undirflokka þeirra. Til að 

afmarka og fá skýra mynd passaði rannsakandi að spyrja skýrra spurninga og að þær væru 

ekki leiðandi. Valin voru þrjú meginþemu eftir greiningu og kóðun af viðtölum. Þeim var 

gefið heiti og flokkaðir voru undirkóðar fyrir hvern og einn flokk. 

Tafla 4. Þemagreining ritgerðar.  

Þema 1 Menning og hefðir 

Kóði  Menning innan Össurar 

Kóði  Rekstrarumhverfi 

Kóði  Stjórnendastíll 

Þema 2 Styrkleikar og veikleikar Össurar 

Kóði (undirþema) Styrkur (Vöruþróun, styrkur á 

alþjóðamarkaði, yfirtökur Össurar)  

Kóði (undirþema) Veikleikar (Vaxtarverkir, flækjustig í 

söluferli og tímaeyðsla í rannsókn og 

þróun) 

Þema 3 Markaðssókn 

Kóði  Mikilvæg uppfærsla 

Kóði Nýjar vörur og fjölþætting 

Kóði Tækifæri til framtíðar 
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Hér að neðan verður fjallað um hvert þema fyrir sig auk tilheyrandi kóða og undirþemu. Í 

enda hvers kafla verða svo helstu atriði tekin saman. 

5.1 Menning og hefðir  
Fyrsta aðalþema sem tekið var út úr viðtölunum er menning og hefðir. Viðmælendur voru 

spurðir um upplifun þeirra á því starfs- og rekstrarumhverfi sem þeir starfa á. Kóðar hér 

eru menning innan Össurar, rekstrarumhverfið og stjórnendastíll fyrirtækisins. Svör 

viðmælenda voru jákvæð og töldu þeir Össur beita sér rétt í að skapa rétta 

fyrirtækjamenningu fyrir fyrirtækið. Viðmælendur voru allir á sama máli þó hver og einn 

nálgaðist efnið frá sínu sjónarhorni og stöðu. Eftir undirkaflana kemur svo 

heildarsamantekt um kaflann. 

5.1.1 Menning innan Össurar  

Ljóst var eftir að viðtöl voru kláruð að Össur væri með gríðarlega sterka 

fyrirtækjamenningu. Viðmælendur voru meðvitaðir um bæði slagorð fyrirtækisins, „Life 

without limitations“ og tilgang fyrirtækisins: Heiðarleika, hagsýni og hugrekki. Þegar 

viðmælendur voru spurðir út í þessi atriði svöruðu þeir að á sama tíma og fyrirtækið þyrfti 

að skila hagnaði þyrfti það að vera heiðarlegt í verðlagi á vörum og hvernig það sinnti 

viðskiptavinum sínum. Einnig þyrftu starfsmenn fyrirtækisins að vera hugrakkir að þora 

að stíga fram og koma með hugmyndir að breytingum eða nýjum vörum.  

„Í þessu umhverfi sem við störfum myndi ég segja að besta lýsingin á okkur í gegnum 

tíðina væri frumkvöðlamenning“. Hér lýsir viðmælandi því hvernig fyrirtækið hefur í 

gegnum tíðina stuðlað að nýsköpun með miklu fjármagni og stuðningsríku umhverfi, þá 

helst að ekki er refsað fyrir mistök ef starfsfólk lærir af þeim.  

Bæði starfsmenn Össurar og viðmælendur úr öðrum stöðum í atvinnulífinu sögðu ljóst 

að Össur væri ekki hrætt við að fara ótroðnar slóðir og að birtingarmynd þess væri þegar 

markaðir opnuðu. „Í kringum aldamótin 2000 hóf Össur að sækja á á alþjóðamarkaði en 

þá hafði fyrirtækið nýlega skráð sig á markað og nýir stjórnendur tekið við af Össuri 

Kristinssyni“. Össur fór á þessum tíma að yfirtaka fyrirtæki um allan heim og gerir það 

enn.  

Að mestu leyti hafa yfirtökurnar gengið vel en við erum ekki hrædd við að 
hætta við yfirtöku ef áreiðanleikakönnunin gefur í skyn að stefna og 
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fyrirtækjamenningin passi ekki við það sem Össur stendur fyrir. Innleiðing 
fyrirtækjamenningar hefur gengið misvel eftir löndum en það er mikill munur 
fyrir okkur að innleiða menningu okkar í Tyrklandi og Hollandi til að mynda. 

 

Sögðu viðmælendur þó að með fyrirtækjamenningu eins og hjá Össuri ættu trúarlegar og 

pólitískar aðstæður ekki að hafa áhrif þar sem hún einblínir á svo jákvæð og góð atriði, að 

gera líf fólks hindranalaust og að það geti lifað eins og það gerði fyrir útlimamissinn.  

5.1.2 Rekstrarumhverfi 

Össur keppir á síbreytilegum markaði þar sem rannsóknir og þróun eru mjög mikilvæg. Færsla 

hefur verið á stoðtækjamarkaðnum í átt að hátækni og tölvustýrðum vörum að mati 

viðmælenda. „Í því rekstrarumhverfi sem við störfum er rannsókn og þróun virkilega mikilvæg 

til að mynda samkeppnisforskot. Á síðustu tveimur árum höfum við komið með 60 nýjar vörur 

á markað og eigum einkaleyfi fyrir þeim“. Viðmælendur sögðu yfirburði fyrirtækisins ekki 

aðeins liggja í auðlindum sem hægt væri að snerta eins og einkaleyfum og vörum heldur líka í 

atriðum eins og orðspori og áreiðanleika.  

Viðmælendur lýstu söluferli stoðtækja sem flóknu þar sem margir hluthafar væru til staðar sem 

þyrfti að sannfæra um að varan væri best og þess virði að kaupa.  

Þú ert með endaanotandann sem hvorki velur né borgar fyrir vöruna. Þú ert 
með stoðtækjafræðinginn sem er sá sem velur vöruna, lækni sem sér um 
aðgerðina og tryggingafélagið sem borgar fyrir hana. Í byrjun þegar ég var að 
byrja að vinna hérna var ég spurður hver raunverulegi viðskiptavinurinn væri 
og var svarið tryggingafélagið þar sem ef þau borga ekki þá er engin vara. 

Voru allir viðmælendur sammála um þessa yfirlýsingu en sögðu að breytingar væru að eiga sér 

stað á spelku- og stuðningsvörunum þar sem viðskiptavinir væru oftar að borga fyrir vöruna 

sjálfir. Sumir viðmælendur voru á því máli að ekki ætti að horfa á stoðtæki og stuðningsvörur 

með sömu augum þegar markaðsumhverfið væri greint. Reksturinn væri að tvennu leyti ólíkur 

og við hvaða aðstæður notandi notaði vörurnar. „Meira flækjustig er að passa inn í þann 

ramma sem stoðtæki eru með öllum þessum hluthöfum.“  

Viðmælendur sögðu að endurgreiðslukerfið væri að mestu leyti svipað milli landa en um 99% 

af öllum vörum eru borgaðar af þriðja aðila (Þóra Þorgilsdóttir, 2020). Þegar rannsakandi spurði 

hvort ekki væru sóknartækifæri í að sækja á nýjar slóðir á markaðnum eins og til dæmis að selja 

beint til viðskiptavina voru þeir sammála um að það væri möguleiki. „Þú sérð bara þann mikla 
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vöxt sem hefur átt sér stað hjá okkur. Fyrst vorum við mest að selja sílikonhulsur og var það 

aðalvaran okkar en nú erum við með gríðarsterkt vörusafn sem sækir á mismunandi markaði.“ 

Viðmælendur sögðu að skoðað hefði verið að setja upp sölusíðu á netinu og bentu rannsakanda 

á fræðilega ritgerð sem rannsakaði einmitt þann möguleika.  

5.1.3 Stjórnendastíll 

„Besta lýsing á stjórnendastílnum að mínu mati væri fóstrandi“. Sama hvort starfsmaður 

sem starfaði hjá rannsóknardeildinni eða vörumerkjastjórnun var spurður voru allir á 

sama máli um hversu fóstrandi og góður stjórnendastíllinn væri.  

Við gefum starfsmönnum okkar mikið frelsi en á sama tíma ætlumst við til 
mikils frá þeim. Hver starfsmaður í framleiðslulínu á að koma með sex nýjar 
hugmyndir að úrbótum hvernig við getum gert hlutina betur og til að mynda 
skilaði það sér að ein vara sem tók 21 dag að framleiða tekur nú tvo daga. 

Stjórnandi lýsti hér hvernig stíllinn hefur skilað árangri. Ekki fundu viðmælendur fyrir 

pressu frá stjórnendum ef þeir gerðu mistök „en ætlast er til að við lærum af þeim og 

gerum ekki sömu mistök aftur“.  

 Í breytingastjórnun sagði stjórnandi innan Össurar að ekki væri hræðsla við að taka 

stórar ákvarðanir. „Össur tók þá ákvörðun að færa framleiðslu frá Kaliforníu til Mexíkó og 

var það já… erfið ákvörðun en eitthvað sem var það rétta í stöðunni.“  

Viðmælendur sögðu stjórnendur vel hæfa og treystu ákvörðunartöku þeirra. „Við þurfum 

sterka leiðtoga þegar við stækkum svona hratt og mætum hraðahindrunum.“  

5.1.4 Samantekt á þema 1 

Það sem einkennir menningu og hefðir Össurar er að hún er virkilega vel mótuð að sínu 

markaðsumhverfi. Með áherslu á frumkvöðlastarfsemi og viðskiptahneigð hefur Össur 

aflað sér viðskiptavildar meðal þeirra sem stunda viðskipti við fyrirtækið, til að mynda 

tryggingafélög, stoðtækjafræðinga og endanotendur. Menning Össurar hefur það að 

leiðarljósi að gera heiminn að betri stað og einfalda líf þeirra sem misst hafa útlim eða 

þurfa á stoðtæki að halda. Össur fer sínar eigin leiðir í rekstri sínum og er óhrætt að taka 

áhættu, þar sem annaðhvort græðir fyrirtækið á áhættunni eða það lærir af henni. Össur 

nær fram þessum vexti að miklu leyti þökk sé rannsóknar- og þróunarvinnu en starfsmenn 

segja stjórnendur virkilega fóstrandi og stuðningsríka.  
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5.1.4.1 Pestel-greining á markaðsumhverfi Össurar 

 

Mynd 7. Pestel-greining á markaðsumhverfi Össurar  

Út frá niðurstöðum fyrsta þema voru fyrirtækjamenning, rekstrarumhverfi og 

stjórnendastíll tekin saman til að byggja upp greiningu á öllum þeim ytri markaðsáhrifum 

sem Össur stendur frammi fyrir og niðurstöður settar saman í Pestel-líkan.  

Pólitískir þættir: Stærsta ógnun í ytri markaðsaðstæðum Össurar er að fyrirtækið reiðir 

sig mikið á þriðja aðila til að borga fyrir vörurnar og ferlið er flókið. Mismunandi er milli 

landa hvort endurgreiðsluleiðin er borguð af ríkistryggingafélögum eða að tryggingar eru 

einkavæddar. Mest af stoðtækjunum eru þó borguð af ríkistryggingafélögum og er erfitt 

að reiða sig á þau þar sem þau geta verið óútreiknanleg. Í dæmisögu eins viðmælanda 

sagði hann frá hvernig endurgreiðslukerfið á Bandaríkjamarkaði hefur breyst og fyrirtækið 

þurft að móta stefnu sína að því. Auk þess er flókið að mati starfsmanna Össurar að vera 

með starfsemi í svo mörgum löndum og við að yfirtaka fleiri félög eykst flækjustig 

skipulagsheildarinnar þar sem það þarf að fylgja breytingum í landinu sem það er með 

aðsetur í og fylgjast með löggjafarbreytingum þeirra. Pólitísk áhættugreining er 

nauðsynleg til að ná árangri og bentu viðmælendur á að hún væri breytileg milli landa. 

Hagrænir þættir: Össur hefur dregið úr áhættuþáttum fyrirtækisins með því að vera með 

starfsemi í mörgum löndum um allan heim. Viðmælendur bentu á að Össur hefði upplifað 

margar niðursveiflur og hefði myndað viðskiptalíkan sem á auðvelt með að aðlaga sig 
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Tækifæri Ógnanir

Aðlaganir breytinga og vöxtur á nýmarkaði

„Aging and more active population” Tryggingafélög hikandi að kaupa stoðtæki 
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Hraðar breytingar á markaðsumhverfi, 
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sjúkratryggingar ríkja
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fljótt að breyttum aðstæðum. Tækifæri á þessu sviði liggja á nýmörkuðum þar sem mikill 

vöxtur hefur verið í millistétt (e. middle class) og benti einn viðmælandi á að sá vöxtur 

væri helst til austurs. Skammtímahentugleikinn felur í sér að beina stuðningsvörum á 

þennan markað þar sem auðveldara er fyrir einstakling að borga fyrir vöruna sjálfur (e. 

out of pocket) frekar en að borga fyrir heilt stoðtæki. Í framtíðinni með stækkandi 

millistétt styrkist heilbrigðiskerfið í þessum löndum og umhverfið í kringum þau eins og 

tryggingastofnanir o.s.frv.  

Félagslegir þættir: Stórt atriði í félagslegum þáttum er að mikill fjöldi fólks hlutfallslega 

séð kemst brátt á efri ár ævinnar ef horft er á heimsbyggðina alla og voru viðmælendur á 

því að hér myndi myndast mikill markaður. Viðmælendur töldu að eldra fólk væri 

hraustara nú en áður og myndi hafa meiri not af stoðtækjunum.  

Áður fyrr hafði eldri kynslóðin ekki eins mikil not af stoðtækjunum og borguðu 
þar af leiðandi tryggingafélögin fyrir þau. Áskorun sem við stöndum frammi 
fyrir núna er að sannfæra tryggingafélögin að sjúklingarnir hafi not fyrir 
vörurnar. Oft getum við sannfært þau með því að benda á sparnað sem 
tryggingafélögin verða fyrir annars staðar, að einstaklingur noti stoðtæki gæti 
það þýtt að hann labbi beinna og þarf því ekki meðferð út af bakmeiðslum 
sem tryggingafélög borga fyrir.  

Tæknilegir þættir: Tæknilegi þátturinn fellur bæði undir tækifæri og ógnanir. Starfsmaður 

í vöruþróunardeild lýsti starfsumhverfinu sem mjög góðu og styrkleiki þessi lægi helst í að 

Össur fjárfesti svo mikið í rannsóknum og þróun. Ógnanir aftur á móti má finna í hraðri 

breytingu á markaðsumhverfi háþróaðri vara á stoðtækjamarkaðnum. Háþróaðar vörur á 

stoðtækjamarkaði eru því tvíeggjað sverð þar sem markaðsumhverfi breytist mjög hratt 

en langan tíma tekur að þróa og prófa vörurnar til að aðlagast breytingunum.  

Umhverfislegir þættir: Mynduð var sterk samfélagsleg ábyrgð hjá Össuri sem fylgt hefur 

verið eftir. „Atriði svo sem að reyna að kolefnisjafna reksturinn og að velja hráefni fyrir 

vörurnar sem er umhverfisvænt koma fyrst upp í hugann.“ Í viðtölunum sást að 

starfsmenn voru meðvitaðir um stefnu á þessu sviði og það flokkast sem styrkur.  

Lagalegir þættir: Össur hefur safnað að sér gríðarmiklu magni af einkaleyfum á vörum og 

mun það koma sér vel í framtíðinni þegar vörurnar koma á markað. „Með mikilli 

sameiningu fyrirtækja innan stoðtækjageirans lít ég svo á að við höfum tryggt okkur vel 

með því vöruúrvali sem við höfum“. Hér lýsti starfsmaður frumkvöðlastefnu sem Össur 

býr yfir og hefur verið sérstaða fyrirtækisins gagnvart samkeppnisfyrirtækjum sínum. 
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Enginn viðmælandi taldi ógn til staðar á lagalegum þáttum hvað varðaði starfsumhverfið 

þar sem rík áhersla væri á jafnrétti og góða vinnuaðstöðu fyrir starfsmenn. 

5.2 Styrkleikar og veikleikar Össurar 
Í viðtölum snertu viðmælendur á ótalmörgum atriðum bæði í innra og ytra umhverfi 

fyrirtækisins. Rannsakandi tók þessi atriði saman og flokkaði í styrkleika og veikleika. 

Styrkleikar eru atriði sem fyrirtækið hefur verið að gera vel eins og vöruþróun, 

alþjóðavæðing og yfirtökur. Veikleikar eru hins vegar atriði sem þarfnast úrbóta og 

skoðunar, þeir eru vaxtarverkir, flækjustig í söluferli og tímaeyðsla í rannsókn og þróun. 

Köflunum er skipt í tvennt og samantekt er í lok hvors kafla.  

5.2.1 Styrkleikar Össurar 

Styrkleikar Össurar er margs konar og er vaxtarsaga Össurar sönnun þess. Helstu 

styrkleikar liggja í vaxtarsögunni en Össuri tókst að fara úr því að vera lítill 

stoðtækjaframleiðandi sem sinnti aðeins íslenskum markaði yfir í að verða annar stærsti 

stoðtækjaframleiðandi heims (Össur, 2020). Stjórnendur bentu á mannauð sem styrkleika 

og almennir starfsmenn bentu á fóstrandi umhverfi sem Össur býður upp á. Þau 

undirþemu sem komu út úr kóðununni eru: Vöruþróun, styrkur á alþjóðamarkaði og 

yfirtökur Össurar. 

5.2.1.1 Vöruþróun 

Stjórnandi stefnumótunar hjá Össuri lýsti vöruþróun og nýsköpun sem hjarta 

fyrirtækisins. Össur styðst við gáttalíkan í vöruþróunarferlinu með sinni eigin útfærslu. 

Þegar rannsakandi sýndi viðmælenda gáttaferli Coopers, sagði viðmælandi að ferlið væri 

mjög svipað nema að það væru sjö gáttir hjá Össuri:  

Hjá okkur ertu með atriði eins og „design freeze“ en þá hættum við að þróa 
vöruna og sendum hana yfir til framleiðslu. Einnig ólíkt þá erum við með tvö 
„product launch“, eitt fyrir neytendur nær okkur sem gefa okkur endurgjöf 
svo „product launch 4.1“ þegar við sendum vöruna loks út á markað. Auka 
gátt sem er númer sjö hjá okkur er svo „discontinuation“ en þá tökum við 
vöruna af markaði. 

Viðmælendur voru mjög stoltir af vöruþróunarferlinu og því umhverfi sem Össur hefur 

náð að skapa, þá helst með því að eyða miklum fjármunum í vöruþróun, hafa viðburði líkt 

og hakkaþon og hugmyndadaga og loks að gefa starfsmönnum vald til að gera breytingar. 
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5.2.1.2 Styrkur á alþjóðamarkaði 

Ljóst er að til að ná árangri á alþjóðamarkaði þarf fyrirtæki að vera óhrætt við að taka 

erfiðar ákvarðanir og þarf að vera vel í stakk búið í innra umhverfi sínu til að höndla þá 

áskorun sem alþjóðleg samkeppni er. Viðmælendur nefndu hversu sterkt vörumerkið 

Össur væri og hver ímynd fyrirtækisins væri í huga neytenda. „Bæði þegar við erum að 

fara á nýja markaði og yfirtaka önnur félög þá hefur innleiðing á menningu tekist mjög 

vel. „Life without limations“ endurspeglar hver við erum og hvað við stöndum fyrir.“ 

Össur býr að þeim eiginleika að ná að blanda saman mismunandi styrk sem til þarf til að 

ná árangri á alþjóðamarkaði. 

5.2.1.3 Yfirtökur Össurar 

„Alveg síðan við skráðum okkur á hlutabréfamarkað höfum við staðið í kaupum á öðrum 

fyrirtækjum“. Viðmælendur voru sammála um að ásamt áherslu á vöruþróun væri 

ákvörðunin að yfirtaka önnur fyrirtæki ein sú mikilvægasta í að tryggja þann mikla vöxt 

sem Össur hefur haft. Viðmælendur sögðu að yfirtökurnar hefðu gegnt því hlutverki fyrst 

að stækka vörusafnið en einnig hefði Össur notað aðferðina til að komast inn á nýja 

markaði. Þegar viðmælendur voru spurðir nánar út í málið sögðu þeir: 

„Við vorum að kaupa fyrirtæki sem voru mun stærri en við. Að mestu leyti var það þökk 

sé þessum mikla aðgangi að fjármagni sem við höfðum. Þetta tel ég hafa verið okkar 

fljótasti hraðall í að stækka svona hratt“.  

„Árið 2013 tókum við yfir fyrsta OP-clinicið og hægt og rólega síðustu ár höfum við haldið 

áfram að yfirtaka slík fyrirtæki“. Hér lýsti starfsmaður Össurar fyrstu færslu á 

virðiskeðjunni. OP-heilsugæslustöðvar sinna að sögn viðmælenda öllu því sem kemur að 

stoðtækjum. Áður voru þessar heilsugæslustöðvar viðskiptavinir Össurar en nú hefur 

fyrirtækið verið að færa sig inn á þennan markað. Viðmælendur voru spenntir fyrir þessari 

færslu og sögðust ekki óttast þegar fyrirtækið færi í svona fjölþættingu „Það kom okkur 

að þeim stað sem við erum í dag, að taka áhættu og prófa eitthvað nýtt“. Einn viðmælandi 

benti á að með þessari færslu leysist úr því flækjustigi sem söluferlið væri. Annar benti á 

að með færslunni kæmist fyrirtækið nær hinum raunverulega notanda stoðtækjanna og 

að upplýsingaflæðið væri betra. 

Ef við tökum dæmi, vatnsheldu vörurnar hjá Össuri, varan var látin af hendi til 
viðskiptavinar með þeim skilmálum, en þó mátti hún kannski ekki fara meira 



 

43 

en meter ofan í vatn og mætti það kannski bara vera tært vatn en ekki salt 
eða klór. Ef við sjálf erum með yfirsjá yfir þessu og með bein tengsl við 
neytendur þá fáum við betri endurgjöf og hjálpar það í uppfærslu á vörum. 

Tveir viðmælendur voru á sama máli um að þessi færsla hefði verið góð en greindu hana 

út frá sínu sérsviði. Stjórnandi yfir stefnumótun sagði að mismunandi væri þegar þau 

yfirtækju fyrirtæki hvort þau innleiddu það strax inn í rekstur sinn eða hvort þau leyfðu 

því standa á eigin fótum í einhvern tíma. Sagði viðmælandinn að nú væru þau að leyfa 

OP-heilsugæslustöðvunum að standa á eigin fótum svo „við getum lært að vera besti 

eigandinn sem við getum verið“. Rannsakandi benti á fræði „lean“-straumlínustjórnunar 

og spurði hvort mögulegt væri samstarf með neytendum í vöruþróun til að reyna að skapa 

sem besta vöru sem Össur gæti boðið upp á. Svaraði viðmælandi innan rannsóknardeildar 

að þó svo sjúklingar væru ekki með almenna vitneskju um uppbyggingu stoðtækja þá væri 

endurgjöf þeirra mikilvæg til að varan gæti orðið betri.  

Sérfræðingur í samruna og yfirtökum sá áskorunina hér ekki vera að áreiðanleikakönnun 

á rekstrinum sjálfum væri erfiðari heldur væri Össur með minni reynslu á þessu sviði og 

þyrfti að aðlaga fyrirtækjamenninguna ásamt að setja aðra staðla sem þau skoðuðu 

fyrirtækið út frá. Sama hvorri yfirtökuaðferðinni væri beitt þá voru allir viðmælendur 

sammála um að nauðsyn áreiðanleikakannana væri enn mjög mikil þar sem hún greindi 

hvort „fyrirtækin [væru] með beinagrindur í skápnum sínum“. Samkvæmt sérfræðingi í 

samruna og yfirtöku er sú oftast raunin en mestu skiptir hvernig fyrirtæki vinna úr því og 

það segir til um árangur.  

5.2.2 Veikleikar Össurar 

Össur eins og allar aðrar skipulagsheildir á við einhver vandamál að stríða. Margir bentu 

á hve hraður vöxtur Össurar hefur verið og að hafa fundið fyrir vaxtarverkjum á meðan 

aðrir sögðu sig upplifa sig oft sem gamaldags þar sem hlutirnir mættu oft gerast hraðar. 

Ásamt þessum atriðum er flækjustig í rekstrarumhverfinu sem Össur starfar í virkilega 

mikið, bæði í söluferlinu og vöruþróuninni.  

5.2.2.1 Vaxtarverkir  

Viðmælendur sem hafa unnið lengi hjá Össuri voru sammála um að áður fyrr hefði verið 

einfaldara að standa í nýsköpun og þróa nýjar vörur. Nú væru fleiri svið og stjórnendur til 
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að sannfæra um að hugmyndin væri þess virði að fjárfesta í auk þess sem löggjöf fyrir 

stoð- og stuðningsvörur væri orðin flóknari. 

En mér finnst að með svona miklum vexti koma fram svokallaðir vaxtarverkir. 
Þegar ég var í þróunardeildinni þá gátum við oft gert hlutina hraðar því við 
vorum minna fyrirtæki. Það var bara ekki eins mikið flækjustig. Ég þurfti ekki 
að fá samþykki eða sannfæra eins marga um að við værum á réttri braut. Þú 
gast snúið þér hraðar og það sem var líka öðruvísi þá var, sem er búið að 
breytast, að regluverkið í kringum læknavörur var ekki jafn þungbært, þannig 
það eru komnar þyngri reglur núna um svona skjölunarkröfur þannig núna 
þurfum við alltaf að skjala allt sem við erum að gera og það hefur verið 
rosalega íþyngjandi fyrir til dæmis þróunardeildinna. 

Hér lýsti viðmælandi sem er með reynslu í vöruþróun og vörustjórnun, sem snýr að bæði 

innri og ytri markaðsumhverfinu, hvað hrjáir Össur nú á dögum. Einnig nefndi viðmælandi 

að „við getum ekki hlaupið eins hratt og við gerðum fyrir 10 árum“.  

Enginn viðmælandi taldi að hann væri óhamingjusamur í starfi og lýstu allir 

starfsumhverfinu sem góðu. Lítið mál væri að mati viðmælenda að lagfæra þessi atriði og 

litu þeir á þetta sem litla hraðahindrun en ekki eitthvað sem stoppaði hlutina af til lengri 

tíma. 

5.2.2.2 Flækjustig í söluferlinu 

Eins og áður hefur komið fram starfar Össur í mjög sérstöku starfsumhverfi. Viðmælendur 

sögðu að það þyrfti að hlúa að mörgum hluthöfum þegar vara væri seld og þá helst á 

stoðtækjasviði fyrirtækisins. Össur þróar og setur vöru á markað sem fyrirtækið hefur 

sannað að hefur góð not með prófunum og greiningu.  

Eftir að vara er komin á markað þurfum við að sinna öllum hluthöfum og selja 
til þeirra. Við þurfum að sannfæra tryggingafélögin að varan sé þess virði að 
borga fyrir, útskýra fyrir stoðtækjafræðingnum af hverju okkar vara er betri 
en önnur og loks að hlúa að notandanum sjálfum því ef hann neitar vörunni 
verður engin sala. 

Össur hefur hafið innreið sína í að einfalda ferlið með því að yfirtaka OP-

heilsugæslustöðvar og þar af leiðandi reynt að einfalda ferlið en fyrirtækið hefur verið 

hikandi að ráðast hraðar inn á þennan markað.  

5.2.2.3 Tímaeyðsla í rannsókn og þróun 

Viðmælandi í rannsókn og vöruþróun var ekki lengi að benda á helstu tímaeyðsluna. 

„Mikill hluti af vinnunni í rannsókn og þróun fer í að skjala allt og er það rosalega 
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íþyngjandi fyrir rannsóknar og þróunardeildina að standa í því.“ Viðmælendur sögðu að 

nú færi mun meiri tími í að skjala allt þegar unnið væri að nýrri vöru. Ástæðan fyrir því er 

að meiri og flóknari löggjöf gildir nú á mörkuðum út um allan heim og í ofanálag er hún 

mismunandi milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til dæmis.  

Starfsmenn sækja um styrki til að vinna að þróun á nýrri vöru og flokkast aðilinn 

sem styður verkefnið sem „bakhjarl verkefnis“ (e. project sponsor). Áður fyrr var það ekki 

vandamál að mati viðmælenda en nú eru hluthafar í verkefnum orðnir mun fleiri þar sem 

fyrirtækið hefur stækkað svo hratt. Þótti viðmælendum eins og þeir þyrftu að sannfæra 

mun fleiri til að fá verkið í gegn og það tæki oft virkilega langan tíma.  

5.2.3 Samantekt á þema 2 

Össur eins og flest önnur fyrirtæki er ekki gallalaust. Eins og viðmælendur bentu á þá eru 

atriði sem starfsmenn hafa vanist og taka ekki eftir, „þess vegna finnst okkur gott að fá 

fersk augu til að segja frá með hlutlausu mati“.  

Það sem starfsmenn nefndu er að Össur hefur skapað sér stefnu sem er vænleg til 

árangurs. Viðmælendur mátu svo að rannsóknir og þróun auk yfirtökuaðferðar hjá Össuri 

væri þungamiðjan í þeim árangri sem fyrirtækið hefði náð en sögðu alþjóðavæðinguna 

hafa verið mikilvægari á árum áður þegar fyrirtækið fór fyrst á erlenda markaði. Fyrirtækið 

býr að starfsmönnum með gífurlega sterkt menningarlæsi og reynslu af viðskiptum út um 

allan heim að mati stefnumótunarstjórnanda. Einn styrkleiki Össurar er mannauður þess, 

þótt viðmælendur segðu það ekki alltaf beint var allt sem viðmælendur bentu að mestu 

leyti þökk sé annaðhvort góðum stjórnendastíl eða sterkum starfskröftum.  

5.3 Markaðssókn 
Þriðja og síðasta aðalþema sem tekið var úr viðtölunum er markaðssókn. Farið var yfir 

með viðmælendum hvað þeir mátu að væri á sjóndeildarhringnum hjá fyrirtækinu og hvar 

ný markaðstækifæri lægju. Fyrst verður farið yfir kóðann mikilvæg uppfærsla en þar er 

skoðað hvað Össur þarf að gera áður en það tekur sín næsta skref í vexti. Í síðari þremur 

kóðunum snýr allt að mögulegum tækifærum og vöruhlutanum.  

5.3.1 Mikilvæg uppfærsla 

Eins og áður hefur verið nefnt kvörtuðu viðmælendur yfir vaxtarverkjum, að hlutirnir 

gerðust oft hægt og að þeir upplifðu sig oft sem gamaldags. Ekki áttu viðmælendur erfitt 
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með að benda á mögulegar lausnir sem stæðu til boða á þessu vandamáli þar sem að 

þeirra mati væri það ekki umfangsmikið. Viðmælendur, bæði starfsmenn og stjórnendur, 

töluðu mikið og vel um vöruþróun fyrirtækisins, útfærslur þess í að leysa ný vandamál eða 

að koma með nýjar vörur á markað. Almennur starfsmaður í vöruþróunardeild lýsti 

þriggja daga vöruþróunarsamkomu hjá Össuri svo: „Þessu væri best lýst sem „hakkaþon-

ráðstefnu“. Starfsmönnum var svo skipt upp í teymi og fékk hvert og eitt vandamál sem 

það átti að leysa.“ Var viðmælandinn mjög ánægður með þessa útfærslu en gat ekki sagt 

rannsakanda hvort slíkir viðburðir væri á ákveðnu millibili eða með almenna fótfestu 

innan fyrirtækisins. Viðmælandi taldi að líklegast væri Össur með slíka viðburði þegar það 

hentaði tímalega séð. Stjórnandi stefnumótunar minntist á skunk-vöruþróunaraðferðina 

en umfang hennar er ekki mikið innan Össurar. Viðmælandi í rannsókn og þróun sagði að 

hugsunarháttinn mætti frekar tengja við þróunardaga og hakkaþon þar sem fyrirtækið 

hefur ekki innleitt þetta kerfi í eins miklu magni og til dæmis Lockheed og Apple. Tækifæri 

er fyrir fyrirtækið að innleiða slíkt ferli í ákveðnum verkefnum eða nota önnur afbrigði líkt 

og „lean“-vöruþróun.  

Viðmælendur bentu á sparnaðarleiðir Össurar til að fá starfsmenn til að lækka kostnað 

eins mikið og mögulegt er. Áætlað er að með þessu tiltæki muni Össur hafa sparað sér 10 

milljónir bandaríkjadala í árslok 2020 en framtakið hófst árið 2017 (Össur, 2020). Í ljósi 

markaðsaðstæðna sem sköpuðust í lok mars 2020 voru viðmælendur á því að það sannaði 

hagsbót þess að hafa farið í þessar aðgerðir þar sem fyrirtækið byggi að þessu fjármagni 

núna. Fræðilega er tenging þarna á milli sparnaðar og straumlínustjórnunar þar sem 

fyrirtækið sker niður óþarfa eyðslu.  

5.3.2 Nýjar vörur og fjölþætting 

Í vörusafni Össurar má finna vörur sem flestar væri hægt að flokka sem lausnamiðaðar 

gagnvart vandamálum sem nú þegar hafa komið upp. Viðmælandi sagði rannsakanda þó 

frá samstarfsverkefni Össurar, Comau og Scuola Superiore Sant’Anna. Tilgangur 

samstarfsins var að rannsaka og þróa klæðanlega hátækni (e. wearable robotics) (Össur, 

2017). Fyrsta varan er ytri stoðgrind, stoðgrindin er harðskelja og er miðuð við notkun í 

verksmiðjum þar sem lyft er þungum hlutum (Francis, 2017). Ávinningur Össurar að sækja 

á nýjan markað svo sem klæðanlega hátækni og stuðningsvörur fyrir verksmiðjuvinnu er 
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að það bæði styður þann mikla vöxt sem Össur stefnir á ásamt að gegna varnarhlutverki 

gagnvart niðursveiflum þar sem fyrirtækið byggir reksturinn á fleiri stoðum.  

Viðmælandi sagði að vöruflokkarnir fyrir vinnumarkaðinn þyrftu ekki að vera flóknir eða 

með hátækni heldur gæti fyrirtækið lagt áherslu á að selja fyrirbyggjandi vörur eins og 

bakbelti eða stuðning við úlnlið. 

„Í gegnum tíðina hefur fyrirtækið verið fjölþætt og komið með nýjar vörur eða þjónustu á 

markað. Með því umhverfi sem fyrirtækið býr að í dag ætti það ekki að vera vesen að 

fjölþætta til að ná auknum vexti.“ Þegar viðmælandi var spurður nánar út í yfirlýsinguna 

benti hann á að fyrirtækið væri byggt á sterkum grunnstoðum en væri óhrætt að koma 

fram með breytingar. Viðmælendur voru spenntir fyrir yfirtökunum á OP-

heilsugæslustöðvunum en sagði einn viðmælandi að ferlið væri búið að taka langan tíma 

í innleiðingu og að verða ein af stoðum í rekstri Össurar. Fjölþætting því á einu sterkasta 

atriði stefnumótunar Össurar væri á sviði yfirtöku (vettvangsnótur, 2020). Viðmælendur 

ráku sögu yfirtöku og Greenfield-fjárfestingar fyrirtækisins og bentu á hvernig sú reynsla 

stuðlaði að vexti þess. „Fyrsta yfirtakan á OP-heilsugæslu hjá okkur var 2013 en höfum 

við síðan verið að sækja hægt og rólega á markaði eins og Svíþjóð, Bandaríkin og fleiri“.  

5.3.3 Tækifæri til framtíðar 

Viðmælendur sögðu að tækifæri fyrirtækisins væru mörg en þörf væri á frekari greiningu 

á hagrænum þáttum og stefnumótunarþáttum til að vita hvort hugmyndin væri hagsýn 

og passaði inn hjá fyrirtækinu. Allir viðmælendur voru sammála um að reksturinn væri 

byggður á sterkum grunni en það þyrfti ekki að þýða að fyrirtækið gæti ekki innleitt aðra 

stoð í vörusafnið sitt. Viðmælendur sögðu lélegri útkomu á Bandaríkjamarkaði yfirvofandi 

á öðrum ársfjórðungi og að það væri eins og vekjaraklukka fyrir fyrirtækið að ekki einblína 

of mikið á einn markað en Bandaríkjamarkaður er stærsti markaður Össurar. „Við höfum 

verið að stækka virkilega hratt í Asíu- og Kyrrahafslöndunum og þá sérstaklega á 

nýmörkuðum.“ Þessa yfirlýsingu kom viðmælandi með í tengingu við nýmarkaði og 

framtíð þeirra fyrir Össur. Vöxtur hefur verið mikill á þessum mörkuðum, þá sérstaklega 

til austurs, en tengja viðmælendur það við stækkandi millistétt í þessum löndum. Einn 

viðmælandi í rannsókn og þróun sagði að með afbrigði af núverandi vörum væri hægt að 

koma með vörur fyrir tvo nýja markhópa. (i) Fyrst væri hægt að styðjast við 

uppskerustefnu í stefnumótun og selja ódýrari og einfaldari vöru til þróunarlanda og 
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sjúklinga sem hefðu ekki fengið stoðtæki. „Ég tel að samstarfsverkefni með 

hjálparsamtökum væri góð leið til að bæði passa upp á hagsýni og að betrumbæta líf 

fólks“. (ii) Annað vöruafbrigði snertir stóran hóp einstaklinga með takmarkaða hreyfigetu:  

Það er aldrað fólk sem á erfitt með að notast við hefðbundið stoðtæki . Þá hef 
ég verið að rannsaka vöru með tækni sem ég kalla „click on“ þar sem 
einstaklingar með takmarkaða hreyfigetu og liðleika geta auðveldlega sett á 
sig stoðtæki upp í rúmi. Þessir einstaklingar falla oft á milli K-stiganna og geta 
því gleymst.  

Bæði vöruafbrigðin tengjast þeim fjölda fólks sem misst hefur útlim en ekki fengið 

stoðtæki.  

5.3.4 Samantekt á þema 3 

Ljóst er að tækifæri Össurar til framtíðar eru mörg þrátt fyrir yfirvofandi breyttar 

markaðsaðstæður. Fyrst og fremst er nauðsynlegt fyrir fyrirtækið að tryggja 

áframhaldandi stuðning við mannauð fyrirtækisins en helst er möguleiki að einfalda kerfi 

í rannsókn og þróun, auka stuðning við flöskuhálsa og viðhalda fyrirtækjamenningu.  

Tækifærum Össurar var skipt upp í tvo flokka: Fjölþættingu og nýjar vörur.  

Í fjölþættingu var að mestu leyti horft á virðiskeðjufærslu Össurar með yfirtöku á OP-

heilsugæslustöðvum, auk fjölþættingu á starfsemi er einnig fjölþætt með að koma með 

nýjar vörur á nýjan markað líkt og vaxtarlíkan Ansoffs greindi. Þar liggja tækifæri eins og 

innkoma Össurar á svið klæðanlegrar tækni og stuðningsvörur fyrir vinnufólk.  

Nýjar vörur tengdust hins vegar heildarmyndinni þar sem fjölþættingin féll undir. Tvö ný 

afbrigði af vörum höfðu komið fram fyrir hópa sem ekki höfðu fengið jafn mikla athygli 

stoðtækjaframleiðanda og aðrir hópar.  
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6 Umræða – Lausnir 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að greina tækifæri stoð- og 

stuðningsvöruframleiðandans Össurar til markaðssóknar. Leitast var eftir að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: (i) Hvar liggja tækifæri Össurar til aukinnar 

markaðssóknar? (ii) Felst aukin markaðssókn í að leita á nýja markaði eða með því að 

besta núverandi stoðir?  

Líkt og hjá öðrum fyrirtækjum sem stækka hratt á stuttum tíma má rekja helstu 

vandamálin til vaxtarverkja og meira flækjustigs innbyrðis.  

6.1 Ávinningur með breyttri yfirtökustefnu 
Yfirtaka tekst þegar eitt fyrirtæki kaupir meirihluta af hlutafé í öðru fyrirtæki á markaði 

(Lynch, 2009). Atvinnugreinin sem Össur starfar á er mjög sérhæfð þar sem aðal 

viðskiptavinir fyrirtækisins er fólk sem þarfnast stuðnings eða stoðtækjaþjónustu. 

Viðskiptavinir nálgast vörur hjá sérhæfðum heilsugæsluliðum sem mæla út frá þörfum 

einstaklinga hvaða stoðvörur þeir þurfa frá Össuri. Breyting hefur átt sér stað á spelkum 

og stuðningsvörum en hefur færslan verið í átt að selja beint til neytenda. Milliliðir á 

stoðtækjasviðinu eru bæklunar- og stoðtækjasérfræðingar á heilsugæslustöðvum, 

sjúkrahúsum og skurðstofum. Með yfirtöku Össurar á OP-heilsugæslustöðvum, sem reka 

meðal annars stöðvar með sérfræðingum í bæklunar- og stoðtækjum auk 

endurhæfingarstöðva. Er Össur að færa sig nær viðskiptavininum með því að taka burt 

milliliðina og einfalda þar af leiðandi ferlið. Þá myndi Össur eiga meirihluta hlutafjár í 

tilteknum félögum og gæti vísað viðskiptavinum að leita aðstoðar þar frekar en annars 

staðar. Í flestum tilvikum geta neytendur krafist endurgreiðslu frá viðkomandi opinberum 

stofnunum eða tryggingafélögum. Í framhaldi selur Össur vörur sínar með eigin sölukerfi 

og þar af leiðandi í minna magni í gegnum aðra dreifingaraðila sem sparar pening og 

einfaldar söluferlið. Í gegnum heilbrigða samsetningu af innri vexti og vel heppnuðum 

yfirtökum hefur Össur farið frá því að vera fyrirtæki sem höfðaði aðeins til brots af 

markaði stoðtækjavara yfir í að framleiða vörur sem seldar eru beint til neytenda um allan 

heim í tveimur stoðum: Stoðvörum og stuðningsvörum. Össur býr því að fleiri stoðum 

sem standa undir rekstrinum, sem að lokum leiðir til aukins vaxtar og varna gegn 

niðursveiflum.  
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6.2 Líf sannarlega án takmarkana 
Slagorð Össurar hf. „Life without limitations“ er að mati starfsmanna fyrirtækisins kjarni 

þess sem Össur stendur fyrir. Össur hefur unnið markvisst að því í rannsóknum sínum og 

þróun að skapa vörur sem einfalda líf einstaklinga sem misst hafa útlim og hefur það oft 

leitt til þess að einstaklingarnir lifi jafn góðu lífi og áður. Takmarkanir eru þó á slagorðinu 

þar sem hátt hlutfall af fólki sem missir útlim fær ekki stoðtæki. Ástæðuna fyrir því að 

endanotendur af vörum frá Össuri lifa nú að mestu áskoranalausu lífi má þakka 

árangursríkri þróun á sviði hátækni og koltrefjavara (e. carbon fiber). Viðmælendur 

nefndu þó að vörurnar væru enn dýrar og hentuðu ekki fyrir alla markaði.  

Tækifæri til sóknar fyrir Össur er að skera niður kostnað á þessum vörum og vera með 

bestu mögulegu vörur í boði fyrir neytendur.  

6.3 Næstu skref og aðgerðir  
Til að halda áfram þeirri miklu virðissköpun sem skipulagsheildin hefur skilað af sér 

síðustu áratugi þarf fyrirtækið að endurhugsa stefnu sína og á hvaða markaði það vill 

starfa. Erfitt er fyrir fyrirtæki að viðhalda jafn miklum vexti eins og Össur hefur gert. 

Mótbyr Covid-19 veirunnar hefur tekið á fyrir fyrirtæki og reynir það á snögga 

aðlögunarhæfni og á hvaða stoðum reksturinn er byggður. Niðursveifla kemur á 9,5 ára 

fresti, reynir á fyrirtæki og sést þá í raun og veru hvað í þeim býr (Keng, 2018). Össur er 

með aðra stærstu markaðshlutheild á bæði stoðtækja- og stuðningsvörusviði og það eru 

tvær sterkar stoðir. Starfsmenn Össurar sögðu mögulegt að ný stoð lægi í yfirtökum og 

innleiðingu OP-heilsugæslustöðva inn í rekstur Össurar en hafa stöðvar sem Össur hefur 

yfirtekið verið reknar sem einkafyrirtæki og koma því ekki fram undir nafni fyrirtækisins.  

Aðgerðir á sviði starfsumhverfis eru einnig í bígerð þar sem er fyrirtækið stækkar nú 

höfuðstöðvar sínar. Viðmælendur hrósuðu vinnustöðum líkt og CCP og Marel sem bjóða 

upp á aðstöðu eins og líkamsrækt o.fl. til að stuðla að betri fyrirtækjamenningu. Myndi 

það skila sér til baka til fyrirtækisins með bæði ánægðari og heilsuhraustari starfsmönnum 

sem myndu endast lengur hjá fyrirtækinu.  

Viðmælendur bentu einnig á að markaðssókn í stuðningsvörum fyrir vinnufólk, bæði 

hátækni- og hefðbundnum vörum sem gætu verið nýr undirflokkur fyrir fyrirtækið.  

Vöxtur til framtíðar liggur því fyrir með áherslu á núverandi markaði en innleiðingu af 

nýjum stoðum og þjónustu fyrir viðskiptavini.  
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6.4 Takmarkanir og framtíðarrannsóknir  
Helstu takmarkanir rannsóknar þessarar er hversu fáir voru í hópi viðmælenda. Tekin voru 

viðtöl við fimm einstaklinga sem höfðu sérstöðu innan stoðtækjamarkaðarins eða 

fjármálastarfa. Í því markaðsumhverfi sem Össur starfar ríkir mikil leynd þar sem passa 

þarf upp á vöruupplýsingar, næstu atriði í markaðssókn o.s.frv. Þar af leiðandi gátu 

viðmælendur stundum aðeins gefið takmarkaðar upplýsingar. Myndaður var 

viðtalsrammi í upphafi sem var þó breytilegur milli viðmælenda til að reyna að sækja sem 

mestar upplýsingar út frá styrkleika og sérsviði hvers og eins viðmælanda þannig að 

samanburður getur mögulega litast af því. Engin siðferðisleg vandamál voru til staðar í 

rannsókninni að mati rannsakanda og þar af leiðandi fellur hún ekki undir leyfis- eða 

tilkynningarskyldu. Akkilesarhæll rannsóknar mun vera að tækifæri og efni rannsóknar er 

víðtækt og erfitt er að ræða alla fleti sem vert væri að skoða. Tækifæri til 

framtíðarrannsókna eru til dæmis að kafa dýpra í OP-heilsugæslustöðvar; 

hagnaðarhlutfall þeirra, lagaleg atriði o.s.frv. Einnig er tækifæri til að rannsaka innra 

umhverfi Össurar og þá sérstaklega innan vöruþróunarsviðs auk þess að kanna nýjan 

vettvang betur svo sem „lean“-vöruþróun eða úthýsingu (e. outsourcing). 
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7  Lokaorð 

Viðfangsefni rannsóknar var að ígrunda og taka saman markaðssóknartækifæri fyrir stoð- og 

stuðningstækjaframleiðandann Össur hf. Eftir fræðilega greiningu á markaðsumhverfinu sem 

Össur starfar á var hafist handa við að skoða tækifæri til sóknar og hvort fyrirtækið næði þeim 

fram með núverandi stefnu og áherslum eða með stefnubreytingu og fjölþættingu.  

Össur er alþjóðlegur stuðnings- og stoðtækjavöruframleiðandi sem vaxið hefur gríðarlega 

síðustu áratugi. Fyrirtækið er með sterka og góða fyrirtækjamenningu og er óhrætt við að 

takast á við áskoranir og breytingar. Áhersla er sett á bæði viðskiptavini og 

frumkvöðlastarfsemi. 

Greiningin leiddi í ljós að tækifæri til markaðssóknar eru til staðar hjá skipulagsheildinni og 

má þau finna á nokkrum sviðum. Áframhaldandi áhersla á rannsókn og þróun, stefnumótandi 

atriði líkt og alþjóðayfirburðir og yfirtökustefna voru meðal stærstu atriða. Þráðurinn sem 

heldur öllum atriðum hér að ofan saman er mannauðurinn sem Össur býr að. Starfskraftar 

eru með mikla reynslu í greininni og með sterkt menningarlæsi.  

Innleiðing á nýjum vöruflokki eða áhersla á nýjan markaðshluta er atriði sem starfsmenn 

Össurar segir fyrirtækið í stakk búið að takast á við. Á meðan Covid-19 stendur yfir voru 

starfsmenn á því að annaðhvort væri hægt að ráðast í yfirtöku fyrirtækja á þessum nýju 

mörkuðum þar sem fyrirtækin gætu verið undirverðlögð eða bíða og þróa vörur innanhúss 

og innleiða þær í reksturinn þegar allt kemst í venjulegt horf. Dæmi um nýjar vörur og 

markaðshópa eru: Fyrirbyggjandi stuðningsvörur fyrir vinnumarkaðinn, ódýrari vörur fyrir 

fátækari markaðssvæði og hugstýrðar vörur. Viðmælendur segja þessa flokka rista grunnt í 

þeim tækifærum sem fyrirtækið stendur fyrir nú á dögum. Mest dvöldu viðmælendur á 

vinnumarkaðnum en Össur er í samstarfsverkefni að framleiða ytri stoðgrind með Comau.  

Aðgerðir til umbóta komu fram í niðurstöðukaflanum en þær fólust að mestu leyti í að 

einfalda ferli í rannsókn og þróun með því að breyta umhverfinu sem fyrirtækið starfar í og 

bæta við starfsmönnum í skjalavinnslu. Myndi þessi breyting leiða af sér að rannsókn og 

þróun gæti unnið hraðar og gert fyrirtækið fljótara að taka hugmynd, gera hana að vöru og 

koma henni á markað. Einnig var rætt um afbrigði í vöruþróun sem gæti sparað tíma sem 

rannsókn og þróun notar í sérstökum verkefnum, en það er tímabundin teymisvinna kölluð 

„skunk works“, en hún var fyrst sett fram af Lockheed Martin varnarmálafyrirtækinu. Með 

innleiðingu hennar í starfsumhverfi Össurar verður ávinningurinn sá að starfsfólk getur 
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aðgreint sig frá öðrum þáttum rekstursins og unnið sjálft án truflana tímabundið í 

verkefnavinnu. Af niðurstöðum má dæma að reksturinn og stefna Össurar er sterk og á sú 

áhersla enn eftir að vera lykilþáttur fyrirtækisins en innleiðing á nýjum vörum í nýjum 

vöruflokkum styður við þann vöxt sem fyrirtækið stefnir á. Auk þess að bæta við vöruflokkum 

eða markaðssvæðum inn í reksturinn mátti lesa úr niðurstöðum að OP-heilsugæslustöðvar 

ættu vel heima í rekstri Össurar og að markaðstækifæri væri þar að finna.  
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