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Útdráttur 

Megin tilgangur rannsóknarinnar er að auka skilning á og vitund um aðferðafræði sem 

kallast Stefnuvitinn sem og kanna hvernig íslenskir stjórnendur hafa notað hann sér til 

stuðnings við innleiðingu nýrra stefna. Greint er frá hlutverki breytingastjórnunar sem og 

hlutverki stjórnenda eða leiðtoga  í  breytingaferli, tegundum breytinga, andstöðu 

starfsfólks og stjórnenda við breytingar og mögulegum ástæðum fyrir andstöðunni. Einnig 

er tæpt á helstu kenningum eða líkönum sem breytingastjórnun býr yfir en því næst er 

fjallað um aðferðafræði Robin Speculand og sérstaklega er tekin fyrir átta þrepa 

aðferðafræði hans sem kallast Stefnuvitinn.  

Við gerð þessarar rannsóknar var farið ítarlega í bækur Speculand og gerð grein fyrir 

aðferðafræði hans, hugmyndum og líkönum. Jafnframt var stuðst við eigindlega 

aðferðafræði og tekin voru viðtöl við tvo viðmælendur. Í viðtölunum var reynt að fá fram 

mat viðmælenda á aðferðafræði Speculand og greina frá  þeirra reynslu af átta þrepum 

Stefnuvitans.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að Stefnuvitinn er tæki sem nýtist afar vel 

við innleiðingu nýrra stefna. Þrepin sem heyra undir Stefnuvitann bjóða upp á skýrt 

skipulag, hvetja til aðgerða og leiðbeina leiðtogum í gegnum hvert skref innleiðingarinnar. 

Stefnuvitinn er aðgengilegt og þægilegt tæki sem byggist á heilbrigðri skynsemi og 

mikilvægi forgangsröðunnar og reyndust viðmælendur rannsóknarinnar ánægðir að notast 

við hann við innleiðingu nýrra stefna.  
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1  Inngangur  

Breytingar í lífi nútímamanneskju eru tíðar og gerast gjarnan hratt. Þegar breytingar eiga 

sér stað á vinnustöðum getur verið erfitt fyrir leiðtoga að henda reiður á hvernig eigi að 

kynna þær, skilja þær, hvað þá að koma þeim á með farsælum hætti. Þar kemur til sögunnar 

breytingastjórnun sem þjónar meðal annars þeim tilgangi að aðstoða skipulagsheildir við 

að komast klakklaust í gegnum breytingaferli, ef allt gengur að óskum. Til þess að það sé 

mögulegt er gott að geta stuðst við aðferðafræði sem leiðbeinir leiðtoga, skipulagsheildinni 

og starfsfólk hennar í gegnum viðkomandi breytingaferli. Stefnuviti Robin Speculand er 

aðferðafræði sem byggist á átta þrepum sem auðveldar og leiðir leiðtoga áfram í gegnum 

hvert þrep í þeim tilgangi að innleiða nýja stefnu þannig að sómi sé að.  

Rannsókninni er ætlað að auka skilning á og vitund um Stefnuvitann sem og hvernig 

hægt sé að nota hann sér til stuðnings við innleiðingu nýrra stefna. Aðferðafræði 

Speculands var því skoðuð til hlítar með sérstakri áherslu á ítarlega greiningu hans. Til að 

skerpa frekar á möguleikum og notkun Stefnuvitans var jafnframt reynt að fá innsýn inn í 

hvernig íslenskir leiðtogar og skipulagsheildir studdust við hann í breytingaferli. Því var 

framkvæmd rannsókn í formi eigindlegra viðtala við tvo viðmælendur sem höfðu reynslu 

af að innleiða breytingar út frá Stefnuvitanum. 

Einna helst var reynt að fá svör við því um hvað Stefnuvitinn snýst og hvernig hann 

hefur reynst leiðtogum og skipulagsheildum hér á landi.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

1. Út á hvað gengur aðferðafræði Robin Speculand er kallast Stefnuvitinn? 

2. Hvernig hefur Stefnuvitinn nýst við innleiðingu breytinga á Íslandi?  

Ritgerðin skiptist í tíu kafla, ásamt undirköflum. Fyrsti kaflinn er inngangur ritgerðarinnar 

en annar kafli fjallar um breytingastjórnun en einnig er fjallað um hlut stjórnenda eða 

leiðtoga í breytingum, ástæður breytinga og helstu tegundir breytinga. Þriðji kaflinn fjallar 

um andstöðu starfsfólks og stjórnenda við breytingar og aðferðir til að koma í veg fyrir 

andstöðu. Fjórði kaflinn fjallar um helstu kenningar eða líkön fræðimanna sem nýtast við 

innleiðingu breytinga. Í fimmta kafla er tekin fyrir aðferðafræði Robin Speculand og þá 

sérstaklega vandamál sem geta komið upp við innleiðingu stefnu, helstu undirstöðuatriði 

sem ber að hafa í huga þegar ný stefna er innleidd og hvaða aðgerðir ýta undir farsæla 
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innleiðingu. Sjötti kafli snýr svo að Stefnuvitanum og farið er ítarlega í hvert af átta þrepum 

hans. Sjöundi kafli greinir frá rannsóknaraðferð ritgerðarinnar og í áttunda kafla má finna 

niðurstöður rannsóknarinnar. Níundi kafli býr yfir umræður og ályktanir og eru niðurstöður 

meðal annars ræddar  í samhengi við Stefnuvitann og þrep hans. Að endingu eru lokaorð 

ritgerðar, í tíunda kafla, en þar má finna helstu niðurstöður ritgerðarinnar og tillögur að 

frekari rannsóknum.  
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2 Breytingastjórnun 

Breytingar er stór hluti af daglegu lífi flestra einstaklinga, hvort sem breytingarnar gerast 

í einkalífi þeirra eða á vinnustað (Fisher, 2005). Skipulagsheildir nútímans fara ekki 

varhluta af þessu og þurfa í auknum mæli að hafa sig allar við til að halda í við þær 

breytingar sem fara fram í viðskiptaumhverfi þeirra. Margar skipulagsheildir þurfa að gera 

róttækar breytingar á innviðum, stefnum og stjórnunarháttum skipulagsheildarinnar til að 

lifa af aukna samkeppni. Skipulagsheild (e. organization) getur verið allt frá spítala, kirkju, 

stórri tæknisamstæðu að fjölskyldufyrirtæki og inniheldur skipulagsheild einstaklinganna 

innan skipulagsheildarinnar og samskiptin þeirra á milli. Skipulagsheildin er þannig 

félagsleg eining sem gerir starfsfólki kleift að læra samhliða því sem starfsfólkið leggur 

sitt af mörkum til að vinna að sameiginlegum markmiðum skipulagsheildarinnar. Til þess 

að skipulagsheild eigi framtíðarvon þarf hún jafnframt að eiga í samskiptum við ytra 

umhverfi sitt, sem eru til að mynda viðskiptavinir, byrgjar og samkeppnisaðilar (Daft, 

Murphy, og Willmott, 2010). 

Aðstæður innan skipulagsheilda taka stöðugum breytingum og mikilvægi þátta eins og 

skilvirkni, frumkvæði og hugmyndaauðgi eykst. Með þetta í huga verða skipulagsheildir 

að búa yfir hæfileikum og vilja til að bregðast við samkeppni á viðeigandi hátt, að búa til 

og læra nýja þekkingu, sýna hvatningu þegar starfsfólk sýnir frumkvæði og aðlagast að 

þeim breytingum sem koma upp (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000).  

Aðferðafræðin sem er jafnan notuð til að takast á við breytingar heitir breytingastjórnun 

(e. change management) en „breytingastjórnun snýst um að breyta eða umbreyta 

skipulagsheildum í þeim tilgangi að viðhalda eða betrumbæta árangur þeirra“ (Hayes, 

2002, bls. 11). Þetta er fyrst og fremst gert með að aðlaga hegðun starfsfólks að 

væntalegum eða yfirstandandi breytingum. Þannig snýr stór hluti breytingastjórnunar að 

mannfólkinu sem starfar við skipulagsheildina en tæknmál, líkt og tölvu- og tækjamál 

skipta einnig máli ásamt rekstrarmálum og innra skipulagi skipulagsheildarinnar (Þorkell 

Sigurlaugsson, 1996).  Breytingastjórnun lítur til breytinga sem eiga sér stað í innra 

umhverfi skipulagsheilda jafnt sem ytra umhverfi þeirra og sér stjórnendum fyrir hinum 

ýmsu tækjum og tólum sem aðstoða við að koma starfsfólki í gegnum breytingaferlið 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011).  Dæmi um breytingar í ytra 

umhverfi eru þá tækninýjungar og aukin samkeppni en breytingar á innra umhverfi geta 

verið yfirtökur, breytingar á fyrirtækjamenningu eða breytingar á stefnum skipulagsheildar 

(Daft, 2010; Kotter, 2012).  
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Breytingastjórnun hefur gert það að verkum að skipulagsheildir eiga auðveldara með að 

aðlagast breyttum aðstæðum ásamt því að framtíðarhorfur og samkeppnisstöður 

skipulagsheilda hafa batnað til muna (Kotter, 2012). Breytingastjórnun þarf að byggja á 

hnitmiðaðri stefnu ef ætlunin er að innleiða breytingar áfallalaust. Fæst 

breytingastjórnunarferli takast vel að öllu leyti en að sama skapi þá misheppnast fæst þeirra 

algjörlega heldur. Algengt er að breytingastjórnun innan skipulagsheilda taki lengri tíma 

en áætlað er og því miður getur breytingum fylgt neikvæður starfsandi starfsfólks. 

Jafnframt getur mikill kostnaður fylgt breytingastjórnun, hvort sem það er í tíma sem fer í 

tilfinningaumrót starfsfólks eða tíma stjórnenda sem eytt er í breytingaferlið (Kotter og 

Schlesinger, 2008). 

Jafnvel þegar stjórnendur hafa yfir að ráða fjármagni sem og vitneskju sem nýtist í 

breytingaferli þá virðast allt að 80% þeirra meiriháttar breytinga sem farið er af stað með 

falla um sjálfar sig (Smith, 1997; Burnes, 2014). Í þeim tilfellum þar sem breytingastjórnun 

hefur tekist með ágætum má gjarnan rekja það til þess að stjórnendum hefur tekist vel að 

höfða til tilfinninga starfsfólks. Gott tilfinningaástand starfsfólks hefur áhrif á hegðun 

þeirra sem leiðir til þess að vandamál virðast yfirstíganleg. Þetta gerir það að verkum að 

breytingaferli verða að jafnaði giftusamari (Kotter og Cohen, 2002). 

Breytingar eru aldrei einfaldar né auðveld lausn við vandamáli og afrakstur 

breytingaferlis veltur gjarnan á fjöldamörgum þáttum, til að mynda viðbrögðum starfsfólks 

hverju sinni. Það gerir það að verkum að ekki er  auðvelt að spá fyrir um árangur 

breytingaferlisins fyrirfram (Herold og Fedor, 2008). Breytingaferli getur því verið erfitt 

og torskilið ferli fyrir stjórnendur. Því skiptir sköpum ef að skipulagsheild á að taka 

breytingum að stjórnendur geri sér grein fyrir mikilvægi þess að skilja hvaða áhrif 

breytingin hefur á hvern og einn starfsmann og hvaða áhrif breytingin hefur á samskipti á 

milli starfsmannsins og skipulagsheildarinnar. Það er gert með því að sættast við möguleg 

mistök fortíðinnar, viðurkenna það sem fór úrskeiðis og hvað tókst vel til, bera kennsl á 

hverju þarf að breyta og þannig vinna að bættri framtíð skipulagsheildarinnar (Fisher, 

2005).  

2.1 Stjórnendur eða leiðtogar í breytingaferli 

Hlutur stjórnenda í breytingaferli er stór en þeir verða að geta samið við og átt í góðum 

samskiptum við starfsfólk sitt, unnið með þeim í teymum og veitt þeim hvatningu. Þeir 

þurfa einnig að geta tekið að sér leiðtogahlutverk og jafnvel ögrað starfsfólki sínu. 

Mögulegt er, ef þurfa þykir, að veita stjórnendum þjálfun til að takast á við breytingar 
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þannig að ferlið skili góðum árangri (Hayes, 2002). Hlutverk stjórnenda í árangursríku 

breytingaferli er einnig að leiðbeina starfsfólki og hvetja það til að ná fyrirfram 

skilgreindum markmiðum ásamt því að bjóða upp á aðstæður þar sem starfsfólki er gert 

kleift að ná þessum markmiðum (Herold og Fedor, 2008). 

Ef einstaklingur ætlar að vera í hlutverki stjórnanda eða leiðtoga í breytingaferli þá 

krefst það þess að hann hafi getu og vilja til að breyta því sem hefur þegar verið gert ásamt 

því að framkvæma ólíka og nýja hluti (Drucker, 2006). Stjórnendur skipulagsheilda vita 

jafnframt að skipulagsheildir vinna í umhverfi sem einkennist af óstöðugleika og þar sem 

breytingar eru mjög hraðar. Því getur það reynst stjórnendum erfiðleikum háð að 

skipuleggja starfið, festa reiður á hlutum og stjórna í þess konar umhverfi (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2000). Ljóst er að ólíkar aðstæður innan skipulagsheilda krefjast ólíkra 

aðferða við að koma breytingum á. Hvort að það er hlutverk stjórnanda eða leiðtoga að 

koma breytingaferli hefur verið skeggrætt mikið á meðal fræðimanna (Burnes, 2014).  

Bennis og Nanus halda því fram að greina megi á milli stjórnenda og leiðtoga með þeim 

hætti að stjórnendur séu þeir einstaklingar sem framkvæma hlutina rétt á meðan leiðtogar 

eru einstaklingarnir sem gera það sem þykir réttast (Bennis og Nanus, 1997). Nahavandi 

(2000) telur að hlutverk stjórnenda sé að viðhalda jafnvægi innan skipulagsheildar ásamt 

því að einblína á aðstæður hér og nú. Samkvæmt Nahavandi eiga stjórnendur það til að 

notfæra sér valdastöðu sína sér til góða, auk þess reyni þeir gjarnan að halda sér í  hæfilegri 

fjarlægð frá starfsfólki sínu til að viðhalda hlutleysi sínu. Þeir innleiða jafnframt 

verklagshætti og reglur innan skipulagsheildarinnar. Leiðtogar einblína aftur á móti á 

framtíðina og reyna að skapa menningu innan skipulagsheildarinnar sem byggist á 

sameiginlegum viðhorfum og gildum. Þeir nota jafnframt persónuleg völd sín til að ná sínu 

fram. Hlutverk leiðtoga er einnig að koma breytingum á og viðhalda tilfinningalegu 

sambandi við starfsfólk sitt (Nahavandi, 2000).  

Hvort heldur sem það er stjórnandi eða leiðtogi, þá er ljóst að hegðun þeirra innan 

skipulagsheilda getur haft áhrif á þær aðgerðir í umhverfinu sem leiða af sér breytingar 

(Drucker, 2006). Í bók Vroom og Jago frá árinu 1988 kemur fram að flestir stjórnendur 

búa yfir stjórnendahæfileikum til jafns við leiðtogahæfileika og nýta sér sitthvorn stílinn 

eftir því sem þörf krefur. Sumir stjórnendur geta jafnvel notað ólíka stíla samtímis innan 

ólíkra deilda innan sömu skipulagsheildar (Burnes, 2014). Stjórnendur þurfa að gefa sig 

alla í breytingaferlið, ekki nægir að gera það af hálfum hug og því þarf að gæta þess að 

stjórnendur séu hluti af breytingaferlinu, í öllum þrepum skipulagsheildarinnar, frá byrjun 

til enda (Huq, Huq og Cutright, 2006).  
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Í þessu verkefni verður ekki einblínt á muninn á milli stjórnenda og leiðtoga heldur 

verður stuðst við báðar skilgreiningarnar eftir því sem fræðimenn sjálfir styðjast við. 

2.2  Breytingar 

Breytingu  má skilgreina sem kröfu sem gerð er til skipulagsheildar eða undireiningar þess 

af stjórnendum skipulagsheildarinnar og gerir hún að verkum að starfsfólk þarf að víkja 

talsvert frá núverandi hegðun og venjum sínum. Breytingin getur jafnframt verið allt frá 

algjörri endurskipulagningu stórrar skipulagsheildar yfir í breytingu á verkferlum 

starfsfólks á ákveðinni deild. Þannig þarf breytingaferli innan skipulagsheildar ekki að hafa 

áhrif á alla heildina heldur getur takmarkast við smærri einingar. Hvernig innleiðingu 

breytingarinnar farnast veltur alfarið á því hvort að það starfsfólk og stjórnendur sem eiga 

í hlut styðji viðkomandi breytingaferli eður ei. Hvort sem innleiðingin er farsæl eður ei þá 

hefur hún ávallt afleiðingar fyrir viðkomandi deild eða alla skipulagsheildina ef við á 

(Herold og Fedor, 2008).  

Breytingar eru óumflýjanlegar og því nauðsynlegt fyrir stjórnendur að vera skrefi á 

undan öðrum og sjá til þess að þeim sé komið í réttan farveg. Breytingar eru jafnframt 

eðlilegur hluti í samfélagi fólks en þær geta reynst áhættusamar og erfiðar, en fyrst og 

fremst útheimta þær þó mikla vinnu (Drucker, 2006). Stjórnendur og starfsfólk upplifa 

breytingar gjarnan sem sundrandi og óþægilegar fyrir sig sem og starfsemi 

skipulagsheildarinnar. Innleiðing breytinga getur því reynst erfið þar sem breytingar geta 

verið flóknar og út á við virðast þær oft þjóna eingöngu þeim tilgangi að rífa starfsemina 

niður (Daft o.fl., 2010). Skipulagsheildir munu þó ekki lifa af án þess að taka breytingum 

og því þurfa þær að leiða breytingar áfram og framkvæma í samræmi við breytingarnar. 

Mikilvægt er að skipulagsheildin líti á breytingar sem tækifæri og einblíni á viðeigandi 

breytingar fyrir skipulagsheildina. Þetta ætti að gera það að verkum að breytingarnar verða 

skilvirkari, bæði innan skipulagsheildarinnar sem og utan hennar (Drucker, 2006).  

2.2.1 Ástæður breytinga 

Með aukinni hnattvæðingu hefur opnast fyrir aðstæður þar sem samkeppni er harðari, 

fjárhagslegt sjálfstæði skipulagsheilda er meira sem og aukin samvinna er á milli 

skipulagsheilda. Þetta leiðir af sér aukin tækifæri fyrir starfsemi skipulagsheilda ásamt 

möguleikanum á fleiri viðskiptavinum en jafnframt meiri samkeppni þar sem að 

svæðisbundnar skipulagsheildir eru farnar að berjast við erlendar skipulagsheildir um 

viðskiptavini (Singh, 2011). Þannig er stöðugt verið að gera  kröfur á skipulagsheildir um 
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að þær taki þátt í breytingum og aukinni þróun í nútíma samfélögum. Afleiðingar þess eru 

að skipulagsheildir þurfa meðal annars að huga að breyttum rekstri, samkeppnisaðilum, 

aukinni hagkvæmni, breytingum á innra skipulagi og vinnuferlum. Sumar skipulagsheildir 

þurfa einnig að kljást við sameiningarferli eða að vera skipt niður í minni einingar (Þorkell 

Sigurlaugsson, 1996). Skipulagsheildir gera því breytingar á starfsemi sinni sem leið til að 

viðhalda jafnvægi milli innri og ytri umhverfi skipulagsheildarinnar (Singh, 2011).  

Allar skipulagsheildir eru ólíkar, hafa sín sérkenni, reglur og samskiptahætti við ytra 

umhverfi sitt. Raunin er sú að sumar skipulagsheildir skara fram úr hvað varðar styrkleika, 

siðferði, fjármagn eða viðbragðsflýti og er það hlutverk stjórnenda að gera sína 

skipulagsheild samkeppnishæfa í þeim tilgangi að skara fram úr eða lifa af. Þetta gera 

stjórnendur samhliða innleiðingu breytingaferlisins (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). 

Skipulagsheildir þurfa að standa fyrir stöðugu breytingaferli innan skipulagsheildanna og 

jafnvel endurskipuleggja verkferla til að draga úr kostnaði og auka sveigjanleika (Singh, 

2011). Þetta á við um allar skipulagsheildir, hvort sem þær eru smáar, stórar, eru starfræktar 

á heimavelli eða á alþjóðlegum vettvangi. Þessar breytingar geta til að mynda verið vegna 

tækninýjunga eða vegna lýðfræðilegra breytinga (Kotter, 1998). Breyttar efnahagslegar 

aðstæður, breytingar á vinnumarkaði, breytt viðskiptalíkön fyrirtækja og hverfulleiki 

neytenda hafa einnig áhrif á skipulagsheildir (Herold og Fedor, 2008). Aukinn vöxtur 

skipulagsheilda, nýjar reglugerðir stjórnvalda og aukið vöruframboð hafa einnig sitt að 

segja (Kotter og Schlesinger, 2008). 

Flestar skipulagsheildir eða deildir innan þeirra hafa því fyrir sið að gera minniháttar 

breytingar að minnsta kosti einu sinni á ári til að mæta þessari þróun. Meiriháttar breytingar 

eiga sér svo oftast stað á fjögurra til fimm ára fresti innan skipulagsheilda (Kotter og 

Schlesinger, 2008). Til að mæta utanaðkomandi ógnum eru dæmi um að stærri 

skipulagsheildir taki upp vinnuhætti smærri og sveigjanlegri skipulagsheilda, 

þjónustufyrirtæki innleiði nýja tegund af upplýsingatækni inn í starfsemi sína og að 

framleiðslufyrirtæki nýti sér nýja framleiðslutækni í starfsemi sinni. Í dag eru því nýsköpun 

og breytingar hluti af daglegri starfsemi skipulagsheilda (Daft o.fl., 2010). Ljóst er að 

auknar áherslur á breytingar í nútíma þjóðfélagi eru miklar og í ljósi þessa þurfa 

skipulagsheildir að gæta þess að breyta ekki eingöngu breytinganna vegna heldur aðlaga 

breytingarnar að viðkomandi skipulagsheild (Herold og Fedor, 2008). 
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2.2.2 Flokkun breytinga 

Breyting getur tekið langan tíma að þróast eða átt sér stað á skömmum tíma. Skipta má 

breytingum upp í tvo flokka eftir stíganda þeirra, stigvaxandi (incremental) breytingar og 

slitróttar (discontinuous) breytingar. Stigvaxandi breytingar eiga sér stað þegar 

vinnumarkaðurinn er í jafnvægi og er þá áhersla á að aðlaga, hliðra til eða betrumbæta 

aðferðir. Þannig leggjast nýjar aðferðir ofan á þær gömlu og útkoman verður samfelldar 

endurbætur. Slitróttar breytingar eiga sér stað þegar vinnumarkaðurinn er í ójafnvægi og 

felur í sér aðskilnað frá fortíðinni og byggir þar með ekki á því sem áður var. Áherslan er 

frekar á myndun nýrra sambanda og hreyfinga á vinnumarkaðinum og að framkvæma á 

annan hátt (Hayes, 2002). 

Þegar stefnt er á breytingaferli innan skipulagsheildar er mikilvægt að íhuga um hvernig 

breytingu er að ræða. Breyting getur verið minniháttar breyting (e. minor change) en hún 

er gjarnan stigvaxandi og að öllu jöfnu virðist almenn sátt ríkja um hana (Conner, 2014). 

Breytingar geta einnig verið meiriháttar (e. major change) en meiriháttar breyting getur 

orðið til á stuttum tíma, gjarnan vegna tækifæra eða vandamála sem koma upp. Hún kallar 

strax á breytingu sem veldur ójafnvægi en þetta gerist gjarnan við samruna eða yfirtöku 

fyrirtækis, skipulagsbreytingar eða breytingar á stjórnarháttum fyrirtækisins (Herold og 

Fedor, 2008). Við meiriháttar breytingu þarf starfsfólk gjarnan að gefa eitthvað upp á 

bátinn, alla vega til skamms tíma. Því þarf starfsfólk að upplifa að afleiðingar breytinganna 

séu eftirsóknarverðir og að hún sé framkvæmanleg (Kotter, 2012).  

Breyting getur líka verið millibilsbreyting (e. transitional), þróunartengd breyting (e. 

developmental) eða umbreyting (e. transformational). Millibilsbreyting er algengasta 

tegund breytinga og snýst um að bæta núverandi ástand með minniháttar og stöðugum 

breytingum á starfsemi starfsfólks, tæknimálum, ferlum og formgerð skipulagsheildar. 

Millibilsbreyting getur beinst að allri skipulagsheildinni eða ákveðnum deildum innan 

hennar. Þess háttar breyting rennur undir rifjum stjórnenda og markmiðið er að bæta 

sérhæfingu skipulagsheildarinnar (Gilley og Gilley, 2000). 

Þróunartengd breyting á rætur sínar að rekja til hugsunarhátts innan 

skipulagsheildarinnar sem hvetur til þróunar og vaxtar hennar. Menning 

skipulagsheildarinnar hvetur þannig til samkeppnisyfirburða skipulagsheildarinnar í 

gegnum viðráðanlegar en jafnframt afdrifaríkar breytingar. Þróunartengdar breytingar 

reyna að komast hjá meiriháttar breytingum með því að fylgjast stöðugt með innra og ytra 

umhverfi skipulagsheildarinnar. Þannig skapast hvetjandi vinnuumhverfi þar sem 

umbunað er fyrir þróun, vöxt og nýsköpun einstaka starfsmanna (Gilley og Gilley, 2000).  
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Umbreyting er róttæk grundvallar breyting þar sem núverandi viðmiðum eða 

spurningum sem liggja að baki forsendum eða hugsanagangi einstaklinga er hafnað (Kuhn, 

2012). Þegar kemur að umbreytingum þá er reynt að kanna og leita uppi skapandi og 

óvenjulegar lausnir við vandamálum og því er ekki um eina rétta lausn að ræða til að leysa 

úr vandamálum heldur getur verið um margar að ræða. Umbreytingunni er gjarnan ýtt úr 

vör þrátt fyrir að það geti skapað ójafnvægisástand og haft áhrif á alla sem að málinu koma. 

Ætlast er til að starfsfólk læri af mistökum sínum og skoði gildi sín ásamt því að sökkva 

sér ofan í hvernig það aflar sér þekkingar og hæfni sem það hafði ekki að bera áður 

(Conner, 2014). Þegar um sameiningu eða yfirtöku af markaðsráðandi skipulagsheild er að 

ræða þá er  umbreyting gjarnan studd af stjórnendum í tilraun þeirra til að mynda öðruvísi 

en jafnframt áhrifaríka stefnu, breyta menningu skipulagsheildarinnar eða gera kröfur um 

fylgispekt (Gilley og Gilley, 2000). 

Nadler og Tushman (1990) skiptu breytingum í skipulagsheildum upp í fjóra flokka og 

skilgreindu síðan hvaða breytingar verða til þegar þessir flokkar skarast. Þessir flokkar eru 

fyrirsjáanlegar breytingar (e. anticipatory changes) en þær eiga sér stað þegar stjórnendur 

ákveða að framkvæma breytingar sem viðbrögð við atburðum sem eiga eftir að eiga sér 

stað en munu gera skipulagsheildina samkeppnishæfari. Viðbragðsbreytingar (e. reactive 

changes) er annar flokkurinn og snýr að því að skipulagsheildin bregst strax við óvæntum 

ytri atburði eða þrýstingi. Þessir tveir flokkar skarast síðan við stigvaxandi breytingar (e. 

incremental changes) og stefnumiðaðar breytingar (e. strategic changes). Stigvaxandi 

breytingar fela í sér breytingar á til að mynda innviðum skipulagsheildarinnar eða á 

mannskapnum og markmiðið er að auka árangur skipulagsheildarinnar og halda henni í 

réttum farvegi. Stefnumiðaðar breytingar snúa að breytingum á heildarstefnu 

skipulagsheildarinnar til dæmis með breytingum á ríkjandi skipulagi, ferlum og gildum. 

Þær breytingar sem verða til við þessar skaranir eru fyrirbyggjandi aðferðin (e. tuning) en 

hún er stigvaxandi breyting. Þetta er algengasta en jafnframt áhættuminnsta tegund 

breytinga og gengur út á að greina vandamál með markvissum hætti og koma í veg fyrir 

þau áður en þau koma upp. Aðlögunaraðferðin (e. adaptation) er stigvaxandi breyting sem 

snýr að viðbrögðum við ytri atburðum, þrýstingi eða vandamálum. Endurstefnumörkun (e. 

re-orientation) er fyrirsjáanleg og stefnumiðuð breyting sem miðar að því framkvæma áður 

en atburður á sér stað og er tilgangurinn að beina skipulagsheildinni inn á nýjar slóðir. 

Endursköpun (e. re-creation) er ákafasta og áhættusamasta tegund breytinganna og verður 

til sem viðbrögð við miklum þrýstingi frá samkeppnisaðilum skipulagsheildarinnar 

(Nadler og Tushman, 1990; Kreitner, 2004).   
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3 Andstaða við breytingar 

Andstaða starfsfólks byggir gjarnan á áhyggjum þeirra eða trú að breytingar í 

skipulagsheild muni hafa neikvæð áhrif á upplifun þeirra af vinnunni eða á upplifun 

samstarfsfólks þess (Van Dijk og Van Dick, 2009). Ólíkar tegundir breytinga kalla á ólík 

viðbrögð einstaklinga og viðbrögð einstaklinga við einu og sömu breytingu geta líka verið 

ólík. Auk þess bregðast einstaklingar misjafnlega vel við breytingum eftir því hvort að 

breytingin er þeim að skapi eður ei (Kreitner, 2004). Þannig getur breyting sem einn 

einstaklingur túlkar sem þungbæra eða ógnandi alls ekki haft þau áhrif á annan einstakling 

innan sömu skipulagsheildar. Einnig veltur upplifun einstaklinga á innleiðingu 

streituvaldandi breytinga á því hversu uggandi það er yfir umskiptunum (Herold og Fedor, 

2008).  

Einstaklingur sem er ósáttur við breytinguna fer í gegnum fimm stig aðlögunarferlis að 

breytingunni. Fyrst stigið snýr að því að breytingaferlið byrjar illa fyrir einstaklinginn, 

hann fyllist óöryggi og skortir meiri upplýsingar til að geta ákveðið sig um breytingaferlið. 

Því næst er gert lítið úr aðstæðum en þá hafa menn efasemdir um að innleiðing 

breytinganna takist vel. Á þriðja stigi finnur einstaklingur fyrir auknum efasemdum og þá 

fer einstaklingurinn að efast um að hann sé hæfur til að læra inn á nýjar breytingar. Fjórða 

stigið snýr að því að einstaklingur ákveður að vera í sama liði og þeir sem ýta á 

breytingarnar en þá hættir einstaklingur að gagnrýna breytingarnar og fer að vinna í að 

innleiða breytingar á farsælan hátt. Fimmta og síðasta stigið lýtur að uppbyggilegri stefnu 

en hér finnur einstaklingurinn aftur að hann ræður við aðstæður og er jákvæður gagnvart 

þeim (Kreitner, 2004).  

Eðlileg viðbrögð einstaklings við breytingum er að sýna andstöðu sína og hefur hver 

einstaklingur ákveðin þolmörk gagnvart breytingum sem byggist á ólíkum þáttum sem eiga 

sér stað í lífi hans. Þessir þættir eru til að mynda atburðir í persónulegu lífi einstaklingsins, 

magn eða tíðni almennra breytinga sem eru að eiga sér stað, saga einstaklingsins og 

núverandi breytingar í skipulagsheild hans. Sumir einstaklingar munu ávallt mótmæla 

breytingum, jafnvel þótt þær komi þeim til góða eða séu í samræmi við lífsviðhorf þeirra. 

Þannig nær hræðslan við hið óþekkta eða óvissan um árangur breytingaferilsins oft á tíðum 

að koma í veg fyrir breytingar. Andstöðu getur vaxið fiskur um hrygg mjög hratt og átt 

stóran þátt í því að breytingaferli ganga ekki upp. Í upphafi breytingaferlis er eðlilegt að 

starfsfólk sé á móti breytingunum. Ef ekkert er gert til að vinna bug á viðvarandi andstöðu 

starfsfólks þá getur andstaðan ógnað ekki eingöngu skipulagsheildinni heldur hag 
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viðskiptavina hennar líka. Því er mikilvægur þáttur í breytingaferlinu að vera með áætlun 

sem tekur á andstöðu áður en hún nær að verða að stóru vandamáli (Hiatt og Creasey, 

2003). Í nútíma samfélagi sem einkennist af miklum hraða þurfa stjórnendur að hafa getuna 

til þess að greina hvaða einstaklingar innan skipulagsheildarinnar eru mótfallnir 

breytingum sem og að geta valið viðeigandi aðferðir til að sigrast á andstöðu þeirra (Kotter 

og Schlesinger, 2008).  

Pólitískur ágreiningur innan skipulagsheildar getur verið stór hindrun í breytingaferli 

og því er mikilvægt að stjórnendur styðji breytingaferlið til að auðvelda úrlausn þessa 

ágreinings. Pólitískur ágreiningur getur orðið til ef ákveðin hópur, til að mynda sá sem er 

ósáttur við breytingarnar óttast að missa völd eða stöðu sína innan skipulagsheildarinnar. 

Hópurinn sem styður breytingarnar óttast síðan að ná ekki að koma breytingunum í gegn 

innan skipulagsheildarinnar (Huq o.fl., 2006). Þrátt fyrir að þetta séu alloft tvær andstæðar 

fylkingar sem eru að munnhöggvast fyrir opnum tjöldum fer oftast lítið fyrir deilunum og 

þær fara oftast fram fjarri opinberum vettvangi (Kotter og Schlesinger, 2008). 

3.1 Ástæður fyrir andstöðu starfsfólks 

Hiatt (2006) talar um fimm ástæður þess að starfsfólk sýnir breytingum andstöðu. Sú fyrsta 

er sú að starfsfólk er ekki meðvitað um þörf eða nauðsyn skipulagsheildarinnar til að 

breytast. Önnur ástæðan er sú að starfsfólk óttast að verða sagt upp. Þriðja ástæðan fyrir 

andstöðu er sú að starfsfólk sér fram á að þurfa að læra hæfni sem það skortir til að geta 

verið þátttakendur í breytingaferlinu. Fjórða ástæðan er sú starfsfólk vill ekki eiga það á 

hættu að tapa því sem það hefur afrekað eða umbunum sem það er orðið vant að fá. Fimmta 

ástæðan er svo að starfsfólk telur að það verði beðið um að annað hvort framkvæma meiri 

vinnu fyrir sömu laun eða jafnvel lægri laun (Hiatt, 2006).  

Þegar starfsfólk þarf að ganga í gegnum ítrekuð breytingaferli, oft á tíðum með litlum 

aðlögunartíma upplifir starfsfólk oft að komið sé fram við það á ósanngjarnan hátt. Þetta 

getur haft þau áhrif að starfsfólkið dregur úr hollustu sinni og eykur andstöðu sína. Aðrir 

þættir sem einnig hafa áhrif er þegar skilninginn og stuðninginn frá stjórnendum skortir og 

þegar starfsfólk upplifir að það tapar meira en það græðir við að taka þátt í breytingaferlinu 

(Herold og Fedor, 2008).  

Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um fjórar algengstu ástæður fyrir andstöðu 

starfsfólks samkvæmt Kotter og Schlesinger (2008) og ef þeir geta það ættu stjórnendur að 

geta spáð fyrir um hvernig starfsfólk muni sýna andstöðu sína í verki og þannig komið í 

veg fyrir að breytingaferli sé komið fyrir kattarnef. Fyrsta ástæðan fyrir andstöðu 
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starfsfólks við breytingar er svokölluð pólitísk hegðun en þessi tegund ágreinings getur 

komið upp áður eða á meðan á breytingaferlinu stendur. Hann gengur út það að 

einstaklingur heldur að hann muni tapa einhverju sem skiptir hann miklu máli við 

breytingaferlið. Þannig eru einstaklingar að einblína á eigin hag en ekki hag 

skipulagsheildarinnar (Kotter og Schlesinger, 2008). 

Önnur ástæðan er að starfsfólk skilur ekki út á hvað breytingarnar ganga. Það óttast því 

að það muni tapa mun meiru á þeim heldur en það muni nokkurn tíma græða. Þessi tegund 

andstöðu við breytingu er gott dæmi um þegar traust skortir á milli starfsfólks og 

stjórnenda. Þar sem fæstar skipulagsheildir geta státað sig af því að mikið traust ríki á milli 

stjórnenda og starfsfólks þá gerist það einatt að misskilningur kemur upp þegar breytingar 

eru kynntar. Ætli stjórnendur sér að koma í veg fyrir andstöðu þá þurfa þeir að koma 

þessum misskilningi upp á yfirborðið og leiðrétta hann (Kotter og Schlesinger, 2008). 

Þriðja ástæðan er sú að starfsfólk metur ef til vill aðstæður á annan hátt en stjórnendur 

og sér fleiri galla en kosti við ferlið. Í þessu tilviki er starfsfólkið ekki eingöngu að hugsa 

um eigin hag heldur einnig út frá hag skipulagsheildarinnar. Vandamálið er þá að 

stjórnendur gera ráð fyrir að starfsfólk búi yfir sömu upplýsingum um breytingaferlið og 

þeir sjálfir sem er sjaldnast raunin. Hér er skortur á upplýsingum undanfari rangrar 

greiningar á aðstæðum en þetta getur leitt til andstöðu (Kotter og Schlesinger, 2008). 

Fjórða ástæðan er ótti starfsfólks við að geta ekki þróað með sér nýja hegðun eða færni 

sem er ætlast til af því við breytingarnar. Breytingar innan skipulagsheilda geta á þann hátt 

krafist breytinga af starfsfólki, of fljótt og af of miklum krafti (Kotter og Schlesinger, 

2008).  

Kreitner (2004) telur upp nokkrar ástæður að baki andstöðu starfsmanna og eru þær 

eftirfarandi: Undrun, en ekki er óeðlilegt að einstaklingur fyllist undrun þegar 

breytingaferli er kynnt með engum fyrirvara. Þannig getur starfsfólk upplifað breytingarnar 

sem ógn við ríkjandi jafnvægi í skipulagsheildinni. Aðgerðaleysi er ein leið starfsfólks til 

að viðhalda núverandi ástandi sem það lítur á sem öruggt og ef til vill fyrirsjáanlegt. 

Misskilningur, skortur á færni eða fáfræði getur skapast ef starfsfólkið fær ekki nægan 

stuðning til að læra nýja færni í breytingaferlinu. Sömuleiðis ef breytingaferlið er ekki 

kynnt nægilega vel. Tilfinningalegar aukaverkanir líkt og reiði eða vanmáttur geta hrjáð 

einstaklinga sem neyðast til að sætta sig við breytingar í vinnu. Afleiðingar þessara 

tilfinninga geta verið neikvæð athafnasemi starfsfólks, til dæmis getur það sýnt af sér 

árásarhneigð, skemmdarfýsn eða tjáð andstöðu sína opinberlega, eða aðgerðaleysi sem 

getur birst þegar starfsmaður þykist ekki skilja hvað er ætlast til af honum eða er með 
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undanbrögð. Skortur á trausti getur til dæmis haft þau áhrif að starfsfólk trúir ekki 

stjórnanda þegar hann lofar endurbótum eða stjórnandi samþykkir ekki þátttöku starfsfólks 

í breytingaferli því hann treystir því ekki nægilega vel (Kreitner, 2004). 

Fleiri ástæður fyrir andstöðu starfsfólks, samkvæmt Kreitner (2004) eru til að mynda 

hræðsla starfsfólks við mistök og getur hún birst á þann máta að starfsfólk upplifir þær 

áskoranir sem fylgja breytingum sem yfirþyrmandi og óttast að standa sig ekki. 

Persónuleikaágreiningur getur átt sér stað þegar starfsfólk einfaldlega kann ekki vel við 

stjórnanda sinn og þannig á hann erfiðara með að koma breytingunum í farveg. Slæm 

tímasetning er til að mynda þegar ákveðnir innri eða ytri atburðir sem henda starfsfólk geta 

gert það að verkum að starfsfólk fer að bera kala til breytingaferlisins sem á sér stað 

samhliða. Skortur á nærgætni eins og til dæmis þegar stjórnendur gæta sín ekki á því 

hvernig greint er frá breytingum getur haft neikvæð áhrif. Þannig þarf að taka á breytingum 

innan skipulagsheilda á nærgætinn og tillitsaman hátt. Breytingar geta verið ógn við 

atvinnustöðu- eða öryggi  starfsfólks en þannig geta viðbrögð starfsfólks við breytingum 

haft áhrif á atvinnustöðu- eða öryggi þeirra. Breytingar innan skipulagsheilda, líkt og 

sundrun vinnuteyma geta haft áhrif á samskiptahætti starfsfólks og viðbrögð 

teymismeðlima sem óttast að teymið verði leyst upp geta verið að þrýsta hvert á annað til 

að spyrna við breytingum. Þannig gæti breytingaferli haft í för með sér að markmið 

einstaklings, meðvituð eða ómeðvituð, gætu stangast á við umbeðnar breytingar í 

skipulagsheildinni. Þannig skapast samkeppni við önnur markmið (Kreitner, 2004). 

Stjórnendur þurfa að gæta þess að starfsfólk hafi raunhæfar hugmyndir um lokaútkomu 

breytingaferlisins því annars er hættan á að mótstaða við breytingarnar muni aukast. 

Jafnframt þarf að skilgreina í hvaða átt skipulagsheildin stefnir í breytingaferlinu því óvissa 

skapar ergelsi og rugling á meðal starfsfólks og getur haft þau áhrif að starfsfólk sýnir 

andstöðu við breytingaferlið eða algjört áhugaleysi (Huq o.fl., 2006).  

Ekki þarf öll andstaða að vera slæm og gerð af slæmum ásetningi. Í bók sinni The 

Dynamics of Change: Insights into Organisational Transition from the Natural World frá 

árinu 1998 tiltekur Francis Stickland að aðstæður geta komið upp þar sem andstaða 

starfsfólks hefur jákvæðu hlutverki að gegna í breytingaferli. Andstaðan getur þannig beint 

athygli stjórnenda að því að fyrirhuguð breyting er til dæmis ekki nógu róttæk, ekki 

nægilega vel úthugsuð eða einfaldlega röng (Burnes, 2014).  
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3.2 Andstaða og upplifun stjórnenda í breytingaferli 

Andstaða við breytingaferli hefur ósjaldan verið rannsökuð út frá sjónarhóli 

skipulagsheildarinnar og þá gjarnan verið einskorðuð við neikvæð viðbrögð starfsfólks við 

breytingunum. Viðbrögð stjórnenda í breytingaferli hafa þannig helst verið skoðuð út frá 

andstöðunni sem þeir mæta frá starfsfólki þegar kemur að breytingum sem þeir hafa 

yfirumsjón með (Van Dijk og Van Dick, 2009). Andstaða stjórnendanna sjálfra við 

breytingaferli hefur ef til vill mætt meira afgangi en stuðningur stjórnenda er hins vegar 

ómetanlegur ef breytingaferlið á að takast vel (Klein, 1984). Því meiri afskipti sem 

stjórnandi hefur af breytingaferli og ákvarðanatöku tengdri breytingunum innan 

skipulagsheildar, því jákvæðari augum lítur stjórnandinn á breytingaferlið (Van Dijk og 

Van Dick, 2009).  

Nokkrar ástæður liggja að baki trega stjórnenda til að styðja við breytingaferli. Hiatt 

(2006) talar um fimm ástæður þess að stjórnendur sýna breytingum andstöðu. Sú fyrsta er 

hræðsla stjórnenda við að missa völd. Þannig geta breytingar haft þau áhrif á störf 

stjórnenda að þeir geta misst völd sín, aðgang að auðlindum eða ábyrgð. Önnur ástæðan er 

að breytingarnar hafa íþyngjandi áhrif á stjórnendur. Þannig geta stjórnendur upplifað að 

þeir séu nú þegar að sligast undan vinnuálagi og ábyrgð. Við innleiðingu breytinga þurfa 

stjórnendur jafnvel að vinna vinnu annarra ef svo ber undir, en algengt er að það gerist utan 

hefðbundins vinnutíma og jafnvel án þess að stjórnendur fái greitt fyrir þá vinnu (Hiatt, 

2006). Þriðja ástæðan er skortur á vitund. Stjórnendur skortir þá sjálfa skilning á því að 

þörf sé fyrir breytingar. Fjórða ástæðan er skortur á hæfni stjórnenda til að stýra 

breytingum. Þannig hafa stjórnendurnir sjálfir ekki trú á því að þeir geti leitt starfsfólk inn 

í breytingaferli með farsælum hætti. Fimmta ástæðan er hræðsla eða óöryggi stjórnenda 

við breytingarnar sem koma skulu. Þetta getur til dæmis snúið að starfsöryggi, en við sumar 

breytingar getur starf stjórnanda til dæmis verið gert úrelt og stjórnandi getur þannig átt 

það á hættu að missa starf sitt. Hræðsla stjórnanda getur einnig varðað það hvernig störf 

þeirra eru skilgreind eftir breytingar, eða óöryggi um það sem ætlast er til af þeim og 

hvernig ætlunin sé að meta vinnu þeirra eftir breytingar (Hiatt, 2006).  

Kotter (1998) nefnir að algengt er að kenna röngum einstaklingum, gjarnan 

millistjórnendum um hversu illa innleiðing breytinganna gengur. Þeir einstaklingar sem 

frekar mætti tengja við ófarir innleiðingarinnar eru aðilar sem eru hærra settir en 

millistjórnendur, til dæmis, forstjórar, varaforsetar og framkvæmdastjórar. Þetta eru 

einstaklingar sem eru margir hverjir ekki komnir í æðstu raðir innan skipulagsheildarinnar 
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og viðkomandi breytingaferli gæti gert það að verkum að þeir myndu hafa einhverju að 

tapa (Kotter, 1998).  

Klein (1984) skiptir stjórnendum sem sýna andstöðu við breytingar í fimm hópa. Sá 

fyrsti, kenning x tekur til stjórnenda sem sýna andstöðu en þeir stjórnendur stjórna á þann 

máta að starfsfólki er sagt nákvæmlega hvað gera skal og eftirlit og umsjón með 

undirmönnum er mikil. Andstaða þeirra ræðst af því að breytingarnar eru andstæðar þeirra 

lífsviðhorfi eða gildum. Annar hópur stjórnenda leitast við að betrumbæta stöðu sína, en 

hann óttast að glata orðstír sínum við breytingarnar. Þessir stjórnendur sýna að þeir eiga 

erfitt með að gefa stjórnunarhegðun og leiðtogahlutverk sín upp á bátinn. Þriðji hópurinn 

samanstendur af efahyggjumönnum, en þeir hafa efasemdir um að skipulagsheildin sem 

slík hafi getu eða löngun til að breytast. Þeir trúa jafnframt ekki að nýjasta breytingaferlið 

sé á nokkurn hátt ólíkt fyrri breytingaferlum. Andstöðu þessa hóps má rekja til efasemda 

um stuðning og einlægni yfirstjórnar í breytingaferlinu. Þeir sem leita jafnréttis er fjórði 

hópurinn en það eru stjórnendur sem vilja að millistjórnendur hafa meira að segja um þær 

ákvarðanir sem teknar eru af yfirstjórn sem og þær ákvarðanir sem teknar eru er varða 

undirmenn þeirra. Þessir stjórnendur eru ekki á móti því að undirmenn fái meira í sinn hlut 

svo lengi sem það sama eigi við um þá. Andstaðan á því rætur sínar að rekja til þess að 

þessir stjórnendur upplifa gjarnan að það sé litið framhjá þeim og ekki reiknað með þeim 

í breytingaferlinu. Fimmti hópurinn er samningagerðarmennirnir en þeim finnst best að 

starfa á þann máta að þeir hrósa eða refsa starfsfólki sínu eftir því sem hentar þeim og 

stjórna þannig vinnulagi undirmanna sinna. Með nýjum verkferlum- og háttum þá minnkar 

þessi einstaklingsstjórnun og áherslan verður meiri á teymavinnu og aukna upplýsingagjöf 

til undirmanna. Andstaða þessa hóps gagnvart breytingaferlinu er þá að breytingaferlið 

aftrar stjórnendum ef til vill frá því að eiga í þeim einstaklingssamskiptum sem þeim þykir 

ef til vill þægilegri (Klein, 1984).  

Andstaða stjórnenda við breytingaferli á oftast upptök sín í hræðslu stjórnenda við að 

fá ekkert út úr breytingaferlinu sjálfu og andstöðu við að þurfa að draga úr stjórnun sinni 

og verða þar af leiðanda valdaminni. Ef hins vegar er tekið mark á áhyggjuefnum 

stjórnenda aukast líkurnar á að þeir taki þátt í innleiðingu breytinga af heilum hug; þeim 

gæti jafnvel þótt mikið til þeirra koma (Klein, 1984). 

3.3 Þáttur stjórnenda í andstöðu og líðan starfsmanna 

Hlutverk stjórnenda í breytingaferli er meðal annars að finna stefnu fyrir skipulagsheildina 

og hvetja og styðja starfsfólk sitt til að leggja það á sig að uppfylla þau verkefni sem þarf 



 

24 

til að skipulagsheildin nái sínum markmiðum. Stjórnandi sem er góður í breytingastjórnun 

ögrar, hvetur og ætlast til ákveðinnar hegðunar af starfsfólki, sem liðkar fyrir farsælu 

breytingaferli. Hann tekur jafnframt virkan þátt í að ýta breytingaferlinu úr vör, að innleiða 

breytinguna og viðhalda henni. Persónutöfrar, valdbeitingar af hálfu stjórnenda eða til 

dæmis orðstír þeirra hafa lítið vægi ef starfsfólk er ekki gert kleift að sjá kosti þess að fara 

út í breytingaferli eða gert kleift að upplifa að það vilji gangast í þessar breytingar undir 

leiðsögn tiltekinna stjórnenda. Ef eingöngu erfiðleikar eða gallar eru sýnilegir og kostir 

eða hlunnindi tengd breytingunum virðast ekki innan seilingar eða ætlaðir öðrum, þá mun 

stjórnandi eiga afar erfitt með að koma breytingum í gegn (Herold og Fedor, 2008). 

Gjarnan virðist vera himinn og haf sem skilja að stjórnendur, sem sjá um að skipuleggja 

breytingar, frá starfsfólkinu sem þarf að reyna breytingarnar á eigin skinni. Þetta gerir að 

verkum að þessir tveir hópar hafa oft á tíðum afar ólíka sýn á breytingaferlið (Van Dijk og 

Van Dick, 2009). 

Ef starfsfólk hefur ítrekað gengið í gegnum misheppnað breytingaferli áður innan 

skipulagsheildarinnar getur það gert það afhuga frekari breytingum. Sömuleiðis skapar það 

vanda ef stjórnandi hefur ekki skilning á að starfsfólk á í erfiðleikum með breytingar og 

telur jafnvel að breytingaferlið hafi gengið betur en það gerði. Því er mikilvægt að 

stjórnendur fylgist með hvernig starfsfólk upplifir breytingaferlið og streituvalda tengdu 

því. Þannig gætu stjórnendur verið meðvitaðari um hvaða starfsfólk er að byggja upp 

andstöðu, eiga í erfiðleikum með ferlið eða hefur á einhvern annan hátt ekki náð að vera 

fullnægjandi þátttakandi í breytingaferlinu (Herold og Fedor, 2008).  

Ef breytingaferli hefur ekki farnast vel geta stjórnendur þurft að eiga við afleiðingar 

þess, og í kjölfarið upplifað ýmsar neikvæðar tilfinningar eða þurft að eiga við starfsfólk 

sem er sjálft að upplifa tilfinningaumrót. Til að mynda er algengt að stjórnendur upplifi 

sektarkennd þegar þeir þurfa að færa starfsfólk til í starfi, lækka það í tign eða segja því 

upp störfum. Sektarkennd hefur slæm áhrif á sjálfstraust einstaklinga og getur leitt til 

undanlátssemi stjórnenda í tilraunum til að bæta upp fyrir atburði sem fóru úrskeiðis. 

Einnig getur fórnarlambinu verið kennt um en þá er gjarnan verið að reyna að beina 

sektarkenndinni yfir á aðra manneskju sem tilraun til að létta á sinni samvisku. Eðlilegt er 

að gremja láti á sér kræla í kjölfar breytinga, á meðal stjórnenda sem og annarra 

starfsmanna. Ef ekki er tekið á þessum tilfinningum af nærgætni getur gremja breyst í reiði 

og hún getur haft neikvæð áhrif á alla skipulagsheildina. Þetta getur gert það að verkum að 

erfiðlega reynist að taka upp nýjar breytingar því misheppnuðu breytingarnar sitja enn í 
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starfsfólkinu. Jafnframt aukast líkurnar á því að starfsfólk skemmi vísvitandi fyrir nýju 

breytingaferli (Bridges, 2009).  

Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um að starfsfólk getur upplifað kvíða þegar það 

er ósátt við að þurfa að gefa eitthvað upp á bátinn. Einstaka stjórnendur trúa að kvíði geti 

virkað eins og hvatning fyrir starfsfólk. Í flestum tilvikum á það ekki við, þar sem kvíði 

getur beinlínis dregið úr hvata starfsfólks og gert að verkum að einstaklingar hræðast að 

prófa nýja hluti sem og dregið úr orku þeirra (Bridges, 2009). 

3.4 Komið í veg fyrir andstöðu starfsfólks 

Eflaust kemur það stjórnendum í opna skjöldu á hversu ólíkan hátt starfsfólk getur tjáð 

andstöðu sína við breytingar. Sömuleiðis gæti það komið stjórnendum á óvart hversu 

mörgum aðferðum þeir sjálfir geta beitt til þess að hafa jákvæð áhrif á einstaklinga og hópa 

innan skipulagsheildarinnar á meðan á breytingaferlinu stendur (Kotter og Schlesinger, 

2008). Hér á eftir verður fjallað um sex ólíkar aðferðir sem Kotter og Schlesinger (2008) 

nefna sem leiðir til að vinna bug á andstöðu starfsfólk á meðan á breytingaferli stendur. 

Fyrsta aðferðin snýr að því að fræða og upplýsa starfsfólk um fyrirhugaðar breytingar 

áður en þær eiga sér stað. Með því að upplýsa um hugmyndirnar að baki breytingaferlisins 

getur það auðveldað fólki að sjá rökin og þörfina fyrir breytingum innan 

skipulagsheildarinnar. Önnur aðferðin lýtur að þátttöku en þá fá stjórnendur það starfsfólk 

sem mögulega getur sýnt andstöðu við breytingaferlið með sér í lið til að hanna og innleiða 

hluta af breytingastefnunni. Á þann hátt sýna stjórnendur starfsfólki að hlustað sé á það og  

að notast sé við þeirra hugmyndir og ráð (Kotter og Schlesinger, 2008). 

Þriðja aðferðin snýst um að auðvelda aðstæður og styðja starfsfólk á meðan á 

breytingaferlinu stendur. Til dæmis mætti gefa starfsfólki frí eftir álagstíma í vinnunni, 

bjóða upp á þjálfun í tiltekinni færni, eða einfaldlega að hlusta á það og veita því 

tilfinningalegan stuðning þegar þörf gerist. Fjórða aðferðin fjallar um samningaviðræður 

og samkomulag en þessi aðferð snýst um að bjóða mögulegum eða yfirlýstum 

andstæðingum breytinganna upp á hvatningu af einhverju tagi. Dæmi um þetta er að bjóða 

til dæmis starfsfólki sem tilheyrir tilteknu stéttarfélagi hærri laun gegn því að breyta 

ákveðnum vinnureglum þess. Þessa aðferð kemur að gagni þegar ljóst er að starfsfólk sér 

fram á að tapa einhverju út af breytingunum en hefur samt næg völd til að spyrna við fótum 

þegar kemur að innleiðingu breytinganna (Kotter og Schlesinger, 2008). 

Fimmta aðferðin snýr að hagræðingu og kjöri á nefndarmanni en hagræðingin felst í 

því að stjórnendur nota upplýsingar sem þeir búa yfir til að hafa áhrif á atburði innan 
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skipulagsheildarinnar. Kjör á nefndarmanni snýr að því að gefa ákveðnum einstaklingi  

hlutverk í hönnun eða innleiðingu breytinga. Þetta er ólíkt þátttökuaðferðinni hér að ofan, 

því í þessu tilviki þá kæra stjórnendur sig ekki um ráðleggingar þessa nefndarmanns. 

Aðalatriðið er að annað starfsfólk sjái að hann styðji breytingaferlið. Sjötta aðferðin til að 

vinna bug á andstöðu starfsfólks er svo skýr og skilyrðislaus þvingun. Hér er starfsfólki 

algjörlega og afdráttarlaust hótað til að fá það til að taka þátt í breytingum. Hótunin gæti 

þá verið í formi starfsmissis en í verstu falli þá gæti verið staðið við hótunina og 

einstaklingur verið færður til í starfi eða sagt upp störfum (Kotter og Schlesinger, 2008).  

Fisher (2005) nefnir að hætta sé á að ef starfsfólk styður ekki formgerð og stefnu 

breytingaferlisins, geti vantað upp á skuldbindingu þess við breytingaferlið. Afleiðingarnar 

gætu verið í besta falli illdeilur starfsfólks og höfnun breytinganna en í versta falli hindrun 

breytinganna eða vísvitandi skemmdir með það að markmiði að loka á breytingaferlið. Til 

að sporna gegn þessu er mikilvægt að bjóða upp á aðstæður, líkt og málstofur þar sem 

framtíðarsýn og gildi skipulagsheildarinnar er mótuð til að koma í veg fyrir andstöðu 

starfsfólks. Einstaklingur ætti þá að vita, eftir þessar málstofur, hver hans næstu skref ættu 

að vera og að hverju skuli stefnt. Framtíðarsýninni ætti jafnframt að fylgja aðgerðaráætlun 

og þetta tvennt ætti að mynda grunninn fyrir breytingaferlinu og færa skipulagsheildina 

nær lokamarkmiði sínu (Fisher, 2005). 

Hiatt og Creasey (2003) eru á því að stjórnendur eigi ekki að láta andstöðu starfsfólks 

koma sér óvart, heldur eiga þeir ávallt að búast við andstöðu og skipuleggja breytingaferlið 

eftir því. Þolinmæði stjórnenda gagnvart starfsfólki sem er að meðtaka breytingar skiptir 

hér sköpum. Stjórnendur þurfa líka að meta andstöðu við breytingar út frá því hvað eðlilegt 

þykir að hver og einn einstaklingur muni sýna mikla andúð eða óbeit andspænis 

breytingunum, og með tilliti til annarra breytinga sem eru í gangi jafnhliða (Hiatt og 

Creasey, 2003). 

Hayes (2002) bendir á að mikilvægt sé að greina einstaklinga eða hópa sem hafa 

hagsmuna að gæta innan skipulagsheildarinnar, og geta annað hvort stutt breytingaferlið 

eða hafnað því. Hagsmunaaðilar geta jafnframt verið misjafnlega valdamiklir. Þegar 

stjórnendur hafa greint hverjir hagsmunaaðilar eru innan skipulagsheildarinnar, þurfa þeir 

að ákveða hvernig þeir ætla sér að vinna þá á sitt band (Hayes, 2002). 

Herold og Fedor (2008) leggja mikla áherslu á að koma fram við starfsfólk af sanngirni 

og öðlast þannig hollustu þeirra. Þannig er hægt að höfða til hollustu starfsfólks sem leið 

til að taka breytingum sem koma skipulagsheildinni vel opnum örmum (Herold og Fedor, 

2008).  
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4 Helstu kenningar eða líkön breytingastjórnunar 

Breytingalíkön (e. change models) eru aðferðafræði sem stjórnendur og leiðtogar geta nýtt 

sér til að reyna að skilja um hvað breytingar snúast sem og að leiðbeina skipulagsheildum 

í gegnum breytingaferli. Ótalmörg líkön eru til staðar sem útskýra til að mynda ferli 

breytinga, hlutfall þeirra einstaklinga sem samþykkja breytingar og mögulegar leiðir til að 

innleiða breytingarnar innan skipulagsheildarinnar (Gilley og Gilley, 2000). 

Breytingalíkönum má skipta í tvo flokka, það er, framkvæmdar breytingalíkön (e. process 

models of change) en þau snúa að því hvernig breytingum er komið í gagnið. Hinn 

flokkurinn er greiningar breytingalíkön (e. diagnostic models of change) og tilgangur 

þeirra er að greina hverju þarf að breyta innan skipulagsheilda. Þessi líkön aðstoða 

breytingastjóra (e. change manager) eða aðra stjórnendur til að bera kennsl á hvers lags 

breytingar bíða þeirra, til að mynda hvort að breytingarnar verða slitróttar eða stigvaxandi. 

Þessi líkön hjálpa stjórnendum einnig að skilja ferli breytingastjórnunar og að bera kennsl 

á þær þarfir sem nauðsynlegt er að mæta til að niðurstaða breytinganna verður eins og 

óskað var eftir. Þarfirnar gætu þá verið í formi greiningarvinnu sem þarf að vinna, eða 

markmiðasetningu starfsfólks sem og skipulagsheildarinnar (Hayes, 2002).  

4.1 Átta þrepa líkan Kotters 

John P. Kotter (2012) talar um að breytingaferli megi skipta upp í átta þrep sem aðstoða 

leiðtoga við farsæla innleiðingu breytinga. Fyrstu fjögur þrepin í breytingaferlinu þjóna 

því hlutverki að gera breytingar á stöðnuðu ástandi innan skipulagsheildarinnar. Fimmta 

til sjöunda þrep snúa hins vegar að nýju verklagi innan skipulagsheildarinnar. Áttunda og 

síðasta þrepið lýtur svo að því að festa breytingarnar í sessi. Ef breytingaferlið á að vera 

giftusamlegt er afar nauðsynlegt að fara í gegnum öll átta þrepin í réttri röð, það er, að 

byrja á fyrsta þrepi og enda á þrepi númer átta. Gjarnan er þó unnið í nokkrum skrefum í 

einu en ef eingöngu er farið í þrep númer fimm til átta, vantar algjörlega upp á að 

grunnurinn fyrir breytingunum sé traustur. Sömuleiðis ef ekki er  heldur farið í skref númer 

átta, er allt breytingaferlið unnið fyrir gýg því þá hefur ekki tekist að festa breytingarnar í 

sessi innan skipulagsheildarinnar (Kotter, 2012). 

Samkvæmt Kotter snýr fyrsta þrepið að því að skapa þörf fyrir breytingar (e. 

establishing a sense of urgency) innan fyrirtækisins og ef vel er staðið að þessu þá hvetur 

þörfin fyrir breytingum til aukinnar samvinnu á meðal starfsfólks. Til þess að breytingaferli 

gangi vel þarf meirihluti starfsfólks, um 75 prósent stjórnenda og allir yfirstjórnendur, að 

trúa því að stórfelldar breytingar séu nauðsynlegar. Þegar þörfin er mikil auðveldar það 
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samsetningu teyma sem samanstanda af einstaklingum með nægileg völd og 

trúverðugleika til að leiða breytingaferlið áfram. Jafnframt er auðveldara að sannfæra 

lykilstarfsmenn um að gefa sér tíma til að skapa og miðla áfram breyttri framtíðarsýn. Ef 

allt starfsfólk er hins vegar ekki sannfært um mikilvægi þess að taka upp breytta 

vinnuhætti, mun líklegast öll vinnan sem farið hefur í breytingaferlið tapast. Ef stjórnendur 

eru einnig allir viðlíka varkárir þá munu þeir aldrei ýta undir þörfina fyrir breytingar og 

meiriháttar breytingar aldrei eiga sér stað innan skipulagsheildarinnar. Krísur geta líka, 

hvort sem þær eru raunverulegar eða þeim hagrætt, verið góð leið til að fanga athygli 

starfsfólks skipulagsheilda og sannfært það um þörfina fyrir breytingar (Kotter, 2012). 

Ef tekist hefur að skapa þörf fyrir breytingar, þá er farið í annað þrep Kotters, að finna 

kyndilbera fyrir breytingaferlinu (e. creating the guiding coalition). Einn áhrifaríkur 

leiðtogi getur ekki einsamall drifið breytingar í gegn innan skipulagsheildar, heldur þarf 

hann að hafa á bakvið sig leiðbeinandi teymi samhentra einstaklinga, þar sem ríkir traust, 

rétt samsetning af hæfum einstaklingum og sameiginleg markmið. Eigi teymið að vera 

áhrifaríkt þarf það að samanstanda af nægilega mörgu lykilstarfsfólki 

skipulagsheildarinnar. Jafnframt þurfa einstaklingarnir innan teymisins að búa yfir nægri 

og viðeigandi reynslu og þekkingu á væntanlegum breytingum, þannig að upplýstar 

ákvarðanir séu teknar um framkvæmd breytinganna. Einstaklingar þurfa einnig að búa yfir 

nægum trúverðugleika þannig að annað starfsfólk leggi trúnað á það sem þeir hafa fram að 

færa (Kotter, 2012). Stjórnendur þurfa jafnframt að sýna gott fordæmi með því að ganga 

fremstir í broddi fylkingar fyrir innleiðingu breytinganna. Þannig er ekki nóg að sýna fram 

á breyttar stefnur og skipulag heldur þurfa stjórnendur að hegða sér í samræmi við 

stefnubreytingarnar (Kotter, 1998). 

Þriðja þrepið fjallar um mikilvægi þess að mynda framtíðarsýn- og stefnu (e. developing 

a vision and strategy). Áhrifamikil framtíðarsýn verður að vera raunsæ og sett fram á 

skýran máta, en að sama skapi sveigjanleg þannig að ekki sé lokað á frumkvæði 

starfsmanna. Framtíðarsýnin vísar í ákveðna birtingamynd af framtíðinni, en ef sýnin er 

ekki skýr geta jafnvel bestu áætlanir farið út um þúfur. Tilgangur framtíðarsýnar í 

breytingaferli er þannig þríþættur. Í fyrsta lagi er henni ætlað að útskýra í hvaða átt 

skipulagsheildin stefnir með þessum breytingum. Í öðru lagi þjónar hún þeim tilgangi að 

hvetja fólk til að taka ákvarðanir sem auðveldar þeim að stefna í rétta átt. Í þriðja lagi þá 

samhæfir góð framtíðarsýn athafnir ólíkra einstaklinga á skilvirkan og hraðan máta. Þannig 

eykst sjálfræði einstaklinga og dregur úr fundahaldi og innbyrðis ágreiningi starfsfólks. 

Framtíðarsýnin er síðan talin bera raunverulegan árangur þegar stór hluti starfsfólks innan 
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skipulagsheildarinnar virðist leggja sama skilning í og hafa sömu sýn á markmið 

framtíðarsýnarinnar og stefnu (Kotter, 2012). 

Fjórða þrepið snýr að miðlun breyttrar framtíðarsýnar (e. communicating the change 

vision) til starfsmanna. Til þess að framtíðarsýn sé miðlað á skýran og einfaldan hátt til 

starfsfólks þarf að huga að þeim tíma og þeirri orku sem fer í miðlun hennar. Því 

hnitmiðaðri og einfaldari sem miðlunin er því betra. Miðlun framtíðarsýnar heppnast best 

þegar notaðir eru margir ólíkir miðlar eins og til dæmis minnisblöð, einstaklingssamtöl, 

dagblöð, tölvupóstar, hópfundir og veggspjöld. Ef framtíðarsýnin á að festast í sessi þarf 

að jafnframt að endurtaka hana margoft, en þá eru mestu líkur á að framtíðarsýnin muni 

vinna hug og hjörtu starfsfólks. Önnur áhrifarík leið til að miðla framtíðarsýninni er þegar 

stjórnendur sýna fordæmisgefandi hegðun og taka af fullum krafti þátt í breytingaferlinu. 

Þannig sýnir hegðun þeirra að ný framtíðarsýn er þeim mikilvæg. Þar sem breytingaferli 

hefur farnast vel, hafa samskipti verið tvíhliða og þannig tekist að minnka áhyggjuefni og 

efasemdir starfsfólks. Í skipulagsheildum þar sem tvíhliða samskipti eiga sér stað hefur 

það jafnvel gerst að starfsfólki hefur tekist að koma ábendingum til stjórnenda um 

breytingaferlið og þannig komið í veg fyrir að stefnt sé í ranga átt (Kotter, 2012). 

Fimmta þrepið fjallar um mikilvægi þess að virkja starfsfólk til aðgerða (e. empowering 

employees for broad-based action) með því að fjarlægja þær fjöldamörgu hindranir sem 

það getur hugsanlega mætt við innleiðingu breytinganna. Fyrsta hindrunin er formgerð 

skipulagsheildarinnar (e. structural barriers), en hún getur dregið úr valdeflingu starfsfólks 

sem er tilbúið að taka þátt í breytingaferlinu. Þannig getur breytingaferlið orðið til þess að 

gefa lægra settu starfsfólki meiri ábyrgð, en þetta fellur um sjálft sig ef millistjórnendur 

efast stöðugt um og gagnrýna ákvarðanir starfsfólksins. Þetta getur gert starfsfólk 

vonsvikið, og orðið til þess að það hindrar innleiðingu breytinganna. Önnur hindrunin er 

færni (e. skills) starfsfólks en oft vantar upp á að þjálfun sem er í boði í breytingaferli sé 

nægileg, tiltæk á réttum tíma eða við hæfi starfsfólks. Þriðja hindrunin er svo kerfi (e. 

systems) skipulagsheildarinnar en þau eru til að mynda frammistöðumatskerfi, 

umbunarkerfi og kerfi er lýtur að stöðuhækkunum og ráðningum starfsfólks. Þau haldast 

óbreytt þrátt fyrir nýja framtíðarsýn og ef ekki er tekið á því, getur það minnkað völd 

starfsfólks. Hætta er þá á að fjari undan viðkomandi breytingaferli. Fjórða hindrunin sem 

getur haft áhrif á innleiðingu breytinga er erfiðir stjórnendur (e. troublesome supervisors), 

en það eru stjórnendur sem eru fastir í eigin venjum og hefðum og taka ekki þátt í 

breytingaferlinu. Þeir hafa gjarnan litla trú á breytingunum og jafnvel ef þeir styddu 

breytingaferlið, hefðu þeir ekki þekkingu til að innleiða breytingarnar. Ekki er um eina, 
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auðvelda lausn að ræða til að eiga við slíka stjórnendur, en ein leiðin getur verið að efna 

til heiðarlegs samtals við þá og sjá hvað leiðir af því (Kotter, 2012). 

Sjötta skrefið felur í sér að gera starfsmönnum kleift að vinna áfangasigra (e. generating 

short-term wins) og verðlauna starfsfólk fyrir þessa sigra. Áfangasigrar eru skýrir og 

sýnilegir öllu starfsfólki og tengjast beint breytingaferlinu. Þeir eru skipulagðir fyrirfram 

og eru hluti af innleiðingaferli breytinganna. Þannig tekst mörgum skipulagsheildum sem 

nota áfangasigra að setja sér og ná skammtíma markmiðum ásamt því að breyta 

skipulagsheildinni varanlega. Þegar stefnt er að því að vinna áfangasigra getur í kjölfarið 

þrýstingur á starfsfólk aukist, en það þarf ekki að vera slæmt því það ýtir undir þörfina á 

breytingunum. Áfangasigrar styrkja þannig breytingaferlið og sýna starfsfólki að fórnirnar 

sem það hefur fært í þágu breytinganna borga sig. Áfangasigrum ber líka að fagna og hefur 

fögnuðurinn góð áhrif og stuðlar þannig að jákvæðu andrúmslofti. Bætt frammistaða 

starfsfólk í formi áfangasigra dregur einnig úr efasemdarröddum og andstöðu við 

breytingaferlinu. Að endingu má benda á það að áfangasigrar hjálpa til við að viðhalda 

skriðþunga breytingaferlisins og auka við fjölda stuðningsmanna breytinganna en þessi 

skriðþungi er afar mikilvægur til að ljúka breytingaferlinu (Kotter, 2012). 

Sjöunda skref Kotters tengist sjötta skrefinu og lýtur að því að nýta áfangasigrana og 

annan ávinning af breytingum til að ýta undir enn frekari breytingar (e. consolidating gains 

and producing more change). Varhugavert er að fagna áfangasigrum ef þörfin fyrir 

breytingarnar er ekki lengur til staðar. Þá er hætta á að gamlir ósiðir taki sig upp á ný á 

örskömmum tíma og innleiðing nýrra breytinga mistekst (Kotter, 2012). Þannig getur öll 

vinna sem hefur verið lögð í breytingaferlið fram að þessu tapast, ef menn fara að fagna of 

fljótt (Kotter, 1998). Það er ekki fyrr en að jafnvægi kemst á breyttar aðferðir og þær verða 

hluti af fyrirtækjamenningu sem hættan dvín.  Ekki má heldur gleyma að einn áfangi tekur 

við af öðrum, þetta ferli getur tekið langan tíma og oft á tíðum er ennþá langt í að 

breytingaferlinu sé fullkomlega lokið. Hlutverk stjórnenda er að halda markmiðum og 

tilgangi breytingaferlisins skýrum og gæta þess að þörfin fyrir breytingarnar sé ávallt til 

staðar (Kotter, 2012). 

Áttunda og síðasta skrefið snýr að því að festa breytingarnar í sessi í menningu 

skipulagsheildarinnar (e. anchoring new approaches in the culture). Menning vísar í þau 

sameiginlegu gildi og hegðunar norm sem eru ríkjandi í ákveðnum hópi einstaklinga. 

Menning er mikilvæg því hún getur haft áhrif á hegðun einstaklinga og getur verið 

erfiðleikum bundið að breyta henni. Menning er ekki sýnileg og því erfitt að festa hendur 

á henni nákvæmlega. Hegðunar norm (e. norms of behavior) má skilgreina sem algenga 
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hegðun sem einstaklingar innan hóps sýna. Normunum er viðhaldið og haldast eins af því 

að hópameðlimir hegða sér allir á svipaðan máta. Þannig læra nýjir hópameðlimirnir hvaða 

hegðun er rétt, sem gerir þeim kleift að falla í hópinn, en ef hegðun einstaklings er ekki í 

samræmi við hegðun hópsins er honum refsað fyrir það. Sameiginleg gildi (e. shared 

values) eru mikilvæg markmið og málefni sem að flestir innan hópsins deila. Þessi gildi 

hafa áhrif á hegðun hópsins og virðast haldast óbreytt þrátt fyrir breytingar á samsetningu 

hópsins. Fyrirtækjamenning byggist upp á sama hátt og hefur áhrif á alla innan 

skipulagsheildarinnar, en getur líka verið mismunandi á milli ólíkra deilda. Ef menning á 

að breytast þá þarf að gæta þess að stöðugt samtal sé í gangi milli stjórnenda og starfsfólks. 

Starfsfólk þarf að fá stuðning og leiðbeiningar svo það skilji breytingarnar og viðurkenni 

að þær eigi rétt á sér. Einnig þarf að aðlaga ferli innan skipulagsheildarinnar að breyttu 

fyrirkomulagi, til dæmis þarf að gæta þess að kerfi sem sér um stöðuhækkanir hafi einnig 

tekið breytingum, annars munu breytingarnar falla um sjálfar sig og gamla menningin taka 

sig upp að nýju. Það er ljóst að ef nýjar aðferðir sem skapast í breytingaferli eiga ekki 

samleið með ríkjandi menningu þá aukast líkurnar á að aðferðirnar festist ekki í sessi 

(Kotter, 2012). 

4.2 ADKAR-breytingalíkan Hiatts 

Jeffrey M. Hiatt (2006) skapaði ADKAR-líkanið sem byggir á því að skilja og koma á 

breytingum með frumkvæði einstaklinga. ADKAR stendur fyrir awareness, desire, 

knowledge, ability og reinforcement og eru þetta fimm þrep líkansins. Nauðsynlegt er að 

fylgja þeim í réttri röð til að koma á breytingunum. Jafnframt þarf að uppfylla öll þrepin 

til þess að breytingarnar geti verið varanlegar. ADKAR módel nýtist ekki eingöngu sem 

leið til að koma breytingum á á meðal einstaklinga heldur er einnig hægt að nota það til að 

sýna samfélögum, opinberum stofnunum og skipulagsheildum fram á hvernig þau geta 

aukið líkurnar á að innleiða breytingar með góðum árangri. Þannig býður líkanið upp á 

greiningarramma sem þykir auðveldur í notkun og einfaldur. Þá er hægt að greina 

breytingaferlið og meta veikleika og styrkleika þess ásamt því að beina athygli stjórnenda 

að þeim atriðum sem hafa hamlandi áhrif og vinna bug á þeim (Hiatt, 2006). 

Það fyrsta sem einstaklingur spyr um þegar tilkynnt eru um breytingar er „af hverju?“ 

og er fyrsta þrepinu ætlað að svara þeirri spurningu. Í fyrsta þrepinu er þá einblínt á skilning 

á því að þörf er á breytingum, skilning á hvers eðlis breytingarnar eru og af hverju verið er 

að breyta. Jafnframt þarf að taka tillit til þess hvort breytingar séu í samræmi við 

framtíðarsýn skipulagsheildar og hvernig þær muni hafa áhrif á skipulagsheildina. 
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Jafnframt þarf að upplýsa einstaklinga um hvað þeir muni græða á þessum breytingum. Í 

þessu fyrsta þrepi er jafnframt fjallað um áhætturnar sem fylgja því að taka ekki 

breytingum. Ef að skilningurinn er ekki til staðar eða starfsfólk er ekki hlynnt 

breytingunum myndast tækifæri fyrir andstöðu og hún getur, eins og áður hefur komið 

fram, haft hamlandi áhrif á breytingaferlið (Hiatt, 2006). 

Annað þrepið snýr að löngun til að styðja og taka þátt í breytingunni sem er í vændum. 

Þetta þrep er erfiðara að eiga við heldur en það fyrra þar sem einstaklingar hafa takmarkað 

vald yfir ákvörðunum annarra. Þannig er ekki hægt að þvinga starfsfólk til að styðja og 

vera þátttakendur í breytingaferli en eðli breytinganna, upplifun einstaklings á umhverfi 

sínu og persónuleg staða hans hafa til að mynda áhrif á löngun hans til breytinga (Hiatt, 

2006). 

Þriðja þrepið fjallar um þekkinguna sem þarf að vera til staðar til að breytingin gangi 

upp. Undir þekkingu fellur kennsla og þjálfun í þeirri hegðun og færni sem er nauðsynleg 

ef breytingunni á að takast vel upp. Einnig þarf starfsfólk nákvæmar upplýsingar um 

hvernig skuli nýta sér ný tæki, tól, aðferðir og kerfi ásamt því að skilja þau nýju hlutverk 

og skyldur sem það tekst á hendur við innleiðingu breytinganna (Hiatt, 2006).  

Fjórða þrepið lýtur að getu starfsfólks til að innleiða breytinguna og ná þeim afköstum 

sem krafist er af því. Með getu er átt við hegðun sem stuðlar að markmiðum breytinganna. 

Þegar hér er komið sögu, þá eru áhrif breytinganna orðin annað hvort mælanleg eða sýnileg 

Hér hafa líkamlegar og sálfræðilegar hömlur starfsfólks áhrif sem og skortur starfsfólks á 

aðföngum og tíma (Hiatt, 2006).  

Styrking er fimmta og síðasta þrepið í AKDAR líkaninu og snýr að þeirri framkvæmd 

eða hegðun sem styrkir hverja þá breytingu sem verður á einstaklingi eða skipulagsheild 

hans. Þetta þarf alls ekki að vera stórbrotin framkvæmd heldur geta til dæmis verðlaun, 

hrós eða ánægja einstaklings af góðum árangri sínum í breytingaferlinu nægt (Hiatt, 2006). 

Ef það vantar þrep inn í breytingaferli skipulagsheilda eða ef þrepin eru ótraust, getur 

það dregið úr árangri breytingaferlisins og haft í för með sér minni hagnað fyrir 

skipulagsheildina. Þetta gerir að verkum að lokamarkmiðum breytingaferlis, sem eru oftast 

að hrinda markmiðum í framkvæmd og auka hagnað, er ekki náð (Hiatt, 2006).  

4.3 Kraftakenning og breytingalíkan Lewin  

Í nær 40 ár var Kurt Lewin ofarlega á blaði þegar kom að því að setja fram kenningar og 

aðferðir tengdum breytingastjórnun. Lewin trúði því að grunnatriðið í því að leysa úr 

félagslegum ágreiningi væri að gera einstaklingum kleift að læra og þannig auðvelda 
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einstaklingum að endurskilgreina og skilja hvernig þeir skynjuðu umheiminn í kringum 

sig  (Burnes, 2004). Kraftakenning (e. field theory) Lewin snýr að því að skilja hvernig 

einstaka félagslegir hópar eru mótaðir, finna fyrir hvata og hvernig þeim er viðhaldið. 

Þriggja þrepa breytingaferlið (e. the threestep model of change) hefur það hlutverk að 

sýna hvernig hægt er að breyta hegðun þessara félagslegu hópa (Burnes og Cooke, 2012). 

Þriggja þrepa breytingaferlis-kenningin hefur jafnframt verið tilgreind sem  mikilvægasta 

framlag Lewin í þágu breytinga innan skipulagsheilda (Burnes, 2004). Þessar kenningar 

eru undanfari þess að skilja og skapa skipulagaðar breytingar, hvort sem það er á 

einstaklingsgrundvelli, innan hóps, samfélaga eða skipulagsheilda (Burnes, 2004).  

Hóp má skilgreina sem samansafn af einstaklingum og hegðun þeirra og ef breytingar 

verða á hegðun einstaklinga, stórar eða minni háttar, má rekja þær til breytinga á kröftunum 

sem hafa áhrif á hópinn (Lewin, 1963). Um þetta fjallar kraftakenningin, en hún er á þá 

leið að ef ætlunin er að skilja tilteknar aðstæður er mikilvægt að skoða hvernig núverandi 

ástandi er viðhaldið af ákveðnum kröftum eða aðstæðum (Lewin, 1963). Ef hægt er að bera 

kennsl á kraftana og styrkleika þeirra er hægt að skilja hvers vegna einstaklingar, hópar og 

skipulagsheildir hegða sér líkt og þeir gera. Í framhaldinu er hægt að framkvæma 

breytingar með því að ákvarða hvaða krafta þarf að styrkja og hvaða krafta þyrfti að 

minnka (Burnes, 2004).  

Um er að ræða drifkrafta (e. driving forces) sem hafa drífandi áhrif og svo hamlandi 

krafta (e. restraining forces) sem eru andstaða þeirra. Þegar þessir kraftar eru jafn sterkir, 

næst æskilegt ástand sem er jafnvægi, og það helst uns drifkraftar sem krefjast nýsköpunar 

verða sterkari en hamlandi kraftarnir sem ýta undir aðgerðaleysi (Hitt, Black og Porter, 

2009). Æskilegt ástand snýst þó ekki um að ná ákveðnum markmiðum heldur að breyta 

núverandi aðstæðum þannig að jafnvægi sé náð. Til að ná jafnvægi þarf að gaumgæfa 

félagslegu heildina, það er að segja, hópana sem heildin samanstendur af, undirhópa 

hennar, tengslin þeirra á milli sem og gildi þessara hópa (Lewin, 1963) 

Stöðugleiki mannlegrar breytni byggist því á jafnvæginu sem verður til þegar drifkraftar 

mæta jafn sterkum hamlandi kröftum. Breytingar verða svo til þegar þessu jafnvægi er 

raskað. Hins vegar þarf að koma til áhrifa flókinna sálfræðilegra aðstæðna til þess að 

ójafnvægi skapast, því að ekki er nóg að auka einungis drifkraft, þá munu hamlandi kraftar 

alltaf aukast líka sem leið til að viðhalda jafnvægi. Mögulegt er þó að skapa ójafnvægi og 

auðvelda breytingum að verða að veruleika, ef dregið er úr áhrifum hamlandi krafta og 

drifkröftum leyft að halda áfram að hafa áhrif (Schein, 1999). Drifkraftarnir nýtast þá við 

breytingar eða þar sem skortir breytingar en hamlandi kraftarnir nýtast þar sem þörf er fyrir 
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andstöðu (Lewin, 1963). Erfitt er þó að eiga við hamlandi krafta þar sem að þeir eiga 

gjarnan rætur sínar að rekja til sálfræðilegra varnarviðbragða einstaklinga eða til norma 

hópsins og eru þannig gjarnan hluti af menningu viðkomandi hóps eða skipulagsheildar 

(Schein, 1999). Ef þetta er yfirfært yfir á breytingaferli í skipulagsheild, gætu stjórnendur 

annað hvort nýtt sér drifkrafta til að setja þrýsting á starfsfólk að taka upp nýja verkferla 

eða nýtt sér hamlandi krafta til að draga úr andstöðu starfsfólks við breytingarnar. Oftast 

væri besta leiðin að nýta sér hamlandi kraftanna til að draga úr andstöðu (Hitt o.fl., 2009).  

Með þriggja þrepa breytingaferli Lewins var lögð áhersla á að breytingar myndu festast 

í sessi og ekki yrði horfið aftur til fyrra ástands (Hayes, 2002). Hvert þrep í þriggja þrepa 

breytingaferli Lewins þarf að vera til staðar að einhverju leyti, ef virkja á hvata og vilja til 

breytinga. Fyrsta þrepið má kalla þíðu (e. unfreezing) og snýr að því að koma á ójafnvægi 

á meðal starfsfólks innan skipulagsheildar í þeim tilgangi að koma á farsælum breytingum. 

Tilgangurinn er meðal annars sá að koma í veg fyrir andvaraleysi og sjálfumgleði 

starfsfólks. Þetta er gert með því að losa sig við gamlar aðferðir og taka upp nýjar aðferðir 

innan fyrirtækisins. Þetta getur reynst erfitt ferli og sjaldnast er hægt að nota sömu aðferðir 

í hvert sinn (Burnes, 2004; Lewin, 1963; Schein, 1999).  

Annað þrepið kallast umbreyting (e. moving) og á þessu þrepi fara breytingarnar fram 

en ekki er hægt að reikna með fyrirfram ákveðinni útkomu þar sem fjölbreyttir og flóknir 

kraftar eru að verki. Jafnframt þarf að taka tillit til þessara krafta og stöðugt greina og meta 

hvaða möguleikar standa til boða. Á þessu stigi prófar starfsfólk sig áfram uns æskilegur 

árangur næst og afleiðingarnar eru breytingar hjá einstaklingum sem og hópum innan 

skipulagsheildarinnar. Á þessu þrepi er hvatning stjórnenda mjög mikilvæg því að annars 

verða breytingarnar ekki langlífar (Burnes, 2004; Lewin, 1963; Schein, 1999).  

 Þriðja þrepið er svo frysting (e. refreezing) en það snýst um að koma jafnvægi aftur á 

hópinn, sem er í nokkurs konar stöðugu jafnvægi í þeirri von að breytingarnar festist í sessi. 

Þegar komið er að þessu þrepi er afar mikilvægt að ný hegðun einstaklings haldist í hendur 

við persónuleika hans, aðra hegðun og umhverfi annars er hætta á að ójafnvægi skapist 

aftur. Því er mikilvægt að hópar innan fyrirtækisins samþykki og taki upp breytingarnar, 

því breytingar á einstaklingshegðun endist ekki lengi ef venjur og norm hópsins hafa ekki 

breyst líka. Breytingar þurfa þannig að verða á stefnum, normum og aðferðum fyrirtækja 

til að frysting gangi upp (Burnes, 2004; Lewin, 1963; Schein, 1999).  
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4.4 Umbreytingarlíkan Bridges 

William Bridges (2009) fjallar um mikilvægi þess að huga að því í tengslum við 

breytingaferlið, hvort einstaklingarnir sem eru hluti af breytingaferlinu geti umbreytt 

hegðun sinni í samræmi við breytinguna. Einstaklingurinn þarf þá að sleppa tökum á gamla 

veruleika sínum og gömlu sjálfsvitundinni sem einkenndi hann áður en að breytingaferlið 

fór af stað. Að öðrum kosti missir breytingin marks. Til þess að breytingaferli gangi vel þá 

þurfa einstaklingar að ganga í gegnum þrískipt umbreytingaferli (e. the three phases of 

transition). Fyrsta stigið er endalokin og sagt skilið við fortíðina (e. ending, losing, letting 

og), annað stigið er hlutlausa svæðið (e. the neutral zone) og þriðja og síðasta stigið er nýtt 

upphaf (e. the new beginning). Stigin taka ekki við eitt af öðru, heldur eiga þau sér oftast 

stað á sama tíma, en ekki er hægt að segja að um umbreytingu er að ræða ef ekki er farið í 

gegnum öll þrjú stigin. Á fyrsta stiginu þarf starfsfólk að hætta að framkvæma hluti eins 

og það gerði áður og jafnvel sætta sig við breytta sjálfsvitund. Þetta fyrsta stig breytinga 

markar endi þess sem áður var og eðlilegt er fyrir starfsmenn að upplifa söknuð eftir 

fortíðinni. Dæmi um þetta er þegar einstaklingur fær stöðuhækkun sem stjórnandi og í 

kjölfarið þarf hann að hætta að umgangst jafningja sína eins mikið og þarf að taka upp 

annað vinnuferli, til að mynda að vinna heima eftir að formlegum vinnudegi lýkur 

(Bridges, 2009). 

Annað stigið snýst um að starfsfólk þarf að upplifa ákveðið millibils ástand eða hlutlaust 

svæði. Þá eru gamlar vinnuaðferðir fyrir bí en nýjar aðferðir hafa ekki tekið að fullu við 

og einstaklingurinn er ekki fyllilega áhyggjulaus. Hlutlausa svæðið er kjarni 

umbreytingaferlisins og þar segja einstaklingar skilið við gamlar venjur sem erfitt er að 

aðlaga að breyttum háttum skipulagsheildarinnar og taka upp nýjar venjur sem eiga mun 

betur við. Á meðan á þessu hlutlausa ástandi stendur upplifir starfsfólk þá erfiðleika sem 

fylgja því að vinna á algerlega nýjan hátt, og má segja að nokkurs konar sálfræðileg 

endurskipulagning sé að eiga sér stað (Bridges, 2009). 

Þriðja og síðasta stigið lýtur að því að starfsfólk er að koma út úr umbreytingunni og 

nýtt upphaf blasir við. Ný sjálfsvitund skapast og ný orka losnar úr læðingi. Á þessu stigi 

er starfsfólk tilbúið að gera tilfinningalega skuldbindingu þess efnis að framkvæma hlutina 

á nýjan hátt og starfsfólkið lítur á sig sem breytta einstaklinga. Til að geta verið 

þátttakendur að fullnustu á þessu stigi þarf starfsfólk að finna tilgang, hafa áætlun og 

framtíðarsýn sem og ákveðið hlutverk. Á þessu stigi finnur starfsfólk jafnframt aftur fyrir 

tilgangi með vinnu sinni og þetta gerir að verkum að breytingarnar byrja að ganga vel 

(Bridges, 2009).  
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5 Aðferðafræði Robin Speculand 

Hér að framan hefur verið rætt um helstu kenningar og líkön breytingastjórnunar sem 

stjórnendur og leiðtogar geta nýtt sér við innleiðingu breytinga innan skipulagsheilda. 

Þessi líkön leiðbeina stjórnendum í gegnum breytingaferli í þeim tilgangi að fá út þær 

niðustöður sem óskað er eftir. Vissulega eru til fleiri líkön og önnur aðferðafræði en rætt 

hefur verið um í kafla 4 og hér á eftir verður fjallað nánar um aðferðafræði Robin 

Speculands sem hefur verið notuð með góðum árangri við innleiðingu breytinga.  

Robin Speculand er stofnandi og framkvæmdastjóri ráðgjafafyrirtækisins Bridges 

Business Consultancy Int. sem sérhæfir sig í að aðstoða skipulagsheildir á alþjóðavísu við 

að innleiða nýjar stefnur, með öðrum orðum, að innleiða breytingar. Hann er þekktur sem 

meistari í innleiðingu stefnu á meðal samstarfsfólks innan stefnumótunariðnaðarins og 

leggur til sérfræðiþekkingu sína á þeim fjölmörgum ráðstefnum og umræðufundum sem 

haldnar eru um stefnumótun og alþjóðaviðskipti. Speculand hefur jafnframt þróað nokkrar 

aðferðir sem hægt er að styðjast við í innleiðingarferlum breytinga og einna helst má nefna 

Stefnuvitann (e. the implementation compass) sem nánar verður fjallað um í næsta kafla. 

Stefnuvitinn er ákveðinn leiðarvísir sem skipta má upp í átta mikilvæg þrep sem aðstoða 

við innleiðingu farsællar breytinga (Speculand, 2009). Stuðst verður við eftirtaldar bækur 

Speculand hér á eftir, en þær eru: Turning It On: Surefire Business Stories to Ignite, Excite 

and Entertain, Bricks to Bridges: Make Your Strategy Come Alive og Beyond Strategy: 

The Leader‘s Role in Successfull Implementation. Jafnframt verður stuðst við nokkrar 

greinar eftir Speculand. Þess ber að geta að Speculand kýs að styðjast við orðið leiðtogi í 

aðferðafræði sinni, þegar hann fjallar um þá einstaklinga sem ýta breytingum úr vör innan 

skipulagsheilda. Því mun slíkt hið sama vera gert hér á eftir.  

En hvað er stefna og innleiðing stefnu? Bracker (1980) telur að orðið stefna komi frá 

gríska orðinu stratego og að það snúist í megindráttum um það að einstaklingur skipuleggi 

útrýmingu óvina sinna með því að nota auðlindir sínar og aðföng á skipulegan máta 

(Bracker, 1980). Eitt algengasta orðið í viðskiptaheiminum er einmitt orðið stefna en það 

er jafnframt orðið sem fæstir einstaklingar virðast skilja til fulls. Þrátt yfir þetta virðast 

skipulagsheildir vera í auknum mæli að öðlast skilning á hvað stefna snýst um. Hlutverk 

stefnu er þá að afmarka þær aðgerðir sem leiðtogi ætlast til að séu framkvæmdar svo 

markmiðum skipulagsheildarinnar sé náð. Ef leiðtogi er ekki öruggur um stefnu 

skipulagsheildarinnar gerir það honum erfiðara fyrir að þiggja eða afþakka ýmsa 

framtakssemi starfsfólks í innleiðingarferlinu. Það má því skilgreina hlutverk leiðtoga 
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meðal annars á þann máta að hann þurfi að skilgreina ítarlega hver stefna skipulagsheildar 

sinnar er og honum beri að innleiða hana innan skipulagsheildarinnar (Speculand, 2003).  

Áhersla á stefnur innan skipulagsheilda jókst eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk, en 

þá dró úr stöðugleika og vinnuumhverfi fór að vera háðara breytingum og snúast meira um 

samkeppni. Þá hófu skipulagsheildir í auknum mæli að skoða starfsemi sínar með 

skipulagða stefnu í huga. Þannig hefur aukist áhugi stjórnenda til að hafa langtíma yfirsýn 

yfir skipulagsheildina með það í huga að ráða við og geta skipulagt starfsemina út frá 

ólíkum uppákomum sem geta komið upp í framtíðinni. Með tímanum hefur áherslan ekki 

verið eingöngu á áhrif ytra umhverfis heldur hefur mikilvægi innviða skipulagsheildanna 

aukist ásamt áhrifum stjórnenda í að velja þá stefnu sem hentar skipulagsheildinni best 

(Bracker, 1980; Burnes, 2014). Innleiðing stefnu (e. strategy implementation) má 

skilgreina sem samansafn einstaka daglegra aðgerða starfsfólks sem  gera stefnuna að 

veruleika (Speculand, 2009). 

Ef innleiðing stefnu á að ganga að óskum og leiðtogar eiga að geta aukið hagnað 

hluthafa, sem er eitt af hlutverkum þeirra, þurfa leiðtogar að hafa í höndunum sterkt 

innleiðingarferli og sterka stefnu. Ef þetta er raunin hefur leiðtogi staðið sig vel og mun 

afraksturinn án efa vera góður fyrir skipulagsheildina og hluthafa. Ef innleiðingarferlið er 

sterkt en stefnan veikbyggð, þá mun það taka mun lengri tíma en ella fyrir leiðtogann að 

standa sína plikt og er það óásættanlegt ástand. Innleiðingarferli sem er veikbyggt en hefur 

sterka stefnu þýðir að leiðtoginn hefur lofað upp í ermina á sér og ekki náð fram því sem 

hann hafði lofað. Þetta ástand er einnig ótækt. Ef innleiðingarferlið er veikt og stefnan er 

veikburða þá hefur leiðtoginn brugðist ekki eingöngu hluthöfum heldur stjórn, starfsfólki 

og viðskiptavinum skipulagsheildarinnar (Speculand, 2009).  

Innleiðing stefnu á farsælan máta krefst þess að leiðtogar meti það hversu reiðubúin 

skipulagsheildin er að takast á við innleiðingu nýrrar stefnu áður en að hafist er handa 

(Speculand, 2009). Innleiðingarferli hefur oft í för með sér að leiðtogar þurfa að aðstoða 

starfsfólk við að breyta hugsanagangi sínum, en þetta er ekki ferli sem hægt er að leiða til 

lykta á stuttum tíma. Almennt er talið að breyttur hugsunarháttur verði ekki að 

raunveruleika fyrr en að minnsta kosti 21 dögum liðnum (Speculand, 2003). Mögulegt er 

að meta hversu reiðubúin skipulagsheildin er fyrir innleiðingu stefnu (e. the strategy 

implementation readiness assessment) og byggist þessi aðferð á átta þrepum Stefnuvitans. 

Felur aðferðin meðal annars í sér spurningar til leiðtoga sem fara fram í 

einstaklingsviðtölum og svo spurningar til starfsfólks í hópi tíu til tólf einstaklinga,  en 

svörin geta aðstoðað við að greina veikleika og styrkleika skipulagsheildarinnar við að 
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innleiða nýja stefnu. Eftir að þessari rannsóknarvinnu er lokið er síðan hægt að teikna upp 

nokkurs konar radar skýringamynd (e. radar diagram), en dæmi um hana má sjá á mynd 1, 

þar sem sjá má niðurstöður þessarar ofangreindu matsaðferðar. Með því að rýna í 

niðurstöðurnar má svo sjá hvaða þrep þarfnast athugunar og hvaða þrep standa vel að vígi 

(Speculand, 2009). 

 

 

Mynd 1. Radar skýringarmynd (Speculand, 2009, bls. 20). 

Þessu næst þarf að skilgreina til hvaða aðgerða þarf að grípa til þess að greiða fyrir 

innleiðingunni. Bridges Business Consultancy Int. styðst við fimm spurningar sem 

leiðtogar þurfa að leita svara við, en þær lúta að því hverju skipulagsheildin ætti að gera 

meira af, hverju skipulagsheildin ætti að draga úr, hverju ætti að viðhalda innan 

skipulagsheildarinnar, hvað ætti að byrja á að gera og hvað ætti alfarið að hætta að gera. 

Mikil áhersla er lögð á á síðasta atriðið, það er, hverju á alfarið að hætta, en ástæðan fyrir 

því er að þegar um innleiðingu breytinga er að ræða, er verið að framkvæma aðgerðir á 

nýjan máta. Því er mikilvægt að bera kennsl á hegðun og aðgerðir sem þjóna ekki lengur 

neinum tilgangi fyrir skipulagsheildina. Þetta gerir að verkum að starfsfólki verður fullljóst 

hverju það á að hætta og hvaða aðferðir eða hegðun það á að taka upp í staðinn. Þetta gerir 

starfsfólki jafnframt grein fyrir því hvaða aðferðir og hegðun þykir mikilvæg og hvaða 

atriði eru skipulagsheildinni og nýju stefnunni óviðkomandi. Starfsfólk kann einnig að 

meta að ef ekki hefur verið bætt á það vinnu, heldur hefur dregið úr henni að hluta. Einnig 

kann starfsfólk að meta að leiðtogar hafi haft fyrir því að setjast niður og verja tíma í að 
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útlista hvaða hegðun eða atriði eiga ekki lengur heima innan skipulagsheildarinnar 

(Speculand, 2009).  

Þegar þessu er lokið, en áður en innleiðing stefnunnar hefst, þarf að fara yfir þau 

stefnumiðuðu verkefni sem eru við lýði innan skipulagsheildarinnar og athuga hversu vel 

þau eiga samleið með nýju stefnunni sem stefnt er á að innleiða. Góðir viðskiptahættir 

væru jafnvel að setja á fót skrifstofu sem sérhæfir sig í framkvæmd stefnunnar og hefur 

ráðgefandi hlutverk og umsjón með stefnunni innan skipulagsheildarinnar (Speculand, 

2009). 

Huga þarf að fjármagni fyrir innleiðinguna og þarf hún að vera óháð fjárhagsáætlun 

skipulagsheildarinnar. Ef stjórn skipulagsheildarinnar eða framkvæmdastjóri sjá sér hins 

vegar ekki fært að veita fjármagn í innleiðinguna er það góð vísbending um það að afdrif 

innleiðingarinnar verði ekki hagstæð. Ástæðuna mætti þá rekja til þess að ofangreindir 

aðilar eru fjarri því að vera skuldbundnir innleiðingu nýrrar stefnu en það er afar 

mikilvægur þáttur ef ætlunin er að láta innleiðinguna bera árangur (Speculand, 2009). 

Hér á eftir verður fjallað um þau vandamál sem innleiðing stefnu getur haft í för með 

sér, hvaða undirstöðuatriði þarf að huga að við innleiðinguna, farið verður stuttlega yfir 

innleiðinguna sem og hvaða atriði eru mikilvæg farsælli innleiðingu stefnu. 

5.1 Vandamál við innleiðingu stefnu samkvæmt Speculand 

Áherslur hjá skipulagsheildum hafa færst frá því að leggja áherslu á að skapa stefnur yfir í 

mikilvægi þess að stefnurnar séu líka innleiddar. Þegar stefnan er tilbúin þarf leiðtoginn að 

hverfa frá því að hugsa um, skipuleggja og þróa stefnuna og einblína frekar á framkvæmdir, 

að vera sterkur leiðtogi og stjórna auðlindum skipulagsheildarinnar. Hættan er þó sú að 

þegar að stefnan er fullmótuð og búið að koma henni niður á blað og útbúa kynningu á 

henni sé stefnan orðin úrelt. Þá hafa leiðtogar unnið of lengi að því að fullkomna stefnu 

þannig að hún á ekki við ástand skipulagsheildarinnar lengur og dregið hefur úr skriðþunga 

stefnunnar. Mikilvægt er því að hafa í huga að um leið og meginatriði stefnunnar eru skýr, 

skuli hafist handa við að innleiða hana. Leiðtogar þurfa jafnframt að vera meðvitaðir um 

að stefnur taka breytingum og þarfnast reglulegrar endurbóta og aðlögunar á 

innleiðingarferlinu. Gæði stefnunnar verða svo leidd til lykta í innleiðingarferlinu og með 

stöðugri rýni í innleiðingarferlið mun koma í ljós hvaða atriði mætti bæta og hvaða atriði 

ganga að óskum í innleiðingunni (Speculand, 2009). 

Innleiðingin felur meðal annars í sér mælingar á árangri, samskipti, breytingar á 

leiðtogum, endursköpun verkferla og breytingar á umbunar- og viðurkenningarferli 
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skipulagsheildarinnar. Þegar innleiðingu farnast ekki vel má gjarnan rekja það til þess að 

við innleiðingu stefnunnar skortir mörg af þessum atriðum, ef ekki öll (Speculand, 2005). 

Starfsfólk upplifir gjarnan að það fái ónógar upplýsingar um ástæðurnar fyrir því að ný 

stefna er innleidd innan skipulagsheildarinnar sem og að það skorti upplýsingar um 

framvindu hennar. Leiðtogar hafa einnig verið þekktir fyrir að útskýra atriði fyrir 

starfsfólki á flókin máta, jafnvel þannig að einföldustu skilaboð verða óskiljanleg. Þannig 

styðja leiðtogar sig við svokallaða „stefnu-talsmáta“ (e. strategy-speak) sem fer gjarnan 

fyrir ofan garð og neðan hjá starfsfólki. Síðan eru til leiðtogar sem einfalda of mikið 

skilaboðin sem þau tjá starfsfólki sínu og þannig vantar upp á rökin, boðskapinn og 

sannfæringarpunkta, sem hefðu getað auðveldað starfsfólki að skilja ástæður fyrir 

breytingunum og hvatt það til þess að vera virkir þátttakendur í innleiðingarferlinu. Einnig 

vantar gjarnan upp á að leiðtogar tjái rétt skilaboð en þá grípa þeir oft til þess að ræða hluti 

eins og markaðshlutdeild eða fjárhagslega afkomu skipulagsheildarinnar, en þessi 

umræðuefni höfða sjaldnast til starfsfólks. Ef starfsfólk finnur ekki fyrir hvata þá tekur það 

ekki upp nýjar vinnuaðferðir, hvað þá aðferðir sem henta innleiðingarferli stefnunnar. 

Þannig mun ekkert breytast hjá starfsfólkinu og innleiðingin mun líklega falla um sjálfa 

sig (Speculand, 2005). 

Leiðtogar þurfa jafnframt að gæta þess að segja ekki eitt um innleiðingaferlið en 

framkvæma svo á annan hátt því starfsfólk getur þá farið að efast um skuldbindingu 

leiðtoga gagnvart innleiðingarferlinu ef það verður vitni að þess konar háttalagi. Leiðtogar 

eiga það líka til að útdeila ábyrgðinni á innleiðingunni til annars starfsfólks og afskrifa 

sjálfa sig í innleiðingarferlinu og áskorunum sem því fylgir. Að lokum má nefna að 

starfsfólk finnur gjarnan fyrir óöryggi í innleiðingarferlinu um hvernig það á að hegða sér 

og hvaða ákvarðanir það á að taka. Það leitar því til leiðtoga til að fá leiðbeiningar um það 

en oftar en ekki skortir upp á leiðsögn og aðstoð af þeirra hálfu (Speculand, 2016a).  

Skipulagsheildir taka upp á því að innleiða nýjar stefnur meðal annars í þeim tilgangi 

að bæta stöðu skipulagsheildarinnar á markaðinum, sigrast á samkeppnisaðilum, að nýta 

sér nýja tækni, að bæta verkferla og þjónustu eða koma nýjum vörum á markaðinn. 

Innleiðing telst hafa tekist vel upp þegar niðurstöður breytingaferlis eru í samræmi við þær 

óskir sem settar voru fram í upphafi innleiðingarferlisins. Því miður skilar aðeins ein af 

hverjum tíu stefnum þeim árangri sem lagt var upp með í upphafi. Þetta þýðir að 

skipulagsheildirnar með níu mislukkaðar stefnur hafa ekkert í höndunum eftir að hafa eytt 

tíma og fjármagni í innleiðinguna, mætt á fundi, hannað kynningar, undirbúið 

skipulagsheildina og ef til vill fengið utanaðkomandi hjálp. Um heiminn allan tapast 
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þannig milljónir hugmynda, billjónir dollara og hundruð þúsunda klukkustunda á degi 

hverjum við misheppnuð breytingaferli (Speculand, 2005). 

Tvær megin ástæður eru fyrir því að innleiðingarferli mistekst og er sú fyrsta sú að það 

vantar upp á að innleiðingaráætlun (e. implementation plan) sé til staðar. Seinni ástæðan 

er sú að leiðtogar virðast oft á tíðum tregir til þess að taka ábyrgð á innleiðingarferlinu. 

Ástæðuna má ef til vill rekja til þess að leiðtogar telja starfi sínu lokið þegar stefnan er 

tilbúin og fela öðrum ábyrgðina á sjálfu innleiðingarferlinu (Speculand, 2009).  

Innleiðing stefnu hefur í för með sér breytingar á því hvernig starfsfólk vinnur, hugsar, 

þjónustar og nálgast viðskiptavini sem og breytingar á vinnuferlum. Ekkert af 

framangreindu er hins vegar auðvelt að eiga við. Innleiðing stefnu krefst talsverðar vinnu 

og fyrirhafnar af starfsfólki sem og stjórnendum, jafnhliða þessu þarf að leggja mikla 

áherslu á öll smáatriðin sem fylgja innleiðingunni. Iðulega kemur það svo fyrir að 

stjórnendur eða leiðtogar setji of mikla áherslu á upphaf innleiðingarinnar og þegar líður á 

þá minnkar eldmóður, skuldbinding og skriðþungi fyrir innleiðingunni meðal starfsfólks. 

Vandamál er lúta að krísum eða daglegum rekstri geta þá afvegaleitt starfsfólkið við 

innleiðingu breytinganna. Jafnframt kemur upp að áhugi fyrir innleiðingu breytinganna 

dvín þegar áherslan fer frá því að snúast um að skapa nýja stefnu yfir í þá fyrirhöfn sem 

felst í innleiðingu hennar (Speculand, 2005).  

Einatt gerist það að leiðtogar sem mynda teymi um innleiðingu breytinga hafa skilning 

á hverju er verið að stefna að með nýrri stefnu en gleyma að gera ráð fyrir áhrifum 

breytinganna á dagsdaglegar athafnir starfsfólks eða einstök svið innan 

skipulagsheildarinnar. Leiðtogar gera sér að öllu jöfnu grein fyrir því að innleiðing stefnu 

krefst aukinnar fyrirhafnar en það er sjaldnast sem þeim tekst að gefa sér nægilegan tíma 

til að fylgja innleiðingunni eftir. Þannig taka hversdaglegir atburðir tengdir rekstri 

skipulagsheildarinnar gjarnan yfir, og innleiðingin fer forgörðum, eða rangar ákvarðanir 

eru teknar við innleiðingu hennar (Speculand, 2009).  

Á þeim 40 árum sem stefnumiðuð innleiðing breytinga hefur verið við lýði í 

viðskiptaheiminum hefur verið fátt um góðar aðferðir til að takast á við innleiðingu 

breytinganna. Ólíkar aðferðir hafa vissulega komið fram, en oftast er innleiðingu þeirra 

svo ábótavant að þær niðurstöður sem var vænst verða sjaldnast að veruleika. Starfsfólki 

er ítrekað gert að framkvæma breytingar án þess að hafa farið yfir fyrri breytingaferli 

skipulagsheildarinnar fyrst. Sumum innleiðingum farnast illa sökum menningarlegra 

hindrana sem mæta starfsfólki en aðrar innleiðingar ganga illa vegna þess að starfsfólki 

finnst sú vinna sem fylgir því að fara yfir gögn frá fyrrum innleiðingum tímafrek og 
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strembin og horfa því framhjá breytingaferlum sem hafa farið áður fram. Starfsfólk sem 

virðist hafa kynnt sér fyrri breytingaferli gerir svo gjarnan þau mistök að taka ekki tillit til 

þess sem fór úrskeiðis og nýta sér oft á tíðum ekki gefna reynslu við innleiðinguna sökum 

þess hversu tímafrekt það er að ræða við og fá álit ábyrgðaraðila fyrrum breytingaferla 

(Speculand, 2005). 

Þannig ráðast margar skipulagsheildir til atlögu við að innleiða breytingar, en enda svo 

með lokaniðurstöðu sem er sú sama og sóst var eftir í upphafi, en skilja svo ekki né læra 

af mistökunum. Þannig eru sömu mistökin því miður endurtekin af sömu ástæðum og 

útkoman er sama laka niðurstaðan. Ef stefnumiðuð innleiðing breytinga á að batna þurfa 

stjórnendur og leiðtogar að læra af reynslunni og taka mið af því að leiðir til að innleiða 

stefnur og breytingar eru í sífelldri þróun. Ein meginástæðan þess að 90% innleiðinga falla 

um sjálfar sig er sú að leiðtogar hafa einblínt meira á mótun stefnunnar en innleiðingu og 

er brýnt að bæta úr því (Speculand, 2005).  

Helstu niðurstöður sem fengust út úr könnunum sem Bridges Business Consultancy Int. 

lögðu fyrir viðskiptavini sína, 150 stjórnendur sem höfðu innleitt breytingar innan 

skipulagsheilda sinna, voru þær að stjórnendum fannst erfiðast að fá stuðning í orði og 

verki fyrir breytingunum frá starfsfólki. Ástæður fyrir litlum stuðningi mátti þá mögulega 

rekja til þess að bæði stjórnendur og starfsfólk voru langþreytt á breytingaferlum innan 

skipulagsheildanna. Sömuleiðis þótti erfitt að vinna bug á andstöðu starfsfólksins gegn 

breytingunum en greina mátti meiri andstöðu á meðal starfsfólks sem hafði litlar sem engar 

upplýsingar um breytingarnar. Að lokum þótti upplýsingamiðlun breytinganna til 

starfsfólks ábótavant en gjarnan var stuðst við tölvupósta, fundi og fréttabréf til að koma 

upplýsingum um breytingarnar á framfæri. Einnig kom það fyrir að starfsfólk fékk gjarnan 

miklar upplýsingar um breytingarnar í upphafi, en síðan bárust litlar sem engar upplýsingar 

þegar leið á innleiðingarferlið. Aðrar ástæður sem voru síðan nefndar fyrir því að erfiðlega 

gekk að innleiða breytingar voru skortur á stuðningi yfirstjórnenda, tregi við að fjármagna 

breytingarnar, breytingar varðandi umbunar- og verðlaunakerfi innan 

skipulagsheildarinnar, vandamál við að samstilla verkferla, vandi við að fá endurgjöf frá 

viðskiptavinum og svo erfiðleikar við að rekja árangur innleiðingarinnar og við að innleiða 

nýja tækni (Speculand, 2005).  

5.2 Undirstöðuatriði við innleiðingu breytinga 

Speculand nefnir fjórtán undirstöðuatriði sem þarf að hafa í hug þegar verið er að innleiða 

nýja stefnu. Hann skiptir þeim í átta hefðbundin atriði sem byggja á þekkingu sem hefur 
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komið fram á liðnum árum og ættu að vera mörgum kunnuleg. Síðustu sex 

undirstöðuatriðin eru nýlegri og byggja á rannsóknum sem ráðgjafafyrirtæki hans, Bridges 

Business Consultancy Int.  hefur gert yfir fimm ára tímabil á skipulagsheildum í suðaustur-

Asíu (Speculand, 2005).  

Fyrsta hefðbundna undirstöðuatriðið er að miðla framtíðarsýninni (e. communicating 

the vision). Margar skipulagsheildir byrja á því að miðla framtíðarsýninni til allrar 

skipulagsheildarinnar sem leið til að byrja á innleiðingunni. Framtíðarsýn virkar þannig 

sem grunnur sem stefnan getur byggt á og á sama tíma er starfsfólk hvatt til að gera betur 

við vinnu sína. Framtíðarsýnin getur einnig haft þau áhrif að jákvæðni fyrir framtíð 

skipulagsheildarinnar eykst og starfsfólk er hvatt til að fylkja liði um breytingarnar 

(Speculand, 2005). 

Annað hefðbundið undirstöðuatriði er að bera kennsl á hindranir (e. identifying 

obstacles) en tilgangurinn með því er að aðstoða leiðtoga við að bera kennsl á mögulegar 

hindranir í framtíðinni. Síðan er hægt að raða hindunum upp í röð eftir mikilvægi þeirra 

við innleiðinguna og að lokum finna leið til að vinna á þessum hindrunum. Þriðja 

undirstöðuatriðið er að skapa þörf fyrir breytingar (e. creating a sense of urgency) en það 

er gert til að koma í veg fyrir og sigrast á andstöðu starfsfólks við breytingar. Þannig getur 

leiðtoginn greint á milli bestu mögulegu niðurstöðu breytinganna og verstu mögulegu 

niðurstöðu, í þeirri von að starfsfólk finni fyrir hvatningu til að taka þátt í og innleiða nýja 

stefnu (Speculand, 2005).  

Fjórða hefðbundna undirstöðuatriðið er þjálfun starfsfólks í nýrri færni. Þjálfunin styður 

þannig innleiðinguna en hún má ekki fá of mikið vægi, því hún er eingöngu hluti af 

innleiðingunni ásamt fjölmörgum öðrum atriðum. Fimmta hefðbundna undirstöðuatriðið 

er að bera kennsl á starfsfólk sem styður breytingarnar (e. identifying change agents) en 

það eru einstaklingar sem bregðast af eldmóði og jákvæðni við tilvonandi breytingum og 

taka þátt í breytingaferlinu, án þess að sérstaklega sé óskað eftir því. Mikilvægt er að bera 

kennsl á þessa einstaklinga svo unnt sé að styðja þá og hvetja til dáða í að láta verkin tala 

og innleiða breytingarnar (Speculand, 2005). 

Sjötta hefðbundna undirstöðuatriðið er að umbuna og bera kennsl á æskilega hegðun 

(e. rewarding and recognizing) starfsfólks. Afar mikilvægt er þegar starfsfólk er farið að 

tileinka sér nýja hætti að sýna þeim stuðning og veita þeim uppörvun svo að æskilegri 

hegðun sé viðhaldið. Þetta er gert með því að annað hvort að hrósa fyrir hana eða umbuna 

starfsfólki með peningum. Ef starfsfólki er ekki sýnt að þátttaka þeirra í innleiðingunni sé 

metin, þá eru miklar líkur á því að það leiti fljótlega aftur í gamalt far (Speculand, 2005).  
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Sjöunda hefðbundna undirstöðuatriðið er að skipuleggja áfangasigra og fagna þeim (e. 

setting and celebrating milestones). Þegar byrjað er á innleiðingarferli þá er mikilvægt að 

leiðtogar byggi upp áhuga og skriðþunga fyrir breytingunum sem ættu að hvetja starfsfólk 

til að sýna þeim áhuga. Til að auðvelda starfsfólki sem og leiðtogum að ná markmiðum 

sem hafa verið sett í innleiðingarferlinu þá er starfsfólki gert kleift að ná áfangasigrum, en 

þeir þjóna því hlutverki að leiða alla í gegnum innleiðingarferlið. Síðan ber að fagna 

áfangasigrum, því það skapar jákvætt andrúmsloft og ýtir ennþá frekar undir áhugann og 

skriðþungann (Speculand, 2005). 

Áttunda og síðasta hefðbundna undirstöðuatriðið er að fylgjast með velgengni 

skipulagsheildarinnar (e. monitoring success). Þetta skiptir máli því nauðsynlegt er að vita 

hvort verið sé að ná áfangasigrum og ef ekki þá þarf að breyta stefnunni svo að svo sé. 

Stjórnendur og leiðtogar þurfa jafnframt að vera meðvitaðir um það að atriðunum sem þeir 

veita athygli eru þau sem starfsfólkið mun líka veita athygli. Ef innleiðingin fær ekki 

nægileg athygli af hálfu stjórnenda, mun starfsfólk svo sannarlega ekki veita henni athygli 

sína heldur (Speculand, 2005). 

Hin sex undirstöðuatriðin byggja ásamt öðru á niðurstöðum kannanna sem lagðar voru 

fyrir 150 stjórnendur í ýmsum iðnaði í suðaustur-Asíu. Þessi undirstöðuatriði styðja og 

betrumbæta hin átta hefðbundnu undirstöðuatriði og geta leiðtogar nýtt sér þau öll til að 

auka líkurnar á því að innleiðingaferli farnist betur. Það fyrsta er, til að fá rétta niðurstöðu, 

gríptu til réttra aðgerða (e. for the right results, take the right action). Þegar viðeigandi 

aðgerðir eru framkvæmdar, þá færa þær skipulagsheildir nær innleiðingunni sjálfri og frá 

sköpun stefnunnar. Þannig er afar mikilvægt að vita frá byrjun á hvaða þætti er ætlunin að 

einblína, og hvaða þætti ætlunin sé að forðast. Því næst þarf að skilgreina hvernig ráðgert 

er að breyta starfsfólki og verkferlum. Almennt er þessu skrefi gjarnan ábótavant hjá 

stjórnendum, þar sem að svo mikið af orku og tíma stjórnenda fer í að móta sjálft 

innleiðingaferlið. Þegar það er tilbúið til innleiðingar eiga stjórnendur það til að halda að 

allt erfiði sé að baki og leggja ekki næga áherslu á innleiðinguna sjálfa. Ef stjórnendur setja 

upp skipulagða aðgerðaáætlun fyrir starfsfólk sitt, draga þeir úr fáti þeirra og að sama skapi 

auðveldar það starfsfólki að sjá hvað er ætlast til af því og af hverju það er ætlast til þess 

og hvaða niðurstaðna er vænst (Speculand, 2005).  

Annað nýtt undirstöðuatriði er tvöföldun fyrirhafnar (e. double the effort), en innleiðing 

stefnu krefst helmingi meiri vinnu heldur en fer í að skapa stefnuna. Ástæðan er sú að þegar 

stefnan er mótuð krefst það aðeins vinnu yfirstjórnenda, en þegar innleiðing tekur við, 

tekur skipulagsheildin öll þátt í ferlinu. Ef innleiðing á að takast vel, verður að vera rétt 
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fólk á réttum stað og á réttum tíma. Þriðja nýja undirstöðuatriðið er þetta eru ekki 

geimvísindi, þetta er agi (e. it‘s not rocket science, it‘s discipline) og þá er átt við að farsæl 

innleiðing stefnu þarf ekki að vera flókin en hún krefst hins vegar aga. Agi er nauðsynlegur 

til að geta gert það sem ætlast er til af manni, þegar þess er þörf og síðan áfram þar til 

réttum niðurstöðum er náð (Speculand, 2005).  

Fjórða nýja undirstöðuatriðið er skipulögð ringulreið (e. controlled chaos) en það ástand 

á við þegar starfsfólk þarf að vinna eftir gömlum aðferðum á sama tíma og það þarf að læra 

inn á nýjar aðferðir í ringulreiðinni sem ríkir innan skipulagsheildarinnar í 

breytingaferlinu. Meðan að á þessu stendur er hlutverk leiðtoga að leiðbeina starfsfólki í 

gegnum þessa ringulreið ásamt því að vinna að því að koma jafnvægi aftur á innan 

skipulagsheildarinnar eins fljótt og auðið er. Ef leiðtogi undirbýr sig undir mögulega 

ringulreið ætti áhrif hennar á starfsfólk og reksturinn að vera í minna lagi og möguleikarnir 

á velgengni innleiðingarinnar að aukast (Speculand, 2005).  

Fimmta nýja undirstöðuatriðið er að kenning gefur fyrirheit um eitthvað en velgengni 

selur (e. theory promises: success sells). Margt starfsfólk verður efins þegar kemur að 

loforðum tengdum innleiðingu nýrrar stefnu. Það sér ef til vill aðeins alla vinnuna sem það 

þarf að inna af hendi meðan leiðtoginn þarf aðeins að móta stefnuna. Leiðtogi þarf því að 

sýna starfsfólki sínu verkefni sem svipar til þess sem það þarf að taka sér fyrir hendur og 

stilla því þannig upp að það hafi alla möguleika á að heppnast. Þegar þessu takmarki er 

náð þá hefur leiðtoginn sögu um velgengni sem hann getur deilt með starfsfólki sínu, en 

sagan sannar að stefnan virkar vel. Ef einblínt er á að sýna staðreyndir frekar en að vísa í 

kenningar eru meiri líkur á að hægt sé að sannfæra starfsfólk um að taka þátt í innleiðingu 

breytinganna (Speculand, 2005). 

Sjötta og síðasta nýja undirstöðuatriðið er stöðug yfirferð (e. constant review). 

Nauðsynlegt er að fara stöðugt yfir innleiðinguna til að staðfesta mikilvægi hennar og sýna 

starfsfólki fram á nauðsyn skuldbindinga í því augnamiði að yfirvinna hinar ýmsu 

hindranir sem munu mæta þeim. Innleiðing stefnu felur í sér mikla vinnu og erfiði fyrir 

stjórnendur en þó sérstaklega starfsfólk. Því er mikilvægt að samræma aðgerðir innan 

skipulagsheildarinnar í þeim tilgangi að ná fram þeim niðurstöðum sem óskað er eftir. 

Stöðug yfirferð er jafnframt ein mikilvægasta aðgerð sem leiðtogi getur tekið upp en hún 

er mjög vannýtt í dag (Speculand, 2005).  
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5.3 Innleiðing stefnu er eins og að komast í gegnum völundarhús 

Þegar innleiðing stefnu hefst, má segja að hver einasta skipulagsheild, frá byrjun til enda 

innleiðingarinnar þurfi að fara í gegnum nokkurs konar völundarhús á leið sinni að 

lokamarkmiðunum. Völundarhúsið sem um ræðir er myndlíking fyrir alla þá vinnu sem 

einstaklingar þurfa að leggja á sig en innleiðing stefnu felur í sér að einstaklingar þurfa oft 

að taka skref sem eru óljós, á leiðum sem þeir þekkja ekki til hlítar. Líkt og í völundarhúsi 

þá krefst innleiðing þess að fólk sigrist á áskorunum og hindrunum og ríkir þá gjarnan 

mikil spenna við upphaf innleiðingar, sem dvín svo þegar líður á. Völundarhúsin sem 

skipulagsheildir þurfa að fara í gegnum eru öll einstök og ólík innbyrðis. Vissulega er hægt 

að taka upp það sem vel tekst til hjá öðrum skipulagsheildum, en ekki er hægt að yfirfæra 

algjörlega velgengni eins innleiðingarferlis yfir á annað (Speculand, 2005). 

Þegar einstaklingur ákveður að fara í gegnum völundarhús, er hann staðráðinn í því að 

finna útgönguleiðina og hann ætlar sér ekki að gefast upp. Í upphafi innleiðingar nýrrar 

stefnu þá gefa sér allir að allt ferlið gangi upp, en í flestum tilvikum rekast einstaklingar á 

hindranir. Áður en að gengið er inn í völundarhúsið nemur einstaklingurinn staðar og fer 

yfir þrautina sem framundan er. Í innleiðingunni þurfa stjórnendur að gera öllu starfsfólki 

ljóst af hverju er verið að breyta. Sömuleiðis þarf að gera starfsfólki grein fyrir til hvaða 

aðgerða hver og einn þarf að grípa og hvers konar umbunar það má eiga von á fyrir að taka 

þátt í innleiðingunni (Speculand, 2005).  

Í völundarhúsinu má sjá að einstaklingar bregðast ólíkt við þeirri áskorun að komast í 

gegnum völundarhúsið, og þegar að kemur að innleiðingunni er mikilvægt fyrir 

stjórnendur að þekkja teymi sitt og beina athygli sinni að þeim einstaklingum sem eru 

viljugir að taka þátt. Algengt er að einstaklingar villist og fari fyrir rangt horn í 

völundarhúsinu, því enginn býr yfir leiðarvísi. Við innleiðingu stefnu er búið að 

skipuleggja framtíðina, en þrátt fyrir það þá getur engin spáð fyrir um það sem getur gerst. 

Ef tekin er vitlaus beygja í innleiðingaferli er nauðsynlegt að læra af því, svo mistökin séu 

ekki endurtekin. Nauðsynlegt er að styðjast við vegvísa þegar ferðast er um völundarhús 

og í innleiðingu er stuðst við stigaspjald (e. scorecard) þar sem hægt er að sjá hvort stefnt 

sé í rétta átt og hvort ákveðnum markmiðum sé náð (Speculand, 2005). 

Þegar farið er í gegnum völundarhús þarf að líta á mistök sem nokkurs konar tækifæri 

til að læra af, og þegar rétta leiðin er fundin, ber að fagna því. Í innleiðingarferli er það 

hlutverk leiðtoga að ýta starfsfólki í rétta átt og veita þeim hvatningu á leiðinni þangað. Ef 

starfsfólk vill gefast upp er það jafnframt hlutverk leiðtoga að hvetja það svo það haldi 

áfram. Auk þess þarf leiðtoginn að gæta þess að umbuna og hrósa fyrir góð störf. Þegar 
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gengið er í gegnum völundarhús og rétta leiðin er fundin ber að láta alla aðra einstaklinga 

vita af því (Speculand, 2005). 

Innleiðingarferli krefst þess að allir styðji breytingarnar sem stefnt er að og því þurfa 

verkferlar, daglegar athafnir og menning skipulagsheildarinnar öll að vera þannig úr garði 

gerð að þau vísi öll í sömu átt. Því næst þarf að gæta þess að allir séu að fara rétta leið og 

er það gert með stöðugri yfirferð, með því að læra af mistökum og ná fyrirfram skilgreinum 

markmiðum sem og að sjá til þess að öll skipulagsheildin sé á sömu vegferð. Þegar komið 

er í gegnum völundarhúsið þá ber að fagna árangrinum og þetta sama á við um 

innleiðingaferlið, nema þar þarf einnig að hefja undirbúning fyrir næsta völundarhús sem 

bíður rétt handan við hornið. Eitt þarf að hafa í huga að lokum, en það er að sumir 

einstaklingar geta leitt aðra í ranga átt, stundum fyrir mistök, til dæmis með því að eyða 

tíma hans og draga athyglina frá því sem hann ætti að vera að gera, en aðrir geta því miður 

gert það vísvitandi (Speculand, 2005).  

5.4 Aðgerðir sem ýta undir farsæla innleiðingu stefnu 

Skipulagsheildir komast í gegnum völundarhús innleiðinga með því að framkvæma réttar 

aðgerðir og með því að stefna í rétta átt. Þannig fást þær niðurstöður sem óskað var eftir í 

upphafi og skipulagsheildin færist frá einum stað á þann stað þar sem hún á að vera 

(Speculand, 2005). En til þess að innleiðingin gangi sem best þarf að vera til staðar áætlun 

sem byggist á núverandi veikleikum og styrkleikum skipulagsheildarinnar. Ástæðan er sú 

að veikleikar og styrkleikar hafa áhrif á getu skipulagsheildarinnar til að bera kennsl á  

hvaða ákvarðanir eru réttar til skamms tíma og hvaða ákvarðanir eru skipulagsheildinni til 

góða þegar til lengri tíma er litið. Veikleikar og styrkleikar skipulagsheildarinnar hafa 

einnig áhrif á hvernig stefnunni er framfylgt (Speculand, 2009).  

Það hefur sýnt sig að þau tíu prósent skipulagsheilda sem ná árangursríkri innleiðingu 

breytinga hafa leiðtoga innanborðs sem einblína á aðgerðir sem stefna að því að ná 

markmiðum skipulagsheildarinnar. Þessir leiðtogar finna ekki hjá sér þörf til þess að flýta 

sér í gegnum völundarhúsið, heldur undirbúa þeir sig vel og vita þannig upp á hár hvað 

þeir þurfa að gera til að ná markmiðum innleiðingarinnar. Síðan framkvæma þeir í 

samræmi við það. Því næst fylgjast þeir með ferlinu til að geta verið vissir um að réttum 

niðurstöðum sé náð (Speculand, 2005). Hlutverk leiðtoganna í innleiðingarferlinu er að 

koma markmiðum stefnunnar á framfæri, breyta því hvernig styrkingu starfsfólk fær fyrir 

rétta hegðun þannig að hegðun þeirra og aðgerðir henti nýju stefnunni, hvetja rétta fólkið, 
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aðlaga menningu skipulagsheildarinnar að stefnunni, endurhanna ferla og fara yfir 

innleiðingarferlið reglulega (Speculand, 2009).  

Leiðtogar þurfa því að halda uppi stöðugum samskiptum við starfsfólk sitt og endurtaka 

skilaboðin sem þeir ætla að koma áleiðis. Jafnframt þarf að deila nýjum upplýsingum eða 

öðrum breytingum til starfsfólks og veita því stöðuga endurgjöf. Leiðtogar þurfa einnig að 

tjá sig við starfsfólk með einföldum og ákveðnum hætti og koma því til skila af hverju þörf 

er á breytingum og til hvers sé ætlast til af því. Leiðtogar þurfa jafnframt að útskýra 

stefnuna með einföldu orðalagi þannig að boðskapurinn þjóni sem hvatning til starfsfólks 

um að taka þátt í innleiðingunni. Leiðtogar þurfa einnig að komast að því hvaða atriði eða 

þættir muni ýta undir þátttöku starfsfólks í innleiðingunni og vinna út frá þeim. Leiðtogar 

þurfa einnig að vera góð fyrirmynd starfsfólks og standa við það sem þeir segja. Þannig 

þurfa leiðtogar að vera sjálfum sér samkvæmir og sýna innleiðingunni stuðning í orði og 

verki. Hlutverk leiðtoga er einnig að vera talsmenn innleiðingarinnar og koma starfsfólki 

klakklaust í gegnum þær áskoranir og erfiðleika sem munu mæta þeim á meðan á 

innleiðingunni stendur. Leiðtogum ber einnig að vinna af fullum krafti að því að koma 

skipulagsheildinni og starfsfólki í gegnum ringulreiðina sem getur ríkt í upphafi 

innleiðingarferlis, yfir í skýrara og skipulagðara ástand ásamt því að leiðbeina starfsfólki 

um viðeigandi hegðun sem hentar innleiðingarferlinu (Speculand, 2016a). 

5.4.1 Atriði til að hafa í huga við innleiðing stefnu 

Flestir leiðtogar skipulagsheilda í dag gera sér grein fyrir mikilvægi þess að finna jafnvægi 

milli þess að skapa stefnu og innleiða hana. Árið 2002 leiddu rannsóknir 

ráðgjafafyrirtækisins Bridges Business Consultancy Int. í ljós að innleiðing níu af hverri 

tíu stefnum misheppnuðust en nýjustu rannsóknir þeirra benda til þess að talan í dag hafi 

minnkað og nú ganga tvær af þremur stefnum að óskum. Þannig að bætingin er frá 90 

prósentum í 67 prósentu, en þrátt fyrir þessa bætingu þá er þörf á að velta því upp hvers 

vegna innleiðingar stefnu eru ennþá að misheppnast að svona miklu leyti, og hver hlutur 

leiðtoga er í þessu ferli. Bridges Business Consultancy Int. hefur borið kennsl á hagnýtar 

aðferðir sem leiðtogar hafa stuðst við og náð góðum árangri við innleiðingu nýrra stefnu, 

en áherslan er á að framkvæma hluti frekar en að tala eingöngu um þá (Speculand, 2016b). 

Leiðtogar eru oft með of mikið á sinni könnu og þá getur það gerst að þeir upplifa að 

þeir séu ofurliði bornir. Ef valkostir eru of margir getur það leitt til þess að starfsfólk gerir 

minna eða það verður minna úr þeim markmiðum sem gengið var út frá í upphafi. Þegar 

kemur að innleiðingu virðist það sama vera uppi á teningnum og ef um of margt er að velja 
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getur það leitt til lakari frammistöðu og minni skuldbindingu. Því er nauðsynlegt fyrir 

skipulagsheildir að takmarka hversu mörg markmið nýrrar stefnu er unnið að árlega. 

Speculand (2016b) mælir með að einskorða sig við fimm markmið á ári en það gerir að 

verkum að allt starfsfólk veit til hvaða aðgerða það eigi að grípa til, hvaða atriði eru 

mikilvæg innleiðingunni. Auk þess verður dreifing á auðlindum skipulagsheildar betri. 

Innleiðing skipulagsheildarinnar verður þannig mun markvissari fyrir vikið því hún hefur 

að öllu jöfnu starfsfólk á bak við sig sem sýnir mikla viðleitni til að gera innleiðinguna 

farsæla. Menn verða einnig að hafa önnur markmið stefnunnar í huga og fara yfir þau á árs 

fresti (Speculand, 2016b).  

Þegar leiðtogar huga síðan að innleiðingunni þá þurfa þeir að hafa einhvers konar 

aðferðafræði sér til aðstoðar, líkt og Stefnuvitann. Annars er hætta á að mótuð stefna verði 

ekki innleidd sökum þess að leiðtogar upplifa óöryggi um hvar þeir eigi að byrja eða þeir 

innleiða hana ef til vill með ólíkum hætti milli deilda eða eftir staðsetningu. Þannig tapast 

verðmætar auðlindir og tími sem fer í að leiðrétta ferlið (Speculand, 2016b).  

Leiðtogar eiga það því miður til að hverfa aftur til verka er standa rekstri 

skipulagsheildarinnar nær, eftir að stefna hefur verið sköpuð. Þannig minnkar umræða  um 

innleiðinguna verulega og starfsfólk fær engar upplýsingar um stöðu hennar. Þetta leiðir 

af sér minnkandi áhuga á innleiðingunni sem með tímanum leiðir til þess að hún deyr 

drottni sínum. Eins og áður hefur komið fram er því afar mikilvægt að ná góðu jafnvægi 

milli þess að reka skipulagsheild og innleiða nýja stefnu. Starfsfólk þarf að vita með 

skýrum hætti að innleiðingin er á stefnuskrá leiðtoga skipulagsheildarinnar og það er gert 

með því að bjóða upp á stöðug samskipti og miðlun upplýsinga. Þannig ætti starfsfólk að 

fá upplýsingar um hvaða atriði eða aðferðir virka vel innan skipulagsheildarinnar og hvaða 

atriði síður. Einnig þarf starfsfólk að vita hvernig skipulagsheildinni miðar að ná 

markmiðum sínum, hverjir bestu viðskiptahættir skipulagsheildarinnar eru, hver endurgjöf 

viðskiptavina er, breytingar á stefnunni sjálfri, áföngum sem hefur verið náð og hvað læra 

má af þessu innleiðingarferli (Speculand, 2016b).  

Þegar stefna er innleidd innan skipulagsheildar þurfa leiðtogar og starfsfólk þeirra að 

búa sig undir að gefa fortíðina, og eldri aðferðir og hefðir upp á bátinn og stökkva á það 

sem framtíðin hefur upp á að bjóða. Því þarf rekstur skipulagsheildarinnar að vera þannig 

uppbyggður að hægt sé að breyta honum eða gera aðlaganir á honum ef að stefnan breytist. 

Rekstrarfyrirkomulagið þarf jafnvel að ráða við róttækar breytingar eða að það sé gefið 

alfarið upp á bátinn ef stefnan krefst þess (Speculand, 2016b). 
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Mikilvægt er einnig að hafa á hraðbergi lista, þar sem skráð er niður hvaða verkefni þarf 

að leggja af. Þetta er valdeflandi fyrir starfsfólk skipulagsheildarinnar, þar sem það þarf að 

greina frá hvaða verkefni eru ekki að skapa verðmæti eða eru orðin úreld af einhverjum 

ástæðum. Því ætti að hvetja starfsfólk til þess að kynna fyrir nánasta yfirmanni og/eða 

leiðtoga þau verkefni sem það vill hætta að vinna að. Þegar starfsfólk finnur hvata til þess 

að hætta að vinna að gagnslausum verkefnum, fyllist það frekari skuldbindingu og 

aðstæður skapast þar sem innleiðing getur tekist með eindæmum vel og meira verður úr 

vinnu þeirra (Speculand, 2016b). 

Regluleg rýni á innleiðinguna gerir að verkum að starfsfólk og stjórnendur eru 

meðvitaðir um að verið sé að fylgjast með framvindu hennar. Skoða þarf innleiðingarferlið 

vikulega, á tveggja vikna fresti, á þriggja mánaða fresti og svo árlega. Vikulega eru 

leiðtogar beðnir um að greina frá hvernig þeir eru að vinna að innleiðingunni. Á tveggja 

vikna fresti er farið yfir rekstur allrar skipulagsheildarinnar og gerir þetta að verkum að 

hægt er að ýta undir aðgerðir sem reynast vel, leiðrétta það sem miður hefur farið, og dreifa 

auðlindum þangað sem þörf er á þeim. Á þriggja mánaða fresti sitja leiðtogar og viðeigandi 

starfsfólk fundi og farið er yfir niðurstöður fundanna sem fara fram á tveggja vikna fresti. 

Hér er farið yfir þær framfarir sem hafa orðið og almennt grandskoðað hvort að það þurfi 

að bæta stefnuna. Árlega er svo farið yfir góða viðskiptahætti skipulagsheildarinnar, hvaða 

breytingar hafa fest sig í sessi, hvaða lærdóm má draga af innleiðingarferlinu og farið yfir 

frammistöðu skipulagsheildarinnar (Speculand, 2016b). Þetta er SIR aðferðin sem nánar 

er talað um í kafla 6.8.  

Leiðtogum er skylt að útskýra nákvæmlega hvaða markmiðum skipulagsheildinni ber 

að ná og hvernig leiðtogar hyggjast mæta hindrunum sem geta orðið á vegi þessara 

markmiða. Leiðtogi þarf því að vita nákvæmlega, jafnvel áður en af innleiðingarferlinu 

verður, hvað felst í þessu innleiðingarferli og hvað er innleiðingarferlinu nauðsynlegt til 

að því farnist vel. Þetta er með öðrum orðum innleiðingaráætlun skipulagsheildarinnar og 

ekki er æskilegt að byrja að kynna nýja stefnu fyrir starfsfólki fyrr en að góð 

innleiðingaráætlunin er komin á laggirnar. Ef hana skortir getur það leitt til efasemda og 

vandamála tengdri innleiðingunni og það getur gert það að verkum að starfsfólk skortir 

hvatningu og upplifir óánægju, sem getur aftur dregið verulega úr skriðþunga nýju 

stefnunnar (Speculand, 2016b). 

Ef lögð er vinna í innleiðingaráætlun skipulagsheildar getur það aukið virði hennar til 

langframa. Þegar búin er til fullkomin innleiðingaráætlun þá er samhliða verið að 

skilgreina og betrumbæta stefnuna öðrum leiðtogum til góða. Í innleiðingaráætluninni 
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koma einnig fram nákvæm tímamörk fyrir innleiðingarferlið og þar koma einnig 

nákvæmlega fram væntanlegar niðurstöður af innleiðingu nýju stefnunnar. 

Innleiðingaráætlun hefur einnig þau áhrif að meiri líkur eru á að leiðtogar og annað 

starfsfólk hefji innleiðinguna með viðeigandi færni og aðgangi að auðlindum. Þar kemur 

einnig fram ábyrgð hvers og eins einstaklings innan skipulagsheildarinnar og ítarlega 

lýsingu má finna á þeim atriðum sem er nauðsynlegt að framkvæma til þess að innleiðingin 

gangi sem allra best. Síðast en ekki síst þá þjónar innleiðingaráætlunin því hlutverki að 

vinna stuðning og auka tiltrú starfsfólksins á innleiðingarferlinu (Speculand, 2016b). 

Þegar stefna er innleidd með fagmannlegum hætti getur starfsfólk þurft að tileinka sér 

aðferðir sem gætu verið flóknar eða krefjandi, en einnig ánægjulegar og framkvæmanlegar. 

Þannig dregur úr margræðni innleiðingarinnar og einbeiting starfsfólks ætti að aukast, sem 

aftur getur aukið líkur á að henni farnist vel. Þegar verkefni klárast og verkefnalistinn 

styttist verður það til þess að starfsfólk verður vitni að framförum innan skipulags-

heildarinnar með eigin augum, sérstaklega þegar langtímamarkmiðum er náð. Því er ljóst 

að ef skipulagsheildir búa yfir góðri og vel úthugsaðri innleiðingaráætlun getur það haft 

mikil og jákvæð áhrif á rekstrarafkomu skipulagsheildarinnar, en þetta getur komið öllum 

sem koma að skipulagsheildinni til góða (Speculand, 2016b).  

5.4.2 Hlutur markmiða og aðgerða í innleiðingu stefnu 

Leiðtogar þurfa að skilgreina hvaða útkomu þeir vilja sjá eða hvaða markmiðum þeir vilja 

ná strax í upphafi, svo innleiðingarferlið hafi ákveðinn tilgang. Því er nauðsynlegt að vita 

hvert stefnt er og hvaða áfangasigrum þarf að ná á leiðinni að markmiðinu. Einnig er 

áríðandi að vita ekki eingöngu hvaða niðurstöður eru æskilegar og  að hafa vel mótaða 

framtíðarsýn heldur skiptir einnig afar miklu máli hvernig ætlunin er að hrinda stefnunni í 

framkvæmd. Innleiðingin lifnar við þegar viðeigandi aðgerðir eru valdar og gerir það að 

verkum að velgengni skipulagsheildarinnar verður málefni alls starfsfólks innan 

skipulagsheildarinnar (Speculand, 2005). 

Réttar aðgerðir starfsfólks munu leiða til réttra niðurstaðna en þessar aðgerðir eru ekki 

valdar af handahófi. Aðgerðirnar eru skipulagðar og stefnt markvisst að því að koma 

skipulagsheildinni rétta leið í átt að markmiðum sínum. Hver einasta aðgerð er einstök því 

allar innleiðingar eru að einhverju leyti ólíkar innbyrðis sökum ólíkra innviða 

skipulagsheildanna. Þetta virðist ekki flókið, en það er hægara sagt en gert að fá allt 

starfsfólk til að gera það sem því ber að gera og á hárréttum tíma (Speculand, 2005). 
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5.4.3 Starfsfólki gert kleift að takast á við innleiðingu breytinga 

Starfsfólk getur fundið fyrir óöryggi þegar verið er að innleiða breytingar og því er 

nauðsynlegt að leiðbeina því í gegnum aðgerðirnar. Það er því mikilvægt að réttar 

mælingar séu notaðar til þess, og að rýni sé notuð til að meta og koma því áleiðis hvernig 

starfsfólkinu gengur. Með því að fara yfir aðgerðir með gagnrýnum hætti aukast líkur á að 

hægt sé að nýta reynsluna til góða, draga lærdóm af mistökum sem gerð voru og fagna 

afrekum sem hefur verið náð (Speculand, 2005). 

Ýmislegt er hægt að gera áður, á meðan og eftir að aðgerðir eru framkvæmdar í 

innleiðingaferli sem tryggir að starfsfólk nái árangri. Því miður gerist hins vegar alltof oft 

að starfsfólk fer inn í breytingaferli án þess að hafa fengið viðeigandi stuðning eða tæki og 

tól til að ná árangri. Það eru einna helst átta atriði sem geta undirbúið starfsfólk undir að 

framkvæma réttar aðgerðir í innleiðingarferli (Speculand, 2005). 

Það fyrsta er lokaútkoman en mikilvægt er fyrir starfsfólk að vita hver hún er og hvert 

stefnt er áður en að nokkuð annað er gert. Markmiðum innleiðingarinnar er síðan deilt með 

öllum inn skipulagsheildarinnar og starfsfólk síðan hvatt til að ná þessum markmiðum. 

Annað atriði er viðhorf en það lýtur að því að vita hvaða viðhorf eru ríkjandi innan 

skipulagsheildarinnar og hvort að þessi viðhorf munu styðja breytingarnar sem í vændum 

eru. Raunin er nefnilega sú að það er mun erfiðara að breyta viðhorfum starfsfólks heldur 

en færni þeirra. Þriðja atriðið snýr að því að afla sér þeirrar þekkingar sem auðveldar 

innleiðingu breytinga og gefur ef til vill líka skipulagsheildinni ákveðið forskot á 

samkeppnisaðila. Fjórða atriðið er færni en ekki er nóg að starfsfólk hafi rétta þekkingu 

eða viðhorf heldur þarf það einnig þjálfun og kennslu í nýrri færni sem mun nýtast þeim 

við innleiðingu breytinganna. Fimmta atriðið er aðgerð og snýr að því að starfsfólk situr 

ekki aðgerðalaust hjá þegar kemur að innleiðingu breytinga heldur framkvæmir það 

hlutina. Þegar kemur að innleiðingunni þarf hver einasti einstaklingur innan 

skipulagsheildarinnar að taka þátt og framkvæma  til þess að gera hana að veruleika 

(Speculand, 2005). 

Sjötta atriðið er eftirfylgni en hún er nauðsynleg til að starfsfólk finni hjá sér þörf til að 

halda áfram að vinna við að innleiða þær breytingar sem fylgja nýrri stefnu. Eftirfylgnin 

getur til dæmis verið í formi þakkarkorts, hróss eða bónusa til starfsfólks. Mikilvægt er að 

starfsfólk skynji að vinna þeirra er metin og sérstaklega ber að hrósa því starfsfólki sem 

tóku vel í innleiðinguna strax frá byrjum. Þess ber þó að geta að ef ætlunin er að viðhalda 

velgengni innleiðingarinnar þarf að gæta þess að styrkja góða hegðun í gegnum allt ferlið. 

Sjöunda atriðið snýr að því að rétt niðurstaða sé að koma út úr innleiðingunni. Þetta er gert 
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með því að skoða hvaða aðgerðum er verið að vinna að og hvort að niðurstaðan úr þeim sé 

eins og lagt var upp með í upphafi. Því er gott að horfa reglulega yfir ferlið með gagnrýnum 

hætti svo að hægt sé að bæta úr því sem þarf. Áttunda atriðið er þegar stjórnandi gefur 

starfsfólki endurgjöf varðandi störf þeirra í innleiðingarferlinu og þá sérstaklega hvað er 

gert vel og hvað mætti betur fara. Á þann hátt getur stjórnandi nýtt niðurstöður þessara 

samtala til að mögulega bjóða einstaklingum þjálfun eða fræðslu sem getur nýst þeim við 

innleiðingu breytinganna (Speculand, 2005).  

5.4.4 Réttar aðgerðir fá út réttar niðurstöður 

Bridges Business Consultancy Int. hafa búið til aðferð sem þau kalla OROTC- aðferðina 

og skiptist hún í fimm skref. Aðferðin byggir á ítarlegu skipulagi framkvæmda (e. plan of 

action) og á að tryggja að réttar aðgerðir starfsfólks leiði til réttra og raunverulegra 

niðurstaða. Ef farið er eftir þessum fimm skrefum þá er tryggt að réttar aðferðir séu 

forgangsraðaðar eftir mikilvægi þeirra, eftir áhrifum þeirra  og eftir því hvaða gildi 

aðferðirnar hafa fyrir innleiðinguna. Þannig ætti öllu starfsfólki innan 

skipulagsheildarinnar að vera ljóst hvað það þarf að gera, af hverju og í hvaða röð 

(Speculand, 2005). 

O-ið í orðinu OROTC stendur fyrir markmið (e. objective) en hver einasta aðgerð verður 

að búa yfir yfirlýstu markmiði sem skilgreinir hvað starfsfólk þarf að gera í 

innleiðingarferlinu. R-ið stendur fyrir að fá út rétta útkomu (e. result) þegar að aðgerðum 

er loksins lokið. Næsta O-ið stendur fyrir eiganda (e. owner) en það er aðilinn sem er 

ábyrgur fyrir og hefur yfirumsjón með innleiðingarferlinu. Honum ber að sjá til þess að 

innleiðingarferlið haldist innan þess tímaramma sem ákveðið var og að markmiðum þess 

sé náð. Hann er sjaldnast eigandi skipulagsheildarinnar sjálfrar, heldur getur þetta til dæmis 

verið verkefnastjóri sem tekur að sér umsjón innleiðingarinnar. Því næst kemur T-ið, en 

það stendur fyrir tímaramma (e. timeline) og felur það í sér að hver einasta aðgerð sem 

framkvæmd er innan skipulagsheildarinnar má ekki taka lengri tíma en sem nemur þremur 

mánuðum. Miðað er við þennan tímaramma því ef ekki næst að klára aðgerð fyrir þann 

tíma, er það væntanlega of stórt aðgerðaskref og þyrfti að skipta henni upp í smærri 

aðgerðareiningar. Einnig er gott að miða við þrjá mánuði því að hætta er á að ef aðgerðin 

klárast ekki fyrir þann tíma þá gæti hún tafist um óákveðin tíma eða jafnvel gleymst. Að 

lokum kemur C-ið en það stendur fyrir flokkun (e. categorization) (Speculand, 2005). 

Þegar verið er að skipuleggja framkvæmd aðgerða þá eru öll atriði jafn mikilvæg en þó 

er nauðsynlegt að raða þeim upp eftir hversu áríðandi þau eru. Ef aðgerðir eru 
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framkvæmdar innan tímaramma og farið yfir þær með gagnrýnum hætti síðar meir, er gott 

að flokka aðgerðirnar niður eftir því hvenær þurfi að ljúka þeim, til dæmis eftir viku, 

mánuð eða þrjá mánuði. Síðan er hægt að flokka þær ennþá frekar niður eftir því sem þarf 

að gerast fyrst og er mest áríðandi, síðan koma aðgerðir sem liggur eilítið á og að lokum 

þær aðgerðir sem mega bíða (Speculand, 2005). 
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6 Stefnuvitinn 

Aðferðafræði Speculand býr yfir fjölmörgum aðferðum til að aðstoða leiðtoga við 

innleiðingu breytinga innan skipulagsheilda. Einna helst má þar nefna aðferðafræði er 

kallast Stefnuvitinn (e. the implementation compass). Stefnuvitinn er nokkurs konar áttaviti 

sem ráðgjafafyrirtæki Speculands, Bridges Business Consultancy Int. hefur skapað og 

byggir það meðal annars á undirstöðuatriðunum sem fjallað hefur verið um í kafla. 5.2. 

Eins og sjá má á mynd 2 er Stefnuvitanum skipt í átta ólík þrep (Speculand, 2005). 

 

Mynd 2. Stefnuvitinn (Strategía, e.d.). 

Hvert þrep stendur fyrir svið þar sem skarað er fram úr í framkvæmd og þarf leiðtogi að 

veita hverju sviði stöðuga athygli ef innleiðingin á að vera farsæl. Stefnuvitinn aðstoðar 

leiðtoga einnig við að bera kennsl á hvernig þeir geta hvatt starfsfólk til að framkvæma á 

þann máta að það styðji innleiðingu nýrrar stefnu. Stefnuvitinn skilgreinir einnig hvaða 

atriðum þarf að huga fyrst að í innleiðingunni og aðstoðar skipulagsheildir við að viðhalda 

skriðþunga sínum í gegnum innleiðingarferlið, því talsverð hætta er á að skriðþunginn 

tapist niður ef innleiðing stefnu er mjög tímafrek eða rekst á dagsdaglegar áskoranir. Þetta 

felur í sér að þörf er á að hugsa út í öll smáatriði. Kosturinn við Stefnuvitann er sá að unnið 

er í öllum átta þrepunum samtímis og því er auðveldara að sjá hvað vantar upp á í ferlinu 
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jafnóðum. Stefnuvitinn gerir leiðtogum þannig kleift að fylgjast stöðugt með hvernig 

innleiðingarferlinu farnast (Speculand, 2009).  

Raunin er sú að breytingaferli eru erfið og auðvelt er að tapa áttum án þess að hafa 

einhvers konar aðferðafræði til styðjast við. Stefnuvitinn er ákveðið tól til þess að leiða 

stjórnendur í gegnum innleiðingarferli með það að markmiði að glæða stefnu 

skipulagsheildarinnar lífi (Speculand, 2005). Stefnuvitinn er þannig nokkurs konar grunnur 

að innleiðingaráætlun fyrir skipulagsheildina og ber kennsl á réttar aðgerðir sem þarf að 

taka í innleiðingunni (Speculand, 2009).  

Allar skipulagsheildir, hvort sem þær eru stórar eða smáar geta nýtt sér Stefnuvitann en 

hvert einasta innleiðingarferli er ólíkt og engin skipulagsheild byrjar á nákvæmlega sama 

stað (Speculand, 2005). Stefnuvitinn gerir leiðtogum kleift að meta núverandi stöðu 

skipulagsheildarinnar áður en farið er út í innleiðingarferli og hann þjónar jafnframt því 

hlutverki að leiðbeina leiðtogum í gegnum hvert og eitt þrep. Stefnuvitinn auðveldar einnig 

leiðtogum að meta hverjir eru veikleikar og styrkleikar skipulagsheildarinnar þegar að 

kemur að innleiðingu nýrrar stefnu (Speculand, 2009).  

Afar mikilvægt er að skipulagsheildir fari í gegnum öll átta þrepin þó að þær setji 

mismikið vægi á hvert þrep, eftir því hvaða þrep ólíkar skipulagsheildir þurfa að leggja 

áherslu á. Einnig þurfa leiðtogar að vera meðvitaðir um það að orkustigið innan 

skipulagsheildarinnar getur snarminnkað, stundum á stuttum tíma og jafnvel gert það að 

verkum að innleiðing nýrrar stefnu er ekki gerleg. Að lokum er vert að hafa í huga að mjög 

auðvelt er fyrir starfsfólk að týnast eða missa áhugann á meðan á innleiðingarferlinu 

stendur, og því verður að leggja áherslu á mikilvægi þess að fara stöðugt yfir ferlið með 

gagnrýnum hætti. Þannig er hægt að sjá betur hver núverandi staða skipulagsheildarinnar 

er, hvað hefur reynst vel og hvað hefur reynst illa. Einnig geta stjórnendur fylgst með hvort 

að skipulagsheildin sé að stefna í rétta átt (Speculand, 2005). 

6.1 Mannauður skipulagsheildarinnar 

Fyrsta þrepið í Stefnuvitanum lýtur að því að leiðtogar sem vinna að því að innleiða stefnu 

þurfa að sannfæra starfsfólk sitt um ágæti stefnunnar til þess að innleiðingin gangi að 

óskum (Speculand, 2009). Þegar öllu er á botninn hvolft þá eru það ekki leiðtogarnir sem 

munu innleiða nýja stefnu innan skipulagsheildarinnar heldur starfsfólkið innan hennar 

(Speculand, 2005). Það eru svo mannkostir starfsfólks skipulagsheildarinnar sem segja til 

um gæði útkomu innleiðingar nýrrar stefnu (Speculand, 2003). Algengt er að leiðtogar feli 

starfsfólki ábyrgðina á því að innleiða breytingarnar, án þess að veita þeim nægilega 
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hvatningu, gefa þeim færi á að nýta sér viðeigandi tæki, tól eða stuðning. Síðan vænta 

leiðtogar þess gjarnan að innleiðingin sé farsæl. Árangursríkast væri ef leiðtogar sýndu 

starfsfólki sínu virðingu við störf sín; þá myndi starfsfólk gjalda líku líkt. Gott er til að 

mynda að fá viðbrögð starfsfólks við því hvernig stefnan muni hafa áhrif á það 

persónulega, störf þeirra og deild, hvaða áhyggjur það hefur, hvaða færni því finnst það 

skorta, hvaða breytingar það þarf að gera hjá sjálfu sér til að innleiðingin gangi að óskum 

og hvernig leiðtoginn geti sýnt starfsfólki stuðning sinn í innleiðingu nýrrar stefnu. Þetta 

gefur leiðtogum betri sýn á líðan og aðstæður starfsfólks og mun að öllum líkindum 

auðvelda starfsfólki að taka innleiðingunum með jákvæðum hug og minnka líkur á 

andstöðu við þær (Speculand, 2009). 

Það er á ábyrgð leiðtoga að veita starfsfólki viðeigandi þjálfun og vera meðvitaður um 

hvaða nýju þekkingu, viðhorf og færni starfsfólk þarf á að halda til að geta lagt sitt af 

mörkum við innleiðingu stefnunnar. Hlutur þjálfunarinnar er stór því ef hana skortir eða 

henni er ekki haldið við, er talsverð hætta á að starfsfólk hverfi aftur til þess vinnulags sem 

því var tamt áður en að innleiðingin átti sér stað. Leiðtogar þurfa síðan að sjá til þess 

starfsfólk starfi í umhverfi sem ýtir undir innleiðingu stefnunnar og finni fyrir nægri 

hvatningu til að notfæra sér og framkvæma samkvæmt þeirri nýju þekkingu sem það hefur 

aflað sér. Einnig þarf starfsfólk að fá tækifæri til þess að sýna fram á vald sitt yfir nýjum 

viðhorfum og nýta sér nýju færni sína (Speculand, 2009). 

Starfsfólk mun eðlilega bregðast við breytingunum sem fylgja innleiðingunni með 

ólíkum hætti og því er mikilvægt að að skilja og bera kennsl á hugsanleg viðbrögð þess. 

Það er síðan hlutverk leiðtogans að leiða starfsfólk í gegnum innleiðingarferlið í samræmi 

við upplifun og líðan þess. Í breytingaferlum heyrist gjarnan sagt að einstaklingar veiti 

breytingum viðnám sökum ótta við að prófa nýja hluti, hræðslu við að tapa ábyrgð eða 

hræðslu við stíga út í hið óþekkta (Speculand, 2009). Þetta er heldur einföld alhæfing og 

væri nær sannleikanum að segja að einstaklingar veiti því óþekkta viðnám því það er 

óöruggt um hvernig breytingin muni hafa áhrif á þeirra stöðu. Einstaklingar velta þannig 

fyrir sér hvort það muni græða eða tapa á breytingunum og hvort þátttaka þeirra í 

innleiðingunni muni hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsframa þeirra. Einnig skiptir það 

einstaklinga máli hvort að yfirmaður þeirra styðji breytingarnar  og hvort að breytingarnar 

muni færa starfsfólkinu ný tækifæri við störf sín (Speculand, 2005). Raunin er þó sú að 

fæstir einstaklingar sýna andstöðu við innleiðingu nýrrar stefnu, ef að stefnunni er miðlað 

og hún kynnt á viðeigandi hátt (Speculand, 2009).  
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Reynslan hefur sýnt að annað hvort taka einstaklingar innan skipulagsheilda þátt í 

innleiðingunni af fullum hug eða sýna henni tómlæti, en sætta sig svo við aðstæður þegar 

þeir átta sig á áhrifum breytinganna. Það er hins vegar ávallt lítill hluti starfsfólks sem mun 

staðfastlega berjast gegn breytingunum. Áherslan hjá skipulagsheildum í breytingaferlum 

hefur ósjaldan verið á þessa síðarnefndu einstaklinga sem sýna breytingunum andstöðu, en 

andstaða þeirra getur gert það að verkum að innleiðing stefnunnar fer oftar en ekki 

forgörðum. Hlutfall þeirra einstaklinga sem sýna andstöðu er oftast í kringum tuttugu 

prósent, eins og sjá má á mynd 3. 

 

Mynd 3. Viðbrögð starfsfólks við breytingum (Speculand, 2005, bls. 67). 

 

Starfsfólkið sem sýnir andstöðu kvartar þannig oft og yfir nánast öllu og á það til að 

gagnrýna innleiðinguna þegar leiðtoginn heyrir ekki til. Þeir hafa gjarnan orð á því að 

fremur eigi að leggja fjármuni í bónusa fyrir starfsfólk frekar en að fara í enn eina 

breytinga-tískubóluna. Hópur starfsfólks sem hvorki styður innleiðingarferlið né mótmælir 

því er oftast um sextíu prósent. Þetta er starfsfólkið sem mætir á réttum tíma og fer á réttum 

tíma og vinnur sína vinnu. Það er ekki tilbúið að leggja meiri vinnu á sig en það þarf en 

það tekur heldur ekki þátt í að mótmæla breytingunum. Að lokum er svo starfsfólkið sem 

styður breytingarnar og vill gjarnan taka þátt í þeim en þau samanstanda af þeim tuttugu 

prósentum sem standa eftir. Þetta starfsfólk er oftast hlynnt breytingum frá byrjun og það 

drífur breytingarnar jafnvel áfram (Speculand, 2005). 
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Stjórnendur og leiðtogar eiga oft erfitt með að gera upp við sig hvern af þessum hópum 

það eigi að einblína á með það í huga að innleiðingin takist sem best upp. Erfiðlega getur 

reynst að taka upp nýja stefnu innan skipulagsheildar og til að auðvelda verkið er 

skynsamlegast að virkja þann hóp starfsfólks sem er viljugt til breytinga, hina svokölluðu 

kyndilbera (e. mavericks). Líklegra er að það starfsfólk muni eiga auðveldara með að 

styðja breytingarnar því hluti þess hefur ef til vill skynjað að þörf  væri á breytingum innan 

skipulagsheildarinnar, án þess þó að því hafi verið sagt frá því. Þannig sér starfsfólkið 

kostina við að taka upp breytingarnar og byrjar strax að vinna í því að innleiða þær. Með 

stuðning þessa hóps gefst tækifæri til að skapa og fagna áfangasigrum með allri 

skipulagsheildinni og munu einstaklingar innan þessa hóps án efa líka gefa álit sitt og 

endurgjöf á breytingunum og þannig gefst tækifæri til að betrumbæta innleiðingarferlið. Á 

meðan þessi hópur er að innleiða breytingarnar hefur hann samtímis jákvæð áhrif á það 

starfsfólk sem er hlutlaust gagnvart breytingunum, en í þetta er um sextíu prósent 

starfsfólk, eins og nefnt hefur verið hér að ofan (Speculand, 2005).  

Þessa einstaklinga má kalla grúppíur (e. groupies). Ef grúppíur verða fyrir jákvæðum 

áhrifum frá stuðningsmönnum innleiðingarinnar, munu þær styðja hana. Hægt og rólega 

er svo hægt að beina starfsfólkinu í rétta átt. Þegar hér er komið sögu er áttatíu prósent 

starfsfólks farið að styðja innleiðinguna og því mögulegt að byrja að innleiða nýja stefnu. 

Þó má ekki gleyma hinum tuttugu prósentunum sem sitja eftir og eru mótfallin 

breytingunum eða hinir svokallaðir skemmdarvargar (e. saboteurs). Tíu prósent þeirra 

munu sýna andstöðu sína, en ef tekið er rétt á þeirra málefnum mun það byrja að styðja 

innleiðinguna þrátt fyrir talsverð mótmæli og fyrirferð. Síðustu tíu prósentin munu 

líklegast yfirgefa skipulagsheildina sökum óánægju með breytingarnar, en ef þeir spyrna 

ennþá við fótum þá er ekki um annað að ræða í stöðunni en að þakka fyrir vel unnin störf 

og segja þeim upp. Þetta starfsfólk hentaði skipulagsheildinni á sínum tíma en með 

innleiðingu nýrrar stefnu þá hægir það eingöngu á ferlinu og er til trafala. Speculand (2005) 

talar um að hann hafi fundið fjórða hópinn eftir að hafa unnið að innleiðingum í fjölda ára, 

en hann kallast gagnnjósnarar (e. double agents) en þetta er starfsfólks sem í upphafi sýnir 

andstöðu við breytingum en verða síðan hinir svokölluðu kyndilberar sem styðja ferlið af 

fullum krafti (Speculand, 2005). Nánar verður fjallað um þessa fjóra hópa hér á eftir. 

6.1.1 Kyndilberar 

Kyndilberar hugsa sjálfstætt og elta ekki fjöldann. Þeir styðja innleiðinguna af krafti, 

framkvæma hluti af eigin frumkvæði og bíða sjaldnast eftir því að fá leyfi til að gera 
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eitthvað heldur drífa þeir í hlutunum. Þessir einstaklingar eru aðilarnir sem  gera 

innleiðinguna mögulega, þeir sjá þörfina fyrir breytingarnar og ganga hreint til verks. Þeir 

ná gjarnan að lesa á milli línanna þegar ný stefna er kynnt fyrir þeim og ef að stefnan virðist 

skynsamleg þá hefjast þeir handa upp á sitt einsdæmi og byrja að innleiða hana. 

Kyndilberar eru jafnframt jákvæðir að eðlisfari og jákvæðir gagnvart breytingum og því er 

skynsamlegt að einblína á þeirra hlut í innleiðingarferlinu til að það gangi að óskum. 

Kyndilberar sjá breytingar sem tækifæri frekar en vandamál og líta á þær sem ákveðna leið 

til að þroskast og læra meira. Kyndilberar eru fyrirmyndir annarra og athafnir þeirra gera 

innleiðingu stefnunnar skil þannig að allir innan skipulagsheildarinnar skilja hvert þeir eru 

að fara. Því er afar mikilvægt fyrir leiðtoga að styðja rétta hegðun kyndilbera, bera kennsl 

á afrek þeirra og veita þeim hvatningu svo að þeir sýni viðeigandi hegðun ítrekað 

(Speculand, 2005).   

Kyndilberum má gjarnan skipta í tvo hópa, þá sem eru nýútskrifaðir úr háskóla og þá 

einstaklinga sem hyggjast fara fljótlega á eftirlaun. Fyrri hópurinn samanstendur þá af 

einstaklingum sem búa yfir mikilli orku og áhuga. Þeir eru tilbúnir að takast á við nýja 

hluti og hafa ekki upplifað breytingar áður og þjást því ekki af efasemdum tengdum 

breytingaferlum. Síðari hópurinn getur innihaldið bestu kyndilbera sem skipulagsheildir 

búa yfir því þeir vilja yfirgefa skipulagsheildina með krafti og koma sinni áralöngu reynslu 

áleiðis til næstu kynslóða. Innleiðing nýrrar stefnu getur verið afar góður vettvangur fyrir 

þetta starfsfólk (Speculand, 2005) 

Margir kyndilberar finna þörf fyrir breytingar áður en af innleiðingarferlinu verður og 

eru því tilbúnari að taka þátt í innleiðingarferlinu en annað starfsfólk. Kyndilberar sjá 

gjarnan kostina við að innleiða nýja stefnu og byrja strax að hegða sér í samræmi við 

breytingarnar sem fylgja innleiðingunum (Speculand, 2009). Í stað þess að eyða tíma, orku 

og auðlindum á skemmdarvarga sem vilja eingöngu sjá innleiðinguna falla um sjálfa sig, 

eins og stundum gerist, er skynsamlegast fyrir leiðtoga að beina athyglinni að 

kyndilberunum. Þeir eru oftast nær aðeins um 20 prósenta starfsfólks en koma að jafnaði 

inn með mestan hagnað og vinna á þann máta að þeir deila farsælu vinnuferli með hinu 

starfsfólki skipulagsheildarinnar (Speculand, 2005).  

6.1.2 Grúppíur 

Grúppíur finna fyrir öryggi í fjöldanum og eru ekki mikið að fara eins síns liðs út fyrir 

þægindarammann. Ef stjórnandi óskar eftir sjálfboðaliðum þá eiga grúppíur það til að 

reyna að gera sig ósýnilegar og forðast sviðsljósið eins og heitann eldinn. Best finnst þeim 
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að mæta í vinnuna sína, klára vinnuskyldur sínar og halda síðan heim á leið (Speculand, 

2005). Fyrir grúppíur er vinna þá eingöngu eitthvað sem þarf að framkvæma og lýtur 

áhugasvið þeirra oft frekar að athöfnum utan skipulagsheildarinnar, líkt að vera meðlimur 

íþróttateymis eða í hljómsveit (Speculand, 2009). Þær forðast yfirleitt að spyrja spurninga 

og gera að öllu jöfnu ávallt eins og þeim er sagt innan skipulagsheildarinnar. Segja má að 

grúppíur séu hin eiginlega undirstaða skipulagsheilda, því þær vinna það sem þarf að vinna 

og þjóna því stóru hlutverki í aðgerðum innan skipulagsheildarinnar. Þegar kemur að 

innleiðingu breytinga eru grúppíur vissulega ekki einstaklingarnir sem hoppa hæð sína í 

loft upp af gleði og áhuga, en þeir sýna heldur ekki áberandi mikla andstöðu (Speculand, 

2005). Grúppíur eru gjarnan hlutlausar gagnvart breytingum, jafnvel þegar breytingarnar 

hafa jákvæð áhrif á hlutskipti þeirra (Speculand, 2009). Grúppíur vilja þannig frekar láta 

teyma sig áfram. Þær bíða og sjá hvernig aðrir einstaklingar bregðast við breytingum og 

fylgja þeim síðan í gegnum breytingaferlið. Þetta getur verið jákvæð þróun ef þessir 

einstaklingar kjósa að fylgja kyndilberum en getur haft neikvæðar afleiðingar ef þeir 

ákveða að fylgja skemmdarvörgunum. Ef skemmdarvörgum tekst að fá grúppíur á sitt band 

þá mun leiðtoginn alfarið missa allan stuðning við innleiðingu breytinganna (Speculand, 

2005). 

6.1.3 Skemmdarvargar 

Auðveldast er að koma auga á skemmdarvarga innan skipulagsheildar því það eru 

einstaklingarnir sem fela ekki andstöðu sína við breytingarnar. Skemmdavargar er 

starfsfólkið sem tjáir sig mest um breytingarnar og lítur á þær sem ógnun. 

Skemmdarvörgum fylgir gjarnan mikill hávaði og óviðeigandi hegðun og ef þeir mættu 

ráða ferðinni þá myndi skipulagsheildin aldrei taka neinum breytingum (Speculand, 2005). 

Skemmdarvargar grípa jafnframt til fjölmargra aðgerða en þær eru ávallt rangar og koma 

innleiðingunni illa. Þar sem þessi hópur er svo hávær þá er auðvelt fyrir fólk að álykta 

ranglega að allt starfsfólk sé sammála skemmdarvörgum og sé líka á móti breytingunum. 

Raunin er þó sú að þessi hópur er í minnihluta (Speculand, 2009). Þetta er jafnframt 

hópurinn sem mest er rætt um innan skipulagsheildarinnar. Leiðtogar kunna illa við að 

hafa óánægt starfsfólk að störfum og því þurfa leiðtogar gjarnan að leggja meiri vinnu á 

sig til að fá það með sér í lið. Þessu fylgir þó sá galli að of mikil orka, tími og fyrirhöfn fer 

í að vinna með skemmdarvörgum og getur það leitt til þess að skriðþungi innleiðingarinnar 

minnkar og tilraunir til að taka á andstöðu þeirra getur jafnvel gert út um innleiðinguna 
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(Speculand, 2005). Ef skemmdarvargar ná sínu fram hefur leiðtoginn beðið lægri hlut og 

innleiðingarferlið er farið út um þúfur (Speculand, 2009). 

Þegar leiðtogi vill takast á við andstöðu skemmdarvarga getur hann til dæmis nýtt sér 

þá leið að skapa jákvætt og lifandi  umhverfi sem verðlaunar og styður það starfsfólk sem 

er viljugt til að taka þátt í innleiðingu breytinganna. Þessi aðferð nýtist vel í upphafi 

innleiðingarferlisins þegar skemmdarvargar hafa ekki náð að hópa sig saman. Með þessari 

aðferð er athyglin sett á kyndilberana og innleiðinguna og skemmdarvörgum ýtt til hliðar. 

Eini gallinn við þessa aðferð er sá að ef skemmdarvargar eru með sterka stöðu innan 

skipulagsheildarinnar geta þeir gert atlögu að innleiðingunni þrátt fyrir þessar tilraunir og 

tekist að eyðileggja hana. Önnur leið til að takast á við andstöðu skemmdarvarga er að 

reyna að sannfæra þá um að taka þátt í innleiðingunni eða reyna að stjórna hegðun þeirra. 

Til þess þarf að ræða við skemmdarvarga og reyna að skilja þeirra viðhorf. Hér er 

mikilvægt að hlusta á þá, ekki þræta um breytingarnar heldur leggja áherslu á skilning. 

Gott er að biðja þá um að útskýra nánar þeirra sjónarhorn og síðan er gott að endursegja í 

öðrum orðum hvað skemmdarvargar hafa verið að segja. Þetta sýnir virka hlustun og 

skilning. Þegar reynt er að beita skemmdarvarga fortölum þá er mikilvægt að rökstyðja 

ástæðurnar fyrir breytingunum og sýna gögn og aðrar staðreyndir sem styðja mál 

leiðtogans. Auk þess þarf að gæta að því að spyrja skemmdarvarga eingöngu einlægra 

spurninga. Ef samtalið er komið í ógöngur er gott að fá upplýsingar um hvað þurfi til þess 

að fá skemmdarvarga til að breyta viðhorfi sínu. Síðan er hægt að bjóða þeim að verða 

hluti af teyminu sem kemur breytingunum á og koma þekkingu sinni og sýn á framfæri 

þar. Ef ekki er vilji fyrir því, er hægt að biðja einstaklinginn um að hætta að sýna andstöðu 

og taka sér frekar hlutverk grúppíu, það er, að tileinka sér hlutleysi gagnvart breytingunum 

svo leiðtoginn geti reynt að minnka orðinn skaða (Speculand, 2005). 

6.1.4 Gagnnjósnarar 

Gagnnjósnarar eru einstaklingar sem hafa leynst í hópi skemmdarvarga, en í viðeigandi 

aðstæðum geta þeir orðið hinu bestu kyndilberar og leitt innleiðinguna áfram. Í upphafi 

virðast gagnnjósnarar vera mótfallnir innleiðingunni. Þeir halda sig til hlés á meðan þeir 

gera upp við sig hvort að þetta er enn ein breytingin sem mun falla um sjálfa sig eða hvort 

hún muni ganga upp. Þegar þeir sjá hins vegar að innleiðingin gengur að óskum, hætta þeir 

að sýna andstöðu og styðja hana af heilum hug. Gagnnjósnarar virðast oftast vera 

einstaklingar sem annað hvort eru í æðri stöðum og/eða hafa langan starfsaldur. Þeir virðast 

hafa ákveðnar hugmyndir og skoðanir á málunum og voru ef til vill einu sinni kyndilberar, 
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en með tíð og tíma og þó nokkrum misheppnuðum breytingaferlum að baki, hefur vantrúin 

og tortryggnin tekið yfir. Þó er ekki hægt að flokka þá sem skemmdarvarga ennþá. 

Gagnnjósnarar sannfærast svo ef þeir sjá hegðun eða athafnir sem styðja innleiðinguna í 

verki. Þá fyrst er hægt að segja að þeir styðji innleiðinguna (Speculand, 2005). 

Erfiðast er að koma auga á gagnnjósnara innan skipulagsheildar en það skiptir afar 

miklu máli að finna þá. Þegar þeir hætta að sýna andstöðu og ganga til liðs við leiðtogann 

og innleiðingarferlið eru þeir ekki eingöngu að taka að sér hlutverk kyndilbera heldur verða 

þeir oft hörðustu og bestu kyndilberar sem til eru. Þeir hafa því stóru hlutverki að gegna í 

innleiðingarferlinu (Speculand, 2005). 

6.1.5 Hvernig á að leiða þessa ólíku hópa? 

Leiðtogar þurfa að huga að því hvernig þeir ætla að leiða þessa fjóru ofangreindu hópa í 

gegnum innleiðinguna. Kyndilberar þurfa að vera verðlaunaðir og upplifa stuðning fyrir 

framlag þeirra til innleiðingarinnar. Leiðtogi þarf því að sýna kyndilberum hvernig hann 

vill að hlutirnir séu framkvæmdir og stíga svo til hliðar og leyfa þeim að sjá um 

framkvæmdina. Þegar markmiðum innleiðingarinnar er náð þá er mikilvægt að leiðtogar 

þakki kyndilberum fyrir vinnuna og verðlauni þá fyrir þeirra framlag (Speculand, 2005). 

Grúppíur þurfa að finna fyrir hvatningu til að taka þátt í innleiðingarferlinu og því er 

mikilvægt að leiðtogi sé á sama vettvangi og þær og drífi þær áfram til að taka þátt í 

innleiðingunni. Hins vegar þarf að taka á skemmdarvörgum með silkihönskum og gæta 

þess að þeir verði ekki aðalatriðið í innleiðingarferlinu. Til að fá gagnnjósnara með í lið þá 

þarf að fá þá til að gerast þátttakendur í innleiðingarferlinu. Leiðtogi getur verið afar 

heillandi í samskiptum við gagnnjósnara en samt ekki haft erindi sem erfiði nema hann 

geti sýnt raunveruleg áhrif og afleiðingar réttra aðferða í innleiðingarferlinu og að 

innleiðing breytinganna muni ekki ganga til baka (Speculand, 2005).  

6.2 Framtíðarsýn 

Annað þrep Stefnuvitans fjallar um framtíðarsýn (e. biz case) skipulagsheildar, en hana 

má skilgreina sem æskilega framtíðarstöðu skipulagsheildar. Gildin sem skipulagsheild 

setur sér, þjóna svo því hlutverki að leiðbeina leiðtoganum og starfsfólki í gegnum daglegar 

aðgerðir til að koma framtíðarsýninni í verk (Speculand, 2003). Framtíðarsýn þjónar þeim 

tilgangi að fá starfsfólk til að framkvæma aðgerðir sem gagnast innleiðingunni og til þess 

að ná því fram er höfðað bæði til skynsemi og tilfinninga starfsfólks. Mikilvægt er að 

útskýra fyrir starfsfólki kosti nýrrar stefnu ef ætlunin er að fá það með sér í lið við að 
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innleiða hana (Speculand, 2005). Skipulagsheildir þurfa ekki eingöngu að koma 

framtíðarsýn sinni og gildum á framfæri heldur þurfa leiðtogar að gæta þess að unnið sé 

eftir þeim innan skipulagsheildarinnar (Speculand, 2003). Leiðtogar þurfa einnig að sjá til  

þess að starfsfólk sé meðvitað um af hverju ný stefna er skipulagsheildinni mikilvæg og 

leiðtogar þurfa að útskýra innleiðinguna og afleiðingar hennar fyrir sérhverjum 

einstaklingi innan skipulagsheildarinnar. Afleiðingar þessa eru að þá eru meiri líkur á að 

starfsfólk muni skilja stefnuna og geti þá frekar gert innleiðinguna mögulega. Einnig þarf 

að gæta þess hvernig framtíðarsýnin er framsett, en ef hún er framsett á viðeigandi hátt 

veitir hún starfsfólki skýringu á því af hverju ný stefna er nauðsynleg og framtíðarsýnin 

ætti að sannfæra það starfsfólk sem er ennþá óvisst um nýju stefnuna. Ef framtíðarsýnin er 

ekki útskýrð fyrir starfsfólki er hætta á að starfsfólki breyti ekki vinnulagi sínu, það taki 

mun lengri tíma að innleiða stefnuna og talsverðar líkur eru á að skipulagsheildin öll hafni 

stefnunni (Speculand, 2009).  

Það er hlutverk leiðtoga að greina hvaða leiðir henti best til þess að innleiða nýju stefnu, 

ásamt því að gæta þess að hún eigi samleið með skipulagsheildinni og menningu hennar. 

Leiðtogar þurfa jafnframt að gefa stefnunni ákveðna ímynd og gera það gjarnan með því 

að velja tvö til fjögur lykilskilaboð sem gegna því hlutverki að staðfesta mikilvægi 

stefnunnar og styrkja hana. Tilgangurinn með lykilskilaboðum er að gæða stefnuna lífi og 

er það gert með því að miðla skilaboðunum áfram með táknmyndum sem skýra sig sjálfar 

(Speculand, 2009).  

Ef ætlunin er að fá starfsfólk til að skuldbinda sig innleiðingarferlinu þarf síðan að huga 

að fjórum atriðum. Í fyrsta lagi þarf að skilgreina framtíðarsýnina en með henni er gerð 

grein fyrir tilfinningalegum og rekstrarlegum rökstuðningi fyrir innleiðingu nýrrar stefnu. 

Þar kemur fram hvað mun gerast ef að af innleiðingunni verður sem og hvað mun gerast 

ef að ástandið breytist ekki neitt, en því gæti til dæmis fylgt uppsagnir eða lokun 

vinnustaða. Framtíðarsýnin gerir jafnframt grein fyrir hvað mun gerast ef innleiðingin er 

farsæl, en það gæti til dæmis haft í för með sér að skipulagsheildin muni auka 

viðskiptatryggð sína eða framleiðni. Í góðri framtíðarsýn er þörfinni fyrir breytingum gerð 

skil, sem hvetur þannig starfsfólk til aðgerða. Þegar framtíðarsýnin er kynnt þá þarf að 

gæta þess að kynna hana þannig að hún hæfi markhópnum, þannig er kynningin ólík eftir 

því hvort að um stjórnarmeðlimi er að ræða eða starfsfólk í framleiðslustörfum. Gæta þarf 

þess að útskýra nægilega vel fyrir starfsfólki af hverju það ætti að taka þátt í innleiðingunni, 

út frá þeirra forsendum (Speculand, 2005).  
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Í öðru lagi þarf að skilgreina hvað einstaka starfsfólk græðir á ferlinu en eðlilegt er að 

einstaklingur hugsi sem svo: „Hvað græði ég á þessu“? Stjórnendur þurfa að sýna þessum 

hugsunarhætti skilning og hafa svörin á reiðum höndum áður en að út í innleiðinguna er 

farið. Útskýra þarf fyrir ólíkum hópum hvaða áhrif innleiðing hefur á það og benda 

starfsfólki á hvernig það muni nýtast þeim að taka þátt í innleiðingunni sem og hver 

ávinningurinn muni verða ef hún tekst vel. Einstaklingar gætu til að mynda óttast að missa 

stöðu sína og því þarf stjórnandi að geta tekist á við allar spurningar og áhyggjur 

starfsfólks. Takist honum það þá getur hann hafið innleiðingu stefnunnar. Þetta getur haft 

þau áhrif að starfsfólk finnur fyrir hvata til að hrinda innleiðingunni í framkvæmd 

(Speculand, 2005). 

Þriðja atriðið er að gera starfsfólki grein fyrir til hvers er ætlast af því í 

innleiðingarferlinu. Stjórnandi þarf að útskýra nákvæmlega fyrir starfsfólki hvað það þarf 

að gera öðruvísi, hvernig það á að gera það og hvenær það á að framkvæma þessa hluti. 

Dæmi um þetta er til dæmis að hitta nýja viðskiptavini eða taka þátt í teymisvinnu 

(Speculand, 2005). 

Í fjórða lagi þarf að láta starfsfólki í té tæki og aðferðir til að ná árangri en það er á 

ábyrgð stjórnanda að bera kennsl á hvaða tæki eða aðferðir starfsfólk þarfnast. Því næst 

þarf að útvega starfsfólkinu það sem það þarf á að halda, hvort sem það er í formi stuðnings 

eða þjálfunar. Þessi tæki og aðferðir gætu til að mynda verið nýr hugbúnaður, endurhönnun 

verkefna eða að starfsfólk aflar sér aukinnar þekkingar. Þannig er starfsfólkinu gert 

auðveldara að ná árangri heldur en að mistakast (Speculand, 2005).  

6.3 Miðlun upplýsinga 

Þriðja þrep Stefnuvitans snýr að upplýsingamiðlun (e. communication), en þegar kemur að 

innleiðingu stefnu þá þurfa leiðtogar að geta komið markmiðum skipulagsheildarinnar og 

þeim aðgerðum sem þörf er á að framkvæma á framfæri við starfsfólks 

skipulagsheildarinnar. Hætta er á að leiðtogar flæki upplýsingamiðlun til starfsfólks með 

óljósum skilgreiningum og skilaboðum með þeim afleiðingum að starfsfólkið á erfitt með 

að meðtaka boðskapinn. Afleiðingar þessa er að starfsfólk getur orðið undrandi og ráðvillt 

þegar markmiðið er að starfsfólk skilji hverju á að breyta, af hverju og hverju starfsfólkið 

þarf að breyta hjá sér. Einnig þarf starfsfólk að vita hvað það muni græða á innleiðingunni, 

hvaða áhrif innleiðingin muni hafa á skipulagsheildina og hversu lengi innleiðingarferlið 

eigi að standa yfir (Speculand, 2005). Ef ætlunin er að innleiðingarferlið verði farsælt þá 

áætlar Bridges Business Consultancy Int. að á vikulegum fundum leiðtoga þá ættu 85 
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prósent tímans að fara í umræður um stefnuna, en einungis fimmtán prósent umræðna að 

fara í atriði er varða rekstur skipulagsheildarinnar (Speculand, 2009). 

Hlutverk leiðbeinandans í innleiðingarferlinu eru margskonar, en eitt það mikilvægasta 

er að vera talsmaður nýju stefnunnar og gæta þess að nota hvert tækifæri til þess að vekja 

áhuga á stefnunni og útskýra tilgang hennar, og þarf þetta að eiga sér stað á að minnsta 

kosti þriggja mánaða tímabili. Leiðtogar þurfa líka ávallt að vera mjög sýnilegir í 

innleiðingarferlinu. Hlutverk leiðtoga er einnig að sýna starfsfólki fram á hvernig það getur 

orðið hluti af innleiðingunni og að það skilji um hvað innleiðingin snýst. Leiðtoginn þarf 

auk þess að geta upplýst starfsfólk um markmið stefnunnar á þann hátt að það finni hjá sér 

hvöt til þess að taka þátt í innleiðingarferlinu (Speculand, 2009).  

Leiðtogar þurfa jafnframt að sjá til þess að markmið með upplýsingastefnunni séu 

mótuð og komast að því hverjir séu markhópar leiðtoganna. Einnig þarf að skoða hvaða 

aðferðir hafa gengið vel áður og sömuleiðis illa, og hvernig menning skipulagsheildarinnar 

er uppbyggð. Síðan þarf að gera grein fyrir hvaða skilaboðum er ætlað að koma áleiðis og 

hvernig þau eru í samræmi við aðra þætti skipulagsheildarinnar. Skilaboðin taka líka til 

þess sem ætlast er til af starfsfólki í breytingaferlinu, og hvað það sjálft getur átt von á að 

fá út úr því. Því næst þarf að huga að ímynd upplýsingastefnunnar og megin þema hennar, 

en þau þurfa að vera eftirminnileg, auðskiljanleg og skapandi. Einnig þarf að huga að því 

hvaða úrræði og athafnir ætlunin er að þróa í áföngum til að uppfylla öll markmið 

skipulagsheildarinnar. Jafnframt þarf að finna leiðir, hvort sem þær eru eigindlegar eða 

megindlegar, til þess að mæla hvort að markmiðum með upplýsingastefnunni er náð. Síðast 

en ekki síst þarf að vera meðvitund um hvaða tímamörk og ráðstöfunarfé eru til staðar til 

að skapa og koma upplýsingastefnunni á fót (Speculand, 2005). 

Markmiðið með góðri upplýsingamiðlun er að koma samstilltum, mótsagnalausum, 

skiljanlegum og skipulögðum boðskap til starfsfólks (Speculand, 2005). Leiðtogar þurfa 

að einblína á og reyna að ná til ólíkra hópa með skipulögðum og viðeigandi boðskap fyrir 

hvern hóp, með það að markmiði að starfsfólk sé virkir þátttakendur í innleiðingarferlinu 

og framkvæmi réttar aðgerðir (Speculand, 2009). Gott er að miða við að koma boðskapnum 

á framfæri sjö sinnum á sjö vegu, en þetta kallast 7x7 regla samskipta (e. 7x7 rule of 

communication) (Speculand, 2003).  

Einnig þurfa leiðtogar að upplýsa starfsfólk reglulega um framgang innleiðingarinnar 

ásamt því að deila með því áhrifum nýju stefnunnar á starfssemi skipulagsheildarinnar, 

viðskipti þess og viðskiptavini. Leiðtogar þurfa enn fremur að deila með starfsfólki fréttum 

af fyrirhuguðum breytingum, þróunum og athöfnum sem eru í vændum. Starfsfólk þarf 
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einnig að heyra af því sem vel hefur tekist í  innleiðingunni og sömuleiðis hvaða atriði hafa 

misheppnast. Við miðlun allra þessara upplýsinga þurfa leiðtogar ávallt að vera sjálfum sér 

samkvæmir, en það gerir það að verkum að starfsfólk er alltaf upplýst um gang mála og að 

innleiðingin er einatt ofarlega í huga starfsfólks (Speculand, 2009). 

Skipulagsheild þarf einnig að móta sér greinagóða upplýsingastefnu sem styður við 

innleiðingarferlið. Því er mikilvægt að búa til upplýsinga-stefnuyfirlýsingu (e. 

communication statement) þar sem fram koma markmiðin með upplýsingamiðluninni. 

Þannig er réttu skilaboðunum komið á framfæri og á marga ólíka vegu. Skilaboðin eru 

mótsagnalaus og starfsfólk heyrir þau reglulega, ekki eingöngu í byrjun eins algengt er. 

Teymi innan skipulagsheildarinnar, sem samanstendur af tveimur einstaklingum upp í 

tuttugu einstaklinga þarf að mynda og bera ábyrgð á upplýsingastefnunni og síðan er 

mikilvægt að hafa leiðbeinanda yfir teyminu því til aðstoðar (Speculand, 2005). 

Þegar miðla á upplýsingum til starfsfólks er mikilvægt að hafa skilaboðin einföld og 

grípandi, en raunin er sú að einstaklingar verða oft mun ráðvilltari eftir upplýsingamiðlun 

um innleiðingu breytinga heldur en ella (Speculand, 2005). Ef að leiðtogum tekst hinsvegar 

að koma svokölluðum límkenndum stefnuskilaboðum  (e. sticky strategy message) á 

framfæri, eru meiri líkur á að innleiðingin verði farsæl. Límkennd stefnuskilaboð eru 

þannig uppbyggð að starfsfólk skilur skilaboðin strax og þau gleymast ekki og hafa að 

sama skapi þau áhrif á starfsfólk að hegðun þeirra eða hugsunarháttur breytist eftir að hafa 

heyrt skilaboðin (Speculand, 2009).  

John F. Kennedy Bandaríkjaforseti gaf út yfirlýsingu árið 1961 þess efnis að hann væri 

sannfærður um að bandaríska þjóðin ætti eftir að koma manni á tunglið og koma honum 

svo örugglega aftur heim, áður en að áratuginum lyki. Þessi yfirlýsing fyllti bandarísku 

þjóðina miklu kappi í samkeppni þeirra við rússnesku þjóðina, og bandarísku geimfararnir 

voru sérstaklega ánægðir með tilvísun í að þeir ættu að komast öruggir heim. Blaðamaður 

sem heimsótti síðan geimvísindastofnunina NASA tók eftir því að allt starfsfólk var að 

vinna vinnu sína af mikilli eljusemi, meðal annars húsvörðurinn sem sópaði gólf rétt hjá. 

Þegar húsvörðurinn var spurður hvað hann væri að gera, stóð hann upp beinn í baki, horfði 

einbeittur á blaðamanninn og svaraði honum að hann væri að aðstoða við að koma manni 

á tunglið. Þannig má sjá að sýn John F. Kennedy var svo áhrifamikil að hann náði til 

starfsfólks í fremstu röð með sér og árið 1969, átta árum síðar þá varð sýn forsetans að 

raunveruleika (Speculand, 2003). 

Mikilvægt er að lykilhugtökum tengdum nýju stefnunni sé komið á framfæri á ólíkan 

máta því einstaklingar læra með ólíkum hætti og meðtaka hluti á ólíkan hátt. Leiðtogar 
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þurfa að vera meðvitaðir um að 58 prósent samskipta fólks fara fram með líkamstjáningu, 

35 prósent samskipta velta á raddbeitingu einstaklinga og sjö prósent velta á samhengi orða 

einstaklings. Þannig er ljóst að þegar einstaklingur les tölvupóst meðtekur hann aðeins sjö 

prósent innihaldsins. Einnig er gott að hafa í huga að einstaklingar virðast eingöngu muna 

um það bil einn þriðja af því sem þeim er sagt. Því nægir augljóslega ekki að senda út einn 

tölvupóst heldur þarf að grípa til nokkurra ólíka leiða til að koma skilaboðunum áleiðs. 

Dæmi um þetta gæti verið að halda einnig kynningu, heiðra aðila sem stendur sig vel í 

innleiðingunni, tala um innleiðinguna í upphafi hvers fundar, gefa út fréttabréf og gefa út 

kynningarhluti, líkt og boli eða derhúfur (Speculand, 2005).  

Leiðtogar þurfa að hafa í huga hvernig samskipti starfsfólks eru utan skipulags-

heildarinnar og því er mikilvægt að ná til starfsfólks í gegnum þá miðla sem það notar 

mest, ekki í gegnum þá miðla sem leiðtoginn styðst helst við. Gott væri til að mynda fyrir 

leiðtoga að koma upplýsingum um innleiðinguna einnig á framfæri á nútímalegri miðlum, 

líkt og á bloggsíðum eða á Twitter ef að markhópurinn hans notast við þá. Leiðtogi verður 

þannig að finna jafnvægi milli hefðbundinna miðla og nýrri miðla til að ná til sem flestra. 

Hlutverk leiðtoga er því að nýta sér fjölbreyttar aðferðir til miðla upplýsingum um nýja 

stefnu áleiðis til starfsfólks í stað þess að notfæra sér eingöngu þær hefðbundnu leiðir sem 

áður hefur verið stuðst við (Speculand, 2009). Vel upplýst starfsfólk er mun líklegra til að 

styðja við og innleiða breytingarnar, þannig að ef ætlun leiðtoga er að draga úr andstöðu 

við breytingar er lykilatriði að koma upplýsingum á framfæri til þess (Speculand, 2005). 

Brýnt er því að velja rétta miðilinn til að koma mikilvægum skilaboðum áleiðis til 

starfsfólks innan skipulagsheildarinnar því leiðin sem skipulagsheild velur til að koma 

skilaboðum áleiðis hefur áhrif á það hvernig starfsfólkið skynjar skilaboðin. Ein 

árangursríkasta leiðin til þess að koma skilaboðum áleiðis er keðjuverkandi aðferðin (e. 

cascade kit) en hún snýst um að bjóða upp á 45 mínútna fundi með örfáu samstarfsfólki og 

nánasta yfirmanni, en hann er sá aðili sem starfsfólk segist oftast taka mest mark á í 

innleiðingaferli. Síðan tekur næsti yfirmaður við með litlum hópi af undirmönnum sínum 

og fræðir það og þetta gerist svo koll af kolli þar til allir innan skipulagsheildarinnar hafa 

meðtekið sömu skilaboðin. Kostirnir við þessa aðferð er að það er hægt að koma stöðluðum 

skilaboðum áleiðis til starfsfólks og um leið gefst leið til að mæla hvernig upplýsingagjöfin 

virkar. Starfsfólk upplifir meiri þægindi með þessari aðferð og er líklegra til að þora að 

spyrja spurninga. Ýmsar aðferðir má nota til að koma boðskapnum á framfæri en sem dæmi 

má nefna eru glærukynningar og myndbandasýningar. Einnig má afhenda starfsfólki 

spurningablöð, þar sem það er beðið um viðbrögð við upplýsingagjöfinni sem fór fram. 
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Einnig er hægt að gefa út fréttabréf, halda námskeið, gefa út merkta stuttermaboli eða setja 

tilkynningar upp á töflu (Speculand, 2005).  

Gott getur verið að skapa tímabundna en meðvitaða ringulreið innan 

skipulagsheildarinnar til að auðvelda innleiðingu breytinga, en breytingar gerast eingöngu 

í ójafnvægi. Við ringulreiðina þá færist skipulagsheildin frá því að vera í jafnvægi yfir í 

ójafnvægi og svo kæmist jafnvægi aftur á. Þegar ringulreið ríkir er starfsfólk óöruggt og 

þá sýnir það minni andstöðu og verður auðveldara að leiða það áfram í gegnum 

breytingarnar. Jafnframt þarf að gæta þess að þegar búið er að hrinda innleiðingu nýrrar 

stefnu af stað og starfsfólk er meðvitað um ástæður þess og sýnir skilning og vilja til þess 

að taka þátt þá er mikilvægt að halda því upplýstu um framvindu innleiðingarinnar. Það 

þarf að vera gert á heiðarlegan og raunsæjan máta. Til þess eru stuðst við margar ólíkar 

leiðir og gott er að höfða bæði til tilfinninga fólks sem og rökhugsunar, því ólík atriði höfða 

ólíkt til fólks (Speculand, 2005). 

6.4 Mælingar 

Fjórða þrepið í Stefnuvitanum snýr að mælingum (e. measurements) en þær þjóna því 

hlutverki að segja leiðtogum hvert skipulagsheildin stefnir í innleiðingarferlinu og hvenær 

þörf er á að breyta um stefnu (Speculand, 2005). Mælingar hafa einnig áhrif á hegðun 

starfsfólks. Flestar skipulagsheildir styðjast hins vegar við rangar tegundir mælinga til að 

meta áhrif og framvindu innleiðingar. Til dæmis styðjast margir leiðtogar við gamlar 

mælingaaðferðir, þrátt fyrir að hafa innleitt nýja stefnu sem krefst nýrra mælingaaðferða. 

Leiðtogar þurfa einnig að gera sér grein fyrir því að þeir þurfa að styðjast við mælingar 

sem mæla hið áþreifanlega til jafns við hið óáþreifanlega í stað þess að einblína eingöngu 

á áþreifanlega mælingar, líkt og fjárhagslegar mælingar  (Speculand, 2009).  

Um tvenns konar mælingar innan skipulagsheilda er að ræða, stefnumiðaðar (e. 

strategic) líkt og jafnvægis stigaspjaldið  (e. the balanced scorecard) og svo verkleg (e. 

operational) stigaspjöld. Jafnvægis stigaspjaldið er þá tæki til að innleiða og stjórna 

breytingum og snýr að stefnumótuninni en verkleg stigaspjöld þjóna því hlutverki að mæla 

og stjórna skammtíma verkefnum sem falla undir innleiðinguna. Margar skipulagsheildir 

byggja stefnumiðaðar mælingar sínar á hugmyndum sem Robert Kaplan og David Norton 

greindu frá í bók sinni frá árinu 1996  um jafnvægis stigaspjaldið, en það er tæki til að 

mæla og stjórna viðskiptum skipulagsheildar. Stigaspjaldið brýtur stefnu 

skipulagsheildarinnar, sem helst í hendur við framtíðarsýnina, niður í fjóra hluta, og er að 

minnsta kosti ein leið tiltæk til þess að mæla frammistöðu hvers hluta, síðan eru sett 
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markmið sem ætlunin er að ná. Áður en að jafnvægis stigaspjaldið kom til sögunnar þá 

byggðu stjórnendur skipulagsheilda árangur sinn að megninu til á fjárhagslegum 

mælingum. Gallinn er að fjárhagslegar mælingar byggja á afleiðingum viðskipta sem er 

lokið og því er ekki hægt að eiga við eða betrumbæta niðurstöðurnar (Speculand, 2005).  

Þegar stuðst er við jafnvægis stigaspjaldið þá verður til jöfn heildarmynd af öllum 

viðskiptum og stjórnendum gefst færi á að skoða vísbendingar um ástandið og breyta 

þannig fjármálastefnu eða öðrum málefnum skipulagsheildarinnar eins og þörf er á. 

Jafnvægis stigaspjaldið ýtir undir að rétt atriði séu framkvæmd innan skipulagsheildarinnar 

og koma þannig á viðeigandi niðurstöðum (Speculand, 2005).  

 Gott er að búa til stefnukort (e. strategy map), en það er undanfari jafnvægis 

stigaspjaldsins og þar kemur fram einnar blaðsíðu samantekt um stefnuna og markmið 

hennar (Speculand, 2005). Þessum markmiðum er svo skipt í fjóra lykilþætti. Fyrsti 

þátturinn er fjárhagslegar mælingar en þær gera stjórnendum kleift að meta ástand 

skipulagsheildarinnar. Flestar tegundir fjárhagslegra mælinga eru viðurkenndar og 

staðlaðar á alþjóðavísu. Fjárhagslegar mælingar segja til um hversu vel skipulagsheild 

hefur gengið að selja vörur eða þjónustað viðskiptavini sína. Ekki er hins vegar hægt að 

reiða sig eingöngu á þessar niðurstöður því þær sýna aðeins hluta af viðskiptum 

skipulagsheildar og ekki er hægt að eiga við niðurstöðurnar  eftir á, eins og kom fram hér 

að ofan (Speculand, 2005). 

Annar þátturinn er svo mælingar út frá viðskiptavinum en þær skipta máli því það 

mælist fylgni milli viðskiptavina og sölutekna. Því ánægðari sem viðskiptavinur er því 

meiri líkur eru á að hann versli aftur við skipulagsheildina. Stigaspjaldið byggir á því að 

skipulagsheildin mælir hvað það er sem gerir það að verkum að viðskiptavinir versla frekar 

hjá sér en hjá samkeppnisaðilum og hvaða hluta af markaðinum skipulagsheildin vill halda 

í. Jafnframt skilgreinir stigaspjaldið hvernig skipulagsheild metur hvernig viðskiptavinir 

upplifa þjónustu eða vöru sem og leiðir til að bæta viðskiptasambönd við viðskiptavini 

(Speculand, 2005). 

Þriðji þátturinn er þá framkvæmd og snýr hann þá að því hvernig við ætlum að auka 

ánægju viðskiptavina með því að til dæmis auka framleiðni, draga úr framleiðslutíma og 

vörugöllum. Þannig fá viðskiptavinir betri þjónustu og betri vörur sem getur leitt til aukins 

hagnaðar og ánægðari viðskiptavina. Stigaspjaldið nýtist við mælingar á framkvæmdum 

og aðstoðar þannig skipulagsheildir að finna hvar það þarf að skara fram úr í innviðum 

sínum (Speculand, 2005). 



 

71 

Lærdómur og þroski starfsfólks við vinnu sína er svo fjórði þátturinn en hann gerir það 

að verkum að framleiðni skipulagsheildarinnar eykst. Því hæfara sem starfsfólk er, því 

meiri er framleiðnin. Þetta leiðir að öllu jöfnu til þess að ánægja viðskiptavina eykst og 

hagnaður skipulagsheildarinnar einnig. Þess ber þó að geta að það getur tekið tíma fyrir 

hagnað, ánægju viðskiptavina og framleiðni að aukast og þó að hæfni starfsfólks hafi aukist 

þá er ekki útséð með það að aukinn hagnaður birtist fyrr en vikum eða mánuðum seinna 

(Speculand, 2005). 

Leiðtogar þurfa að hafa eftirfarandi atriði í huga þegar þeir eru að búa til stefnukortið 

og jafnvægis stigaspjaldið: 1) Huga þarf að því á stefnukortinu hvernig ein mæling getur 

haft áhrif á aðra mælingu, til dæmis getur þjálfun starfsfólks leitt til aukinnar framleiðni 

innan skipulagsheildarinnar. 2) Ekki má eingöngu styðjast við einn einangraðan 

mælikvarða þegar verið er að fara yfir mælingar heldur er mikilvægt að vera með nokkra 

mælikvarða. Þetta gefur mun betri yfirsýn yfir innleiðingarferlið. 3) Gæta þarf þess að til 

staðar sé ákveðið gangverk, ef mælingar fara úrskeiðis, þar sem að gripið verður til 

viðeigandi aðgerða ef þörf krefur. 4) Mikilvægt er að þróa mælingar sem hafa hvetjandi 

áhrif á starfsfólk. 5) Gæta þarf þess að mælikvarðarnir séu að mæla atriði er varða hina 

fjóru lykilþætti sem jafnvægis stigaspjaldið byggir á, það eru, fjárhagslegar mælingar, 

viðskiptavini, framkvæmd og lærdóm og þroska. 6) Mælingar þurfa að vera til staðar sem 

hvetja til teymisvinnu starfsfólks. 7) Tryggja verður að háttsettur einstaklingur innan 

skipulagsheildarinnar sé ábyrgur fyrir hverjum lykilþætti jafnvægis stigaspjaldsins. Þessi 

sami einstaklingur þarf að sjá til þess að starfsfólk sé að framkvæma réttar aðgerðir þannig 

að takmörkum skipulagsheildarinnar sé náð. 8) Mælingarnar þurfa að vera þannig úr garði 

gerðar að þær séu hluti af umbunar- og verðlaunakerfi skipulagsheildarinnar og ýti þannig 

frekar undir innleiðingu jafnvægis stigaspjaldsins og viðeigandi hegðun starfsfólks 

(Speculand, 2009). 

Margar skipulagsheildir grípa til þess ráðs að ráða ráðgjafa til þess að auðvelda 

samsetningu stefnukortsins og jafnvægis stigaspjaldsins. Ráðgjafinn tekur þá 

einstaklingsviðtöl við leiðtoga og starfsfólks til að fá sýn sem flestra á þau atriði sem þarf 

að huga að. Þegar viðtölum er lokið og eftir að ráðgjafi hefur klárað yfirferð sína á 

skipulagsheildinni, rekstri þess og nýju stefnunni þá getur vinna við drög að stefnukortinu 

hafist. Teymi leiðtoga hefur síðan tvo daga til að fara yfir þessi drög, oftast fer það fram á 

afviknum stað og teymið gerir þær betrumbætur sem þörf þykir á. Næstu tvær vikur liggja 

leiðtogar yfir stefnukortinu samhliða öðrum störfum og fara því næst aftur á afvikinn stað 

í tvo daga til að finna að minnsta kosti eina leið til að mæla hvert markmið stefnunnar og 
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finna út að hverju er stefnt og skilgreina hvenær innleiðingunni telst lokið (Speculand, 

2009).  

Að lokum þarf að skipta aðgerðum upp í tvö skref. Það fyrsta snýr að þeim aðgerðum 

sem þurfa að vera til staðar til þess að hægt sé að innleiða jafnvægis stigaspjaldið og gæti 

þá til dæmis snúið að því að finna nýja leið til að mæla ákveðin atriði. Annað skrefið snýr 

svo að þeim aðgerðum sem þurfa að vera til staðar svo að innleiðingin sé möguleg, en 

þessar aðgerðir byggja á rýni á mælingum eða markmiðum stefnunnar. Til dæmis má 

innleiða innan skipulagsheildarinnar skráningu á starfsánægju starfsfólks. Því næst þarf að 

hefjast handa við að innleiða jafnvægis stigaspjaldið sem leiðtogar geta nýtt sem ákveðið 

stjórnunartæki, en það felur í sér að leiðtogar taki af skarið og notfæri sér stigaspjaldið sem 

og endurskoði það reglulega. Háttsettir leiðtogar þurfa að vera fyrirmynd annarra leiðtoga 

sem og annars starfsfólks, og sýna fram á einstaka einbeitingu sína og úthald við 

framkvæmd og notkun jafnvægis stigaspjaldsins, ef ætlunin er að notkun þess eigi að nýtast 

skipulagsheildinni (Speculand, 2009).  

Þegar leiðtogar eru að setja saman stefnukortið og jafnvægis stigaspjaldið þurfa þeir að 

huga sérstaklega vel að því hvaða mælingar þeir velja sem og hvaða hegðun þessar 

mælingar eiga að ýta undir. Leiðtogar þurfa að geta borið kennsl á hvaða mælingar eru 

réttar og hvað mælingar eru rangar og þeir þurfa að gefa sér tíma í að hugleiða hvaða 

langtíma áhrif mælinga munu hafa á skipulagsheildina. Þannig þurfa leiðtogar að spyrja 

sig hvaða hegðunar þeir vænti að sjá frá starfsfólki þegar það tekur þessar mælingar í 

notkun. Stjórnendur þurfa jafnvel að ganga á milli starfsfólks og staðreyna hvort að 

hegðunin sem þeir vilja fá fram séu afleiðingar þessara mælinga. Mælingar eiga það 

nefnilega til að ýta ekki undir þá hegðun sem leiðtogar vænta að sjá og því þurfa leiðtogar 

að vanda valið vel á hvaða mælingar þeir setja fram og huga að afleiðingum þeirra. 

Leiðtogar þurfa því stöðugt að rýna í hegðun starfsfólk á meðan á mælingunum stendur. 

Leiðtogar þurfa einnig að gæta þess að mælingarnar séu ekki of flóknar því að ef að mæling 

reynist vera of flókin þarf ef til vill að taka upp nýja mælingu eða leggja hana algjörlega 

niður með tilheyrandi kostnaði og vandamálum. Leiðtogar þurfa jafnframt að hafa í huga 

hversu oft ætlunin er að mæla ákveðna einingu og að í flestum tilfellum borgar það sig að 

velja þægilegri og ódýrari leið til að mæla eininguna (Speculand, 2009).  

Verkleg stigaspjöld eru svokallað annað lag mælinga sem skipulagsheildir geta stuðst 

við til að stjórna innleiðingum. Þau eru notuð í styttri tíma heldur en stefnumiðaðar 

mælingar líkt og jafnvægis stigaspjaldið og þær fylgjast þannig með þeim áhrifum sem 

ólíkar skammtíma athafnir hafa á grunnstoðir skipulagsheilda. Verkleg stigaspjöld 
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skrásetja hvernig innleiðingin gengur og hvort að stefnt sé í rétta átt. Þau gefa færi á 

skrásetningu á mælanlegum markmiðum og áföngum, þau gera stjórnendum kleift að 

leiðrétta það sem betur mætti fara,  þau eru góð leið til að skýra frá markmiðum 

skipulagsheilda og þegar stuðst er við verkleg stigaspjöld þá reynast þau vera árangursrík 

leið til að verðlauna og umbuna starfsfólk (Speculand, 2005).  

Þegar kemur að innleiðingu breytinga út frá átta þrepum Stefnuvitans þá hefur 

innleiðing mælinga reynst vera eitt af erfiðasta þrepinu að innleiða. Ástæðan er sú að þótt 

auðvelt reynist að móta aðferðir til að mæla athafnir, þá er andstaða millistjórnenda við að 

rýnt verði reglulega í störf þeirra sem vegur mest. Því þarf að gæta þess þegar verið er að 

ræða og innleiða jafnvægis stigaspjaldið eða verkleg stigaspjöld að skilgreina nákvæmlega 

tilgang þeirra og hvernig ætlunin er að notast við þessi mælitæki innan 

skipulagsheildarinnar til að innleiða stefnuna (Speculand, 2005). 

6.5 Menning 

Menning (e. culture) er fimmta þrepið í Stefnuvitanum en samkvæmt Speculand (2009) má 

skilgreina menningu þannig að hún sé allt háttalag starfsfólks sem fer fram innan 

skipulagsheildarinnar. Þetta háttalag starfsfólks aðskilur eina skipulagsheild frá annarri, 

svo sem samkeppnisaðila, og mótar hegðun og viðhorf starfsfólks skipulagsheildarinnar 

(Speculand, 2009). Ólíkar menningar hafa þannig áhrif á hegðun starfsfólks og því þurfa 

leiðtogar skipulagsheilda að vera meðvitaðir um hvers lags menning er að þróast innan 

skipulagsheilda sinna. Menning innan skipulagsheildar hefur áhrif á hvernig starfsfólk 

vinnur vinnu sína, hvernig samskiptum við viðskiptavini er háttað og hvernig það tekur á 

vandamálum sem upp koma. Menning þarf að styrkja og styðja stefnuna sem ætlunin er að 

innleiða ef innleiðingin á að vera farsæl (Speculand, 2005). Hlutverk leiðtoga er þá að 

ganga úr skugga um að menning skipulagsheildar styðji við stefnuna, en ef raunin er ekki 

sú þá þurfa leiðtogar að búa til menningu sem styrkir innleiðinguna. Leiðtogar þurfa þannig 

að sjá til þess að menningin styðji þær gjörðir og þá hegðun sem starfsfólk er hvatt til að 

sýna, svo að innleiðingin gangi að óskum (Speculand, 2009). 

Ábyrgðin á því að breyta menningu skipulagsheildar til að styðja við innleiðingu nýrrar 

stefnu liggur oftast hjá framkvæmdastjóra og háttsettu leiðtogateymi 

skipulagsheildarinnar. Atriði sem þarf að hafa í huga eru þá til að mynda hvaða hegðun er 

vilji fyrir að starfsfólk taki upp og hvaða atriði í menningunni þurfa að taka breytingum til 

þess að innleiðingin gangi að óskum. Einnig þarf leiðtogateymið að kanna hvaða atriði eru 

til staðar innan skipulagsheildarinnar sem að styðja og hvetja til réttar hegðunar starfsfólks. 
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Að lokum þá þarf leiðtogateymið að skoða hvort að umbunar- og verðlaunakerfi 

skipulagsheildarinnar hvetji til þess að starfsfólk hegði sér á þann máta að það auðveldi 

innleiðingu stefnunnar (Speculand, 2009). 

Leiðtogar gætu þurft að breyta fjölmörgum þáttum innan skipulagsheildarinnar og 

skoða með gagnrýnum hætti ríkjandi siði og félagsleg norm innan skipulagsheildarinnar 

til að breyta menningunni og auðvelda innleiðingu nýju stefnunnar. Þetta felur meðal 

annars í sér að grandskoða jafnvel hversdagsleg atriði innan skipulagsheildarinnar í þeim 

tilgangi að breyta þeim þannig að þau ýti frekar undir innleiðingu stefnunnar (Speculand, 

2009). Leiðtogar þurfa þannig oft að breyta daglegum athöfnum starfsfólks þegar þeir eru 

að huga að menningunni (Speculand, 2005).  

Þegar ætlunin er að breyta hegðun starfsfólks innan skipulagsheildar þarf að breyta 

viðhorfi þeirra og nánasta umhverfi ásamt því að breyta grunngildum þess, en það er 

hægara sagt en gert. Gildi segja til um hvaða viðhorf einstaklingur hefur og viðhorfin hafa 

síðan áhrif á hegðun einstaklingsins. Þetta hefur síðan áhrif á frammistöðu 

skipulagsheildarinnar. Ef eitt af gildum skipulagsheildar er að leggja mikið upp úr þjónustu 

við viðskiptavini, þá ætti það að móta hvernig starfsfólk kemur fram við viðskiptavini, sem 

ætti að leiða af sér ánægðari viðskiptavini. Ef ætlunin er að innleiða gildi innan 

skipulagsheildar á farsælan máta og breyta hegðun starfsfólks þá þurfa leiðtogar að leiða 

með fordæmi. Ef innra gildið er til að mynda að sýna heilindi þá þarf leiðtoginn að sýna 

heilindi í verki með hegðun sinni. Þessa hegðun er þá hægt að kenna og hægt að ýta undir 

hana með umbun eða viðurkenningum af ýmsu tagi. Þegar gildi skipulagsheildar er 

sýnilegt í hegðun starfsfólks er ekki eingöngu hægt að mæla hegðunina heldur einnig 

stjórna henni með innræting gilda-módelinu (e. values inculcation model) (Speculand, 

2005).  

Innræting gilda-módelið skiptist í fjögur skref. Fyrsta skrefið er þá að bera kennsl á eða 

skoða ríkjandi gildi (e. values) og gæta þarf þess að gildin eru ekki fleiri en fjögur til sex 

talsins. Hlutverk gildanna er þá að afmarka hvar skipulagsheild er ekki tilbúin að slaka á 

kröfum sínum, og ættu þau að vera valin með jákvæðni að leiðarljósi og staðið við þau. 

Jafnframt eiga gildi að vera þannig gerð að auðvelt reynist að skýra frá þeim og þau eiga 

að snúa að innviðum skipulagsheildarinnar. Gildi skipulagsheildar eiga að vera sýnileg í 

hegðun starfsfólks og gildin þjóna líka því hlutverki að starfsfólk geti borið ásetning 

gildanna saman við raunverulega hegðun sem birtist innan skipulagsheildarinnar. Þegar 

starfsfólki er orðið ljóst mikilvægi gildanna er hægt að færa sig yfir í viðhorfin (Speculand, 

2005). 
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Annað skrefið snýr að breytingum á viðhorfi (e. attitudes) og hefst á því að einstaklingur 

finnur hjá sér skilning á því atriði sem um ræðir, en einstaklingur þarf líka að hafa til að 

bera þekkingu. Þannig þarf einstaklingur að vita af hverju gildin eru eins mikilvæg og þau 

eru og af hverju þessi tilteknu gildi voru valin. Einnig þarf einstaklingur að vita hvaða 

hegðun það er sem þarf að breyta og hvað áhrif breytta hegðunin mun hafa á afdrif 

skipulagsheildarinnar. Ef einstaklingur fær svo hvatningu frá samstarfsfólki sínu og beitir 

rökhugsun sinni þá mun hann sannfærast um að þessi gildi eru góð og þannig byrjar hegðun 

hans að breytast (Speculand, 2005).  

Þriðja skrefið varðar hegðun einstaklinga, en um leið og einstaklingur sýnir nýja hegðun 

þurfa leiðtogar að hvetja hann til að endurtaka hegðunina þar til hegðunin er orðin hluti af 

menningu og innviðum skipulagsheildarinnar. Leiðtogar þurfa síðan að framkvæma 

mælingar til að fylgjast með frammistöðu starfsfólks í kjölfar hegðunarbreytinga 

(Speculand, 2005).  

Fjórða skrefið fjallar um að frammistöðu skipulagsheildarinnar (e. organizational 

performance). Mælingarnar segja þá til um afleiðingar breyttrar hegðunar starfsfólks og 

geta gefið til kynna að einhverra leiðréttinga er þörf. Niðurstöðum mælinga er síðan deilt 

með starfsfólki og því gerð grein fyrir ef erfiði þeirra bætir stöðu skipulagsheildarinnar. 

Að þessum mælingum loknum þá þarf starfsfólk að fá reglulega viðurkenningu fyrir 

viðeigandi hegðun í formi umbunar eða viðurkenningar (Speculand, 2005). 

Eftir að búið er að bera kennsl á grunn gildi skipulagsheildar og búið er að breyta 

viðhorfum og hvetja til þess að starfsfólk sýni nýja hegðun þá getur skipulagsheildin hafið 

umbreytingu sína. Hlutverk leiðtoga er hér að styðja breytingarnar og hlúa að 

menningunni. Síðan þarf að gæta þess að kyndilberar og grúppíurnar finni fyrir nægum 

stuðningi og eru að framkvæma viðeigandi aðgerðir í þeim tilgangi að fá út réttar 

niðurstöður fyrir skipulagsheildina. Þetta mun gera það að verkum að innleiðing stefnunnar 

sé á réttri leið (Speculand, 2005). 

Breytingar á umhverfi starfsfólks er einnig mikilvægur þáttur í að auðvelda innleiðingu 

nýrrar stefnu. Með því að breyta umhverfinu gefst færi á því að breyta menningu 

skipulagsheildarinnar, en það er oft á tíðum auðveldara að breyta menningunni heldur en 

einstaklingunum sjálfum. Leiðtogar þurfa því að bjóða upp á umhverfi fyrir starfsfólk þar 

sem hvatt er til viðeigandi hegðunar og hlúð að henni. Tungumálanotkun getur einnig haft 

áhrif á nærtækt umhverfi og þar með talið hegðun einstaklinga. Ef breytingar eru gerðar á 

orðfæri starfsfólks gefur það til kynna að breytingar séu mögulegar á hegðun starfsfólksins 

sömuleiðis. Þegar verið er að innleiða nýja stefnu er því mikilvægt að starfsfólk skynji og 
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sjái breytingar á samfélagskerfi skipulagsheildarinnar. Því þurfa breytingarnar að vera á 

hversdagslegum atburðum innan skipulagsheildarinnar líkt og tölvupóstsendingum, 

fréttabréfum, símafundum, deildarfundum og ímynd skipulagsheildarinnar. Þegar 

starfsfólk verður vitni að þessu þá gefur það boðskap innleiðingarinnar aukið vægi 

(Speculand, 2005).  

Þegar kemur að innleiðingu stefna þá geta leiðtogar ekki gengið að því vísu að það sem 

hefur virkað áður í innleiðingarferli muni vera farsælt í dag, sökum aukins hraða við 

stefnumótunarferli skipulagsheilda. Því þurfa leiðtogar að vera viðbúnir því að skapa og 

innleiða nýjar stefnur mun oftar heldur en áður fyrr. Því skiptir það veigamiklu máli að 

leiðtogar séu sveigjanlegri í háttum, séu eftirtektarsamir og snarir í snúningum ef ætlunin 

er að innleiða nýjar stefnur með góðum árangri (Speculand, 2009). 

Af öllum átta þrepum Stefnuvitans er erfiðast að innleiða breytingar á menningu 

skipulagsheildar. Ástæðan er sú að menning varðar allt mögulegt innan 

skipulagsheildarinnar og því krefjast breytingar á menningu heilmikils erfiðis, einbeitingar 

og tíma frá leiðtogum en það reynist því miður mörgum leiðtogum ofviða (Speculand, 

2009).  

6.6 Ferli 

Sjötta þrep Stefnuvitans snýr að ferlum (e. process) innan skipulagsheilda. Oftar en góðu 

hófi gegnir ná góðar stefnur aldrei svo langt að verða að veruleika innan skipulagsheilda 

og má rekja ástæðuna til þess að ferlum eða kerfum innan skipulagsheildarinnar hefur ekki 

verið breytt á nokkurn hátt til að styðja við nýju stefnuna sem ætlunin er að innleiða. Því 

gerist það ósjaldan að starfsfólk vinnur að innleiðingu nýrrar stefnu með því að styðjast 

við gamla ferla, kerfi og skipulag sem gerir það að verkum að innleiðingin fellur um sjálfa 

sig (Speculand, 2009).  

Stefnuvitinn þjónar meðal annars því hlutverki að segja til um hvaða aðgerðir beri að 

framkvæma svo að innleiðing stefnu gangi að óskum. Þessar aðgerðir þurfa að vera 

samstilltar svo að skipulagsheildir nái árangri. Þetta heitir samstilling ferla (e. process 

alignment) og má skilgreina sem samsvörun milli þess sem einstaklingur segist ætla að 

gera, en það er þá innleiðing stefnunnar og þess hvað hann er raunverulega að gera, það er, 

þá ferlið sem hann er þátttakandi í. Innleiðing stefnu felur í sér að fara þarf yfir þau ferli 

sem eru við lýði, þannig að þau stefni í rétta átt og skili af sér nýju og fyrirsjáanlegu 

niðurstöðunum. Þetta krefst þess að stjórnendur hætti að einblína á dagsdaglegar athafnir 
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og spyrji sig hvort núverandi ferli styðji innleiðinguna og hvernig skipulagsheildin geti 

unnið á áhrifaríkari og skilvirkari hátt (Speculand, 2005). 

Í miðlungs til stórum skipulagsheildum er áætlað að um einn þriðji af ferlum sem eru 

til staðar innan skipulagsheildarinnar séu einskis virði og því er starfsfólk að sólunda einum 

þriðja hluta úr degi sínum. Þeir skapa ekki nein verðmæti fyrir hluthafa, reksturinn eða 

viðskiptavini með vinnu sinni. Við innleiðingu nýrrar stefnu er upplagt að útrýma vinnu 

sem felur ekki í sér neina verðmætasköpun sem og að endurhanna (e. redesign) ferli sem 

eru við lýði innan skipulagsheildarinnar. Þegar ferlar eru endurhannaðir hefur það áhrif á 

störf starfsfólks og gerir þeim kleift að skilja hverju það þarf að breyta í vinnunni til þess 

að innleiðingin gangi að óskum. Endurhönnun ferla getur jafnframt haft heilmikil áhrif á 

starfsánægju starfsfólks, ánægju viðskiptavina og tekjur skipulagsheildarinnar. 

Endurhönnun getur einnig dregið úr göllum og vinnslutíma vara. Þó ber að taka fram að 

endurhönnun ferla snýst ekki um að draga úr göllum eða bæta vinnslutíma, þessir þættir 

eru eingöngu afleiðingar þess að ferlar hafa verið endurbættir. Raunverulegi tilgangurinn 

er að auka tekjur skipulagsheildarinnar. Hlutverk leiðtoga við endurhönnun ferla er þríþætt. 

Í fyrsta lagi þarf leiðtogi að sýna framtaki starfsfólks stuðning með því að taka að sér að 

minnsta kosti eitt endurhönnunar-verkefni. Í öðru lagi þarf leiðtoginn að bjóða starfsfólki 

upp á umhverfi þar sem eru tækifæri  til þess að bæta ferla og í þriðja lagi þarf leiðtoginn 

að sjá til þess að hverju ferli fylgi möguleikinn til að fylgjast með mögulegum 

fjárhagslegum ávinningi sem verður af endurhönnuninni (Speculand, 2009). 

Ef ætlunin er að bæta ferla innan skipulagsheildar er óþarfi fyrir stjórnendur að finna 

upp hjólið heldur er skynsamlegra að styðjast við aðferðir Sex sigma (e. six sigma). Sex 

sigma er skipulögð nálgun sem hefur það að markmiði að bæta frammistöðu 

skipulagsheilda, mestmegnis  út frá bættum mælingum og ferli skipulagsheildarinnar. 

Bridges Business Consultancy Int. mælir með að styðjast við eftirfarandi sjö aðferðir Sex 

sigma: Fyrsta aðferðin er þá áhersla á tengsl við hagnað og tap, en aðalatriði er að 

fjárhagslegur ávinningur skipulagsheildar sé tilgreindur fyrirfram. Einnig er mikilvægt að 

mælingar séu til staðar til að rekja atriði er varða galla í vörum, ferlistíma og fjárhagslegar 

niðurstöður. Önnur aðferðin er skipulagt ferli til endurbóta en það þarf að vera til staðar 

svo að hægt sé að taka á ferlum sem skaða hag skipulagsheildarinnar eða viðskiptavinarins. 

Gott er að styðjast sig við viðskiptavina-módel sem gengur undir nafninu DMAIC en þessi 

skammstöfun stendur fyrir: D: Skilgreina tækifærin og hvað er viðskiptavininum mikilvægt 

(e. define opportunities), M: Frammistaða mæld (e. measure performance) og svör fengin 

við því hvernig skipulagsheildin er að standa sig gagnvart viðskiptavinum. A: Greina 
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sóknarfæri (e. analyze opportunity) og leita svara við því hvað er að fara úrskeiðis. I: 

Bæting frammistöðu (e. improve performance), hér er unnið að því að skilgreina hvaða 

þarf að bæta. C: Hafa stjórn á frammistöðu (e. control performance) starfsfólks þannig að 

niðurstöður verði jákvæðar (Speculand, 2005).  

Þriðja aðferðin fjallar um mælingarkerfi og notkun afdráttarlausra talna (e. 

measurement systems-and use of absolute numbers) en sex sigma ýtir undir bætta 

frammistöðu skipulagsheilda með því að bjóða upp á skýrar mælingar og skýr markmið til 

að stefna að til að ná betri árangri. Frammistaðan er mæld í afdráttarlausum tölum, ekki í 

prósentum eða hlutföllum. Fjórða aðferðin byggist á stökkbreytingum eða stigvaxandi 

breytingum (e. quantum versus incremental process changes). Til að minnka líkur á að 

breytingaferli misheppnist þá setur sex sigma fram ákveðna aðferð sem byggir á því að 

samtvinna stórar stökkbreytingar og stigvaxandi breytingar. Þannig þurfa stjórnendur að 

sjá til þess að stórar og smávægilegar breytingar eigi sér stað á sama tíma í þeim tilgangi 

að breytingaferlið verði farsælt (Speculand, 2005). 

Fimmta aðferðin snýr að samsetningu hörðu og mjúku hliðanna. Ef ætlunin er að 

endurhanna ferla þarf að huga að því að halda jafnvægi milli þess að takast á við málefni 

starfsfólks og takast á við ferlanna. Mikilvægt er að blanda saman hörðu og mjúku hliðum 

viðskiptanna, það er, tölum og tilfinningum, ferli og starfsfólki. Jafnvægi er náð með því 

að greina starfsfólki frá því hverju á að breyta og hvernig starfsfólk muni hagnast á því, 

með því að útskýra fyrir starfsfólki hvað er ætlast til að það geri öðruvísi í nýju ferli, með 

því að stjórnendur gefa sér tíma til að útskýra hvers vegna breytingar á ferlinu standa yfir 

og með því að starfsfólk fái þá þjálfun og tæki sem gerir þeim kleift að inna sína vinnu vel 

af hendi. Hér skipta því útskýringar, samskipti og þjálfun miklu máli til að jafnvægi innan 

skipulagsheilarinnar sé náð. Ef endurhönnun ferla er stórvægileg þá er mikilvægt að gefa 

sér mun meiri tíma en ella við að undirbúa innleiðingu breytinga (Speculand, 2005). 

Sjötta aðferðin fjallar um að áhersla þarf að vera á viðskiptavini. Öll ferli snúast um 

viðskiptavini, frá byrjun til enda. Þegar verið er að skoða ferli þá þarf alltaf að hafa í huga 

af hverju er verið að framkvæma eitthvað og hvort að það auki virði fyrir skipulagsheildina 

eða viðskiptavininn. Viðskiptavinur getur verið hver sá sem þarf á þjónustu einstaklings 

að halda, hann getur verið innanhús, til dæmis samstarfsmaður eða stjórnandi, eða utanhús 

eins og viðskiptavinur sem kaupir vöru af skipulagsheildinni. Með því að leggja áherslu á 

hlut viðskiptavina við endurhönnun ferla þá munu niðurstöðurnar taka mun betur mið af 

þörfum viðskiptavinanna og auka virði fyrir þá (Speculand, 2005). 
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Sjöunda aðferðin snýr að stuðningi/grunnstoðum (e. supporting/infrastructure). 

Mikilvægt er að grunnstoðir skipulagsheildarinnar styðji við endurhönnun ferla og ef 

ætlunin er að standa vel að endurhönnuninni þá þurfa eftirfarandi fimm þætti að vera til 

staðar: Í fyrsta lagi þarf að vera svokallaður verkefna meistari (e. project champion) en það 

er sá einstaklingur sem hefur hagsmuna að gæta í að sjá endurhönnunina ganga vel. Þetta 

getur til dæmis verið háttsettur stjórnandi sem fer fyrir breytingunum bæði í orði og á borði. 

Þessi einstaklingur sér ekki eingöngu um endurhönnunina heldur líka innleiðingu 

breytinganna, en endurhönnun ferla er um einn þriðji heildarvinnunnar við að koma nýrri 

stefnu á, á meðan innleiðingin tekur tvo þriðju tímans, eins og áður hefur komið fram 

(Speculand, 2005). 

Í öðru lagi þarf að vera nefnd æðri stjórnenda (e. corporate steering committee) sem 

samanstendur af æðri stjórnendum skipulagsheildarinnar og hlutverk þeirra er að bera 

ábyrgð á og hvetja endurhönnunarteymið (e. redesign team) áfram. Hlutverk nefndarinnar 

er meðal annars að veita aðstoð sína, miðla breytingunum áfram, sýna teyminu stuðning, 

ýta hindrunum úr vegi, þjálfa og leiða teymið áfram í ferlinu (Speculand, 2005). 

Í þriðja lagi þarf að vera verkefna leiðbeinandi (e. project facilitator), en það er 

einstaklingur sem leiðir og auðveldar endurhönnunarteyminu að komast í gegnum 

verkefnið. Þessi leiðbeinandi þarf að hafa hlotið þjálfun í þeirri hæfni sem þetta tiltekna 

verkefni krefst og vera fær um að leiða teymið giftusamlega áfram. Í fjórða lagi verður að 

vera til staðar teymis-leiðtogi  (e. team-leader), en hann er oftast kyndilberi sem mun eyða 

um það bil þremur mánuðum í 50 prósent stöðu við endurhönnun verkefnisins að öllu 

jöfnu. Þessi kyndilberi hefur leiðtogahæfileika frá náttúrunnar hendi og farnast vel sem 

verkefnastjóri. Miklu máli skiptir að réttur einstaklingur sé valinn því að leiðtoginn hefur 

áhrif á hvernig teyminu gengur í endurhönnunarvinnunni (Speculand, 2005). 

Í fimmta lagi þarf að vera endurhönnunarteymi sem samanstendur af kyndilberum því 

að endurhönnun krefst besta starfsfólksins til að endurhönnunin gangi vel. Gott er að huga 

að því hvernig eigi að verðlauna teymið fyrir vinnuna sem það hefur lagt á sig við 

endurhönnunina. Ekki hefur ávallt reynst gott að umbuna með peningum heldur reynist 

oftar mun betra að gefa gjöf sem hugsun hefur verið lögð í. Þannig sjá teymismeðlimir að 

teymis-leiðtoginn hefur lagt vinnu í að sýna þakklæti og kann að meta það erfiði sem 

teymismeðlimir hafa lagt á sig (Speculand, 2005).  

Við þetta má bæta að Speculand (2009) fjallar í bók sinni Beyond Strategy um 

stefnumiðaða endurhönnun ferla-aðferðina eða SPR (e. strategic process redesign) sem 

samþættar bestu aðferðir Sex sigma-aðferðarinnar sem greint var frá hér að ofan, lærdóm 
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sem má draga frá innleiðingarferlum, hvort sem þau eru farsæl eða misheppnuð og aðra 

endurhönnunaraðferðafræði. Þannig sameinar stefnumiðuð endurhönnun ferla-aðferðin 

verkefnastjórnun og aðferðir við endurhönnun ferla og styðst við þverfaglega kortlagningu 

ferla í þeim tilgangi að gera endurhönnunarteymi farsæl. Þegar notuð er SPR aðferðin þá 

fást niðurstöður sem eru stigvaxandi og mælanlegar, og ætti að fækka þeim skiptum sem 

spurningar er varða endurhönnunarferli koma upp. Þetta kemur í veg fyrir óþarfa 

tímaeyðslu og gerir skipulagsheildinni kleift að halda áfram vinnu sinni við 

endurhönnunina (Speculand, 2009). 

Leiðtogar þurfa ekki að sökkva sér djúpt ofan í stefnumiðaða endurhönnunar ferlið, það 

er hlutverk starfsfólks að endurhanna ferla tengdum vinnu sinni. Hlutverk leiðtoga er hins 

vegar að aðstoða í upphafi við að sjá til þess að réttir einstaklingar séu þátttakendur í 

endurhönnunarferlinu, það er, kyndilberar. Einnig aðstoða leiðtogar við að velja réttu ferla 

til endurhönnunar og eins og komið hefur fram hér að ofan, að vera í forsvari fyrir að 

minnsta kosti eitt endurhönnunarverkefni. Leiðtogum ber síðan að styðja innleiðingu þeirra 

aðgerða er tengjast endurhönnun ferlanna, en þetta reynist ávallt vera stærsta áskorunin 

þegar tekið er til við að endurhanna ferla innan skipulagsheildar (Speculand, 2009).  

6.7 Eftirfylgni 

Eftirfylgni (e. reinforce) er sjöunda þrep Stefnuvitans og snýr að því að mikilvægt er fyrir 

stjórnendur að styrkja þá hegðun sem þeim þykir æskileg, svo að unnið sé áfram að 

innleiðingu stefnunnar, því það er starfsfólkið sem vinnur að innleiðingunni, ekki 

skipulagsheildin sjálf (Speculand, 2005). Alloft taka skipulagsheildir upp nýjar stefnur en 

gera engar breytingar á því hvernig starfsfólki er umbunað fyrir að sýna viðeigandi hegðun 

við innleiðingu stefnunnar. Því miður breytir starfsfólk þá sjaldnast aðgerðum eða hegðun 

sinni jafnvel þótt að viðeigandi vísar að frammistöðu (e. key performance indicator) séu 

til staðar og breytingar hafi jafnframt verið gerðar á mælingum. Ef að styrking starfsfólks 

hefur ekki verið samstillt við þær niðurstöður sem óskað er eftir að nýja stefnan leiði af 

sér, þá mun innleiðingin að öllum líkindum falla um sjálfa sig. Því er það mjög brýnt að 

það sé samræmi á milli verðlauna eða umbuna starfsfólks og þá þeirra nýju aðgerða eða 

hegðunar sem starfsfólk sýnir (Speculand, 2009).  

Góð regla fyrir leiðtoga er að styrkja jákvæða hegðun starfsfólks með því að viðurkenna 

(e. recognition) eða umbuna (e. reward) fyrir æskilega hegðun (Speculand, 2005). 

Speculand (2009) skilgreinir umbun sem fjárhagslega eða allt sem gæti komið fram á 

launaseðli einstaklings en viðurkenningu ótengda fjármunum (Speculand, 2009). Dæmi 
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um viðurkenningu er þá hvatning eða hrós, klapp á bak, dekur eða jafnvel 

viðurkenningarskjal (Speculand, 2005). Almennt er ekki er mælt með því að nota reiðufé 

til að umbuna starfsfólki skipulagsheildar sem staðsett eru innan þróaðra hagkerfa. Þetta 

starfsfólk finnur sig ekki knúið til að sýna fram á rétta hegðun, eða framkvæma réttar 

aðgerðir, fyrir nokkrar auka krónur þar sem lífsgæði þeirra eru upp til hópa ágæt 

(Speculand, 2009).  

Hins vegar virðist besta leiðin til að hvetja ofangreint starfsfólk að þakka því einfaldlega 

fyrir vel unnin störf. Ástæðan er sú starfsfólk vill gjarnan fá það á tilfinninguna að það sé 

að leggja sitt af mörkum heildinni til góða, sem það gæti ekki gert eins síns liðs. Þegar 

starfsfólk fær svo þakkir fyrir erfiði sitt, staðfesta þakkirnar upplifunina (Speculand, 2009). 

Verðlaun líkt og hrós eða sérvalin gjöf geta skapað innri vellíðan starfsfólks á þann máta 

sem fjármunir geta ekki (Speculand, 2005). Umbun með fjármunum getur líka haft 

neikvæðar afleiðingar ef einstaklingur hefur lagt hart að sér við vinnu sína en telur sig ekki 

hafa fengið greitt í samræmi við erfiði sitt. Í löndum með vanþróað hagkerfi hefur hins 

vegar reynst best að hvetja starfsfólk með peningum (Speculand, 2009).  

Skoða þarf hæfni einstaklinga með tilliti til umbunar og verðlauna og það er hlutverk 

leiðtoga að sjá til þess að allt starfsfólk hafi nauðsynlega þekkingu og færni þegar tekin er 

upp ný stefna innan skipulagsheildarinnar. Starfshæfni-stjórnun (e. competency 

management) snýr þá að því að samhæfa heildarmarkmið skipulagsheildar við þekkingu 

og færni einstaklinga og er gjarnan stofnaður starfshópur sem gaumgæfir þessi atriði. 

Yfirleitt er alltaf umbunað og viðurkennt fyrir vel unnin störf innan skipulagsheildar á 

sama máta, en hæfni sem er krafist af starfsfólki getur verið ólík eftir deildum, jafnvel eftir 

hverjum og einum einstaklingi innan skipulagsheildarinnar. Hæfni má skilgreina sem 

hæfileika og færni tengdum atferli einstaklinga, sem hægt er að mæla, sjá og kenna. 

Mikilvægt er að einstaklingur búi yfir vissum hæfileikum og færni ef hann á að standa sig 

vel. Hæfni má skipta í tvo hluta; starfstengda þætti (e. job factors) og persónulega þætti 

(e. personal factors). Persónulegir þættir byggja á ákveðnum innri eiginleikum 

einstaklings sem eru honum nauðsynlegir ef hann á að inna starfið vel af hendi. 

Starfstengdir þættir snúa hins vegar að þeirri færni sem einstaklingur þarf að hafa að bera 

til að geta skilað afköstum við vinnu sína (Speculand, 2009). 

Leiðtogar þurfa að koma á laggirnar starfshópi (e. task force) samansettum af 

mannauðsstjórum og framlínu-stjórnendum með það að markmiði að rýna í hvernig 

skipulagsheildin umbunar og verðlaunar sitt starfsfólk. Starfshópurinn leitar svara við því 

hvaða hegðun og aðgerðir starfsfólk þurfa að innleiða hjá sér til þess að skipulagsheildin 
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nái markmiðum sínum með nýju stefnunni. Einnig þarf starfshópurinn að skoða núverandi 

umbunar- og verðlaunakerfi skipulagsheildarinnar og sjá hvernig það hefur áhrif á hegðun 

og aðgerðir starfsfólks. Að lokum þarf starfshópurinn að skoða hverju má breyta í 

umbunar- og verðlaunakerfi skipulagsheildarinnar. Tillögur starfshópsins eru lagðar fyrir 

nefnd stjórnenda og hún velur og útdeilir síðan þeim aðgerðum sem þeir telja eiga mest 

erindi við viðeigandi leiðtoga (Speculand, 2009). 

Ekki eru allir einstaklingar innan skipulagsheildar jafn hliðhollir breytingunum, og 

getur skuldbindingin þeirra líka oltið á aðstæðunum á tilteknum tíma. Skipta má 

einstaklingum upp í fimm flokka eftir skuldbindingu þeirra, fyrsti flokkurinn eru 

einstaklingar sem má kalla þeir sem óska sér (e. wishers) en skuldbinding þeirra er það lítil 

að þeir tjá sig um hvað þeir vilja framkvæma, en gera svo ekki neitt til að láta óskir sínar 

rætast. Næsti flokkur heitir þeir sem vona (e. hopers), þeir eru aðeins skuldbundnari en 

ofangreindi flokkurinn og átta sig á því að þeir þurfa að framkvæma eitthvað, en þegar þeir 

átta sig á því hætta þeir við framkvæmdina. Þriðji flokkurinn er þeir sem myndu vilja (e. 

likers) og hafa þeir til að bera meiri skuldbindingu en hinir tveir flokkarnir. Þessir 

einstaklingar vilja af einlægni breytast og geta skýrt hvers vegna. Aðeins örfáum þessara 

einstaklinga tekst hins vegar að breyta sér, hinum farnast ekki eins vel því að kostirnir við 

að breytast eru ekki nógu fýsilegir til þess að þeir breyti hegðun sinni. Fjórði flokkurinn er 

þeir sem reyna (e. tryers), þessir einstaklingar skynja hverju þeir þurfa að breyta og setja 

sér jafnvel tímatakmörk til að hefja breytingarnar. Hins vegar verða breytingarnar ekki að 

veruleika, því þeir framkvæma ekki það sem til þarf til að breyta, þeir eru ansi nálægt því 

en samt tekst þetta ekki hjá þeim. Fimmti og síðasti flokkurinn er svo þeim sem langar (e. 

wanters), þetta eru einstaklingarnir sem komast næst því að breytast og sumum tekst það 

jafnvel. Flestir einstaklingar finna sér hins vegar alltaf afsökun fyrir því að framkvæma 

ekki breytingarnar (Speculand, 2005). 

Kyndilberar eiga, ólíkt þeim sem falla inn í ofangreinda flokka, auðvelt með að ganga 

breytingunum á hönd, og ástæðan er ef til vill sú að ánægjan sem þeir fá út úr niðurstöðum 

breytinganna vegur meira heldur en óþægindin sem fylgja af því að taka þátt í 

breytingaferlinu. Þegar ánægja vegur þyngra en óþægindi munu einstaklingar grípa til 

aðgerða. Ástæðuna má rekja til þess að einstaklingar ganga breytingaferlinu á hönd. Ef 

einstaklingur á að vera tilbúin til að taka þátt í breytingunum af krafti þarf að vera til staðar 

hjá honum skilningur á hlutverki sínu í yfirvofandi breytingaferli. Ef einstaklingar trúa á 

tilgang skipulagsheildarinnar virðist þeir vera tilbúnir að breyta hegðun sinni ef það þjónar 

hag heildarinnar (Speculand, 2005). 
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Speculand (2009) ræðir lykilstarfsemi innan skipulagsheildar sem hefur áhrif á 

skuldbindingu starfsfólks gagnvart skipulagsheildinni, en þetta kallast hringrás 

skuldbindingar starfsfólks (e. employee engagement cycle). Á mynd 4 má sjá hvernig 

hringrásin skiptist í sjö þætti. 

 

Mynd 4. Hringrás skuldbindingar starfsfólks (Speculand, 2009, bls. 105). 

Fyrsti þátturinn fjallar um ráðningar og uppsagnir og snýr að því að ráða eingöngu 

starfsfólk með viðhorf sem gagnast innleiðingu stefnunnar. Sömuleiðis að segja 

einstaklingum upp störfum sem draga úr eða skemma fyrir innleiðingu stefnunnar. Annar 

þátturinn snýr að kynningu á skipulagsheildinni fyrir nýju starfsfólki og hvernig hún getur 

haft jákvæð áhrif á upplifun starfsfólks af henni. Þjálfun er þriðji þátturinn og gengur út á 

að bjóða upp á viðeigandi, sérhæfða og hnitmiðaða þjálfun sem hæfir hverjum og einum 

einstaklingi. Fjórði þátturinn er svo mælingar á frammistöðu einstaklinga, en þá eru 

einstaklingar hvattir til að standa sig vel í vinnunni með því að bera frammistöðu þeirra 

saman við atriði sem þykja mikilvæg innan skipulagsheildarinnar. Fimmti þátturinn er svo 

endurgjöf en starfsfólk fær þá reglulega endurgjöf á frammistöðu sína frá nánasta 

yfirmanni sínum. Sjötti þátturinn er rýni en þá rýnir nánasti yfirmaður í frammistöðu 

einstaklings að minnsta kosti tvisvar sinnum á ári. Sjöundi og síðasti þátturinn er svo 

umbun og verðlaun starfsfólks sem byggir á frammistöðu og hæfni einstaklings 

(Speculand, 2009). 
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Viðurkenning stjórnenda kemur í kjölfar þess að starfsfólk hegðar sér æskilega og tekur 

réttar ákvarðanir. Þessi viðurkenning getur verið jákvæð eða neikvæð, hún getur átt sér stað 

strax eða í framtíðinni og hún getur verið ákveðin eða óákveðin. Einstaklingurinn sem 

ákvarðar hvort viðurkenningin sé jákvæð eða neikvæð er sá sem tekur við 

viðurkenningunni, ekki einstaklingurinn sem verðlaunar eða viðurkennir hegðunina. 

Ástæðan fyrir þessu er að allir einstaklingar eru ólíkir og það sem að einn einstaklingur 

álítur vera hvatningu getur annar einstaklingur túlkað á annan veg (Speculand, 2005) 

Einstaklingur getur fengið viðurkenningu fyrir góða hegðun sína strax eða í nánustu 

framtíð. Skipulagsheildir sem búa yfir góðu umbunar- og verðlaunakerfi bjóða upp á bæði 

skjóta viðurkenningu sem og viðurkenningu í nánustu framtíð. Skjót viðurkenning getur 

þá verið þegar einstaklingur innan skipulagsheildarinnar stendur sig vel í 

innleiðingarferlinu og fær þá lítinn bangsa sem er stillt upp á skrifborði hans. Þessi skjóta 

viðurkenning ýtir undir áframhaldandi góða hegðun og hvetur einstakling til að endurtaka 

þessa hegðun. Síðan keppist starfsfólk um að vinna inn bangsa og á þriggja mánaða fresti 

er þá haldið happdrætti og því fleiri bangsa sem starfsfólk á, því meiri líkur á því að það 

vinni til verðlauna. Viðurkenning í framtíðinni getur verið byggð á árlegu 

frammistöðumati einstaklings, en gallinn við þessa aðferð er að verðlaunin koma gjarnan 

löngu eftir að viðeigandi hegðun var sýnd og byggist jafnframt oftast á frammistöðu 

einstaklings á síðastliðnum þremur mánuðum frekar en árinu öllu (Speculand, 2005). 

Viðurkenningar geta verið ákveðnar eða óákveðnar, það er að segja, þegar einstaklingur 

sýnir fram á nýja hegðun getur viðurkenningin verið óákveðin og þá er ekki víst að 

einstaklingurinn haldi áfram að sýna hegðunina. Ef viðurkenningin er ákveðin eru mun 

meiri líkur á að hún muni hafa varanleg áhrif á hegðun einstaklingsins. Viðurkenningin 

getur líka verið í formi jákvæðar styrkingar sem ýtir undir nýja hegðun eða neikvæðar 

styrkingar, en hún dregur úr núverandi hegðun einstaklings. Þannig stöðvar neikvæð 

styrking slæma hegðun en gallinn er sá að hún hvetur heldur ekki einstaklinga til að sýna 

fram á nýja og bætta hegðun. Ákjósanlegast væri fyrir stjórnendur að finna jafnvægi milli 

jákvæðrar og neikvæðrar styrkingar og ákveðinnar og óákveðinnar viðurkenningar 

(Speculand, 2005). 

Farsæl innleiðing stefnu krefst samstillingar milli hæfni einstaklinga innan 

skipulagsheildar, umbunar og verðlauna, skuldbindingar starfsfólks og mælinga. Þegar 

þetta virkar sem skyldi geta viðeigandi athafnir og hegðun einstaklinga fest sig í sessi. 

Leiðtogum ber að sjá til þess að þessi samstilling geti orðið að raunveruleika og sýna 
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starfsfólki hvatningu og stuðning til að framkvæma og innleiða aðgerðir og hegðun sem 

nýja stefnan krefst til þess að vera giftusamleg (Speculand, 2009). 

Eftirfylgni er viðkvæmasta þrepið að eiga við í Stefnuvitanum. Ástæðan er sú að ef 

leiðtogi fer rangt að einhverju er varðar styrkingu eða skort á styrkingu á hegðun 

starfsfólks, getur það leitt til þess að innleiðingarferlið muni ekki ganga upp (Speculand, 

2009). 

6.8 Rýni 

Áttunda og síðasta þrep Stefnuvitans fjallar um rýni (e. review) en meðan innleiðing nýrrar 

stefnu stendur yfir innan skipulagsheildar þarf stöðugt að rýna í innleiðingarferlið 

(Speculand, 2005). Líkurnar á að leiðtogum takist að innleiða nýja stefnu á farsælan hátt 

án þess að gaumgæfa það jafnóðum eru mjög litlar. Leiðtogar þurfa að vera meðvitaðir um 

að það sem lítur vel út á pappír getur reynst erfitt að framkvæma í raunveruleikanum og 

því gæti verið þörf á aðlaga stefnuna í takt við þetta (Speculand, 2009). Stöðug rýni tryggir 

að skipulagsheildin sé að stefna í rétta átt og að starfsfólk sem og stjórnendur séu að læra 

af velgengni sinni og mistökum. Ef stuðst er við stöðuga rýni mun það verða til þess að 

stjórnendur gera það sem þeir segjast ætla að gera þegar ætlunin var að gera það, og 

líkurnar aukast á því að afleiðingarnar verði jákvæðar og réttar fyrir skipulagsheildina 

(Speculand, 2005). Hins vegar er algengt í mörgum skipulagsheildum að endurskoða 

eingöngu innleiðinguna og stefnuna tvisvar á ári, sem er hvorki nægilega yfirgripsmikið 

né nógu oft (Speculand, 2009).  

Stefnumiðuð rýni á innleiðingu (e. strategic implementation reviews) eða SIR er 

áhrifamikið tæki sem getur gert skipulagsheild kleift að ná því takmarki að vera ein af þeim 

úrvals skipulagsheildum sem ná að innleiða stefnu með góðum árangri. Markmið með SIR 

er að fara reglulega yfir aðgerðir innan skipulagsheildarinnar og ganga úr skugga um að 

æskilegum niðurstöðum sé náð. Heildarstefnan er skoðuð og hún betrumbætt þar sem þess 

er þörf á þriggja mánaða fresti, á tveggja klukkustunda löngum skipulögðum fundum sem 

haldnir eru af leiðtogum skipulagsheildarinnar (Speculand, 2005). Þess á milli þurfa 

leiðtogateymi að hittast á tveggja vikna fresti til þess að ræða ólík atriði stefnunnar. Þetta 

gerir að verkum að þegar komið er að heildar-yfirferðinni á stefnunni þriðja hvern mánuð, 

hafa leiðtogar kynnt sér allar hliðar innleiðingarinnar. Jafnframt ætti þetta að tryggja að 

allt starfsfólk sýnir viðeigandi hegðun og framkvæmi réttar aðgerðir. Kostirnir við 

fundarhöld leiðtoganna á tveggja vikna fresti eru meðal annars þeir að með því eru þeir að 

sýna öðru starfsfólki fram á hversu mikilvæg nýja stefnan er. Annar kostur er að áherslan 
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hjá leiðtogum færist frá því að ræða um atriði tengdum rekstri skipulagsheildarinnar yfir 

að ræða í auknum mæli um málefni er varða innleiðingu stefnunnar. Þriðji kosturinn við 

þessa tíðu fundi eru þeir að nýja stefnan á þá meiri möguleika á að breiðast út um alla 

skipulagsheildina. Fjórði kosturinn er svo sá að stefnan er alltaf ofarlega í huga leiðtoganna 

þar sem hún er ítrekað til umræðu. Að lokum þá er fimmti kosturinn sá að á fundunum 

gefst leiðtogum kostur á því að leysa úr þeim vandamálum sem koma upp er varða stefnuna 

(Speculand, 2009).  

Mikilvægt er að hafa í huga að aðstæður breytast þegar að kemur að innleiðingu nýrrar 

stefnu og þá þarf að aðlaga stefnuna að nýjum aðstæðum. SIR nýtist líka til þess að bera 

kennsl á og taka á smávægilegum vandamálum áður en að þau verða óviðráðanleg. Þannig 

er hægt að framkvæma réttar aðgerðir og halda innleiðingunni í réttum farvegi (Speculand, 

2009) 

Skipta má upp meginreglum stefnumiðaðrar rýni á innleiðingu, SIR, í þrennt: Í fyrsta 

lagi þarf að vera til staðar gegnsæi þegar koma þarf upplýsingum áleiðis til starfsfólks. 

Upplýsingar sem koma fram í rýninni þurfa að vera jarðbundnar og skýrar og innihald 

upplýsinganna verður að vera gagnlegt, tímabært og nákvæmt. Því hreinskilnari og opnari 

sem gagnrýnin er því meiri líkur eru á að innleiðingin verði farsæl. Í öðru lagi þurfa 

stjórnendur að hafa tiltrú (e. confidence) á tölum sem koma fram í gagnrýninni og því þurfa 

allar tölur sem koma fram að vera áreiðanlegar. Ef svo er ekki, er hættan sú að leiðtogarnir 

munu byrja að efast um innnleiðinguna og jafnvel missa trúna á mikilvægi hennar í heild. 

Í þriðja lagi þá skiptir ábyrgð máli og er starfsfólk hvatt til að taka ábyrgð á vinnu sinni. 

Þetta fer fram með þeim hætti að hæfur leiðtogi fer yfir þær aðgerðir sem ákveðið var að 

framkvæma á síðasta fundi og sér til þess að starfsfólk standi við það sem það sagðist ætla 

að gera (Speculand, 2005). 

Markmið stefnumiðaðrar rýni á innleiðingu eru síðan tíu talsins: 1) Að bera kennsl á 

hvaða breytingar þurfa að verða á innleiðingarferlinu sem og á aðstæðum. 2) Tryggja 

áhrifaríka innleiðingu aðgerða með því að fylgjast með aðgerðum jafnt sem afleiðingum 

þessara aðgerða. 3) Gæta að því að æðri stjórnendur séu meðvitaðir um innleiðinguna og 

að innleiðingin verði þannig hluti af langtíma markmiðum skipulagsheildarinnar. 4) 

Viðhalda einfaldleika með því að koma á framfæri á skýran og gagnorðan hátt viðeigandi 

upplýsingum og koma þannig í veg fyrir að málin flækist of mikið. 5) Ganga úr skugga 

um að raunsæi sé til staðar í markmiðum og rýni. Þannig er frammistaða reglulega borin 

saman við markmið skipulagsheidarinnar og ef þess reynist þörf, þá er aðgerðum breytt í 

samræmi við ríkjandi markmið. 6) Að bera kennsl á aðrar hugmyndir sem koma upp á 
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meðan innleiðing nýju stefnunnar stendur yfir. 7) Hlutleysi er viðhaldið innan 

skipulagsheildarinnar með því að halda SIR fundi og á þeim fundum eru ákvarðanir sem 

teknar eru byggðar á gögnum, staðreyndum og innsæi leiðtoga. 8) Múrar brotnir niður 

innan skipulagsheildarinnar með stöðugu upplýsingaflæði og rýni. Þannig eykst skilningur 

leiðtoga og starfsfólks á umhverfi og heildarsýn skipulagsheildarinnar ásamt skilningi á 

því hvaða atriði eða aðgerðir hafa forgang í öðrum deildum skipulagsheildarinnar. 9) 

Aðstæður skapast til lærdóms með því að deila mistökum og velgengni starfsfólks hvort 

með öðru. Afleiðingar þessa eru að skipulagsheildin þroskast og þróast ennþá frekar. 10) 

Langtíma velgengni skipulagsheildar gerð möguleg, en SIR gerir það að verkum að 

skipulagsheildir sjái fyrir endanum á innleiðingunni (Speculand, 2005). 

Að lokum má nefna að SIR, stefnumiðuð rýni á innleiðingu, er skipt í fimm hluta: Fyrsti 

hlutinn snýr að því að rýnt er í þau atriði sem ætlunin er að afhenda (e. review the 

deliverable). Þá þarf að útskýra nákvæmlega hver staðan á aðgerðum í innleiðingunni er, 

hvort eitthvað þurfi að bæta og hvernig ætlunin sé að taka á áskorunum í framtíðinni.  

Annar hlutinn fjallar um að fylgst er með þeim atriðum sem geta haft áhrif á innleiðinguna 

(e. strategic landscape) og þannig er rýnt í breytingar á skipulagsheildinni, 

hagsmunaaðilum og nánast umhverfi. Hér er verið að skoða heildarmyndina og þetta gefur 

skipulagsheildum færi á að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Þriðji hluturinn lýtur að því 

að mikilvægir þættir í velgengni innleiðingarinnar eru metnir (e. critical success factors 

assessment). Áskoranir og lykilþættir í innleiðingaferli eru ákvarðaðir og hvort að þeir 

muni ýta undir eða draga úr velgengni innleiðingarinnar. Fjórði hluturinn snýr að því að 

lærdómur skipulagsheildarinnar er ræddur og skráður og þá má sjá að ólíkir hópar hafa 

lært ólíka hluti. Þetta eykur þverfaglegan lærdóm og þjónar þeim tilgangi að koma bestu 

aðferðum á sem og að koma í veg fyrir að mistök séu endurtekin. Fimmti hluturinn lýtur 

að því að næstu skref  eru skoðuð og þá sérstaklega hvaða hegðun eða aðgerðum ætti að 

hætta, hvaða skref þyrfti næst að taka og hverju þarf að breyta. Ef þurfa þykir er ákveðnum 

einstaklingum gert að framkvæma ákveðnar breytingu og fyrir ákveðinn tíma. Í lok funda 

ætti að dreifa niðurstöðum þeirra til allra innan skipulagsheildarinnar í þeim tilgangi að 

halda öllum upplýstum um framgang innleiðingarinnar  (Speculand, 2005).  

Raunin er þó sú að af öllum átta þrepum Stefnuvitans er þetta þrep afskiptasta og minnst 

nýtta þrepið. Ef það er hins vegar notað getur það greint á milli þess að innleiðing 

misheppnist eða lukkast, og er jafnframt ein besta leiðin til að halda innleiðingunni 

gangandi (Speculand, 2005). 
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7 Rannsóknaraðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá skýrari mynd af aðferðafræði Robin Speculand og 

þá sérstaklega hinum svokallaða Stefnuvita. Einnig var áformað að kanna hvernig 

Stefnuvitinn hefur nýst í íslenskum raunveruleika. Í ljósi þessa var notast við eigindlega 

aðferðafræði (e. qualitative research methods) og tekin viðtöl við tvo einstaklinga sem 

báðir höfðu reynslu af Stefnuvitanum í íslensku viðskiptalífi, ásamt því að styðjast við 

þrjár bækur Robin Speculand; Turning It On: Surefire Business Stories to Ignite, Excite 

and Entertain, Bricks to Bridges: Make Your Strategy Come Alive og Beyond Strategy: 

The Leader‘s Role in Successfull Implementation. Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir 

aðferðafræði, undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnir, vali á þátttakendum, 

gagnaöflun, skráningu og úrvinnslu gagna og mögulegum annmörkum á rannsókninni. 

7.1 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessari rannsókn var farið ítarlega í bækur Speculand og gerð grein fyrir aðferðafræði 

hans, hugmyndum og líkönum. Jafnframt voru tekin eigindleg viðtöl til að fá nánari innsýn 

inn í hvernig íslenskum leiðtogum gengur að innleiða breytingar út frá Stefnuvitanum. 

Eigindlegar rannsóknir eiga rætur sínar að rekja til fyrirbærafræði (e. phenomenology) 

en fyrirbærafræðin snýr að því að skilja félagsleg fyrirbæri út frá sjónahorni einstaklinga 

og hvernig þeir upplifa heiminn sinn. Fyrirbærafræðin leggur áherslu á að rannsakendur 

skoði hvað einstaklingar telja sjálfir að sé þeim mikilvægt (Taylor, Bogdan og DeVault, 

2016) 

Rannsakendur sem stunda eigindlegar rannsóknir þurfa ávallt að fylgja ákveðnum 

viðmiðum við vinnu sína, en eigindlegar rannsóknir eru þannig uppbyggðar að ekki þarf 

að fylgja fastmótuðum reglum við rannsóknarvinnuna. Eigindlegar rannsóknir byggja á 

lýsandi (e. rich description) gögnum líkt og rituðum eða töluðum orðum eða hegðunarmáta 

þeirra einstaklinga sem verið er að rannsaka (Taylor o.fl., 2016). Niðurstöður lýsandi gagna 

styðjast þá frekar við orð eða myndir en tölfræði. Dæmi um þetta er þegar notast er við 

lýsingar af vettvangi, tilvitnanir frá viðmælendum eða klippur frá myndbandsupptökum til 

að styðja við afrakstur rannsóknarinnar (Merriam, 2009). 

Eigindlegar rannsóknir grundvallast á því að rannsakendur reyna að öðlast skilning á 

því hvernig viðmælendur skynja eigin upplifanir og hvaða merkingu þeir leggja í reynslu 

sína. Rannsakendur reyna þannig í hnotskurn að skilja veröldina eins og viðmælendur 

skilja hana (Esterberg, 2002). Það sem skiptir eigindlega rannsakendur máli er hvernig 

einstaklingur hugsar og hvernig hann hegðar sér í sínu daglega lífi og hefur sjónarhorn 



 

89 

allra einstaklinga sem eru rannsakaðir jafn mikið vægi. Viðfangsefni eigindlegra 

rannsókna er ekki hægt að smætta niður í breytur, heldur gengur aðferðafræðin út á það að 

skoða einstaklinga, hópa og aðstæður sem eina heild. Eigindlegir rannsakendur telja sig 

jafnframt geta lært eitthvað í öllum aðstæðum eða hópum sem þeir rannsaka (Taylor o.fl., 

2016).  

Þegar eigindlegar rannsóknir ganga að óskum byggist upp gagnkvæmt traust milli 

rannsakenda og viðmælenda. Því eru eigindlegar rannsóknir einkum góðar í því að 

rannsaka málefni er teljast viðkvæm (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Rannsakandinn 

sjálfur er tækið sem notað er til að safna gögnum og greina þau og hann er að stórum hluta 

á vettvangi viðmælenda og þá gjarnan í nánum samskiptum við þá (Merriam, 2009). 

Eigindlegir rannsakendur reyna að skilja og vera meðvitaðir um hvernig skoðanir þeirra 

geta haft áhrif á vinnu þeirra (Esterberg, 2002). Kostirnir við að gera rannsakandann að 

nokkurs konar mælitæki er að þá getur hann brugðist strax við misræmi, eða spurt 

spurninga til að dýpka skilning sinn. Gallarnir við þetta fyrirkomulag eru þeir að 

mannskepnan býr yfir annmörkum, til dæmis fordómum sem geta haft áhrif á rannsóknina, 

en mögulega er hægt að komast hjá þessu ef rannsakandinn er meðvitaður um þetta og 

greinir frá mögulegum annmörkum í upphafi (Merriam, 2009). Þetta reynist þó ávallt 

vandasamt þar sem mannskepnan er bæði í hlutverki rannsakanda og þess sem er til 

rannsóknar. Að viðhalda algjöru hlutleysi í eigindlegri rannsókn er því nánast aldrei 

mögulegt (Esterberg, 2002) 

Í eigindlegum rannsóknum er úrtakið (e. sample) gjarnan lítið, fyrirfram ákveðið og 

ekki háð tilviljunum. Viðtöl eru gjarnan megin aðferðin til að afla gagna fyrir rannsóknina 

þótt einnig sé stuðst við athuganir og önnur gögn. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja 

á aðleiðslu (e. inductive) en þá safna rannsakendur gögnum og byggja kenningar, hugtök 

eða tilgátur út frá þeim (Merriam, 2009). Ef kenning er afraksturinn af aðleiðslu, gengur 

þessi aðferð undir heitinu grunduð aðferð (e. grounded approach) (Esterberg, 2002). 

Þannig leiða athuganir, skilningur og innsæi rannsakanda af vettvanginum gjarnan að 

myndun kenningar (Merriam, 2009). Eigindlegar rannsóknir fela í sér túlkun gagna og 

niðurstaðna sem getur gjarnan reynst flókið úrlausnarefni. Einnig getur gagnasöfnun fyrir 

eigindlega rannsókn oft tekið talsverðan tíma og þarf rannsakandinn að vera fær í að greina 

og vinna úr gögnum og umbreyta þeim í skiljanlegan texta (Esterberg, 2002). 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var stuðst við hálfopin viðtöl (e. semistructured 

interviews) en þar hlustar rannsakandinn á viðmælandann og leyfir honum að ráða ferðinni 

upp að vissu marki. Hálfopin viðtöl eru ekki meitluð í stein og geta því tekið óvæntar 
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stefnur (Esterberg, 2002). Stuðst er við fyrirfram ákveðin viðtalsramma en röðin á 

spurningunum er sveigjanleg og þær teknar í ólíkri röð eftir því hvernig hentar í 

viðkomandi viðtali (Merriam, 2009). Stuðst var við sama viðtalsramma í öllum viðtölum 

en spurningarnar voru umorðaðar eftir því hvernig viðtalið við viðmælanda þróaðist. 

7.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar og rannsóknin sjálf stóðu frá lokum ágústs 2016 til loka 

nóvembers sama árs. Eftir fund með leiðbeinanda var rannsóknarefni ákveðið og því næst 

var hafist handa við að afla bóka Speculands og lesa þær í þaula. Því næst var vinna við 

fræðilegan inngang hafin en að henni lokinni var unnin greiningarvinna út frá bókum 

Speculand. Þegar henni var að ljúka var unnið að tveimur viðtalsrömmum (sjá Viðauka 1 

og Viðauka 2) fyrir möguleg viðtöl, annað viðtalið var eilítið sérhæfðara og því var ekki 

notaður sami viðtalsrammi fyrir báða viðmælendur. Spurningum mátti skipta í þrjá hluta, 

fyrsti hlutinn laut að almennri kynningu á viðmælanda og störfum hans, annar hlutinn 

leitaði svara við almennum spurningum um reynslu af Stefnuvitanum og þriðji og síðasti 

hlutinn snéri að hverju og einu af þeim átta þrepum sem Stefnuvitinn skiptist í.  

Tekin voru viðtöl við tvo einstaklinga í nóvembermánuði og reyndust bæði viðtölin vera 

í kringum klukkustundar löng. Áður en viðtölin áttu sér stað var stuttlega rætt um tilurð 

rannsóknarinnar og viðmælendum tilkynnt að fullum trúnaði væri heitið og ef viðmælandi 

óskaði þess, yrði nafni hans og nafni á skipulagsheild gefið dulnefni. Rannsakandi bað 

einnig um leyfi fyrir því að viðtalið væri tekið upp áður en að það hófst og fékkst samþykki 

í báðum tilvikum. 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og síðan afrituð að þeim loknum. Bæði viðtölin 

voru hálfopin, þar sem stuðst var við ákveðinn viðtalsramma en spurningarnar orðaðar 

ólíkt eftir því hvert samtalið stefndi. Þannig gafst viðmælendum færi á að tjá sig frekar um 

þau málefni sem á þeim brunnu 

Rannsóknin sjálf byggist því á greiningarvinnu á aðferðafræði Speculand ásamt þessum 

ofangreindu viðtölum. 

7.3 Þátttakendur 

Val á þátttakendum í þessari rannsókn byggðist á hentugleikaúrtaki (e. convenience 

sampling) en það er úrtak sem er valið eftir hentugleika rannsakanda, til að mynda út frá 

staðsetningu viðmælenda, fjármunum, þátttöku, tímaramma eða vettvangi (Merriam, 

2009). Mikilvægt var að finna viðmælendur sem hefðu reynslu af að vinna út frá Stefnuvita 
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Speculand og gætu því svarað rannsóknarspurningum með skilmerkilegum hætti. Þannig 

valdi rannsakandi viðmælendur út frá þeim eiginleikum viðmælanda sem koma 

rannsókninni við. Mikilvægt er að vanda valið og reyna að fá til liðs við sig viðmælendur 

sem geta gefið rannsakanda góða innsýn í rannsóknarefnið (Esterberg, 2002).  

Rannsakanda var ávallt vel tekið þegar hann leitaði til mögulegra viðmælenda og var 

mikill vilji sýndur til að aðstoða hann við verkið. Fyrsti viðmælandi rannsakanda, Guðrún 

Ragnarsdóttir starfar meðal annars við að veita skipulagsheildum og stofnunum ráðgjöf 

varðandi breytingastjórnun, stefnumótun og innleiðingu stefna og verður að teljast helsti 

sérfræðingur í aðferðafræði Robin Speculand hér á landi. Hún aðstoðaði meðal annars 

skipulagsheild hins viðmælanda þessarar rannsóknar við innleiðingu nýrrar stefnu. Hinn 

viðmælandinn, Guðjón Steingrímsson var hættur störfum hjá skipulagsheild sinni, 

Reiknistofu bankanna, en þar hafði Stefnuvitinn verið notaður við innleiðingu nýrrar stefnu 

innan deildar hans. Þrátt fyrir það var hann reiðubúinn að ræða sína sýn og reynslu af 

þessari aðferðafræði. 

Í rannsókninni í heild er því stuðst við viðtöl við þessa tvo viðmælendur ásamt greiningu 

á aðferðarfræði Speculand.  

7.4 Gagnaöflun, skráning og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun fór fram með hálfopnum einstaklings viðtölum við tvo viðmælendur og fór 

fyrsta viðtalið fram á vinnustað viðmælanda. Annað viðtalið fór fram í hópaherbergi 

Þjóðarbókhlöðunnar. Viðtölin voru tekin 3ja nóvember og 14. nóvember árið 2016.  

Leiðbeinandi rannsakanda hafði samband við Guðrúnu Ragnarsdóttur og fékk vilyrði 

fyrir viðtali rannsakanda. Rannsakandi hafði því næst samband við Guðrúnu með 

tölvupósti þar sem kom fram lýsing á rannsókninni og beiðni um viðtal við viðkomandi 

(sjá Viðauka 3). Nokkrir tölvupóstar fóru á milli til að ákveða nákvæmlega stað og stund 

en nokkrum dögum seinna fór fram hálfopið viðtal við Guðrúnu á vinnustað hennar, eins 

kom fram hér að ofan.  

Guðrún benti síðan á Guðjón en erfitt reyndist að ná í hann í fyrstu, en að lokum náðist 

þó í hann símleiðis og nánari upplýsingar um tilhögun rannsóknar og viðtals voru sendar 

með tölvupósti til hans (sjá Viðauka 4). Því næst var svo viðtalstími ákveðinn í gegnum 

síma og staðfestur með tölvupósti. Rannsakandi sendi Guðjóni jafnframt smáskilaboð 

kvöldið fyrir viðtal til að staðfesta viðtalsstað og stund. Daginn eftir fór hálfopið viðtal 

fram í hópaherbergi á 4. hæð Þjóðarbókhlöðunnar.  
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Viðmælendur vissu í grófum dráttum um hvað rannsóknin snérist, en þeim hafði ekki 

verið gefin upp viðtalsramminn fyrirfram og gátu því ekki undirbúið svör sín fyrirfram. 

Miðað hafði verið við að hvert viðtal tæki um klukkustund og stóðst það í báðum tilvikum. 

Leyfi hafði fengist frá viðmælendum til að brúka upptökutæki til að taka viðtölin upp. 

Samanlagt tóku bæði viðtölin rúmar 120 mínútur eða tvær klukkustundir og samtals 

reyndust viðtölin 42 blaðsíður afritaðar.  

 Að loknu viðtali við hvern viðmælanda var viðtalið afritað. Viðtölin voru því næst lesin 

ítrekað yfir og þau kóðuð, en það felur í sér að punkta hjá sér atriði eða kóða sem koma 

fyrir í viðtölunum. Endurteknir kóðar voru síðan flokkaðir saman og síðan var hverjum 

flokki eða þemu gefin ákveðin litur. Því næst var lesið yfir viðtölin aftur og þegar kóði 

kom fram sem tengist þemanu var það litað í viðeigandi lit (Merriam, 2009). Nokkur þemu 

komu upp skömmu eftir viðtölin og önnur komu upp við þetta kóðunarferli. Þeir flokkar 

eða þemu sem ákveðið var að skoða nánar í þessari rannsókn eru: Stefnuvitinn sem 

verkfæri í innleiðingarferli, Kostir og vankantar Stefnuvitans, Hlutur starfsfólks í 

breytingum, Mikilvægi framtíðarsýnar við innleiðingu stefnu, Upplýsingamiðlun, Glíman 

við mælingar og Stuðst við rýni við innleiðingu stefnu. Með því að styðjast við þessa aðferð 

þá auðveldaði það rannsakanda að greina kjarna viðtalanna.  

7.5 Annmarkar á rannsókn 

Annmarkar þessarar rannsóknar eru ef til vill þeir að ekki eru nægilega margir einstaklingar 

með reynslu af því að nýta sér Stefnuvita Speculands á Íslandi. Reynslumiklir viðmælendur 

eru því fáir og hefur það áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Líkurnar á að finna 

viðmælendur í þessa rannsókn með annarri aðferð en að styðjast við hentugleikaúrtak eru 

því miður ekki miklar. Sú staðreynd að viðmælendur þekktust og Guðrún aðstoðaði 

Guðjón við innleiðingu stefnu þar sem stuðst var við Speculand getur ef til vill hafa gefið 

helst til einhliða sýn á notkun á Stefnuvitanum. Rannsóknin er einnig byggð á eigindlegum 

rannsóknum og hefur því ekki eins mikið alhæfingargildi og ef um megindlega rannsókn 

væri að ræða. Mögulega hefði verið hægt að reyna að finna fleiri viðmælendur til að tjá sig 

um reynslu sína af Speculand en ákveðið var að einblína á gæði í þessu tilviki en ekki 

magn.  
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8 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður viðtala. Rannsóknarspurningar þessa verkefnis 

voru, eins og áður hefur komið fram, eftirfarandi: 1) Út á hvað gengur aðferðafræði Robin 

Speculand er kallast Stefnuvitinn? og 2) Hvernig hefur Stefnuvitinn nýst við innleiðingu 

breytinga á Íslandi?  

8.1 Stefnuvitinn sem verkfæri í innleiðingarferli 

Guðrún Ragnarsdóttir hefur stuðst við Stefnuvitann við störf sín og segir að það sé mjög 

gott að vita hvert maður stefnir í innleiðingarferli og hvað þarf að gera til þess að komast 

á áfangastað en mikilvægt sé að gera þetta í skrefum. Guðjón Steingrímsson þakkar skýra 

skipulaginu sem er hluti af Stefnuvitanum það að skipulagsheild hans missti ekki dampinn 

þegar áhugi starfsfólks á innleiðingu breytinganna dvínaði um skeið. Innan 

skipulagsheildar Guðjóns var stofnaður stýrihópur sem samanstóð af Guðjóni, Guðrúnu 

Ragnarsdóttur, ráðgjafa verkefnisins og svo einum verkefnastjóra. Hann segir:  

Við settum okkur það markmið strax að […] 55 starfsmenn [deildarinnar] 

skyldu allir taka þátt og byrjuðum á að skipa vinnuhópa. […] Við skipuðum 

þrjá til fjóra hópa […] síðan var það stýrihópsins að halda fundi með 

vinnuhópunum og rýna vinnu þeirra einu sinni í mánuði.  

Hlutverk þessa vinnuhópa var að vinna að útfærslum á ýmsum breytingum innan 

skipulagsheildarinnar.  

Guðrún segir að það sem henni finnst meðal annars áhugavert við Stefnuvitann sé að á 

bak við hvert þrep séu nokkurs konar „verkfærakistur“ sem hún getur nýtt sér. Hún hefur 

meðal annars stuðst við aðferðafræði sem heitir IMPACT en sú aðferðafræði gengur út á 

að búa til 90 daga markvissa aðgerðaáætlun og þjónar hún því hlutverki að auðvelda 

leiðtogum að forgangsraða aðgerðum. Guðrún segir: 

Þú stillir upp markmiðum, þú ert að forgangsraða gagnvart þeim. […] [Síðan 

segjum við:] Okei, við bara gerum okkur grein fyrir því að við náum svo miklu 

á svo löngum tíma, hvernig getum við takmarkað það sem að virkilega skiptir 

máli? Þannig að hann er að sortera í burtu hlutina og það finnst mér vera 

praktík.  

Guðrún bætir síðan við: „[…]svo getur bara svo margt breyst á þessum 90 dögum og þú 

þarft dálítið að stíga upp aftur og þess vegna er rýnin ómetanleg“. 

Við upphaf innleiðingar nýrrar stefnu hjá skipulagsheild Guðjóns var lagt mat á hversu 

reiðubúin skipulagsheildin væri til að framkvæma innleiðinguna og Guðjón segir:  
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[…] Ég man það í þessum Stefnuvita þá vorum við frekar lág í öllu og ég man 

að þegar við vorum að fara í gegnum þetta þá lögðum við aftur svona próf fyrir 

fólkið. […] Þá kom í ljós að það hafði allt saman tútnað út hjá okkur. [Innskot 

rannsakanda: Hér er Guðjón að tala um radar skýringamynd þar sem sjá má 

niðurstöður þessarar ofangreindu matsaðferðar.] 

Guðjón talar um að Guðrún Ragnarsdóttir hafi svo reglulega farið yfir stöðu 

innleiðingarinnar með starfsfólki, hvatt það áfram sem og hrósað því. Guðjón segir: „Svo 

kom Guðrún […] með svona kynningu „nú er verkefnið komið þetta langt og við erum 

búin að gera þetta! Frábært hjá ykkur“. Hún […] predikaði yfir okkur á flottan hátt".  

Guðrún segir að Speculand tali um að leiðtogar þurfi að hafa lista þar sem greint er frá 

hvaða athöfnum eða hegðun ber að hætta og að það geti verið mjög gott tæki fyrir 

stjórnendur sem vilja forðast að detta í ákveðnar gryfjur. Guðrún nefnir jafnframt að hún 

hafi nýtt sér svona lista við störf sín. Hún segir:  

Þetta, að hætta að gera hluti og vera ófeimin að gera það. […] við notum það 

líka í stjórnendaþjálfun […], ekki vera bara með to do-lista heldur líka að vera 

með not to do-lista. Ef það virkar ekki, gerðu eitthvað annað, ekki vera að berja 

hausnum í steininn. 

 

8.2 Kostir og vankantar Stefnuvitans 

8.2.1 Kostir Stefnuvitans 

Guðjóni fannst kostur við Stefnuvitann að hann tók á öllum þáttum sem koma að rekstri 

skipulagsheildarinnar og ýtti undir að ákveðin markmið voru sett fram á  hverju sviði. 

Guðrún greinir frá að þegar stuðst er við Stefnuvitann við innleiðingu nýrrar stefnu þá fór 

fram mat á átta þrepum innleiðingarinnar með það að markmiði að draga fram veikleika 

og styrkleika skipulagsheildarinnar. „[…] Ef þú passar upp á það að styrkja áfram 

styrkleikana en líka að bregðast þá við þessum veikleikum þá ertu strax að forgangsraða. 

Hann er rosa mikið í forgangsröðun og það hentar mér rosa vel“ segir Guðrún. Hún segir 

jafnframt að það sé margt praktískt við Stefnuvitann líkt og áðurnefnd forgangsröðun, til 

að mynda heldur hann fólki við efnið, hvetur það til að missa ekki móðinn og auðveldar 

fólki að sjá hvað það ætlar að ná fram í innleiðingarferli sínu. 

Guðrún nefnir einnig að Stefnuvitinn sé praktísk og aðgengileg nálgun á 

innleiðingarferli. Hún segir: „Og svo er þetta alltaf…[…] Þetta er bara common sense en 

samt ekki eins common og maður hefði viljað hafa það“. Hún bætir við að maður geti tekið 

einhvern hluta af Stefnuvitanum og nýtt sér án þess að láta hugmyndafræðina flækjast of 
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mikið fyrir framkvæmdinni. Þannig megi maður ekki stökkva yfir nein þrep en maður þurfi 

heldur ekki alltaf að fara djúpt í hvert og eitt þrep. Hún segir jafnframt að maður geti notað 

Stefnuvitann á svo margt, mögulegt sé til dæmis að nota þrepin átta til að halda sér við 

efnið þegar verið sé að stunda líkamsrækt eða annað álíka. Þess vegna finnst henni svo 

þægilegt að vinna með Stefnuvitann. Hún segir jafnframt að Stefnuvitinn eigi alveg jafn 

vel við Ísland og önnur lönd og bætir við: „Þar sem þú ert með fólk og þar sem þú ert með 

fyrirtæki og stofnanir, þar sem þú þarft að ná fram einhverjum breytingum, þar á þetta við“. 

Hún nefnir meðal annars að Speculand hafi verið að nota Stefnuvitann í Arabalöndum, 

Rússlandi, Tyrklandi sem og öðrum löndum. 

8.2.2 Vankantar við Stefnuvitann 

Báðir viðmælendur voru sammála um að í sjálfu sér væri Stefnuvitinn ekki gallaður. Það 

sem þau höfðu mögulega út á hann að setja átti alveg jafn mikið við aðra aðferðafræði líka. 

Guðrún segir: „Þetta er enginn heilagur sannleikur því þetta snýst bara allt um það að 

innleiða stefnu ,eða það að hrinda breytingum af stað snýst um fólk“. Mikilvægt sé að lesa 

aðstæður, fólkið og viðfangsefnið og átta sig á markmiðum með innleiðingunni. Guðrún 

er mjög hrifinn af Stefnuvitanum og notar hann oft við vinnu sína en að því sögðu þá segir 

hún hann ekki endilega henta öllum aðstæðum og maður megi aldrei verða svo háður 

aðferðafræðinni að maður hugsi ekki út fyrir rammann. 

Guðrún segir nauðsynlegt að vega og meta aðstæður og segir um Stefnuvitann: „[…] 

Það er ekki mikill galli við þetta verkfæri, en maður þarf bara að muna það að maður þarf 

dálítið að geta nýtt mismunandi tæki og tól eftir því hvað hentar. Það er engin ein 

lausn…ekkert eitt verkfæri […]“. Hún talar þannig um að vera með verkfærakistu fulla af 

verkfærum en að það sé ekki eitthvað eitt verkfæri sem virkar alltaf. Guðrún nefnir að gott 

sé að stíga til baka og gæta að því hvaða aðferð hentar best hverjum aðstæðum, því 

aðstæður geta vissulega verið ólíkar. Því sé mikilvægt að nota heilbrigða skynsemi og vera 

opin fyrir því að önnur aðferðafræði geti líka nýst vel. Hún segir:  

Það er alltaf [þetta] hættulega við svona framework, að þú haldir einhvern 

veginn að það sé með rétta svarið, eins og ef þú værir með eitthvað excel skjal, 

ef þú myndir fylla inn í allar réttar eyðurnar þá færðu réttu niðurstöðuna. Það 

er ekki þannig.  

Guðjón vildi ekki meina að nokkurn galla væri hægt að finna við Stefnuvitann en tiltók 

að það eina sem hann gæti sett út á var að mjög mikill tími fór í innleiðingarferlið, í raun 

mun meiri tími en hann hafði gert ráð fyrir. Þetta gerðist þó yfirleitt með öll verkefni, það 
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er, að það tæki meiri tíma að koma breytingum á en ætlað var í upphafi. Hann nefnir þó að 

öll vinnan og tíminn hafi margborgað sig síðar meir. 

8.3 Hlutur starfsfólks í breytingum 

Guðrún segir að ávallt sé mikilvægt að huga að mannlega þættinum þegar að kemur að 

innleiðingu breytinga „[…] af því að við streitumst á móti breytingum“. Hún, líkt og 

Speculand leggur mikla áherslu á hlut starfsfólksins í innleiðingarferlinu og segir mannlega 

hegðun einmitt þannig úr garði gerða að aldrei sé unnt að sjá hana fyrir.  

Guðjón nefnir að áhersla hefði verið á að virkja allt fólkið við innleiðingu nýrrar stefnu 

innan deildar hans. Hann tekur fram að í upphafi innleiðingarferlisins hafi til dæmis verið 

ákveðið að vinna að verkefni þar sem fólk sæi árangur strax: „ Við völdum mjög góða 

menn í þetta verkefni þannig að mjög fljótlega sá fólk árangur vinnunnar“. Almennt séð 

hafi starfsfólk hins vegar verið mjög tilbúið í breytingar, áhugasamt og duglegt við  

innleiðinguna. Við það að gera þessar breytingar hafi starfsfólk þannig séð fram á bjartari 

framtíð og það hafi í raun verið um 98 prósent starfsfólks sem var tilbúið að taka þátt í 

innleiðingarferlinu. Eins hafi hann og aðrir meðlimir stýrihópsins sem stóðu fyrir 

innleiðingunni notið mikils stuðnings frá þáverandi forstjóra. Hins vegar má taka fram að 

Guðjón talar um að skort hafi á áhuga á innleiðingunni frá hinum framkvæmdastjórum 

skipulagsheildarinnar.  

Guðrún segir að henni finnst skemmtileg nálgun hjá Speculand að tala um kyndilbera, 

grúppíur, skemmdarvarga og gagnnjósnara því skilgreiningarnar eru einfaldar, það sé 

þægilegt að kenna út frá þessu og það hjálpar fólki að: „muna bara að það eru einhverjir 

sem munu hlaupa af stað, það eru einhverjir sem sitja og bíða og það eru einhverjir sem 

verða dragbíturinn“ í innleiðingarferlinu.  

Guðjón segir að þegar skipulagsheild hans innleiddi nýja stefnu hefði verið þó nokkuð 

stór hópur frá upphafi sem var mjög fylgjandi breytingunum, síðan hafi verið hópur 

hlutlausra en mjög fáir einstaklingar hafi sýnt andstöðu við breytingarnar: „Kannski bara 

teljandi á fingrum annarar handar, fimm kannski, sem vildu bara ekki taka þátt í 

þessu…fannst þetta asnalegt“.  

Guðjón tekur fram að mest hafi heyrst í einum einstaklingi en stýrihópurinn hafi hins 

vegar ekki lagt í að dekstra þennan einstakling til þess að minnka andstöðu hans. Guðrún 

nefndi að hennar leið til að eiga við andstöðu starfsfólks hafi verið að byrja á því að einblína 

á kyndilberana, síðan hafi hún reynt að koma grúppíunum í góðan farveg og því næst hafi 

hún hugað að þeim sem eftir stóðu, það er að segja, skemmdarvörgunum. Hún segir samt 
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að ekki sé um eina lausn að ræða til að eiga við skemmdarvarga heldur: „[…] þú reynir 

bara að byrja á því að skræla laukinn…átta þig á því, er þetta eitthvað sem viðkomandi er 

hræddur við eða…?“. Hún tekur fram að manneskjur séu sérstakar og því þurfi leiðtogar 

að vera tilbúnir að taka tillit til þess. Guðrún nefnir einnig að stundum gerist það að 

skemmdarvargarnir taki sig á og ákveði að styðja breytingarnar. Jafnframt hefur það 

margsinnis gerst að þegar skemmdarvörgum eru sett ákveðin mörk eða rammar, átta þeir 

sig á að þeim er ekki ætlað að starfa í viðkomandi skipulagsheild áfram og hverfa til 

annarra starfa. 

Í innleiðingarferli Guðjóns völdu hann og stýrihópurinn skemmdarvargana seint í 

vinnuhópa sökum andstöðu þeirra, en þá samþykktu skemmdarvargarnir með semingi að 

vera hluti af hópunum. Þannig voru skemmdarvargar beðnir um að sýna viðleitni, þótt 

framlag þeirra yrði líklegast smávægilegt. Guðjón tekur þó fram að sumir einstaklingarnir 

sem höfðu sýnt andstöðu hafi skipt um skoðun eftir að hafa verið hluti af vinnuhópum sem 

unnu að breytingunum. Guðjón telur að hræðsla hafi ef til vill haft sitt að segja hjá sumum 

en þegar hún var yfirstigin urðu þessir einstaklingar mjög ánægðir. Guðjón telur jafnframt 

að áhugi starfsfólks á skýrslum annarra vinnuhópa hafi haft hvetjandi áhrif á starfsfólkið 

og virkað sem hvatning. Guðjón segir:  

[…] Fólkið var bara svo stolt af þessu sjálft af því sem það hafði gert. Það var 

dálítil umbun vegna þess að fólkið var bara: „ég lagði þetta til“ og „ég gerði 

þetta“ og það var svo mikil þörf á þessu líka. 

Guðrún er sammála Guðjóni um að starfsfólk sýni gjarnan andstöðu við breytingar 

vegna hræðslu, en ástæðan geti einnig verið að  það vanti upp á upplýsingamiðlun til þessa 

starfsfólks. Einnig getur verið um að ræða einstakling sem er „skemmd kartafla“ sem 

skipulagsheildin þarf einfaldlega að losna við til að auðvelda innleiðingaferlið.  

Guðjón viðurkennir að þegar leið á innleiðingarferlið þá: „[…] var komin dálítil þreyta 

í þetta, það verður að viðurkennast alveg eins og er, og menn voru svona: „Er þetta ekki 

að verða búið“?“. Hann bætir þó við að þá hafi breytingaferlinu verið að ljúka og við hafi 

tekið nýtt skipulag sem hafi verið við lýði í dágóðan tíma.  

8.4 Mikilvægi framtíðarsýnar við innleiðingu stefnu 

Báðir viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi framtíðarsýnarinnar þegar ný stefna væri 

innleidd. Guðrún talar um framtíðarsýnina eða söluræðuna eins og hún kallar hana, á 

þennan máta: „Ég nota söluræðuna rosa mikið, ef þú ætlar að fá fólk með þér í vegferð þá 

verður þú að hafa söluræðuna á hreinu“. Guðrún nefnir að hún byrji ávallt á því að reyna 
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að skilgreina hvað það er sem verið sé að reyna að selja starfsfólkinu, en það gæti til að 

mynda verið ný sýn eða breytt skipulag innan skipulagsheildarinnar. Guðrún nefnir að 

stjórnendur þurfi að útskýra fyrir starfsfólki sínu hver framtíðarsýnin sé og svo endurtaka 

útskýringarnar í sífellu þannig að hún sé öllum ljós. Hún leggur jafnframt áherslu á að 

stjórnendur séu allir sammála um framtíðarsýnina og innleiðinguna, einnig leggur Guðrún 

áherslu á mikilvægi þess að allir stjórnendur séu að segja sömu hlutina. Hún talar einnig 

um mikilvægi þess að vera búin að finna út hver ávinninginn er fyrir starfsfólkið af því að 

taka þátt í innleiðingarferlinu, áður en talað er við það.  

Guðjón talar um að framtíðarsýnin hafi haft mikið vægi í innleiðingarferlinu og að 

lykilsetning sem kom fram við undirbúning innleiðingarinnar hefði ýtt undir framtíðarsýn 

skipulagsheildarinnar, en einnig þjónað því hlutverki að vera ákveðið markmið. Allt 

starfsfólk var fengið til að vinna að tilteknum málefnum í ákveðnum vinnuhópum, gera 

síðan skýrslur og svo kynna afraksturinn. Guðjón segir: „ […] Framtíðarsýnin var sem sagt 

mjög skýr […] og eiginlega allar skýrslurnar byggðu á því…„hvernig skal framtíð okkar 

vera, bæði í tækjabúnaði, mannafla“…öllu saman. Fólk gat algjörlega unnið eftir því“. 

Hann nefnir jafnframt að þegar hverri kynningu var lokið þá birtist lykilsetningin á glæru 

til að minna starfsfólk á framtíðarsýnina.  

Guðjón nefnir að ætlunin hefði verið að finna gildi fyrir kerfissviðið til að ýta undir 

framtíðarsýnina en að það hafi hins vegar gengið brösulega. Starfsfólk hafi átt í erfiðleikum 

með að finna þrjú gildi en einnig hefðu gildin sem komu fram þótt heldur flókin, en þau 

samanstóðu af löngum setningum sem hafði í för með sér að fæstir mundu gildin.  

8.5 Upplýsingamiðlun 

Guðrún nefnir 7x7 leiðina sem bestu leiðina til að koma upplýsingum áleiðis til starfsfólks 

og tekur fram að það megi aldrei hætta að miðla upplýsingum til starfsfólks. Hún nefnir 

jafnframt að mikilvægt sé að vita hvaða upplýsingum ætlunin sé að koma á framfæri og 

hvernig það muni verða gert. Guðjón er á sömu línu og Guðrún og tilgreinir að áhersla hafi 

verið lögð á að miðla upplýsingum til starfsfólks og til yfirstjórnarinnar á sem 

fjölbreyttastan máta. Það hafi til að mynda verið gert með tölvupóstum, með skýrslum 

starfsfólks og á fundum. Hann bætir við: „Maður þarf að segja fólki hlutinn ekki þrisvar, 

heldur fimm sinnum, held ég, lágmark…á mismunandi hátt til þess að það síist inn í kollinn 

á öllum“.  

Guðjón segir að þegar innleiðingin var komin vel á veg þá hafi breytingarnar jafnframt 

kynntar fyrir fulltrúum bankanna, en bankarnir eru eigendur Reiknistofu bankanna og hafi 
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þessar kynningar sem og breytingarnar, vakið mikla lukku. Vinnuhóparnir hafi einnig 

reglulega látnir kynna afrakstur skýrslna sinna fyrir starfsfólki skipulagsheildarinnar: „[…] 

og þetta tókst rosalega vel. Fólk lagði sig alveg svakalega vel fram“ segir hann.  

Guðrún nefnir að árangursríkasta leiðin til að koma upplýsingum á framfæri til 

starfsfólks sé hins vegar maður á mann-aðferðin, eða yfirmaður á móti undirmanni líkt og 

Speculand (2005) talar um. Guðrún tekur dæmi um stóran fund þar sem þarf að tilkynna 

eitthvað ákveðið. Þá þarf leiðtogi að undirbúa sína næstráðendur og þeir undirbúa sína 

næstráðendur og svo koll af kolli. Þannig flæða upplýsingar niður skipulag 

skipulagsheildarinnar og svo getur það flætt aftur upp til hæstráðanda. Guðrún segir einnig 

að þegar kemur að upplýsingamiðlun sé mikilvægt að vera meðvitaður um hver áheyrandi 

skilaboðanna er og skilgreina það vel: „Þannig að þegar maður sest niður og er að fara að 

undirbúa svona…að skrifa póst eða senda frá sér skilaboð eða halda ræðu eða hvað það er, 

þá þarf maður að vanda það“.  

Guðrún segir að um leið og einstaklingur fer að hugsa út í þessu einföldu atriði, líkt og 

að aðeins einn þriðji hluti þess sem er sagður kemst til skila og sömuleiðis aðeins sjö 

prósent af innihaldi tölvupósts, þá gerir það að verkum að tekið er á upplýsingamiðlun með 

öðrum hætti.  

8.6 Glíman við mælingar 

Guðrún útskýrir hlutverk mælinga nánar á þann hátt að skipulagsheildir þurfi að setja sér 

markmið við innleiðingu nýrrar stefnu. Ef ætlunin er að ná þessum markmiðum þarf  að 

setja mælikvarða á þessi markmið. Þannig verða markmiðin mælanleg og mögulegt að 

vinna út frá þeim. Hún segir:  

[…] Það er bara alltaf þetta…„what get‘s measured, get‘s done“. Þannig að 

það þarf bara að hugsa…hvaða breytingu er ég að reyna að ná fram og hvernig 

ætla ég að mæla hana. Og enn og aftur þá þarf að sníða þetta að aðstæðum.  

Guðrún lagði mikla áherslu við Guðjón á að finna mælanleg gildi fyrir markmiðum 

stefnunnar, en heyra má á Guðjóni að mælingar vöfðust fyrir þeim og reyndust vera 

erfiðasta þrepið að eiga við þegar stuðst var við Stefnuvitann: „Það sem var mjög erfitt hjá 

okkur, það voru þessar mælingar. Það var kannski það sem tókst verst hjá okkur“ segir 

hann. Hann segir að hann og annað starfsfólk hafi reynt sitt besta við að innleiða mælingar 

á markmiðum, en því miður hafi það ekki gengið nægilega vel. Hann nefnir jafnframt að 

þegar framkvæmt var mat á hversu reiðubúin skipulagsheildin væri fyrir innleiðinguna þá 
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hefði ásinn er lýtur að mælingum verið sá sem tók sístum breytingum þegar seinna matið 

fór fram, það er, eftir að innleiðingin hófst. 

Guðrún greinir frá að henni hafi gjarnan reynst erfitt að fá viðskiptavini sína til að meta 

stöðuna eða gera mælingar og nefnir að fólk gerði sér oft ekki grein fyrir því hvað það væri 

mikill kostur að geta tekið stöðuna á innleiðingarferlinu. Hún hefur útbúið rafræna könnun 

sem byggir á spurningum frá Speculand sem hún sendir á viðskiptavini sína en „þá getur 

maður fengið mjög auðveldlega snapshot á hvar maður er staddur“.  

Þótt mælingar hafi ekki gengið vel á meðan á innleiðingunni stóð hjá deild Guðjóns, 

varð til vísir af mælingum á meðan á innleiðingarferlinu stóð sem skipulagsheildin styðst 

við í dag. Þannig segir Guðjón mælingarnar vera komnar í miklu betra horf í dag en áður 

fyrr og nú séu meira að segja til staðar mælingar á nánast öllum sköpuðum hlutum innan 

skipulagsheildarinnar. Guðjón tekur þó fram að þrátt fyrir þetta virðist starfsfólk ekki 

skynja að mælingar séu framkvæmdar innan skipulagsheildarinnar, þó Guðjón geti nefnt 

alla vega tvær tegundir mælinga sem er stuðst við innan hennar. Hann segir: „En samt 

svarar fólk í dag þegar við erum með svona kannanir á meðal fólksins: „Nei, það eru engar 

mælingar“. Það er eins og fólk skilji þetta ekki“.  

8.7 Stuðst við rýni við innleiðingu stefnu 

Guðrún leggur áherslu á mikilvægi þess að byggja rýni inn í innleiðingarferlið. 

Raunveruleikinn í innleiðingarferlinu sé ekki þannig að maður fari inn í síló og svo sé hægt 

að gleyma því að nokkuð sé að eiga sér stað í umhverfinu í kringum mann. Hún nefnir 

jafnframt að rýnin geti farið fram með ólíkum hætti. Til dæmis var um reglulega rýnifundi 

á fjögurra til sex vikna fresti að ræða með deild Guðjóns á meðan sumar skipulagsheildir 

eru með stöðuga innbyggða rýni í gangi allt innleiðingarferlið. Stundum eru það stýrihópar 

sem sjá um rýnina líkt og í tilviki deildar Guðjóns, stundum eru þetta forstjórinn, 

undirmenn og Guðrún, en stundum er það einungis Guðrún og forstjórinn sem standa að 

rýninni á breytingaferlinu.  

Guðjóni finnst nauðsynlegt að hafa reglulega rýnifundi og segir að þeim fylgi ákveðin 

festa sem sé mikilvæg. Á þessum mánaðarlegu fundum sem áttu sér stað á meðan á 

innleiðingunni stóð, var rýnt í alla vinnu sem vinnuhóparnir lögðu fram og oft á tíðum var 

afraksturinn gagnrýndur ef þess þurfti. Þá var gjarnan bent á það sem betur mætti fara og 

síðan var vinnuhópsins að taka þetta til greina ef það átti við. Stundum þurfti svo að grípa 

til þess ráðs að reka á eftir skýrslum vinnuhópa sem létu bíða eftir sér. Guðjón telur þó að 

starfsfólk hafi yfirleitt tekið mjög vel í rýnina og hafi þótt gott að fá gagnrýni á vinnu sína.  



 

101 

Guðrún hefur orð á því að hún finni fljótt hvort að stjórnendur ætli sér að klára 

innleiðingarferlið eður ei. Helsta vísbendingin sé að stjórnendur taka ekki vel í rýni eða 

vilja helst sleppa því þrepi. Guðrún segir að hún hafi mun frekar áhyggjur af því að 

innleiðingaferlið fjari út við þessar aðstæður, heldur en þegar hún á í samskiptum við 

stjórnendur sem sýna seiglu á öllum þrepum og virðast vilja klára innleiðingarferlið til 

fulls. 
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9 Umræður og ályktanir 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og þær settar í samhengi við 

aðferðafræði Speculand og Stefnuvita hans. Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur. Í 

fyrsta lagi var leitast við að svara út á hvað aðferðafræði Robin Speculand, Stefnuvitinn, 

gengur. Því næst var reynt að fá svör við því hvernig Stefnuvitinn hefur nýst við 

innleiðingu breytinga á Íslandi. 

Breytingaferli eru oftar en ekki erfið, en þau eru nánast ómöguleg án þess að hafa 

einhverja aðferðafræði til að styðjast við (Speculand, 2005). Stefnuvitinn er áttaviti sem 

byggir á átta þrepum sem auðveldar leiðtogum að innleiða stefnu með farsælum hætti. 

Stefnuvitinn skilgreinir hvaða atriðum þarf að huga að fyrst í innleiðingunni og með því 

að styðjast við Stefnuvitann reynist leiðtogum auðveldar að bera kennsl á réttar aðgerðir 

sem þarf að taka. Rýnin sem er áttunda þrep Stefnuvitans gerir leiðtogum auk þess kleift 

að fylgjast stöðugt með hvernig innleiðingarferlinu farnast (Speculand, 2009). Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að Stefnuvitinn auðveldi leiðtogum að halda skipulagsheild 

sinni í réttum farvegi og að skilgreina hvað þarf að gera til að komast á áfangastað í 

innleiðingarferlinu. Stefnuvitinn er einnig þannig uppbyggður að hann vinsar út allan 

óþarfa og ýtir undir forgangsröðun leiðtoga. Stefnuvitinn skiptist í átta þrep, eins og áður 

hefur komið fram, og á bak við hvert þrep eru ítarlegar leiðbeiningar, eða verkfæri eins og 

Guðrún kallar þau, um hvernig skuli uppfylla eða vinna að þessum þrepum þannig að 

innleiðing stefnu sé möguleg. Þannig býr Stefnuvitinn yfir hinum ýmsu verkfærum til að 

takast á við innleiðingarferlið. 

Dæmi um verkfæri sem Stefnuvitinn býður upp á er til dæmis að meta hvar 

skipulagsheildin er stödd fyrir innleiðinguna, og síðan aftur eftir innleiðinguna og sjá þá 

með skýrum hætti hvaða breytingar hafa orðið á þeim atriðum er lúta að átta þrepum 

Stefnuvitans. Með því að rýna í niðurstöðurnar verður greinilegt hvaða þrep þarfnast 

athugunar og hvaða þrep standa vel að vígi (Speculand, 2009). Þannig geta leiðtogar og 

yfirstjórnin séð með beinum hætti árangurinn af innleiðingunni. Annað verkfæri sem hefur 

reynst vel er listi sem leiðtogar eru hvattir til að búa til þar sem skráð er niður hvaða 

aðgerðum eða verkefnum starfsfólk ber að láta af. Ástæðan er sú að það er mikilvægt að 

bera kennsl á hegðun og aðgerðir sem þjóna ekki lengur tilgangi fyrir skipulagsheildina. 

Þetta gerir að verkum að starfsfólki verður fullljóst hvaða aðferðir og hegðun þykir 

mikilvæg og hvaða aðferðir eða hegðun eru skipulagsheildinni og nýju stefnunni 

óviðkomandi (Speculand, 2016b; Speculand 2005). Guðrún styðst við bæði þessi verkfæri 
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við störf sín og segir meðal annars að það sé þægilegt að styðjast við þennan ofangreinda 

lista, það auðveldi einstaklingum einfaldlega að hætta að framkvæma ákveðna hluti sem 

ef til vill þjóna engum tilgangi. Þá sé einfaldlega hægt að gera eitthvað annað í staðinn.  

Margar skipulagsheildir grípa til þess ráðs að mynda vinnuhópa sem samanstanda af 

starfsfólki skipulagsheildanna. Þessir vinnuhópar vinna síðan að betrumbótum eða öðrum 

útfærslum á breytingum innan skipulagsheildarinnar. Í tilviki Guðjóns vakti það almennt 

mikla lukku, bæði hjá starfsfólki sem og forstjóra. Vala Magnúsdóttur (2011) gerði 

rannsókn á aðferðum og framkvæmd breytinga í samruna stórra fyrirtækja og stofnana á 

Íslandi, en þar kemur meðal annars fram að allir viðmælendur höfðu einnig stofnað 

vinnuhópa sem var úthlutað ákveðnum hlutverkum og ábyrgð. Þannig unnu hóparnir að 

þessum tilteknu verkefnum og reyndu að finna hugmyndir eða lausnir til að betrumbæta 

viðkomandi málaflokka. Viðmælendur Völu voru sammála því að mestum árangri hefði 

verið náð með því að fá starfsfólk til að vinna saman að innleiðingu breytinganna og að 

mikilvægt hefði verið fyrir starfsfólk að fá að koma með hugmyndir og lausnir að ýmsum 

vandamálum sem síðan var stuðst við í innleiðingarferlinu (Vala Magnúsdóttir, 2011).  

Kosturinn við Stefnuvitann að sögn Speculand (2009) er sá að unnið er í öllum átta 

þrepunum samtímis og því er auðveldara að sjá hvað vantar upp á ferlið jafnóðum. 

Talsverð hætta er á að skriðþungi innleiðingarinnar tapist niður ef innleiðing stefnu er 

tímafrek eða rekst á dagsdaglegar áskoranir en Stefnuvitinn auðveldar skipulagsheildum 

að viðhalda skriðþunga sínum í gegnum innleiðingarferlið (Speculand, 2009). 

Niðurstöðurnar benda til þess að viðmælendum fannst Stefnuvitinn hafa mun fleiri kosti 

heldur en vankanta. Kostirnir við Stefnuvitann eru til að mynda að hann skiptist í átta þrep 

og þessi átta þrep gera að verkum að einblínt er á alla þætti sem varða rekstur 

skipulagsheildarinnar. Einnig er hægt að fara yfir hvert og eitt þrep áður en innleiðingin 

hefst og meta veikleika og styrkleika skipulagsheildarinnar í hverju þrepi fyrir sig. Þá er 

hægt að bregðast við veikleikunum og styrkleikunum á viðeigandi hátt og setja fram 

markmið fyrir hvert þrep. Stefnuvitinn virðist líka vera aðgengilegur, hagnýtur og byggjast 

á heilbrigðri skynsemi. Kosturinn við hann er líka sá að þó að ekki megi sleppa þrepum í 

innleiðingarferli, þarf ekki alltaf að fara í mikla vinnu á öllum þrepum ef það á ekki við. 

Þannig geta skipulagsheildir sem eru sterkar í ákveðnum þrepum mögulega farið hratt yfir 

þau og sökkt sér dýpra í þau þrep sem krefjast meiri vinnu. Annar kostur Stefnuvitans er 

að hann er ekki aðferðafræði sem einskorðast við ákveðinn markað eða ákveðin lönd, og 

því geta leiðtogar hvaðanæva um heiminn nýtt sér hann við innleiðingarferli 

skipulagsheilda sinna. Hann  er hægt að nota einfaldlega alls staðar sem þess er óskað. 
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Samkvæmt rannsókninni eru vankantar Stefnuvitans ekki margir og lúta þá helst að því 

að leiðtogum ber ávallt að vera meðvitaðir um aðstæður hverju sinni og þeirri staðreynd 

að Stefnuvitinn er ekki eina aðferðafræðin sem getur aðstoðað við innleiðingu stefnu. 

Leiðtogar mega þannig ekki treysta á Stefnuvitann í blindni og þurfa að gæta þess að velja 

sér aðferðafræði sem hentar aðstæðum, fólkinu, viðfangsefninu og markmiðum 

innleiðingarinnar. Einnig ber að hafa í huga að innleiðing sem byggir á Stefnuvitanum 

getur tekið tíma, en það einskorðast vafalaust ekki við Stefnuvitann.  

Niðurstöður gefa til kynna að fyrsta þrep Stefnuvitans, sem fjallar um mannauðinn, 

spilar afar stórt hlutverk í innleiðingarferli stefna. Þannig þurfa leiðtogar sem vilja innleiða 

nýja stefnu að sannfæra starfsfólk sitt um ágæti stefnunnar til þess að innleiðingin gangi 

að óskum (Speculand, 2009). Það er nefnilega ávallt hlutverk starfsfólksins að innleiða 

nýja stefnu innan skipulagsheildarinnar, ekki leiðtoganna (Speculand, 2005). Viðmælandi 

Völu Magnúsdóttur talar um að starfsfólk verði að gera upp við sig fljótlega hvort það vilji 

vera hluti af innleiðingarferlinu eða ætli að færa sig á önnur mið. Hans reynsla var að flestir 

væru viljugir til að vera þátttakendur í innleiðingu breytinganna þó vissulega væru til 

einstaklingar sem héldu sig til hlés og svo aðrir sem sýndu andstöðu sína.Viðmælendur 

greindu einnig frá því að breytingaferli hefðu reynst einna farsælust þegar ríkti einhugur á 

meðal starfsfólks og leiðtoga á meðan á breytingaferlinu stóð (Vala Magnúsdóttir, 2011).  

Báðir viðmælendur lögðu mikla áherslu á hlut starfsfólksins og að hugsað væri út í 

þeirra þarfir. Auk þess var mikil áhersla á að virkja starfsfólkið í innleiðingarferlinu og 

Guðjóni þótti afar gott að fá stuðning frá þáverandi forstjóra í innleiðingarferlinu. 

Speculand (2005) talar einmitt um að erfiðlega geti gengið að innleiða breytingar ef 

stuðning skortir frá yfirstjórnendum (Speculand, 2005). Guðjón greinir hins vegar frá því 

að skort hafi upp á áhuga og stuðning við breytingarnar frá hinum framkvæmdastjórum 

skipulagsheildarinnar. Þetta er miður því leiðtogar eru forvígismenn innleiðingarinnar og 

þurfa því að vera samkvæmir sjálfum sér og sýna innleiðingunni stuðning í orði og verki 

(Speculand, 2016a). 

Mikilvægt er að bera kennsl á starfsfólk sem styður breytingarnar svo unnt sé að styðja 

það og hvetja til dáða til að láta verkin tala og innleiða breytingarnar, en þeir einstaklingar 

bregðast gjarnan við af eldmóði og jákvæðni við tilvonandi breytingum og taka óumbeðnir 

þátt í breytingaferlinu (Speculand, 2005). Mikilvægi þess að virkja og hvetja starfsfólk í 

innleiðingaferlinu kom einnig fram í rannsókn Völu Magnúsardóttur (2011). Þessi 

hvatning gerði það að verkum að starfsfólk upplifði að það hefði ákveðið hlutverk og væri 

hluti af innleiðingarferlinu (Vala Magnúsdóttir, 2011). Niðurstöður gefa þannig til kynna 
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að stór hluti starfsfólk virðist almennt vera viljugt til að taka þátt í breytingaferlum og 

greinir Guðjón frá því um 98 prósent starfsfólks hafi verið jákvætt gagnvart 

breytingaferlinu. Einnig nefnir hann að starfsfólk hans hafi fundið til stolts af því sem það 

kom til leiðar í breytingaferlinu. Einnig virtist hrós og áhugi samstarfsfólks hafa jákvæð 

og hvetjandi áhrif á líðan starfsfólk.  

Starfsfólk mun eðlilega bregðast með ólíkum hætti við breytingunum sem fylgja 

innleiðingunni. Því er mikilvægt að reyna að að skilja og bera kennsl á með hvaða hætti 

starfsfólk er líklegt til að bregðast við (Speculand, 2009). Þegar Speculand fjallar um 

mannauð skipulagsheilda, í fyrsta þrepi Stefnuvitans, skiptir hann starfsfólki í fjóra hópa 

eftir því hvernig það bregst við innleiðingu nýrrar stefnu (Speculand, 2005). 

Skemmdarvargar er einn hópurinn sem fer gjarnan mest fyrir, en það er sem betur fer 

einungis lítill hluti starfsfólks innan skipulagsheildar sem berst staðfastlega gegn 

breytingum innan skipulagsheildarinnar (Speculand, 2005). Guðjón greindi frá því að 

einstaklingarnir sem voru neikvæðir gagnvart breytingunum voru beðnir um að vera hluti 

af vinnuhópum þrátt fyrir neikvæða afstöðu þeirra. Samþykkt var að framlag þeirra yrði þá 

líklegast heldur lítið, en að þeir væru engu að síður hluti af hóp. Þetta er í samræmi við það 

sem Speculand (2005) segir, en það er, að ef allt þrýtur þá er mögulega hægt að biðja 

skemmdarvarg um að hætta að sýna andstöðu og taka sér frekar hlutverk grúppíu, það er 

að segja, að reyna að sýna af sér hlutleysi gagnvart breytingunum svo leiðtoginn geti reynt 

að draga úr skaðanum sem andstaðan hefur ollið (Speculand, 2005). Einn viðmælenda í 

rannsókn Völu virðist hafa sömu reynslu og Guðjón af andstöðu og tekið á því með sama 

hætti, það er, með því að virkja starfsfólkið sem sýndi andstöðu til vinnu í 

innleiðingarferlinu (Vala Magnúsdóttir, 2011).  

Guðrún sagði að í sumum tilfellum geta skemmdarvargar einfaldlega verið „skemmdar 

kartöflur“. Þá væri ekki um annað að ræða en að láta þá fara. Samkvæmt Speculand (2005) 

er skemmdarvörgum þá þökkuð vel unnin störf, en síðan sagt upp. Þessir einstaklingar voru 

skipulagsheildinni til góðs á sínum tíma, en við innleiðingu nýrrar stefnu munu þeir 

eingöngu hægja á ferlinu og mögulega skaða það (Speculand, 2005). 

Guðjón tiltók að einn einstaklingur innan skipulagsheildarinnar hefði sýnt mestu 

andstöðuna við breytingarnar, en að stýrihópurinn hafi mestmegnis leitt hann hjá sér. Þetta 

getur reynst góð leið því að athygli, tími og orka leiðtoga í breytingaferlum beinist oftar en 

ekki að þessum einstaklingum, en þetta getur gert það að verkum að innleiðing stefnunnar 

fer oftar en ekki forgörðum. Leiðtogar eigi frekar að einblína á þá einstaklinga sem eru 

jákvæðir gagnvart breytingunum (Speculand, 2005). 
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Speculand (2005) bendir á að þegar leiðtogi vill takast á við andstöðu skemmdarvarga 

getur hann til dæmis nýtt sér þá leið að skapa jákvætt og lifandi umhverfi sem verðlaunar 

og styður það starfsfólk sem er viljugt til að taka þátt í innleiðingu breytinganna. Þessi 

aðferð nýtist vel í upphafi innleiðingarferlisins, þegar skemmdarvargar hafa ekki náð að 

hópa sig saman. Með þessari aðferð er athygli beint  að kyndilberunum og innleiðingunni 

og skemmdarvörgum ýtt til hliðar (Speculand, 2005). Báðir viðmælendur höfðu þá sýnt 

kyndilberum og grúppíum meiri athygli við innleiðinguna og síðan tekið á 

skemmdarvörgum, með góðum árangri.  

Guðrún  áréttar mikilvægi nægrar upplýsingamiðlunar til starfsfólks og tiltekur að 

skortur á henni getur valdið hræðslu hjá starfsfólki sem getur síðan leitt af sér andstöðu. 

Speculand (2005) segir að einstaklingar veiti því óþekkta viðnám, því það veit ekki hvernig 

breytingin muni hafa áhrif á þeirra stöðu. Þannig veltir starfsfólk til dæmis fyrir sér hvort 

það muni græða eða tapa á innleiðingarferlinu og hvort að þátttaka þeirra muni hafa jákvæð 

eða neikvæð áhrif á framtíðar starfsframa þeirra (Speculand, 2005).  

Oft reynist stjórnendum erfitt að fá stuðning í orði og borði fyrir breytingum frá 

starfsfólki. Ástæður fyrir þessum litla stuðningi má meðal annars rekja til þess að bæði 

stjórnendur og starfsfólk er gjarnan orðið langþreytt á breytingaferlum innan 

skipulagsheildanna (Speculand, 2005). Þreyta og áhugaleysi gagnvart breytingaferli getur 

komið upp  hjá starfsfólki og haft áhrif á skuldbindingu þess gagnvart breytingaferlinu. 

Þetta átti sér stað innan deildar Guðjóns í lok breytingaferlisins en kom sem betur fer ekki 

að sök þar sem að nýtt skipulag var að taka við.  

Samkvæmt niðurstöðum má sjá að annað þrep Stefnuvitans, framtíðarsýnin, er 

mikilvægt við innleiðingu nýrrar stefnu. Speculand nefnir að til að unnt sé að innleiða 

stefnu sé mikilvægt að miðla framtíðarsýn skipulagsheildarinnar til starfsfólks. Hlutverk 

framtíðarsýnar er þá meðal annars að hvetja starfsfólk til að styðja innleiðinguna og gera 

betur við vinnu sína. Framtíðarsýn virkar þannig sem grunnur sem stefnan getur byggt á 

og getur haft þau áhrif að jákvæðni fyrir framtíð skipulagsheildarinnar eykst (Speculand, 

2005). Niðurstöður benda til þess að tilgangur framtíðarsýnar sé þá meðal annars að fá 

starfsfólk í lið með leiðtoganum og tilvonandi breytingum. Þetta er meðal annars gert með 

því að skilgreina nákvæmlega hver framtíðarsýnin sé, minna starfsfólkið stöðugt á hana og 

gera starfsfólki ljóst hvað það græði á því að taka þátt í innleiðingarferlinu. Ef farið er eftir 

öllum þessum atriðum þá mun starfsfólk að öllum líkindum eiga auðveldara með að vinna 

að innleiðingu nýrrar stefnu. Í rannsókn Völu Magnúsdóttur (2011) voru viðmælendur á 

einu máli um að framtíðarsýnin þurfti að vera skýr. Mikilvægt væri að vita hvert 
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skipulagsheildin stefndi og að ákvarðanir sem væru teknar ættu samleið með markmiðum 

og stefnu skipulagsheildarinnar (Vala Magnúsdóttir, 2011).  

Af niðurstöðunum má einnig draga þá ályktun að þriðja þrep Stefnuvitans, 

upplýsingamiðlun, hefur mikið vægi hjá viðmælendum þessarar rannsóknar. Þegar verið 

er að innleiða nýja stefnu innan skipulagsheildar þurfa leiðtogar að geta komið markmiðum 

skipulagsheildarinnar og þeim aðgerðum sem þörf er á að framkvæma á framfæri við 

starfsfólks skipulagsheildarinnar (Speculand, 2005). Speculand talar um að gott sé að miða 

við að koma æskilegum boðskap á framfæri sjö sinnum á sjö vegu, en þetta kallast 7x7 

regla samskipta (Speculand, 2003). Báðir viðmælendur studdust við þessa samskiptaleið  

og lögðu mikla áherslu á fjölbreytta og góða miðlun upplýsinga til starfsfólks á meðan á 

innleiðingarferli stóð.  Allir viðmælendur Völu lögðu líka mikla áherslu á að ástunda 

stöðuga upplýsingamiðlun á meðan á breytingunum stóð og upplýsa starfsfólk um leið og 

einhver ný vitneskja væri til staðar (Vala Magnúsdóttir, 2011).  

Þannig þarf upplýsingamiðlun að vera stöðug og þekking að vera til staðar um hvaða 

upplýsingum á að miðla og með hvaða hætti. Í tilviki Guðjóns var þess gætt í hvívetna að 

allir hagsmunaaðilar skipulagsheildarinnar væru upplýstir um gang mála og var því afar 

vel tekið. Guðrún fullyrti að besta upplýsingamiðlunin færi fram með svokallaðri maður á 

mann- aðferð. Þessi aðferð kallast keðjuverkandi aðferð og fer fram á fundum þar sem 

nánasti yfirmaður starfsfólks uppfræðir nokkra undirmenn sína. Síðan tekur næsti 

yfirmaður við með litlum hópi af undirmönnum sínum og fræðir það og þetta gerist koll af 

kolli þar til allir innan skipulagsheildarinnar búa yfir sömu upplýsingunum (Speculand, 

2005). Guðrún segir að þessi aðferð gerir það að verkum að upplýsingar streymi upp og 

niður skipulagsheildina. Hún nefnir jafnframt að vanda þurfi hvernig staðið er að 

upplýsingamiðluninni til að koma í veg fyrir óþarfa misskilning. Speculand (2005) talar 

um að leiðtogar þurfa að vera meðvitaðir um að 58 prósent samskipta fólks fari fram með 

líkamstjáningu, 35 prósent samskipta velti á raddbeitingu einstaklinga og sjö prósent 

samskipta velti á samhengi orða einstaklings. Þegar einstaklingur les tölvupóst meðtekur 

hann því aðeins sjö prósent innihaldsins. Einnig er gott að hafa í huga að einstaklingar 

virðast eingöngu muna í kringum einn þriðja af þeim upplýsingum sem annar einstaklingur 

kemur á framfæri við þá (Speculand, 2005). Guðrún sagði að ef leiðtogar væru meðvitaðir 

um þetta þá myndu þeir nálgast upplýsingamiðlun á allt annan hátt heldur en þeir gerðu 

áður.  

Mælingar eru fjórða þrep Stefnuvitans og jafnframt eitt af þeim þrepum sem virðist hafa 

ákveðna erfiðleika í för með sér, samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Mælingar þjóna 
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því hlutverki að segja leiðtogum hvert skipulagsheildin stefnir í innleiðingarferlinu og 

hvenær þörf er á að breyta um stefnu (Speculand, 2005). Áríðandi er að ástunda mælingar 

þannig að hægt sé að mæla hvort að markmiðum skipulagsheildarinnar sé náð í 

innleiðingarferlinu. Viðmælendur leggja báðir áherslu á hversu erfitt það reynist leiðtogum 

að koma mælingum á og virðist það vera eitt erfiðasta þrepið að innleiða samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Guðjón gat þess að mælingar væru þó komnar á innan 

skipulagsheildarinnar, en starfsfólk virtist ekki meðvitað um að þær væru til staðar. 

Mögulega þyrfti að skerpa betur á þessu í framtíðinni.  

Rýnin er áttunda þrep Stefnuvitans og eitt af þeim þrepum sem lögð var áhersla á af 

viðmælendum rannsóknarinnar. Stöðug rýni tryggir að skipulagsheildin sé að stefna í rétta 

átt í innleiðingarferli breytinga jafnt og til loka þeirra. Speculand (2005) tekur fram að með 

því að fara yfir aðgerðir með gagnrýnum hætti auki það möguleikana á því að nýta 

reynsluna til góða, draga lærdóm af mistökunum sem gerð voru og fagna þeim afrekum 

sem skipulagsheildin hefur unnið (Speculand, 2005). Líkurnar á að innleiða nýja stefnu 

innan skipulagsheildar á farsælan hátt án þess að gaumgæfa ferlið jafnóðum eru mjög litlar. 

Það er nefnilega eingöngu þegar verið er að framkvæma innleiðinguna sem hægt er að sjá 

að það sem leit vel út á blaði í upphafi gengur ekki eins vel í raunveruleikanum (Speculand, 

2009).  

Viðmælendur töldu báðir nauðsynlegt að rýni væri hluti af innleiðingarferlinu og 

Guðjón sagði fyrirkomulagið bjóða upp á festu við innleiðingu breytinga. Þannig var vinna 

starfsfólks í vinnuhópum oft á tíðum gagnrýnd á þessum rýnifundum, en jafnframt voru 

lagðar fram tillögur um úrbætur sem starfsfólk tók oftast vel í. Ef stuðst er við stöðuga rýni 

aukast líkurnar á að stjórnendur geri það sem þeir segjast ætla að gera, þegar ætlunin er að 

gera það, og að afleiðingarnar séu jákvæðar og hentugar fyrir skipulagsheildina 

(Speculand, 2005). Guðrún greindi frá því að hún hafi sett fram efasemdir um mögulega 

velgengni innleiðingarinnar ef stjórnendur nýttu sér rýnina lítið eða slepptu henni alfarið; 

þetta segir því talsvert um mikilvægi rýninnar.  

Skýr niðurstaða rannsóknarinnar er að Stefnuvitinn er tæki sem nýtist afar vel við 

innleiðingu nýrra stefna. Þrepin sem heyra undir Stefnuvitann bjóða upp á skýrt skipulag, 

hvetja til aðgerða og leiðbeina leiðtogum í gegnum hvert skref innleiðingarinnar. 

Stefnuvitinn er aðgengilegt og þægilegt tæki sem byggist á heilbrigðri skynsemi og 

mikilvægi forgangsröðunnar og reyndust viðmælendur rannsóknarinnar ánægðir með að 

nota hann við innleiðingu stefna.  
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Við gerð þessarar rannsóknar var leitast við að fá svör við tveimur 

rannsóknarspurningum. Á meðan á vinnslu rannsóknarinnar stóð vöknuðu hins vegar upp 

nokkrar vangaveltur sem áhugavert væri að skoða betur og gætu mögulega verið 

rannsóknarefni fyrir áhugasama einstaklinga. 

Þegar fyrsta þrep Stefnuvitans var skoðað, þrepið er snýr að mannauðnum, gerði 

rannsakandi sér grein fyrir því að Speculand fjallar ekkert um mögulega andstöðu 

stjórnenda við innleiðingarferlið. Speculand fjallar um starfsfólk skipulagsheildar og 

vissulega falla stjórnendur undir þá skilgreiningu og gætu þá flokkast sem kyndilberar, 

grúppíur, skemmdarverkamenn eða gagnnjósnarar. Einna helst gætu þeir verið 

gagnnjósnarar en þeir eru gjarnan einstaklingar sem annað hvort eru í æðri stöðum eða 

hafa langan starfsaldur. Rannsakanda finnst þó vanta upp á nánari umfjöllun um hlut 

stjórnenda sem eru andstæðir innleiðingarferlinu og þá mögulegar leiðir til að taka á þeim, 

því að erfitt getur verið að yfirfæra leiðir til að eiga við skemmdarverkamenn yfir á þessa 

stjórnendur. Þeir þurfa að vera hlynntir innleiðingarferlinu til að starfsfólk hafi trú á ferlinu 

og líklegast myndi það ekki enda vel ef ósáttur stjórnandi væri settur á hliðarlínuna á 

meðan hugað væri að kyndilberum né að hafa hann í vinnuhópi í hlutverki grúppíu ef 

andstaða hans væri ljós. Mögulega gæti leiðtogi sest niður með stjórnanda og reynt að 

skilja rót vandans og þannig leyst úr honum. Einnig gæti leiðtoginn boðið stjórnanda að 

vera hluti af vinnuhópi þar sem hann deili sinni þekkingu og reynslu til annars starfsfólks 

og þannig fengið hann á sitt band. Að þessu sögðu þá telur rannsakandi ennþá spurningu 

sinni um hvernig tekið yrði á ósáttum stjórnanda í innleiðingarferli ósvarað og telur að 

áhugavert væri að fræðast meira um þetta. 

Ekki er mikið lesefni að finna í Stefnuvitanum eða öðru lesefni Speculand er varðar 

ástæður fyrir andstöðu starfsfólks. Aðeins er tæpt á því stuttlega í fræðum Speculands en 

áhugavert væri fyrir lesendur að geta lesið sér til um helstu ástæður andstöðu starfsfólks 

líkt og Kreitner (2004), Kotter og Schlesinger (2008) og Hiatt (2006) greina frá í fræðum 

sínum. 

Undir hverju þrepi í Stefnuvitanum er einnig gjarnan mikið fjallað um líkön, 

spurningalista eða aðferðir til þess að mæla árangurinn við innleiðinguna og til þess að ýta 

við fólki í þeim tilgangi að það byrji að framfylgja þrepunum og hefja innleiðingarferlið. 

Fyrir leikmann getur þetta eflaust haft þau áhrif að hann upplifir sig ofurliði borinn þó 

eflaust reynist notkun þessara líkana og aðferða tiltölulega auðveld fyrir reyndan ráðgjafa. 

Þetta getur mögulega haft þau áhrif að óreyndir einstaklingar ættu erfitt með að framfylgja 

hverju þrepi á fullnægjandi hátt. 
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Stefnuvitinn samanstendur af átta þrepum og öllum aðferðum og líkönum sem mælt er 

með að styðjast við. Hins vegar eru ekki allir leiðtogar sem annað hvort hafa áhuga á að 

fara svona djúpt í hvert þrep eða hafa ekki tök á því einhverra hluta vegna. Guðrún svarar 

þessu reyndar og segir að það sé ekki nauðsynlegt að fara djúpt í hvert þrep en nauðsynlegt 

sé þó að fara í gegnum þau öll. Rannsakandi sér þó fyrir sér að önnum kafnir eða óöruggir 

leiðtogar vita ef til vill ekki að þeir þurfa ekki ávallt að kafa djúpt í hvert einasta þrep og 

því gæti lausn þeirra verið að sleppa þrepum, en það er ekki mælt með því samkvæmt 

Speculand (2005). 

Stefnuvita Speculands svipar að mörgu leyti til Kotters (2012) en það sem að vantar 

meðal annars upp á hjá Kotter er þrep er varðar rýnina. Rýni í innleiðingarferli er afar 

mikilvæg því hún heldur starfsfólki á tánum og gerir því kleift að læra af velgengni sinni 

og mistökum. Rýnin gerir starfsfólki einnig kleift að gera breytingar í gegnum allt 

innleiðingarferlið, á þeim ferlum sem þörf er á, áður en að allt stefnir í óefni. Þannig er 

hlutverk rýninnar ómetanlegt í innleiðingarferli en þrátt fyrir það þá greinir Speculand 

(2005) frá því að rýnin sé minnst nýtta þrepið. Rannsakandi furðar sig á þessu því rýni þarf 

ekki að vera flókin né kostnaðarsöm, og getur hægilega farið fram hvenær sem er og hvar 

sem er innan skipulagsheildarinnar.  

Rannsakandi telur Stefnuvitann vera þægilega aðferðafræði, því hún leiðir einstaklinga 

áfram, stig af stigi og byggist að miklu leyti á almennri skynsemi og mikilvægi þess að 

einstaklingar gefi sér tíma til að forgangsraða aðgerðum sínum, þegar ætlunin er að 

innleiða nýjar stefnur. Stefnuvitinn, sem og önnur aðferðafræði Speculand snúast alfarið 

um hvernig eiga á við fólk, því fólkið er ástæðan fyrir því að breytingar takast eða falla um 

sjálfar sig. Þannig er manneskjan í þungamiðju hjá Speculand, bækur hans fjalla um 

einstaklinga í innleiðingarferlum og eru skrifaðar fyrir einstaklinga sem eru að glíma við 

innleiðingarferli. Kostirnir við aðferðafræði Speculand eru þeir að hún er mjög aðgengileg 

og auðveld að skilja hana. Þannig styðst Speculand við ýmis dæmi sem gera 

umfjöllunarefnið ljóslifandi og skiljanlegra fyrir lesanda. Rannsakandi má til með að bæta 

við hér að hann væri afar viljugur til að vera fluga á vegg hjá þeirri skipulagsheild sem 

ráðið hefur Speculand til starfa og sjá hann nota Stefnuvitann við innleiðingu stefnu 

skipulagsheildarinnar. 

Ef vikið er að rannsókninni sjálfri þá má geta þess að takmarkanir hennar eru þær að 

viðfangsefnið er mjög sérhæft og því reyndist erfitt að finna einstaklinga sem höfðu langa 

reynslu af því að nota Stefnuvitann við innleiðingu stefnu. Reynt var að nálgast tvo aðra 

einstaklinga til viðbótar við viðmælendur þessarar rannsóknar, en þeir báðust undan 
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þátttöku sökum ónægrar þekkingar á Stefnuvitanum. Viðmælendur þessarar rannsóknar 

eru því einungis tveir og því ómögulegt að alhæfa út frá niðurstöðum viðtala þeirra. Hins 

vegar gefa þau ákveðna vísbendingu um hvaða þrep nýtast betur en önnur, sem og hvaða 

þrep reynast erfið í framkvæmd. Því væri afar áhugavert, ef um nægan fjölda viðmælenda 

væri að ræða, að gera aðra rannsókn á hvernig viðmælendur hefðu nýtt sér Stefnuvitann 

og sjá hvort að þær niðurstöður samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

Þess ber einnig að geta að Guðrún var viðmælandi rannsakanda í þessari rannsókn en 

hafði jafnframt verið ráðgjafi við innleiðingarferli Guðjóns, annars viðmælanda 

rannsóknarinnar. Sýn og notkun skipulagsheildar Guðjóns á Stefnuvitann er því vafalítið 

undir áhrifum frá ráðgjöf Guðrúnar. Því væri athyglisvert að taka viðtöl við viðmælendur 

sem þekktust ekki né hefðu unnið saman áður. Þannig væri hægt að sjá hvort að sýn þeirra 

á Speculand væri ólík og hvort sjá mætti einhvern mun á þeim aðferðum sem þeir nýttu sér 

og atriðum sem þeir leggðu áherslu á. 
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10 Lokaorð 

Innleiðing breytinga innan skipulagsheilda getur reynst leiðtogum og stjórnendum 

vandasamt verk. Ýmis mistök eða hindranir geta mætt þeim við innleiðingu breytinganna 

en einnig geta þeir mætt andstöðu frá starfsfólki skipulagsheildarinnar eða þeir jafnvel 

upplifað andstöðu gegn innleiðingu nýrra stefna á sjálfum sér. Því er um mörg líkön, 

kenningar og tegundir aðferðafræða að ræða sem heyra undir breytingastjórnun, sem 

leiðtogar geta gripið til í tilraunum sínum til þess að ná árangri. Stefnuviti Robin Speculand 

er ein þessara aðferðafræða sem hægt er að nýta sér við innleiðingu nýrra stefna innan 

skipulagsheilda.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að Stefnuvitinn sé gott tæki sem hægt er að 

styðja sig við þegar ætlunin er að innleiða breytingar. Á bak við hvert þrep er um fjölmörg 

tæki, tól og spurningalista að ræða sem hvetja og leiðbeina leiðtogum við störf sín og verða 

til þess að skipulag og forgangsröðun leiðtoga við innleiðinguna eykst. Þannig skapast 

grundvöllur fyrir því að leiðtogar setji sér, starfsfólki og skipulagsheildinni markmið með 

hverju þrepi og þannig heldur Stefnuvitinn leiðtogum og starfsfólki við efnið. Stefnuvitinn 

er einnig mjög aðgengilegur, hagnýtur og byggir mikið til á heilbrigðri skynsemi. 

Samkvæmt viðmælendum er ekki um eiginlega galla að ræða við Stefnuvitann heldur þarf 

einungis að gæta þess, eins og með alla aðferðafræði, að notkun hans við innleiðingu nýrrar 

stefnu getur verið tímafrek og oltið á aðstæðum hverju sinni. Þrepin átta taka jafnframt á 

öllum þáttum sem varða rekstur skipulagsheildarinnar og því er fátt undanskilið þegar 

stuðst er við Stefnuvitann við innleiðingaferli.  

Stefnuvitinn er þægileg og auðskiljanleg aðferðafræði sem ætti að gera flestum 

leiðtogum kleift að innleiða breytingar með góðum árangri. Stefnuvitinn byggir á 

einfaldleika, skipulagi og skynsemi og hann leiðir leiðtoga í gegnum allt breytingaferlið 

en gætir þess jafnframt að huga ávallt að mannlega þættinum í öllum þrepum. Öll ofantalin 

atriði gera það að verkum að innleiðing breytinga, sem oft á tíðum getur reynst erfiðleikum 

háð, verður möguleg og því liggur það ljóst fyrir að skipulagsheildir geta notið góðs af því 

að styðjast við Stefnuvitann. 

Rannsókn þessi getur reynst leiðtogum skipulagsheilda gagnleg þar sem hún býður upp 

á ítarlega greiningu á Stefnuvitanum og innsýn inn í skoðun og reynslu íslenskra leiðtoga 

sem hafa stuðst við Stefnuvitann við innleiðingu nýrra stefna. Þessi rannsókn gefur þó 

einungis smjörþefinn af reynslu leiðtoga við að byggja innleiðingu á Stefnuvitanum. Það 

er þó von rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar, sem og hin ítarlega greining á 
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Stefnuvitanum geti gefið góða innsýn inn í eðlisþætti hans, sem aðferðafræði sem hægt er 

að styðjast við í innleiðingarferli skipulagsheilda. Rannsakandi vonar einnig að þessi 

rannsókn reynist einhverjum leiðtogum hvatning til að byggja breytingaferli sinnar 

skipulagsheildar á Stefnuvitanum. Ef þetta yrði raunin gæti mögulega verið hægt að gera 

fleiri rannsóknir þar sem fræðst yrði á ítarlegri máta um notkun og vonandi gagnsemi, 

Stefnuvitans við innleiðingu stefna innan íslenskra skipulagsheilda. Mögulega væri þá 

hægt að sjá mun fleiri íslenskar skipulagsheildir ganga í gegnum farsæl breytingaferli í 

framtíðinni heldur en ella.  
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi fyrir Guðrúnu Ragnarsdóttur 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfri þér og þinni reynslu? 

2. Síðan langar mig að biðja þig um að segja mér aðeins frá fyrirtækinu Strategíu? 

3. Hver hefur þín reynsla verið af því að innleiða nýjar stefnur? 

4. Hvað kom til þess að þú ákvaðst að styðjast við aðferðafræði Speculand, það er, 

Stefnuvitann? 

5. Hverjir eru kostirnir við Stefnuvitann, að þínu mati? 

6. Hverjir eru gallarnir við Stefnuvitann? 

7. Hvernig finnst þér Stefnuvitinn eiga við íslenskan raunveruleika? 

8. Er það þín reynsla að fyrirtæki fari í gegnum öll átta þrep Stefnuvitans?Ef ekki, 

hverjar telur þú ástæðurnar vera? 

9. Er algengt að fyrirtæki sem leita til þín hafa gengið í gegnum breytingaferli áður? 

Ef svo er, hver var árangur þeirra af því? 

10. Hvernig mælir þú með að tekið sé á andstöðu starfsfólks og/eða stjórnenda við 

breytingar? 

11. Hvernig hefur þú verið að mæla með að framtíðarsýn nýrrar stefnu sé kynnt? 

12. En hvernig mælir þú með að upplýsingamálum sé háttað við innleiðingu nýju 

stefnunnar? 

13. Hvaða aðferðum mælir þú með að nota til að mæla árangur innleiðingarinnar sem 

og finna atriði sem þyrfti að bæta? 

14. Er algengt að það þurfi að gera breytingar á fyrirtækjamenningu við innleiðingu 

nýrrar stefnu? Ef svo er, hvernig mælir þú með því að það sé gert? 

15. Mælir þú með því að aðgerðir í innleiðingarferlinu séu samræmdar í þeirri 

viðleitni að gera það farsælt og árangursríkt? Ef svo er, getur þú nefnt mér dæmi 

um það? 

16. Hvernig mælið þið með að viðeigandi og jákvæð hegðun við innleiðinguna sé 

styrkt?  

17. Ef þið notið umbun eða viðurkenningu, getur þú nefnt mér dæmi um bæði eða 

annað hvort? 
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18. Er farið stöðugt yfir innleiðingarferlið á meðan á innleiðingunni stendur? Ef svo 

er, hvernig tekur starfsfólk til að mynda í það? 

19. Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við þetta spjall okkar? 
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi fyrir Guðjón Steingrímsson 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfum þér og þinni reynslu? 

2. Hver hefur þín reynsla verið af því að innleiða nýjar stefnur? 

3. Hvað kom til þess að þú eða þitt fyrirtæki ákváðu að styðjast við aðferðafræði 

Speculand, það er, Stefnuvitann? 

4. Hverjir eru kostirnir við Stefnuvitann, að þínu mati? 

5. Hverjir eru gallarnir við Stefnuvitann? 

6. Hvernig finnst þér Stefnuvitinn eiga við íslenskan raunveruleika? 

7. Hvernig tóku þið á andstöðu starfsfólks og/eða stjórnenda við breytingarnar? 

8. Hvernig kynntuð þið framtíðarsýn nýju stefnunnar? 

9. Hvernig stóðu þið að upplýsingamálum við innleiðingu nýju stefnunnar? 

10. Hvaða aðferðum mælir þú með að nota til að mæla árangur innleiðingarinnar eða 

finna atriði sem þyrfti að bæta? 

11. Þurftu þið að gera breytingar á fyrirtækjamenningunni til að innleiða nýja stefnu? 

Ef svo er, hvernig gerðu þið það? 

12. Þurftu þið að gera einhverjar breytingar á ríkjandi ferlum innan fyrirtækisins hjá 

ykkur? Ef svo er, getur þú nefnt mér dæmi um það? 

13. Ýttu þið undir viðeigandi og jákvæða hegðun starfsfólks á meðan á 

innleiðingarferlinu stóð? Ef svo er, hvernig gerðu þið það? 

14. Ef þið notið umbun eða viðurkenningu, getur þú nefnt mér dæmi um bæði eða 

annað hvort? 

15. Var farið stöðugt yfir innleiðingarferlið á meðan á innleiðingunni stendur? Ef svo 

er, hvernig tóku starfsmenn í það? 

Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við þetta spjall okkar? 
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Viðauki 3 

 

Sæl Guðrún, 

 

Gylfi Dalmann benti mér á að hafa samband við þig í þeirri von um að fá að taka við þig 

viðtal um Stefnuvita Speculands og hvernig hann hefur reynst þér í starfi. Ég er að skrifa 

mastersritgerð í mannauðsstjórnun með áherslu á Stefnuvitann. 

 

Væri möguleiki að fá að heyra hver þín upplifun er og ræða aðeins við þig um þetta 

málefni? 

 

Með fyrirfram þökkum, 

 

Signý Aðalsteinsdóttir 

S: xxx-xxxx 

Netfang: sia55@hi.is 
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Viðauki 4 

 

Sæll Guðjón, 

 

Signý heiti ég og hafði samband við þig í gær og falaðist eftir mögulegu 

viðtali. Ég er að vinna meistaraverkefni mitt við Háskóla Íslands 

um aðferðafræði Robin Speculand, þ.e. Stefnuvitann, undir leiðsögn Gylfa 

Dalmann Aðalsteinssonar. 

 

Guðrún hjá Strategíu hélt að þú gætir mögulega gefið mér einhverja innsýn 

inn í það hvernig Reiknistofa bankanna studdist við Stefnuvitann við 

innleiðingu breytinga, þegar þú starfaðir þar. 

 

Áætlaður viðtalstími er u.þ.b. ein klukkustund og að úrvinnslu lokinni 

yrði persónulegum skjölum og hljóðskrám eytt. Fullum trúnaði er heitið og 

mun ég notast við dulnefni fyrir þig og Reiknistofu bankanna sé þess 

óskað. 

 

 

Með fyrirfram þökkum, 

 

Signý Aðalsteinsdóttir 

 

s: xxx-xxxx 

Netfang: sia55@hi.is 

https://vefpostur.hi.is/src/compose.php?send_to=sia55%40hi.is

