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Útdráttur 

Rannsóknir á mótun stefnu fyrirtækja hafa verið mun meira áberandi en rannsóknir á 

innleiðingu stefnu. Mótun og innleiðing stefnu ættu að vera jafn mikilvægir þættir, því að 

mótun stefnu hefur meiri tilgang ef hún er innleidd með árangur í huga. Að innleiða stefnu 

getur verið þrautin þyngri fyrir stjórnendur og flókið ferli, en ýmsar aðferðir hafa verið 

hannaðar til að auðvelda stjórnendum verkið. Engin ein aðferð hefur hins vegar orðið 

ráðandi og ekkert orsakasamband fundist milli framkvæmdar við innleiðingu stefnu og 

árangurs. Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtækjum mistekst oft í yfir 70% tilfella að innleiða 

nýja stefnu en ástæðan fyrir því eru hinar ýmsu áskoranir sem verða á vegi stjórnenda við 

gerð stefnu og við framkvæmd innleiðingu hennar. 

Í þessari rannsókn var innleiðing stefnu hjá tveimur hópum stjórnenda borin saman og 

reynt að gera grein fyrir hvaða áskoranir urðu á vegi þeirra. Við öflun gagna var stuðst við 

eigindlega aðferðafræði þar sem hálfopin viðtöl voru tekin við átta viðmælendur. Þeir 

komu annars vegar frá fyrirtækjum sem innleiddu sína stefnu með sjálfsprottnu ferli án 

aðferðafræði og hins vegar frá fyrirtækjum sem innleiddu sínar stefnu eftir formbundinni 

alþjóðlegri aðferðafræði 4DX sem ráðgjafafyrirtækið FranklinCovey International leggur 

upp með. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að hópur stjórnenda sem 

studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu upplifði áskoranir við að gera 

framtíðarsýnina skiljanlega öllum. Erfitt var að miðla upplýsingum, fylgja stefnu eftir, vita 

hvenær markmiðum var náð og hafa áhrif á menningu innan fyrirtækja. Á hinn bóginn 

upplifði hópur stjórnenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu 

áskoranir við að finna skuldbindingar og verkefni fyrir alla starfsmenn til að geta tileinkað 

sér nýjar breytingar, innleiða stefnu sem allir starfsmenn tengdu við og gátu þar af 

leiðandi tileinkað sér, auk skorts á úthaldi við innleiðingu stefnu. Mótspyrna starfsmanna 

til nýrra stefnu breytinga var eina áskorunin sem kom upp innan beggja hópa óháð hvaða 

aðferð var stuðst við til innleiðingar stefnu. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar ætti því í framhaldi að geta nýst stjórnendum við 

ákvarðanatöku, til að vita hvaða aðferð hentar þeirra fyrirtæki og hvaða áskoranir vert er 

að hafa í huga. Með því móti geta stjórnendur auðveldað sér innleiðingarferlið.  
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Abstract 

Studies on the strategy formulation of companies have been more prevalent than studies 

on strategy execution within companies. However, the formulation and execution of 

strategy should be equally as important for success, as strategy formulation is more 

useful if it is executed with success in mind. To execute a strategy can be a challenge for 

executives and be a complicated process. Various methods have been designed to 

simplify the process for executives. No method has however come up on top and no 

correlation between how a strategy is implemented and its success. Studies have showed 

that companies fail to implement strategy in 70% of cases. The reason for this is the many 

challenges that face executives in formulating and executing strategy. 

In this study, strategy execution of two groups was compared and attempted to assess 

the challenges they faced in the process. The gathering on data was done by qualitative 

research where half-open interviews were had with eight different interviewees. They 

were on one hand from companies that had executed their strategy according to an 

emergent, non-predetermined, method. And on the other hand, companies which 

executed strategy by the predetermined international methodology 4DX, which the 

consultant company FranklinCovey International formulated. 

The main conclusions of this study indicate that within both executive groups the 

management and executives were involved in the decision making of the strategy 

formulation and execution. With the help of a group of employees that had the task of 

leading the strategy execution. There was a big difference in the challenges that the two 

groups experienced with executing strategy. The group of executives that executed 

strategy according to emergent method experienced difficulties with making the 

companies vision understandable to every employee. There were difficulties conveying 

information, following up with strategy, know when goals had been achieved and have 

influence on the company’s culture. The group of executives that executed strategy 

according to the 4DX method experienced difficulties in finding responsibilities and 

assignments for every employee that needed to dedicate to the new changes. There were 

also difficulties executing strategy that all employees could relate to and be dedicated to. 
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As well as lack of stamina to see the strategy execution through. The resistance of 

employee to change was the only challenge that was mutual between both groups. 

The results of this study should therefore, in the future, be useful for executives in 

decision making. What method of strategy execution is suitable for their company and 

what challenges should be considered and could possibly help executives with the 

execution process. 
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1 Inngangur 

Framkvæmd við innleiðingu getur oft og tíðum verið meiri áskorun fyrir stjórnendur en 

mótun stefna (Aaltonen og Ikävalko, 2002; Alexander, 1985; Hrebiniak, 2006, 2013; 

Radomska og Kozyra, 2020). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að fyrirtækjum mistekst í yfir 

70% tilfella að innleiða nýja stefnu (Beer og Nohria, 2000; Kazmi og Pillania, 2008; Miller, 

2001; Okumus, 2003). Ástæðan eru ýmsar áskoranir sem verða á vegi stjórnenda (Beer 

og Nohria, 2000), líkt og skortur á upplýsingamiðlun, óskýrleiki stefna, léleg 

samskiptahæfni og óljós ábyrgð (Aaltonen og Ikävalko, 2002; Alexander, 1985; Hrebiniak, 

2006, 2013; Kazmi og Pillania, 2008; Radomska og Kozyra, 2020). Þá skipta einnig máli 

áskoranir líkt og að breyta menningu innan fyrirtækja, sem er eitt erfiðasta verkefni sem 

stjórnendur taka að sér (Hrebiniak, 2006), eða að ná fram hegðunar- og 

viðhorfsbreytingum meðal starfsfólks (McChesney o.fl., 2012; Schawbel, 2012). Enn 

fremur hefur áhrif sú mótspyrna sem getur komið upp frá starfsmönnum í garð breytinga 

(Balogun og Johnson, 2004, 2005; Gioia og Chittipeddi, 1991; Gioia og Thomas, 1996).  

Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar sem varpað geta ljósi á og gert greinarmun á hvaða 

þættir og áskoranir eru mikilvægar, og hafa áhrif á innleiðingarferlið (Saunders o.fl., 

2008). Þá eru aðferðirnar þróaðar til að auðvelda stjórnendum framkvæmd við 

innleiðingu stefnu en engum hefur tekist að þróa aðferðafræði sem hefur orðið ráðandi í 

ferlinu (Okumus, 2003; Saunders o.fl., 2008). Alexander (1985) telur að ein helsta ástæða 

þess að framkvæmd við innleiðingu stefnu mistekst sé sú að stjórnendur nota ekki 

ákveðna aðferðafræði við framkvæmd innleiðingar. Þá er ekki alltaf gert ráð fyrir helstu 

þáttum og áskorunum sem geta komið upp. Að sama skapi benda Mezias o.fl. (2001) á að 

ekki sé gert ráð fyrir hegðun og hugsunum þeirra einstaklinga sem munu þurfa að tileinka 

sér nýjar breytingar á stefnu. En þegar stefna er innleidd á sjálfsprottinn máta og án 

aðferða munu hefðir, venjur og upplifanir stjórnenda og annarra starfsmanna leiða 

innleiðingarferlið (Kazmi og Pillania, 2008).  

Í þessari rannsókn er markmiðið að bera saman þær áskoranir sem tveir hópar 

stjórnenda standa frammi fyrir í sínu innleiðingarferli. Hóparnir hafa farið ólíkar leiðir við 

framkvæmd á innleiðingu stefnu innan fyrirtækjanna. Annar hópurinn hefur beitt 
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formbundinni alþjóðlegri aðferðafræði, 4DX, við framkvæmd innleiðingar en hinn 

hópurinn hefur ekki beitt ákveðinni aðferðafræði við framkvæmdina og því má segja að 

innleiðingin sé sjálfsprottin. Að bera saman þær áskoranir sem þessir tveir hópar 

stjórnenda standa frammi fyrir við innleiðingu stefnu gerir rannsóknina einstaka. 

Samanburður af þessu tagi hefur ekki verið mikið kannaður erlendis og ekki er vitað til 

þess að rannsókn sem þessi hafi verið framkvæmd hér á landi. Niðurstöður rannsóknar 

geta gefið vísbendingu um hvað það er sem skýrir árangur fyrirtækja þegar kemur að 

innleiðingu stefna, hvort sem notuð er formbundin aðferðafræði eða að innleiðing sé 

framkvæmd án nokkurrar aðferðafræði. Leitast verður eftir að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: „Mæta stjórnendur sömu áskorunum við innleiðingu stefnu hvort 

sem notuð er alþjóðlega þekkt aðferðafræði eða sjálfsprottin?“  

Uppbygging verkefnisins skiptist í fimm yfirkafla þar sem byrjað er á umfjöllun um 

fræðilegan bakgrunn efnis hennar. Þá er farið yfir hugtök líkt og stefnu, mótun stefnu og 

fjallað um nálganir við mótun stefnu til að byrja með. Eftir það er umfjöllun um innleiðingu 

stefna, framkvæmd við innleiðingu hennar á sjálfsprottinn og formbundinn hátt og fjallað 

um formbundnu aðferðafræðina 4DX. Þar næst er þátttakendum við stefnumótun lýst, 

hvaða áhrif stefnumótunarráðgjafar hafa á bæði mótun stefnu og framkvæmd 

innleiðingar. Endað er á umfjöllun um áhrifaþætti innleiðingarstefna þar sem gerð er 

grein fyrir helstu áskorunum í stefnumótunarferlinu. Næsti yfirkafli fjallar um 

aðferðafræði rannsóknar þar sem rannsóknaraðferð er lýst. Farið verður um yfir markmið 

rannsóknar, hvernig hún var framkvæmd, ásamt því að viðmælendur eru kynntir. Fjallað 

er um gagnaöflun og úrvinnslu gagna og helstu annmarka rannsóknarinnar. Í þriðja 

yfirkaflanum eru niðurstöður rannsóknar kynntar þar sem reynt verður að svara 

rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með. Kaflanum er skipt eftir þeim þemum sem 

birtust við greiningu gagna og fengu heitin aðdragandi innleiðingar, innleiðing stefnu og 

í kjölfar innleiðingar stefnu. Í yfirkafla fjögur eru niðurstöður settar í samhengi við 

fræðilegan bakgrunn rannsóknar og ályktanir dregnar af þeim. Að lokum er fjallað um 

annmarka þessarar rannsóknar ásamt tækifærum til frekari rannsókna. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í kaflanum hér að neðan er fræðilegum bakgrunni rannsóknarefnis gerð skil. Byrjað er á 

því að fjalla um stefnu, hvernig hún er mótuð og hvaða nálganir við mótun hennar eru 

algengar. Þar á eftir er fjallað um innleiðingu stefna, framkvæmd við innleiðingu á 

sjálfsprottinn máta í ferlinu og þegar innleiðing er framkvæmd samkvæmt formbundinni 

aðferðafræði. Þá verður fjallað um formbundna aðferðafræði, 4DX. Eftir það er 

þátttakendum lýst við stefnumótunarferlið. Fjallað er um þátttöku stjórnenda og hvaða 

starfi stefnumótunarráðgjafar sinna. Kaflanum lýkur á umfjöllun um mögulegar áskoranir 

sem verða á vegi stjórnenda við innleiðingu stefnu. 

2.1 Stefna  

Stefnumiðuð stjórnun (e. strategic management) felur í sér mótun stefnu, framsetningu 

hennar, innleiðingu og eftirfylgni með framgangi hennar (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003; Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 2018). Skilgreiningar á hugtakinu stefna (e. 

strategy) eru aftur á móti ólíkar og hafa fræðimenn ekki endilega verið sammála hvernig 

best sé að skilgreina hugtakið (Runólfur Smári Steinþórsson, 2020, bls. 99). Langflestar 

skilgreiningar á hugtakinu eiga það þó sameiginlegt að stefna sé eins konar leiðarvísir 

fyrirtækja til að ná árangri (Mintzberg, 1994; Snjólfur Ólafsson, 2005). Að mati Mintzberg 

(1987) er ekki hægt að skilgreina hugtakið stefna á einn veg. Hún sé áætluð og um ákveðið 

mynstur sé að ræða, hún er sett fram af ásettu ráði og er sjálfsprottin, í stefnu felst 

afstaða, staðsetning og ákveðin kænska. Samkvæmt Porter (1996, 2008) gengur stefna út 

á það að fyrirtæki skapi sér sérstaka og verðmæta stöðu á samkeppnismarkaði þar sem 

starfsemi fyrirtækja er frábrugðin á milli samkeppnisaðila.  

Stefna fyrirtækja þjónar öllum, innan sem utan fyrirtækja, að einhverju marki. Snjólfur 

Ólafsson (2005) hefur skipt þessum aðilum upp í tvo hópa, annars vegar í ytri hóp og hins 

vegar innri hóp. Ytri hópurinn samanstendur af hluthöfum, viðskiptavinum, stjórnvöldum 

og öðrum hagsmunaaðilum. Þessi hópur tilheyrir ekki framkvæmd stefna en markmiðið 

með stefnunni er meðal annars að hún auki trú og upplýsi þá um starfsemi fyrirtækja. 

Innri hópurinn samanstendur af stjórnendum og starfsmönnum innan fyrirtækja og koma 
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þessir aðilar að framkvæmd stefna. Þá eru fyrirtæki yfirleitt með eina meginstefnu og 

síðan fleiri undirstefnur, líkt og viðskiptastefnur, starfsmannastefnur, jafnréttisstefnur og 

gæðastefnur, svo eitthvað sé nefnt, sem allar hafa jákvæð áhrif á meginstefnu fyrirtækja 

(Snjólfur Ólafsson, 2005). Stefnur fyrirtækja eru afrakstur stefnumótunar (e. strategic 

formulation) og leiða fyrirtæki í átt að framtíðarsýn þess (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2011).  

2.1.1 Mótun stefnu  

Fyrirtæki ráðast í mótun stefnu innan fyrirtækja til þess að ná fram ákveðnum breytingum 

á tilgangi um forgangsröðun og markmið fyrirtækja til framtíðar (Balogun o.fl., 2015; Gioia 

o.fl., 1994; Johnson o.fl., 2005, bls. 10). Í aldanna rás hafa fyrirtæki þurft að fylgjast með 

breytingum og breytast með þeim, þá hafa þau oft verið í fararbroddi breytinga vegna 

þeirra stefnumótandi ákvarðana (e. strategic decisions) sem teknar hafa verið og þannig 

ýtt undir hraðar breytingar í umhverfum fyrirtækja (Clegg o.fl., 2020, bls. 532). Fyrirtæki 

ráðast bæði í stórar og smáar breytingar, og oft eru minni breytingar ekki endilega settar 

niður á blað og unnar á formlegan máta heldur eru þær yfirleitt innleiddar átakalaust. 

Huga þarf að stærri breytingum og vara þær oft yfir lengri tíma. Þessar breytingar eru 

kallaðar stefnubreytingar (e. strategic change) (Johnson o.fl., 2005, bls. 9). Breytingar á 

stefnu eru orðnar að vana í daglegum rekstri fyrirtækja en eru ekki undantekning. Þegar 

ráðist er í breytingar þarf að huga að því að tryggja að stefnan snúist um viðmið og gildi 

fyrirtækja og að hún verði hluti af menningu fyrirtækis (Clegg o.fl., 2020, bls. 535).  

Mótun stefna snýst um að leggja drög að framtíðarmarkmiðum fyrirtækja sem er gert 

með greiningarvinnu bæði á innra og ytra umhverfi fyrirtækja. Í innra umhverfi þess eru 

allir starfsmenn og stjórnendur en í ytra umhverfi fyrirtækja má meðal annars finna 

viðskiptavini, samkeppnisaðila, samstarfsaðila, birgja, stjórnvöld, samfélagið sjálft og aðra 

hagsmunaaðila (Clegg o.fl., 2020, bls. 532). Því er stefnumótun stöðugt verkefni sem 

aldrei tekur enda og er alltaf til skoðunar innan fyrirtækja (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2020). Ef fyrirtæki leggja ekki drög að framtíðarmarkmiðum sínum með því að greina sitt 

viðskiptaumhverfi getur skapast hætta á því að þau sitji eftir, festist í sömu hjólförum og 

staðni sem getur orðið þeim að falli. Einnig er hætta á stöðnun ef úreltri stefnu er fylgt 

eftir eða ef menningin innan fyrirtækisins fylgir ekki umhverfi nútímans (Clegg o.fl., 2020, 

bls. 532).  
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Á tuttugustu og fyrstu öldinni dugar fyrirtækjum þó ekki að taka aðeins til greina sitt 

nánasta umhverfi við greiningarvinnu á mótun stefnu heldur hefur nútímavæðing gert 

það að verkum að fyrirtæki þurfa að ráðast í mótun stefnu með allan heiminn í huga 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2020, bls. 115). Því getur mótun stefnu reynst fyrirtækjum 

krefjandi verkefni (Hrebiniak, 2006) þar sem sjá þarf fyrir þær breytingar sem enn hafa 

ekki litið dagsins ljós (Porter, 1996). Í raun er mótun stefnu eins konar spá um framtíð 

fyrirtækja og hver sé æskileg staða þess í ófyrirsjáanlegri framtíð (Ingi Rúnar Eðvarðsson 

o.fl., 2011; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  

Á Íslandi fara stærri fyrirtæki reglulega yfir sínar stefnur en það sama á ekki við um 

minni fyrirtæki (Runólfur Smári Steinþórsson, 2020, bls. 114). Samkvæmt rannsókn sem 

Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl. (2011) framkvæmdu árið 2007 kom í ljós að 57% fyrirtækja og 

stofnana á Íslandi ráðast í formlega stefnumótun. Skýr munur var hins vegar á því hvers 

konar fyrirtæki mótuðu formlega stefnu og voru stærri fyrirtæki með háskólamenntaða 

stjórnendur innan borðs mun líklegri til þess en önnur. Fyrirtæki sem mótuðu sér stefnu 

endurskoðuðu hana með ákveðnu millibili þar sem farið var yfir eldri stefnur fyrirtækis 

(Clegg o.fl., 2020, bls. 549).  

2.1.2 Forskrifuð, sjálfsprottin og samtvinnuð stefna 

Það er eðli mannsins að vilja einfalda hluti sem erfitt er að ná utan um og skilja og því er 

stefnum oft skipt upp eftir tveimur nálgunum. Annars vegar í forskriftaraðferð (e. 

prescriptive approach) og hins vegar í aðferð sem snýst um sjálfsprottna stefnu (e. 

emergent approach) (Runólfur Smári Steinþórsson, 2020, bls. 101). Forskrifuð stefna, sem 

stundum er kölluð áætluð aðferð (e. deliberate approach), er ferli þar sem 

greiningarvinna er gerð á nákvæman og skýran máta. Bæði tæknilegar og efnahagslega 

áskoranir sem verða á vegi fyrirtækja í ytra og innra umhverfi eru greindar. Allir innan 

fyrirtækisins eiga að skilja stefnu þess og að hvorki ytri áhrif né eitthvað ófyrirsjáanlegt 

hafi áhrif á stefnuna (Mintzberg og Waters, 1985). Aðferð sjálfsprottinnar stefnu er í raun 

þveröfugt ferli samanborið við forskriftarstefnur þar sem mannauður fyrirtækja og 

þekkingarverðmæti eru í fyrirrúmi. Þá er tekið tillit til mannlegra þátta, sem snýr að líðan 

starfsfólks, valdi og tengslum innan fyrirtækja. Menning fyrirtækisins og ímynd þess skipta 

máli þar sem árangur ræðst af samstarfi milli allra einstaklinga innan fyrirtækja 

(Mintzberg og Waters, 1985).  
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Mintzberg og Waters (1985) hafa sett þetta fram í þar til gerðum stefnuás (e. strategy 

continuum) þar sem hrein áætluð stefna (e. pure deliberate strategy) og hrein 

sjálfsprottin stefna (e. pure emergent strategy) eru á hvorum enda ássins. Tilgangur 

stefnuássins var að segja til um hvort tiltekið fyrirtækið væri nær því að nota áætlaða 

stefnu eða sjálfsprottna því að stefnur væru sjaldan eingöngu áætlaðar eða sjálfsprottnar 

heldur væru nálganir yfirleitt samtvinnaðar (Mintzberg og Waters, 1985). Þegar talað væri 

um að samtvinna báðar nálganir væri átt við að áætla stefnu en framkvæmd innleiðingar 

væri sveigjanleg og raunsæ þar sem möguleiki væri á annarri nálguninni til að ná fram 

markmiðum áætlaðrar stefnu (Runólfur Smári Steinþórsson, 2020, bls. 98). 

2.2 Innleiðing stefnu  

Innleiðing stefnu (e. strategy execution) og mótun stefnu eru oft og tíðum hugsuð sem 

sitt hvort ferlið (Aaltonen og Ikävalko, 2002; Hrebinak og Joyce, 1984). Þá setti Mintzberg 

(1978) fram þá hugmynd um hvort hafi komið á undan, mótun stefnu eða innleiðing 

hennar. Ef stefna væri áætluð þá væri innleiðing hennar fyrir fram skipulögð og í því ljósi 

væri hún mótuð og þar á eftir innleidd. Hins vegar ef stefna væri sjálfsprottin, væri hún 

ekki fyrir fram áætluð og síðan innleidd heldur yrði hún til án áætlunar og í því ljósi væri 

hægt að velta því fyrir sér hvort hafi komið á undan, mótun stefnu eða innleiðing hennar. 

Olivier og Schwella (2018) töldu mótun stefnu vera verkefni sem hefði upphaf og endi á 

meðan innleiðing stefnu væri áframhaldandi ferli þar sem niðurstöður og markmið 

stefnumótunar væru sett í framkvæmd. Þá yrði til eins konar hringrás sem aldrei tæki 

enda. Upphaf og endir í stefnumótun er þó ekki skýr þegar innleiðing hennar er 

sjálfsprottin (Christensen o.fl., 1982). 

Samkvæmt Aaltonen og Ikävalko (2002) er innleiðing stefnu tenging á milli áætlaðrar 

stefnu og sjálfsprottinnar stefnu líkt og sjá má á mynd 1, hér að neðan. Áætlaðar og 

sjálfsprottnar stefnur þróast því samhliða og hafa áhrif hvor á aðra þegar framkvæmd 

innleiðingar fer fram. Við innleiðingu stefnu skiptast einstaklingar á upplýsingum í 

gegnum samskipti og túlkanir, og tileinka sér þannig nýjar breytingar og aðlagast nýju 

umhverfi. 
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Mynd 1. Innleiðing áætlaðrar og sjálfsprottinnar stefnu. 

 

(Aaltonen og Ikävalko, 2002; þýtt af Þóru Kristínu Sigurðardóttur). 

Rannsóknir innan stefnumótunarfræðanna eru fleiri áberandi varðandi mótun stefnu 

fyrirtækja heldur en innleiðingu stefnu (Aaltonen og Ikävalko, 2002; de Oliveira o.fl., 2019; 

Kazmi og Pillania, 2008). Hins vegar ætti bæði mótun stefna og innleiðing hennar að vera 

jafn mikilvægir þættir til árangurs, því að mótun stefnu hefur meiri tilgang ef hún er 

innleidd með árangur í huga (Alexander, 1985; Hrebiniak, 2006). Ef mótun stefnu er gerð 

með hálfum huga, ef hún er óskýr, illa samþætt og ókláruð verður árangur innleiðingar í 

samræmi við það (Hrebiniak, 2006, 2013; Olivier og Schwella, 2018). Fyrirtæki með vel 

gerða stefnu ná oft góðu samkeppnisforskoti en það sem mun halda fyrirtækjum í þeirri 

stöðu er vel framkvæmd innleiðing stefnu (Neilson o.fl., 2008).  

Innleiðingarferlið er þó mun flóknara en mótun stefna (Aaltonen og Ikävalko, 2002; 

Hrebiniak, 2006; Radomska og Kozyra, 2020) sem þarfnast meiri tíma, þrautseigju og 

snertir yfirleitt alla einstaklinga innan fyrirtækja (Alexander, 1985; Hrebiniak, 2006) því að 

breytingar á stefnu hafa yfirleitt í för með sér mikinn tíma og vinnu (Clegg o.fl., 2020, bls. 

558). Þeir stjórnendur sem leita eftir fljótlegri leið við innleiðingu stefna mun mistakast 

því innleiðing stefnu er ferli en ekki ein ákvörðun og athöfn (Hrebiniak, 2013). Samkvæmt 

Neilson o.fl. (2008) er innleiðing stefnu niðurstaða þúsund ákvarðana sem teknar hafa 
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verið á hverjum degi af starfsmönnum sem framkvæma eftir þeim upplýsingum sem þeir 

hafa út frá þeirra eigin hefðum og venjum. Því eru stefnur ákveðinn vegvísir sem leiðir 

fyrirtækið í þá átt sem stefnt er að og mikilvægt er að starfsmenn og aðrir hagsmunaaðilar 

séu vel upplýstir um stefnuna svo allir fari í sömu átt (Runólfur Smári Steinþórsson, 2020, 

bls. 112).  

Miðlun upplýsinga til þeirra einstaklinga sem eiga að tileinka sér nýjar breytingar á 

stefnu er grundvallarforsenda góðrar stjórnunar (Kotter, 1995). Samkvæmt Drucker 

(2004) er stefnumótun ekki útfærð fyrr en allir þeir einstaklingar sem eiga að koma að 

framkvæmd hennar hafi verið kynntir fyrir nýjum breytingum og hvenær slíkar breytingar 

eiga að fara fram. Þá þarf einnig að láta aðra hagsmunaaðila vita um breytingar hvort sem 

þeir verða fyrir áhrifum þeirra eða ekki. Síðast en ekki síst þarf að bera kennsl á þá 

einstaklinga sem mögulega eru mótfallnir breytingum og takast á við möguleg vandamál.  

2.2.1 Formbundin og sjálfsprottin innleiðing stefnu 

Fjöldi aðferða hefur verið þróaður til að einfalda mótun stefnu (Saunders o.fl., 2008). Það 

sama gildir ekki um þróun formbundinna aðferða til að einfalda framkvæmd innleiðingar 

stefnu. Af þeim aðferðum sem hafa verið þróaðar hefur engin orðið ráðandi (Okumus, 

2003; Saunders o.fl., 2008). Aðferðirnar eiga það þó allar sameiginlegt að gerður er 

greinarmunur á mikilvægum þáttum og áskorunum sem hafa áhrif á framkvæmd við 

innleiðingu stefnu (Saunders o.fl., 2008). Grunnhugmyndin er oft sú sama, þótt nafnaval 

sé ólíkt hafa þættir og áskoranir áhrif á framkvæmd við innleiðingu stefnu (Kazmi og 

Pillania, 2008). Hver og einn þessara þátta er nógu áhrifamikill til þess að vera 

meðhöndlaður sérstaklega (Kazmi og Pillania, 2008).  

Þegar fyrstu líkönin litu dagsins ljós var áherslan á þætti og áskoranir líkt og skipulag 

(e. structure), menningu (e. culture), einstaklinga (e. people), samskipti (e. 

communication), stjórn (e. control) og útkomu (e. outcome) (Okumus, 2003; Saunders 

o.fl., 2008). En samkvæmt Hrebiniak (2013) er ekki fullnægjandi að hafa aðeins áskoranir 

sem hafa áhrif á innleiðingu stefna í huga heldur er nauðsynlegt að einbeita sér að því 

hvernig þær hafa áhrif hvor á aðra og hvernig hver og einn þáttur hefur áhrif á 

framkvæmd innleiðingar.  

Aaltonen og Ikävalko (2002) og Radomska og Kozyra (2020) benda á að þó svo að 

fyrirtæki móti áætlaða stefnu sé ekki þar með sagt að henni verði fylgt eftir, því að 
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innleiðingarferlið reynist stjórnendum oft erfitt og flókið. Okumus (2003) telur 

framkvæmd við innleiðingu stefnu of flókna til að vera sett upp sem línulaga ferli, því að 

ferlið sé lifandi. Um er að ræða einstaklinga með fjötraða skynsemi (e. bounded 

rationality) og ekki er um kerfisbundið ferli að ræða. Samkvæmt Kazmi og Pillania (2008) 

ráða þættir eins og hefðir, venjur og upplifanir stjórnenda för þegar fyrirtæki innleiða 

hana með sjálfsprottnum hætti. Þeir benda samt á að formbundnar aðferðir geti 

aðstoðað stjórnendur við að halda sér á þeirri braut sem ákveðin var í upphafi.  

Alexander (1985) bendir á að ein helsta ástæða þess að framkvæmd við innleiðingu 

mistekst sé vegna þess að stjórnendur ákveða að innleiða stefnur án formbundinnar 

aðferðar. Þá sé innleiðing framkvæmd án þess að tekið sé tillit til þátta og áskorana sem 

geta leitt til þess að innleiðing beri ekki árangur og misheppnist. Formbundnar aðferðir 

hafa þó einnig verið gagnrýndar því að þá er ekki gert ráð fyrir hegðun og hugsunum 

einstaklinga innan fyrirtækja og hvernig þessir þættir hafa áhrif á bæði mótun stefnu og 

framkvæmd við innleiðingu stefnu. Þá hefur einnig verið bent á að ekki hafi enn fundist 

orsakasamband milli framkvæmdar við innleiðingu og árangurs né hvaða þættir og 

áskoranir það eru sem skipta máli fyrir árangursríka innleiðingu (Mezias o.fl., 2001). 

Samkvæmt Hrebiniak (2006) og Olivier og Schwella (2018) er formbundin aðferðafræði 

við innleiðingu stefna mikilvæg til árangurs því að án hennar sé innleiðingarferlið eins og 

stórt völundarhús. Þá segir Hrebiniak (2006, 2013) að stjórnendur þurfi að hafa 

formbundna aðferð að leiðarljósi þar sem hvert skref sé áætlað svo þeir viti nákvæmlega 

af hverju skrefin skipta máli. Sú aðferð við framkvæmd innleiðingar gefur fyrirtækjum kost 

á að mæla árangur svo auðveldara sé að fylgjast með framgangi og sjá hvar og af hverju 

meðal annars vandamál koma upp (Olivier og Schwella, 2018).  

Hér að neðan verður fjallað um formbundnu aðferðafræðina fjórar grunnstoðir við 

innleiðingu stefnu (e. the 4 disciplines of Executon) eða 4DX, en á bak við aðferðafræðina 

4DX stendur alþjóðlega ráðgjafa- og þjálfunarfyrirtækið FranklinCovey.  

2.2.2 Fjórar grunnstoðir innleiðingar stefnu  

Aðferðafræði við innleiðingu stefnu 4DX, líkt og hún kallast, byggir á fjórum grunnstoðum. 

Markmið þeirra er að kenna stjórnendum og starfsfólki að temja sér hugsun og hegðun 

sem tryggir velgengni í síbreytilegu rekstrarumhverfi nútímans (FranklinCovey, e.d.). 

Uppbygging 4DX gerir ráð fyrir að bæði stjórnendur og starfsfólk flétti aðferðafræðina inn 
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í almenna daglega starfsemi. Það er gert með því að ná fram hegðunar- og 

viðhorfsbreytingum meðal starfsfólks (McChesney o.fl., 2012; Schawbel, 2012). 

Samkvæmt McChesney o.fl. (2012) hindra hin daglegu verkefni oft fyrirtæki einna mest 

við innleiðingu stefna, en þessi verkefni verða hér eftir kölluð hvirfilvindur (e. whirlwind). 

Um er að ræða þá orku sem fer í að halda daglegri starfsemi gangandi. Þetta eru þau 

verkefni sem þykja oft valda mestri truflun hjá starfsfólki og eru viðvarandi allan liðlangan 

daginn, líkt og að svara tölvupósti, símhringingar og útbúa fundargerðir. Til að ná fram 

hegðunarbreytingum þarf hins vegar að einblína á þau verkefni sem oft sitja á hakanum 

vegna anna. Þau verkefni þarfnast aga þvert á fyrirtæki en geta á endanum haft mikla 

þýðingu hvað varðar hvirfilvindinn sem oft skapast á vinnustað og jafnvel geta ákveðin 

verkefni dregið úr honum (McChesney o.fl., 2012). Stjórnendur líta oft svo á að þessi 

truflun, hvirfilvindurinn, hafi áhrif og breyti hegðun starfsmanna, en svo er ekki. Þessir 

þættir í starfinu keppast þó sífellt um athygli starfsmanna líkt og sjá má á mynd 2. Það 

hefur sýnt sig að þessir þættir, sem kallast hvirfilvindurinn, vinna iðulega þá keppni því að 

þeir halda starfseminni gangandi (McChesney o.fl., 2012).  

Mynd 2. Áhrif daglegra verkefna og nýrra samkvæmt formbundinni aðferðafræði 4DX. 

 

(McChesney o.fl., 2012, bls. 26; þýtt af Þóru Kristínu Sigurðardóttur).  
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Það sem 4DX aðferðafræðin gengur út á er að vinna þessi verkefni sem breyta hegðun 

(hvirfilvindur) og viðhorfum samhliða og vinna bug á þeirri tregðu sem oft myndast innan 

fyrirtækja (Schawbel, 2012). Sú tregða er til staðar því að við höfum alltaf sinnt þessum 

þáttum á ákveðinn hátt sem virkar, því er oft talinn algjör óþarfi að breyta hlutunum. 

Þættirnir sem nefndir eru hvirfilvindurinn eru ekki slæmir fyrir fyrirtæki en ef starfsmenn 

sinna aðeins þeim þáttum næst aldrei árangur og fyrirtæki koma til með að staðna 

(McChesney o.fl., 2012).  

Samkvæmt rannsóknum McChesney o.fl. (2012) kljást fyrirtæki oft við sömu 

áskoranirnar þegar kemur að innleiðingu stefnu. Fyrsta áskorunin snýr að því að markmið 

fyrirtækja eru oft og tíðum óskýr þar sem stjórnendur og teymi eru ekki endilega viss um 

hvert aðalmarkmið fyrirtækja er. Niðurstöður úr rannsóknum McChesney o.fl. (2012) 

sýndu t.d. að aðeins 15% starfsmanna höfðu vitneskju um hver aðalmarkmið síns 

fyrirtækis væri að þeirra sögn. Önnur áskorunin var sú að miðlun upplýsinga væri ekki 

fullnægjandi til þess að starfsmenn næðu markmiðum sínum. Sú þriðja sneri að því að 

fyrirtæki fylgdust ekki nægilega vel með framgangi markmiða og þá vissu flestir 

starfsmenn ekki hverjir lykilmælikvarðarnir væru, sem mældu árangur starfseminnar. 

Fjórða og síðasta áskorunin sneri að því að starfsmenn voru ekki nægilega vel upplýstir 

um árangur sinn, en færri en 10% starfsmanna áttu mánaðarlegan fund með sínum næsta 

yfirmanni til að ræða framgang sinna markmiða (McChesney o.fl., 2012). Út frá ofan 

töldum fjórum áskorunum urðu til fjórar grunnstoðir innleiðingar stefnu sem sjá má á 

mynd 3, en nánar verður fjallað um hverja og eina hér að neðan.  
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Mynd 3. Fjórar grunnstoðir hinnar formbundnu aðferðafræði 4DX. 

 

(McChesney o.fl., 2012, bls. 34; þýtt af Þóru Kristínu Sigurðardóttur). 

2.2.2.1 Að leggja áherslu á mikilvægasta markmiðið hverju sinni  

Fyrsta grunnstoðin miðar að því að leggja áherslu á mikilvægasta markmiðið hverju sinni 

(McChesney o.fl., 2012). Þessi regla getur verið ansi krefjandi fyrir stjórnendur því að 

auðvelt er að falla í þá gryfju að taka of mörg verkefni að sér. Þá fá þau verkefni sem skipta 

hvað mestu máli ekki næga athygli (Morris, 2019). Með 4DX aðferðafræðinni er þá ráðlagt 

að viðkomandi finni sér eitt til þrjú mikilvæg markmið þar sem eingöngu er einblínt á þau 

fyrir utan þau daglegu verkefni sem þarf að sinna.  

Þau teymi sem einblína mest á tvö til þrjú mikilvæg markmið í einu eru líklegri til að ná 

framúrskarandi árangri í öllum markmiðum sínum en þau teymi sem einblína um of á 

fjögur til tíu mikilvæg markmið ná einungis framúrskarandi árangri í einu til tveimur 

markmiða sinna. Þau teymi sem síðan einblína á ellefu eða fleiri mikilvæg markmið ná að 

öllum líkindum ekki árangri í neinu þeirra. Þegar lögð er áhersla á svona mörg mikilvæg 

markmið í einu getur það orðið mjög villandi fyrir starfsfólk sem endar á því að enginn 

veit í raun hvaða markmið eigi að einbeita sér að (McChesney o.fl., 2012; Safford og 

Kratofil, 2013).  

Stjórnendur eiga oft erfitt með að taka inn þessa hugsun, að einblína aðeins á eitt til 

þrjú mikilvæg markmið í einu þar sem þeir eru oft mjög metnaðarfullir og skapandi. Því 
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getur stærsta áskorunin fyrir þá verið sú að segja nei við góðum hugmyndum. Það þarf 

ekki endilega að útiloka þær hugmyndir en mögulega bíða með þær (McChesney o.fl., 

2012; Morris, 2019; Schawbel, 2012). 

Byrjað er á því að ákveða hvert mikilvægasta markmiðið er sem kallast stríð (e. wars) 

og eru yfirmarkmið starfseminnar. Undir því markmiði eru síðan undirmarkmið sem 

kallast orrustur (e. battles) og þarf hver orrusta að hafa jákvæð áhrif á stríðið sem er í 

gangi. Ávallt þarf að vera skýr endapunktur til að starfsfólk sé ekki í neinum vafa hvenær 

hverju verkefni /stríði er lokið og hvenær markmiðum hefur verið náð. Mikilvægt er fyrir 

fyrirtæki að einblína og setja mikinn eldmóð í fyrstu grunnstoðina því hún er leiðarljósið 

svo allar hinar þrjár grunnstoðirnar beri árangur (McChesney o.fl., 2012).  

2.2.2.2 Að skilgreina aðgerðir sem hreyfa við mikilvægustu markmiðunum  

Önnur grunnstoðin felst í því að skilgreina aðgerðir sem hreyfa við mikilvægustu 

markmiðunum og samkvæmt aðferðafræðinni eru nýttir tveir mælikvarðar til þess. Þeir 

kallast tafa (e. lag) mælikvarði og leiðandi (e. lead) mælikvarði (McChesney o.fl., 2012). 

Mælikvarðinn er snýr að töfum segir til um hvort mikilvægasta markmiðinu sé náð eða 

ekki, en leiðandi mælikvarðinn segir til um hversu líklegt sé að mikilvægasta markmiðinu 

verði náð. Það er því ekki hægt að breyta útkomunni um hvort orðið hafa tafir á verkinu 

en það er hægt hvað leiðandi mælikvarðann varðar (McChesney o.fl., 2012; Safford og 

Kratofil, 2013).  

Til að auka skilning er hægt að setja þetta í samhengi við viðhald á bíl. Þú ræður ekki 

hversu oft bíllinn þinn bilar úti á þjóðvegi og það samsvarar mælikvarðanum um þær tafir 

sem verða. Þú getur hins vegar stjórnað því hversu oft þú ferð með hann í viðgerð til að 

viðhalda bílnum sem samsvarar leiðandi mælikvarða. Því meira sem þú einbeitir þér að 

leiðandi mælikvarðanum og viðheldur bílnum, því síður bilar hann úti á þjóðvegi. Því meiri 

athygli sem undirmarkmiðin fá, sem hreyfa við mikilvægustu markmiðunum, þeim mun 

líklegra er að þau náist og sýni árangur (McChesney o.fl., 2012; Morris, 2019).  

Samkvæmt aðferðafræði 4DX setja stjórnendur ekki upp lista með undirmarkmiðum 

eða skuldbindingum sínum, sem endast einhverja mánuði, heldur eru sett fram dagleg 

eða vikuleg undirmarkmið eða skuldbindingar. Teymi eða starfsfólk ákveða hverju sinni 

hver þau munu verða út frá því hvað talið er mikilvægast og muni hreyfa hvað mest við 

mikilvægustu markmiðum starfseminnar (McChesney o.fl., 2012). 
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2.2.2.3 Að nýta stigatöflur til að fylgjast með framgangi mála 

Til að þriðja grunnstoðin beri árangur þarf starfsfólk að vera með sína mælikvarða um 

tafir og leiðandi markmið á hreinu og hafa skilning á þeim. En þriðja grunnstoðin snýst um 

að nýta stigatöflu til að fylgjast með framgangi mála hvað markmið og skuldbindingar 

varða (McChesney o.fl., 2012). Það er nokkuð ljóst að við mannfólkið vinnum með öðrum 

hætti þegar þarf að halda utan um stöðu mála, líkt og með stigatöflu. Þessi aðferð er farin 

til þess að einfalda öllu starfsfólki að hafa eftirlit með hvernig þeirra undirmarkmið eða 

skuldbindingar ganga (McChesney o.fl., 2012; Morris, 2019). Ef ekki er fylgst með stöðu 

mála á þennan máta munu markmiðin að öllum líkindum hverfa inn í daglegar 

annir/hvirfilvind fyrirtækisins (McChesney o.fl., 2012; Morris, 2019; Safford og Kratofil, 

2013).  

Þegar stigatafla er hönnuð er mikilvægt að hún sé einföld og því oft gott að teymin sjálf 

hanni sína eigin töflu. Einnig þarf hún að vera auðsjáanleg svo allir geti fylgst auðveldlega 

með stöðu mála og á henni þurfa að vera mælikvarðar um tafir og leiðandi mælikvarða. 

Að lokum þarf hún að sýna hvort teymið sé að vinna eða tapa. Þegar talað er um að vinna 

er átt við að teyminu gangi vel að ná fram sínum undirmarkmiðum, en ef það er að tapa 

þá skila orrusturnar ekki sínu og hafa ekki jákvæð áhrif á stríðið og gætu teymi þá þurft 

að endurskoða sínar orrustur. Það eitt og sér, að allir starfsmenn sjái framgang markmiða 

á ofangreindan hátt, getur gert það að verkum að þeir verði samvinnuþýðari og hafa meiri 

áhuga á því að sinna sínum markmiðum og nái árangri (McChesney o.fl., 2012; Schawbel, 

2012). 

2.2.2.4 Að halda teyminu ábyrgu fyrir árangri 

Í grunnstoðum eitt, tvö og þrjú er einblínt á skýrleika um markmið og skuldbindingar á 

meðan fjórða grunnstoðin snýr að því að gera teymið ábyrgt fyrir árangri (McChesney 

o.fl., 2012; Schawbel, 2012). Hún gengur út á vikulega fundi sem hvert teymi heldur alltaf 

á sama tíma og á hann aðeins að taka um 20 til 30 mínútur (McChesney o.fl., 2012; Safford 

og Kratofil, 2013). Tilgangur fundanna er markmiðasetning og er ekki ætlast til að neitt 

annað umræðuefni sé á dagskrá á tilteknum fundum. Innihald þeirra er ávallt það sama. 

Teymið kemur saman og hver starfsmaður lýsir framgangi sinna skuldbindinga sem hann 

hefur sett sér vikuna á undan. Farið er yfir stöðuna á stigatöflu, bæði hvað gengur vel og 

hvað ekki. Að lokum setur hver starfsmaður fram nýja skuldbindingu sem er hans 
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markmið, sem hefur jákvæð áhrif á mikilvægasta markmiðið sem er í gangi hverju sinni 

(McChesney o.fl., 2012). 

2.2.2.5 Innleiðing á aðferðafræði 4DX  

Stjórnendur eru yfirleitt mjög fljótir að tileinka sér hina formbundnu aðferðafræði 4DX en 

það þýðir ekki að innleiðing aðferðarinnar sé alltaf auðveld (McChesney o.fl., 2012; 

Schawbel, 2012). Mikilvægt er að innleiða aðferðafræði 4DX sem ferli en ekki viðburð sem 

tekur enda. Þá er einnig nauðsynlegt að stjórn og stjórnendur myndi teymi sem leiðir 

innleiðingu á aðferðafræðinni sem samanstendur af öllum þeim einstaklingum sem hafa 

jákvæð áhrif á mikilvægasta markmið fyrirtækisins. Innan hvers teymis þarf síðan að vera 

einn teymisstjóri sem eftir viðeigandi þjálfun kynnir fyrir öllum einstaklingum innan 

fyrirtækja aðferðafræði 4DX, eða fyrir þeim sem koma að verkefninu. Að þeir tileinki sér 

hana (McChesney o.fl., 2012). Teymisstjórinn sem valinn er þarf að vera vel liðinn innan 

fyrirtækisins og hrífa fólk með sér (McChesney o.fl., 2012; Rajan o.fl., 2015).  

Þegar innleiðing á aðferðafræði 4DX fer fram er nauðsynlegt að fyrirtæki fylgi sex 

skrefum til að ná sem mestum árangri. Í skrefi eitt þarf að taka ákvörðun um hvert 

mikilvægasta markmið fyrirtækisins muni verða. Þar á eftir þurfa stjórnendur hvers teymis 

að ákveða hvert leiðandi markmið teymisins eigi að vera, og er skref tvö því oft 

teymisstjórum erfitt. Í skrefi þrjú eiga teymisstjórar að hafa fengið fullnægjandi kennslu í 

að kynna og leiða teymi sitt í gegnum innleiðinguna á aðferðafræði 4DX. Skref fjögur helst 

í hendur við skref þrjú þar sem teymisstjórar og teymi hefjast handa. Þá er starfsfólki 

innan hvers teymis gefið svigrúm til að hafa skoðanir á leiðandi markmiðum teymisins. 

Fyrstu fjögur skref innleiðingar á aðferðafræði 4DX taka sex til átta vikur en skref fimm og 

sex taka allt að þrjá til fjóra mánuði. Í fimmta skrefi byrja teymin að vinna að sínum 

markmiðum og setja sér vikulegar skuldbindingar sem hafa jákvæð áhrif á mikilvægustu 

markmið fyrirtækisins. Sjötta skref snýr að fundum sem haldnir eru hvern ársfjórðung þar 

sem teymisstjórar, stjórnendur og stjórn félags koma saman. Að hittast hvern ársfjórðung 

er nægur tími til að sjá árangur í fyrirtækinu og geta þessir fundir verið ákveðinn 

drifkraftur fyrir æðsta mann fyrirtækisins til að halda aðferðafræðinni á lofti (McChesney 

o.fl., 2012).  
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2.3 Þátttakendur við stefnumótun 

Bæði gerð stefna og framkvæmd innleiðingar verða að miklu leyti til út frá samskiptum 

einstaklinga innan fyrirtækja (Mantere, 2016; Samra-Fredericks, 2003), hvernig þeir 

einstaklingar skilja umhverfi sitt og er stefnan byggð á sameiginlegum skilningi allra á 

framtíð fyrirtækja (Samra-Fredericks, 2003).  

Stefnumótendur (e. strategy makers) koma að gerð stefna, en hvaða einstaklingar það 

eru fer eftir því hvort stefnan sé áætlað eða sjálfsprottið ferli. Ef stefna er áætluð þá hefur 

það tíðkast að æðsti maður fyrirtækis komi að gerð hennar (Hrebiniak, 2006; Martin, 

2010a). Þá koma æðstu stjórnendur að ákvarðana- og aðgerðatöku stefnumótunar (Kazmi 

og Pillania, 2008; Radomska og Kozyra, 2020). Þetta virðist vera algengt ef niðurstöður 

rannsóknar Martin (2010a) eru skoðaðar en 59% þátttakenda í rannsókn hans taldi æðsta 

mann fyrirtækis koma að gerð stefna meðan neðri lög fyrirtækis sæju um að innleiða og 

tileinka sér nýjar breytingar. Á Íslandi er einnig algengast að stjórn og stjórnendur komi 

að gerð stefnu (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011). Ef hins vegar stefnumótun fyrirtækja 

er sjálfsprottin geta stefnumótendur gegnt stöðum víðs vegar um fyrirtæki þar sem allir 

einstaklingar geta haft áhrif á mótun stefnu og skuldbundist henni (Aaltonen og Ikävalko, 

2002).  

Mestur árangur við innleiðingu næst ef sömu einstaklingar koma að gerð stefnu og 

framkvæmd við innleiðingu hennar. Í ljósi þess er því mikilvægt að stefnumótendur 

skipuleggi framkvæmd innleiðingar strax í upphafi en hugsi það ekki sem part af ferlinu, 

sem megi bíða betri tíma (Hrebiniak, 2006). Þá er innleiðing stefnu ein af lykilábyrgðum 

stjórnenda (Hrebiniak, 2013). Mikilvægt er að fá sem flesta einstaklinga innan fyrirtækja 

að borðinu, bæði hvað varðar gerð hennar og innleiðingu (Aaltonen og Ikävalko, 2002; 

Alexander, 1985; Mantere, 2016). Þá geta stjórnendur þurft að líta á sig sem jafninga 

annarra einstaklinga innan fyrirtækja svo allir tileinki sér breytingar í sameiningu, því 

framkvæmd innleiðingar krefst skuldbindingar og ástríðu, sama hvaða stöðu viðkomandi 

gegnir innan fyrirtækis (Hrebiniak, 2006). Með því að fá sem flesta einstaklinga með í 

mótun stefnu og breytingar finna starfsmenn fyrir því að þeir séu þátttakendur í 

stefnumótuninni, sem gerir framkvæmd við innleiðingu auðveldari (Alexander, 1985). 

Ekki eru allir einstaklingar hins vegar hæfir til að leiða innleiðingu nýrra breytinga á 

sannfærandi hátt (Boje, 1991; Watson og Bargiela-Chiappini, 1998). Samkvæmt Samra-
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Fredericks (2005) þurfa þeir einstaklingar sem koma að innleiðingu stefnu að búa yfir 

fjórum einkennum til að hafa áhrifarík áhrif á innleiðingarferlið. Í fyrsta lagi þurfa þeir að 

búa yfir trúverðugleika, það er að geta miðlað sönnum upplýsingum á sannfærandi hátt 

til allra hlustenda. Í öðru lagi þurfa þeir að hafa hæfni til að sannfæra hlustendur um 

réttmæti þeirra upplýsinga sem er miðlað. Í þriðja lagi þurfa þeir að vera einlægir í 

samskiptum og í fjórða lagi að hafa hæfni til að geta miðlað upplýsingum á skiljanlegan 

hátt. 

Þátttakendur við mótun stefnu og við framkvæmd innleiðingar geta líka leynst 

víðsvegar um fyrirtæki og haft áhrif á ferlið án þess að viðkomandi sé settur í þá stöðu. 

Oft er um að ræða einstaklinga sem hafa áhrif þegar upp koma vandamál tengd mótun 

stefnu og framkvæmd við innleiðingu og kallast þeir þá meistarar (e. champions) 

stefnunnar. Þessir einstaklingar koma ekki frá fyrirtækjaelítunni og geta haft áhrif hvað 

varða vandamál tengd velgengni, árangri og líftíma innan fyrirtækja sem og varðandi þær 

stefnumótandi ákvarðanir sem teknar hafa verið. Þá falla þau vandamál sem 

einstaklingarnir hafa áhrif á ekki undir þeirra skyldur né ábyrgð (Mantere, 2016). 

Meistarar stefnu geta haft það mikil áhrif að mörk stefnunnar verði endurskrifuð þar sem 

þeir hafa oft áhrif á skilning næsta yfirmanns, samstarfsaðila eða undirmanns (Mantere, 

2016; Whittle o.fl., 2015). Til þess að einstaklingar geti verið meistarar sinnar stefnu þurfa 

þeir að hafa aðgang að upplýsingum og hafa vald sem leyfir þeim að taka ákvarðanir til að 

láta hlutina gerast. Þá koma þeir sínum hefðum og venjum áleiðis innan síns fyrirtækis og 

geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á árangur og menningu fyrirtækja. Í þeim 

fyrirtækjum þar sem stefna er sjálfsprottin hafa mun fleiri einstaklingar þessi áhrif 

(Mantere, 2016).  

2.3.1 Þátttaka stjórnenda  

Færni stjórnenda er yfirleitt betri í gerð stefnu en við framkvæmd innleiðingar stefnu. 

Ástæða þess er sú að áherslan í kennslu liggur í mótun stefnu en ekki innleiðingu hennar 

(Hrebiniak, 2006; Kazmi og Pillania, 2008). Ef æðsti maður í fyrirtæki er sá eini sem kemur 

að gerð stefnu getur það leitt til þess að erfitt verði að fá aðra starfsmenn með í 

innleiðingu hennar og að tileinka sér breytingarnar (Alexander, 1985). Það getur því haft 

jákvæð áhrif á innleiðingu stefnu ef aðrir einstaklingar innan fyrirtækja koma einnig að 

gerð hennar. Þá er hægt að byggja upp þá tilfinningu að starfsmönnum líði eins og þeir 
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hafi verið þátttakendur við mótun stefnunnar sem auðveldar framkvæmd við innleiðingu 

hennar (Aaltonen og Ikävalko, 2002). Því getur verið nauðsynlegt fyrir stjórnendur að hafa 

góðan hóp starfsmanna sér við hlið við gerð hennar (Alexander, 1985; Mantere, 2016; 

Olivier og Schwella, 2018). Samkvæmt Hrebiniak (2006) er einnig mikilvægt að 

stjórnendur vinni stefnumótun í samráði við eignarhald og stjórn síns fyrirtækis, það er 

að segja selji þeim sína hugmynd um að breytingar séu af hinu góða.  

Það hefur tíðkast að stjórnendur fyrirtækja komi ábyrgð við innleiðingu yfir á næsta 

undirmann sem lætur hann um að framkvæma stefnuna (Aaltonen og Ikävalko, 2002; 

Hrebiniak, 2006; Olivier og Schwella, 2018). Samkvæmt Olivier og Schwella (2018) er 

ástæða þess sú að stjórnendur upplifa oft að framkvæmdin sé ekki hluti af þeirra starfi og 

þeir láta þá í raun eins og þeir séu yfir aðra hafnir. Ef ábyrgð við innleiðingu er framseld 

til næsta undirmanns er upplýsingamiðlun stjórnenda gríðarlega mikilvæg til að áætluð 

stefna verði innleidd líkt og lagt var upp með. Ef upplýsingamiðlun er ábótavant er hætta 

á að stefnan verði önnur en lagt var upp með í upphafi. Það leiðir oft til ákveðinnar 

aftengingar milli mótunar stefnu og framkvæmdar við innleiðingu og þá mistekst 

framkvæmd hennar ævinlega (Aaltonen og Ikävalko, 2002; Hrebiniak, 2006). Samkvæmt 

rannsókn Salih og Doll (2013) er miðlun upplýsinga eitt helsta verkefni millistjórnenda, 

bæði þvert og niður fyrirtæki. Vegna staðsetningar þeirra innan fyrirtækja og þekkingar á 

starfseminni eru þeir betur til þess fallnir en stjórnendur að meta mögulega áskoranir við 

innleiðingu stefnu og geta þar af leiðandi einnig verið mikilvægir við gerð stefnu.  

2.3.2 Skilningsveita og skilningsmótun þátttakenda  

Balogun o.fl. (2015); Balogun og Johnson (2004, 2005) hafa sýnt fram á mikilvægi 

skilningsmótunar (e. sensemaking) og skilningsveitu (e. sensegiving) þegar kemur að 

framkvæmd við innleiðingu stefnu. Rannsóknir á skilningsmótun hafa farið ört vaxandi 

(Clark og Geppert, 2011; Cornelissen, 2012; Maitlis og Christianson, 2014), sem og áhrif 

hennar á stefnumótunarferlið (Gioia og Thomas, 1996; Maitlis og Christianson, 2014; 

Rerup og Feldman, 2011).  

Skilningsmótun verður til þegar einstaklingar reyna að ljá upplifunum sínum merkingu 

(Gioia og Thomas, 1996) og er fyrst og fremst um samtal og frásagnir milli einstaklinga að 

ræða, samtölin geta væði verið skrifleg og í töluðu formi, formleg og óformleg (Balogun 

og Johnson, 2005; Gioia og Chittipeddi, 1991). Skilningsveita hefur áhrif á skilningsmótun 
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einstaklinga (Balogun o.fl., 2014; Balogun og Johnson, 2004; Gioia og Chittipeddi, 1991). 

Því er mikilvægt að bæði skilningsmótun og skilningveita fari af stað um leið og 

framkvæmd við innleiðingu stefnu hefst (Clegg o.fl., 2020; Maitlis og Christianson, 2014). 

Stefnumótendur sem koma að gerð nýrra breytinga byrja á því að móta sér skilning  

áður en þeir ljá öðrum hagsmunaaðilum upplýsingar um þær og hafa þannig áhrif á þeirra 

skilningsmótun (Clegg o.fl., 2020; Karl. E. Weick, 1969). Skilningsmótun og skilningsveita í 

fyrirtækjum sem fara eftir sjálfsprottnu ferli tekur aldrei enda þar sem tíðar breytingar og 

hagræðingar eiga sér stað. Þar geta stjórnendur náð flóknum skilningi á umhverfi sitt sem 

síðar er miðlað í gegnum skilningsveitu til annarra hagsmunaaðila, sem getur veitt öryggi 

og skapað gott vinnuumhverfi (Maitlis, 2005).  

Skilningsmótun og skilningsveita í fyrirtækjum sem fara eftir áætluðu 

stefnumótunarferli er upphafið að skilningi stjórnenda og aðrir stefnumótendur móta sér 

skilning með því að kanna umhverfi sitt og þau vandamál sem upp kunna að koma (Gioia 

og Thomas, 1996; Maitlis, 2005). Fyrir aðra hagsmunaaðila er skilningsmótun mikilvæg til 

að byggja upp eigin sjálfsmynd (Pratt, 2000), þ.e. hvernig þeir skilja sín fyrirtæki (Dutton 

og Dukerich, 1991) og hvernig þeir bregðast við breytingum (Gephart, 1993; Maitlis, 

2005).  

Þar sem skilningsveita hefur áhrif á skilningsmótun einstaklinga er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir því hvað veldur ójafnvægi á milli einstaklinga sem veita upplýsingarnar og 

þeirra sem taka á móti þeim (Balogun o.fl., 2014; Clegg o.fl., 2020, bls. 417). Þeir 

einstaklingar sem miðla sínum skilning bera því mikla ábyrgð og getur stund og staður 

skipt þar miklu máli sem og orðræðan sem er viðhöfð (Balogun o.fl., 2014; Ocasio o.fl., 

2015; Waldron o.fl., 2014).  

Samkvæmt Karl E. Weick o.fl. (2005) fer skilningsmótun eftir orðræðu, tali og 

samskiptum einstaklinga innan fyrirtækja. Aðstæður, fyrirtæki og umhverfi þeirra verða 

raunveruleikinn með samskiptum og tali. Stjórnun skiptir máli þegar kemur að því að 

breyta fyrirtækjamenningunni. Stjórnendur þurfa að hafa það hugfast hvernig best sé að 

upplýsa starfsmenn á sem bestan hátt. Sögusagnir eru þá oft notaðar sem tól til skilnings, 

sem getur opnað augu starfsmanna og annarra hagsmunaaðila að sjá mikilvægi breytinga. 

Þeir setja þá hlutina í samhengi, sem getur veitt þeim skilning á þeim breytingum sem 

fram undan eru og hvaða þátt þeir eiga í breytingarferlinu. Þegar sögur eru sagðar er 
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máluð upp mynd af framtíðinni með því að tengja saman fortíð, framtíð og nútíð. Einnig 

eru stundum ímyndaðar persónur notaðar til skilnings og stefnubreytingar oft kynntar út 

frá myndlíkingum (e. metaphors) til að ýta undir skilning hagsmunaaðila (Clegg o.fl., 2020, 

bls. 565). Áður en breytingar eru ákveðnar er farið yfir hvernig eldri ferlar voru gerðir með 

sögum og þeir síðan bornir saman við núverandi umhverfi fyrirtækja til að koma í veg fyrir 

að sömu mistök verði gerð oftar en einu sinni (Boje, 1991).  

2.3.3 Þátttaka stefnumótunarráðgjafa  

Stefnumótunarráðgjafar (e. strategy consultants) aðstoða fyrirtæki við mótun stefna. Þeir 

eru oft fengnir til þess að stýra þeirri vinnu sem felst í að móta stefnuna eða hluta af þeirri 

vinnu (Snjólfur Ólafsson, 2005). Þeir búa oft yfir ýmiss konar sérhæfingu og fer það eftir 

stöðu fyrirtækja hvernig ráðgjöf þörf er á (Delany, 1995; Montgomery, 2008).  

Stefnumótunarráðgjafar hafa stundum verið kallaðir eins konar sálfræðingar fyrirtækja 

því að þeir koma yfirleitt ekki inn í fyrirtæki af ástæðulausu. Þeir kynna til leiks samtöl, 

tæki og tól um komandi stefnumótun sem annars hefðu aldrei litið dagsins ljós. 

Stefnumótunarráðgjafar hjálpa stjórnendum og stefnumótendum að greina vandamál, 

ógnanir og tækifæri í ytra viðskiptaumhverfi sínu sem og vandamál innan fyrirtækja sem 

gefur þeim tækifæri á að endurskipuleggja og staðsetja sig í þeirra samkeppnisumhverfi 

(Clegg o.fl., 2020, bls. 457-458; Montgomery, 2008).  

Algengt er að stefnumótunarráðgjafar fylgi ekki framkvæmd innleiðingar eftir sem 

getur leitt til þess að gloppa myndast milli mótunar stefnu og framkvæmdar við 

innleiðingu stefnu (Delany, 1995). Til að koma í veg fyrir það er nauðsynlegt að fá sem 

flesta einstaklinga að borðinu við mótun stefnu til að auka eignarrétt og árangur 

(Alexander, 1985; Delany, 1995). Þá hafa stefnumótendur einnig skipts á að vera 

ráðgjafar, sem koma aðeins að mótun stefna, eða sem ráðgjafar sem fylgja einnig 

framkvæmd innleiðingar eftir, eða báðum ferlum (Delany, 1995). 
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2.4 Áskoranir við innleiðingu stefnu  

Líkt og rætt var hér að framan er innleiðingarferlið oft meiri áskorun fyrir fyrirtæki en 

mótun stefna (Aaltonen og Ikävalko, 2002; Alexander, 1985; Hrebiniak, 2006, 2013; 

Radomska og Kozyra, 2020). Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtækjum mistekst oft að innleiða 

meira en 70% nýrra stefna (Beer og Nohria, 2000; Kazmi og Pillania, 2008; Miller, 2001; 

Okumus, 2003). Ástæðan að baki þessarar háu tölu eru hinar ýmsu áskoranir sem verða 

á vegi stjórnenda við gerð og innleiðingu nýrrar stefnu (Beer og Nohria, 2000). Flestar 

áskoranir eru algildar og virðist tegund fyrirtækja ekki skipta máli, þar sem svipaðar 

áskoranir koma oft upp bæði hjá einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum (Al-Khouri, 

2014; Radomska og Kozyra, 2020).  

Áskoranir á borð við skort á þekkingu, lélega upplýsingamiðlun, óskýra stefnu, lélega 

samskiptahæfni, óljósa ábyrgð, rótgróna menningu, mótspyrnu starfsmanna og illa 

skipulagt fyrirtæki eru meðal þeirra fjölda áskorana sem koma upp við innleiðingu stefnu 

(Aaltonen og Ikävalko, 2002; Alexander, 1985; Hrebiniak, 2006, 2013; Kazmi og Pillania, 

2008; Radomska og Kozyra, 2020).  

Stjórnun er sú áskorun sem oftast er nefnd að sé sú erfiðasta þegar kemur að 

framkvæmd innleiðingar stefnu (Alexander, 1985; Hrebiniak, 2013; Olivier og Schwella, 

2018; Radomska og Kozyra, 2020), aðallega vegna þess að stjórnendur eru þeir aðilar sem 

koma að ákvarðana- og aðgerðartöku innan fyrirtækja (Kazmi og Pillania, 2008). 

Samkvæmt Porter (1996) er þekkingarleysi stjórnenda eitt helsta vandamál 

stefnumótunar. Að mati Hrebiniak (2006) eru stjórnendur betur til þess fallnir að hanna 

stefnur en að innleiða þær, því að áherslan í kennslu er mest á stefnumótun. Einnig er 

algengt að stjórnendur vanmeti þann tíma sem þarf til að innleiða stefnu (Aaltonen og 

Ikävalko, 2002; Alexander, 1985; McChesney o.fl., 2012). Samkvæmt rannsókn 

Alexanders (1985) voru 76% stjórnenda sammála því að ekki væri gert ráð fyrir nægilega 

löngum tíma til að innleiða nýjar breytingar. Innleiðing stefnu væri ávallt tímafrekari en 

stefnumótunin sem leiddi til þess að fyrirtæki þurftu oft og tíðum að sýna mikla 

þrautseigju og úthald (Hrebiniak, 2006, 2013; Kazmi og Pillania, 2008).  

Upplýsingamiðlun innan fyrirtækja var einnig talin mikil áskorun fyrir stjórnendur og 

jafnframt talin nauðsynleg til árangurs (Alexander, 1985). Í rannsókn Salih og Doll (2013) 

var miðlun upplýsinga oftast nefnd sem mesta áskorunin við innleiðingu nýrra breytinga. 
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Þá skipti magn upplýsinga ekki máli heldur skilningur þeirra einstaklinga sem tóku á móti 

upplýsingunum (Aaltonen og Ikävalko, 2002; Hrebiniak, 2006). Í rannsókn Martin (2010b) 

kom t.d. í ljós að 72% þátttakenda voru sammála því að skýrleiki stefnu skipti mestu máli 

þegar kæmi að innleiðingu stefnunnar en aðeins 57% þátttakenda gat skýrt stefnu síns 

fyrirtækis til fulls. Alls 37% þátttakenda gat skýrt hluta af stefnu síns fyrirtækis og 5% 

höfðu engan skilning á stefnunni. Óskýra stefnu var talið erfiðara að útkljá því neðar sem 

farið var í metorðastiga innan fyrirtækis (Aaltonen og Ikävalko, 2002).  

Að breyta menningu fyrirtækja var að mati Hrebiniak (2006) ein erfiðasta áskorun sem 

yrði á vegi stjórnenda. Menning gat haldið fyrirtækjum föstum í gömlum hjólförum og 

orðið til þess að þau stöðnuðu. Þó svo að fyrirtæki endurgerði sína stefnu  gæti menningin 

haldið í gamlar hefðir og komið í veg fyrir innleiðingu (Runólfur Smári Steinþórsson, 2020, 

bls. 115). Ef skortur væri á persónulegum hvötum fyrir starfsfólk til að tileinka sér nýjar 

breytingar gæti verið erfitt fyrir stjórnendur að fá þá einstaklinga með sér í lið og hafa 

sömu sýn á breytingar (Aaltonen og Ikävalko, 2002; Alexander, 1985; Olivier og Schwella, 

2018). Skortur á umbun og eftirfylgni gat einnig haft áhrif á hvatningu starfsfólks 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2020, bls. 96).  

Samkvæmt Drucker (2004) var mótspyrna starfsmanna gagnvart nýjum breytingum 

óhjákvæmilegur þáttur í framkvæmd við innleiðingu stefnu. Þá gat mikil mótspyrna 

myndast ef skortur væri á samskiptum innan fyrirtækja (Olivier og Schwella, 2018), því 

gátu skilningsmótunin og orðræðan skipt sköpum. Breytingar innan fyrirtækja voru þó 

óhjákvæmilega pólitískar ákvarðanir sem snerust oft og tíðum um völd þar sem 

einstaklingar gátu verið þátttakendur í komandi breytingum, sem leiddi til missis eða 

gróða (Clegg o.fl., 2020, bls. 568). Því var ótti við nýjar breytingar eðlilegur, sérstaklega 

hjá þeim sem ekki kæmu að gerð stefnunnar (Balogun og Johnson, 2004, 2005; Gioia og 

Chittipeddi, 1991; Gioia og Thomas, 1996). Mótspyrna starfsmanna gat oft verið sýnilegri 

í fyrirtækjum sem fylgdu sjálfsprottnu ferli þar sem stefnumótendur gátu sprottið upp alls 

staðar innan fyrirtækja (Mintzberg og Waters, 1985).  

Innleiðing stefnu tæki ekki aðeins lengri tíma heldur kallaði hún einnig á meiri 

mannskap, því að allir innan fyrirtækja þurftu að tileinka sér breytingarnar svo innleiðing 

bæri árangur (Hrebiniak, 2006, 2013). Að fá starfsmenn til að skuldbinda sig og tileinka 

sér nýjar breytingar gat reynst stjórnendum erfið áskorun (Hrebiniak, 2006; Mezias o.fl., 
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2001; Neilson o.fl., 2008; Olivier og Schwella, 2018). Skuldbinding stjórnenda gat þá verið 

gott fordæmi fyrir aðra að gera slíkt hið sama, sem gat komið í veg fyrir þá tregðu sem 

skapaðist (McChesney o.fl., 2012; Neilson o.fl., 2008). Ef ábyrgð starfsmanna og 

ákvörðunarréttur væru óljós gat verið erfitt að tileinka sér breytingar og því nauðsynlegt 

að allir starfsmenn vissu til hvers væri ætlast af þeim (Aaltonen og Ikävalko, 2002; 

Hrebiniak, 2013).  
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3 Aðferðafræði 

Í kaflanum hér að neðan verður fjallað um aðferðafræði rannsóknar þar sem færð eru rök 

fyrir vali á aðferð og viðmælendur kynntir. Þá verður framkvæmd rannsóknar, 

gagnasöfnun og úrvinnslu lýst en rannsókn þessi var framkvæmd eftir eigindlegum 

aðferðafræðum (e. qualitative research) þar sem gögnum var safnað með hálfopnum 

viðtölum. Úrvinnsla gagna var síðan unnin í anda grundaðrar kenningar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn er markmiðið að bera saman tvo hópa stjórnenda sem hafa farið ólíkar 

leiðir við innleiðingu stefnu. Annar hópurinn hefur beitt formbundinni alþjóðlegri 

aðferðafræði 4DX við innleiðingu stefnu sinnar meðan hinn hópurinn beitti engri 

aðferðafræði við innleiðingu hennar og er hún því sjálfsprottin. Formbundna 

aðferðafræðin 4DX hefur verið þróuð og fínstillt á undanförnum áratug af hundruðum 

fyrirtækja og yfir 126.000 teyma, en á bak við hana er alþjóðlega ráðgjafa- og 

þjálfunarfyrirtækið FranklinCovey. Á Íslandi vinnur FranklinCovey í samstarfi við 

ráðgjafafyrirtækið Expectus og um þessar mundir nýta á fimmta hundrað íslensk teymi 

aðferðafræðina í hverri viku með framúrskarandi árangri (FranklinCovey, e.d.). Vegna 

þess hversu mörg fyrirtæki og teymi nota aðferðafræðina vikulega á Íslandi með góðum 

árangri taldi rannsakandi áhugavert að nota hana til að bera saman þær áskoranir sem 

fyrirtækja verða fyrir við innleiðingu stefnu. Leitast verður eftir að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: „Mæta stjórnendur sömu áskorunum við innleiðingu stefnu hvort 

sem notuð er alþjóðlega þekkt aðferðafræði eða sjálfsprottin?“. Rannsókn sem þessi 

hefur ekki verið áberandi erlendis og ekki er vitað til þess að hún hafi verið framkvæmd 

hér á landi. 

Rannsóknin er unnin út frá eigindlegri aðferðafræði sem er best til þess fallin þegar 

rannsakandi leitast eftir að kafa dýpra ofan í þekkingu á efni sem lítið hefur verið skoðað 

áður (Kvale, 1996; Merriam, 2009; Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 

Rannsakandi taldi eigindlega aðferðafræði viðeigandi rannsóknarmáta í þessari ritgerð 

þar sem þær áskoranir sem stjórnendur standa frammi fyrir við innleiðingu stefna geta 
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verið margs konar og listinn því ekki tæmandi. Því hentar þessi rannsóknaraðferð vel þar 

sem viðmælendur fengu að ráða för að mestu leyti í svörum sínum. Það gerir rannsakanda 

kleift að hafa sem minnst áhrif á svör þeirra. Einnig hafa fáar rannsóknir verið 

framkvæmdar þar sem áskoranir við innleiðingu voru bornar saman milli tveggja hópa 

sem fara mismunandi leiðir við innleiðingu stefnu. Eigindleg aðferðafræði hentar því vel 

þegar rannsaka á rannsóknarefni sem er fyrsta sinnar tegundar.  

Samkvæmt Merriam (2009) er eigindleg aðferðafræði kerfisbundið ferli en þó ekki 

staðlað og má segja að eftirfarandi fjögur einkenni varpi ljósi á innihald aðferðafræðinnar. 

Fyrst og fremst er aðalrannsóknartækið rannsakandinn sjálfur og því er nákvæmni hans 

og smámunasemi mikilvægur partur af ferlinu. Annað einkenni aðferðafræðinnar er að 

rannsakandinn leitar ekki eftir hinum heilaga sannleika heldur nýtir hann aðferðafræðina 

til að skilja hvernig einstaklingar túlka aðstæður og hegðun sína út frá sinni eigin reynslu 

og upplifunum. Þannig geta einstaka upplifanir gefið skýrari mynd af rannsóknarefninu 

sem ekki er séð fyrir. Þriðja einkenni hennar er að ferlið er leiðandi og mikilvægt er fyrir 

rannsakandann að mæta viðfangsefninu á eins hlutlausan máta og mögulegt er. Það er 

gert með opnum huga þar sem rannsakandi ýtir til hliðar sinni eigin sérþekkingu og 

skoðunum eins og kostur er. Síðast en ekki síst þurfa eigindlegir rannsakendur að safna 

gögnum sem er oft gert meðal annars með viðtölum eða athugunum til að byggja upp 

hugmyndir, tilgátur og kenningar frekar en að rannsaka fyrir fram ákveðnar tilgátur líkt og 

lagt er upp með í megindlegum rannsóknum (e. quantitative research).  

Niðurstöður eigindlegra rannsókna eru því oft settar fram sem texti eða myndir ólíkt 

niðurstöðum þar sem stuðst er við töluleg gögn (Merriam, 2009). Rannsakanda er ljóst að 

ekki eru allir á einu máli um áreiðanleika eigindlegra rannsókna og hafa vinnubrögð þeirra 

verið gagnrýnd fyrir að vera ekki nægilega vísindaleg þar sem niðurstöður greininga eru 

aðeins byggðar á túlkun rannsakanda og áreiðanleikinn því ekki nægur. Þessu mótmælti 

Kvale (1996) á sínum tíma og hélt hann því fram að rannsóknarsamtöl bættu við 

vísindalega þekkingu með kerfisbundnum hætti svo lengi sem aðferðafræðinni væri fylgt 

eftir.  

3.2 Framkvæmd rannsóknar og val á viðmælendum 

Eigindlegar rannsóknir eru byggðar á litlum úrtökum þar sem enginn einn ákveðinn fjöldi 

viðmælenda er réttari en annar. Úrtak rannsóknar er því ákveðið út frá því hvenær mettun 
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sem svarar rannsóknarspurningunni næst (Kvale, 1996; Merriam, 2009). Viðmælendur 

þessarar rannsóknar voru valdir af handahófi vegna stöðu þeirra innan fyrirtækja en 

rannsakandi taldi stjórnendur geta gefið bestu innsýn í þær áskoranir sem upp kynnu að 

koma innan fyrirtækja við innleiðingu stefna og þar sem stjórnendur koma bæði að 

ákvarðana- og aðgerðartöku innan fyrirtækja (Kazmi og Pillania, 2008; Radomska og 

Kozyra, 2020). Leiðbeinandi verkefnisins er Þröstur Olaf Sigurjónsson og var það í hans 

verkahring að benda rannsakanda á viðmælendur í samstarfi bæði við ráðgjafafyrirtækið 

Expectus og ráðgjafann Jón Garðar Hreiðarsson. Alls tók rannsakandi viðtöl við átta 

viðmælendur frá stórum íslenskum fyrirtækjum, eftir mælikvörðum hér á landi.  

Fyrstu þrír viðmælendurnir komu frá fyrirtækjum sem mótuðu sínar stefnur með 

aðstoð stefnumótunarráðgjafans Jóns Garðars Hreiðarssonar en þeir innleiddu stefnur 

sínar ekki eftir neinni ákveðinni aðferðafræði. Það má því segja að innleiðing þeirra sé 

sjálfsprottin. Seinni fimm viðmælendurnir komu frá fyrirtækjum sem mótuðu sínar 

stefnur innanhúss en innleiddu þær samkvæmt formbundinni aðferðafræði 4DX, bæði 

mótun stefnu og framkvæmd innleiðinga. Ástæðan á bak við ósamræmi hópanna var sú 

að viðmælendur sjö og átta komu frá sama fyrirtæki og viðmælandi fjögur. Þá var 

viðmælandi fjögur forstjóri en viðmælendur sjö og átta voru í stýrihópi. Rannsakandi mat 

það sem svo að viðmælendur sjö og átta tilheyrðu hópi stjórnenda, að því leyti að þeir 

komu að ákvarðanatöku og leiddu innleiðingu á aðferðafræði 4DX. Aðrir viðmælendur 

voru annaðhvort framkvæmdastjórar eða forstjórar. Sökum þess hve smátt úrtak 

rannsóknarinnar var voru öll persónugreinanleg einkenni, líkt og nöfn, heiti vinnustaðar 

og aldur ekki gefið upp. Til að tryggja nafnleynd viðmælenda var ákveðið að gefa þeim 

númer og í töflu 2 er hægt að fá betri innsýn í viðmælendur.  

Undirbúningur rannsóknar og framkvæmdin stóð frá maí til september 2020, þar sem 

hálfopin viðtöl (e. semi-structured) voru tekin til að afla gagna. Haft var samband við alla 

viðmælendur í gegnum tölvupóst þar sem þeim var gefinn kostur á að velja stað og stund 

viðtala. Öll viðtölin nema eitt fóru fram á vinnustað viðmælenda þar sem gefið var leyfi 

fyrir upptöku viðtala, en mikilvægt var að viðmælendum liði vel og væru öruggir í sínu 

viðtalsumhverfi (Merriam, 2009). Viðtal við viðmælanda sex fór aftur á móti fram 

símleiðis vegna heimsfaraldursins Covid-19 og tók viðmælandi fyrir að viðtalið yrði tekið 
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upp. Rannsakandi fékk hins vegar leyfi til þess að skrá niður punkta og vísa í þá í 

niðurstöðum rannsóknar.  

Áður en viðtöl hófust skrifuðu allir viðmælendur nema viðmælandi sex undir svokallað 

kynningar- og samþykktareyðublað, sem rannsakandi hannaði út frá siðareglum Háskóla 

Íslands (Háskóli Íslands, 2019). Þar er viðmælendum kynnt markmið verkefnisins sem og 

atriði sem veita innsýn í ætlunarverk rannsakanda út frá niðurstöðum viðtala. 

Rannsakandi útbjó sérstakt kynningar- og samþykktareyðublað fyrir viðmælanda sex, sem 

var samþykkt. En bæði samþykktareyðublöðin má finna í viðauka 1.  

Hálfopin viðtöl eru samræður sem þjóna ákveðnum tilgangi og eru sett upp á ákveðinn 

hátt (Kvale, 1996; Merriam, 2009). Umræðuefnið er hér fyrir fram ákveðið þar sem 

rannsakandi notar viðtalsramma sér til stuðnings til að halda sér og viðmælanda á réttri 

braut, en þó spretta viðtölin upp á staðnum og eru ekki ákveðin fyrir fram. Þó að 

rannsakandinn stýri samtalinu með viðtalsrammanum er nauðsynlegt að hann sé 

sveigjanlegur og leyfi viðmælandanum að stjórna ferðinni með sínum upplifunum (Kvale, 

1996; Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Gögn sem fengin eru úr 

hálfopnum viðtölum eru í raun skynjun á raunveruleikanum, sem er byggður á 

síbreytilegum túlkunum viðkomandi (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003).  

Lengd viðtala má sjá í töflu 1 en meðallengd viðtala var um 45 mínútur, sé miðað við 

lengd upptöku en 356 mínútur voru alls hljóð- og afritaðar. Öllum gögnum var safnað 

saman og haldið til haga svo óviðkomandi aðilar kæmust ekki í þau (Háskóli Íslands, 2019). 

Í öllum viðtölum nýtti rannsakandi sér viðtalsramma sem hannaður var áður en 

gagnaöflun hófst og var hann hafður til hliðsjónar. Bæði fyrir og eftir hvert viðtal skrifaði 

rannsakandi niður hugleiðingar til minnis. Nánar verður fjallað um viðtalsramma 

rannsóknarinnar hér að neðan. 
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Tafla 1. Kynning á viðmælendum rannsóknar. 

 

Viðmælandi 

 

Leið að mótun stefnu 

 

Leið að 

innleiðingu 

 

Dagsetning 

 

Lengd 

viðtala 

 

Starfstitill 

1. Stefnumótunarráðgjafi Sjálfsprottin 22.06.20 01:02 
Forstjóri 

2. Stefnumótunarráðgjafi Sjálfsprottin 24.06.20 01:11 
Framkvæmdastjóri 

3. Stefnumótunarráðgjafi Sjálfsprottin 25.06.20 32:23 
Forstjóri 

4. Innanhúss Aðferðafræði 

4DX 

06.07.20 40:40 
Forstjóri 

5. Innanhúss Aðferðafræði 

4DX 

10.07.20 42:20 
Forstjóri 

6. Innanhúss Aðferðafræði 

4DX 

03.09.20 42:53 
Framkvæmdastjóri 

7. Innanhúss Aðferðafræði 

4DX 

14.07.20 37:53 
Lögfræðiráðgjafi 

8. Innanhúss Aðferðafræði 

4DX 

14.07.20 37:53 
Verkefnastjóri 
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3.3 Viðtalsrammi  

Við upphaf rannsóknar var hannaður viðtalsrammi í anda grundaðrar kenningar, sem 

notaður var til stuðnings í hálfopnu viðtölunum. Grundvallaratriði í gerð slíks 

viðtalsramma er að rannsakandi geri sér grein fyrir að ekki sé verið að yfirheyra 

viðmælendur (Merriam, 2009). Hann nýtir rammann sem hjálpartæki til að gæta þess að 

umræðuefni viðtalsins sé um viðfangsefni rannsóknarinnar en stýrir umræðum ekki 

umfram það (Kvale, 1996; Merriam, 2009).  

Líkt og getið er hér að framan hefur rannsókn sem þessi ekki verið framkvæmd áður 

svo rannsakandi viti af og því ekki til nákvæmt mælitæki. Við gerð viðtalsramma kynnti 

rannsakandi sér fræðasviðið og nýtti sér síðan ákveðnar rannsóknir, bæði eigindlegar og 

megindlegar við gerð spurninga. Áður en viðtalsramminn var tekinn í notkun fékk 

rannsakandi álit bæði frá ráðgjöfum Expectus, frá ráðgjafanum Jóni Garðari Hreiðarssyni 

og leiðbeinanda þessarar rannsóknar. Í töflu 2 hér að neðan má sjá hvaðan uppruni 

hverrar spurningar kom. Ákveðið var að nýta bæði aðrar rannsóknir sem hafa verið 

framkvæmdar og fá álit þessara sérfræðinga við gerð viðtalsrammans til að styrkja 

réttmæti rannsóknarinnar. Hann breyttist örlítið þegar viðtöl við viðmælendur sjö og átta 

fóru fram vegna stöðu þeirra innan fyrirtækja. Viðtalsrammana báða má finna í viðauka 

2.  
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Tafla 2. Uppruni viðtalsrammi þessarar rannsóknar. 

Spurningar í 

viðtalsramma 

 

Uppruni 

1.  (Aaltonen og Ikävalko, 2002) 

2.  (Aaltonen og Ikävalko, 2002) 

3.  (Aaltonen og Ikävalko, 2002) 

4.  Rannsakandi þessarar rannsóknar  

5.  (Hrebiniak, 2006) 

6.  Stefnumótunarráðgjafinn Jón Garðar Hreiðarsson 

7.  (Salih og Doll, 2013) 

8.  (Salih og Doll, 2013) 

9.  (Aaltonen og Ikävalko, 2002; McChesney o.fl., 2012; Salih og Doll, 2013) 

10.  (Hrebiniak, 2006; McChesney o.fl., 2012) 

11.  (Aaltonen og Ikävalko, 2002; McChesney o.fl., 2012) 

12.  (McChesney o.fl., 2012) 

13.  Leiðbeinandi þessarar rannsóknar 

14.  (Hrebiniak, 2006) 

15.  (Hrebiniak, 2006) 

16.  (Aaltonen og Ikävalko, 2002; Hrebiniak, 2006; McChesney o.fl., 2012; 

Neilson o.fl., 2008; Salih og Doll, 2013) 

17.  Rannsakandi þessarar rannsóknar  

18.  (McChesney o.fl., 2012) 

19.  Leiðbeinandi þessarar rannsóknar 

20.  Leiðbeinandi þessarar rannsóknar 

21.  Rannsakandi þessarar rannsóknar 
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3.4 Úrvinnsla gagna  

Gagnasöfnun og greining gagna var framkvæmd í anda grundaðrar kenningar, sem þeir 

félagar Barney Glaser og Anselm Strauss lögðu fram árið 1967 (Merriam, 2009; Strauss, 

1987). En sú kenning er ákveðinn stíll að þeirra mati frekar en aðferð sem hægt er að 

fylgja eftir þegar eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar (Merriam, 2009; Strauss, 

1987). Stíllinn byggist ekki á því að fara af stað með fyrir fram mótaða kenningu heldur 

verður kenningin til út frá gögnunum. Grunduð kenning samanstendur af kerfisbundnum 

en sveigjanlegum viðmiðum hvernig eigi að safna og greina gögnin sem síðan eru notuð 

til að fá fram kenningar (Merriam, 2009). 

Staða rannsakanda var að mestu hlutlaus þar sem hann var með engu móti tengdur 

viðmælendum rannsóknar. Hann lét eftir bestu getu ekki sínar skoðanir og viðhorf hafa 

áhrif á niðurstöður og við túlkun gagna. Rannsakandi safnaði gögnum saman með 

hálfopnum viðtölum, líkt og áður var sagt, sem voru síðan skrifuð niður orðrétt af 

upptöku, sem var í kjölfarið eytt, líkt og rannsakandi hafði lofað. Viðmælendum var síðan 

gefið númer í stað nafna til að gæta nafnleyndar. Að afritun lokinni voru viðtöl lesin og 

rýnt var í hverja málsgrein þar sem opin kóðun var framkvæmd. Opna kóðun má skilgreina 

sem ferli þar sem kóðarnir eru skrifaðir niður út frá gögnunum, sem hjálpar rannsakanda 

að koma auga á hvað í textunum skiptir í raun og veru máli (Merriam, 2009). Að opinni 

kóðun lokinni var farið yfir kóðana til þess að gæta sem mest réttlætis. Eftir það voru 

viðtölin skoðuð á nýjan leik þar sem reynt var eftir bestu getu að finna rauða þráðinn í 

svörum viðmælenda með því að bera tiltekin atvik úr ákveðnum viðtölum við innihald 

annarra viðtala. Því næst flokkaði rannsakandi kóðana í sex undirþemu og þar á eftir voru 

þau flokkuð undir þrjú aðalþemu eftir sameiginlegum viðfangsefnum og eiginleikum 

þeirra. Fyrsta aðalþema þessarar rannsóknar fékk heitið aðdragandi innleiðingar með 

undirflokkana hlutverk stjórnenda og stefnumótunarráðgjafar og formbundin innleiðing 

stefnu. Annað aðalþemað fékk heitið innleiðing stefnu með undirflokkana þátttakendur 

við mótun og innleiðingu stefnu og kynning stefnumótunar. Síðasta aðalþemað fékk heitið 

í kjölfar innleiðingar stefnu með undirflokkana eftirfylgni á innleiðingu stefnu og áskoranir 

við innleiðingu stefnu. En aðalþemun og undirflokkarnir þóttu lýsa niðurstöðum 

rannsóknarinnar best, eins og sjá má í niðurstöðukafla hér að neðan.  
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4 Niðurstöður  

Hér að neðan verður farið yfir helstu niðurstöður úr greiningu viðtalsgagna. Markmið 

rannsóknarinnar var, líkt og áður hefur verið sagt, að bera saman þær áskoranir sem 

stjórnendur verða fyrir við innleiðingu nýrra stefna. Lagt var upp með 

rannsóknarspurninguna „Mæta stjórnendur sömu áskorunum við innleiðingu stefna 

hvort sem notuð er alþjóðlega þekkt aðferðafræði 4DX eða sjálfsprottin?“ Líkt og áður 

hefur komið fram hefur slík rannsókn ekki verið framkvæmd á Íslandi svo rannsakandi viti 

og því liggur ekki fyrir hvort munur sé á þeim áskorunum sem stjórnendur verða fyrir við 

innleiðingu nýrra stefna.  

Fjallað verður um þau þemu sem birtust við greiningu og yfirferð viðtalsgagna og er 

kaflanum skipt upp eftir þeim. Aðalþemun fengu heitin aðdragandi innleiðingar, 

innleiðing stefnu og í kjölfar innleiðingar stefnu. Byrjað er ávallt á því að fjalla um svör 

viðmælenda eitt, tvö og þrjú sem mótuðu stefnu með aðstoð stefnumótunarráðgjafa og 

innleiddu stefnu á sjálfsprottinn máta. Þar á eftir er fjallað um svör viðmælenda fjögur, 

fimm, sex, sjö og átta sem mótuðu stefnu innanhúss og innleiddu stefnu eftir 

formbundinni aðferðafræði 4DX. Í lok kaflans eru helstu niðurstöður rannsóknar teknar 

saman í máli og töflum.  

4.1 Aðdragandi innleiðingar  

Þemað aðdragandi innleiðingar fékk tvo undirflokka hlutverk stjórnandans og 

stefnumótunarráðgjafar og formbundin innleiðing stefnu. Innihald þessara undirþema 

greindi meðal annars frá því hvert hlutverk stjórnenda væri þegar kæmi að gerð og 

framkvæmd stefnumótunar og viðhorf viðmælenda að nýta sér aðstoð 

stefnumótunarráðgjafa annars vegar og hins vegar að nota formbundna aðferðafræði við 

innleiðingu stefnu. En hér að neðan verður fjallað um hvern og einn undirflokk ítarlega.  

4.1.1 Hlutverk stjórnandans 

Hér að neðan verður fjallað um hvert hlutverk viðmælenda var þegar kom að 

stefnumótunarferlinu. Allir viðmælendur nefndu á einn eða annan hátt að þeir bæru 

ábyrgð á framkvæmd við innleiðingu stefnu. Viðmælandi eitt talaði um að starf hans 

snerist um það að mestu leyti að miðla upplýsingum til starfsmanna. Þá upplýsti hann 
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starfsmenn hver stefna fyrirtækis væri og hvaða breytingar væru fram undan, líkt og hann 

orðaði hér: 

Mitt hlutverk er að vera alltaf að tala um þetta, þú veist […]. Það er kannski 
svona stærsta pælingin að vera bara að tala um þetta og útskýra hvað þetta 
þýðir […]. Þannig við erum alltaf bara að tala um breytingar, breytingar, 
breytingar. Vera góð í að breytast, þú veist vera bara fljót að aðlagast , fljót að 
taka ákvarðanir og fljót að breytast. 

Svar viðmælanda þrjú var á svipuðum nótum nema hann notaði annað orðalag. Hans 

starf fólst í því að hvetja starfsfólk áfram og dýpka þeirra skilning á því að stefnubreytingar 

væru á döfinni. Viðmælandi þrjú orðaði þetta á eftirfarandi hátt: 

Mjög stórt hlutverk finnst mér vera svona að mótivera hópinn, að passa að 
þau séu öll vel stemmd og dýpka skilning þeirra á því af hverju verið er að gera 
þetta. 

Viðmælendur tvö og þrjú nefndu báðir að hluti af þeirra starfi snerist um að móta 

aðferðafræði og vinna úr þeim hráefnum sem fengust úr ferlinu. En þá nefndi viðmælandi 

tvö:  

Mitt hlutverk er svona í fyrsta lagi að leggja til hvernig við vinnum 
stefnumótunina, þá hvernig ferlið er. 

Viðmælendur fjögur og fimm töluðu báðir um mikilvægi þess að drepa ekki niður 

frumkvæði starfsmanna og leyfa þeim að láta ljós sitt skína og ganga eins langt og þeir 

leggðu upp með. En viðmælandi fjögur orðaði það á eftirfarandi hátt og viðmælandi fimm 

svaraði svipað: 

Mitt hlutverk var ábyrgðarmaður fyrst og fremst eins og ég sagði áðan að það 
sem þarf að passa í því þegar maður er ábyrgðarmaður og gegnir því starfi er 
að passa að drepa ekki frumkvæði og drepa ekki keppnisskap […] ef að fólk vill 
fara lengra þá styð ég það. 

Viðmælandi fimm bætti þó við að hann upplifði starf sitt þegar kom að 

stefnumótunarferlinu ekki vera mjög frábrugðið því starfi sem hann sinnti dagsdaglega:  

Mitt hlutverk er svona í rauninni ekkert ólíkt því sem að maður gerir í starfinu 
dagsdaglega, maður hérna er bara að fylgjast með stóru myndinni og hjálpa 
til við að ryðja hindrunum úr veginum sem koma upp á leiðinni. 
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Viðmælandi sex nefndi að hlutverk hans við framkvæmd innleiðingarstefnu væri einna 

helst að sjá um starfsfólkið þar sem starfsandi fyrirtækisins hefði verið erfiður og þurfti á 

mestri athygli að halda. Líkt og áður hefur verið sagt voru viðmælendur sjö og átta ekki 

framkvæmdastjórar eða forstjórar og því var þeirra hlutverk frábrugðið hlutverki annarra 

viðmælenda. Þá voru báðir viðmælendur innri þjálfarar og voru hluti af stýrihópi sem 

leiddi innleiðingu á formbundinni aðferðafræði 4DX. Viðmælandi átta orðaði það á 

eftirfarandi hátt: 

Við erum innri þjálfarar […] og sáum um innleiðinguna ásamt forstjóra og 
forstöðumanni. 

Þá bætti viðmælandi sjö þessu við:  

Við vorum í þessum hóp sem er stýrihópur svo vorum við rosa mikið að kynna 
fyrir einingunum, sviðum innanhúss og deildum hvað þessi aðferðafræði 
gengur út á og kenna þeim á kerfið. Hjálpa þeim að finna verkefni og tæki inn 
í þetta, svona hvað passaði inn í þetta. 

Báðir hóparnir upplifðu sitt starf á ólíkan hátt þegar kom að gerð stefna og framkvæmd 

við innleiðingu. Það sem var helst nefnt var að viðmælendur báru ábyrgð á einhvern hátt. 

Í hópi viðmælenda sem studdust við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu kom t.d. 

fram að starf viðmælenda hefði verið að upplýsa starfsfólk um komandi breytingar, hvetja 

það áfram og taka ákvörðun um hvernig best væri að koma að gerð stefnu og innleiða 

stefnuna. Í hópi viðmælenda sem studdust við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu 

komu viðmælendur inn á með einum eða öðrum hætti að þeir væru ábyrgðaraðilar yfir 

stefnumótunarferlinu. En þá var einnig nefnt mikilvægi þess að vera á hliðarlínunni og 

leyfa öðrum starfsmönnum að spreyta sig. 

4.1.2 Stefnumótunarráðgjafar og formbundin innleiðing stefnu 

Stjórnendur fyrirtækja eru meðal annars þeir sem koma að ákvarðana- og aðgerðartöku 

nýrra breytinga (Kazmi og Pillania, 2008; Radomska og Kozyra, 2020). Hér að neðan verður 

því fjallað um viðhorf viðmælenda til þeirrar þjónustu sem stefnumótunarráðgjafar veita 

við gerð stefna annars vegar og formbundinnar innleiðingar þeirra hins vegar. 

Viðmælendur eitt, tvö og þrjú nefndu allir á einn eða annan hátt mikilvægi 

utanaðkomandi stefnumótunarráðgjafar. Viðmælandi tvö taldi utanaðkomandi 
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stefnumótunarráðgjöf mjög mikilvæga, sérstaklega í ljósi þess að gott væri að fá 

einstaklinga sem væru sérhæfðir á sviði stefnumótunar, líkt og hann orðaði það hér: 

Skiptir rosalega miklu máli […], við erum orðin ansi sjóuð í 
stefnumörkunarvinnu. En við erum ekki sérfræðingar í stefnumörkun, það er 
ekki það sem við gerum frá degi til dags. Heldur eru það aðrir sem eru að 
velkjast í því og þekkja það betur og þekkja stefnumiðaða strauma og eru að 
fylgjast með umhverfinu. 

Viðmælandi þrjú talaði um þægindi þess að hafa hlutlausan aðila í 

stefnumótunarferlinu og benti á kosti þess að starfsfólk leitaði til utanaðkomandi 

stefnumótunarráðgjafa til að létta á sér eða koma sínum skoðunum á framfæri, sem þeir 

ættu í erfiðleikum að deila með stjórnendum. 

Það er rosa mikilvægt því að það gefur allt annað yfirbragð á verkefnið þegar 
það er utanaðkomandi aðili sem að heldur utan um það og passar upp á 
„balansinn“ í hópnum […]. Ef hópurinn er eitthvað pirraður eða „frosteraður“ 
og vilja ekki koma beint til mín og tjá sig um það þá geta þeir talað við hann 
og lýst yfir óánægju með eitthvað á meðan við erum að finna taktinn og allir 
komast á sömu blaðsíðuna. 

Viðmælandi eitt talaði um að utanaðkomandi ráðgjöf gæti stundum nýst vel en á 

öðrum tímum væri jafn mikilvægt að halda ferlinu innanhúss, líkt og hann orðaði hér: 

Það skiptir máli á ákveðnum tímum...það er að segja það skiptir jafn miklu 
máli á öðrum tímum að hafa innanhúss. Þegar þú ert að taka þessar stóru 
ákvarðanir er mjög gott að hafa einhvern utanaðkomandi aðila sem þekkir 
ekki beint fyrirtækið en þekkir „konseptið“ og tilganginn. 

Viðmælendur eitt, tvö og þrjú nefndu allir á einn eða annan hátt að framkvæmd 

innleiðingarstefnu ætti að vera sveigjanleg og ekki niðurnjörvuð eftir formbundinni 

aðferðafræði. Viðmælandi þrjú nefndi að hann vildi hafa rammann sinn frjálslegri á 

meðan viðmælandi eitt taldi nauðsynlegt að ferlið þyrfti að fæðast. En þá taldi 

viðmælandi þrjú formbundna aðferðafræði yfirleitt of ameríska sem passaði ekki inn í 

þeirra fyrirtækjamenningu, líkt og hann orðaði hér: 

Við höfum ekki farið þá leið og sko stefnumörkun og stefnumörkunar 
aðferðafræði hún hefur framan af komið rosa mikið frá Bandaríkjunum sem 
er allt í góðu þannig en einhvern veginn fyrir svona tíu árum þegar verið var 
að koma með stefnumarkandi aðferðir þá fannst okkur það ekki „fitta“ okkur. 
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Viðmælandi sex var sá eini sem fannst utanaðkomandi stefnumótunarráðgjöf og 

formbundin aðferðafræði 4DX skipta miklu máli. Þá talaði viðmælandi sex um að eftir að 

hann kynntist aðferðafræði 4DX betur myndi hann alltaf skoða að nota þá aðferð aftur 

við framkvæmd innleiðingar. En það hentaði samt sem áður ekki alltaf og það færi eftir 

því hvernig stefnumótun þörf væri á innan fyrirtækja. Þá bætti hann því við að ráðgjafar 

skiptu líka miklu máli og þar sem stefnumótunarferlið væri mjög persónulegt þá myndi 

viðmælandi sex alltaf byrja á því að nýta sér ráðgjafa áður en hann veldi aðferðafræði 4DX 

aftur. Viðmælendur fjögur og fimm töluðu einnig báðir um að þeir myndu og hefðu nýtt 

sér formbundnu aðferðafræðina 4DX oftar en einu sinni í sínu fyrirtæki. Þá kom 

viðmælandi átta inn á það að ef hans fyrirtæki hefði ekki fylgt fjórum grunnstoðum 

formbundinnar aðferðafræði 4DX eftir hefði stefna þeirra líklegast ekki verið innleidd.  

Ef við hefðum ekki fylgt þessum fjórum reglum þá er ég alveg viss um að 
stefnan hefði ekkert verið innleidd. 

Viðmælandi sjö talaði um að vísindin hefðu sýnt að formbundin aðferðafræðin 4DX 

virkaði við innleiðingu stefna, líkt og hann orðaði hér: 

Það er vísindalega búið að sýna sig að þessi aðferðafræði virkar og fyrirtæki 
voru að skila árangri bara með því að halda utan um vikuleg markmið, halda 
fundi, hafa þetta sýnilegt og það eykur ábyrgð og skuldbindingu sem reyndist 
allt rétt. 

Viðmælendur fjögur, fimm, sjö og átta nefndu allir á einn eða annan hátt kosti þess að 

nýta formbundnu aðferðafræði 4DX, og þá var sérstaklega talað um hversu auðvelt væri 

að aðlaga aðferðafræðina að mismunandi fyrirtækjum sem og hversu auðvelt það væri 

að ná fram breytingum á hegðun einstaklinga. Þá nefndi viðmælandi fjögur eftirfarandi: 

Það sem mér finnst áhugaverðast við 4DX er að það er hægt að gera þetta að 
sínu. Þetta er ekki einhver biblía, þetta er ekki einhver heilagur sannleikur, 
þetta er ekki einhver svona annaðhvort er þetta svona eða þú getur gleymt 
þessu […]. Það sem manni finnst með þetta 4DX tól er að það tengir svo 
athafnir og árangur, þarna er maður að gera eitthvað annað og meira […]. En 
þetta daglega er alltaf til staðar en það er þetta sem breytir hegðun og fær 
mann til þess að stíga enn ofar. 

Þá orðaði viðmælandi sjö hversu auðvelt það væri að aðlaga formbundnu aðferðafræði 

4DX á þennan hátt: 
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En líka mikilvægt að gera fólki grein fyrir að það þarf svo hver og einn að máta 
sig við þetta og aðlaga sig því þetta er ekki alveg meitlað í stein, að þetta sé 
nákvæmlega aðferðafræðin. Þú getur aðeins tekið út til þess að aðlaga ólík 
fyrirtæki að þessu. 

Þegar kom að utanaðkomandi stefnumótunarráðgjöf þá nefndu viðmælendur fjögur 

og fimm að þeir væru með gott starfsfólk sem væri hæft til að koma að gerð 

stefnumótunar og því væru utanaðkomandi stefnumótunarráðgjafar ekki þeirra tebolli. 

Þá nefndi viðmælandi fjögur eftirfarandi: 

Við erum með flottan hóp fólks hér sem að getur og er mjög gott í 
verkefnastjórnun, það er gott í að halda utan um og sem sagt það sem við 
höfum gert sérstaklega í stefnumótun þá höfum við farið mjög á breiddina 
[…]. Mér finnst stefnumótun margra ráðgjafa þó það sé nú ekki alltaf þá er 
svolítið svona dregið upp úr verkfæratöskunni, því þú veist „eigum við ekki 
bara að vera eitthvað“, „eigum við ekki bara að vera þetta eða hitt“ í staðinn 
fyrir að segja „hvað erum við og erum við trú okkur sjálfum“. 

Viðmælandi fimm bætti því við að ef stjórnendur létu utanaðkomandi 

stefnumótunarráðgjafa sjá um mótun stefnu fyrir sig væru þeir líklegast ekki á réttri leið. 

En hann orðaði það á eftirfarandi máta: 

Að mínu viti finnst mér ef þú færð ráðgjafa til að búa til stefnuna þína þá 
myndi ég telja fyrirtækið ekki á réttri leið. Mér finnst ef að stjórnendur og 
stjórn þurfa aðstoð í rauninni bara til að átta sig á hvert við eigum að stefna 
þá finnst mér eitthvað vanta, ofboðslega mörg fyrirtæki gera þetta. En mér 
finnst það vera leið sem að sýnir bara að stjórnendur eru ekki í réttri stöðu og 
ég myndi hugsa að ég ætti kannski að skipta um stjórnendur eða forstjóra. En 
það er bara mín skoðun. 

Þeir viðmælendur sem studdust við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu voru á 

því máli að aðstoð frá stefnumótunarráðgjafa við gerð stefna gæfi stefnumótun annað 

yfirbragð. Einnig var bent á að stefnumótunarráðgjafar væru sérfræðingar á sínu sviði og 

því gott að fá þeirra aðstoð. Þeir viðmælendur sem studdust við formbundna aðferð við 

innleiðingu stefnu nefndu hins vegar að þeir hefðu starfsfólk innan fyrirtækja sem væri 

vel í stakk búið að takast á við verkefni líkt og stefnumótun. Þegar kom að innleiðingu 

stefna eftir formbundinni aðferðafræði voru viðmælendur sem studdust við sjálfsprottna 

aðferð við innleiðingu stefnu á því máli að slíkar aðferðir gæfu engan sveigjanleika við 

innleiðingu, sem þeir leituðust eftir og því hentaði innleiðing á þann máta ekki. Á hinn 

bóginn benti viðmælendur sem studdust við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu á 
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að auðvelt væri að móta formbundnu aðferðafræði 4DX eftir hverju og einu fyrirtæki, 

þetta væri engin biblía.  

4.2 Innleiðing stefnu 

Þemað innleiðing stefnu sem fékk tvo undirflokka, þátttakendur við mótun og innleiðingu 

stefnu annars vegar og kynning stefnumótunar hins vegar. Í innihaldi þessara þema fólst 

meðal annars hvaða einstaklingar kæmu að gerð stefna, framkvæmd innleiðingar þeirra 

og hvernig stefnur fyrirtækja voru kynntar fyrir þeim einstaklingum sem þurftu að tileinka 

sér nýjar breytingar. En hér að neðan verður fjallað um hvern og einn undirflokk ítarlega. 

4.2.1 Þátttakendur við mótun og innleiðingu stefnu 

Hér að neðan verður fjallað um hverjir það voru sem komu að gerð stefnu innan 

fyrirtækjanna og kæmu að framkvæmd við innleiðingu stefnu en ekki komu endilega 

sömu einstaklingar þar við sögu. Mestum árangri var þó náð ef sömu einstaklingar komu 

að gerð og framkvæmd stefnu, þótt innleiðing hennar væri á lykilábyrgð stjórnenda 

(Hrebiniak, 2013). Viðmælandi eitt talaði um að mótun stefnu og framkvæmd innleiðingar 

stefnu væri ferli sem þyrfti að fæðast og ekki væri raunhæft að vera með áætlun heldur 

væri nóg að stefna að þeim markmiðum sem sett voru um framtíðarsýn fyrirtækisins. Þá 

talaði hann einnig um að stefnumótun snerist ekki um lýðræði heldur væri alfarið á ábyrgð 

forstjórans og framkvæmdastjórnar, líkt og viðmælandi eitt orðaði það: 

Maður kemur hingað inn sem forstjóri og maður hefur ákveðna ábyrgð og 
maður vill setja sitt mark á þetta á ákveðinn máta. Þá með teymi með sér í því 
og það er bara okkar teymisins dálítið að vísa veginn hvernig. Þú veist það er 
ekkert brjálæðislegt lýðræði í því. En auðvitað vorum við með fólkið með 
okkur til þess að máta þetta, en vinnan var á framkvæmdastjórn.  

Þegar viðmælandi eitt talaði um framkvæmd innleiðingar þá nefndi hann að 

forstöðumönnum hefði verið bætt inn í eftir að skipulag varðandi framtíðarsýn 

fyrirtækisins hefði verið gert. Þar á eftir hefði skipulagsferlið verið prófað á starfsfólki og 

það þurfti að finna út hvaða áhrif breytingarnar hefðu á þeirra starfssvið. Viðmælandi eitt 

orðaði það með eftirfarandi hætti: 

Framkvæmdastjórnin setur framtíðarsýn, forstöðumennirnir vinna dálítið 
með hana og síðan fá starfsmenn þetta í hendurnar og vinna með það á 
starfsdögum eða sviðsfundum „hvað þetta þýðir fyrir okkar einingu?“ Síðan 
höfum við verið dugleg að nota þetta í allri umræðu. 
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Viðmælendur tvö og þrjú nefndu báðir á einn eða annan hátt hversu mikilvægt það 

væri að virkja starfsmenn með í stefnumótun. Viðmælandi þrjú talaði um að forstjóri, 

stefnumótunarráðgjafi og stjórnendahópur, sem hann valdi af handahófi, hefðu komið að 

gerð stefnunnar. Þá talaði viðmælandi þrjú einnig um mikilvægi þess að 

stjórnendahópurinn hefði fullt frelsi til þess að taka þátt í mótun stefnunnar og ætti að 

vera ófeiminn við að hafa skoðun á hlutunum, líkt og hann orðaði hér: 

Við veljum sem sagt tíu eða ellefu lykilstjórnendur […] sem að vita um öll 
verkefnin, hver staðan er hvort við erum að fara að sækja fram, halda eða losa 
og svo framvegis. Því það eru ekki allir starfsmenn sem að vita það. Sumt af 
þessu eru bara viðkvæm leyndarmál. En það er þarna ellefu manna hópur sem 
veit allt. Hann veit um allt sem að er að fara að gerast, við viljum að þau séu 
meðvituð í þessu og taki þátt í verkefninu […]. Menn eiga að þora að segja sína 
skoðun. 

Þá töluðu viðmælendur tvö og þrjú um að stefnumótunarferlið breiddist í raun út um  

fyrirtækið því lengra sem liði á ferlið. Viðmælandi þrjú orðaði það á þennan hátt: 

Það verður á ábyrgð stjórnendahópsins, þessa ellefu, það eru reyndar fimm 
af þeim sem að sitja í svokallaðri framkvæmdastjórn og þeir bera svo 
aðalábyrgð á innleiðingu. En hinir sex sem eru þá oftast forstöðumenn þeir 
bera svona aftur líka ábyrgð á sínu, þannig að þetta hríslast svona niður. 

Ólíkt viðmælanda þrjú talaði viðmælandi tvö um að mikilvægt væri að fá álit starfsfólks 

innan fyrirtækisins varðandi þróun þess. Það væri 40–50 manna leiðtogahópur innan 

fyrirtækisins sem sæi um að vinna úr þeim gögnum og þannig yrði stefnan til. Í kjölfar þess 

hæfist framkvæmd innleiðingar um leið og stjórn hefði samþykkt nýjar breytingar, þá 

tækju öll teymi innan fyrirtækisins við og innleiddu settar breytingar. Viðmælandi tvö 

orðaði það á eftirfarandi hátt: 

Við förum út í allt fyrirtækið út í öll svið og öll teymi og spyrjum „hvað er ykkur 
efst í huga?“ þegar kemur að þróun fyrirtækisins fram á við og fáum 
„feedback“ inn í vinnu við að móta stóru myndina, framtíðarsýn og 
stefnumarkandi áherslu. Við vinnum það, við tökum þetta hráefni og vinnum 
það í stjórnanda- eða leiðtogahópi […]. Ef við fáum framgöngu frá stjórn 
félagsins þá tökum við framtíðarsýnina og tökum þessar áherslur sem við 
erum að leggja og einhver meginverkefni og afhendum aftur út í fyrirtækið 
[…]Þá eru það sviðin í fyrirtækinu, teymin í fyrirtækinu sem segja „já fyrirtækið 
ætlar að leggja áherslu á þessa hluti núna, hvernig snýr það við okkur?“ og þá 
móta þau sér sína eigin nær-umhverfissýn, hvert teymi. 
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En samkvæmt Hrebiniak (2006) var einmitt mikilvægt að stjórnendur ynnu 

stefnumótun í samráði við eignarhald og stjórn síns fyrirtækis, það er að segja, seldi þeim 

sína hugmynd um að breytingar væru af hinu góða, þær virkuðu og mikilvægt væri að fá 

þeirra samþykki. Viðmælandi fjögur var á sama máli og viðmælandi tvö þar sem hann 

talaði um að allir starfsmenn hefðu komið að mótun stefnu síns fyrirtækis en hún yrði að 

miklu leyti til í gegnum samskipti stefnumótenda, hvernig þeir einstaklingar skildu 

umhverfi sitt og hver sameiginlegur skilningur þeirra væri á framtíðina (Samra-Fredericks, 

2003). En viðmælandi fjögur orðaði það á eftirfarandi máta: 

Það sem við höfum gert sérstaklega í stefnumótun þá höfum við farið mjög á 
breiddina. Það er að segja það hafa ekkert nánast allir, það hafa allir komið að 
stefnumótuninni og ekki þá í formi einhvers þjóðfundar heldur hafa verið 
miklu smærri fundir þar sem að við höfum verið að fiska eftir afstöðu og sýn 
starfsmanna. 

Þó svo að viðmælandi fjögur talaði um að allir starfsmenn fyrirtækisins hefðu komið 

að gerð stefnunnar á einn eða annan hátt var það í höndum framkvæmdastjórnar og 

stýrihóps að skipuleggja hana og vinna eftir henni. Viðmælandi fjögur var 

framkvæmdastjóri og hluti af framkvæmdastjórn. Þá bar stýrihópur síðan ábyrgð á 

framkvæmd innleiðingar líkt og viðmælandi fjögur orðaði það hér: 

Það var framkvæmdastjórnin sem fór yfir þetta reglulega og svo var stýrihópur 
til viðbótar. Stýrihópurinn var að funda og hjálpa til við innleiðinguna og sjá til 
þess að fólk hefði skilninginn og þar er enginn eins. 

Svör viðmælenda sjö og átta voru svipuð og viðmælanda fjögur, enda komu þau öll frá 

sama fyrirtækinu. Þá komu viðmælendur sjö og átta báðir inn á að þeir hefðu séð um 

innleiðingu stefnunnar og voru í stýrihóp. En viðmælandi átta orðaði það á eftirfarandi 

hátt: 

Við stýrihópurinn og framkvæmdastjórn lögðum upp fyrstu yfirmarkmiðin og 
svo var þetta í sameiningu að við settum upp þetta svokallaða stríð eða 
yfirmarkmið. 

Viðmælandi sex talaði um að framkvæmdastjórn og stjórn hefðu komið að gerð 

stefnumótunar síns fyrirtækis, en hefðu þó nýtt sér upplýsingar frá deildarstjórum sem 

komu frá hverri einingu innan fyrirtækisins. Þá voru deildarstjórarnir virkjaðir og tóku við 

framkvæmd innleiðingar en einnig sáu hópstjórar um að viðhalda aðferðafræði 4DX og 
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halda vikulega fundi. Viðmælandi fimm talaði um að misjafnt væri hvaða 

stefnumótunarleið væri farin en þó kæmi framkvæmdastjórn fyrirtækisins með stuðningi 

frá stjórn að henni en oft með hjálp annarra úr fyrirtækinu. Þá hefðu starfsmenn 

fyrirtækisins komið að því að skipuleggja framtíðarsýn fyrirtækisins síðast, líkt og hann 

orðaði hér: 

Það er mjög misjafnt, eins og til dæmis þegar við ákváðum gildi fyrirtækisins 
[…] þá er það starfsfólk sem gerir það. Við fórum í mikla vinnu og allir 
starfsmenn tóku þátt í henni og tók langan tíma. En það eru starfsmenn sem 
að ákváðu hvaða gildi fyrirtækið á að standa fyrir[…] Annars hefur 
stefnumótun í þessu fyrirtæki meira og minna verið unnin af 
framkvæmdastjórn félagsins og auðvitað með stuðningi frá stjórn og svo 
framvegis en framkvæmdastjórn hefur alltaf unnið stefnumótunina. 

Báðir hóparnir nefndu að æðstu menn í fyrirtækinu kæmu að mótun stefnu, hvort sem 

þeir nefndu stjórn, framkvæmdastjórn, stjórnendur eða alla þessa aðila. Einnig komu 

báðir hóparnir inn á að einhvers konar hópur starfsmanna hefði tekið þátt, annaðhvort í 

mótun stefnu eða með ofantöldum aðilum eða tekið við framkvæmd innleiðingar. Einnig 

var algengast innan beggja hópa að eins konar stjórnendahópur, samsettur af starfsfólki, 

kæmi að skipulagi stefnumótunar og bæri ábyrgð á framkvæmd við innleiðingu eða væri 

virkjaður eftir mótun stefnu og bæri ábyrgð á framkvæmd innleiðingar. Þessir 

stjórnendahópar gengu undir ýmsum nöfnum, meðal annars leiðtogahópur, stýrihópur 

og stjórnendahópur, en héðan í frá verður hópurinn kallaður stjórnendahópur. Einnig var 

nefnt innan beggja hópa að reynt væri að fá skoðanir sem flestra starfsmanna um framtíð 

fyrirtækja og unnið úr þeim upplýsingum við gerð stefnu.  

4.2.2 Kynning stefnumótunar 

Fyrirtæki með vel útfærða stefnu ná oft góðu samkeppnisforskoti en það sem hjálpar 

fyrirtækjum að skara fram úr er innleiðing stefnu sem vel er úr garði gerð (Neilson o.fl., 

2008). Innleiðing hefst þó ekki fyrr en allir hagsmunaaðilar hafa verið kynntir fyrir nýjum 

breytingum (Drucker, 2004). Hér að neðan verður fjallað um hvernig stefna fyrirtækja var 

kynnt fyrir starfsfólki í rannsókninni, sem þurfti að tileinka sér breytingar samkvæmt 

þátttakendum. Viðmælendur eitt, tvö og þrjú fóru allir sínar eigin leiðir við innleiðingu 

stefna en byrjuðu allir á því að kynna hana fyrir starfsmönnum sínum á einn eða annan 

hátt. Viðmælandi eitt talaði um að hann hefði haldið kynningu þar sem breytingarnar voru 

kynntar fyrir starfsmönnum á tveimur fundum en þar á eftir hefði hvert teymi innan 
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fyrirtækisins þurft að ákveða hvaða áhrif breytingarnar hefðu á sig, líkt og viðmælandi eitt 

lýsti hér: 

Fyrsti starfsmannafundurinn er farið yfir skipuritið og það útskýrt. Hálfu ári 
seinna var annar starfsmannafundur og þar var kynnt framtíðarsýn, svo var 
farið að vinna með þetta […]. Ekki bara starfsmannafundur heldur líka 
einingarnar því að einingarnar verða allar sjálfar að hugsa „hvað þýðir þetta 
fyrir mig“ […]. Það þarf hver og einn að finna sitt, þannig þetta er gert á 
starfsmannafundum en líka bara hver og einn forstöðumaður að vinna með 
sínu teymi og vera bara alltaf að tala um þetta. 

Þá nefndi viðmælandi þrjú að lokaafurð stefnunnar væri alltaf kynnt fyrir öllum 

starfsmönnum því að mikilvægt væri að allir starfsmenn væru meðvitaðir um hver stefnan 

væri. Hvernig best væri að komast þangað og af hverju það væri mikilvægt, líkt og 

viðmælandi þrjú orðaði hér: 

Þegar enda afurðin er til þá er þetta kynnt öllum það er rosalega mikilvægt að 
allir séu meðvitaðir […]. Það er lykillinn í því að þetta takist vel það er að 
„involvera“ alla starfsmennina þannig að þeir viti hver er stefna félagsins, af 
hverju er þetta stefnan og hvernig ætlum við að komast þangað. 

Viðmælandi tvö talaði um að í hans fyrirtæki hefðu ýmsar leiðir verið farnar til að kynna 

nýja stefnu fyrir starfsfólki og öðrum hagsmunaaðilum. En þó hefðu þeir ávallt byrjað á 

því að fá samþykki stjórnar og framkvæmdastjórnar. Þar á eftir væri ný stefna kynnt fyrir 

stjórnskipulagi fyrirtækisins en sú kynning kæmi engum á óvart þar sem sá hópur hefði 

nú þegar komið að gerð stefnunnar, líkt og fram hefur komið. Þá orðaði viðmælandi tvö 

þetta svona: 

Á endanum verður þetta svo stjórnskipulagið í fyrirtækinu sem tekur við. En 
stjórnskipulagið er búið að vera þátttakandi í ferlinu allan tímann þannig þetta 
kemur engum á óvart. 

Viðmælandi tvö bætti því við að stefnan væri síðan kynnt starfsmönnum á 

starfsmannafundum til að upplýsa alla, líkt og viðmælandi tvö sagði: 

Allavega alltaf á starfsmannafundum er niðurstöður stefnumótunar kynntar 
þannig að það séu allir í fyrirtækinu meðvitaðir um hverjar meginlínurnar í 
fyrirtækinu eru og hvert við viljum stefna og hvert við viljum fara á næstu 
árum. 

Viðmælendur fjögur, fimm, sex, sjö og átta fylgdu allir formbundinni aðferðafræði 4DX 

við innleiðingu og var aðkoma þeirra að innleiðingunni því mjög svipuð. Viðmælandi sex 
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talaði um að kynningarfundur hefði verið haldinn í upphafi og síðan hafi starfsfólk verið 

virkjað í að nota formbundnu aðferðafræðina 4DX. En það hefði verið gert með góðri 

upplýsingamiðlun, allir starfsmenn fyrirtækisins vissu því hver markmiðin voru og hver  

stefnan væri. Þá voru svör viðmælenda fjögur, sjö og átta svipuð, en viðmælandi fjögur 

hafði þetta að segja: 

Það voru misstórar vinnustofur […]. Bæði var þetta í minni einingum og stærri 
einingum og svo notuðum við eiginlega tvo starfsdaga hjá okkur þar sem allir 
fóru yfir þetta þar líka. 

Viðmælandi sjö bætti þó við og talaði um að starfsfólkið hefði ekki endilega verið 

spennt fyrir innleiðingunni til að byrja með og jafnvel hefðu einhverjir sýnt það. En eftir 

að það áttaði sig á því að aðferðafræði 4DX væri enginn heilagur sannleikur, líkt og 

viðmælandi fjögur hafði áður komið inn á, þá hefðu allir séð virðið í þessu. Viðmælandi 

sjö orðaði það á eftirfarandi máta: 

Við fórum inn í allar deildir og kynntum og þá var þetta svolítið kannski fólk 
fékk pínu kjánahroll af því þetta var svo amerískt vídeó […], við sáum alveg 
fólk bara ranghvolfdi í sér augunum […] og hugsaði „æ hverju eru þau að troða 
upp á okkur núna?“ […]En svo um leið og maður fór að átta sig á því að hvert 
og eitt fyrirtæki þarf að máta sig við hugmyndafræðina, að þetta vídeó sem er 
verið að sýna, sýni ekki allan sannleikann á bak við hugmyndafræðina og 
aðferðafræðina. Þú veist þetta er bara hvert og eitt fyrirtæki þarf að aðlaga 
þetta að sér. 

Viðmælandi átta talaði um að þegar allir hefðu áttað sig á virði innleiðingarinnar hefðu 

magnaðir hlutir farið að gerast innan fyrirtækisins. En svör viðmælanda fjögur voru á 

svipuðum nótum. Hann benti einnig á mikilvægi þess að skapa góða stemmningu, líkt og 

viðmælandi átta orðaði hér: 

Fólk fór að sjá virðið í þessu og það bara gerðist, þetta var svolítið magnað 
hvað það voru rosalega margir til í þetta […] Það er líka lykillinn og skapaðist 
ótrúleg stemmning fyrir þessu sem var samt líka alveg pínu aukavinna á fólk. 
En af því að við sáum líka strax eiginlega ári eftir að þetta fór í gang að þá voru 
einhverjir stórkostlegir hlutir að gerast hjá fyrirtækinu sem hafa bara ekki 
gerst í átján ára sögu þess. 

Viðmælandi fimm talaði um mikilvægi þess að markaðssetja stefnu síns fyrirtækis, ólíkt 

öllum öðrum viðmælendum. Þá talaði viðmælandi fimm um að starfsmenn sem sæju um 

markaðsmál síns fyrirtækis spiluðu stórt hlutverk í framkvæmd innleiðingar. Þeir fengu 

aukna ábyrgð ef þeir náðu starfsfólki á sitt band, líkt og viðmælandi fimm orðaði hér: 
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Við áttuðum okkur mjög snemma á því að ef þú ætlar að breyta einhverju þá 
þarf að markaðssetja það rétt. Markaðsstjórinn okkar til dæmis og þeir sem 
að sjá um markaðsmálin okkar hérna innanhúss, þeirra verkefni er mjög langt 
frá því að vera bara að horfa á markaðssetningu gagnvart viðskiptavinum, 
þeirra hlutverk er líka það og mjög stór hluti af þeirra starfi er markaðssetning 
til starfsmanna og því sem við erum að gera. 

Allir innan hópanna tveggja nefndu á einn eða annan hátt að breytingar í stefnu hefðu 

verið kynntar fyrir þeim aðilum sem áttu að tileinka sér breytingarnar. Algengast var innan 

hópanna að kynning færi fram á starfsmannafundum. Báðir hóparnir voru á því máli að 

mikilvægt væri að upplýsa starfsmenn um komandi breytingar, hvert stefna skyldi, af 

hverju og hvernig ætti að ná settum markmiðum.  

4.3 Í kjölfar innleiðingar stefnu 

Þemað í kjölfar innleiðingar stefnu fjallaði um framgang innleiðingar hjá viðmælendum. 

Þemað fékk annars vegar undirflokkinn eftirfylgni innleiðingar stefnu og hins vegar 

áskoranir við innleiðingu stefnu. Undirflokkurinn eftirfylgni gefur til kynna hvernig og 

hvort fyrirtækin fylgdu innleiðingu stefnu eftir en undirflokkurinn áskoranir fjallaði um 

þær áskoranir sem fyrirtækin stóðu frammi fyrir við innleiðingu stefnunnar. Hér að neðan 

verður fjallað um hvern og einn undirflokk ítarlega.  

4.3.1 Eftirfylgni á innleiðingu stefnu 

Þótt fyrirtæki móti sér stefnu er ekki þar með sagt að henni verði fylgt eftir, því að 

innleiðingarferlið getur reynst stjórnendum erfitt og flókið ferli (Aaltonen og Ikävalko, 

2002; Radomska og Kozyra, 2020). Hér að neðan verður fjallað um hvernig og hvort 

innleiðing stefnu var fylgt eftir. Viðmælandi eitt talaði um að mikilvægt væri að 

stefnumótun væri nógu opin svo það væri svigrúm til breytinga ef umhverfið kallaði eftir 

því. Mælitæki til að fylgja stefnum eftir væru ekki nauðsynleg heldur snerist innleiðing 

stefnu meir um að upplýsa starfsmenn hvert stefnt væri að, líkt og viðmælandi eitt orðaði 

hér:  

Við vinnum þetta bara stanslaust, en ekki brjáluð vinna alltaf, risa 
starfsmannafundur, hundrað verkefni sem koma út úr því, tikka í boxin og 
árangurinn mældur í því hvort við klárum þessi hundrað verkefni. Þú veist mér 
finnst það ekki góð leið, en það er bara mín persónulega skoðun. Heldur er 
þetta stanslaust pínulítið að vinna með fólki. 
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Viðmælandi tvö talaði einnig um að upplýsa þyrfti starfsmenn um stefnu fyrirtækisins og 

sagði það vera nauðsynlegt að nota mælikvarða á þá þætti sem auðvelt væri að mæla. 

Samt hefði fyrirtækið ekki lagt áherslu á of nákvæmar mælingar til að geta átt kost á því 

að vera sveigjanlegri. Einnig nefndi hann að mælikvarðar eltust ekki vel og því nýtti hans 

fyrirtæki ekki slík mælitæki en fylgdi framkvæmd innleiðingar eftir með verkefnum, líkt 

og viðmælandi tvö orðaði hér: 

Ég sjálfur hef enga ofurtrú á mælingum og mælikvörðum vegna þess að þeir 
eldast líka illa […]. En auðvitað á endanum er mjög gott að hafa mælikvarða á 
það sem auðvelt er að brjóta niður og auðvelt er að skilgreina […]. Við höfum 
verið mjög dugleg að leggja meginlínur í fyrirtækinu og við höfum síðan fylgt 
því eftir með verkefnum. En við höfum ekki lagt áherslu á að mæla of 
nákvæmlega. Það gerir það að verkum að við verðum þó við séum með 
megináherslur skýrar þá erum við sveigjanlegri. 

Viðmælandi þrjú talaði um að það væri á ábyrgð stjórnendahópsins innan hans 

fyrirtækis að starfsfólk fylgdi stefnunni. Líkt og hann nefndi hér: 

Það er á ábyrgð þessara ellefu manna að fylgja eftir niður í sinn hóp. Þannig 
að tryggja að allir séu meðvitaðir um stefnuna. 

Þegar kom að því að tryggja það að starfsmenn tileinkuðu sér stefnu fyrirtækjanna 

töluðu viðmælendur fjögur, fimm, sex, sjö og átta allir um að vikulegir fundir hefðu verið 

haldnir líkt og formbundna aðferðafræðin 4DX lagði upp með (McChesney o.fl., 2012). 

Viðmælandi fimm lýsti vikulegu fundunum á þann hátt að allir starfsmenn gætu haft áhrif 

á árangur fyrirtækisins þar sem hver og einn setti sér vikuleg markmið og síðan héldu 

liðstjórar eða ákveðinn hópur utan um vikulegu fundina og sáu til þess að allir tækju þátt. 

Þá talaði hann einnig um að það sem væri svo fallegt við þetta ferli væri að það breytti 

hegðun starfsmanna. Svör allra viðmælenda sem fylgdu formbundinni aðferðafræði 4DX 

voru svipuð og hjá viðmælanda fimm hér:  

Öll verkefni eru þannig að einstaklingurinn getur haft áhrif á árangurinn og öll 
verkefnin tengjast upp í stóra stríðið (AR: stóra stríðið er yfirmarkmið 
fyrirtækja) og hafa áhrif á niðurstöðurnar þar. Síðan er þetta þannig að hver 
starfsmaður, hver þátttakandi, allir starfsmenn taka þátt í þessu og hver setur 
sér skuldbindingu fyrir vikuna […] Þetta geta verið alls kyns verkefni og allir 
setja sér skuldbindingu svo er bara einn fundur og hann er mjög skýr, 
vikulegur fundur þar sem liðsstjórinn eða hópstjórinn þeirra eru með „ókei 
þetta var skuldbindingin þín í síðustu viku, hvernig gekk þér að standa við 
hana?“ það er farið yfir skorið, hvernig gekk hópnum? Náðum við okkar 
markmiðum? og bara vikulega mælt og svo setur hver starfsmaður sér 
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skuldbindingu fyrir næstu viku. Fundurinn tekur 5–15 mínútur og það er 
ekkert meira rætt á þessum fundi og þetta er galdurinn og það sem er svo 
fallegt við þetta er að þetta breytir hegðunarmynstrinu. 

Viðmælandi sex nefndi að öll teymin í fyrirtækinu hefðu verið með sinn hópstjóra sem 

héldi utan um vikulegu fundina og einnig utan um að formbundnu aðferðafræðinni 4DX 

væri fylgt eftir. Viðmælandi sjö tók undir þetta og sagði að hver og einn stjórnandi hefði 

séð til þess að vikulegir fundir væru haldnir. En bætti því við að ef þeim hefði verið sleppt 

hefði innleiðing aldrei orðið, líkt og hann orðaði hér: 

Hver og einn stjórnandi sá síðan um að halda þessa mikilvægu fundi með sínu 
teymi til að auka skuldbindingu þeirra því þú veist þá vissir þú að þú áttir að 
mæta á fund í hverri viku til að standa skil á þínu […] Ef fundirnir voru ekki 
haldnir að þá hefði fólk bara sleppt því að gera þetta, af því það voru allir að 
gera þetta meðfram sinni vinnu. 

Þá nefndu viðmælendur fjögur og fimm með einum eða öðrum hætti að í þeirra 

fyrirtæki hefðu þessir vikulegu fundir stundum verið daglega. Viðmælendur fjögur, fimm, 

sex, sjö og átta nefndu allir að með einhverjum hætti hefði formbundna aðferðafræðin 

4DX þau áhrif að allir tækju þátt. Það myndaðist mikil samkeppni og þrýstingur frá öðru 

starfsfólki og allir voru tilbúnir að taka þátt. Viðmælandi sex nefndi einnig að það hefði 

myndast skemmtileg keppni milli starfsmanna sem fékk alla til þess að taka þátt. 

Viðmælandi fjögur hafði þetta að segja: 

Við erum með vikulega fundi og sums staðar eru daglegir fundir og 
markmiðasetning. Þá er það sem þetta gerir líka til viðbótar er að það svo 
heldur mjög vel utan um það hverjir eru inni og hverjir eru ekki inni og hverjir 
eru að sinna hverju og annað slíkt. 

Viðmælandi fimm bætti því við að þessi hópþrýstingur að taka þátt kæmi ekki frá 

stjórnendum heldur frá starfsfólkinu og þess vegna virkaði það, líkt og hann orðaði hér:  

Það þarf að velja verkefni sem að fólk getur tengt sig við. Ef að fólk getur tengt 
sig við verkefnið á einhvern hátt þá verður til svona ákveðinn hópþrýstingur 
sem gerir það að verkum að allir taka þátt að lokum, það er keppni milli hópa 
og ef einhverjir eru ekki að standa sig þá er það sko þá er þetta ekki að koma 
ofan frá endilega heldur er þetta svona „peer pressure“. þú veist svona „hei 
þú klikkaðir í síðustu viku og þú ætlar ekki að sjá til þess að við náum ekki 
okkar markmiðum í þessari viku er það?“ Þetta er alveg magnað og er það 
sem virkar. 
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Viðmælandi sjö talaði um hvað þessir vikulegu fundir hefðu haft jákvæð áhrif á 

þátttöku starfsmanna. Þeir hefðu þau áhrif að allir tóku þátt því enginn vildi vera aðilinn 

viku eftir viku sem ekki náði sínu markmiði. Viðmælandi sjö sagði: 

Þannig að það var svolítið vont að vera sá aðili viku eftir viku og þá svona fór 
fólk að sjá alvöruna við þetta. Að þeim var alvara að keyra þetta verkefni 
samhliða þeirra daglegu verkefnum. 

Viðmælendur fimm, sjö og átta bentu allir á, á einn eða annan hátt, hve áhrifaríkt það 

væri ef stjórnendur tækju líka þátt í innleiðingu stefnu. Viðmælandi átta talaði um að 

fordæmið væri gott. Stjórnendur hefðu einnig unnið eftir aðferðafræðinni sem gerði það 

að verkum að starfsfólkið áttaði sig á að þeim væri alvara, líkt og hann orðaði hér: 

Þessir vikulegu fundir og aðhald stjórnenda það var það sem ég held hafi 
tryggt að starfsfólk ynni eftir þessu. Af því það var ekki þannig að fólk væri æst 
í þetta frá upphafi, alls ekki […]Framkvæmdastjórn var með sína töflu (AR: 
viðmælandi talar um töflu þar sem vikulegu markmiðin voru skrifuð á) […] þar 
sem þau skipulögðu sína viku. Það var rosalega sterkt fyrst að þau höfðu 
áhuga á þessu […] Þeirra aðhald og áhugi smitaði niður á stjórnendur og þar 
með náðu allir millistjórnendur eða forstöðumenn sínum teymum með sér í 
lið. 

Viðmælendur fjögur og fimm nefndu báðir með einum eða öðrum hætti að árangur 

innleiðingar yrði mjög góður þegar sem allir tækju þátt. Aðferðafræði 4DX hefði 

einfaldlega þau áhrif. Starfsmenn meira að segja settu sér háleitari markmið en 

stjórnendur lögðu upp með. Þá talaði viðmælandi fjögur um að starfsmenn í hans 

fyrirtæki hefðu gengið mun lengra en hann hefði nokkurn tímann ætlast til af þeim eða 

lagt upp með sjálfur. Með þessu var hann að benda á hvað það gæti verið jákvætt fyrir 

árangur fyrirtækja þegar stjórnandi væri á hliðarlínunni. Hann bæri ábyrgð en leyfði 

starfsfólkinu að spreyta sig. Svör viðmælenda sjö og átta voru á svipuðum nótum og hjá 

viðmælanda fjögur hér: 

Þegar við ætlum að hreyfa við einhverju þá verður það ekki að koma frá mér 
eða framkvæmdastjórninni heldur miklu frekar koma annars staðar frá og frá 
þeim aðilum sem að virkilega hafa eitthvað til málanna að leggja í þessu […] 
Þegar við leitum í markmiðasetningu núna árlega þá stundum bregður manni 
og ég segi „er ekki í lagi með ykkur“, þú veist ætlið þið virkilega að fara svona 
langt. Þá segir maður líka hvað er ég að fara að stoppa það. 

Viðmælandi fimm benti einnig á mikilvægi þess að stjórnendur hefðu trú á stefnu 

fyrirtækisins til þess að innleiðing hennar heppnaðist. En samkvæmt McChesney o.fl. 
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(2012) er mikilvægt að stjórnendur skuldbindi sig að fylgja nýrri stefnu eftir og breytingum 

til þess að aðrir starfsmenn innan fyrirtækja tileinki sér hana. Ef það er ekki gert, þá fjari 

stefnur fyrirtækja út og starfsmenn festast í hvirfilvindi hinna daglegu verkefna 

(McChesney o.fl., 2012).  

Í hópi viðmælenda sem studdust við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu nefndu 

viðmælendur á einn eða annan hátt að mælitæki til að fylgja framkvæmd innleiðingar 

eftir væri ekki endilega það sem skipti mestu máli. Heldur væri innleiðing stefnu stanslaus 

vinna og henni væri fylgt eftir með verkefnum. Einnig kom þar fram að framkvæmd 

innleiðingar væri á ábyrgð stjórnendahóps. Hópur viðmælenda sem studdist við 

formbundna aðferð við innleiðingu stefnu fylgdi innleiðingunni eftir með vikulegum 

fundum þar sem allir starfsmenn settu sér vikuleg markmið sem þeir skuldbundu sig að 

fara eftir, líkt og aðferðafræði 4DX lagði upp með. Innan þess hóps var einnig nefnt að 

mikill hópþrýstingur myndaðist oft milli starfsmanna sem varð til þess að sem flestir vildu 

taka þátt í innleiðingunni. Þessi hópþrýstingur væri ekki tilkominn frá stjórnendum heldur 

öðru starfsfólki sem hefði jákvæð áhrif á þátttöku starfsmanna.  

4.3.2 Áskoranir við innleiðingu stefnu 

Þemað áskoranir birtist rannsakanda síendurtekið í gegnum greiningu á viðtalsgögnum. 

Rannsakanda fannst mikilvægt að hafa sem minnst áhrif á hverjar þær áskoranir voru sem 

viðmælendur stóðu frammi fyrir í innleiðingarferlinu og leyfði hverjum viðmælanda að 

tala án leiðsagnar. Því var ekki nákvæmlega leitað eftir ákveðnum áskorunum sem 

viðmælendur upplifðu heldur reyndi rannsakandi að hafa ekki áhrif á það viljandi. Hér að 

neðan verður fjallað um allar þær áskoranir sem viðmælendur beggja hópa nefndu. 

Mikilvægt er að stefna fyrirtækja sé skýr og skiljanleg öllum þeim sem eiga að tileinka 

sér hana (Hrebiniak, 2006; Martin, 2010a, 2010b; Olivier og Schwella, 2018). Viðmælandi 

eitt kom inn á þá erfiðleika sem gætu fylgt því að setja framtíðarsýn fyrirtækis fram á 

auðskiljanlegan hátt, líkt og hann orðaði hér: 

Það tekur góðan tíma að fá fram hver framtíðarsýnin er, við vissum það en að 
setja það í orð þannig að það væri svona skiljanlegt og auðvelt var alveg 
verkefni og við vorum lengi að koma því á fast blað. 

Viðmælendur eitt og þrjú nefndu báðir á einn eða annan hátt að ein stærsta áskorunin 

af þeirra hálfu væri að fá starfsfólk til þess að breyta viðhorfum sínum. Þá sagði 
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viðmælandi eitt að það erfiðasta sem hann gerði væri að láta breytingar verða að 

veruleika. Að einstaklingar væru almennt neikvæðir gagnvart breytingum. Að ná fram 

hugarfarsbreytingum væri því langstærsta verkefnið, líkt og viðmælandi eitt orðaði hér: 

Hugarfar fólks varðandi breytingar er mannlegt að vera neikvætt og þegar þú 
ert að fara í svona miklar breytingar, þú ert að fá fólk til þess að hætta að gera 
hlutina svona og fá það til að gera þá öðruvísi og þú horfir á fólk sem er kannski 
búið að vinna í tíu, tuttugu eða þrjátíu ár hjá fyrirtækinu og þú horfir bara á 
það fólk segja „slaka þú bara á. Ég er búin að vinna hérna í þrjátíu ár, þú verður 
örugglega styttra en ég hér“. Að fá það fólk til að koma á oddinn og vinna með 
þér og breyta þessu hugafari það er langstærsta verkefnið. 

Þá talaði viðmælandi þrjú um erfiði þess að ná fram hegðunarbreytingum og breytingu 

á menningu innan fyrirtækja. Viðmælandi þrjú nefndi að menning fyrirtækja þróaðist í 

kringum þá einstaklinga sem væru í leiðtogahlutverki og að þeirra hefðir og venjur 

smituðu út frá sér í fyrirtækinu. Það að ætla sér að breyta þeirri menningu sem starfsfólk 

hefði tileinkað sér, viðhorfi þeirra og hegðun, gæti verið erfitt, líkt og viðmælandi þrjú 

orðaði hér: 

Þegar fyrirtæki eru búin að vera til lengi þá hefur auðvitað valist inn fólk sem 
er kannski með svipaðan kúltúr. Eða þá það kemur inn starfsmaður og 
annaðhvort finnur hann sig í kúltúrnum eða ekki og þá oftast yfirgefur hann 
fyrirtækið. Þannig að það svona aðeins ólíkt milli fyrirtækja hver kúltúrinn er. 
En hann mótast rosalega mikið bara af þessum einstaklingum sem hafa þessi 
leiðtogahlutverk, hvaða línu þeir hafa lagt […] Mesta áskorunin hingað til 
hefur verið að breyta kúltúrnum, breyta hugsunarhættinum og „mótivera“ 
fólk. 

Þá upplifðu bæði viðmælandi eitt og þrjú mótspyrnu frá sínu starfsfólki. Viðmælandi 

þrjú hafði fundið fyrir neikvæðni frá fólki sem átti í erfiðleikum með að skilja af hverju það 

þyrfti að ráðast í stefnumótun og breyta einhverju. Viðmælandi eitt upplifði aftur á móti 

að sínir starfsmenn ættu í erfiðleikum því að þeir höfðu enga áætlun eða fyrirsjáanlegt 

plan fyrir framan sig til þess að ná tilsettum markmiðum. En eins og áður sagði var aðeins 

um framtíðarsýn að ræða og leiðin að henni átti að fæðast sjálfkrafa. Þá hafði starfsfólk 

átt í erfiðleikum með að skilja hans sýn, sem viðmælandi eitt fann vel fyrir. Hann orðaði 

það á eftirfarandi máta: 

En ein stærsta áskorunin hjá mér var að sumir vildu bara segja „ókei hvað 
ætlum við að ákveða eftir ár, eftir tvö ár?“ og ég bara „ég veit það ekki“. Ef ég 
hefði ákveðið fyrir ári síðan að ætla að gera eitthvað í dag, þá værum við ekki 
að gera í dag það sem við teldum best […] Þannig það er fullt af fólki sem var 
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í kerfinu hjá mér sem bara „hvað er þetta?“ Og ég bara „ég veit það ekki en 
þetta verður geggjað spennandi“ og ég fann að sumir áttu erfitt með það sem 
ég skil alveg. 

Viðmælandi tvö talaði um að eftirfylgni innleiðingar væri áskorun því önnur verkefni 

ættu það til að ná yfirhöndinni. Einnig kom viðmælandi tvö inn á þá áskorun að vita 

hvenær markmiðum hefði verið náð þar sem ekki væri alltaf augljóst hvenær þeim væri 

lokið, líkt og viðmælandi tvö orðaði það: 

Annars vegar er það að fylgja stefnunni eftir stundum er það þannig að 
eitthvað annað vill fara í forgang. Það er mikið að gera hjá öllum og 
stefnumarkandi mál eru gjarnan mál sem eru í aðeins lengri tíma og krefjast 
einhverrar þróunar og krefjast þess að fólk setjist niður og kalli saman hópa 
sem er kannski erfitt að ná saman og ræða málin. Sérstaklega ef önnur 
verkefni eru kannski „akút“ eftir helgina […] Hin áskorunin er sú að átta sig á 
því hvenær sá árangur hefur náðst sem að hefur verið stefnt að. Hvernig 
getum við sagt við okkur sjálf „já, við erum búin að ná þeim markmiðum sem 
við höfum sett okkur“. Stundum er það augljóst […] en svo eru önnur markmið 
sem er ekki auðvelt að mæla. 

Að veita starfsfólki nægar upplýsingar og halda upplýsingagjöf að fólki reyndist 

viðmælanda tvö einnig mikil áskorun. En hann talaði einnig um flæði upplýsinga til allra 

innan fyrirtækis, að það væri ekki alltaf nægilega gott. Þó væri það gott innan hvers 

teymis. En líkt og viðmælandi tvö sagði þá væri það eilífðarverkefni að koma upplýsingum 

áleiðis til allra innan fyrirtækisins. En lélegt upplýsingaflæði gat haft áhrif á skilningsmótun 

starfsmanna meðal annars hvað stefnu fyrirtækisins varðaði (Clegg o.fl., 2020, bls. 419; 

Karl E. Weick o.fl., 2005). Það leiddi oft til þess að stefnan sem í raun verið var að innleiða 

mistókst þegar starfsfólk fór eftir áætlaðri stefnu. En viðmælandi tvö orðaði það á 

eftirfarandi máta: 

Þverskipulagða upplýsingaflæðið í fyrirtækinu er ekki nægilega gott að mati 
fólks. Það vill vita meira en hins vegar svona innan eininga þá er það gott og 
þannig að þetta er í raun og veru bara stöðugt verkefni […] eilífðarverkefni. 

Viðmælendur fjögur, fimm, sex, sjö og átta töluðu allir á einn eða annan hátt um 

mótspyrnu starfsfólks. Það væri erfitt að fá starfsfólk með sér í lið og fá það til að tileinka 

sér aðferðafræði 4DX. Viðmælandi átta orðaði þetta svona og viðmælandi sjö tók undir 

með honum:  
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Fólk á oft ótrúlega erfitt með breytingar og þetta er alveg breyting, þetta var 
alveg nýtt, þetta var alveg út fyrir dags daglegu verkefnin og áskorunin var líka 
að fá fólk til þess að sjá breytingarnar í réttu ljósi. 

En þegar fyrirtæki leggja af stað í breytingar þá er eðlilegt að starfsfólk finni fyrir ótta 

og sýni mótspyrnu (Balogun og Johnson, 2004, 2005; Gioia og Chittipeddi, 1991; Gioia og 

Thomas, 1996). Viðmælandi fimm nefndi að það væri mannlegt að veita mótspyrnu gegn 

fyrirhuguðum breytingum en hægt væri að koma í veg fyrir það ef stjórnendur færu rétt 

að, líkt og hann orðaði hér: 

Það er eins og við vitum bara mannlegt að bregðast við eða fara í vörn við 
breytingum og þessi varnarviðbrögð þau bara hverfa og eru ekki til staðar 
þegar maður kemur að frá réttri átt, það er einstakt. 

En viðmælandi sex benti á að alltaf þegar stefnur væru innleiddar væri ákveðinn hluti 

starfsfólks tregur til og neikvæður, ákveðinn hluti hoppaði strax um borð og væri til í 

hlutina en þriðji hópurinn væri ákveðin miðja sem tæki þátt en væri samt ekkert að hoppa 

hæð sína yfir breytingunum. Það væru alltaf einhverjir neikvæðir en að mati viðmælanda 

sex voru þessar neikvæðu raddir ekki mjög háværar og tóku þeir aðilar einnig þátt. Þótt 

viðmælandi sex talaði um að þeim hefði tekist vel að fá starfsfólk með sér í innleiðinguna 

var starfsandi fyrirtækisins stærsta áskorunin sem hann upplifði. Viðmælendur fjögur, sjö 

og átta voru allir á sama máli og viðmælandi sex og töluðu allir á einn eða annan hátt um 

að það hefði tekið tíma að fá allt starfsfólkið með sér í lið, en þó mislangan tíma því að 

fólk væri einfaldlega misjafnt og misfljótt að hoppa um borð eins og viðmælandi fjögur 

orðaði það:  

Sumir þurfa lengri tíma í þetta og þeir eru ekkert verri fyrir vikið. Það er með 
mismunandi hætti og misflókið að gera að sínu. 

Viðmælendur fjögur, fimm, sex, sjö og átta voru einnig á sama máli að formbundna 

aðferðafræðin 4DX hefði þau áhrif að hún breytti hegðun og hugarfari einstaklinga. Enda 

væri lagt upp með það með aðferðafræðinni (McChesney o.fl., 2012; Schawbel, 2012). 

Ólíkt viðmælendum eitt og þrjú sem töluðu um áskorunina sem viðvarandi vandamál 

orðaði viðmælandi fimm það á eftirfarandi máta: 

Það sem gerist og er svo fallegt er að við náðum fram hugarfarsbreytingum og 
breytingu á hegðun og breytum því hvernig þetta hefur verið gert í tíu eða 
tuttugu ár á svo áreynslulausan hátt. Það stendur upp úr […] Að breyta er það 
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erfiðasta sem við gerum, breyta hegðun og þetta er tól sem að já af okkar 
reynslu algjörlega virkar. 

Viðmælendur fjögur, fimm, sjö og átta töluðu allir á einn eða annan hátt um að 

aðaláskorunin sem þeir upplifðu í innleiðingarferlinu væri að finna vikulegar 

skuldbindingar fyrir alla þátttakendur. Að finna verkefni eða markmið fyrir einstaklinga og 

deildir sem hefðu jákvæð áhrif á yfirmarkmið fyrirtækisins. Viðmælandi fjögur orðaði 

þetta svona: 

Áskoranirnar voru þær að finna flöt á því hvað og hvernig hver eining gæti 
gert þetta að sínu. Það er að segja hvernig hver eining gæti samsamað sig við 
þetta. Það var helsta áskorunin en eins og ég var að segja áðan að 
stoðeiningarnar þær áttu hvað erfiðast með þetta, sumar hverjar allavega. 

Viðmælandi átta talaði um að það hefði verið erfitt fyrir suma starfsmenn að finna sér 

verkefni eða markmið sem hefðu jákvæð áhrif á yfirmarkmið fyrirtækisins. En þó hefði 

það verið sumum auðvelt. Viðmælandi hafði þetta að segja og viðmælandi sjö tók undir 

það: 

Það var mjög auðvelt hjá sumum að finna sér verkefni sem tengdust þessu á 
meðan það var erfiðara hjá öðrum. 

Viðmælendur sjö og átta voru einnig þeir einu sem töluðu um hvað úthald gæti verið 

stór áskorun. En það að halda innleiðingarferlið út tæki lengri tíma heldur en mótun 

stefnu (Hrebiniak, 2006; Kazmi og Pillania, 2008), og þarfnaðist einnig meiri mannskaps 

sem og þrautseigju (Hrebiniak, 2006). Þá nefndi viðmælandi sjö þetta: 

Áskorunin var auðvitað bara úthaldið, að halda þetta út og ekki láta 
úrtöluraddir ná til sín. 

Viðmælandi fimm talaði um að stærsta áskorunin hefði verið að fara af stað í 

innleiðingu stefnu sem þátttakendur tengdu ekki við. Því væri markaðssetning til 

starfsmanna algjört lykilatriði í hans fyrirtæki: 

Stærsta áskorunin er þegar við förum í verkefni sem að fólk tengir ekki við og 
allir geta ekki tengt sig við, þá bara getur þú ekki náð árangri. 

Viðmælandi fimm talaði um að ein ástæða þess að fyrirtæki stæðu frammi fyrir mörgum 

áskorunum væri sú að ekki ríkti nægilega mikil trú á þeim. Mikilvægt væri að allir væru 

með og stjórnendur þyrftu að vera öðrum fyrirmynd því að þetta væri stöðugt ferðalag 
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en ekki átaksverkefni. Þá bætti viðmælandi fimm því við að hans fyrirtæki hefði ráðist í 

stefnumótun sem enginn tengdi við og að það hefði verið mjög góð reynsla fyrir hann því 

að þá lærði hann á mikilvægi þess að virkja annað starfsfólk með í stefnumótun til að sem 

flestir ættu sinn þátt/eignarrétt í stefnunni og tengdu við markmiðin:  

Við fórum af stað í stríð sem að stór hluti starfsmanna tengdi sig ekki við, þau 
fundu sig ekki í því og þetta hentaði ekki. Ég tengdi ekki við þetta og hafði ekki 
áhuga á þessu, það var rosalega góð reynsla […] Það að virkja fólk snemma í 
ferlinu það er lykillinn. Það er margreynt ef þú ert alltaf að reyna að troða 
einhverju ofan á alla það virkar ekkert rosalega vel, þeim verður að finnast 
þau partur af eignarhaldinu. Það er lykilatriði að finna verkefni sem fólk getur 
tengt sig við. 

Báðir hóparnir upplifðu ólíkar áskoranir við innleiðingu stefnu en aðeins eina áskorun 

áttu þeir sameiginlega, sem var mótspyrna starfsmanna við nýjum breytingum. Í hópi 

viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu voru nefndir 

erfiðleikar líkt og að gera framtíðarsýn fyrirtækja skiljanlega öllum, og þegar breyta ætti 

menningu innan fyrirtækja, fylgja stefnu eftir, viðhalda upplýsingum og vita hvenær 

markmiðum hefði verið náð. Í hópi viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við 

innleiðingu stefnu voru nefndir erfiðleikar líkt og að finna markmið fyrir alla, halda 

innleiðingu stefnu út tímabilið, meðhöndla erfiðan starfsanda og innleiða stefnu sem allir 

starfsmenn tengdu við. 

4.4 Samantekt á niðurstöðum  

Viðmælendur í báðum hópum voru almennt á því máli að þeir bæru ábyrgð á 

stefnumótun. Meirihluti í hópunum tveim kom að ákvörðunartöku hvaða leið væri farin í 

mótun stefnu og framkvæmd innleiðingar stefnu, en það var ekki algilt. Báðir hóparnir 

sögðu sína skoðun á stefnumótunarráðgjöfum og framkvæmd innleiðingar stefnu eftir 

formbundinni aðferðafræði. Þá nefndi hópur viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna 

aðferð við innleiðingu stefnu að almennt væri litið svo á að aðstoð frá 

stefnumótunarráðgjafa við gerð stefnu væri nauðsynlegur hluti af ferlinu, þar sem þeir 

gæfu verkefninu annað yfirbragð. Einnig var komið inn á það að það væri gott að fá 

stefnumótunarráðgjafa með í lið þar sem þeir væru sérfræðingar á sínu sviði. Þá var komið 

inn á í hóp viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu að 

stefnumótunarráðgjafar væru ekki þarfir í stefnumótun. Viðmælendur bentu á að 

mikilvægt væri að hæft starfsfólk tæki þátt í slíkri vinnu. Þá var hópur viðmælenda sem 
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studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu á því máli að innleiðing eftir 

formbundinni aðferðafræði gæfi ekki nægan sveigjanleika sem innleiðing á sjálfsprottinn 

máta gerði. Hópur viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu 

stefnu nefndi að innleiðing eftir formbundinni aðferðafræði 4DX væri engin biblía og 

auðvelt væri að móta aðferðafræðina að hverju og einu fyrirtæki.  

Báðir hópar voru almennt á því að æðstu menn innan fyrirtækja kæmu að gerð stefnu, 

hvort sem um væri að ræða stjórn, framkvæmdastjórn, stjórnendur eða alla 

hlutaðeigandi. Einnig var algengast hjá báðum hópum að viðmælendur nefndu á einn eða 

annan hátt þátttöku stjórnarhóps, sem væri samsettur af starfsmönnum og kæmi að gerð 

stefnu og tæki síðan við framkvæmd innleiðingar stefnu. Hins vegar nefndu viðmælendur 

innan beggja hópa að þeirra stjórnendahópur væri virkjaður eftir að mótun stefnu fór 

fram og tók þá við framkvæmd innleiðingar stefnu. Þá var nefnt innan beggja hópa á einn 

eða annan hátt að kynning nýrra breytinga til annarra starfsmanna, sem áttu að tileinka 

sér breytingar, færi fram á starfsmannafundum.  

Í hópi viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu töluðu 

viðmælendur um það á einn eða annan hátt að eftirfylgni með innleiðingu væri ekki þörf 

í formi mælitækis heldur væri innleiðingu fylgt eftir með verkefnum og upplýsingagjöf. 

Hópur viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu fylgdi hins 

vegar innleiðingunni eftir með skuldbindingum, og vikulegum fundum líkt og 

aðferðafræði 4DX lagði upp með. 

Þegar viðtölin voru greind kom í ljós að langflestar áskoranirnar sneru að starfsfólki 

fyrirtækjanna, að sannfæra það að breytingar væru af hinu góða og koma í veg fyrir 

mótspyrnu. Báðir hóparnir áttu aðeins eina sameiginlega áskorun sem var mótspyrna 

starfsmanna til nýrra breytinga. Þá kom upp í hópi viðmælenda sem studdist við 

sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu að erfitt væri að gera framtíðarsýn skiljanlega 

öllum starfsmönnum, erfitt var að breyta menningu innan fyrirtækja, fylgja stefnu eftir og 

vita hvenær markmiðum hefði verið náð. Eins kom upp að ekki væri hægt að gera öll 

markmið mælanleg og þess vegna væri oft erfitt að vita hvenær markmiðum hefði verið 

náð. Í hópi viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu komu 

upp erfiðleikar við að finna vikulegar skuldbindingar fyrir alla starfsmenn sem áttu að 

tileinka sér breytingar, halda innleiðingu stefnu út, móta stefnu sem allir starfsmenn 
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tengdu við og gátu tileinkað sér og erfiðleikar voru hvað viðkom starfsanda. Þessar 

áskoranir má sjá í töflu 3 hér að neðan þar sem hóparnir eru bornir saman. Í töflu 3 fékk 

hópur viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu heitið 

hópur 1 en hópur viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu 

fékk heitið hópur 2: 

Tafla 3. Samanburður á niðurstöðum úr þema þrjú.  

Áskoranir Hópur 1. Hópur 2. 

Gera framtíðarsýn skiljanlega öllum X  

Breyta menningu fyrirtækja X  

Mótspyrna starfsfólks X X 

Fylgja stefnu eftir X  

Vita hvenær markmiðum hefur verið náð X  

Viðhalda upplýsingum X  

Finna vikulegar skuldbindingar fyrir alla  X 

Úthald á innleiðingu stefnu  X 

Erfiður starfsandi  X 

Innleiða stefnu sem starfsmenn tengja við  X 
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5 Umræða 

Í kaflanum hér að neðan verða helstu niðurstöður rannsóknar bornar saman við 

fræðilegar rannsóknir. Reynt verður að svara rannsóknarspurningu sem lagt var upp með 

í upphafi. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að bera saman tvo hópa stjórnenda sem 

fóru ólíkar leiðir við innleiðingu stefnu og hvaða áskoranir urðu á vegi þeirra. Þá var lagt 

upp með að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Mæta stjórnendur sömu 

áskorunum við innleiðingu stefnu, hvort sem notuð er alþjóðlega þekkt aðferðafræði eða 

sjálfsprottin?“ Rannsókn þessi er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi og rannsóknarefnið 

ekki mikið skoðað erlendis svo vitað sé. Hér að neðan verður kaflanum skipt upp í þemun 

aðdragandi innleiðingar, innleiðing stefnu og í kjölfar innleiðingar stefnu. 

5.1 Aðdragandi innleiðingar 

Stjórnendur fyrirtækja eru meðal annars þeir sem koma að ákvarðana- og aðgerðatöku 

nýrra stefnubreytinga (Kazmi og Pillania, 2008; Radomska og Kozyra, 2020). Algengast var 

innan beggja hópa þessarar rannsóknar að viðmælendur komu að ákvarðanatöku hvað 

aleið væri farin í mótun stefnu og framkvæmd innleiðingar sem er í samræmi við 

rannsóknirnar að ofan.  

Engin aðferðafræði sem þróuð hefur verið til að einfalda framkvæmd við innleiðingu 

stefnu hefur orðið ráðandi (Okumus, 2003; Saunders o.fl., 2008). Þá hefur ekki fundist 

orsakasamband milli framkvæmdar við innleiðingu og árangurs, það er hvaða þættir og 

áskoranir það eru sem skipta máli fyrir árangursríka innleiðingu stefnu (Mezias o.fl., 

2001). McChesney o.fl. (2012) segja stjórnendur þó fljóta að aðhyllast formbunda 

aðferðafræði, 4DX, um leið og þeir kynnast henni. Hópur viðmælenda sem studdist við 

sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu var á því máli að innleiðing eftir formbundinni 

aðferðafræði gæfi ekki nægan sveigjanleika í innleiðingarferlinu en þeir vildu fara rétta 

leið að framtíðarmarkmiðum sínum en ekki áætlaða leið. Hópur viðmælenda sem studdist 

við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu var hins vegar á því að innleiðing eftir 

formbundinni aðferðafræði 4DX væri engin biblía og auðvelt væri að móta 

aðferðafræðina að hverju og einu fyrirtæki. Upplifanir beggja hópa á innleiðingu stefnu 
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eftir formbundinni aðferðafræði voru því í samræmi við fyrri rannsóknir, þar sem skoðanir 

þeirra voru ólíkar. 

5.2 Innleiðing stefnu 

Þegar mótun stefnu er farin eftir áætlaðri nálgun tíðkast að æðstu stjórnendur fyrirtækja 

komi að gerð stefnu (Hrebiniak, 2006; Martin, 2010a). Samkvæmt rannsókn Martin 

(2010a) voru t.d. 59% þátttakenda sammála því að æðstu stjórnendur fyrirtækja kæmu 

að gerð stefna á meðan neðri þrep fyrirtækja kæmu að framkvæmd innleiðingar og 

tileinkuðu sér nýjar breytingar. Þetta átti einnig við um íslensk fyrirtæki sem mótuðu sér 

stefnu þar sem Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl. (2011) töldu algengast að stjórn og stjórnendur 

kæmu að gerð stefna á Íslandi. Í þessari rannsókn réðust báðir hóparnir í mótun stefnu 

eftir áætlaðri nálgun að mestu leyti og var lítill munur á milli hópanna þegar kom að því 

hverjir kæmu að gerð stefnu. Niðurstöður voru því í samræmi við rannsóknir þar sem 

stjórn og stjórnendur fyrirtækja komu að gerð stefnu.  

Þá var framkvæmd við innleiðingar einnig talin vera á ábyrgð stjórnenda (Hrebiniak, 

2013). Þó er algengt að stjórnendur fyrirtækja upplifðu framkvæmd við innleiðingu stefnu 

ekki endilega sem hluta af sínu starfi og komu þeirri ábyrgð oft og tíðum yfir á næsta 

undirmann (Hrebiniak, 2006; Olivier og Schwella, 2018). Ef toppurinn í fyrirtækjum var sá 

eini sem kom að gerð stefnu gat það leitt til þess að erfitt var að fá aðra starfsmenn með 

í innleiðingu stefnu og tileinka sér nýjar breytingar (Alexander, 1985). Það gat haft jákvæð 

áhrif á innleiðingu stefnu ef aðrir einstaklingar innan fyrirtækja komu einnig að gerð 

stefnu. Þá var hægt að byggja upp eignarrétt starfsmanna á stefnu sem auðveldaði 

framkvæmd við innleiðingu (Aaltonen og Ikävalko, 2002). Nauðsynlegt gat því verið fyrir 

stjórnendur að hafa góðan hóp starfsmanna sér við hlið við gerð stefnu (Alexander, 1985; 

Mantere, 2016; Olivier og Schwella, 2018). Þetta samræmist niðurstöðum þessarar 

rannsóknar því viðmælendur beggja hópa töldu að þeir bæru ábyrgð á stefnumótun. 

Einnig var algengast meðal beggja hópa að eins konar stjórnendahópur, sem samsettur 

var af starfsfólki kæmi að mótun stefnu og bæri ábyrgð á framkvæmd innleiðingar. Þó var 

eitt tilfelli í báðum hópum þar sem slíkir stjórnendahópar báru aðeins ábyrgð á 

framkvæmd innleiðingar en ekki mótun stefnu. Þá var algengt innan beggja hópa að reynt 

var að virkja sem flesta starfsmenn með í að móta stefnu. Það var gert með því að fá 

skoðun starfsmanna á framtíð fyrirtækja og svör þeirra voru þá nýtt og notuð við gerð 
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stefna. Í hópi viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu var 

algengt að stjórnendur fylgdu innleiðingunni ekki eftir heldur bar stjórnendahópurinn 

ábyrgð sem er í samræmi við rannsóknir hér að ofan. Í hópi viðmælenda sem studdist við 

formbundna aðferð við innleiðingu stefnu voru hins vegar stjórnendur til að byrja með 

þátttakendur í innleiðingarferlinu og settu sér vikuleg markmið líkt og aðrir starfsmenn.  

Miðlun upplýsinga til þeirra einstaklinga sem eiga að tileinka sér breytingar á stefnu er 

grundvallarforsenda góðrar stjórnunar (Kotter, 1995). Samkvæmt Drucker (2004) er 

stefnumótun ekki útfærð fyrr en allir þeir einstaklingar sem eiga að koma að framkvæmd 

hennar hafi verið kynntir fyrir breytingum og hvenær slíkar breytingar eiga að fara fram. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því í samræmi við rannsóknir þar sem viðmælendur 

beggja hópa voru á því máli að stefnumótun væri kynnt starfsfólki á starfsmannafundum. 

5.3 Í kjölfar innleiðingar stefnu 

Það var misjafnt hvort hóparnir fylgdu formbundinni aðferðafræði við framkvæmd 

innleiðingar stefnu, sem gerir fyrirtækjum kleift að mæla árangur, sem auðveldar þeim að 

fylgjast með framgangi mála til dæmis um það hvar og af hverju vandamál koma upp 

(Olivier og Schwella, 2018). En samkvæmt Kazmi og Pillania (2008) er stefna sem verður 

til á sjálfsprottinn máta í takt við hefðir, venjur og upplifanir stjórnenda en mikill munur 

var á milli hópanna tveggja í þessari rannsókn þegar kom að því að fylgja innleiðingu 

stefnu eftir hvor leiðin var valin, sjálfsprottin leið eða aðferðafræði 4XD. Hópur 

viðmælenda sem innleiddi stefnu á sjálfsprottinn máta var á því máli að mælikvarðar til 

að fylgja stefnu eftir væru ekki endilega þarfir heldur væri nóg að úthluta verkefnum 

tengd innleiðingu stefnu. Síðan væri það á ábyrgð hvers teymis fyrir sig að ákveða hvað 

breytingarnar þýddu fyrir þau og hvernig þau ætluðu að vinna úr þeim. Hópur 

viðmælenda sem fylgdi síðan formbundinni aðferðafræði 4DX þar sem fyrir fram ákveðnir 

mælikvarðar voru notaðir við framkvæmd innleiðingar, líkt og skuldbindingar og vikulegir 

stöðufundur, voru á því máli að eftirfylgni hefði jákvæð áhrif á þátttöku starfsmanna á 

innleiðingu stefnu. Þessar niðurstöður gefa til kynna að þær séu í takt við rannsóknir þar 

sem mælikvarðar á árangri eru notaðir að hætti formbundinnar aðferðafræði 4DX. 

Varðandi hóp viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu eru 

niðurstöður í takt við rannsóknir þar sem engir sérstakir mælikvarðar eru notaðir og bera 
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stjórnendur eða starfsmenn úr stjórnendahópi ábyrgð á framkvæmd við innleiðingu og 

ákveða hvernig og hvað breytingarnar þýða. 

Samkvæmt rannsóknum McChesney o.fl. (2012) þurfa fyrirtæki oft að kljást við sömu 

áskoranir þegar kemur að innleiðingu stefnu og því var formbundna aðferðafræði 4DX 

byggð á fjórum eftirfarandi áskorunum. Fyrsta áskorunin sneri að því að fyrirtæki væru 

oft og tíðum með óskýr markmið þar sem stjórnendur og teymi vissu ekki endilega hvert 

aðalmarkmið starfseminnar væri en í rannsókn þeirra var þetta kannað og aðeins 15% 

starfsmanna höfðu þessa vitneskju að þeirra sögn. Önnur áskorunin samkvæmt aðferð 

4XD var sú að miðlun upplýsinga var ekki talin fullnægjandi til að starfsmenn næðu sínum 

markmiðum. Þriðja áskorunin var sú að fyrirtæki fylgdust ekki nægilega vel með 

framgangi mála varðandi markmiðin og þá vissu flestir starfsmenn ekki hverjir 

lykilmælikvarðar sem mældu árangur starfseminnar voru. Fjórða og síðasta áskorunin var 

sú að starfsmenn voru ekki gerðir ábyrgir fyrir sínum árangri en færri en 10% starfsmanna 

í rannsókn McChesney o.fl. (2012) áttu mánaðarlegan fund með sínum næsta yfirmanni 

til að ræða framgang sinna mála varðandi markmiðin (McChesney o.fl., 2012). Allar 

áskoranirnar fjórar komu frá hópi viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við 

innleiðingu stefnu en aftur á móti kom engin þeirra upp í hópi viðmælenda sem studdist 

við formbundna aðferðafræði við innleiðingu stefnu. Þessar niðurstöður koma í raun ekki 

á óvart þar sem hópurinn innleiddi sínar stefnur eftir formbundinni aðferðafræði 4DX sem 

styður það að aðferðafræðin hefur jákvæð áhrif á þessar fjórar áskoranir. Einnig geta 

niðurstöður hjálpað stjórnendum sem upplifa og eru að kljást við þessar fjórar áskoranir 

að ákveða hvort formbundna aðferðafræðin 4DX henti þeim. 

Samkvæmt Drucker (2004) er mótspyrna frá starfsmönnum vegna breytinga 

óhjákvæmilegur partur af framkvæmd við innleiðingu stefnu. Þá getur mikil mótspyrna 

myndast ef skortur er á samskiptum innan fyrirtækja (Olivier og Schwella, 2018). Auk þess 

er mótspyrna nauðsynleg afleiðing valds (Clegg o.fl., 2020, bls. 571) og því eðlilegt að 

starfsfólk finni fyrir ótta, sérstaklega ef þeir aðilar komu ekki að mótun stefna (Balogun 

og Johnson, 2004, 2005; Gioia og Chittipeddi, 1991; Gioia og Thomas, 1996). Eina 

áskorunin sem báðir hóparnir í þessari rannsókn áttu sameiginlega var mótspyrna 

starfsmanna í garð nýrra breytinga, sem er í takt við rannsóknir, og óhjákvæmilegur partur 

af ferlinu. Aftur á móti virtist sem hópur viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð 
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við innleiðingu stefnu hafi náð að vinna bug á mótspyrnu sinna starfsmanna en ekki hópur 

viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu. Líkt og hópur 

viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu nefndi, 

myndaðist mikill hópþrýstingur í teymunum og milli starfsmanna sem leiddi til þess að 

allir vildu taka þátt í innleiðingarferlinu. Í ljósi þess mætti draga þá ályktun að ef 

stjórnendur innleiða stefnur eftir formbundinni aðferðafræði 4DX nái þeir betri tökum á 

mótspyrnu starfsmanna. Þá væri minni þörf á að stjórnendur beittu þrýstingi við 

framkvæmd innleiðingar heldur myndaðist hópþrýstingur innan teyma og á milli 

starfsmanna. Það gerði það að verkum að sem flestir vildu taka þátt, þrátt fyrir að þeir 

gerðu það umfram það að sinna sínum daglegu störfum. 

Að breyta menningu fyrirtækja er samkvæmt Hrebiniak (2006) eitt erfiðasta verkefni 

sem stjórnendur standa frammi fyrir. Sú áskorun kom upp í hópi viðmælenda sem 

studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu þar sem nefnt var að starfsfólk í 

stjórnendastöðu skapaði menningu innan fyrirtækja, og því væri oft erfitt að breyta þeirra 

hugsunarhætti. Formbundna aðferðafræðin 4DX snerist hins vegar um að bæði 

stjórnendur og starfsfólk fléttuðu aðferðafræðina inn í daglega starfsemi fyrirtækis. Það 

væri gert í þeim tilgangi að ná fram hegðunar- og viðhorfsbreytingum (McChesney o.fl., 

2012; Schawbel, 2012) en það gæti verið ástæða þess að hópur viðmælenda sem studdist 

við formbundna aðferð við innleiðingu upplifði ekki ofangreinda áskorun. 

Með aðferðafræði 4DX er lagt upp með að eftir að yfirmarkmið fyrirtækja hafa verið 

sett fram, sem kallast stríð í aðferðafræði 4DX, eigi endapunktur að vera skýr. Hann gerir 

það að verkum að starfsfólk er ekki í neinum vafa um hvenær markmiðum hefur verið náð 

(McChesney o.fl., 2012). Sú áskorun að vita hvenær þeim hefur verið náð kom upp í hópi 

viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu þegar nefnt var 

að öll markmið væru ekki með mælanlegan endapunkt og þó þau væru það þá væri ekki 

þar með sagt að það væri ein rétt leið að honum. Þess vegna væri sveigjanleiki við 

framkvæmd innleiðingar mikilvægur til þess að fara bestu leiðina að markmiðinu en ekki 

áætlaða leið. 

Innleiðing stefna er ávallt tímafrekari en mótun stefnu sem leiðir til þess að 

stjórnendur og fyrirtæki þurfa oft og tíðum að sýna mikla þrautseigju og úthald 

(Hrebiniak, 2006, 2013; Kazmi og Pillania, 2008). Að halda innleiðingu stefnu út var 
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áskorun sem kom aðeins upp í hópi viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við 

innleiðingu stefnu. Það mætti því draga þá ályktun að þegar ákveðið er að hún eigi að vera 

sjálfsprottin birtist sú áskorun mögulega ekki þar sem stjórnendur hafa meiri sveigjanleika 

til að framkvæma hana eða ekki í innleiðingarferlinu. 

Hópur viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu upplifði 

áskorun sem aldrei var nefnd í hópi viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við 

innleiðingu stefnu og má gera ráð fyrir því að hún komi til vegna þess að þeir innleiddu 

stefnu með formbundinni aðferðafræði 4DX. Sú áskorun var að innleiða stefnu sem allir 

starfsmenn tengja við og finna verkefni og skuldbindingar fyrir alla starfsmenn sem hafa 

jákvæð áhrif á innleiðingu stefnu. Það má því draga þá ályktun að áskorun sem þessi komi 

að öllum líkindum ekki upp í fyrirtækjum sem fylgja stefnu sinni ekki eftir með vikulegum 

skuldbindingum líkt og aðferðafræði 4DX leggur upp með. 

5.4 Samantekt á umræðum  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að bera saman tvo hópa stjórnenda sem fóru ólíkar 

leiðir við innleiðingu stefnu og hvaða áskoranir urðu á vegi þeirra. Helstu niðurstöður gefa 

til kynna að innan beggja hópa var algengast að stjórn og stjórnendur fyrirtækja kæmu að 

gerð og ákvarðanatöku um stefnumótun með aðstoð stjórnendahóps sem gegndi því 

hlutverki að leiða innleiðingu stefnu. Báðir hópar kynntu stefnumótun fyrir starfsfólki á 

starfsmannafundum og áttu það sameiginlegt að upplifa mótspyrnu frá starfsfólki í garð 

breytinga.  

Hópur viðmælenda sem innleiddi stefnu á sjálfsprottinn máta upplifði erfiðleika við að 

gera framtíðarsýn fyrirtækja skiljanlega öllum starfsmönnum. Erfitt var að miðla 

upplýsingum, fylgja stefnu eftir og vita hvenær markmiðum var náð en aðferðafræði 4DX 

er byggð til að koma í veg fyrir ofantaldar áskoranir. Því er hægt að draga þá ályktun að 

hópur viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu hafi unnið 

bug á þessum áskorunum með því að innleiða stefnu eftir aðferðafræði 4DX. Aftur á móti 

virtist sá hópur viðmælenda upplifa aðrar áskoranir í staðinn eða mögulega vegna þess 

að hópurinn innleiddi eftir aðferðafræði 4DX. Áskoranirnar fólust í því að erfitt var að 

finna skuldbindingar og verkefni fyrir alla starfsmenn sem tileinkuðu sér nýjar breytingar 

og að innleiða stefnu sem allir starfsmenn tengdu við og gátu þar af leiðandi tileinkað sér.  
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Í hópi viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu kom 

upp að erfitt var að gera öll markmið mælanleg og þess vegna væri oft erfitt að vita 

hvenær markmiðum hefði verið náð. Draga má þá ályktun að áskorunin sé afleiðing þess 

að sá hópur vildi hafa sveigjanleika við innleiðingu stefnu en ekki fylgja áætluðu ferli því 

að þeirra sögn er áætlað ferli ekki endilega rétta leiðin að markmiðum fyrirtækja. Hópur 

viðmælenda sem studdust við formbundna aðferð við innleiðingu stefnu fylgdi 

innleiðingu stefnu eftir með markmiðum og vikulegum fundum. En upplifðu skort á 

úthaldi, draga má þá ályktun að það sé afleiðing þess að fylgja áætluðu ferli.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta verið gagnlegar þeim stjórnendum sem eru að 

hugleiða að ráðast í innleiðingu stefnu á annan hvorn mátann. Þær geta veitt þeim 

upplýsingar um þær áskoranir sem vert er að hafa í huga í ferlinu og hjálpað þeim að taka 

ákvörðun um hvaða leið henti fyrir framkvæmd innleiðingar stefnu. Ef stjórnendur eru að 

taka ákvörðun um framkvæmd á innleiðingu stefnu á sjálfsprottinn máta, líkt og hópur 

viðmælenda sem studdist við sjálfsprottna aðferð við innleiðingu stefnu gerði, geta 

niðurstöður gefið þeim ákveðna hugmynd um mögulegar áskoranir sem gætu orðið á vegi 

þeirra og komið í veg fyrir þær. Ef stjórnendur ákveða að fara eftir formbundinni 

aðferðafræði 4DX við innleiðingu, geta niðurstöður aðstoðað þá þegar þeir standa frammi 

fyrir þeim áskorunum sem hópur viðmælenda sem studdist við formbundna aðferð við 

innleiðingu stefnu virtist hafa unnið bug á en einnig haft í huga þær áskoranir sem sá 

hópur upplifði sem gæti komið í veg fyrir slíkar áskoranir. 

5.5 Helstu annmarkar rannsóknar 

Þessari rannsókn fylgja nokkrir annmarkar sem vert er að nefna. Fyrst og fremst er sá 

annmarki að aðeins ein formbundin aðferðafræði var valin til rannsóknar. Ef til vill hefðu 

niðurstöður þessarar rannsóknar orðið aðrar ef fleiri formbundnar aðferðir við 

innleiðingu stefnu hefðu verið rannsakaðar. Niðurstöður rannsóknar einkenndust mikið 

af þeim verkferlum sem aðferðafræði 4DX leggur upp með, því innleiðing stefnu eftir 

sjálfsprottinni aðferð hefur ekki fyrir fram ákveðna verkferla.  

Líkt og fram hefur komið voru ráðgjafar Expectus og stefnumótunarráðgjafinn Jón 

Garðar Hreiðarsson fengnir til að gefa sitt álit á viðtalsramma rannsakanda. Að fá þeirra 

álit getur verið mögulegur annmarki þessarar rannsóknar einkum vegna þess að 

ráðgjafarnir voru ekki hlutlausir og hafa sinna hagsmuna að gæta. Rannsakandi taldi álit 
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ráðgjafanna þó hafa haft frekar jákvæð áhrif á viðtalsramma þessarar rannsóknar og 

byggt undir hann þar sem slík rannsókn hefur ekki verið gerð áður svo rannsakandi viti. 

Þó nokkuð margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á mögulegum áskorunum sem 

upp geta komið við framkvæmd innleiðingar stefnu en skortur er á rannsóknum þar sem 

gerður er samanburður á hópum sem framkvæmir innleiðingu á ólíkan máta, líkt og hér 

var gert. Því fann rannsakandi ekki mælitæki til þess að geta rannsakað nákvæmlega 

hvaða áskoranir vert væri að spyrja viðmælendur um.  

Val á viðmælendum rannsóknar var fremur einsleitt í því ljósi að ráðgjafar Expectus og 

stefnumótunarráðgjafinn, Jón Garðar Hreiðarsson, komu rannsakanda í samband við 

viðmælendur.  

Viðtalsrammi rannsóknar var aðlagaður að viðmælendum sjö og átta vegna stöðu 

þeirra innan fyrirtækja. Þá voru þeir ekki forstjórar né framkvæmdastjórar og taldi 

rannsakandi líkur vera á því að viðmælendur yrðu slegnir út af laginu með spurningum 

sem þeir mögulega hefðu ekki næga þekkingu á til að svara. Á þann hátt missti 

rannsakandi mögulega flæði í viðtölum. Hann hefur áttað sig á því eftir á að það hefði 

verið betra að nota upprunalegan viðtalsramma þar sem flæði viðtala var gott.  

Viðmælandi sex gaf rannsakanda ekki leyfi til hljóðupptöku af viðtali, sem gerði það að 

verkum að ekki var hægt að vitna beint í þann viðmælanda. En hann fékk þó leyfi til að 

vitna óbeint í hann og punkta niður hjá sér svörin úr viðtalinu sjálfu.  

5.6 Tækifæri til frekari rannsókna 

Rannsóknir af þessi tagi hafa ekki verið framkvæmdar á Íslandi áður, svo rannsandi viti af 

og því geta niðurstöður nýst öðrum til áframhaldandi rannsókna. Í þessari rannsókn kom 

í ljós að stjórnendur voru ekki endilega þeir sem komu að framkvæmd innleiðingar stefnu. 

Með það í huga gæti verið áhugavert að framkvæma rannsókn þar sem áhersla væri lögð 

á viðmælendur sem kæmu að og bæru ábyrgð á framkvæmd við innleiðingu stefn og 

kanna hvort þeir upplifðu sömu áskoranir og stjórnendur sínir, hvort það bættust við 

áskoranir eða jafnvel hvort þeir upplifðu allt aðrar áskoranir.  

Einnig væri áhugavert að þróa tilbúið mælitæki með þeim áskorunum sem upp geta 

komið við innleiðingu stefnu til að auðvelda samanburð milli hópa líkt og gert var í þessari 

rannsókn.  
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Það væri ekki síður spennandi að halda rannsókn þessari áfram þar sem aðrar 

formbundnar aðferðir við innleiðingu stefnu væru skoðaðar, önnur fyrirtæki og aðrir 

stjórnendur. Þá væri forvitnilegt að vita hverjar og hvort stjórnendur upplifi sömu 

áskoranir og fram hafa komið í þessari rannsókn eða hvort fleiri áskoranir væru 

undirliggjandi við innleiðingu stefnu.  
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Viðauki 1. Kynningar og samþykktar eyðublöð á þátttöku 
viðmælenda 

Kynningar og samþykktareyðublað fyrir viðmælendur eitt til fimm, sjö og átta.
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Kynningar og samþykktareyðublað fyrir viðmælanda sex. 
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Viðauki 2. Viðtalsrammar 

Viðtalsrammi fyrir alla viðmælendur eitt til sex. 
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Viðtalsrammi fyrir viðmælendur sjö og átta. 


