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Útdráttur 

Að innleiða breytingar í skipulagsheildir getur reynst vandasamt verk en rannsóknir hafa 

bent til þess að breytingarferli misheppnist í allt að 80% tilfella. Fræðimenn virðast 

sammála um að huga þurfi betur að hinum mannlega þætti breytinga, þeim aðstæðum 

sem breytingar eiga sér stað í og að þörf sé á að framkvæma raunvísindalegar athuganir 

á sviði breytingarstjórnunar í ríkara mæli. 

Höfundur taldi því áhugavert að reyna komast að því hvað verður einna helst til þess 

að starfsmenn veita breytingarferlum annarsvegar stuðning sinn og hinsvegar viðnám.  

 Viðfangsefni verkefnisins er aðlögun starfsmanna í kjölfar róttækra breytinga og 

tilgangur rannsóknar felst í að leggja fram raunvísndaleg gögn á sviði 

breytingarstjórnunar. Markmið verkefnisins er tvíþætt, annarsvegar að gera fræðilegt 

yfirlit um breytingarstjórnun þar sem áhersla er lögð á aðkomu starfsmanna í ferlinu. 

Hinsvegar að athuga þáttabyggingu aðlögunarkvarða Farrell og einnig viðhorf 

þátttakenda út frá frumsömdum spurningum. Í rannsókninni var bæði notast við 

megindlega- og eigindlega aðferðafræði, en lagður var fyrir spurningalisti og tekin voru 

tvö eigindleg viðtöl.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að þær spurningar sem þýddar voru úr 

aðlögunarkvarða Farrell sýndu fram á nokkuð góða próffræðilega eiginleika og geta því 

mögulega nýst sem mælitæki til að meta aðlögun starfsmanna í kjölfar róttækra 

breytinga. Einnig kom skýrt fram í niðurstöðum frumsaminna spurninga og eigindlegum 

viðtölum mikilvægi upplýsingaflæðis í ferlinu, að tekið sé mark á viðhorfum starfsmanna 

og að markmið-, tilgangur- og ávinningur breytinga sé skýr frá upphafi.  

Töluverður fjöldi þátttakenda taldi að ekki hafi verið staðið vel að breytingarferlinu í 

heild sinni sem gefur til kynna að nauðsynlegt sé að huga betur að málunum. Út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar setti höfundur fram myndrænt yfirlit um atriði sem geta 

haft áhrif á viðnám- og stuðning starfsmanna í breytingarferlum.  

 

Lykilorð verkefnisins eru: Breytingar í skipulagsheildum, breytingarstjórnun, aðlögun 

starfsmanna, viðnám gegn breytingum, stuðningur við breytingar.
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1  Inngangur  

Allt er breytingum háð, fyrirtæki og stofnanir eru þar engin undantekning, rannsóknir 

hafa þó sýnt fram á að í allt að 80% tilfella misheppnast breytingarferli skipulagsheilda. 

Margir áhrifaþættir geta verið þar að verki. Fræðimenn virðast einna helst sammála um 

að huga þurfi betur að mannlega þætti breytinga og þeim aðstæðum sem breytingarnar 

eiga sér stað í. Einnig hafa ýmsir fræðimenn nefnt að þörf sé á að framkvæma 

raunvísindalegar athuganir á sviðinu í ríkara mæli (sjá t.d. í Kotter, 1996; Hiatt og 

Creasey, 2003; Todnem, 2005; Herold og Fedor, 2008; Burnes, 2011).  

Þegar um róttækar breytingar er að ræða getur verið ákjósanlegt að notast við 

aðferðir breytingarstjórnunar. Ein og sér tryggir hún þó ekki árangur, sér í lagi ef 

undirbúningur er ekki nægjanlegur og nákvæm greining er ekki gerð á aðstæðum. Einnig 

verður að hafa í huga að sama aðferð gagnast ekki endilega öllum (Herold og Fedor, 

2008).  

Ekki er hægt að komast hjá því að breytingar skipulagsheilda krefjist aðlögunar af 

hálfu starfsmanna (sjá t.d í Ashford, 1988; Ashford og Taylor, 1990; Pulakos, Arad, 

Donovan og Plamondon, 2000; Farrell, 2004). Aðlögun starfsmanna að breytingum er 

ekki ókannað fyrirbæri og ýmsar kenningar og líkön hafa verið sett fram hvað það 

varðar. Flest þeirra líkana og kenninga hafa komið til út frá óformlegum athugunum og 

fræðigreinum um efnið (Pulakos o.fl., 2000; Farrell, 2004). Höfundur fann þó tvö líkön 

sem komið hafa til með raunvísindalegum aðferðum. Annað var var þróað af Pulakos 

o.fl. (2000) og hitt af Farrell (2004).  

1.1 Viðfangsefni, markmið og aðferðafræði 

Viðfangsefni verkefnisins er rannsókn á aðlögun starfsmanna í kjölfar róttækra breytinga 

í skipulagsheildum (fyrirtæki og stofnanir). Rannsakandi vann að verkefninu á tímabilinu 

maí 2012 til janúar 2013. Ástæða fyrir efnisvali kom meðal annars til vegna áhuga 

höfundar á breytingarstjórnun, mannauðsmálum og þeim mannlegu samskiptum sem 

koma þar til. Hugmynd af rannsóknarefni byrjaði að taka á sig mynd í maí/júní 2012 í 

kjölfar lesturs á rannsóknum Farrell (2004). En hann þróaði meðal annars kvarða til að 

meta aðlögunarþætti starfsmanna í kjölfar róttækra breytinga.  
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Það virðist vera staðreynd að einungis fá breytingarferli nái fram að ganga eins og til 

var ætlast. Því kom efnisval ekki síst til vegna áhuga höfundar á að komast betur að 

þeim ástæðum sem þar liggja að baki og leggja fram raunvísindaleg gögn hvað það 

varðar. Enda mikilvægt að auka líkur þess að breytingarferli skipulagsheilda gangi sem 

skyldi þar sem breytingar geta kostað töluverða fjármuni og einnig haft mikil áhrif á 

starfsmenn og afkomu skipulagsheilda.  

Markmið verkefnisins er tvíþætt. Í fyrsta lagi að gera fræðilegt yfirlit um 

breytingarstjórnun þar sem ýmsum kenningum, líkönum, rannsóknum og tengdum 

atriðum á sviðinu eru gerð skil. Í öðru lagi að framkvæma rannsókn á aðlögun- og 

viðhorfi starfsmanna í kjölfar breytinga. Von mín er að niðurstöður rannsóknar og 

fræðileg umræða geti nýst til þess að auka skilning á upplifun og viðhorfi starfsmanna í 

breytingarferlum og þannig aukið líkur þess að breytingarferli nái fram að ganga.  

Þýði rannsóknar eru fyrirtæki og stofnanir sem hafa gengið í gegnum róttækar 

breytingar á síðustu þremur árum. 

Í rannsókninni er að mestu notast við megindlega aðferðafræði  (spurningalisti) en 

einnig að litlu leyti eigindlega aðferðafræði (hálfopin viðtöl). Tilgangur megindlegrar 

aðferðar er að leggja fram raunvísindaleg gögn um þætti sem varða starfsmenn í 

breytingarferlum. Þá sérstaklega að athuga þáttabyggingu aðlögunarkvarða, skoða 

viðhorf starfsmanna til breytingarferlisins en einnig athuga hvort samband sé á milli 

spurninga um aðlögun annarsvegar og spurninga sem gerðar voru út frá fræðum 

breytingarstjórnunar og viðtölum hinsvegar. Tilgangur eigindlegrar aðferðar hér var 

einna helst að fá innsýn frá sjónarhorni stjórnenda í þætti sem varða starfsmenn í 

breytingarferlinu, með það í huga að betrumbæta frumsamin spurningalista.  

1.2 Rannsóknarspurningar 

Alls eru settar fram fjórar rannsóknarspurningar í verkefninu, aðdraganda og 

rannsóknarspurningum eru gerð skil hér að neðan.   

Ø  Farrell (2004) hefur þróað 70 atriða spurningalista um aðlögun starfsmanna í 

kjölfar breytinga. Spurningalistinn var þáttagreindur og niðurstöður bentu til 

þess að þættir aðlögunar væru á fimm víddum. Alls voru 14 spurningar sem snúa 

að víddunum stuðningur við breytingar og viðnám gegn breytingum þýddar af 

höfundi fyrir rannsóknina. Víddir/þættir voru valdir vegna áhuga höfundar á 
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þeim þáttum og vegna þess að um var að ræða stærstu þætti kvarðans, 

spurningar voru valdar vegna hárrar hleðslu á þætti. Fyrsta rannsóknarspurning 

verkefnisins er: 

1. Er þáttahleðsla spurninga um aðlögun sem þýddar voru fyrir rannsóknina í 

samræmi við niðurstöður Farrell? 

Ø  Ýmsir þættir geta haft mikið að segja um það hvort breytingar nái fram að ganga 

eða ekki og hvort starfsmenn styðji breytingarnar eða veiti viðnám gegn þeim. 

Höfundur útbjó því spurningar út frá rannsóknum og fræðum 

breytingarstjórnunar um þá þætti sem taldir eru geta haft áhrif á 

stuðning/viðnám starfsmanna í breytingarferlinu. Þau tvö eigindlegu viðtöl sem 

tekin voru við stjórnendur skipulagsheilda sem staðið hafa í róttækum 

breytingum voru einnig höfð til hliðsjónar við þróun spurninga. Önnur 

rannsóknarspurning er: 

2. Gefa viðhorf starfsmanna til kynna að farið sé eftir helstu fræðum 

breytingarstjórnunar í breytingarferlum? 

Ø  Áhugavert er að athuga hvort/hvernig samband er á milli þeirra spurninga sem 

snúa að aðlögun starfsmanna annarsvegar og spurninga sem snúa að þeim 

atriðum sem fræðimenn hafa fjallað um hvað varðar starfsmenn í 

breytingarferlinu hinsvegar. Þriðja rannsóknarspurning er: 

3. Er samband á milli spurninga um aðlögun starfsmanna og spurninga út frá 

fræðum breytingarstjórnunar, sem varðar starfsmenn? 

Ø  Í frumsömdum spurningum voru bæði lokaðar og opnar spurningar. Opnar 

spurningar voru hafðar með til þess að gefa þátttakendum rými til þess að 

útskýra nánar viðhorf sitt og/eða upplifun. Fjórða rannsóknarspurning er:  

4. Hvað hafa þátttakendur helst að segja um upplifun sína í breytingarferlinu. 
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1.3 Uppbygging verkefnis 

Í öðrum kafla verkefnisins verður fjallað almennt um breytingar og hvað í þeim felst. Því 

næst verður breytingarstjórnun gerð skil ásamt helstu aðferðum og líkönum sem sett 

hafa verið fram á sviðinu. Því næst verður farið yfir hvað er ábótavant í 

breytingarferlum. Viðhorfum starfsmanna verður því næst gerð skil. Sömuleiðis verður 

gert grein fyrir því hvað átt er við með aðlögun starfsmanna og hvaða rannsóknir og 

líkön hafa verið sett fram á því sviði. Í lok kaflans verður stuttlega farið yfir hvað felst í 

því að þýða og staðla mælitæki, þar sem eitt markmið rannsóknarinnar er að þýða og 

staðla hluta af aðlögunarkvarða Farrell (2004).  

Í þriðja kafla verkefnisins verður aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil, einnig 

verður greint frá þátttakendum rannsóknarinnar, framkvæmd, gagnaöflun, úrvinnslu, 

mælitækjum og loks tölfræðilegri úrvinnslu.  

Í fjórða kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum verður svarað. Byrjað verður á að fjalla um niðurstöður 

eigindlegra viðtala, svo verður farið yfir niðurstöður bakgrunnsspurninga. Því næst 

verður fjallað um niðurstöður aðlögunarkvarða og niðurstöður frumsaminna spurninga. 

Að lokum verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Í fimmta kafla eða umræðum verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar 

og þær settar í fræðilegt samhengi. Einnig verður þar sett fram myndrænt yfirlit út frá 

atriðum sem niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að geti haft áhrif á stuðning og 

viðnám starfsmanna í breytingarferlum. Í lok kaflans verður sagt frá takmörkunum 

rannsóknarinnar og bent á frekari rannsóknir sem hægt er að gera á efninu.  

Í sjötta kafla verkefnisins verða settar fram hugleiðingar rannsakanda út frá vinnunni 

við verkefnið.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Breytingar í skipulagsheildum 

Breytingar geta verið af ýmsum toga, þær geta komið til skjótt og án fyrirvara eða verið 

fyrirfram ákveðnar af stjórnendum. Í því hraða og margbreytilega nútímasamfélagi sem 

við búum nú við, standa skipulagsheildir í auknu mæli frammi fyrir breytingum sem ekki 

er hægt að sjá fyrir. Því gefur að skilja að sveigjanleiki skipulagsheilda og aukin 

viðbragðstími getur reynst þeim dýrmætt veganesti til þess að halda velli (Ansoff og 

McDonnell, 1990). Breytingar geta verið ansi misjafnar hvað varðar stærð og eðli, en 

þess ber að geta að þegar fjallað er um breytingar í fræðum stjórnunar er ekki átt við 

þær breytingar sem fólk upplifir í sínu daglega lífi, eins og litlar breytingar á 

vinnubrögðum eða smáar umbætur á tækni (Herold og Fedor, 2008).   

Í þessum kafla verður fjallað um hvað átt er við þegar talað er um breytingar í 

skipulagsheildum, einna helst hvað varðar stærð og eðli breytinga.   

2.1.1 Stærð breytinga 

Breytingum er oft skipt í minniháttar breytingar (incremental change) og róttækar 

breytingar (radical change) allt eftir tegund þeirra og stærð. Minniháttar breytingar 

getur tekið langan tíma að innleiða og markmið skipulagsheilda með slíkum breytingum 

geta meðal annars falið í sér að bæta núverandi ferli skipulagsheildar. Minniháttar 

breytingar koma yfirleitt ekki til vegna fjárhagsörðuleika eða nauðsynlegrar þarfar fyrir 

breytingar. Yfirleitt eru þær gerðar til þess að bæta helstu þætti skipulagsheildar svo 

sem að innleiða gæðastjórnunarkerfi (Herold og Fedor, 2008; Hiatt og Creasey, 2003).  

Róttækar breytingar koma hinsvegar ólíkt minniháttar breytingum til á 

skömmum tíma, oft vegna krísu eða mikilvægra tækifæra fyrir skipulagsheildir. Slíkar 

breytingar eru oft til þess fallnar að bæta ferla sem virka ekki sem skildi eða henta ekki 

núverandi ástandi, til dæmis endurskipulagning á vinnuferlum eða samrunar og 

yfirtökur (Herold og Fedor, 2008; Hiatt og Creasey, 2003).  

2.1.2 Eðli breytinga 

Hægt er að skipta eðli breytinga í innri- og ytri breytingar (Huczynski og Buchanan, 

2001). Þegar breytingar koma til vegna innri þátta á það yfirleitt við að þær hafa verið 
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skipulagðar af stjórnendum skipulagsheilda. Innri þættir geta átt við nýsköpun í vöru-, 

þjónustu- eða framleiðslutækni, með tilkomu nýrra stjórnenda eða vegna flutnings á 

starfsemi. Slíkar breytingar geta haft áhrif á gildismat starfsmanna og atferli þeirra. Með 

ytri þáttum er átt við þær breytingar sem eiga sér stað í umhverfinu og hafa áhrif á 

skipulagsheildir. Til dæmis í kjölfar aukinnar hnattvæðingar, vegna hraða í tækniþróun, í 

kjölfar aðgerða samkeppnisaðila, vegna setningu nýrra laga, vegna aðgerða stjórnvalda 

og breytinga í efnahagsástandi (Huczynski og Buchanan, 2001; Farrell, 2004). 

Skipulagsheildir þurfa oft á tíðum að bregðast við ytri breytilegum þáttum með eigin 

breytingum til þess að halda velli. Breytingarferli skipulagsheilda geta þá meðal annars 

falið í sér að breyta aðferðum, skipulagi og ferlum, sameinast öðrum 

fyrirtækjum/stofnunum, með niðurskurði og/eða ráða til starfa nýja stjórnendur (Farrell, 

2004).  

Aðferðir breytingarstjórnunar geta verið töluvert ólíkar allt eftir því hvort um 

minniháttar- eða róttækar breytingar er að ræða, en í báðum tilfellum geta verið litlar 

og stórar breytingar. Stærð og eðli breytinga hafa því áhrif á þær leiðir sem farnar eru í 

breytingarstjórnun. Ferli breytingarstjórnunar eru þó einna áhrifaríkust þegar þau eru 

sveigjanleg og hægt er að laga þau að tilteknum þörfum skipulagsheildar (Herold og 

Fedor, 2008; Hiatt og Creasey, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

2.2 Breytingarstjórnun 

Á fimmta áratugi síðustu aldar kom Kurt Lewin (1951), einn helsti frumkvöðull á sviði 

breytingarstjórnunar með mótaða kenningu um breytingar (Burnes, 2004a).  Með 

nálgun sinni var Lewin einna helst að reyna finna leiðir til þess að bæta mannlegu hlið 

skipulagsheilda. Lewin taldi meðal annars, að einstaklingar og hópar þyrftu að fá 

tækifæri til að átta sig á eðli breytinga og þeim áhrifum sem þær hafa á fólk 

persónulega. Með því fengi fólk upplýsingar um nauðsyn þeirra, tækifæri til þess að átta 

sig á eigin aðstæðum og þróa viðeigandi lausnir. Breytingarferli eru þannig samkvæmt 

Lewin, lærdómsferill (Hayes, 2002). Í kjölfar rannsókna Lewin á leiðtogastílum, hópum 

og skipulagðri nálgun á breytingum fóru fræðimenn í auknu mæli að velta fyrir sér og 

rannsaka aðferðir breytingastjórnunar (Hayes, 2002; Burnes, 2004a). 

Hugtakið breytingarstjórnun er ansi víðfeðmt og á við um þær aðferðir og fræði 

sem hafa það markmið að innleiða breytingar í skipulagsheildir á sem árangursríkastan 

hátt. Hayes (2002) hefur til að mynda ritað að hlutverk breytingarstjórnunar felist í því 

að breyta skipulagsheild til þess að bæta árangur og auka samkeppnishæfni. Galpin 

(1996) skilgreinir breytingarstjórnun út frá þeim leiðum sem eru notaðar til þess að 

viðhalda og skapa breytingar hjá skipulagsheildum. Hann nefnir jafnframt að með því að 

nýta sér aðferðir breytingarstjórnunar, þá fái stjórnendur verkfæri í hendurnar til þess 

að stýra starfsmönnum við breyttar aðstæður, enda sé hinn mannlegi þáttur breytinga 

einkar mikilvægur.   

Ýmsir fræðimenn telja að breytingarstjórnun feli í sér að hafa áhrif á tilfinningar 

einstaklinga með nýrri raunveruleika- eða framtíðarsýn (sjá t.d. Kotter og Cohen, 2002; 

Bridges, 2009). Markmið breytingarstjórnunar getur meðal annars falist í því að halda 

andstöðu starfsmanna í lágmarki við innleiðingu breytinga og jafnframt hámarka 

árangur skipulagsheildarinnar (Kotter, 1996). Breytingarstjórnun notast við 

hugmyndafræði margra sviða, þar á meðal verkfræði, viðskiptafræði og sálfræði. Eftir 

því sem breytingar hafa orðið tíðari og í raun nauðsynlegar svo skipulagsheildir lifi af, 

hefur þekking á sviði breytingarstjórnunar aukist til muna (Hiatt og Creasey, 2003).  

Til þess að gera grein fyrir hvað stjórnun breytinga felur í raun í sér, verður í 

upphafi þessa kafla byrjað á að skoða hvað helstu fræðimenn á sviðinu hafa um málið 
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að segja. Í kjölfarið verður svo greint frá helstu kenningum og líkönum sem sett hafa 

verið fram á sviðinu.  

2.2.1 Um aðferðir breytingarstjórnunar 

Það virðist vera aukin krafa um að skipulagsheildir séu aðlögunarhæfar í því samfélagi 

sem við búum við í dag og hugi að innviðum sínum hvað varðar starfsmenn, menningu, 

eðli og stærð þeirra breytinga sem þörf er á að takast á við hverju sinni. 

Reeves og Deimler (2011) hafa fjallað um mikilvægi þess að skipulagsheildir í dag 

séu aðlögunarhæfar og telja að hefðbundnar nálganir í breytingarstjórnun geri ráð fyrir 

tiltölulega stöðugum heimi. Þeir halda fram að í kjölfar aukinnar hnattvæðingar og nýrra 

tækniframfara þurfi skipulagsheildir einna helst að huga að fjórum atriðum til þess að 

geta talist aðlögunarhæfar. Í fyrsta lagi að hafa getu til að lesa í og bregðast við merkjum 

úr umhverfinu um að breytinga sé þörf. Í öðru lagi að prufa sig áfram, ekki einungis með 

vörum og þjónustu heldur einnig viðskiptalíkönum, ferlum og stefnum en ekki síður að 

læra af þeim mistökum sem gerð hafa verið. Í þriðja lagi að hafa getu til þess að stýra 

flóknum samtengdum kerfum. Það að greina merki breytinga og prufa sig áfram krefst 

þess að skipulagsheildir hugsi út fyrir eigin mörk og hugsi málin í tengslum við 

viðskiptavini sína og birgja. Að lokum nefna þeir nauðsyn þess að skipulagsheildir hafi 

getu til þess að hvetja starfsmenn sína og hluthafa áfram (Reeves og Deimler, 2011).  

Hiatt og Creasey (2003) telja breytingarstjórnun snúast um að stýra fólki í 

síbreytilegu umhverfi skipulagsheilda. Annarsvegar með því að hjálpa starfsmönnum að 

skilja hvaða árangur það er sem vonast er eftir svo markmið skipulagsheilda nái fram að 

ganga. Hinsvegar með því að skilningur sé fyrir hendi á þeim áhrifum sem breytingar 

kunna að valda starfsmönnum. Hiatt og Creasey gera greinarmun á breytingarstjórnun 

skipulagsheilda, sem snýr að sjónarmiði stjórnenda, og breytingarstjórnun einstaklinga, 

sem snýr að sjónarmiði starfsmanna. Breytingarstjórnun skipulagsheilda er topp niður 

(top down) sjónarmið, þar sem einna helst er hugað að víðtækum leiðum 

breytingarstjórnunar með áherslu á samskipti, þjálfun, fyrirtækjamenningu eða 

gildiskerfi skipulagsheildarinnar. Breytingarstjórnun á einstaklingsstigi er hinsvegar út 

frá sjónarmiði starfsmanna, enda eru það þeir sem á endanum verða að leiða 

breytingarnar áfram. Áherslan á einstaklingsstigi varðar einna helst tæki og tækni sem 

hjálpa starfsmönnum í gegnum ferlið. Stjórnendur og yfirmenn skipulagsheilda verða 
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þannig að færa fram viðeigandi þjálfun svo einstaklingar skilji hlutverk sitt og þær 

ákvarðanir sem teknar eru í ferlinu (Hiatt og Creasey, 2003).  

Flest líkön breytingarstjórnunar sem eru notuð í dag felast í stigum eða ferlum 

sem byggja oftar en ekki á reynslu sérfræðinga og fræðiritum um efnið. Hiatt og Creasey 

(2003) telja vanda við notkun á slíkum líkönum einna helst felast í því að þó að það sé 

tilgreint hvernig á að gera hlutina þá er í raun lítið fjallað um af hverju. Þeir nefna 

jafnframt að breytingarstjórnun felist ekki einungis í því að fara eftir tilteknum skrefum, 

enda eru engin tvö ferli eins og því er ekki hægt að fara eftir nákvæmlega sömu 

uppskriftinni í öllum breytingarferlum. Hiatt og Creasey benda á nauðsyn þess að skilja 

af hverju gera á hitt og þetta í ferlinu og að mikilvægt sé að aðlaga aðferðir eftir stærð 

og eðli þeirra breytinga sem um ræðir (Hiatt og Creasey, 2003).  

2.2.2 Kenningar, líkön og ferli breytingarstjórnunar 

Fjölmörg líkön, kenningar og ferli hafa verið sett fram á sviði breytingarstjórnunar, bæði 

til þess að hjálpa stjórnendum við innleiðingu breytinga og með því að takast á við þætti 

sem geta eða hafa haft áhrif á ferlið. Einnig til þess að átta sig fyrirfram á því hvort 

tiltekin breytingarferli eru vænleg til árangurs miðað við núverandi aðstæður. Hér 

verður greint frá fimm líkönum á sviði breytingarstjórnunar.  

2.2.2.1 Líkan Lewin 

Lewin, einn helsti frumkvöðull á sviði breytingarstjórnunar, setti fram kraftakenningu 

(Force field analysis) sína snemma á 20.öldinni. Kenningin snýst um tvo ólíka krafta, 

drifkrafta (drifing forces) og hamlandi krafta (resisting forces), sem takast á og vega 

hvorn annan upp. Kraftarnir takast sífellt á en ná svo jafnvægi sem ríkir í tilteknum 

aðstæðum. Jafnvægi stuðlar ekki að breytingum, en ef ójafnvægi er ríkjandi þá getur 

það hinsvegar orsakað spennu sem leiðir til breytinga (Burnes, 2004a).  

Skipulagsheildir geta þannig greint og nýtt sér kraftana til þess að knýja fram 

breytingar. Kraftar geta myndast af mörgum ástæðum, meðal annars vegna viðhorfa, 

venja og áhrifa einstaklinga eða hópa. Drifkraftar einstaklinga geta til dæmis verið 

metnaður eða óánægja með núverandi hætti sem kallar á breytingar. Drifkraftar hjá 

skipulagsheildum geta komið til út frá aukinni samkeppni, tækniframförum eða kröfu 

um bætta þjónustu. Hamlandi kraftar hjá einstaklingum geta verið ótti við nýjungar eða 

kunnáttuleysi. Hjá skipulagsheildum geta hamlandi þættir meðal annars komið til vegna 
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stöðnunar eða metnaðarleysis. Til þess að átta sig á hvað það er sem kallar á breytingar 

getur verið mikilvægt fyrir bæði stjórnendur og starfsmenn að greina kraftana og huga 

að því hverju hægt er að hafa stjórn á (sjá á mynd eitt) (Burnes, 2004a; Jashapara, 2004; 

Hellriegel og Slocum, 2007).  

 

 

 

Mynd 1. Drifkraftar og hamlandi kraftar (Hellrigel og Slocum, 2007). 

Lewin taldi vel heppnaðar breytingar samanstanda af þremur þrepum og líkan hans 

(3-Step Model) hefur oft verið talið lykil framlag hans hvað varðar breytingar 

skipulagsheilda.  Þess ber þó að geta að við þróun líkansins var Lewin ekki einungis að 

huga að málefnum skipulagsheilda, né var líkaninu ætlað að vera aðskilið frá öðrum 

hlutum skipulagðrar nálgunar (þ.e Field Theory, Group Dynamics og Action Research) 

(Burnes, 2004a). 

 

 

Mynd 2. Breytingarlíkan Lewins (Lewin, 1951). 

Fyrsta þrep líkansins (sjá mynd tvö) felst í þíðingu (unfreezing). Lewin taldi að 

jafnvægi í atferli manna byggist á flóknu samspili á milli drífandi- og hamlandi afla. Til 

þess að nýtt atferli/breytingar geti átt sér stað, þarf að afþíða fyrri hegðun/aðstæður 

Drifkraftar

Góð frammistaða/markmið

Nýr tæknibúnaður

Samkeppni

Ný kunnátta

Metnaður

Krafa um betri þjónustu

Hamlandi kraftar

Staðnaðar venjur og hefðir

Þekking á tækni ekki til staðar

Andvaraleysi

Þörf á nýrri kunnáttu og þekkingu

Metnaðarleysi

Stefnuleysi/staðnaðir stjórnendur

Núverandi 

frammistaða

Vænt

frammistaða

Þíða

-Að skapa rétt 
umhverfi 

-Undirbúningur fyrir 

breytingar

Umbreyting

- Aðlögun og 

stuðningur við 
breytingar

Frysting

- Festa breytingar í 

sessi og ná fram 
jafnægi



 

20 

áður hægt er að taka upp nýtt atferli eða innleiða nýjar aðferðir. Schein (1996) bætir við, 

að til þess að þíðing geti átt sér stað, verði þeir sem breytingarnar hafa áhrif á að finna 

fyrir vissu öryggi hvað varðar missi eða niðurlægingu sem breytingarnar kunna að valda. 

Þá geti aðilar fyrst samþykkt nýjar áætlanir og fallið frá fyrra atferli (Burnes, 2004a).  

 Þrep tvö felst í hreyfingu (moving), eða innleiðingu breytinganna, hið nýja er 

tekið upp og eldri hættir hverfa frá. Hér er lögð áhersla á að ekki er hægt að spá fyrir um 

tiltekna niðurstöðu, heldur er meiningin að koma þurfi auga á og meta þá krafta sem 

eru til staðar (Burnes, 2004a). 

 Þriðja þrepið, eða frysting (freezing) felst í því að koma jafnvægi á  til frambúðar, 

í lok þess eiga breytingarnar að vera orðnar fastar í sessi og hluti af 

fyrirtækjamenningunni (Hayes, 2002). Lewin taldi vel heppnaðar breytingar koma til út 

frá hópefli, þar sem venjur innan skipulagsheildar þurfa að breytast. Án þess taldi hann 

ólíklegt að breytingar myndu eiga sér stað á atferli einstaklinga (Burnes, 2004a). 

2.2.2.2 Líkan Kotter 

Kotter (1996), vel þekktur fræðimaður á sviði breytingarstjórnunar, hefur sett fram 

eftirfarandi ferli sem felur í sér átta þrep. Hann telur nauðsynlegt að fara í gegnum öll 

þrepin til þess að auka líkur þess að breytingar nái fram að ganga með árangursríkum 

hætti.  

Ø  Upplýsa þörfina og búa til nauðsyn (establishing a sense of urgency). Í byrjun 

breytingarferlis er mikilvægt að starfsmenn skynji þörfina á því að breytingarnar 

þurfi að eiga sér stað. Ef svo er ekki telur Kotter (1996) að mótstaða starfsmanna 

verði þeim mun meiri og slíkt geti haft í för með sér mikla erfiðleika við 

innleiðingu. Mikilvægt er að fólk vinni saman og hafi vilja til þess að leggja meira 

á sig heldur en venjulega. Það eru þó ávallt einhverjir sem sýna fram á mótstöðu 

og vilja halda óbreyttu ástandi, þá er nauðsynlegt að starfsmenn fái upplýsingar 

um mikilvægi breytinganna og þann ávinning sem þær hafa í för með sér. 

Ø  Búa til hóp lykilstarfsmanna (creating the guiding coalition). Í síbreytilegu 

umhverfi er nauðsynlegt að mynda hóp lykilstarfsmanna sem vita tilgang 

breytinganna og hvernig ætlunin er að samræma framkvæmd. Samsetning 
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hópsins getur skipt töluverðu máli hvað varðar stöðuvald-, sérfræðikunnáttu-, 

leiðtogahæfni- og trúverðugleika einstaklinga. 

Ø  Þróa framtíðarsýn (developing a vision and strategy). Vel skilgreind markmið og 

skýr-, einföld- og raunhæf framtíðarsýn getur reynst gott hjálpartæki í 

breytingarferlinu. Framtíðarsýn er í raun huglæg mynd af framtíðarástandi 

skipulagsheildar sem er æskilegri heldur en núverandi ástand, eða það ástand 

sem getur komið til ef ekkert er gert. 

Ø  Upplýsa framtíðina (communicating the change vision). Nauðsynlegt er að 

sameiginlegur skilningur sé á framíðarsýn og markmiðum skipulagsheildar og því 

mikilvægt að miðla upplýsingum og þeim röksemdum sem að baki liggja áfram til 

hluteigandi aðila með sem fjölbreyttustum hætti.  

Ø  Taka á andstöðu og gera áætlun (empowering employees for broad based 

action). Ef ekkert er gert til þess að taka á andstöðu starfsmanna er hætta á því 

að þeir verði áhugalausir um breytingarnar, því er nauðsynlegt að virkja hóp 

lykilstarfsmanna til aðgerða. Sömuleiðis er mögulegt að efla þurfi þekkingu 

starfsmanna með viðeigandi fræðslu og þjálfun með tilliti til tækni og félagslegrar 

færni. 

Ø  Búa til áfangasigra (generating short term wins). Breytingarferli kalla á mikla 

vinnu margra einstaklinga, með því að fagna áfangasigrum fá aðilar tiltrú á að sú 

vinna sem lögð hefur verið fram sé þess virði og sé metin að verðleikum. 

Áfangasigrar eru sönnun þess að fórnir hafi borgað sig og getur dregið kraftinn úr 

þeim sem hafa verið á móti breytingarferlinu. Ásamt því að geta komið af stað 

nauðsynlegum skriðþunga í breytingarferlinu. Áfangasigra þarf þó að skipuleggja 

fram í tímann svo hlutir gerist á réttum tíma og skili tilætluðum árangri. 

Ø  Hafa úthald (consolidating gains and producing more change). Þótt svo 

nauðsynlegt sé að fagna náðum árangri þá má ekki gleyma að setja fram ný 

markmið í kjölfarið svo einbeiting hverfi ekki. Fólk þarf að skynja það áfram að 

breytinga sé þörf og þeir aðilar sem stýra breytingarferlinu, þurfa að varast að 
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draga úr ferlinu og muna að mótstaða við breytingar getur enn verið til staðar, 

því er mikilvægt að sofna ekki á verðinum. 

Ø  Festa nýbreytni í sessi (anchoring new approaches in the culture). Menning 

skipulagsheildar getur tekið langan tíma að þróast og breytist í raun einungis 

þegar gildi og atferli starfsmanna breytist og hefur skilað ávinningi fyrir 

starfsmenn. Einkar mikilvægt er fyrir þá einstaklinga sem stýra breytingunum að 

skilja menningu skipulagsheildarinnar sem um ræðir, þá er líklegra að til takist að 

auka skilning á þörf breytinganna, mynda framtíðarsýn og koma breytingum á 

(Kotter, 1996). 

Að mati Kotter (1996) skiptir stefna, menning, kerfi og skipulag miklu máli í 

breytingarferlinu en mestu máli skiptir að ná fram breytingum á hugarfari og atferli 

manna. Hann telur því lykilinn að breytingum liggja í tilfinningum manna og þeim leiðum 

sem farnar eru til þess að höfða til þeirra (Kotter og Cohen, 2002). 

2.2.2.3 Líkan Bridges 

William Bridges (2009) leggur ríka áherslu á, að það þurfi að átta sig á því hvernig 

starfsfólk fer tilfinningalega í gegnum breytingarferli. Hann heldur fram að nauðsynlegt 

sé að finna leiðir til að hjálpa starfsmönnum hvað það varðar. Bridges (2009) telur að 

um sálrænt ferli sé að ræða sem starfsmenn ganga í gegnum í þremur áföngum, sem eru 

þó ekki aðskildir að fullu heldur geta skarast. Sjá má ferlið á mynd þrjú. Fyrsti áfangi 

einkennist af endi (ending), næsti af hlutleysi (neutral zone) og síðasti af nýju upphafi 

(new beginning).  
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     Mynd 3. Líkan Bridges (Bridges, 2009). 

Fyrsti áfanginn eða umbreyting, verður þegar eitthvað tekur enda, þegar starfsmenn 

átta sig á þeirri staðreynd hefst fyrsta skrefið í breytingarferlinu sjálfu. Bridges (2009) 

talar um að einn erfiðasti hluti breytinga geti oft falist í því breytingarferli sem á sér stað 

innra með starfsmönnum. Með því á hann við það sálræna ferli sem starfsmenn fara í 

gegnum í kjölfar breytinga og slíkt getur tekið langan tíma. Hann telur því mikilvægt fyrir 

stjórnendur að undirbúa þá starfsmenn sem breytingarnar ná til, fyrir þann missi sem 

ferlið getur haft í för með sér.  

Annar áfanginn felst í því að hjálpa starfsmönnum að skilja hvað er næst, þegar 

hið gamla er liðið og það nýja er byrjað að taka á sig mynd, Bridges (2009) talar um að 

þá verði einskonar hlutleysi ríkjandi. Á þessum tíma er hvað mikilvægast að hvetja 

starfsmenn áfram og veita þeim viðeigandi leiðsögn þar sem þetta tímabil getur falið í 

sér óþægindi ef fólk skilur ekki alveg nýjar aðstæður. Á þessum tíma geta einnig falist 

tækifæri til þess að koma á nýbreytni og þróa hlutina áfram.  

Þegar fortíðin hefur verið kvödd hefst þriðji áfanginn eða nýtt upphaf, þá hefst 

uppbygging á nýrri framtíð skipulagsheildarinnar. Hér þarf fólk að þróa með sér nýja 

eiginleika, upplifa tilgang breytinganna og fá tilfinningu fyrir því að breytingin muni 

ganga upp (Bridges, 2009).  

Endir

Hlutleysi

Nýtt upphaf

Tími
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2.2.2.4 DICE líkanið 

Sirkin, Keenan og Jackson (2005) lögðu fram líkan sem hægt er að nota til þess að leggja 

mat á hvort breytingar komi til með að eiga möguleika á að takast til eða ekki. Með 

líkaninu er því hægt að meta styrkleika og veikleika áætlaðra breytinga. Sirkin o.fl. 

(2005) gera ráð fyrir að markmið séu skoðuð með reglulegu millibili, til þess að hægt sé 

að meta hvort þau séu að ganga upp eða ekki. Þeir þættir sem teknir eru fyrir eru: 

Tímalengd (duration), heiðarleiki (integrity), stuðningur við málstað (commitment) og 

viðleitni (effort). Þáttum líkansins er lýst í stuttu máli hér að neðan. 

Ø  Tímalengd: Á við um heildartíma sem breytingarferlið tekur ef um minniháttar 

breytingar er að ræða. Ef um stórar breytingar er að ræða sem taka langan tíma á 

þessi þáttur við þann tíma sem áætlaður er í að ná tilteknum markmiðum í ferlinu.  

Ø  Heiðarleiki: Þessi þáttur metur hvort geta sé til þess að ná fram markmiðum á 

tilteknum tíma og er háður þeirri hæfni sem breytingarferlið krefst af starfshópum í 

ferlinu. 

Ø  Stuðningur við málstað: Mat á þessum þætti er hægt að skipta í tvennt. Í fyrsta lagi 

sá stuðningur sem æðstu stjórnenda sýna breytingarferlinu. Í öðru lagi sá stuðningur 

sem starfsmenn sem breytingarnar hafa áhrif á sýna í ferlinu. Hér getur skipt máli 

hvernig stjórnendum í raun gengur að miðla framtíðarsýn og hvernig starfsmenn 

meta þær upplýsingar, að því leyti að þeir viti í raun um hvað málið snýst. 

Ø  Viðleitni: Hér er verið að meta þá viðleitni sem starfsmenn munu sýna fram á í 

ferlinu. Enda eru kröfur til starfsmanna yfirleitt meiri í breytingarferlum heldur en í 

venjulegum kringumstæðum. Hér er til dæmis þörf á að meta að hve miklu leyti 

breytingar auka álag á starfsmenn. 

Skipulagsheildir geta nýtt líkanið til að meta líkur þess hvort tiltekið breytingarferli 

muni ná fram að ganga. Hverjum þætti eru þá gefin skor á bilinu einn til fjórir, því lægra 

sem heildarskor er því mun líklegra er að breytingarferlið muni heppnast samkvæmt 

Sirkin o.fl. (2005).  
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2.2.2.5 ADKAR líkanið 

ADKAR líkanið var upphaflega gert í kjölfar athugana á breytingarferlum 1000 

skipulagsheilda frá 59 löndum. Í því er gert ráð fyrir fimm grunnatriðum sem þarf að 

hafa í huga svo breytingar heppnist meðal einstaklinga (Hiatt, 2006). Fimm grunnþættir 

líkansins eru eftirfarandi.  

Ø  Skilningur (awareness): Hér er fólki gert ljóst að þörf sé fyrir breytingar og 

einstaklingar fá skilning á því hver tilgangurinn er með þeim, af hverju verið er að 

framkvæma breytingar og hvaða ávinning þær hafa í för með sér. Hér skipta 

samskipti stjórnenda miklu máli og mikilvægt er að gott upplýsingaflæði sé til 

starfsmanna og viðskiptavina.   

Ø  Vilji (desire): Hér kemur fram vilji fólks til að styðja við breytingarferlið og taka þátt í 

því. Skilningur manna á tilgangi og þörf fyrir breytingarnar getur haft áhrif á löngun 

þess til að taka þátt. Óánægja með núverandi ástand getur meðal annars stuðlað að 

þátttöku sem og sú tilfinning starfsmanna að vera hluti af liðsheild.  

Ø  Þekking (knowledge): Nauðsynlegt er að starfsmenn fái viðeigandi upplýsingar um 

hverju á að breyta og hvernig standa eigi að breytingunum. Hér er mikilvægt að 

stjórnendur sýni gott fordæmi og starfsmenn fái viðeigandi þjálfun, menntun og gott 

aðgengi að upplýsingum. 

Ø  Geta (ability): Hér er lögð áhersla á það að innleiða nýja hæfni og breyta því atferli 

sem ekki á lengur við. Hér eru breytingarnar í raun framkvæmdar með þeirri 

þekkingu sem þarf til.  

Ø  Styrkur (reinforcement): Breytingum er hér viðhaldið og hugað er að innri- og ytri 

áhrifaþáttum. Ytri þættir fela meðal annars í sér umbun, hvatningu, endurgjöf og að 

halda upp á þá áfangasigra sem náðst hafa. Innri þættir fela meðal annars í sér 

ánægju einstaklinga og sá árangur sem náðst hefur verður að persónulegum 

ávinningi starfsmanna (Hiatt, 2006). 

Samkvæmt Hiatt (2006) snýr líkanið að mannlegum þáttum breytinga, en hann nefnir 

að það geti nýst stjórnendum við framkvæmd markmiða og til að bera kennsl á 

hugsanlegar hindranir í ferlinu. Hiatt (2006) telur líkanið sömuleiðis geta hjálpað 

stjórnendum með þætti í breytingarferlinu sem varða samskipti, þjálfun og stjórnun.
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2.3 Breytingarstjórnun, hvað er ábótavant? 

Það sem hefur ítrekað komið fram í ýmsum ritum og fræðigreinum sem fjalla um 

breytingar í skipulagsheildum, er að breytingarferli ná ekki fram að ganga eins og til var 

ætlast (sjá t.d. Pritchett, 1985; Kotter, 1996; Hiatt og Creasey, 2003; Todnem, 2005; 

Herold og Fedor, 2008; McClellan, 2011). Samrunar og miklar skipulagsbreytingar geta 

reynst starfsmönnum erfiðar og jafnvel valdið streitu og kvíða meðal þeirra. Einnig geta 

aðrir áhrifaþættir komið til eins og lakari starfsaðstaða, rof á félagslegum tengslum og 

minni starfsánægja svo eitthvað sé nefnt (Pritchett, 1985). 

 Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því af hverju breytingar virðast ekki ná fram 

að ganga í svo mörgum tilfellum og hvað er mögulega hægt er að gera til þess að bæta 

úr þeim málum. Í þessum kafla verður því farið yfir hvað ýmsir fræðimenn hafa að segja 

um ástæður þess að breytingarferli misheppnast og hvað rannsóknir hafa sýnt fram á 

hvað það varðar. Farið verður yfir helstu niðurstöður skýrsla sem gerðar hafa verið um 

sameiningar ríkisstofnana hér á landi og hugmyndir og álit að baki 

sameininga/samreksturs grunnskóla, leikskóla og frístundaheimila hér á landi. Einnig 

verður greint frá áliti fræðimanna hvað varðar skort á raunvísindalegum rannsóknum á 

sviðinu.  

2.3.1 Álit fræðimanna 

Hvað varðar ástæður misheppnaðra breytingarferla hafa fræðimenn ýmislegt til 

málanna að leggja. Samkvæmt Kotter (1996) misheppnast breytingarferli meðal annars 

vegna þess að allt of margir stjórnendur átta sig ekki á því að róttækar breytingar eru 

ferli en ekki einstakir atburðir. Hann heldur fram að breytingar komi til í gegnum stig 

sem byggja á hverju öðru og að breytingarferli geti tekið mörg ár. Kotter nefnir 

jafnframt að ástæður misheppnaðra breytingaferla geti meðal annars falist í því að 

stjórnendur sleppi stigum vegna þrýstings frá æðri stjórnendum um að hraða ferlinu 

áfram. En hann telur að ef breytingarferli eigi að ganga sem skyldi, verði að fara 

samviskusamlega í gegnum öll stigin (Kotter, 1996). 

Strebel (1996) telur að innan við helmingur breytingarferla heppnist eins og til 

var ætlast og heldur fram að ástæðan geti meðal annars legið í því, að töluvert bil er á 

milli þess hvernig æðri stjórnendur annarsvegar og millistjórnendur hinsvegar líti á 
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breytingarnar. Hann nefnir jafnframt að markmið æðri stjórnenda sé að huga að afkomu 

skipulagsheildarinnar en að millistjórnendur og aðrir starfsmenn sjái ferlið frekar sem afl 

sem muni raska starfsumhverfinu.  

Palmer (2003) hefur ritað eins og svo margir aðrir að stórt hlutfall breytinga 

innan skipulagsheilda nái ekki fram að ganga. Hann telur það helst tilkomið vegna 

mannlegra þátta og að ekki sé hugað nægjanlega að viðbrögðum starfsmanna og 

áhrifum breytinga á venjur þeirra.  

Herold og Fedor (2008) hafa fjallað um að skipulagsbreytingar heppnist einungis í 

um 20% tilfella, eða um 67- 80% allra breytingaferla misheppnist. Þeir benda á að þótt 

svo mikið sé fjallað um hvernig eigi að standa að breytingum, þá sé töluvert ábótavant 

um hvernig eigi að undirbúa framkvæmdina sjálfa, það er hvað eigi að gera. Herold og 

Fedor telja að þrátt fyrir að forsvars aðilar breytinga fari eftir hinum ýmsu líkönum og 

skrefum sem lögð hafa verið til. Þá nái árangur hreinlega ekki fram að ganga nema 

undirbúningur og greining á vanda-, aðstæðum- og lykilstarfsmönnum breytingarferils 

sé gerð með nákvæmum hætti. Þeir telja jafnframt nauðsynlegt að fólk sé opið fyrir því 

að í ferlinu sjálfu, þurfi mögulega að endurskoða tiltekna þætti, eins og hverjir koma að 

ferlinu og hvernig framkvæmd er háttað (Herold og Fedor, 2008).  

2.3.2 Hvað sýna rannsóknir 

Denison (1984) gerði rannsókn á menningu 34 skipulagsheilda, niðurstöður bentu til 

þess að skipulagsheildir næðu betri árangri í breytingum þegar áhersla er lögð á 

þátttöku starfsmanna og vel skilgreind ferli. Denison og Mishra (1989) telja að 

sameiginlegt gildismat efli skuldbindingu meðal starfsmanna, áhugahvöt þeirra ásamt 

því að skilgreina tilgang-, hlutverk- og stefnu skipulagsheildar. Með þessa eiginleika í 

farteskinu ættu skipulagsheildir því að hafa hæfni til þess að aðlagast breytingum í 

umhverfinu (Denison og Mishra, 1989). 

Kotter (1998) rannsakaði í 15 ár hvernig staðið var að breytingarferlum hjá yfir 100 

skipulagsheildum, helsta markmið hans var að finna út hvaða mistök gerð voru í ferlinu. 

Niðurstöður hans benda til þess að í minna en 15% tilfella hafi stjórnendum 

skipulagsheilda tekist að innleiða breytingar með góðum árangri. Að mati Kotters (1998) 

snúa algengustu mistökin helst að fjórum flokkum. Í fyrsta lagi að stjórnendur vekji ekki 

upp nægan áhuga fyrir breytingarferlinu, í meira en helmingi tilfella tókst þeim ekki að 
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upplýsa starfsmenn um nauðsyn breytinganna og byggja upp gott andrúmsloft fyrir 

breytingarnar. Í öðru lagi virtist stjórnendum ekki takast að útskýra framtíðarsýn 

skipulagsheildarinnar nægjanlega vel, upplýsingar um tilgang virtist einnig skorta. Í 

þriðja lagi að stjórnendur lýsi yfir sigri of snemma, hann segir að þótt svo mikilvægt sé 

að fagna áfangasigrum, þá sé nauðsynlegt að varast að halda því fram of snemma að 

erfiðleikarnir séu að baki og að árangur breytingarferlisins sé komin í ljós. Í fjórða lagi 

telur Kotter að oft sé horft fram hjá því að það séu í raun sumir stjórnendur sem hindri 

framgang breytinganna, einna helst þeir sem geti haft einhverju að tapa í kjölfar 

breytinganna. Hann telur því mikilvægt að í breytingarteymum séu fulltrúar sem 

endurspegli viðhorf á öllum stjórnþrepum (Kotter, 1998).  

Hiatt og Creasey (2003) gerðu könnun á róttækum breytingum hjá 

skipulagsheildum, þar sem þeir spurðu stjórnendur meðal annars að því hvað þeir 

myndu gera öðruvísi í næsta breytingarferli. Í flestum tilfellum töluðu stjórnendur um að 

þeir myndu vilja skipuleggja breytingarnar betur og fylgja áætlunum eftir. Rannsókn 

Hiatt og Creasey stóð yfir í sjö ár og niðurstöður eru á þá leið, að breytingarferli séu í 

hættu ef mannlegum þætti breytinga er ekki stjórnað. Þeir telja að vandamál séu ekki 

helst til komin vegna tæknilegra atriða, skorts á markmiðasetningu eða skilningi á 

markaðsstöðu skipulagsheilda. Þeir telja vandamál í breytingarferlinu hinsvegar helst 

snúa að hinum mannlega þætti breytinga, þar má nefna að stjórnendur leggi hvorki 

fjármagn né tíma sinn eða undirmanna sinna í breytingarnar. Að stjórnendur tali á móti 

breytingunum, starfsmenn missi í auknum mæli áhuga sinn á starfinu, taki fleiri 

veikindadaga eða mæti hreinlega ekki til vinnu og að lykilstarfsmenn segji upp störfum 

(Hiatt og Creasey, 2003). 

Frumkin (2004) skoðaði breytingarferli út frá sameiningu sex stofnana í 

Bandaríkjunum. Helsta niðurstaða hans er að standa þurfi vel að breytingarferlinu frá 

upphafi til enda, enda verði starfsemin hagkvæmari og skili meiri árangri ef sameining 

tekst vel til. Frumkin telur stjórnendur helst þurfa að einbeita sér að fimm þáttum í 

ferlinu. Í fyrsta lagi að setja sér raunhæf og skynsamleg markmið, enda sé það ekki 

endilega svo að stofnanir séu tilbúnar til að sameinast þrátt fyrir að verkefni þeirra 

tengist á einhvern hátt. Í öðru lagi að upplýsa starfsmenn á sem skilvirkastan hátt og 

útskýra þá þætti sem geta valdið áhyggjum og ótta meðal starfsmanna. Í þriðja lagi að 
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sameiningarferli sé fljótt í framkvæmd, þannig að hlutirnir komist sem fyrst í eðlilegt 

horf og jákvætt andrúmsloft myndist á vinnustaðnum. Í fjórða lagi að skapa nýjar venjur 

og menningu og notast við þá jákvæðu þætti sem hver stofnun sem er að sameinast 

hefur að bera. Í fimmta lagi að gefa nægan tíma fyrir starfsmenn til að aðlagast með því 

að fylgja breytingarferlinu markvisst eftir í þó nokkuð langan tíma (Frumkin, 2004).  

Kavanagh og Ashkanasy (2006) telja að ekki sé búið að greina nægjanlega vel 

hlutverk leiðtoga hvað varðar aðlögun í aðferðum breytingarstjórnunar, né þær 

afleiðingar sem breytingar á menningu í kjölfar samruna hafa á einstaklinga og stuðning 

þeirra við breytingarnar. Kavanagh og Ashkanasy framkvæmdu því rannsókn á efninu. 

Niðurstöður þeirra voru á þá leið að þær aðferðir breytingarstjórnunar sem leiðtogar 

völdu, höfðu áhrif á menningu skipulagsheildar og þar með einnig á starfsmenn. Hvaða 

augum einstaklingar litu á stjórnendur og breytingarferlið í heild sinni fór eftir þeim 

afleiðingum sem breytingarnar höfðu fyrir þá. Afleiðingarnar höfðu sömuleiðis áhrif á 

það hvort einstaklingar höfnuðu breytingarferlinu eða veittu því stuðning sinn 

(Kavanagh og Ashkanasy, 2006).   

Þótt svo að fræðimenn virðist eiga erfitt með að vera sammála um ýmsa þætti 

sem varða breytingar og aðferðir breytingarstjórnunar, þá virðist vera þó nokkur 

samstaða um tvö atriði. Í fyrsta lagi að hraði breytinga hefur aldrei verið meiri í 

viðskiptaumhverfinu. Í öðru lagi að breytingar koma til vegna bæði ytri- og innri þátta í 

hinum ýmsum birtingarmyndum og stærðum og hafa þannig áhrif á allar skipulagsheildir 

burt séð frá því hvaða vettvangi þær starfa í (Burnes, 2004b; Carnall, 2007; Kotter, 1996; 

Totnem, 2005). 

2.3.3 Úttektir á sameiningu ríkisstofnanna á Íslandi 

Töluvert hefur verið um sameiningar bæði hjá einkafyrirtækjum og sveitarfélögum hér á 

landi undanfarin ár. Einna helst með það að markmiði að ná fram hagræðingu í rekstri 

og/eða ná betri árangri á öðrum sviðum. Fimm skýrslur hafa meðal annars verið gerðar 

um hvernig til tókst við sameiningu ríkisstofnana á árunum 2000-2006. Í öllum tilfellum 

er talið að betur hefði þurft að standa að ferlinu. Fjármálaráðuneytið hefur gefið út hefti 

eftir Leif Eysteinsson (2008) sem ætlað er að vera einskonar vegvísir fyrir aðila sem stýra 

eða taka þátt í sameiningarferlum á vegum ríkisins. Þar er meðal annars greint frá því að 

sameining stofnana sé venjulega ferli sem getur tekið nokkur ár og að margt geti farið 
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úrskeiðis. Því sé mikilvægt að vel sé staðið að undirbúningi og að breytingarferlinu sé 

stýrt. Hér að neðan er greint frá helstu niðurstöðum skýrslna sem gerðar voru um 

sameiningarferli ríkisstofnana.  

Sjúkrahús í Reykjavík voru sameinuð árið 2000, Ríkisendurskoðun birti skýrslu 

tæpum fjórum árum síðar um sameininguna. Í ljós kom að undirbúningur var ekki 

nægjanlega góður, skortur var á skýrum markmiðum og tímasettum áætlunum. 

Kostnaður varð hærri í kjölfar sameiningar, meðal annars vegna tækninýjunga og 

hækkun launa. Afköst breyttust ekki í kjölfar sameiningar, en vonast var eftir auknum 

afköstum. Þjónusta við viðskiptavini batnaði og auknir möguleikar voru á kennslu og 

vísindastörfum. Önnur skýrsla var gerð á sameiningunni sex árum eftir samruna, þar 

sem kom meðal annars í ljós að stjórnendum hafði þá tekist að halda kostnaði í skefjum 

og auka afköst, en stefna var enn óskýr og ekki lá fyrir hlutverk sjúkrahússins innan 

heilbrigðiskerfisins (Leifur Eysteinsson, 2008).  

Ríkisendurskoðun gaf út skýrslu árið 2006 um stjórnsýsluendurskoðun á 

Umhverfisstofnun, sem varð til út frá sameiningu nokkurra stofnana árið 2003. Helstu 

niðurstöður bentu til þess að ekki hafi verið faglegur né fjárhagslegur ávinningur í kjölfar 

sameiningar, það kemur meðal annars fram að fátt bendi til þess að sameining hafi í 

raun auðveldað stjórnvöldum að ná fram stefnumiðum sínum í framkvæmd 

umhverfismála. Forstjóri Umhverfisstofnunar gerði þó víðtækar athugasemdir við þær 

aðferðir sem Ríkisendurskoðun notaði við matið (Leifur Eysteinsson, 2008). 

St. Jósefsspítali og Sólvangur sameinuðust 2006, helstu niðurstöður 

Ríkisendurskoðunar eru að starfsemin einkennist af faglegum metnaði. En að sameining 

hafi verið illa undirbúin, skortur hafi verið á áætlanagerð, markmið hafi verið óljós, 

framtíðarsýn ekki verið til staðar og að stjórnun hafi verið veik. Það kemur þó einnig 

fram að sameiningu var ekki lokið við gerð skýrslunnar (Leifur Eysteinsson, 2008). 

Í meistararitgerð Þóreyjar I. Guðmundsdóttur (2007) um sameiningu 

ríkisstofnana á árunum 2000-2005 kemur fram að upplifun hins almenna starfsmanns er 

ólík upplifun forstöðumanna við sameiningu. Almennt voru viðhorf starfsmanna 

neikvæð gagnvart sameiningu ólíkt viðhorfum forstöðumanna. Sömuleiðis bendir 

höfundur á að mikilvægt sé að upplýsingaflæði til starfsmanna fyrir sameiningu sé gott 

og þeir fái upplýsingar um nýjar leiðir og ákvarðanir í ferlinu. Ásamt því að þörf sé á að 
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skilgreina betur þann ávinning sem sameining á að hafa í för með sér (Leifur 

Eysteinsson, 2008). 

Ríkisendurskoðun hóf á árinu 2010 athuganir til þess að meta hvernig áform 

ríkisstjórnar um endurskipulagningu opinberrar þjónustu ganga eftir. Ástæðan felst 

meðal annars í því að fyrri úttektir Ríkisendurskoðunar sýndu fram á að töluvert var 

ábótavant við bæði framkvæmd og undirbúning sameiningu stofnana, eins og hægt er 

að merkja af umfjöllun hér að ofan. Nú þegar hefur Ríkisendurskoðun gefið út sex 

skýrslur um sameiningar sem hafa átt sér stað. Hér verður stuttlega greint frá 

niðurstöðum þeirra, þess ber þó að geta að athuganir voru gerðar tiltölulega stuttu eftir 

að sameiningar áttu sér stað og niðurstöður eiga því aðallega um hvernig undirbúningi 

var háttað.   

Embætti ríkisskattstjóra og níu skattstjóra víða um landið voru sameinuð í eitt 

embætti í janúar 2010. Í úttekt Ríkisendurskoðunar á sameiningunni er tekið fram að 

markmið hafi verið sett vel fram og þeim forgangsraðað. Ríkisendurskoðun gerði ekki 

athugasemd við undirbúning sameiningar og var talið að hún hafi byggt á skýrum 

faglegum- og fjárhagslegum markmiðum. Kostnaður var innan marka og skýrar verk- og 

tímaáætlanir voru til staðar. Ríkisendurskoðun bendir þó á mikilvægi þess að styðja 

starfsmenn áfram í breytingarferlinu og að ljúka þurfi við stefnumótun 

(Ríkisendurskoðun, 2010a). 

Fasteignaskrá Íslands og Þjóðskrá voru sameinuð árið 2010 í Þjóðskrá Íslands. Að 

mati Ríkisendurskoðunar (2010b) var ákvörðun tekin að vel athuguðu máli, markmið og 

áætlun um framkvæmd voru sett fram á skýran hátt. Ríkisendurskoðun kemur þó með 

ábendingar um framhaldið, þar kemur meðal annars fram að halda þurfi kostnaði innan 

fjárheimilda og að áfram verði stutt við starfsfólk 

Hlutafélögin Keflavíkurflugvöllur ohf. og Flugstoðir ohf. sameinuðust í maí 2010 í 

félagið Isavia ohf. Að mati Ríkisendurskoðunar (2010c) voru sett fram skýr markmið með 

sameiningu og verkstjórn og upplýsingamiðlun til starfsmanna var með eðlilegum hætti. 

Í skýrslunni er þó tekið fram að undirbúningur hefði mátt vera betri hvað varðar 

áætlanagerð og fjárhagsleg áhrif sameiningar. Athugun tók þó eingöngu til vinnubragða 

við undirbúning en ekki mögulegan árangur í kjölfar sameiningar.  
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Dóms- og mannréttindaráðuneytið og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 

sameinuðust í byrjun árs 2011 í innanríkisráðuneytið. Athugun Ríkisendurskoðunar 

(2011a) á undirbúningi sameiningar gaf til kynna að vel hafi verið staðið að ákvörðun um 

sameiningu. Markmið voru skýr, þá sérstaklega hvað varðar faglega þætti og bætta 

þjónustu við almenning. Skipulag og verkstjórn voru góð og ábyrgðarhlutverk skýr. 

Starfsmenn voru vel upplýstir og áhersla var lögð á þátttöku starfsmanna í ferlinu. Þrátt 

fyrir að vel hafi verið staðið að flestum þáttum sameiningar telur Ríkisendurskoðun rétt 

að koma með ábendingar þess efnis að áætla þurfi kostnað vegna sameiningar og ljúka 

þurfi stefnumótun, gerð verklagsreglna og rekstraráætlanir auk þess að áfram verði 

stutt við starfsfólk.  

Heilbrigðisráðuneytið og félags- og tryggingamálaráðuneytið voru sameinuð 

snemma á árinu 2011 í velferðaráðuneytið. Í skýrslu ríkisendurskoðunar (2011b) kemur 

fram að vel hafi verið staðið að undirbúningi og framkvæmd að mestu leyti. Markmið, 

verkstjórn og verkaskipting voru skýr og ákvörðun um sameiningu virtist tekin að vel 

athuguðu máli. Ríkisendurskoðun telur þó þörf á að áætla kostnað sameiningar betur og 

ljúka þurfi langtímastefnumótun og gerð rekstraráætlana og verklagsreglna.  

2.3.4 Sameiningar/samrekstur leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila 

Í byrjun nóvember 2010 var stofnaður starfshópur út frá tilmælum borgarstjóra 

Reykjavíkur til að skoða bæði faglegan og fjárhagslegan ávinning sem gæti fengist með 

því að samreka og/eða sameina leikskóla, grunnskóla og frístundarheimili í Reykjavík. 

Hlutverk hópsins var að útfæra og tímasetja tillögur til næstu fjögurra ára um mögulega 

kosti sameiningar. Einnig var verkefni hópsins að móta vinnureglur og verkferla sem 

snúa að slíkum sameiningum. Hópurinn starfaði frá byrjun nóvember 2010 til byrjun 

febrúar 2011, en þá skilaði hann af sér skýrslu um málið (Reykjavíkurborg, 2011a).  

Í viðauka umræddrar skýrslu er greinargerð frá einum fulltrúa starfshópsins. Sá 

fulltrúi valdi að sitja hjá vegna þess að hann taldi of lítinn fjárhagslegan ávinning vera af 

tillögum um sameiningu. Fulltrúinn nefnir einnig að í skýrslu vinnuhópsins sé ekki gefin 

nægjanlega skýr mynd af neikvæðum ábendingum sem komið hafa fram frá bæði 

foreldrum og starfsmönnum og að þörf sé á að huga betur að þeim viðkvæmu málum 

(Reykjavíkurborg, 2011a).  
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 Borgarráð óskaði svo eftir umsögnum um fyrirhugaðar tillögur frá foreldra- og 

skólaráði þeirra leik- og grunnskóla sem málið varðaði, frá Menntasviði Háskóla Íslands 

og áliti mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Álit ráðuneytisins var gefið í lok mars 

2011 og fólst einkum í eftirfarandi:  

Ø  Að þrátt fyrir að tillögur Reykjavíkurborgar stangist ekki á við lög, þá hafi heimild 

til samrekstrar leik- og grunnskóla upphaflega verið hugsuð fyrir fámenn 

sveitarfélög. 

Ø  Að tillögur Reykjavíkurborgar feli í sér umfangsmiklar breytingar sem geta leitt 

til umróts í skólasamfélaginu og að æskilegt sé að innleiða slíkar breytingar á 

lengri tíma í ákveðnum skrefum. 

Ø  Vísað er til faglegra leiðbeininga Ríkisendurskoðunar frá 19. mars 2010 um 

sameiningu stofnana. 

Ø  Ef Reykjavíkurborg ákveður þrátt fyrir varnarorð ráðuneytisins að koma tillögum 

í framkvæmd, sé vert að hafa tiltekin atriði hvað varðar vellíðan og öryggi barna 

og ungmenna að leiðarljósi (Katrín Jakobsdóttir og Karitas H. Gunnarsdóttir, 

2011).  

Í umsögn aðila Menntasviðs HÍ sem gefin var í lok mars 2011, kemur meðal annars 

fram að tillögur í skýrslu starfshópsins séu af ólíkum toga. Að um sumar ríki væntanlega 

meiri sátt en aðrar, en að flestar geri þær ráð fyrir sameiningu af einhverjum toga. Þá er 

nefnt að sameining ein og sér er ekki fagleg heldur þurfi einna helst að huga að 

framkvæmd, stjórnun og því andrúmslofti sem ríkir. Ef sameining á að hafa jákvæð áhrif 

á skólastarf fyrir starfsmenn, nemendur og samfélagið í heild. Þá þurfi að vera ríkjandi 

nokkur sátt og að stjórnandi nýrrar sameinaðrar stofnunar þurfi að hafa þekkingu og 

bera með sér víðsýni til þess að leiða saman ólíka hópa fagfólks (Jón Torfi Jónasson, 

2011). 

Tillögur starfshópsins hafa mætt gagnrýni á mörgum vígstöðum, meðal annars 

rituðu aðilar Kennarasamband Íslands umsögn um málið í lok mars 2011. Í umsögninni 

kemur meðal annars fram að það sé skoðun talsmanna umræddra félaga að tillögur um 

sameiningar ætti að draga til baka. Aðilar hvöttu borgaryfirvöld jafnframt til þess að 

móta skýra sýn og heildarstefnu í samráði við fagfólk og þá sem málið varða, áður en 

ráðist væri í svo umfangsmiklar breytingar (Marta Dögg Sigurðardóttir o.fl., 2011).  
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Borgarstjórn Reykjarvíkur samþykkti í apríl 2011 tillögur um samrekstur og/eða 

sameiningar leikskóla, grunnskóla og yfirstjórnar skóla- og frístundarheimila, meðal 

annars út frá tillögu fyrrnefnds starfshóps og á grundvelli úrvinnslu og umsagna 

Menntaráðs og ÍTR (Reykjavíkurborg, 2011b).   

 Gagnrýnisraddir hvað varðar tillögunar heyrðust þó enn í kjölfar samþykktar. Til 

dæmis á meðal foreldra þeirra barna sem eru í skólum sem breytingarnar snúa að. Til að 

mynda rituðu forsvarsmenn foreldra barna í tveimur skólum í Grafarvogi, 

Menntamálaráðherra bréf þann 16. janúar 2012. Í bréfinu lýsa forsvarsmenn þeim 

áhyggjum sem foreldrar hafa af fyrirhuguðum áformum. Þar kemur fram að aðilar telji 

mikilvægt að sátt sé ríkjandi milli allra hluteigandi aðila þegar um svo viðkvæman 

málaflokk er að ræða. Einnig kemur fram að foreldrar telja sig ekki hafa fengið svör við 

því hver fjárhagslegur- og faglegur ávinningur í raun er og að markmið með sameiningu 

séu bæði óljós og illa skilgreind (Árni Guðmundson o.fl., 2012).   

Ekki hafa enn sem komið er verið gerðar úttektir að vitund höfundar um framgang 

breytinganna en Kristín Jóhannesdóttir (2012) hefur þó fjallað um efnið í meistararitgerð 

sinni. Markmið hennar fólst einna helst í að gera verkefnamat á undirbúningi 

stjórnkerfisbreytinga í skólamálum Akureyrar og Reykjavíkur. Út frá bæði kenningum og 

leiðbeiningum um sameiningu stofnana og aðferðum breytingarstjórnunar. Tilgangur 

verkefnisins var meðal annars að meta hvað var vel gert og hvað betur mætti fara. Í 

báðum sveitarfélögunum snérist endurskoðun stjórnkerfis að því að bæta nýtingu 

mannafla og fjármagns. Á Akureyri voru yfirvöld einna helst að skoða möguleika með 

sameiningu út frá því hvort hægt sé að nýta fjármagn betur í innra starfi skólanna. Í 

Reykjavík voru helst fjárhagslegar og faglegar ástæður fyrir endurskoðun stjórnkerfis, 

borgaryfirvöld vildu helst reyna leita leiða til þess að hagræða og bæta þjónustu (Kristín 

Jóhannesdóttir, 2012). 

Í niðurstöðum bendir höfundur á að vinna sveitarfélaganna samræmist fræðum 

breytingarstjórnunar á margan hátt. Í Reykjavík virtist vinnan einkennast af samráði og 

upplýsingaflæði, sem skilaði sér þó ekki í auknum stuðningi við tillögurnar. Á Akureyri 

var einnig töluvert um samráð aðila, en þó í minna mæli en í Reykjavík og tillögur þar 

fengu nánast enga fjölmiðlaumfjöllun, þrátt fyrir að ekki hafi verið ríkjandi sátt um þær 

að fullu. Niðurstöður verkefnisins benda helst til þess að þótt svo notast hafi verið við 
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helstu aðferðir breytingarstjórnunar, þá hafi í raun ekki náðst að útiloka þá miklu 

andstöðu sem breytingarnar mættu meðal starfsmanna og íbúa sveitarfélaganna. Í 

þessu sambandi nefnir Kristín að mikilvægt sé að hafa í huga að þrátt fyrir að vandað sé 

til undirbúnings, þá geti breytingar sem þessar leitt til mikillar andstöðu sem þörf er á að 

hafa í huga strax í upphafi breytingarferla (Kristín Jóhannesdóttir, 2012).  

2.3.5 Er skortur á raunvísindalegum rannsóknum? 

Þrátt fyrir að það sé heilmikið búið að skrifa um mikilvægi breytinga og ýmsar leiðir verið 

lagðar fram til að takast á við þær, þá hefur í raun lítið verið um að framkvæma 

rannsóknir á þeim fjölmörgu kenningum og nálgunum sem lagðar eru til. Né hafa 

margar kenningar og nálganir verið fengnar út frá rannsóknum á efninu (Guimaraes og 

Armstrong, 1998).  

Í grein Todnem (2005) þar sem hann ber saman mismunandi leiðir og nálganir í 

breytingarstjórnun, dregur hann þá ályktun að vegna þess hve sjaldan breytingarferli 

virðast ganga eins og til var ætlast, hljóti að þurfa rannsaka eðli breytingarstjórnunar í 

ríkara mæli með raunvísindalegum hætti. Hann leggur til að fyrst ætti að framkvæma 

leitandi rannsóknir til þess að auka þekkingu á breytingarstjórnun, með því sé hægt að 

koma auga á vel heppnaða þætti í stjórnun breytinga. Því næst telur hann nauðsynlegt 

að mæla hlutfall vel heppnaðra breytingaferla og í kjölfarið þróa mælikvarða til þess að 

meta gildi þeirra aðferða sem notaðar eru (Todnem, 2005). Todnem (2005, 2010) telur 

jafnframt mikilvægt að auka skilning á þeim aðferðum sem hvetja fólk áfram í 

breytingarferlinu. Hann heldur fram að þörf sé á að ná fram betri skilningi á menningu-, 

siðferði- og samhengi breytinga innan skipulagsheilda. Að horfa þurfi gagnrýnum augum 

á núverandi leiðir, ásamt því að færa fram aðra gilda valkosti.  

Burnes (2011) hefur meðal annars fjallað um mikilvægi áreiðanleika þeirra gagna 

sem nú þegar hefur verið safnað á sviðinu. Hann nefnir að ef gögn eru ekki áreiðanleg 

þá sé í raun ekki hægt að leggja mat á stærð vandamála, né raunverulegar ástæður þess 

að breytingarferli misheppnist. Hann fjallar jafnframt um að mikilvægt sé að koma auga 

á styrkleika jafnt sem veikleika þeirra aðferða sem notaðar eru í breytingarstjórnun.  

Burnes hefur lagt fram þrjár eftirfarandi spurningar sem hann telur þörf á að svara í 

þessu samhengi.  



 

36 

1. Hversu áreiðanleg eru gögn um misheppnuð breytingarferli? Gefa þau í skyn að 

ákveðnar tegundir breytinga misheppnist frekar en aðrar og hefur eðli 

skipulagsheildar eitthvað um það að segja?   

2. Af hverju misheppnast breytingar? Kemur það til vegna einstakra aðstæðna eða 

er um sameiginlegar orsakir að ræða?  

3. Hvað geta skipulagsheildir gert til að bæta hlutfall vel heppnaðra breytinga? Eru 

sumar aðferðir vænlegri til árangurs en aðrar? Ættu og geta skipulagsheildir 

tekist á við færri breytingar en þær gera? (Burnes, 2011). 

Hughes (2011) framkvæmdi athugun á hlutfalli misheppnaðra breytingarferla. Í 

kjölfarið lagði hann mat á hvort staðhæfingar um hlutfall misheppnaðra breytingarfela 

séu í raun fengnar með áreiðanlegum aðferðum. Niðurstöður hans eru á þann veg að 

þörf sé á að taka til greina mismunandi samhengi sem breytingar eiga sér stað í og að 

viðhorf aðila um hvort breytingarferli hafi verið árangursrík eða ekki, geti í raun verið 

mismunandi. 

Raeling og Cataldo (2011) hafa rannsakað hlutverk millistjórnenda í 

breytingarferlinu. Þau halda fram að þótt millistjórnendur hafi áður fyrr verið taldir 

hindrun í ferlinu, sé nú litið á þá sem mikilvæga hlekki. Þau nefna að ástæður þess að 

millistjórnendur eigi oft erfitt með að innleiða breytingar séu tilkomnar vegna 

takmörkunar á valdi. Þau telja að aukið vald til millistjórnenda sem taka þátt í 

breytingarferlinu sé mikilvægt svo breytingarferli séu vel heppnuð (Realing og Cataldo, 

2011). Þetta á vel við um sjónarmið Larkin og Larkin (1994) sem telja að samskipti um 

breytingar til framlínu starfsmanna eigi að fara fram hjá millistjórnendum en ekki æðstu 

stjórnendum. Þeir félagar fjalla jafnframt um mikilvægi þess að upplýsingar um ferlið 

eigi einungis að  fela í sér staðreyndir um málið (Ströh, 2005). 

McClellan (2011) hefur skoðað hlutverk samskipta í misheppnuðum 

breytingarferlum. Hann telur þörf á að huga að sambandi samskipta og breytinga. Með 

því sé ekki einungis hægt að fá innsýn í ástæður þess að breytingarferli misheppnist, 

heldur geti það sömuleiðis gefið vísbendingar um leiðir hvernig hægt sé að stuðla að vel 

heppnuðum breytingarferlum. 
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2.4 Viðbrögð starfsmanna við breytingum 

Það er af sem áður var þegar fólk var ráðið til starfa allt til enda starfsferils síns. Með 

aukinni tækniþróun, hnattvæðingu, nýjum lögum og síbreytilegum aðstæðum á markaði 

fylgja tíðar skipulagsbreytingar og niðurskurðir. Þessi þróun hefur breytt eðli starfsferla 

og jafnvel leitt til óvissu um tilveru sumra starfa (Klehe, Zikic, Annelies, Vianen og Pater, 

2011). Þótt svo að markmið með breytingum snúi að skipulagsheildinni sjálfri, þá er ekki 

hjá því komist að áhrifin verði beint á einstaklinga. Áhrif breytinga á einstaklinga geta 

meðal annars falist í minna starfsöryggi, auknu vinnuálagi, nýjum samstarfsmönnum, 

aukinni samkeppni milli deilda, niðurskurði, breytingum á stöðugildum og nýjum 

frammistöðu viðmiðum (Farrell, 2004). Umfangsmiklar skiplagsbreytingar og 

niðurskurðir geta vakið fram sterk viðbrögð starfsmanna sem einkennast til dæmis af 

ótta um að missa starf sitt, aukinni starfsóánægju, minni hollustu og mögulega vilja til 

þess að hætta sjálfviljugir í starfi sínu (Klehe o.fl. 2011). 

 Af fyrri köflum má merkja að mikilvægi starfsmanna og mannlegra þátta skiptir 

töluverðu máli svo breytingarferli eigi möguleika á að ganga sem skyldi. Sömuleiðis 

hefur verið bent á að þörf sé á að rannsaka breytingarferli með raunvísindalegum 

aðferðum í ríkara mæli. Í þessum kafla verður því lagt til hliðsjónar hvað fræðimenn hafa 

um viðnám starfsmanna að segja ásamt því að gera grein fyrir líkönum sem hafa verið 

lögð fram hvað varðar upplifun starfsmanna í ferlinu. Því næst verður farið yfir 

rannsóknir á aðlögun starfsmanna í kjölfar breytinga og líkön sem sett hafa verið fram á 

því sviði. Í lok kaflans verður svo fjallað um atriði sem huga þarf að við þýðingu og 

stöðlun erlendra mælitækja.   

2.4.1 Viðnám, eðlilegt viðbragð við breytingum? 

Tilhneiging manna til þess að vilja stöðugleika er í raun eðlileg, ekki síst vegna þess að án 

stöðugleika minnkar geta fólks til að stýra eigin lífi og ringulreið getur myndast. Án 

vitneskju um vilja fólks til stöðugleika væri ansi erfitt að spá fyrir um atferli manna, setja 

fram jákvætt atferlismynstur og byggja upp venjur. Að sama skapi getur vilji manna til að 

hafa stöðugleika, skapað erfiðleika þegar breyta þarf hlutunum. Enda hefur fólk 

tilhneigingu til þess að vilja ekki breyta því atferli sem hingað til hefur virkað vel fyrir það 

(Palmer, 2003).  
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Hiatt og Creasey (2003) hafa meðal annars fjallað um að þótt svo viðnám sé 

eðlilegt viðbragð við breytingum, þá hafi einstaklingar mismunandi þröskuld fyrir því hve 

miklar breytingar þeir þola. Allt eftir fortíð, núverandi breytingum í starfi og hve miklar 

breytingar eru að eiga sér stað í lífi þeirra að öðru leyti. Þótt svo starfsmenn séu ekki á 

móti breytingunum sjálfum og/eða þær séu jafnvel til hagsbóta fyrir þá persónulega. Þá 

getur sú óvissa sem breytingarnar skapa vakið fram ótta hjá starfsmönnum, sem getur 

orðið til þess að þeir veita viðnám gegn breytingum (Hiatt og Creasey, 2003; Heifetz og 

Linsky, 2002).  

Viðnám og mótstaða starfsmanna getur haft smitandi áhrif á aðra innan 

skipulagsheildarinnar og hreinlega hindrað það að árangur náist og með því ógnað 

breytingarferlinu. Hiatt og Creasey (2003) hafa fjallað um í þessu sambandi mikilvægi 

þess að þeir aðilar sem stýra breytingarferlinu séu vel undirbúnir undir viðnám og 

mótstöðu starfsmanna og leggi sig fram við að ná stjórn á því sem fyrst. Í því samhengi 

telur Palmer (2003) mikilvægt að útskýra fyrir starfsmönnum af hverju breytingar eru 

nauðsynlegar og af hverju þeir ættu að breyta atferli sínu. 

2.4.2 Rannsóknir á upplifun starfsmanna í breytingarferlum 

Samkvæmt Judge, Thoresen, Pucik og Welborne (1999) hafa rannsóknir á mannlegum 

þáttum breytinga í gegnum tíðina einna helst snúið að töfrandi- (charismatic) eða 

umbreytingar (transactional) forystu, hlutverki æðstu stjórnenda í ferlinu og að 

mótstöðu starfsmanna. Ekki virðist mikið hafa farið fyrir rannsóknum á öðrum jafn 

mikilvægum atriðum eins og sálfræðilegum þáttum breytinga eða upplifun einstaklinga í 

breytingarferlinu. Judge o.fl. (1999) halda fram að breytur sem hafa áhrif á viðhorf 

manna til vinnu, eins og stjórnrót (locus of control) og að vera opin fyrir nýrri reynslu 

(openness to experience) hafi einnig forspárgildi fyrir því hvernig einstaklingar takast á 

við breytingar. King og Anderson (1995) hafa bent á að einstaklingsmunur og slæm fyrri 

reynsla einstaklinga geti sömuleiðis haft áhrif á viðnám gegn breytingum (Vakola og 

félagar, 2004). 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á upplifun starfsmanna í kjölfar 

niðurskurðar (sjá t.d. Armstrong og Stassen, 2002; Probst, 2003) ber helst á óöryggi í 

starfi og minni starfsánægju. Rannsókn Probst (2003) leiddi í ljós að sex mánuðum eftir 

að tilkynnt hafði verið um skipulagsbreytingar, var skuldbinding meðal starfsmanna 
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minni og starfsmannavelta var hærri heldur en fyrir tilkynningu. Klehe o.fl. (2011) 

athuguðu í rannsókn sinni atferli starfsmanna á meðan niðurskurður var í gangi, 

niðurstöður voru meðal annars þær að óöryggi í starfi virðist hamla aðlögun 

starfsmanna. Í rannsókn Vakola o.fl. (2004) athuguðu þau hlutverk persónuleika og 

tilfinningagreindar í viðhorfi starfsmanna gagnvart breytingum. Niðurstöður þeirra 

leiddu í ljós að hvoru tveggja persónuleiki og tilfinningagreind hafi marktæk áhrif á 

viðhorf starfsmanna til breytinga og að einstaklingar með hærri tilfinningagreind hefðu í 

raun betri getu til þess að takast á við breytingarnar. 

2.4.2.1 Líkön um viðbrögð starfsmanna í breytingum 

Hall (1979) kom með líkan sem felur í sér sjö stig viðbragða einstaklinga við breytingum. 

Upphaflega gerði hann líkanið fyrir kennara sem voru að byrja að beita nýjum aðferðum 

við kennslu. Síðari rannsóknir hafa verið í samræmi við niðurstöður hans að mestu leyti, 

helst hafa orðið breytingar á röðun stiganna (sjá til dæmis í Bareil, 1998, 2001; Bareil og 

Boffo, 2003 í Metha, 2009).   

Á fyrsta stigi er gert ráð fyrir að breytingar hafi ekki umtalsverð áhrif á 

starfsmenn, þeir sinna daglegum störfum eins og vanalega. Á öðru stigi fara 

einstaklingar hinsvegar að hafa áhyggjur af því sem muni tapast í kjölfar breytinganna. 

Viðnám gegn breytingum tengist því stigi tvö. Á þriðja stigi fara starfsmenn svo að velta 

fyrir sér hvort breytingarnar muni í raun eiga sér stað. Hér skipta þau viðbrögð og 

aðgerðir sem stjórnendur sýndu á fyrstu stigum töluverðu máli, til dæmis hvort gert hafi 

verið grein fyrir því að breytingarnar muni í raun verða að veruleika. Í kjölfarið fara 

starfsmenn að staðsetja sig í breytingarferlinu. Á stigi fjögur þurfa starfsmenn nánari 

upplýsingar um eðli breytinganna og þau áhrif sem þær geta leitt af sér. Á stigi fimm fer 

fólk svo að huga að því hvaða stuðningur þeim verður veittur, til dæmis hvað varðar 

þjálfun og fræðslu. Á stigi sex fara starfsmenn að skoða þau tækifæri sem felast í 

breytingunum, vilja deila þekkingu sinni og athuga hvað aðrir eru að gera. Á stigi sjö fer 

fólk svo að huga að leiðum til að móta og breyta starfi sínu í samræmi við þær 

breytingar sem gerðar voru í skipulagsheildinni (Metha, 2009).  

Hayes (2002) hefur athugað viðbrögð starfsmanna í breytingarferlum, í kjölfar 

athugana á efninu lýsir hann sjö eftirfarandi stigum viðbragða sem hann telur 

starfsmenn fara í gegnum í ferlinu.  
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Til að byrja með má búast við því að einstaklingar sem standa frammi fyrir 

breytingum fái áfall. Slíkt viðbragð getur leitt til þess að einstaklingurinn hafnar 

breytingarferlinu eða að hann heldur fast í fyrri hætti og vinnur þannig á móti 

breytingarferlinu. Á öðru stigi fela viðbrögð starfsmanna í sér afneitun á því sem er að 

gerast. Þegar einstaklingar halda fast í fortíðina og fyrri venjur, er mótstaða þeirra einna 

mest, sem getur leitt til þess að einstaklingar reyna hvað sem þeir geta til þess að hamla 

framgangi breytinganna að mati Hayes (2002). Á þriðja stigi nefnir hann að starfsmenn 

geti fundið fyrir þunglyndi. Þegar fólki finnst það ekki ráða við aðstæður getur það valdið 

því að einstaklingar finna fyrir depurð, reiði, fari í uppnám og dragi sig hreinlega út úr 

breytingarferlinu. Fjórða stig felst samkvæmt Hayes (2002) í því að starfsmenn láta af 

mótspyrnu. En þá á hann við að fólk viðurkenni og sætti sig við breytingarnar, þótt svo 

þeim líki þær ekki endilega. Á þessu stigi verður vendipunktur í breytingarferlinu að því 

leyti að mótstaða minnkar. Fimmta viðbragðsstig starfsmanna felur í sér að prófa. Á 

þessu stigi reyna einstaklingar að tileinka sér nýja hætti og vinnuaðferðir til þess að vera 

í samræmi við þær breytingar sem eiga sér stað. Sjötta stig felst í samþættingu en þá 

verða nýjar aðferðir og ný reynsla starfsmanna að nýjum venjum þeirra. Að lokum fer 

fram aðlögun starfsmanna að breytingunum. Á þessu stigi fer fram íhugun og sömuleiðis 

fer fram nám sem leiðir til árangurs í breytingarferlinu. Á þessu stigi hefur fólk 

tilhneigingu til þess að fara vinna með breytingunum (Hayes, 2002).  

2.4.3 Aðlögun starfsmanna í kjölfar breytinga 

Aðlögun í starfi er mikilvæg fyrir skipulagsheildir, meðal annars vegna þeirra 

ófyrirsjáanlegra breytinga sem geta orðið á starfi einstaklinga eða í starfsumhverfinu 

(Savickas, 1997). Sömuleiðis hafa fræðimenn haldið því fram að aðlögun geti haft mikið 

að segja um það hvort breytingar skipulagsheilda nái fram að ganga eða ekki (sjá t.d í 

Ashford, 1988; Ashford og Taylor, 1990; Pulakos o.fl., 2000; Farrell, 2004). Starfsmenn 

þurfa í auknu mæli að vera aðlögunarhæfir, sveigjanlegir, fjölhæfir og umburðalyndir 

vegna þeirra óvissu sem síbreytilegt umhverfi leiðir af sér. Fræðimenn jafnt sem 

stjórnendur hafa samfara þessu sýnt aukin áhuga á því að skilja og auka aðlögunarhæfni 

starfsmanna. Með því að skilgreina þau hugtök sem felast í aðlögunarhæfni getur reynst 

auðveldara að mæla-, spá fyrir um- og auka hæfni manna hvað það varðar (Pulakos o.fl., 

2000).  
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Skilgreiningar á aðlögun í samhengi við starfsumhverfi hafa verið settar fram og 

virðast eiga það sameiginlegt að aðlögun komi fram sem viðbragð við atburði eða 

breytingum á hlutverkum, verkefnum eða starfsumhverfi. Viðbragðið felur í sér 

samanburð á milli einstaklinga og umhverfi þeirra (Farrell, 2004). Ashford og Taylor 

(1990) tala um aðlögun sem ferli þar sem einstaklingar læra-, semja um- og viðhalda 

viðeigandi atferli í samræmi við umhverfi skipulagsheildarinnar. Pulakos o.fl. (2000) hafa 

fjallað um að aðlögunarfær frammistaða feli í sér breytingar á atferli einstaklinga til að 

geta mætt þeim kröfum sem myndast í nýjum aðstæðum vegna breytinga í 

starfsumhverfinu. Farrell (2004) telur aðlögun starfsmanna að breytingum fela í sér 

viðleitni einstaklinga til þess að hafa stjórn á innri- og ytri kröfum sem koma til í kjölfar 

breytinga, ásamt þeim óvissuþáttum sem geta myndast í starfinu.  

Fjöldi fræðimanna hafa fjallað um aðlögunarhæfni en þó í samhengi við 

mismunandi fyrirbæri. Kanfer og Ackerman (1996) hafa til dæmis fjallað um aðlögun út 

frá lærdómskenningum og venjum. Hesketh og Neal (1999) hafa fjallað um 

aðlögunarhæfa frammistöðu og Murphy og Jackson (1999) um sveigjanleika í 

hlutverkum. Aðlögun hefur sömuleiðis verið rædd í tengslum við hinar ýmsu aðstæður 

skipulagsheilda, þar á meðal í kjölfar ráðningar nýrra einstaklinga, við myndun teyma, í 

sambandi við menningu skipulagsheilda og í kjölfar innleiðingar á nýrri tækni svo 

eitthvað sé nefnt (Farrell, 2004). 

Aðlögunarhæfni starfsmanna virðist felast í mörgum þáttum sem geta spannað 

vítt svið og margbreytilegt atferli, allt eftir þeim kröfum sem eru til staðar í 

starfsumhverfinu. Til þess að setja aðlögunarhæfni í samhengi við frammistöðu 

starfsmanna er þó þörf á að skilgreina hvað aðlögunarhæf frammistaða felur í raun í sér 

og hvaða aðstæður krefjast aðlögunarhæfni af hálfu starfsmanna (Pulakos o.fl., 2000).  

2.4.3.1 Líkön um aðlögun starfsmanna  

Með þeim líkönum sem sett hafa verið fram um aðlögun starfsmanna í kjölfar breytinga 

í starfi, hafa menn reynt að færa fram ramma til þess að lýsa viðbrögðum starfsmanna.  

Það atferli og því hugarferli sem lýst er í flestum slíkum líkönum kemur þó að mestu til 

út frá óformlegum athugunum og fræðigreinum um efnið (Farrell, 2004). Hér að neðan 

verður greint stuttlega frá þremur þeirra. 
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Farrell (1983) hefur fjallað um áhrif óánægju í starfi í samhengi við aðlögun að 

breytingum. Samkvæmt athugunum taldi hann að um fjögur viðbrögð væri að ræða. Í 

fyrsta lagi að starfsmenn hætti í starfi vegna óánægju. Í öðru lagi að einstaklingar 

framkvæmi tilteknar aðgerðir til að bæta aðstæður í starfi. Í þriðja lagi að tryggð 

starfsmanna verði til þess að þeir aðlagast breytingum á hlutlausan hátt, án þess að láta 

heyra í sér. Í fjórða lagi að hunsun eigi sér stað, það er að starfsmenn geri lítið úr 

sambandi sínu við yfirmenn, sinni starfi sínu illa eða séu mikið fjarverandi.  

Ashford og Taylor (1990) lögðu til líkan í kjölfar þess að hafa rýnt í ritað efni um 

aðlögun að breytingum. Þeir telja að aðlögun feli meðal annars í sér þrjú atriði. Í fyrsta 

lagi  lærdóm og skilning á tilgangi breytinga, það á við um hvernig starfsmenn túlka bæði 

upplýsingar sem þeim berast og þá endurgjöf sem þeir fá. Í öðru lagi ákvörðunartöku og 

samningsviðræður það er, þegar starfsmenn taka ákvörðun um að breyta atferli sínu í 

samræmi við umhverfið og koma auga á eigin vana sem þörf er á að brjóta upp til að 

mæta nýjum kröfum. Í þriðja lagi að koma reglu á aðgerðir og hafa stjórn á streitu, í því 

felst meðal annars að aðilar takist á við þann kvíða sem getur komið upp í kjölfar 

breytinga. 

Freeman (1999) lagði til í líkani sínu, fimm stig viðbragða í samhengi við 

breytingar skipulagsheilda. Í fyrsta lagi afneitun á því að sá missir sem kemur upp í 

kjölfar breytinga sé í raun óumflýjanlegur. Í öðru lagi reiði í tengslum við það óréttlæti 

sem breytingarnar leiða af sér. Í því getur falist að einstaklingar streitast á móti 

breytingunum. Í þriðja lagi að semja um breytingarnar til að reyna halda óbreyttu 

ástandi. Í fjórða lagi þunglyndi, þegar í ljós kemur að breytingarnar eru óumflýjanlegar 

og einstaklingur upplifir að hann geti ekkert gert til að halda óbreyttu ástandi. Í fimmta 

lagi frelsi, þegar aðili samþykkir loks breytingarnar og byrjar að aðlagast þeim.  

2.4.3.2 Rannsókn Pulakos og félaga 

Eitt af þeim líkönum um aðlögun í starfi, sem hefur komið til með raunvísindalegum 

leiðum er líkan Pulakos o.fl. (2000), markmið rannsóknar þeirra var að greina 

aðlögunarhæfni starfsmanna út frá frammistöðulíkani Campell, McCloy, Oppler og Sager 

(1993) en Campell (1999) hafði bent á að það vanti í líkanið frammistöðuþátt sem snýr 

að aðlögun einstaklinga að nýjum aðstæðum eða breyttum áherslum í starfi.  
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   Til þess að átta sig á þeim kröfum sem gerðar eru til starfsmanna byrjuðu 

Pulakos o.fl. (2000) á því að rýna í fræði um aðlögunarhæfa frammistöðu í starfi. Í 

kjölfarið lögðu þau fram  sex eftirfarandi víddir aðlögunar á frammistöðu starfsmanna.  

1. Að leysa vandamál á skapandi hátt (solving problems creatively). Það að aðlagast 

sífellt breyttum aðstæðum krefst þess að einstaklingar þurfi að leysa ný 

vandamál.  

2. Að takast á við óvissu og ófyrirsjáanlegar aðstæður í starfi (dealing with 

uncertain and unpredictable work situations). Í aðstæðum þar sem mikil óvissa 

er ríkjandi til dæmis í kjölfar skipulagsbreytinga, niðurskurðar og sameiningar er 

þörf á aðlögunarhæfni af hálfu starfsmanna. Lykilatriði hvað varðar frammistöðu 

starfsmanna í slíku ástandi er meðal annars hversu auðveldlega starfsmenn 

aðlagast, hvernig þeir takast á við aðstæðurnar, hvort þeir halda athygli og taki 

viðeigandi ákvarðanir.  

3. Að læra nýjar starfsaðferðir og á nýja tækni (learning work tasks, technologies 

and procedures). Að læra nýjar leiðir til að framkvæma starf eða nýja hæfni 

vegna breyttra áhersla í starfi hefur orðið sífellt mikilvægara. Starfsmenn þurfa í 

auknu mæli að takast á við nýja tækni og leiðir til þess að framkvæma starf sitt í 

samræmi við tækniframfarir. Starfsmenn þurfa sömuleiðs að halda sér við og 

hafa getu til að skipuleggja og taka þátt í þróun skipulagsheildar, til að vera í 

stakk búnir til að geta aðlagast breyttum áherslum í starfi, til dæmis með því að 

læra nýjar aðferðir, hlutverk og á nýja tækni.  

4. Aðlögunarhæfni í mannlegum samskiptum (demonstrating interpersonal 

adaptability). Þörf á hæfni í mannlegum samskiptum hefur aukist til muna, 

meðal annars vegna aukinnar teymisvinnu í starfi og þróun skipulagsheilda frá 

því að vera framleiðslu miðaðar í það að vera þjónustu miðaðar. 

5. Að sýna fram á menningarlega aðlögunarhæfni (demonstrating cultural 

adaptability). Í kjölfar aukinnar hnattvæðingar í viðskipaumhverfinu og aukinnar 

tilhneigingar starfsmanna til að skipta um störf, er mikilvægt að hafa getu til þess 

aðlagast mismunandi menningu skipulagsheilda. Það er því þörf á að geta 

hegðað sér í samræmi við venjur, gildi og þær reglur sem viðgangast í 

viðkomandi skipulagsheild.  
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6. Að sýna fram á aðlögunarhæfni í mismunandi umhverfi (demonstrating 

physically oriented adaptability). Að lokum er þörf á að aðlagast mismunandi 

umhverfisþáttum eins og hita, hávaða og erfiðu starfsumhverfi. Að aðlagast á 

áhrifaríkan og skjótan hátt í mismunandi umhverfi getur verið mikilvægt í vissum 

starfsgreinum, þá einna helst þegar einstaklingar þurfa að ferðast víðsvegar 

vegna vinnu sinnar (Pulakos o.fl., 2000).  

Því næst framkvæmdu Pulakos o.fl. (2000) rannsókn á efninu sem var tvískipt. Fyrst 

söfnuðu þau raunvísindalegum gögnum um þætti aðlögunarhæfrar frammistöðu. 

Niðurstöður studdu tilgátu þeirra um þá sex þætti sem lagt var upp með og að auki 

bættust tveir eftirfarandi þættir við: Geta til að takast á við streitu  í starfi (handling 

work stress) og geta til að takast á við aðkallandi aðstæður (handling emergencies or 

crisis situations). Í kjölfarið þróuðu þau mælikvarða um aðlögun í starfi (job adaptability 

inventory) til þess að hægt sé að mæla hugasmíðina. Pulakos o.fl. (2000) greindu þó ekki 

frá í rannsókn sinni um hverskonar breytingar var að ræða hjá þeim skipulagsheildum 

sem þau tóku fyrir. 

2.4.3.3 Rannsókn Farrell 

Farrell (2004) fylgdi í fótspor Pulakos o.fl. (2000) og framkvæmdi rannsóknir á aðlögun 

starfsmanna. Rannsóknir hans snéru að aðlögun starfsmanna í kjölfar róttækra 

breytinga, nánar tiltekið á aðlögun millistjórnenda. Rannsóknir Farrell voru hluti af 

doktorsverkefni hans, en verkefnið var þróað af rannsakendum í British Columbia 

háskólanum til þess að finna út hæfnisþætti sem stjórnendur þurfa að bera til þess að 

aðlagast breytingum. Markmið verkefnisins var einna helst að auka skilning á því hvað 

þarf til að einstaklingar aðlagist að breytingum innan skipulagsheildar. Þróa mælitæki til 

að mæla styrkleika í aðlögun og þætti sem hægt væri að bæta í aðlögun starfsmanna að 

breytingum. Ásamt því að finna að hvaða leyti aðlögun að breytingum bætir viðhorf 

manna til vinnu og þar með minnki fjarvistir og starfsmannaveltu á meðan og í kjölfar 

breytinga.  

 Farrell (2004) skoðaði sérstaklega víddir aðlögunar, en einnig tengsl þeirra við 

ýmsa áhrifaþætti í starfi, svo sem persónuleikaþætti, viðhorf til vinnu og streitu í starfi. 

Hann safnaði saman aðlögunarþáttum sem 47 millistjórnendur fjögurra skipulagsheilda 

greindu frá í kjölfar skipulagsbreytinga og sameiningar. Hann þróaði því næst 
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spurningarlista til þess að mæla aðlögun að breytingum innan skipulagsheilda, sem hann 

lagði svo fyrir á rafrænan hátt fyrir 583 starfsmenn í stjórnunarstöðu fjögurra 

skipulagsheilda. Rannsóknin var lögð fyrir þremur árum eftir að breytingar áttu sér stað. 

Niðurstöður bentu til þess að víddir aðlögunar væru samtals fimm. Víddir voru greindar 

og merktar á eftirfarandi hátt: 

Ø  Stuðningur við breytingar (supporting change) felur í sér að hafa jákvætt viðhorf til 

breytinga sem eiga sér stað. Stjórnendur sem nota þessa aðferð reyna að leysa úr 

vandamálum sem koma upp í starfi, reyna að ná fram skilningi á því af hverju 

breytingarnar eru nauðsynlegar fyrir skipulagsheildina og huga að jákvæðum 

afleiðingum breytinganna. Þau ferli sem fara hér fram hjá einstaklingum eru að 

mestu hugræn. Til dæmis að koma með ábendingar um leiðir til að leysa úr 

vandamálum sem tengjast breytingunum, horfa á nýja möguleika sem felast í 

breytingunum frekar en það sem áður var. Hugsa um ferli sem áttu sér stað fyrir 

breytingar sem gengu ekki vel og að koma í veg fyrir að hindranir hafi áhrif á 

breytingarferlið.  

Ø  Viðnám gegn breytingum (resisting change), felur í sér að forðast breytingarnar, 

fjarlægja sig frá starfinu og að efast um ákvarðanir sem teknar eru í tengslum við 

breytingarnar. Stjórnendur nota þessa leið ýmist til þess að vernda sjálfa sig frá 

neikvæðum hliðum breytinga eða vegna þess að breytingarnar brjóta á gildum 

viðkomandi. Viðnám gegn breytingum getur falist í því að einstaklingar fjarlægi sig 

frá erfiðum aðstæðum, gagnrýni breytingarnar og hugsi um hvort þeir vilji halda 

áfram að starfa innan skipulagsheildarinnar eða hætta störfum.  

Ø  Starfsþróun (career development), felur í sér að endurskoða markmið í starfi, huga 

að leiðum til að auka hæfni til að takast á við nýjar starfskröfur, ásamt því að fá 

endurgjöf á frammistöðu og finna tækifæri sem felast í breytingunum hvað varðar 

stöðugildi. Hér getur til dæmis átt við að menn hugi að því hvað þeir eru í raun að fá 

út úr starfi sínu og leitist eftir nýjum tækifærum í kjölfar breytinganna.  

Ø  Viðleitni/hefja átak (initiating effort)  felur í sér að bjóðast til þess að taka á sig auka 

vinnu við innleiðingu breytinganna. Stjórnendur sem nota þessa aðferð aðlaga 

forgangsröð og áætlanir sínar til þess að geta tekist á við breytingarnar, ásamt því að 

þeir sýna fram á sveigjanleika í starfi sínu. Þau ferli sem fara hér fram snúa helst að 
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atferli einstaklinga, til dæmis með því að vinna meira en venjulega og taka 

frumkvæði í ákvörðunartöku.  

Ø  Að byggja félagslegt samneyti (building social capital) felur í sér að byggja upp og 

nýta tengslanet sitt til þess að auka áhrif innan skipulagsheildar. Til dæmis að fara á 

atburði utan vinnu með samstarfsfélögum eða yfirmönnum og tala við áhrifafólk 

innan skipulagsheildar um eigin hugmyndir. Stórar breytingar innan skipulagsheilda 

trufla félagslegt tengslanet, sem byggir upp traust manna á milli, eykur miðlun 

upplýsinga og samvinnu innan skipulagsheildar. Því er uppbygging og viðhald á 

tengslaneti sérstaklega mikilvæg í breytingarferlum, þar sem slíkt felur í sér 

stuðning, aðstoð og upplýsingar á milli fólks í ferlinu.  

Farrell (2004) bendir meðal annars á í umræðu að nauðsynlegt sé að endurtaka 

rannsóknina meðal starfsmanna sem ekki eru í stjórnunarstöðu og athuga hvort 

þáttabygging sé með sama hætti. Hann nefnir að þrátt fyrir að viðbrögð og spurningar 

miði ekki að verkefnum stjórnenda, sé samt sem áður mikilvægt að athuga hvort 

þáttabygging verði sú sama hjá öðrum starfsmönnum og var hjá stjórnendum.  

2.4.3.4 Þýðing og stöðlun mælitækja 

Þar sem þýðing á atriðum úr aðlögunarkvarða Farrell (2004) var gerð í rannsókn þessari 

er ekki úr vegi skýra frá atriðum sem hafa þarf í huga þegar mælitæki eru þýdd og 

stöðluð. 

Til að byrja með þarf að skoða próffræðilega eiginleika mælitækis í því landi sem 

það var búið til, ef próffræðilegir eiginleikar eru ekki góðir í því landi sem mælitæki var 

búið til í eru ekki miklar líkur á því að þeir séu góðir í þýðingar landi  (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). Næst þarf að ákvarða aðferðir við  þýðingu, einn aðili getur 

séð um þýðingu en oft koma fleiri að henni og þá eru þýðingar oft bornar saman af 

þriðja aðila (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Tvær leiðir eru algengar við þýðingu 

mælitækja, annarsvegar bein þýðing á atriðum og hinsvegar þegar hugað er að orðalagi 

og innihaldi svo atriði falli betur að tungumáli og menningu þýðingarlands. Þessi síðari 

leið er algeng ef hætta er á hugarsmíðarskekkju (Ægisdóttir, Gerstein og Cinarbas, 

2008). 

Við þýðingu þarf einnig að hafa í huga að aðili sem sér um þýðingu hafi gott vald á 

báðum tungumálum, beri skilning á menningu beggja þjóða, hafi þekkingu á 
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hugarsmíðinni sem mælitækið á að mæla, markhópi þess og hafi þekkingu á prófagerð 

almennt. Þegar mælitæki er staðlað er nauðsynlegt að próffræðilegir eiginleikar þess 

haldi eiginleikum sínum, því þarf að hafa í huga að bæði áreiðanleiki undirprófa og 

heildartalna sé viðunandi ásamt réttmæti mælitækis (sbr. hugarsmíðar-, viðmiðs- og 

aðgreiningarréttmæti) (Einar Guðmundsson, 2005-2006; Sigurgrímur Skúlason, 2005). 

Ýmsar skekkjur geta haft áhrif á eiginleika og notagildi mælitækis við þýðingu, meiri líkur 

eru á skekkjum eftir því sem menningarmunur milli landa er meiri. Skekkjur geta meðal 

annars komið til vegna kunnugleika próftaka og óskýrra leiðbeininga (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006).  

Þegar þýðingu er lokið verður að athuga hvernig þýðing virkar í raunverulegum 

aðstæðum og gera athuganir á réttmæti. Gott getur verið að gera tvær forprófanir,  í 

fyrri forprófun er ekki nauðsynlegt að um stórt úrtak sé að ræða, þar er til dæmis leitast 

eftir upplýsingum um orðalag, merkingu, reglur um fyrirlögn og annað sem máli skiptir. 

Ef einhver galli kemur upp þarf að laga mælitækið áður en næsta forprófun á sér stað. Í 

síðari forprófun er úrtak stærra og endurspeglar betur það þýði sem er til umræðu 

(Sigurgrímur Skúlason, 2005).  Því næst er mælitæki lagt fyrir, þá er æskilegt að úrtak sé 

nógu stórt svo hægt sé að meta hugarsmíðarréttmæti með þáttagreiningu gagna (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006).  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina kosti 

þeirra og galla. Einnig verður gerð grein fyrir þátttakendum, mælitækjum, framkvæmd 

og tölfræðilegri úrvinnslu gagna. 

3.1 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar var einna helst að skoða þáttabyggingu aðlögunarkvarða 

Farrell (2004) í kjölfar þýðingar. Jafnframt að fá upplýsingar um og leggja mat á viðhorf 

starfsmanna skipulagsheilda sem gengið hafa í gegnum róttækar breytingar á síðustu 

árum. Aðferðafræði rannsóknarinnar var að mestu megindleg en notast var við 

þrískiptan spurningalista. Í hluta eitt eru bakgrunnsspurningar um þátttakendur, í hluta 

tvö eru þýdd atriði úr aðlögunarkvarða Farrell (2004) og í þriðja hluta eru frumsamdar 

spurningar um viðhorf þátttakenda, þar af eru þrjár opnar spurningar. Að nokkru leyti er 

einnig stuðst við eigindlega aðferðafræði, en tekin voru hálfopin viðtöl (semi structured) 

við stjórnendur tveggja skipulagsheilda sem staðið höfðu í róttækum breytingum. Því er 

hægt að segja að um blandaða aðferð sé að ræða (mixed methods design) þar sem 

megindlegar- (quantitative) og eigindlegar (qualitative) aðferðir eru notaðar við öflun-, 

greiningu-, túlkun- og skráningu niðurstaða.  

Með eigindlegri aðferðafræði geta rannsakendur reynt að auka við skilning sinn á 

því fyrirbæri sem verið er að skoða. Ólíkt megindlegum rannsóknum þá er markmið 

eigindlegra rannsókna ekki að alhæfa niðurstöður á tiltekið þýði, heldur að reyna ná 

fram skilningi út frá sjónarhóli viðmælanda. Í eigindlegum rannsóknum er því ekki hægt 

að beita hefðbundnum tölfræðaðgerðum eins og gert er í megindlegum rannsóknum 

(Gephart, 2004). Kostir þess að notast við eigindlegar aðferðir eru meðal annars að 

rannsakandi aflar gagna án þess að hafa fyrirfram gefna svarmöguleika í huga. Með 

aðferðinni er hægt að ná fram djúpum skilning á því viðfangsefni sem verið er að 

rannsaka. Einnig er hægt að nota eigindlega aðferð til að undirbúa megindlega rannsókn 

og sömuleiðis til þess að kafa dýpra í atriði sem fram hafa komið með megindlegum 

hætti. Helstu takmarkanir eigindlegra aðferða felast í því að ekki er hægt að alhæfa 

niðurstöður á tiltekið þýði, úrtök eru yfirleitt mun smærri heldur en í megindlegum 

rannsóknum og eins getur bæði öflun og greining gagna tekið töluverðan tíma. 

Rannsakendur verða að vera meðvitaðir um þegar notast er við eigindlega aðferðafræði 
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að reyna vera eins hlutlægir og hægt er, en nokkur hætta getur verið á að viðhorf, 

væntingar og fordómar rannsakanda geti haft áhrif á túlkun hans á gögnunum.  

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Ólíkt eigindlegum aðferðum felst styrkur megindlegra aðferða ekki í að ná fram 

djúpum skilningi á því viðfangsefni sem verið er að skoða. Styrkur megindlegra aðferða 

felst einna helst í því að hægt er að safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. 

Niðurstöður geta gefið vísbendingar um orsakasambönd og hægt er að alhæfa um þýði 

ásamt því að auðvelt er að endurtaka slíkar rannsóknir. Sömuleiðis er minni hætta á 

skekkjum sem tengjast rannsakandanum sjálfum þegar notast er við megindlegar 

aðferðir til dæmis hvað varðar væntingar og viðhorf þeirra (Þorlákur Karlsson, 2003). Í 

megindlegum rannsóknum þarf þó að gæta að því úrtaki sem um ræðir, bæði hvað 

varðar úrtaksstærð og þá aðferð sem notuð er til að velja úrtak, en hvoru tveggja getur 

haft áhrif á alhæfingagildi niðurstaða (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson 2003).  

Með því að blanda saman bæði eigindlegum- og megindlegum aðferðum er hægt 

að ná fram töluverðum upplýsingum um það viðfangsefni sem verið er að skoða 

(Johnson og Onwuegbuzie, 2004). Þegar aðferðirnar eru notaðar saman er talað um 

blandaða aðferð en hún getur nýst vel til dæmis til að athuga hvort þær niðurstöður 

sem fást með eigindlegum aðferðum annarsvegar og megindlegum aðferðum hinsvegar 

séu í samræmi hver við aðra. Að notast við blandaða aðferð getur því styrkt rannsóknir 

töluvert meðal annars vegna þess að niðurstöður sem fást með blandaðri aðferð geta 

varpað ljósi á þætti sem annars hefðu getað farið fram hjá rannsakanda (Moffatt, White, 

Mackintosh og Howel, 2006). 

3.1.1 Eigindleg aðferð 

Öflun gagna í eigindlegum rannsóknum fer oft fram með viðtölum, rannsakandi hvetur 

þá viðmælendur til þess að tala um tiltekið viðfangsefni sem snýr að þeirri rannsókn sem 

um ræðir. Viðmælendur fá þó tækifæri til þess að tala frjálslega um viðfangsefnið út frá 

eigin sjónarhorni og því geta viðtöl verið ólík hverju öðru, allt eftir þeim viðmælanda 

sem um ræðir. Markmið eigindlegra viðtala er að öðlast skilning á tilteknu viðfangsefni 

með því að túlka það sem viðmælendur segja og hvernig (Kvale, 1996).  
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3.1.1.1 Þátttakendur 

Val á viðmælendum byggir á markmiðsúrtaki (purposive sampling) sem gefur til kynna 

að viðmælandi, aðstæður hans og þekking sé vel til þess fallin að varpa ljósi á 

viðfangsefnið (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Óskað var eftir þátttöku 

sex aðila en einungis tveir samþykktu þátttöku eða 33%. Viðmælendur, báðir karlmenn 

voru annarsvegar millistjórnandi og hinsvegar æðri stjórnandi í stórum skipulagsheildum 

sem gengið höfðu í gegnum róttækar breytingar á síðustu þremur árum. Gagnasöfnun 

fór fram í júlí 2012. 

3.1.1.2 Framkvæmd 

Sendur var tölvupóstur í júní 2012 til sex stjórnenda sem sjá um starfsmannamál í 

skipulagsheildum sem staðið hafa í róttækum breytingarferlum á síðustu árum. Tilgangi 

rannsóknar var þar lýst og óskað eftir viðtali við aðila sem tók þátt í breytingarferlinu. 

Tveir stjórnendur samþykktu þátttöku. Stuttu síðar voru tvö hálfopin viðtöl tekin við 

stjórnendur, í báðum tilfellum fóru viðtöl fram á vinnustað viðmælenda á þeim tíma 

sem þeim best hentaði. Rannsakandi var með fyrirfram útbúin spurningaramma sér til 

stuðnings en viðmælendur réðu þó förinni að mestu. Viðtölin voru bæði hljóðrituð til að 

gæta að réttmæti upplýsinga með leyfi viðmælenda. 

3.1.1.3 Greining gagna og úrvinnsla 

Gagnaöflun fór fram með tveimur hálfopnum viðtölum eins og áður segir, í kjölfar hvors 

viðtals voru athugasemdir rannsakanda skráðar. Viðtölin sem voru nokkuð stutt eða um 

35-40 mínútur voru bæði hljóðrituð og í kjölfarið orðrétt afrituð af rannsakanda.  

Við greiningu gagna var að nokkru leyti stuðst við hugmyndir grundaðrar 

kenningar (grounded theory) sem sett var fram af Glaser og Strauss árið 1967. 

Samkvæmt þeim felur kenningin meðal annars í sér að þau gögn sem aflað er falli í 

tiltekna kóða sem rannsakandi nemur. Notast er við markvisst úrtak og stöðugur 

samanburður fer fram á milli gagnaöflunar og greiningar (Suddaby, 2006). Í rannsókn 

þessari var stuðst við aðferðina að því leyti að notast var við markvisst úrtak. Einnig var 

stuðst var við kóðunaraðferðir Strauss og Corbin (1998) að því leyti að viðtöl voru lesin 

vel og vandlega yfir, kóðar settir á setningar og bornir saman á milli viðtala. Kóðar voru 

svo flokkaðir og mynduðu að lokum þrjú meginþemu.  
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3.1.2 Megindleg aðferð 

Með megindlegum aðferðum er viðfangsefni skoðað á hlutlægan hátt meðal annars til 

þess að greina viðhorf fólks, en gögnin færa fram tölulegar upplýsingar sem unnið er 

með  (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

3.1.2.1 Þátttakendur 

Úrtak eitt 

Þátttakendur voru valdir með snjóbolta úrtaki, sú aðferð byggir á því að þátttakendur 

veita aðstoð í að koma könnun áfram (Taylor og Bogdan, 1998). Svörum var safnað í 

gegnum tengslanet rannsakanda á samfélagsmiðlinum Facebook. Þátttakendur voru 

beðnir um að senda könnunina áfram til annarra aðila sem féllu undir þau skilyrði sem 

sett voru fyrir þátttöku. Þýði rannsóknar voru þátttakendur sem starfa hjá fyrirtæki eða 

stofnun sem gengið hefur í gegnum róttækar breytingar (t.d 

samruna/skipulagsbreytingar) á síðustu árum (skilyrði fyrir þátttöku). 

Þátttakendur voru 55 Facebook notendur sem starfa bæði hjá einkafyrirtækjum 

(43%) og stofnunum (47%) en 10% þátttakenda svöruðu ekki til um hvar þeir starfa 

heldur lýstu þeim breytingum sem höfðu átt sér stað. Alls 20 karlar (36%) tóku þátt og 

35 konur (64%). Gagnasöfnun var framkvæmd í ágúst 2012.  

Úrtak tvö 

Þátttakendur voru valdir með þeim hætti að rannsakandi útbjó lista með nöfnum 38 

skipulagsheilda sem staðið höfðu í róttækum breytingum á síðustu þremur árum. Alls 

voru 26 skipulagsheildir sem tilheyra til ríkis- eða sveitarfélaga og 12 einkafyrirtæki. Af 

listanum voru 16 stofnanir og sjö einkafyrirtæki valin af handahófi og boðin þátttaka í 

rannsókninni.  

Alls samþykktu sex af 23 stjórnendum (26%) beiðni um að senda 

spurningakönnun áfram til starfsmanna. Um 314 starfsmönnum stofnana á 

höfuðborgasvæðinu var því sendur spurningalistinn, en svarhlutfall var 22,3% eða 70 

þátttakendur. Meirihluti þátttakenda voru konur eða 59 talsins (84.3%) en einungis 11 

karlmenn (15.7%) tóku þátt. Gagnasöfnun fór fram í  október og nóvember 2012.  

3.1.2.2 Mælitæki 

Spurningarlisti var útbúinn fyrir rannsóknina, en nokkrar breytingar voru gerðar á 

orðalagi, reglum við fyrirlögn, bakgrunnsspurningum og svarmöguleikum 
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spurningalistans út frá niðurstöðum eigindlegra viðtala, forprófunar og fyrstu fyrirlagnar 

með það að leiðarljósi að auka réttmæti listans.   

Í lokaútgáfu listans (sjá viðauka eitt) voru sjö bakgrunnsspurningar um 

þátttakendur (kyn, aldursbil, ríki/sveitarfélag/einkafyrirtæki, starfsaldur, staða, eðli 

breytinga og tími liðin) í hluta eitt. Í öðrum hluta voru 14 spurningar um aðlögun 

starfsmanna sem rannsakandi þýddi fyrir rannsóknina. Í þriðja hluta voru 14 

frumsamdar spurningar út frá rannsóknum og fræðum breytingarstjórnunar en einnig 

var stuðst við upplýsingar sem fengust úr eigindlegum viðtölum. Þáttum tvö og þrjú er 

lýst nánar hér að neðan. 

Aðlögunarkvarði 

Í öðrum hluta listans eru spurningar sem snúa að aðlögun starfsmanna í kjölfar róttækra 

breytinga. Ekki er til eftir bestu vitund rannsakanda staðlaður spurningarlisti hér á landi 

sem snýr beint að aðlögun starfsmanna í breytingarferlum skipulagsheilda. Hér er notast 

við hluta af mælitæki Farrells (2004) til að meta aðlögun starfsmanna í kjölfar breytinga. 

En aðlögunarkvarði hans felur í sér 70 atriði sem skipt er í fimm víddir/þætti.  

Í rannsókn þessari var ákveðið að leggja fyrir tvo stærstu þætti kvarðans. 

Þættirnir tveir höfðu háa þáttahleðslu og snúa annarsvegar að stuðningi við breytingar 

og hinsvegar viðnámi gegn breytingum, sem eru atriði sem rannsakandi hafði áhuga á að 

fá upplýsingar um.  

Rannsókn Farrells – þróun aðlögunarkvarða 

Farrell (2004) hefur framkvæmt rannsóknir sem snúa að aðlögun starfsmanna 

(millistjórnenda) í kjölfar róttækra breytinga eins og lýst hefur verið í fræðilegri 

umræðu. Tilgangur rannsókna hans var að skoða hvernig einstaklingar aðlagast slíkum 

breytingum og þeirri óvissu sem þar fylgir. Til þess að ná fram markmiðum framkvæmdi 

hann þrjár rannsóknir. Vegna þess að hér er um að ræða kvarða sem ekki er vel þekktur 

verður rannsókn Farrells hér nánar lýst, það verður þó einungis farið yfir fyrstu rannsókn 

hans sem snýr að þróun kvarðans sem notast er við í rannsókn þessari.  

Fyrsta rannsóknin skiptist í þrjú þrep þar sem markmið var að koma auga á 

undirliggjandi þætti aðlögunar, þróa spurningalista og í kjölfarið kvarða til að meta þá 

þætti.  
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Í fyrsta þrepi safnaði Farrell tilvikum frá 47 stjórnendum (rýnihópur) fjögurra 

skipulagheilda sem gengið höfðu í gegnum róttækar breytingar (samruna og 

skipulagsbreytingar). Rýnihópur færði fram 773 viðbrögð við 186 aðstæðum í 

breytingarferlinu, í kjölfarið voru 126 viðbrögð aðlögunar greind.  

Í öðru þrepi var þróaður 119 atriða spurningalisti til að mæla aðlögun að róttækum 

breytingum, það var gert út frá niðurstöðum í þrepi eitt. Þróun spurningalistans fól í sér 

forprófun til að athuga merkingu atriða og hvort viðbragðskvarði væri viðeigandi. Því 

næst var listinn lagður fyrir til að athuga eiginleika atriða og í kjölfarið var lokaútgáfa 

spurningalistans þróuð. 

Þriðja þrep fólst í þróun kvarða, þar sem spurningalistinn var lagður á rafrænan hátt 

fyrir 583 millistjórnendur fjögurra skipulagsheilda sem gengið höfðu í gegnum róttækar 

breytingar á síðustu þremur árum. Uppbygging kvarðans var gerð með þáttagreiningu 

ásamt ráðfæringu við sérfræðinga til að merkja og lýsa þáttum. 

Spurningalistinn er sjálfsmatskvarði sem er ætlað að greina aðlögun einstaklinga að 

breytingum í skipulagsheildum. Í reglum um fyrirlögn voru þátttakendur beðnir um að 

segja að hvaða leyti atriði áttu við á síðastliðnu ári.  Um fimmpunkta kvarða er að ræða 

þar sem svör byggjast á tíðni aðgerða/hugsana: 1 (aldrei), 2 (2-3 sinnum á síðasta ári), 3 

(1 sinni í mánuði), 4 (2-3 sinnum í mánuði) og 5 (2-3 sinnum í viku). Ástæða fyrir því að 

notast var við tíðni kvarða var til að gefa þátttakendum færi á að huga nánar að hverju 

atriði og gefa með því nákvæmari svör. Þetta var gert með það að leiðarljósi að draga úr 

skekkjum sem geta komið til þegar notaðir eru sjálfsmatskvarðar  (leniency error, central 

tendency error, socially desirable responding, extreme responding). 

Próffræðilegir eiginleikar kvarðans voru athugaðir og reyndust vera með ágætum.  

Niðurstöður þáttagreiningar leiddu í ljós að fimm þátta lausn væri ákjósanlegust, með 

því var hver þáttur einsleitur, hafði merkingu og var aðgreinanlegur frá öðrum þáttum.  

Við nánari þróun kvarðans var dregið úr fjölda spurninga, markmiðið var einna helst 

að þróa kvarða þar sem spurningar endurspegla sem best undirliggjandi þætti. 

Lokaútgáfa kvarðans felur í sér 70 atriði. Cronbach- alfa stuðull kvarðans var á bilinu 

0.79 til 0.90  og að meðaltali 0.85. Marktektarpróf var gert til að athuga mun á milli 

Cronbach-alfa stuðlum fyrir karla (α= 0.85) og konur (α= 0.79) og reyndist prófið 

tölfræðilega marktekt.  
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Lýsing á þáttum 

Merking og lýsing á þeim fimm þáttum sem kvarði Farrell (2004) felur í sér var eins og 

áður segir gerð. Hér verður þó einungis greint frá þeim tveimur þáttum sem notaðir 

voru fyrir þessa rannsókn það er, stuðningur við breytingar (þáttur eitt) og viðnám gegn 

breytingum (þáttur tvö). 

1. Þáttur 1 - Stuðningur við breytingar:  

Merking:  Taka vel á móti breytingum (embracing change), hópstuðningur (group  

support), stuðningur við breytingar (supporting change), stuðningur við breytingar 

með lausnaleit (supporting the change by problem solving processes), jákvæðni og 

athugun (positive reappraisal), umboðsmaður breytinga (change agent), 

verkefnabyggð forysta (task oriented leadership), aðlögun (adaptation), 

jákvæðni/seigla (optimism/resilience). 

Lýsing: Huga að jákvæðum afleiðingum breytinganna; Skilja tilgang breytinga; Stuðla 

að jákvæðu viðhorfi til breytinganna; Takast á við hindranir í breytingarferlinu; Halda 

eigin athygli og annarra á starfi sem styður breytingarnar.  

2. Þáttur 2: Viðnám gegn breytingum 

Merking: Andstaða og fráhvarf (opposition and retreat), takast á við aðstæður út frá  

tilfinningalegu ástandi (emotion focused coping), taka ekki þátt í breytingarferlinu 

(disengagement from change), að halda aftur að stuðningi (withholding support), 

forðun frá- og áhyggjur af starfinu (avoidance of work and rumination), viðnám gegn 

breytingum (resistance to change), viðnám (resistance), kaldhæðni/sjálfsvernd 

(cynicism/self protection). 

Lýsing: Fjarlægja sig frá breytingunum, hafa áhyggjur af breytingunum, forðast 

starfið, gagnrýna breytingarnar og hugleiðingar um að hætta í starfi.  

Í rannsókn þessari voru eins og áður segir sjö spurningar þýddar úr þætti eitt 

(stuðningur við breytingar) og sjö úr þætti tvö (viðnám við breytingum). Spurningar voru 

í formi staðhæfinga. Í fyrsta úrtaki rannsóknarinnar var notast við Likert skala 1 (mjög 

sammála), 2 (frekar sammála), 3 (hlutlaus), 4 (frekar ósammála) og 5 (mjög ósammála).  
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Niðurstöður í fyrirlögn eitt sýndu fram á nokkuð samræmi við rannsókn Farrell en 

ekki var um afgerandi niðurstöður að ræða. Rannsakandi tók þá ákvörðun að notast við 

tíðni skala eins og gert var í rannsókn Farrells í fyrirlögn tvö til þess að athuga hvort 

þættir yrðu skýrari. Tíðniskalinn felur í sér eftirfarandi svarmöguleika: 1 (aldrei), 2 (2-3 

sinnum á síðasta ári), 3 (1 sinni í mánuði), 4 (2-3 sinnum í mánuði) og 5 (2-3 sinnum í 

viku). Sömuleiðis var orðalagi atriða fyrir fyrirlögn tvö sumstaðar breytt til þess að gera 

merkingu atriða skýrari. Ein spurning var tekin út þar sem rannsakandi taldi hana hafa of 

líka merkingu við aðra spurningu, önnur spurning var valin í staðinn með sömu aðferð 

og gert var áður eða út frá þáttahleðslu spurningar. Breytingar vor gerðar með það að 

leiðarljósi að bæta réttmæti kvarðans. Þar sem kvarðinn er sjálfsmatskvarði voru 

þátttakendur beðnir um að merkja við svar sem best átti við um upplifun þeirra og 

aðgerðir á síðasta ári í samræmi við rannsókn Farrells (2004).  

Frumsamin spurningalisti 

Fyrir þriðja hluta spurningalistans útbjó rannsakandi 11 spurningar í formi staðhæfinga 

út frá rannsóknum og fræðum á sviði breytingarstjórnunar, einnig voru hafðar til 

hliðsjónar upplýsingar tveggja eigindlegra viðtala sem rannsakandi tók. Tilgangur 

spurninga var að skoða viðhorf þátttakenda til ýmissa þátta sem varða atriði sem talin 

eru geta haft áhrif á viðnám/stuðning starfsmanna í breytingarferlum skipulagsheilda. 

Spurningar snúa að hinum ýmsu þáttum í breytingarferlinu til dæmis upplýsingum, 

þjálfun og/eða fræðslu, tækifæri til þátttöku, viðhorfi yfirmanna, hvernig staðið var að 

breytingarferlinu sjálfu ásamt vitneskju um og samræmi gilda-, stefnu- og 

framtíðarsýnar skipulagsheildarinnar við hugmyndir þátttakenda.  

Nokkur þróun varð á frumsömdum spurningum í kjölfar fyrirlagnar eitt. Orðalag 

spurninga var sumstaðar breytt til þess að gera innihald þeirra skýrara og auka við 

réttmæti. Einnig voru nokkrar frumsamdar spurningar sem rannsakandi taldi ekki 

nauðsynlegar fjarlægðar til að auka líkur á betra svarhlutfalli. Svarmöguleikar 

frumsaminna spurninga voru á fimm punkta Likert skala: 1 (mjög sammála), 2 (frekar 

sammála), 3 (hlutlaus), 4 (frekar ósammála), 5 (mjög ósammála).  

Í fyrirlögn eitt var ein opin spurning til þess að gefa þátttakendum færi á að skýra 

nánar frá viðhorfi sínu og/eða upplifun í breytingarferlinu. En í fyrirlögn tvö var þó 

ákveðið að hafa alls þrjár opnar spurningar til að fá viðhorf þátttakenda annarsvegar um 
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hvað vel var gert í ferlinu, hinsvegar hvað hefði betur mátt fara og svo annað sem 

þátttakendur vildu bæta við.  

3.1.2.3 Framkvæmd 

Til að byrja með var ákveðið hvaða spurningar af kvarða Farrell (2004) yrðu notaðar fyrir 

rannsóknina, en fyrir lá að ekki var hægt að notast við þær allar þar sem töluverðan tíma 

tekur að svara slíkum fjölda og talið var að það myndi draga úr svarhlutfalli. Ákveðið var 

að notast við tvo stærstu þætti kvarðans (stuðningur við breytingar og viðnám gegn 

breytingum) af þeim fimm sem eru í kvarðanum. Ástæða þess er meðal annars vegna 

hárrar þáttahleðslu atriða og áhuga rannsakanda á að leggja þá þætti fyrir. Í kvarða 

Farrell (2004) eru alls 18 atriði á þætti eitt og 16 atriði á þætti tvö. Hér var notast við sjö 

spurningar af þættinum stuðningur við breytingar og sjö spurningar úr þættinum 

viðnám gegn breytingum. Spurningar voru valdar út frá hárri þáttahleðslu og hve vel 

rannsakandi taldi að merking þeirra myndi haldast við þýðingu. Næst tók við þýðing 

rannsakanda á spurningum, þar var hugað að orðalagi og innihaldi þeirra.  

Því næst útbjó rannsakandi spurningar í kjölfar lesturs á rannsóknum og 

fræðiritum sem snúa að breytingarstjórnun. Spurningar voru mótaðar út frá þáttum sem 

fjallað hefur verið um að hafi áhrif á stuðning og viðnám starfsmanna í breytingarferlum. 

Síðan voru bakgrunnsspurningar um þátttakendur útbúnar og settur upp aðgangur á 

síðu á netinu þar sem hægt er að útbúa rafræna könnun (www.zoomerang.com). Þar var 

útbúin kynning og fyrirmæli fyrir þátttakendur sett fram. Í kynningu var meðal annars 

tilgangi rannsóknar, trúnaði, og skilyrðum fyrir þátttöku lýst og fyrirmæli sett upp fyrir 

spurningar um aðlögun og frumsamdar spurningar. Fjórir einstaklingar voru svo beðnir 

um að meta spurningalistann í heild sinni meðal annars til að leggja mat á þýðingu, 

orðalag og merkingu spurninga ásamt kynningu og reglum um fyrirlögn. Aðilarnir komu 

með nokkrar ábendingar um breytingar sem rannsakandi tók til greina til að auka við 

réttmæti spurningalistans.  

Því næst leitaði rannsakandi til sex skipulagsheilda og óskaði eftir að fá að leggja 

spurningalistann fyrir starfsmenn, í öllum tilfellum var beiðninni neitað. Rannsakandi 

ákvað þá að leggja könnunina fyrir á samfélagsmiðlinum Facebook með því að búa til 

viðburð þar sem tilgangi rannsóknar var lýst, skilyrðum fyrir þátttöku og beinn linkur var 

á könnunina. Aðilar voru vinir rannsakanda á Facebook en einnig var óskað eftir því að 
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þeir sendu öðrum sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku boð á viðburðinn. Könnunin var 

opin í um sjö daga um miðjan ágúst 2012. Í kjölfar fyrirlagnar voru svör handvirkt sleginn 

inn í tölfræðiforritið SPSS og athuganir framkvæmdar. Fjöldi þátttakenda í fyrirlögn eitt 

var nokkuð lítill og rannsakandi hafði áhuga á að ná fram áreiðanlegri niðurstöðum með 

stærra úrtaki og annarri aðferð við val á úrtaki, ásamt því að þróa spurningalistann betur 

til að auka réttmæti hans. Því voru spurningar á ný yfirfarnar, orðalag bæði í 

aðlögunarkvarða og frumsömdum spurningum tóku nokkrum breytingum á milli 

fyrirlagnar eitt og tvö, einna helst til að gera spurningar skýrari. Sömuleiðis var dregið úr 

fjölda frumsaminna spurninga í kjölfar fyrstu fyrirlagnar og þær spurningnar notaðar 

sem mestur áhugi var að fá fram svör við. Þetta var gert til þess að auka líkur á að 

þátttakendur myndu gefa sér tíma til að svara spurningalistanum, en nokkuð erfitt hafði 

reynst að fá þátttakendur í rannsóknina. Svarmöguleikum í aðlögunarkvarða var 

sömuleiðis breytt og þeir hafðir í samræmi við það sem gert var í rannsókn Farrells 

(2004). Næst voru spurningar því settar upp á annarri síðu sem hægt er að setja upp 

könnun (www.questionpro.com) og hafist handa við að finna bæði fyrirtæki og stofnanir 

sem uppfylltu kröfu rannsakanda um þátttöku, það er, sem höfðu staðið í róttækum 

breytingum eins og samruna eða miklum skipulagsbreytingum á síðustu þremur árum. 

Við val á skipulagsheildum var horft til fréttamiðla um breytingar í skipulagsheildum, 

leitað eftir upplýsingum á heimasíðum skipulagsheilda og ýmsir aðilar í kringum 

rannsakanda spurðir um vitneskju um skipulagsheildir sem staðið hafa í slíkum 

breytingum á síðustu þremur árum.   

Loks var komin listi með 38 skipulagsheildum sem uppfylltu skilyrði fyrir 

þátttöku. Af þeim lista voru 23 skipulagsheildir valdar af handahófi. Næst var leitað eftir 

upplýsingum á netinu um stjórnendur sem hafa með starfsmannamál og ákvarðanir að 

gera. Svo var haft samband við stjórnendur skipulagsheilda í gegnum tölvupóst, þar kom 

fram tilgangur rannsóknar, sá trúnaður sem gildir, tími sem var áætlaður í þátttöku, 

kynningarbréf til starfsmanna ásamt beinum link á könnunina. Í kjölfarið var 

skipulagsheild boðin þátttaka með því að senda könnun áfram til starfsmanna, 

annaðhvort með þeim hætti að rannsakandi fengi upplýsingar um netföng og sendi 

starfsmönnum sjálfur póst eða með því að stjórnendur sendu kynningarbréf áfram. 

Stjórnendur sendu sjálfir póstinn í öllum tilfellum. Í póstinum til stjórnenda var einnig 

óskað eftir svari um þátttöku fyrir tiltekin tíma.  
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Alls samþykktu sex af 23 stjórnendum beiðnina, fjórir neituðu þátttöku, en aðrir 

svöruðu ekki póstinum. Eftir að sá tími var liðin sem gefin var til að svara til um þátttöku 

var sendur annar póstur þar sem erindið var ítrekað og aðilar beðnir um að svara til um 

þátttöku fyrir tiltekin tíma. Einungis einn stjórnandi svaraði þeim pósti og neitaði 

þátttöku. Þar sem tími rannsakanda var hér orðin af skornum skammti hvað varðar tíma 

í fyrirlögn var ákveðið að láta hér við sitja.  

3.1.2.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Í fyrirlögn eitt svöruðu alls 58 þátttakendur. Þegar gagnaöflun var lokið sló rannsakandi 

niðurstöður inn í tölfræðiforritið SPSS 20 og eyddi þremur þátttakendum út þar sem 

hann taldi ljóst að þeir hefðu ekki svarað listanum samkvæmt fyrirmælum, því 

samanstóð úrtakið af 55 þátttakendum. Í fyrirlögn tvö svöruðu alls 70 þátttakendur af 

314 könnuninni, engum þátttakanda var eytt úr því gagnasafni. Í báðum fyrirlögnum var 

hugað að brottfallsgildum, þau voru merkt með viðeigandi hætti og aðferð valin til að 

meðhöndla þau. 

Rannsakandi gerði forgreiningu á gögnunum þar sem könnuð var lýsandi tölfræði 

til að meta skráningu gagna og hvort um veruleg frávik væri að ræða sem þyrfti að skoða 

nánar, veruleg frávik reyndust ekki vera til staðar og því var greiningu haldið áfram.  

Innra samræmi (Chronbach´s alpha) aðlögunarkvarða var athugað en almennt er 

talið að viðunandi alfastuðull sé 0,80 og hærri (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005) í úrtaki eitt náði stuðullinn rétt tæplega viðmiði en í úrtaki tvö var um viðunandi 

alfastuðul að ræða. Próf Bartletts (Bartletts Test of Sphericity) var framkvæmt ásamt 

KMO (Keiser Mayer Olkin measure of sampling adequacy) til að athuga hvort óhætt væri 

að þáttagreina aðlögunarkvarða. Próf Bartletts nær marktækt við 0,0005, ef það nær 

ekki marktækt er ekki ráðlagt að þáttagreina, KMO þarf að vera að lágmarki 0,50 svo 

óhætt sé að beita þáttagreiningu (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í 

bæði úrtaki eitt og tvö voru þessi atriði í lagi. 

Áreiðanleiki þáttagreiningar ræðst meðal annars af úrtaksstærð en almennt er 

ekki ráðlagt að þáttagreina í úrtaki með minna en 100 einstaklinga, en það er þó einnig 

hægt að miða við að úrtak sé fimm-15 sinnum stærra en fjöldi breyta í þáttagreiningu. Í 

úrtökum með færri en 100 einstaklinga getur þáttabygging þó verið stöðug ef summa 

þáttahleðsla í öðru veldi (Communalities) er hærri en 0,60. Til að ákvarða hvaða breytur 
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tilheyra tilteknum þætti er stuðst við fylgni (hleðslu) þeirra við þætti. Almennt er það 

svo að ef breyta hefur háa fylgni við þátt og lága fylgni við aðra þætti þá tilheyri hún 

þeim þætti. Í litlum úrtökum er fylgni breytu við þátt yfirleitt ekki skoðuð nema hún sé 

0,40 eða hærri (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 

 Í úrtaki eitt voru einungis 55 þátttakendur svo ansi tæpt er að niðurstöður 

þáttagreiningar sýni fram á stöðuga þætti, enda hægt að segja að um forrannsókn sé þar 

að ræða. En í úrtaki tvö voru þó 70 þátttakendur sem getur mögulega leitt til stöðugra 

þátta þar sem úrtak er nákvæmlega fimm sinnum stærra en fjöldi atriða. En þörf er á að 

huga að bæði hleðsla atriða og summu þáttahleðsla í öðru veldi. 

Rannsakandi framkvæmdi meginhluta þáttagreiningu (Principal component 

analysis) á aðlögunarkvarða út frá úrtaki eitt og tvö og notaði hornréttan snúning  

(Varimax). Lokaákvörðun um fjölda þátta var tekin í kjölfar þess að skoða skriðupróf, 

eigingildi yfir einum og þáttahleðslu atriða, enda hér mikilvægt að atriði sem tilheyra 

tilteknum þætti hafi háa þáttahleðslu svo hægt sé að tala um skýra þætti.  

 Rannsakandi gerði einungis tölfræðilegar athuganir frumsaminna spurninga á 

úrtaki tvö þar sem spurningar höfðu þróast töluvert í kjölfar fyrirlagnar eitt. 

Rannsakandi notaðist bæði við tölfræðiforritið SPSS og Excel við úrvinnslu gagna. 

Myndir og töflur voru settar fram til að sýna niðurstöður, en einnig var fylgni milli 

frumsaminna spurninga og spurninga um aðlögun athuguð.  
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4  Niðurstöður  

Í þessum kafla verða birtar niðurstöður rannsóknarinnar því er vert að rifja upp markmið 

rannsóknarinnar og þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram í verkefninu.  

Markmið verkefnisins felast meðal annars í að framkvæma rannsókn á aðlögun- og 

viðhorfi starfsmanna í kjölfar breytinga og rannsóknarspurningar eru sem hér segir: 

1. Er þáttahleðsla spurninga um aðlögun sem þýddar voru fyrir rannsóknina í samræmi 

við niðurstöður Farrell? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var framkvæmd þátta- og atriðagreining á 

þýddum spurningum bæði út frá úrtaki eitt og tvö, einnig var innra samræmi og fylgni 

atriða skoðuð. 

2. Gefa viðhorf starfsmanna til kynna að farið hafi verið eftir helstu fræðum 

breytingarstjórnunar í breytingarferlunum? 

Til að svara annarri rannsóknarspurningu voru svör þátttakenda í lokuðum 

spurningum frumsamdra spurninga skoðuð, flokkuð og sett fram á myndrænan hátt. 

Einnig var fylgni milli spurninga athuguð. 

3. Er samband á milli spurninga um aðlögun starfsmanna og spurninga út frá fræðum 

breytingarstjórnunar, sem varðar starfsmenn?   

Til þess að geta svarað þriðju rannsóknarspurningu var fylgni milli spurninga 

aðlögunarkvarða annarsvegar og frumsaminna spurninga hinsvegar skoðuð. 

4. Hvað hafa þátttakendur helst að segja um upplifun sína í breytingarferlinu. 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningu fjögur var farið yfir svör þátttakenda úr 

opnum spurningum listans og þau í kjölfarið greind niður í þemu til að athuga hvort 

sameiginleg atriði kæmu fram.   

 

Í niðurstöðukafla verður byrjað á að skoða niðurstöður eigindlegra viðtala því 

næst verður niðurstöðum bakgrunnsspurninga gerð skil. Svo verður greint frá þátta- og 

atriðagreiningu ásamt innra samræmi aðlögunarkvarða út frá bæði úrtaki eitt og tvö og 

rannsóknarspurningu eitt verður svarað.  
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Niðurstöðum frumsaminna spurninga sem voru lokaðar verða gerð skil út frá 

úrtaki tvö og rannsóknarspurningu tvö verður svarað. Fylgni frumsaminna spurninga við 

aðlögunarkvarða verða skoðuð og rannsóknarspurningu þrjú verður svarað. Einnig 

verður greint frá niðurstöðum opinna spurninga sem lagðar voru fram í frumsömdum 

spurningalista bæði út frá úrtaki eitt og tvö og rannsóknarspurningu fjögur verður 

svarað. Að lokum verður svo helstu niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil. 
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4.1 Eigindleg viðtöl 

Tvö hálfopin viðtöl voru tekin til þess að fá innsýn í hvað stjórnendur telja einna 

mikilvægast hvað varðar starfsmenn í breytingarferlum. Rannsakandi hafði spurningar 

sér til hliðsjónar í viðtölunum og snéru þær einna helst að eftirfarandi atriðum: 

Upplýsingamiðlun til starfsmanna, hve langur tími tekin var í innleiðingu. Hvort 

starfsmenn hafi fengið viðeigandi þjálfun/fræðslu og hvort starfsmenn hafi fengið 

tækifæri á að taka þátt í breytingarferlinu með einhverjum hætti. Í báðum viðtölunum 

fjölluðu viðmælendur um ofantalin atriði og oftast af fyrra bragði. Hér fyrir neðan er 

stutt samantekt á niðurstöðum viðtala en viðtölin voru greind í þrjú þemu sem voru í 

nokkru samræmi við efni spurningalistans sem hafður var til hliðsjónar. Í kjölfar viðtala 

voru þau afrituð orðrétt og athugasemdir rannsakanda skrifaðar inn. Því næst voru 

kóðar settir á setningar og þemu greind, við greiningu gagna var að nokkru leiti byggt á 

hugmyndum grundaðrar kenningar (grounded theory). Í samræmi við hugmyndir 

Glasner og Strauss (1997) um greiningu gagna þá voru gögn skráð og sett upp í skipulagt 

kerfi til þess að greina mikilvæga þætti (Hitchcock og Hughes, 2001). Niðurstöður voru 

svo notaðar til að betrumbæta frumsamdar spurningar. 

Viðmælandi A er æðri stjórnandi og viðmælandi B er millistjórnandi. Báðir starfa 

þeir í skipulagsheildum sem gengið hafa í gegnum róttækar breytingar á síðustu árum og 

báðir hafa með einhverjum hætti tekið þátt í breytingarferlum sinnar skipulagsheildar.  

4.1.1 „Óvissan er það versta“ 

Viðmælendur töluðu báðir um mikilvægi þess að veita starfsmönnum viðeigandi 

upplýsingar um breytingarnar og hvers væri að vænta í kjölfar þeirra. Sömuleiðis töluðu 

báðir viðmælendur um að miðlun upplýsinga væri tæki til þess að draga úr óvissu meðal 

starfsmanna en einnig til þess að reyna koma í veg fyrir að einhverskonar orðrómur 

myndi fara af stað, eins og viðmælandi A orðar það:  

Starfsmenn vilja alltaf vita allt, hvað er að gerast, besta verkfærið til að 

koma í veg fyrir orðróm er að halda svona stóra fundi, segja fólki hvað 

við ætlum að gera. 

 Að sögn viðmælenda er miðlun upplýsinga til starfsmanna sérstaklega mikilvæg, einna 

helst til að draga úr óvissu og fullvissa starfsmenn um hvaða raunveruleiki blasir við í 

stað þess að gefa færi á að orðrómur eða sögusagnir fari af stað og smiti út frá sér.  
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4.1.2 „Að fólk upplifi að það hafi eitthvað að segja“ 

Báðir viðmælendur töldu mikilvægt að starfsmenn fengju tækifæri til þess að taka þátt í 

ferlinu með einhverjum hætti. Viðmælandi A var sérstaklega skýr hvað þetta varðar og 

taldi mikilvægt að starfsmenn taki þátt í ferlinu meðal annars vegna þess að: 

það sem gerist á þessum fundum er að fólk fær að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri [ ... ] þá sérðu að langstærsti hlutur [ ... ] er 

upplýsingamiðlun, þessi þörf til að vita hvað er að gerast á mínum 

vinnustað, hvað eru aðrir að gera og hvað eru aðrir að hugsa og svo 

framvegis“.  

Viðmælandi B tekur í sama streng og talaði um að settir hafi verið saman hópar sem 

huguðu að hinum ýmsu málefnum, starfsmenn voru meðal annars spurðir um helstu 

atriði sem vilji var að fá svör við og í kjölfarið var reynt að svara því sem hægt var hverju 

sinni.  

Báðir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að hlustað sé á starfsmenn „að fólk 

upplifi að það hafi eitthvað að segja“ (B). Viðmælandi A nefndi einnig að mikið sé unnið 

með ábendingar starfsmanna.  

 Sú upplifun að vera hluti af stærri heild, fá að taka þátt og finna að orð þín skipta 

máli virðist hafa töluvert að segja eins og viðmælandi B lýsir hér: „það sé brugðist við, 

það er nefnilega málið að þegar fólk kvartar þá að það sé eitthvað gert, sé hlustað“. 

Viðmælandi A tekur í sama streng og segir: „flest [ breytingarferli ] hafa mistekist því 

menn eru bara í ferlunum, skipulagningu og gleymir hvað fólk er að segja.  

4.1.3 „Hvert er verið að fara“  

Fram kom í báðum viðtölunum að þjálfun og fræðsla skiptir töluverðu máli svo 

starfsmenn nái að tileinka sér ný vinnubrögð í kjölfar breytinganna. Viðmælandi B nefndi 

að í kjölfar þess að breytingarnar voru innleiddar „tók við massíft þjálfunarprógramm“. 

Viðmælandi A talaði einnig um að þjálfun hafi farið fram hjá starfsmönnum, en þar var 

töluvert aukið við „sérhæfingu“ starfsmanna.  

Að setja fram bæði skammtíma- og langtímamarkmið voru atriði sem báðir 

viðmælendur nefndu, sömuleiðis að skipulagsheildin feli í sér skýra stefnu sem 

starfsmenn eru meðvitaðir um, það sem 
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skiptir miklu er upplýsingaflæði þegar fólk svona aðlagast breytingum 

en líka að það sé skýr stefna um hvert er verið að fara [ ... ] fræðslu og 

upplýsingamál skipta mestu máli (B).  

Viðmælandi A nefndi einnig mikilvægi þess að setja fram markmið: „það voru 

sett markmið og leiðir til að ná markmiðum“.  

4.1.4 Samantekt 

Í báðum viðtölunum komu fram skýrar áherslur viðmælenda um mikilvægi þess að gefa 

starfsmönnum allar þær upplýsingar sem fært var að gefa á hverjum tíma. Að slíkt geti 

dregið bæði úr óvissu meðal starfsmanna en einnig úr sögusögnum sem geta haft 

smitandi áhrif innan skipulagsheilda. Starfsmönnum var gert kleift að taka þátt í ferlinu 

með einhverjum hætti í báðum skipulagsheildum að sögn viðmælenda. Einnig nefndu 

þeir báðir mikilvægi þess að hlustað sé á það sem starfsmenn hafa fram að leggja svo 

þeir finni að tekið sé mark á viðhorfum þeirra og ummælum. Starfsmenn í báðum 

skipulagsheildum virðast jafnframt hafa fengið viðeigandi upplýsingar og þjálfun í 

störfum sínum í kjölfar breytinganna að sögn viðmælenda. Að lokum nefndu báðir 

viðmælendur mikilvægi þess að starfsmenn hafi vitneskju um stefnu 

skipulagsheildarinnar ásamt skammtíma- og langtíma markmiðum.  

Frumsamdar spurningar voru yfirfarnar í kjölfar niðurstaða eigindlegra viðtala og 

þær lítillega bættar. En atriði sem fram komu í viðtölunum reyndust vera í miklu 

samræmi við það sem fram hefur komið í rannsóknum og fræðum breytingarstjórnunar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

4.2 Bakgrunnsspurningar  

Í bæði úrtaki eitt og tvö samanstóð fyrsti hluti spurningalistans af bakgrunnsspurningum 

um þátttakendur, hér verður helstu niðurstöðum lýst í stuttu máli.  

4.2.1 Úrtak eitt 

Úrtak eitt samanstóð að þátttakendum sem störfuðu annarsvegar hjá einkafyrirtækjum 

og hinsvegar hjá stofnunum (ríki og sveitarfélög) og var um nokkuð jafnt hlutfall þar á 

milli. Um 47% þátttakenda störfuðu hjá stofnunum og um 43% störfuðu hjá 

einkafyrirtæki. Gefin var sá valmöguleiki að lýsa þeim breytingum sem höfðu átt sér stað 

í stað þess að gefa upp nafn skipulagsheildar, um 10% þátttakenda nýttu sér þann 

valkost.  

 Um 27% þátttakenda voru í stjórnunarstöðu en 73% voru almennir starfsmenn. 

Eins og sést á mynd fjögur voru um 7% yngri en 25 ára, 31% voru 26-35 ára, 26% voru 

36-45 ára, um 18% voru 46-55 ára og 18% voru 56 ára og eldri.  

 

Mynd 4. Aldursbil þátttakenda í úrtaki eitt 

Starfsaldur þátttakenda má sjá á mynd fimm en um 5,5% þátttakenda höfðu 

starfað hjá skipulagsheildinni í minna en eitt ár. Um 31% höfðu starfað á bilinu 1-4 ár og 

27% höfðu starfað í 5-10 ár hjá skipulagsheildinni. Alls höfðu um 13% starfað í 11-15 ár 

og um 23,5%  þátttakenda höfðu starfað í 15 ár eða lengur hjá sinni skipulagsheild.  
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Mynd 5. Starfsaldur þátttakenda í úrtaki eitt. 

4.2.2 Úrtak tvö  

Úrtak tvö samanstóð af þátttakendum sem störfuðu hjá ríkinu (37%) annarsvegar og 

sveitarfélögum (63%) hinsvegar. Um 20% þátttakenda voru í stjórnunarstöðu en 80% 

voru almennir starfsmenn. Eins og sést á mynd sex voru flestir þátttakendur á 

aldursbilinu 26-56 ára og eldri.  

 

 

Mynd 6. Aldursbil þátttakenda í úrtaki tvö. 

Alls voru 7% þátttakenda 25 ára eða yngri, um 23% voru á bilinu 26-35 ára. 17% voru 

á bilinu 36-46 ára, 27% þátttakenda voru á bilinu 46-55 ára og 24% á bilinu 56 ára og 

eldri en einn þátttakandi lét ósagt um aldur sinn (1,4%) 

Hvað varðar starfsaldur þátttakenda þá höfðu þeir flestir starfað í 10-15 ár hjá sinni 

skipulagsheild eins og greina má á mynd sjö. En um 7% höfðu starfað þar í minna en eitt 

ár, 12% í 1-3 ár, 22% í 4-6 ár, um 18% höfðu starfað í 7-10 ár, um 26% höfðu starfað í 10-
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15 ár og loks um 14% þátttakenda höfðu starfað í 15 ár eða meira hjá sinni 

skipulagsheild. Einn þátttakandi gaf þó ekki upp starfsaldur sinn (1,4%).  

 

Mynd 7. Starfsaldur þátttakenda í úrtaki tvö. 
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4.3 Aðlögunarkvarði  

Notuð var meginhlutaþáttagreining (Principal component analysis) og hornréttur 

snúningur (Varimax) í þáttagreiningu aðlögunarkvarða í úrtaki eitt og tvö. Fyrst verður 

greint frá niðurstöðum þátta- og atriðagreiningu fyrsta úrtaks, því næst verður greint frá 

niðurstöðum annars úrtaks, svo verður greint frá innra samræmi kvarðans út frá báðum 

úrtökum og að lokum verður rannsóknarspurningu eitt svarað í samantekt.  

4.3.1 Úrtak eitt þátta- og atriðagreining á aðlögunarkvarða 

Próf Bartletts var marktækt (χ² (df=91)=311,3 p<0,000) og KMO var 0,76 en hvoru 

tveggja gefur til kynna að óhætt sé að þáttagreina.  

Fjórir þættir með eigingildi yfir einum komu í ljós, rannsakandi taldi þættina þó ekki 

mjög sannfærandi, meðal annars vegna þess að hleðsla atriða við þætti var mjög lág. 

Niðurstöður skriðuprófs bentu til þess að um tvo til þrjá þætti væri að ræða, því  ákvað 

rannsakandi að draga fyrst þrjá og svo tvo þætti út til samanburðar. Sú lausn sem 

rannsakandi taldi mest sannfærandi var þegar tveir þættir voru dregnir út en þá höfðu 

spurningar hæsta hleðslu við eigin þátt. Tveir þættir skýrðu um 48% af heildardreifingu 

breyta, fyrsti þáttur skýrði tæplega 36% af dreifingu breyta og annar þáttur rúmlega 

12%.  

Í töflu eitt eru sýndar þáttahleðslur spurninga ásamt meðalhlutfalli sem þættirnir 

skýra samanlagt af dreifingu hverrar spurningar (communalities eða h²). H² náði ekki í 

öllum tilfellum almennum viðmiðum sem miðað er við þegar um svo lítið úrtak er að 

ræða. 

Spurningar eru hér í sömu röð og þær komu fyrir á spurningalista, alls hlóðust sjö 

spurningar á þátt eitt og sjö spurningar á þátt tvö. Hleðsla spurninga á þátt tvö er 

almennt frekar lág fyrir utan spurningu sex: Ég hef komið með hugmyndir við 

samstarfsfólk mitt eða yfirmenn til þess að styðja við breytingarnar (0,91) og sjö: Ég hef 

komið með hugmyndir til að leysa úr vandamálum tengdum breytingunum (0,92) sem 

hafa háa hleðslu við þáttinn. Spurning tvö (0,26) sem snýr að því hvort aðili hafi rætt við 

samstarfsfólk um tækifæri sem felast í breytingunum og spurning þrjú (0,20) sem snýr 

að því hvort aðili telji breytingarnar vera skipulagsheildinni til hagsbóta hafa mjög lága 

hleðslu við þáttinn.  
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Hleðsla spurninga á þátt eitt eru mun skýrari en þó með undantekningum. Spurning 

13: Ég hafði áhyggjur af breytingunum sem voru að eiga sér stað í 

fyrirtækinu/stofnuninni (0,28) og 14: Ég hef fjarlægt mig frá erfiðum aðstæðum sem 

komu til í kjölfar breytinganna (0,30) sýna töluvert lága hleðslu við þáttinn. Nokkrar 

spurningar sýna fram á sannfærandi hleðslu á þætti eitt, spurning átta: Ég hef hugsað 

um hvort ég vilji halda áfram að starfa hjá fyrirtækinu/stofnuninni eða ekki vegna 

breytinganna (0,55). Spurning níu: Ég hef gagnrýnt breytingarnar sem áttu sér stað 

(0,63). Spurning 11: Ég hef rætt við samstarfsfólk mitt um neikvæðar afleiðingar 

breytinganna (0,55) og spurning 12: Ég hef rætt um neikvæð áhrif breytinganna á 

velferð mína við samstarfsfólk mitt (0,67).  

Eins og sjá má á töflu eitt þá hlaðast spurningar eitt til sjö sem tengjast stuðningi við 

breytingar á þátt tvö og spurningar átta til 14 sem tengjast viðnámi gegn breytingum á 

þátt eitt. Hleðslur spurninga á þætti eru í flestum tilfellum töluvert lægri á þætti tvö 

heldur en í rannsókn Farrells (2004). Spurning sex (0,91) og sjö (0,92) á þætti tvö hafa þó 

mun hærri hleðslu hér heldur í rannsókn hans. Hvað varðar þátt eitt þá höfðu 

spurningar átta (0,55), níu (0,63), 11 (0,55) og 12 (0,67) hér hærri hleðslu við þætti 

heldur en í rannsókn Farrells.  

Tafla 1. Niðurstöður þáttagreiningar aðlögunarkvarða í úrtaki eitt 

      Nr Spurningar Þáttur 1 Þáttur 2 h²  

1 
Ég hef talað um  við samstarfsfólk mitt um að breytingar í fyrirtækinu/stofnuninni feli í sér  
tækifæri fyrir starfsmenn 

 
0,34 0,55 

2 
Ég tel að samstarfsfólk mitt hafi aðlagast breyttum aðstæðum í fyrirtæki/stofnun minni 

 

 
0,26 0,62 

3 
Ég tel að breytingarnar séu fyrirtækinu/stofnuninni til hagsbóta 

 
0,20 0,58 

4 
Ég hef fylgst með framförum hjá fyrirtækinu/stofnuninni í kjölfar breytinganna 

 
0,38 0,56 

5 
 Ég hef einbeitt mér að nýjum tækifærum sem fólust í breytingunum frekar en að hugsa um það  
sem áður var. 

 
0,37 0,29 

6 
Ég hef komið með hugmyndir við samstarfsfólk mitt eða yfirmenn til þess að styðja við  
Breytingarnar 

 
0,91 0,84 

7 
 Ég hef komið með hugmyndir til að leysa úr vandamálum tengdum breytingunum 

 
0,92 0,85 

8 
Ég hef hugsað um hvort ég vilji halda áfram að starfa hjá fyrirtækinu/stofnuninni eða  
ekki vegna breytinganna 0,55 

 
0,33 

9 
 Ég hef gagnrýnt breytingarnar sem áttu sér stað 

0,63 
 

0,44 
               
        10 

Ég reyni að minna sjálfa/n mig á að verða ekki of tengdur fyrirtækinu/stofnuninni 
0,41 

 
0,28 

11 
 Ég hef rætt við samstarfsfólk mitt um neikvæðar afleiðingar breytinganna 

0,55 
 

0,34 

12 
Ég hef rætt um neikvæð áhrif breytinganna á velferð mína við samstarfsfólk mitt 

0,67 
 

0,48 

13 
Ég hafði áhyggjur af breytingunum sem voru að eiga sér stað í fyrirtækinu/stofnuninni 

0,28 
 

0,34 

14 
Ég hef fjarlægt mig frá erfiðum aðstæðum sem komu til í kjölfar breytinganna 

0,30 
 

0,18 
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Fylgni spurninga við eigin þátt var reiknuð (sjá töflu tvö). Hægt er að túlka styrk 

fylgni á ýmsa vegu en hér er notast við eftirfarandi skilgreiningu: Sterk fylgni á bilinu 0,5 

– 1, meðalfylgni frá 0,3 – 0,5 og veik fylgni frá 0,1 - 0,3 (Pallant, 2001). Fylgni spurninga 

við sinn þátt var í öllum tilfellum sterk (0,55-0,83) fyrir utan spurningu tvö sem hefur 

meðalfylgni við þátt tvö (0,47). 

Tafla 2. Fylgnistuðlar spurninga við eigin þátt í úrtaki eitt. 

   
Stuðningur við breytingar- þáttur 2                                                                                                            Fylgni 
1. Ég hef talað um  við samstarfsfólk mitt um að breytingar í fyrirtækinu/stofnuninni feli í   
     sér tækifæri fyrir starfsmenn 

0,78 

2. Ég tel að samstarfsfólk mitt hafi aðlagast breyttum aðstæðum í fyrirtæki/stofnun minni 0,47 

3.Ég tel að breytingarnar séu fyrirtækinu/stofnuninni til hagsbóta 0,71 

4.Ég hef fylgst með framförum hjá fyrirtækinu/stofnuninni í kjölfar breytinganna 0,83 

5.Ég hef einbeitt mér að nýjum tækifærum sem fólust í breytingunum frekar en að hugsa   
   um það  

0,61 

6 Ég hef komið með hugmyndir við samstarfsfólk mitt eða yfirmenn til þess að styðja við    
   Breytingarnar 

0,67 

7.Ég hef komið með hugmyndir til að leysa úr vandamálum tengdum breytingunum 0,64 

 
Viðnám gegn breytingum -þáttur 1  
8.Ég hef hugsað um hvort ég vilji halda áfram a starfa hjá fyrirtækinu/stofnuninni eða ekki     
     vegna breytinganna 

0,57 

9.Ég hef gagnrýnt breytingarnar sem áttu sér stað 0,69 

10.Ég reyni að minna mig á að verða ekki of tengdur fyrirtækinu/stofnuninni 0,55 

11.Ég hef rætt við samstarfsfólk mitt um neikvæðar afleiðingar breytinganna 0,55 

12.Ég hef rætt um neikvæð áhrif breytinganna á velferð mína við samstarfsfólk mitt 0,74 

13.Ég hafði áhyggjur af breytingunum sem voru að eiga sér stað í fyrirtækinu/stofnuninni 0,66 

14.Ég hef fjarlægt mig frá erfiðum aðstæðum sem komu til í kjölfar breytinganna  0,60 

 

4.3.2 Úrtak tvö þátta- og atriðagreining á aðlögunarkvarða 

Próf Bartletts var marktækt (χ² (df=91)=498,51 p<0,000) og KMO var 0,81 en hvoru 

tveggja gefur til kynna að óhætt sé að þáttagreina.  

Tveir þættir voru með eigingildi vel yfir einum og sá þriðji rétt yfir einum. Skriðupróf 

benti til þess að um tvo þætti væri að ræða, rannsakandi prófaði að draga bæði þrjá og 

tvo þætti út, en þættir voru mun skýrari þegar tveir þættir voru dregnir út. Tveir þættir 

skýra um 61% af heildardreifingu breyta, fyrsti þáttur skýrir um 40% af dreifingu breyta 

og þáttur tvö um 21%.  
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Í heildina á litið voru þættir mun skýrari og þáttahleðsla í flestum tilfellum töluvert 

hærri og meira sannfærandi í síðari fyrirlögn, eftir að breytingar höfðu verið gerðar á 

orðalagi spurninga og svarmöguleikum var breytt. Þáttahleðsla spurninga var hér 

almennt hærri en í rannsókn Farrells (2004), þó með einni undantekningu, spurning eitt 

hafði lága þáttahleðslu við bæði þátt eitt (0,26) og þátt tvö (0,28). 

Í töflu þrjú eru sýndar þáttahleðslur fyrirlagnar tvö ásamt meðalhlutfalli (h²) sem 

þættirnir skýra samanlagt af dreifingu hverrar spurningar. Spurningar eru ekki í sömu 

röð og þær komu fyrir á spurningarlista þar sem rannsakandi ákvað að raða þeim á 

handhófskenndan hátt. Hér er þó búið að raða spurningum samkvæmt þeim tveimur 

þáttum sem dregnir voru fram. 

Tafla 3. Niðurstöður þáttagreiningar aðlögunarkvarða í úrtaki tvö  

Atriði Heiti Þáttur 1 Þáttur 2 h²  

1 Ég hef aflað mér nánari upplýsinga um breytingarnar með því að spjalla við fólk á  
öðrum sviðum/deildum fyrirtækisins/stofnunarinnar 

0,26 0,28 0,14 

2 Ég haf einbeitt mér að nýjum tækifærum sem fólust í breytingunum, í stað þess að  
hugsa um það sem áður var 

 0,83 0,70 

3 Ég hef reynt að finna leiðir til þess að leysa úr vandamálum sem komið hafa upp  
í kjölfar breytinganna 

 0,69 0,76 

4 Ég hef talað við samstarfsfólk mitt um ný tækifæri sem felast í breytingunum  0,80 0,64 

5 Ég hef hugsað um að breytingarnar séu fyrirtækinu/stofnuninni til hagsbóta  0,78 0,67 

6 Ég hef komið með hugmyndir við samstarfsfólk mitt og/eða yfirmenn til þess að  
styðja breytingarnar 

0,53 0,69 0,53 

7 Ég tel að samstarfsfólk mitt takist vel á við breytingarnar og ég hef rætt um það við  
aðra 

 0,60 0,60 

8 Ég hef hugsað um hvort ég vilji starfa áfram hjá fyrirtækinu/stofnuninni eða  
ekki vegna breytinganna 

0,87  0,79 

9 Ég hef haft áhyggjur af breytingunum sem áttu sér stað í fyrirtækinu stofnun minni 0,76 0,26 0,66 

       10 Ég hef minnt samstarfsmenn á hvernig hlutirnir voru fyrir breytingar 0,88  0,79 

       11 Ég hef minnt sjálfa/n mig á að vera ekki of tengdur fyrirtækinu/stofnuninni 0,66  0,45 

       12 Ég hef fjarlægt mig frá erfiðum aðstæðum sem komu til í kjölfar breytinganna 0,68  0,47 

       13 Ég hef gagnrýnt breytingarnar við samstarfsfólk mitt 0,90  0,82 

       14 Ég hef rætt við samstarfsfólk mitt um neikvæðar afleiðingar sem breytingarnar  
hafa fyrir mig 

0,83  0,72 

 

Alls hlóðust sjö spurningar á þátt tvö (stuðningur við breytingar) og sjö spurningar á 

þátt eitt (viðnám gegn breytingum). Hleðsla spurninga á þætti er skýr og að mestu í 

samræmi við það sem gert var ráð fyrir, en þó með tveimur undantekningum. Spurning 
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eitt, sem felur í sér að afla nánari upplýsinga um breytingarferlið með samræðum við 

aðra hleðst hærra á þátt tvö (0,28) sem er í samræmi við það sem búist var við, en 

spurningin er þó með mjög lága hleðslu og virðist einnig tengjast þætti tvö (0,26). 

Spurning sjö sem felur í sér að koma með hugmyndir til að styðja við breytingarferlið 

hefur stöðuga hleðslu við þátt tvö (0,69) en virðist þó einnig tengjast þætti eitt (0,53). 

Að öðru leyti raðast spurningar eins og búist var við í upphafi, á þátt eitt hlóðust 

spurningar sem tengjast viðnámi gegn breytingum og á þátt tvö hlóðust spurningar sem 

tengjast stuðningi við breytingar. 

Í töflu fjögur má sjá fylgni spurninga við heildareinkunn á sínum þætti. Allar 

spurningar hafa hér sterka fylgni við sinn þátt (0,59-0,89) með einni undantekningu þar 

sem spurning eitt hefur einungis meðalfylgni við þátt tvö (0,44).  

Tafla 4. Fylgnistuðlar spurninga við eigin þátt í úrtaki tvö. 

  Stuðningur við breytingar - þáttur 2 Fylgni 
1.Ég hef aflað mér nánari upplýsinga um breytingarnar með því að   
    spjalla við fólk á öðrum sviðum/deildum fyrirtækisins/stofnunarinnar 0,44 
2.Ég hef einbeitt mér að nýjum tækifærum sem fólust í breytingunum í stað þess að hugsa um það sem áður   
    var 0,77 

3.Ég hef reynt að finna leiðir til þess að leysa úr vandamálum sem komið hafa  upp í kjölfar breytinganna 0,79 

4.Ég hef talað við samstarfsfólk mitt um ný tækifæri sem felast í breytingunum 0,79 

5.Ég hef hugsað um að breytingarnar séu fyrirtækinu/stofnuninni til hagsbóta 0,67 

6.Ég hef komið með hugmyndir við samstarfsfólk mitt og/eða yfirmenn til þess að styðja við breytingarnar 0,71 

7.Ég tel að samstarfsfólk mitt takist vel á við breytingarnar og ég hef  rætt um  það við aðra 0,59 

Viðnám gegn breytingum - þáttur 1 

8.Ég hef hugsað um hvort ég vilji starfa áfram hjá fyrirtækinu/stofnuninni eða ekki vegna breytinganna 0,88 

9.Ég hef haft áhyggjur af breytingunum sem áttu sér stað í fyrirtæki/stofnun minni 0,79 

10.Ég hef minnt samstarfsfmenn á hvernig hlutirnir voru fyrir breytingar 0,88 

11.Ég hef minnt sjálfa/n mig á að vera ekki of tengd/ur fyrirtækinu/stofnuninni 0,67 

12.Ég hef fjarlægt mig frá erfiðum aðstæðum sem komu til í kjölfar  breytinganna  0,71 

13.Ég hef gagnrýnt breytingarnar við samstarfsfólk mitt 0,89 

14.Ég hef rætt við samstarfsfólk mitt um neikvæðar afleiðingar sem breytingarnar hafa fyrir mig 0,84 

 

4.3.3 Innra samræmi aðlögunarkvarða 

Innra samræmi var metið með alfastuðli (sjá töflu fimm). Í úrtaki eitt var alfastuðull 

aðlögunarkvarðans rétt fyrir neðan almenn viðmið og einnig fyrir neðan það sem kom 

fram í rannsókn Farrells (2004) (α=0,85) eða α = 0,78. En í úrtaki tvö var alfastuðull 

aðlögunarkvarðans með viðunandi hætti og rétt hærri en í rannsókn Farrells (0,85) eða 

α = 0,87. Alfastuðlar voru einnig reiknaðir sérstaklega fyrir þátt eitt og þátt tvö í báðum 

úrtökum. Í úrtaki eitt var alfastuðull fyrir þátt eitt viðunandi eða α =0,81 en fyrir þátt tvö 

var stuðullinn nokkuð lægri eða α = 0,74. Í úrtaki tvö var alfastuðull fyrir þátt eitt, hinn 
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sami og í úrtaki eitt eða α = 0,81 en fyrir þátt tvö var hann orðin töluvert hærri eða α 

=0,91.   

Tafla 5. Innra samræmi þátta í úrtaki eitt og tvö. 

Þáttur Fjöldi  
         

Alfastuðull 
úrtak 1   
Þáttur 1 7 0,81 
Þáttur 2 7 0,74 
Heildarkvarði 14 0,78 
úrtak 2   
Þáttur 1 7 0,81 
Þáttur 2 7 0,91 
Heildarkvarði 14 0,87 

 

4.3.4 Samantekt og svar við rannsóknarspurningu eitt 

Hér verður fyrstu rannsóknarspurningu verkefnisins svarað en hún er: Er þáttahleðsla 

spurninga um aðlögun sem þýddar voru fyrir rannsóknina í samræmi við niðurstöður 

Farrell? 

Þáttagreining á þýddum spurningum aðlögunarkvarða Farrell (2004) í bæði úrtaki 

eitt og tvö benti til þess að um tvo meginþætti væri að ræða og spurningar sem 

tengdust viðnámi gegn breytingum röðuðust á einn þátt og þær sem tengdust stuðningi 

við breytingar á annan þátt. Niðurstöður þáttagreiningar í úrtaki eitt voru töluvert 

minna sannfærandi heldur en í úrtaki tvö. Þáttahleðsla og h² voru almennt ekki með 

viðunandi hætti í úrtaki eitt ef miðað er við úrtaksstærðina (n=55). Innra samræmi 

heildarkvarðans (α=0,79) var nokkuð nokkru lægra en í rannsókn Farrells (α=0,85) en þó 

ásættanlegt. Fjórar spurningar sem tengjast þættinum viðnám gegn breytingum voru í 

samræmi við niðurstöður Farrell (2004) og sýndu fram á nokkuð stöðuga hleðslu við 

þáttinn. Eins voru tvær spurningar sem tengdust þættinum stuðningur við breytingar 

sem sýndu fram á stöðuga hleðslu við þáttinn og í raun mun hærri þáttahleðslu en fram 

kom í rannsókn Farrell. Því má segja að niðurstöður þáttagreiningar í úrtaki eitt hafi 

verið í nokkru samræmi við rannsókn Farrells. 

Hægt er að segja að úrtak eitt hafi verið forathugun á kvarðanum, en úrtakið var 

mjög smátt og valið eftir hentugleika. Þrátt fyrir að niðurstöður þáttagreiningar hafi 

bent til þess að um tvo þætti væri að ræða, þá er ekki hægt að tala um að þar hafi komið 

fram skýrir þættir, sérstaklega þegar miðað er við úrtaksstærðina Rannsakandi taldi líkur 
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á að merking þýddra spurninga hafi ekki verið nægjanlega skýr í fyrstu fyrirlögn og að 

ákjósanlegra væri að notast við tíðnikvarða eins og gert var í rannsókn Farrell. Þýðing á 

spurningum var því í kjölfarið bætt með það að leiðarljósi að gera innihald og merkingu 

spurninga skýrari og auka þar með réttmæti þeirra, einnig var svarmöguleikum breytt.  

Niðurstöður þáttagreiningar spurninga í úrtaki tvö var í heildina mun meira 

sannfærandi. Í því úrtaki náði fjöldi þátttakenda lágmarks viðmiðum (5*14=70) um 

úrtaksstærð þáttagreiningar og hægt er að segja að um líkindaúrtak hafi verið að ræða 

þar sem skipulagsheildir voru valdar af handahófi af svo til gerðum lista. Niðurstöður 

skriðuprófs bentu til þess að um tvo þætti væri að ræða með skýrum hætti. Hleðslur 

spurninga við eigin þátt voru í öllum tilfellum nema einu (0,28) mjög sannfærandi (0,66-

0,90) og í raun í flestum tilfellum hærri heldur en í rannsókn Farrell. H² var einnig í 

flestum tilfellum yfir 0,60 sem er viðmið þegar um smátt úrtak er að ræða. Fylgni 

spurninga við eigin þátt var sterk í öllum tilfellum nema einu þar sem spurning eitt sýndi 

miðlungs fylgni við sinn þátt. Spurning eitt: Ég hef aflað mér nánari upplýsinga um 

breytingarnar með því að spjalla við fólk á öðrum sviðum/deildum 

fyrirtækisins/stofnunarinnar kom almennt ekki vel út og því vert að huga betur að þeirri 

spurningu meðal annars hvað varðar þýðingu. Innra samræmi heildarkvarðans í úrtaki 

tvö (α=0,87) var gott og rétt hærra en var í rannsókn Farrell (α=0,85).  

Hvað varðar rannsóknarspurninguna þá er hægt að svara henni játandi, þar sem 

þáttahleðsla var í báðum úrtökum í samræmi við rannsókn Farrells (2004) að því leyti að 

tveir þættir voru besta lausnin og spurningar sem tengdust viðnámi hlóðust á einn þátt 

og þær sem tengjast stuðningi við breytingar á annan. Einnig var fylgni atriða við eigin 

þátt í flestum tilfellum sterk og innra samræmi með viðunandi hætti.  
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4.4 Frumsamdar spurningar  

Spurningar í þriðja hluta könnunarinnar voru gerðar út frá fræðum breytingarstjórnunar 

um atriði sem talin eru geta haft áhrif á viðnám- og stuðning starfsmanna. Einnig voru 

höfð til hliðsjónar þau tvö eigindlegu viðtöl sem tekin voru eins og áður hefur verið sagt 

frá. Þar sem nokkrar breytingar voru gerðar á frumsömdum spurningum í kjölfar fyrstu 

fyrirlagnar, verður hér einungis farið yfir niðurstöður lokaðra spurninga í síðari fyrirlögn. 

Það verður þó greint frá svörum allra þátttakenda (úrtak eitt og tvö) sem fram komu í 

opnum spurningum.  

Til að byrja með verður farið yfir hvað niðurstöður lokaðra spurninga leiddu í ljós, 

einnig verður greint frá frá fylgni milli spurninga. Þá verður gerð samantekt og 

rannsóknarspurningum tvö og þrjú verður svarað. Því næst verður farið yfir niðurstöður 

opinna spurninga fyrst út frá úrtaki eitt, svo úrtaki tvö, þá verður gerð samantekt á 

niðurstöðum og rannsóknarspurningu fjögur verður í kjölfarið svarað.  

4.4.1 Lokaðar spurningar 

Spurningar og svör þátttakenda við frumsömdum spurningum má sjá í töflu sex, en 

spurningar tóku helst á eftirfarandi atriðum:  

Ø  Að hvaða marki þátttakendur telja sig hafa fengið upplýsingar um breytingarferlið 

og mögulegum áhrifum þess.  

Ø  Hvort þátttakendum hafi verið boðið upp á þjálfun/námskeið sem þeir telja 

nauðsynleg til að sinna starfi sínu í kjölfar breytinga.  

Ø  Hvort breytingar séu í samræmi við væntingar og gildi starfsmanna til þeirrar 

skipulagsheildar sem þeir starfa hjá og starfs síns.  

Ø  Hvort þátttakendur hafi fengið tækifæri til að taka þátt í breytingarferlinu með 

einhverjum hætti.  

Ø  Hvernig þátttakendur telja að staðið hafi verið að ferlinu. Til dæmis hvort þeir 

telji yfirmenn sína hafa jákvætt viðhorf til breytinganna, hvort vel hafi verið staðið 

að breytingunum og hvort þátttakendur telji að starfsmenn hafi fengið nægan 

tíma til að aðlagst breytingunum.  
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Tafla 6. Frumsamdar spurningar og svör þátttakenda í úrtaki tvö. 
 

 

Upplýsingaflæði 

Svör þátttakenda skiptust töluvert hvað varðar aðgengi að upplýsingum í 

breytingarferlinu. Um 42% þátttakenda voru mjög- eða frekar sammála því að hafa 

fengið nægar upplýsingar um ástæður-, ávinning- og áhrif breytinganna á starfsmenn, 

en 38% voru frekar- eða mjög ósammála því og 20% voru hlutlausir.  

 Um 60% þátttakenda voru mjög- eða frekar sammála því að þeir hafi fengið 

upplýsingar um nýjar starfsaðferðir en um 23% voru frekar- eða mjög ósammála og 17% 

þátttakenda voru hlutlausir. Eins og sjá má á mynd átta voru 43% þátttakenda mjög- eða 

frekar sammála því að hafa fengið nægar upplýsingar um breytingarferlið í heild sinni en 

34% voru því mjög- eða frekar ósammála og 23% voru þar hlutlausir.  

Spurningar 
Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála Hlutlaus 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála Alls 

1.a  Ég hef fengið upplýsingar um ástæður þess að     
         breytingarnar voru stofnuninni nauðsynlegar 

13(18,6%) 21(30%) 10 (14,3%) 14 (20%) 12(17,1%) 70 

1b.    Ég hef fengið upplýsingar um þann ávinning sem vonast   
         var eftir með breytingunum 9 (13%) 20 (28,6%) 16(23%) 13 (18,6%)   12(17,1%) 70 

1.c    Ég hef fengið upplýsingar um möguleg áhrif breytinganna   
         á starfsmenn  6 (8,6%) 19(27%) 16 (23%) 14 (20%) 

 

15(21,4%) 70 

2. Mér hefur verið greint frá nýjum starfsaðferðum, 
vinnubrögðum og/eða verkferlum sem teknir yrðu upp í 
kjölfar breytinganna  8(11,4%) 34(48,6) 12(17,1%) 12(17,1%) 4(5,7%) 70 

3. Mér hefur verið boðið upp á þjálfun/námskeið sem ég tel 
þörf á til að tileinka mér nýjar starfsaðferðir 8(11,4%) 22(31,5%) 13(18,6%0 11(15,7%) 16 (23%) 70 

4. Breytingarnar sem hafa átt sér stað, eru í samræmi við 
þær væntingar sem ég geri til starfs míns og 
eða/fyrirtækis/stofnunar 5(7,1%) 21(30%) 20(28,6%) 14 (20%) 10(14,3%) 70 

5. Ég hef fengið tækifæri til að taka þátt í breytingarferlinu 
(þátttaka í vinnustofum, teymisvinna, 
hugmyndabanka/tillögum) 52(74%) - - - 18(26%) 70 

6. Yfirmaður minn hefur jákvætt viðhorf til breytinganna 23(32,9) 22(31,5%) 21(30%) 2(2,9%) 2(2,9%) 70 

7. Ég tel mig hafa fengið nægar upplýsingar um 
breytingarferlið og áhrifa þess á mig  10(14,3%) 20(28,6%) 16 (23%) 17(24,3) 7(10%) 70 

8. Ég tel að samstarfsfólk mitt hafi fengið nægan tíma til að 
aðlagast breytingunum 6 (8,6%) 20(28,6%) 19(27,1%) 11(15,7%) 14 (20%) 70 

9. Ég tel að vel hafi verið staðið að breytingarferlinu 4(5,7%) 16(23%) 15(21,3) 14 (20%) 21(30%) 70 

10.a  Ég veit hvað felst í  stefnu fyrirtækis/stofnunar minnar 19(27,1%) 31(44,3%) 11(15,7%)    8(11,4%) 1(1,4%) 70 

10.b  Ég veit hver gildi fyrirtækis/stofnunar minnar eru 21(30%) 26(37,1%) 12 (17,1%)    9(12,9%)      2(2,9%) 70 

10.c  Ég veit hver framtíðarsýn fyrirtækis/stofnunar minnar er 18(25,7%) 23(32,9) 16 (23%)   11(15,7%)      2(2,9%) 70 

11.a Stefna fyrirtækis/stofnunar minnar samræmist vel mínum  
          hugmyndum um hvernig hlutirnir eiga að vera 14 (20%) 25(35,7%) 22(31,4%)   6 (8,6%) 3(4,3%) 70 

11.b Framtíðarsýn fyrirtækis/stofnunar minnar samræmist vel  
         mínum  hugmyndum um hvernig hlutirnir eiga að vera 15(21,4%) 26(37,1%) 22(31,4%)      4(5,7%) 3(4,3%) 70 

11.c Gildi fyrirtækis/stofnunar minnar samræmast vel mínum   
          hugmyndum um hvernig hlutirnir eiga að vera 16 (22,9%) 25(35,7%) 21(30%)      4(5,7%) 4(5,7%) 70 
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Mynd 8. Upplýsingar um breytingarferlið og áhrifa þess á starfsmenn. 

 

Þjálfun/námskeið 

Eins og sjá má á mynd níu voru 43% þátttakenda mjög- eða frekar sammála því að hafa 

verið boðið upp á viðeigandi þjálfun/námskeið í kjölfar breytinganna en um 39% voru 

mjög- eða frekar ósammála og 18% voru hlutlausir hvað það varðar.  

 

Mynd 9. Þjálfun og/eða námskeið í kjölfar breytinga. 

 

Samræmi milli hugmynda þátttakenda um skipulagsheildina og raunveruleikans 

Um 37% þátttakenda voru mjög- eða frekar sammála því að breytingarnar séu í 

samræmi við þær hugmyndir sem þeir hafa um skipulagsheildina eða starf sitt, en um 

34% voru frekar- eða mjög ósammála því og 29% voru hlutlausir eins og sjá má á mynd 

tíu.  

43%

23%

34%

Mjög- frekar sammála Hlutlaus Mjög-frekar ósammála

43%

18%

39%

Mjög- frekar sammála Hlutlaus Mjög- frekar ósammála
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Mynd 10. Að breytingar séu í samræmi við hugmyndir þátttakenda um skipulagsheildina 
og starf sitt 

 

Um 66% þátttakenda voru mjög- eða frekar sammála því að vita hvað felst í 

stefnu-, gildum- og framtíðarsýn sinnar skipulagsheildar, en tæp 16% voru því frekar- 

eða mjög ósammála og 18% voru hlutlausir hvað það varðar. Um 58% voru mjög- eða 

frekar sammála því að ofantaldir þættir samræmist vel eigin hugmyndum um hvernig 

hlutirnir eigi að vera, en 11% voru því mjög- eða frekar ósammála og 31% voru hlutlausir 

eins og sjá má á mynd ellefu.  

 

 

Mynd 11. Hugmyndir þátttakenda um gildi-, stefnu- og framtíðarsýn og raunveruleg 
gildi-, stefna- og framtíðarsýn skipulagsheildar.  
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Þátttaka í ferlinu 

Eins og sést á mynd tólf fengu 74% þátttakenda tækifæri til að taka þátt í 

breytingarferlinu með einhverjum hætti en um 26% höfðu ekki haft tækifæri til þess.  

 

Mynd 12. Tækifæri til þátttöku í breytingarferlinu. 

Hvernig staðið var að breytingarferlinu 

Á mynd þrettán má sjá hvernig þátttakendur töldu að staðið hafi verið að 

breytingarferlinu. En um 64% þátttakenda voru mjög- eða frekar sammála því að 

yfirmaður þeirra hefði jákvætt viðhorf til breytingana en einungis um 6% voru því frekar- 

eða mjög ósammála og 30% voru hlutlausir.  

Um 37% þátttakenda voru mjög- eða frekar sammála því að starfsmenn hafi 

fengið nægan tíma til að aðlagast breytingunum en 36% voru því mjög- eða frekar 

ósammála, 23% þátttakenda voru þar hlutlausir. Hvað varðar hvort vel hafi verið staðið 

að breytingarferlinu í heild sinni þá voru tæp 29% þátttakenda því mjög- eða frekar 

sammála en 50% voru frekar- eða mjög ósammála og 21% voru hlutlausir.  

 

Mynd 13. Hvernig staðið var að breytingarferlinu 
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4.4.1.1 Fylgni milli frumsaminna spurninga 

Athugað var hvort fylgni mældist á milli frumsaminna spurninga. Miðað var við að skoða 

sterka fylgni milli spurninga. Hér var þó helst verið að skoða hvort fylgni væri á milli 

spurningar níu í listanum: Ég tel að vel hafi verið staðið að breytingarferlinu við aðrar 

spurningar, en sjá má fylgnistuðla á töflu sjö.  

Tafla 7. Fylgni spurningar níu við aðrar frumsamdar spurningar. 

Spurningar  Fylgni 

2 0,53 
3 0,53 
4 0,73 
7 0,63 

11.a 0,50 
11.b 0,52 

 

Spurning níu sem snýr að því hvernig þátttakendur telja að staðið hafi verið að 

breytingarferlinu í heild sinni, hefur sterka fylgni við sex spurningar. Í fyrsta lagi 

spurningu tvö sem snýr að því hvort þátttakendum hefur verið greint frá nýjum 

starfsaðferðum/vinnubrögðum í kjölfar breytinganna eða ekki (0,53). Í öðru lagi 

spurningu þrjú sem snýr að því hvort þátttakendum hafi verið boðið upp á 

þjálfun/námskeið sem þeir telja þörf á til að geta tileinkað sér nýjar starfsaðferðir (0,53). 

Í þriðja lagi við spurningu fjögur sem snýr að því hvort breytingarnar sem hafa átt sér 

stað séu í samræmi við þær væntingar sem þátttakendur gera til starfs síns eða 

skipulagsheildarinnar (0,73). Í fjórða lagi við spurningu sjö sem snýr að því hvort 

þátttakendur telja sig hafa fengið nægar upplýsingar um breytingarferlið og áhrifa þess 

á sig. Í fimmta lagi við spurningu 11.a sem snýr að því hvort stefna skipulagsheildarinnar 

sé í samræmi við hugmyndir þátttakenda um hvernig hlutirnir ættu að vera (0,50) og að 

lokum við spurningu 11.b sem snýr að því hvort framtíðarsýn skipulagsheildarinnar sé í 

samræmi við þær hugmyndir sem þátttakendur hafa.  

4.4.1.2 Fylgni milli frumsaminna spurninga og aðlögunarkvarða 

Athugað var hvort fylgni mældist á milli frumsaminna spurninga og spurninga 

aðlögunarkvarða í úrtaki tvö. Hér var miðað við að skoða einungis sterka fylgni (0,5 og 

hærri) milli spurninga.  
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Alls þrjár frumsamdar spurningar sýndu fram á sterka fylgni við fimm spurningar 

aðlögunarkvarðans, þar af fjórar spurningar sem samkvæmt þáttagreiningu teljast til 

viðnáms gegn breytingum og eina spurningu sem telst til stuðnings við breytingar. Í 

öllum tilfellum var um jákvæða sterka fylgni að ræða (sjá töflu átta). 

Tafla 8. Sterk jákvæð fylgni milli frumsaminna spurninga og aðlögunarkvarða. 

     Frumsamdar spurningar 

Aðlögunarkvarði 

4.Breytingarnar sem hafa átt sér 
stað, eru í samræmi við þær 
væntingar sem ég geri til starfs 
míns og/eða fyrirtækis/stofnunar 

8.Ég tel að samstarfsfólk 
mitt hafi fengið nægan 
tíma til að aðlagast 
breytingunum 

9.Ég tel að vel 
hafi verið staðið 
að 
breytingarferlinu  

2. Ég hef hugsað um hvort ég 
vilji starfa áfram hjá 
fyrirtækinu/stofnuninni eða 
ekki vegna breytinganna  
 0,62 0,76 0,63 
3. Ég hef haft áhyggjur af 
breytingunum sem áttu sér 
stað í fyrirtæki/stofnun minni  
 0,64 0,59 0,71 
4. Ég hef minnt samstarfsmenn 
á hvernig hlutirnir voru fyrir 
breytingar 
 0,52 0,58 
10.Ég hef gagnrýnt 
breytingarnar við samstarfsfólk 
mitt  
 0,66 0,74 
12. Ég hef hugsað um að 
breytingarnar séu fyrirtækinu 
/stofnuninni til hagsbóta  0,56 0,64 0,57 

 

Eins og sést á töflu átta er sterk fylgni á milli þess að þátttakendur hugleiði að 

hætta störfum vegna breytinganna og hvort breytingarferlið sé í samræmi við þær 

væntingar sem þeir hafa til starfs og/eða skipulagsheildar (0,62). Hvort starfsmenn hafi 

fengið nægan tíma til að aðlagast breytingunum (0,76) og hvort þeir telji að vel hafi 

verið staðið að ferlinu eða ekki (0,63).  

  Áhyggjur þátttakenda af þeim breytingum sem áttu sér stað hefur einnig sterka 

jákvæða fylgni við hvort breytingarnar eru í samræmi við væntingar (0,64), hvort þeir 

telji að starfsmenn hafi fengið nægan tíma til að aðlagast breytingunum eða ekki (0,59) 

og hvort þeir telja að vel hafi verið staðið að ferlinu eða ekki (0,71).  

 Sterk fylgni er á milli þess hvort þátttakendur hafi verið að tala um við 

samstarfsmenn hvernig hlutirnir voru fyrir breytingar og hvort breytingar séu í samræmi 
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við væntingar þeirra (0,52) og hvort starfsmenn telja að samstarfsmenn hafi fengið 

næga aðlögun að breytingunum eða ekki (0,58).  

 Hvort þátttakendur gagnrýni breytingarferlið eða ekki við samstarfsmenn hefur 

sterka fylgni við hvort þeir telji starfsmenn hafa fengið nægan tíma til að aðlagast 

breytingunum (0,66) og hvort vel hafi verið staðið að breytingarferlinu eða ekki (0,74).  

Það hvort þátttakendur hafi hugsað um að breytingarnar séu skipulagsheildinni 

til hagsbóta eða ekki hefur sterka fylgni við þær væntinga sem þeir hafa til 

skipulagsheildarinnar og/eða starfs síns (0,56), hvort starfsmenn hafi fengið nægan tíma 

til að aðlagst breytingunum (0,64) og hvort vel hafi verið staðað að breytingarferlinu eða 

ekki (0,57).  

4.4.1.3 Fylgni frumsaminna spurninga og viðnáms gegn breytingum  

Fylgni frumsaminna spurninga var einnig athuguð við bæði þáttinn stuðningur við 

breytingar og viðnám gegn breytingum, einungis var skoðuð sterk fylgni spurninga. 

Engin frumsamin spurning hafði sterka fylgni við þáttinn stuðningur við breytingar en 

fjórar spurningar höfðu þó sterka jákvæða fylgni við þáttinn viðnám gegn breytingum 

(sjá töflu níu). 

Tafla 9. Fylgni frumsaminna spurninga við þáttinn viðnám gegn breytingum. 

Frumsamdar spurningar  Fylgni  
4.Breytingarnar sem hafa átt sér stað, eru í samræmi við þær væntingar sem ég geri til 
starfs míns og/eða fyrirtækis/stofnunar 0,67 
8.Ég tel að samstarfsfólk mitt hafi fengið nægan tíma til að aðlagast breytingunum 0,69 
9.Ég tel að vel hafi verið staðið að breytingarferlinu 0,72 
11a.Stefna fyrirtækis/stofnunar sem ég starfa hjá samræmist vel mínum hugmyndum um  
     hvernig hlutirnir eiga að vera 0,53 

 

Sterk jákvæð fylgni var milli þáttarins viðnám gegn breytingum og spurningar fjögur í 

frumsömdum spurningum: Breytingarnar sem hafa átt sér stað eru í samræmi við þær 

væntingar sem ég geri til starfs mín og/eða skipulagsheildar (0,67). Einnig var sterk 

jákvæð fylgni milli þáttarins viðnám gegn breytingum við spurningu átta í frumsömdum 

spurningum: Ég tel að samstarfsfólk mitt hafi fengið nægan tíma til að aðlagast 

breytingunum  (0,69), spurningar níu: Ég tel að vel hafi verið staðið að breytingarferlinu 

(0,72) og loks við spurningu 11a: Stefna fyrirtækisins/stofnunarinnar sem ég starfa hjá 

samræmist vel mínum hugmyndum um hvernig hlutirnir eiga að vera (0,53). 
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4.4.1.4 Samantekt og svör við rannsóknarspurningum tvö og þrjú 

Önnur rannsóknarspurning verkefnisins er: Gefa viðhorf starfsmanna til kynna að farið 

hafi verið eftir helstu fræðum breytingarstjórnunar í breytingarferlum?  

Þátttakendum virðist hafa verið veittar upplýsingar um breytingarferlið og áhrifa þess 

að einhverju leyti. Einnig taldi nokkur fjöldi þátttakanda sig hafa fengið viðeigandi 

þjálfun í kjölfar breytinganna. Allflestir þátttakendur höfðu fengið tækifæri til þess að 

taka þátt í breytingarferlinu með einhverjum hætti og gildismat starfsmanna og 

skipulagsheildar virðist í flestum tilfellum vera í samræmi hvert við annað. 

Breytingarferlið sjálft virðist þó oft á tíðum ekki vera í samræmi við þær hugmyndir sem 

þátttakendur hafa um skipulagsheild sína og meirihluti þátttakenda taldi að ekki hafi 

verið staðið vel að breytingarferlinu í heild sinni. 

Þegar fylgni var skoðuð milli spurningar um hvort þátttakendur töldu að vel hafi verið 

staðið að breytingarferlinu eða ekki og annarra frumsaminna spurningar kom í ljós að 

spurningin hafði sterka jákvæða fylgni við alls sex spurningar. Hvort þátttakendur telji 

hafa verið staðið vel að breytingarferlinu eða ekki virðist í fyrsta lagi fara eftir því hvort 

þeir telja að þeim hafi verið greint frá nýjum starfsaðferðum/verkferlum í kjölfar 

breytinga. Í öðru lagi hvort þeim hafi verið boðið upp á viðeigandi þjálfun í kjölfar 

breytinga. Í þriðja lagi hvort breytingarnar hafi verið í samræmi við þær væntingar sem 

þeir hafa til starfs síns og skipulagsheildarinnar. Í fjórða lagi hvort þátttakendur telja sig 

hafa fengið nægar upplýsingar um breytingarferlið og áhrifa þess á sig. Í fimmta lagi 

hvort stefna skipulagsheildarinnar er í samræmi við hugmyndir þátttakenda um hvernig 

hlutirnir eiga að vera. Og að lokum hvort framtíðarsýn skipulagsheildar sé í samræmi við 

hugmyndir þátttakenda um hvernig hlutirnir eiga að vera.  

Rannsóknarspurningu tvö er hér svarað játandi en út frá niðurstöðunum er hægt að 

álykta að farið hafi verið eftir fræðum breytingarstjórnunar sem frumsamdar spurningar 

tóku á, allavega að einhverju leyti. Svör þátttakenda sveifluðust þó töluvert í flestum 

spurningunum. Í spurningunni um hvort aðilar hafi fengið að taka þátt í ferlinu kom þó 

skýrt fram að flestir höfðu fengið tækifæri til þess í einhverri mynd, flestir virtust einnig 

hafa fengið upplýsingar um nýjar starfsaðferðir í kjölfar breytinganna. Sömuleiðis voru 

flestir þátttakendur sammála því að yfirmenn þeirra hafi jákvætt viðhorf til 

breytinganna. En augljóslega er þó hægt að gera betur, enda töldu flestir þátttakendur 
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að illa hafi verið staðið að breytingarferlinu í heild sinni. Rannsakandi setti helstu 

niðurstöður í myndrænt form svo auðveldara sé að átta sig á þeim, en þær má sjá á 

mynd fjórtán.  

 

 

Mynd 14. Mögulegir áhrifaþættir á viðhorf þátttakenda til breytingarferlisins.  
 

Þriðja rannsóknarspurning verkefnisins er: Er samband á milli spurninga um aðlögun 

starfsmanna og spurninga út frá fræðum breytingarstjórnunar, sem varða starfsmenn? 

Athugað var hvort sterk fylgni væri á milli frumsaminna spurninga og spurninga 

aðlögunarkvarða. Í ljós kom að fimm spurningar í aðlögunarkvarða höfðu sterka jákvæða 

fylgni við þrjár frumsamdar spurningar. Spurning tvö í aðlögunarkvarða um hvort aðili 

hafi hugsað um að starfa hjá skipulagsheildinni eða ekki í kjölfar breytinganna, spurning 

þrjú hvort aðili hafi haft áhyggjur af breytingum sem áttu sér stað, spurning fjögur um 

hvort aðili hafi minnt samstarfsmenn á hvernig hlutirnir voru fyrir breytingar, spurning 

tíu sem snýr að því hvort aðili hafi gagnrýnt breytingarnar við samstarfsfólk og spurning 

tólf sem snýr að því hvort breytingarnar séu skipulagsheildinni til hagsbóta hafa allar 

sterka jákvæða fylgni við eftirfarandi þrjár frumsamdar spurningar: Í fyrsta lagi hvort 

Hugmyndir 
þátttakenda um 
hvernig staðið er 

að 
breytingarferlinu

Að fá upplýsingar um nýjar 
starfsaðferðir/vinnubrögð

Vera boðið upp á námskeið/þjálfun til 
að tileinka sér nýjar 
starfsaðferðir/vinnubrögð

Breytingar séu í samræmi við væntingar 
sem aðili gerir til starfs síns og 
skipulagsheildar

Að fá nægar upplýsingar um 
breytingarferlið og áhrifa þess á sig

Stefna skipulagsheildar samræmist 
hugmyndum einstaklings

Að framtíðarsýn skipulagsheildarinnar 
samræmist hugmyndum einstaklings 
um hvernig hlutirnir eiga að vera
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breytingarnar sem áttu sér stað hafi verið í samræmi vð væntingar sem aðili gerir til 

starfs síns og skipulagsheildarinnar. Í öðru lagi hvort talið er að samstarfsfólk hafi fengið 

nægan tíma til að aðlagast breytingunum og í þriðja lagi hvort talið er að vel hafi verið 

staðið að breytingarferlinu eða ekki. 

Einnig var athugað hvort fylgni væri á milli frumsamdra spurninga við þátt eitt og 

þátt tvö á aðlögunarkvarða. Í ljós kom að engin spurning í frumsamda listanum hafði 

sterka fylgni við þáttinn stuðningur við breytingar. En fjórar frumsamdar spurningar 

höfðu sterka jákvæða fylgni við þáttinn viðnám gegn breytingum. Spurningarnar snéru 

að því hvort breytingarnar sem hafa átt sér stað eru í samræmi við væntingar sem 

þátttakendur gera til starfs síns og skipulagsheildarinnar, hvort þátttakendur telji 

samstarfsfólk hafa fengið nægan tíma til að aðlagast breytingunum. Hvort vel hafi verið 

staðið að breytingarferlinu og loks hvort stefna skipulagsheildarinnar samræmist 

hugmyndum þátttakenda um hvernig hlutirnir eigi í raun að vera. 

Hægt er að svara rannsóknarspurningu þrjú játandi, þar sem fylgni mældist í raun 

á milli spurninga. Einnig er hægt að draga þá ályktun að væntingar þátttakenda, tími 

sem gefin er til aðlögunar, samræmi stefnu skipulagsheildar við hugmyndir þátttakenda 

og hvernig staðið var að ferlinu í heild hafi í raun áhrif á hvort starfsmenn veita 

breytingarferlinu viðnám eða ekki. Höfundur setti niðurstöður fram á myndrænan hátt 

til þess að sýna niðurstöðurna á skýran hátt (sjá mynd fimmtán). 

 

 

Mynd 15. Mögulegir áhrifaþættir á viðnám gegn breytingum 

Viðnám gegn 
breytingum

Ósamræmi á milli væntinga aðila til starfs/ 
skipulagsheildar annarsvegar  og 
breytingarferlisins hinsvegar

Ekki nægur tími fyrir starfsmenn til að 
aðlagast breytingunum

Hvort vel/illa hafi verið staðið að 
breytingarferlinu

Stefna skipulagsheildar samræmist ekki 
hugmyndum  aðila um hvernig hlutirnir 
eiga að vera
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4.4.2 Opnar spurningar  

Niðurstöður úr opnum spurningum í úrtaki eitt og tvö voru greind í fjögur þemu, þrjú af 

þeim voru nefnd í samræmi við þau þemu sem notuð voru í eigindlegum viðtölum þar 

sem um líka þætti var að ræða. Fyrsta þema snýr að atriðum sem þátttakendur nefndu 

hvað varðar upplýsingaflæði í breytingarferlinu, annað þema snýr að tækifærum 

þátttakenda til að taka þátt í ferlinu. Þriðja þema snýr að því hvernig þátttakendur 

upplifðu þann ávinning sem ætlun var að ná fram með breytingunum og það fjórða snýr 

að upplifun þátttakenda hvað varðar aðkomu stjórnenda í ferlinu.  

Ekki verður öllum svörum þátttakenda hér gerð skil heldur einungis þeim sem 

taka beint til efnistökum rannsóknarinnar. Til að byrja með verður greint frá 

niðurstöðum gagna sem fengust í úrtaki eitt og í kjölfarið niðurstöðum sem fengust úr 

úrtaki tvö.  

4.4.2.1 Úrtak eitt  

Í úrtaki eitt var einungis ein opin spurning lögð fram: Annað sem þú vilt taka fram sem 

hefur haft jákvæð og/eða neikvæð áhrif á aðlögun þína að breytingum sem hafa átt sér 

stað innan þinnar stofnunar/fyrirtækis? Alls svöruðu um 27% þátttakenda spurningunni 

eða eða 15 talsins.  

Óvissan er það versta 

Í sumum tilfellum nefndu þátttakendur að skortur hafi verið á nægjum upplýsingum í 

breytingarferlinu sem hafði orsakað óöryggi og óánægju meðal starfsmanna eins og 

greina má af eftirfarandi ummælum eins þátttakandans: 

Afskiptaleysi stjórnenda um líðan starfsfólks hefur alið á óöryggi og 

óánægju. Allt of langur tími frá tilkynningu um yfirvofandi breytingar 

þangað til hlutverk starfsmanna eftir breytingu lá fyrir. Starfsmenn 

sem fara á milli staða upplifa sig ekki velkomna á nýja staðinn. Þessu 

hefði verið hægt að breyta með skýrari upplýsingum, þátttöku 

starfsmanna og hópefli í upphafi og í innleiðingu breytinganna 

Að fólk upplifi að það hafi eitthvað að segja 

Þrátt fyrir að þátttakendur hafi í raun fengið tækifæri til þess að taka þátt í 

breytingarferlinu þá bar á því að þátttakendur hafi upplifað að ekki hafi í raun verið 

hlustað á þær hugmyndir sem starfsmenn lögðu fram eins og einn þátttakandi lýsir hér: 
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„starfsmenn eru spurðir og spurðir og þeim gefið mikið tækifæri til að láta skoðanir 

sýnar í ljós og koma með hugmyndir en ekkert er hlustað á þær“. 

Hvert er verið að fara? 

Sá ávinningur sem breytingar áttu að skila virtist ekki vera skýr fyrir sumum 

þátttakendum. Sömuleiðis töldu sumir að breytingarferlið hefði í raun ekki skilað 

neinum ávinningi vegna skorts á viðeigandi athugunum á þeirri skipulagsheild sem um 

ræddi eins og greina má af ummælum frá einum þátttakenda:  

     Ráðist var í hagræðingar án þess að kynna sér nægjanlega rekstur og 

gildi stofnunarinnar, án þess að leita aðstoðar kunnáttufólks eða til 

forvera. Hagræðingin sem breytingin átti að skila hefur ekki gert það. 

Uppbygging og þekking 20 ára beint í vaskinn og hjólið fundið upp á 

ný.  

Aðkoma stjórnenda 

Svör nokkurra þátttakenda lýstu mikilli óánægju með aðkomu stjórnenda í ferlinu, einna 

helst vegna neikvæðni þeirra í garð breytinganna og/eða skorts á getu til að innleiða 

breytingarnar eins og einn þátttakandi lýsir hér: 

Breytingarnar náðu ekki fram að ganga vegna lélegrar innleiðingar af 

hálfu stjórnenda og neikvæði þeirra, sem gerði það að verkum að 

umtalsverður hluti starfsfólks fékkst ekki með í breytingarnar 

Einnig bar á því að þrátt fyrir að vel hafi verið staðið að ferlinu í upphafi þá hafi ekki 

verið staðið við gefin loforð, né hafi verið næg þolinmæði til að halda ferlinu áfram með 

sömu þrautseigju og var í upphafi: 

Mín upplifun var sú að í fyrstu leit allt mjög vel út, ýmsum hlutum var 

lofað, stjórnendur komu í heimsóknir og töluðu um eins og allt yrði 

gott og framtíðin bjartari. En þegar yfirfærslan átti sér stað þá var 

engin undirbúin og nánast ekki staðið við neitt sem var búið að lofa. 
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4.4.2.2 Úrtak tvö 

Í úrtaki tvö voru alls þrjár opnar spurningar lagðar fram: 

1. Er eitthvað sem þú telur að hafi mátt fara betur í breytingarferlinu?  

2. Hvað hefur verið vel gert í breytingarferlinu að þínu mati?   

3. Annað sem þú vilt taka fram sem hefur haft jákvæð/neikvæð áhrif á viðhorf þitt 

og aðlögun að breytingunum? 

Alls svöruðu 57% þátttakendur opnum spurningum í úrtaki tvö eða 40 talsins.  

Óvissan er það versta 

Svör þátttakenda snéru í mörgum tilfellum að ónógu upplýsingaflæði í breytingarferlinu 

„lélegt upplýsingaflæði varð til þess að starfsmenn sögðu upp“. Sumir töldu að algjör 

skortur hafi verið á upplýsingaflæði „vantaði allt upplýsingaflæði fyrir og eftir 

breytingarnar, breytingum var bara skellt á einn daginn án upplýsinga, kennslu og 

fleira“. Enn aðrir nefndu að skortur hafi verið á upplýsingum eftir að breytingar höfðu 

átt sér stað „vantar aðgengi að upplýsingum eftir breytingar, mikið óskipulag“. 

 Töluvert margir þátttakenda nefndu að starfsfólk hefði viljað fá upplýsingar um 

fyrirhugaðar breytingar og áhrifa þeirra fyrr en raun bar vitni þar sem „starfsfólk var 

lengi í óvissu“. Einnig töldu nokkrir þátttakenda að þörf hefði verið á bæði betri og 

ítarlegri undirbúningi starfsmanna fyrir breytingarnar og að nauðsynlegt sé að „hafa 

breytingar opnari, ræða meira um þær, vita meira um hvað er í gangi“.  

Sumir voru hreint ekki sáttir við breytingarferlið í heild sinni og nefndu til að 

mynda í spurningunni um hvað hefði mátt betur fara „nánast allt, illa kynnt, illa farið af 

stað“. En aðrir nefndu að það hafi þó verið „gott upplýsingaflæði á köflum“.   

Að fólk upplifi að það hafi eitthvað að segja 

Í spurningunni um hvað hefði betur mátt fara kom fram vilji þátttakenda til að „hafa 

starfsfólk meira með í ráðum og undirbúa breytingarnar betur, gefa ferlinu meiri tíma“. 

En ítrekað kom fram að þörf hefði verið á að undirbúa breytingarferlið betur og ræða 

við starfsmenn, eins og einn þátttakandi orðaði það: „meira samráð við starfsfólk og 

meiri tími til aðlögunar“. Annar orðar þetta á eftirfarandi hátt: „meiri undirbúningur, 

hlusta á starfsfólk og ráða frá upphafi hæfan einstakling til að takast á við svo stórt 

verkefni“. 
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Hvað varðar það sem vel hafði verið gert í breytingarferlinu þá var meðal annars 

nefnt hópefli og þátttaka starfsmanna í ferlinu, einn þáttakandi taldi eftirfarandi hafa 

verið vel gert í ferlinu: „þátttaka starfsmanna í teymisvinnu og hugarflugsfundum“. 

Í spurningunni um annað sem þátttakendur vildu taka fram þá nefndi meðal annars 

einn þátttakandi eftirfarandi atriði: „ótrúverðug vinnubrögð, sumir jafnari en aðrir og 

lítið gert með tillögur starfsmanna“. En ítrekað kom fram í svörum þátttakenda að lítið 

hafi verið gert með þær tillögur sem starfsmenn hefðu fengið færi á að leggja fram.  

Svör þátttakenda um hvað betur hefði mátt fara fólust einkum í því að ekki hafi verið 

tekið mark á áralangri reynslu starfsmanna, að nauðsynlegt hefði verið að „hlusta á vilja 

starfsmanna“ og að þörf hafi verið á meiri aðstoð við sérfræðinga og millistjórnendur. 

Ásamt því að huga hefði þurft betur að aðstöðu starfsmanna í kjölfar breytinga. Einn 

viðmælandi nefndi einnig eftirfarandi atriði:  

Það hefði þurft að hlúa mun betur að starfsfólkinu, ræða við það og 

gefa því færi á að ræða reynslu sína. Aðdragandi breytinga var illa 

unnin og illa undirbúin en eftirfylgni hefur verið betri. Meiri tíma hefði 

þurft að gefa og starfsfólk þarf að finna einhverja umbun fyrir 

gríðarlegt vinnuálag vegna breytinganna.  

Hvað varðar hvað vel hefur verið gert í ferlinu nefndi einn þátttakandi „samráð gott, 

hugað að mannlega þættinum“ 

Önnur atriði sem þátttakendur fjölluðu um var meðal annars að erfitt hafi verið að 

„samræma reglur, eftirfylgni og ólík viðhorf starfsfólks“. Aðrir nefndu að þeir hafi farið 

með jákvæðum hug í breytingarnar „breytingarnar voru ákveðnar og ég ákvað að vera 

jákvæð og temja mér jákvætt viðhorf, miklu betra fyrir mig og stofnunina“. Sumir voru 

sáttir með breytingarferlið en nefndu þó að skortur væri á starfsfólki. En þrátt fyrir 

jákvætt viðhorf þá olli breytingarferlið samt vonbrigðum hjá sumum: 

Ég hafði ekki mikla trú á þessum breytingum þegar farið var af stað, 

ákvað samt að vera með og reyndi meðvitað að finna jákvæða fleti á 

þessari breytingu. Vildi vera með af heilum hug. Það komu upp mörg 

vandamál, það var ekki staðið nógu vel með starfsfólki. 

Sumir þátttakendur töldu breytingarferlið bera með sér mikið álag og alls ekki vera 

eins og þeir bjuggust við, þar sem ytri áhrif voru að gera ferlið erfiðara en talið var 
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„álagið er langt umfram það sem ég hafði ímyndað mér og áhrif neikvæðrar umræðu 

í samfélaginu meiri, þetta er allt erfiðara en ég átti von á“. 

Hvert er verið að fara? 

Töluvert margir þátttakendur nefndu að sá ávinningur sem breytingar áttu að skila hafi í 

raun ekki skilað sér og að þörf hafi verið á að huga betur að málunum í upphafi eins og 

einn þátttakandi orðar það: „hlutirnir hefðu átt að ígrundast miklu betur áður en farið 

var í allt þetta brölt sem spurning er um hvort skili einhverju“. Annar þátttakandi skýrir 

frá þessu á eftirfarandi hátt: „hefði átt að hætta við það, ýmsir lausir endar stóðu eftir 

þegar að þessu kom og vandamál þess vegna komið upp“.  

Í sumum tilfellum virtist þátttakendum ekki hafa verið gerð grein fyrir þeim 

ávinningi sem vonast var eftir „ávinningur breytinga illa kynntur og ekki augljós né 

sýnilegur enn“. Sumir þátttakendur nefndu að þótt svo ávinningur breytinga hafi verið 

skýr og vel hafi verið staðið að breytingarferlinu þá felist vandinn í því að ekki sé 

nægjanlegur fjöldi starfsmanna til að sinna framkvæmdinni. Annar þátttakandi orðar 

það svo: „ekki hefur verið sýnt fram á þann sparnað sem var meginástæða sameiningar, 

sameining olli fækkun á starfsfólki, auknu vinnuálagi og óánægju meðal starfsfólks“. En 

mikill niðurskurður og fjárskortur virtist vera í hugum margra, einn þátttakandi nefndi 

að: 

Það á ekki að sameina stofnanir í þeim tilgangi að spara, það er búið að 

skera of mikið niður og það er kolröng áhersla hvað varðar 

starfsmannaráðningar. Allur fókus hefur verið á tímastjórnun, 

verkefnaáætlanir, stefnumótun og annað eins og starfsfólk ráðið til 

þess á meðan ekki var nóg af fólki til að sinna grunnskyldum 

stofnunarinnar og raunverulegum hlutverkum hennar. Það þýðir ekki 

að leggja vinnu í stefnumótun og allar þessar áætlanir, greiningar og 

annað eins ef það er svo ekki fólk til að koma því í framkvæmd.  

 

Hvað varðar spurninguna um hvað hafi verið vel gert í breytingarferlinu nefndu 

sumir: „því miður ekki neitt“ og annar þátttakandi segir: „ekkert, var klúður frá 

upphafi“. Enn annar þátttakandi segir eftirfarandi:  
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Það voru skipaðir hópar og fólk fékk nafn á manneskju sem átti að leita 

til ef einhverjir erfiðleikar kæmu upp. Fundir voru allt of sjaldan, féllu 

oft niður sökum manneklu, manneskjan sem átti að koma kom ekki. 

En töluvert var nefnt að ávinningur með breytingarferlinu hafi í raun ekki verið skýr 

eins og einn þátttakandi orðar það:  

Ef rætt er um að stórvægilegra breytinga sé þörf til að spara í stofnun 

sem aldrei var í uppsveiflu og að miklir faglegir ávinningar og 

sparnaður muni hljótast af þessum breytingum, þá er grundvallar atriði 

að reikningsdæminu fylgi útkoma.  

Aðkoma stjórnenda 

Hvað varðar viðhorf þátttakenda til stjórnenda í breytingarferlinu þá virtist skipta miklu 

máli að hann sé jákvæður í garð breytinganna, taki mark á áralangri reynslu starfsmanna 

og sé hæfur til starfsins. Einn þátttakandi nefnir að þörf sé á að „skipta út gömlum 

yfirmönnum sem ekki vilja breyta neinu“. Annar þátttakandi nefnir að „í upphafi voru 

ráðnir stjórnendur sem að mínu viti voru ekki hæfir til starfsins, nýr stjórnandi var svo 

ráðin og hafa málin heldur betur þróast í betri átt“.  

 Þegar kom að spurningunni um hvað vel hafi verið gert í breytingarferlinu þá 

nefndu margir þátttakenda mikilvægi þess að hafa hæfan stjórnanda sem hugsar um 

vellíðan starfsmanna og hjálpar þeim að „vera jákvæð“. Sumir nefndu að stjórnendur 

hafi verið að „vinna góða hluti að stefnumótun og upplýsingaflæði og samtali við 

millistjórnendur“ og enn aðrir nefndu að „stjórnendur á staðnum hafa unnið mjög vel að 

ferlinu, sérstaklega jákvætt þar sem ákvörðun um sameiningu var ekki þeirra“.  

 Hvað varðar önnur atriði sem þátttakendur töldu skipta máli þá nefndu nokkrir 

mikilvægi þess að stjórnendur séu hæfir til að takast á við breytingar. Einn þátttakandi 

nefndi í því samhengi að 

Það er ekki hver sem er sem getur tekið að sér stjórnun á vinnustað 

sem var brotinn niður, starfsmenn sveitarfélagsins stóðu ekki undir 

þeim væntingum sem ég gerði til þeirra og það var ekki vandað til 

verka. 

Viðhorf stjórnenda í ferlinu virðast geta haft töluverð áhrif á starfsmenn 

„draumavinnustaðurinn minn varð að hálfgerðri martröð þar sem ég get ekki hugsað 

mér að vinna nema breytingar verði á hugarfari stjórnenda“.  
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4.4.2.3 Samantekt og svar við rannsóknarspurningu fjögur 

Fjórða rannsóknarspurning verkefnisins er: Hvað hafa þátttakendur helst að segja um 

upplifun sína í breytingarferlinu. 

Í bæði úrtaki eitt og tvö komu nokkuð svipuð þemu fram. Í báðum tilvikum 

töluðu þátttakendur um að þörf væri á betra aðgengi að upplýsingum fyrir og eftir 

breytingar en ekki síður á meðan innleiðingu stendur. Einnig kom fram mikilvægi þess að 

hlustað sé á starfsmenn svo þeir upplifi að tekið sé mark á orðum þeirra. En 

þátttakendur virtust kunna meta það að fá að taka þátt í ferlinu. Að sjá að 

breytingarferlið hafi raunverulegan ávinning virtist óljóst fyrir fjölda þátttakenda. Í 

mörgum tilfellum töldu þátttakendur að þörf hefði verið á að huga betur að þeim þætti 

og áhrifum breytinganna áður en lagt var af stað í innleiðingu. Sömuleiðis nefndu sumir 

að þörf hafi verið á að hugsa breytingarferlið í samræmi við þá starfsmenn sem eru til 

staðar, svo raunverulega sé hægt að framkvæma breytingarnar. Viðhorf stjórnenda í 

ferlinu virtist vera ofarlega í huga þátttakenda en margir hverjir nefndu mikilvægi þess 

að stjórnendur séu jákvæðir gagnvart breytingunum og sýni fordæmi hvað það varðar.  

Svar við rannsóknarspurningu fjögur er að þeir þátttakendur sem svöruðu 

opnum spurningum telja upplýsingaflæði í ferlinu einkar mikilvægt, að hlustað sé á það 

sem starfsmenn hafa segja og að þeir fái að taka þátt í ferlinu með einhverjum hætti. 

Einnig kom fram að þátttakendur töldu að breytingarferlinu þyrfti að fylgja raunhæf 

markmið og að ávinningur þess sé skýr frá upphafi ásamt því að nauðsynlegt sé að 

stjórnendur sýni fordæmi og séu jákvæðir í ferlinu. Myndrænt yfirlit yfir niðurstöður 

opinna spurninga má sjá á mynd sextán. 
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Mynd 16. Atriði sem þátttakendur töldu skipta miklu máli í breytingarferlinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvað telja starfsmenn vera mikilvægt þegar 
kemur að breytingum í skipulagsheildum

Að fá gott 
upplýsingaflæði, 
fyrir, á meðan og 

í kjölfar 
breytinganna

Að hlustað sé á 
það sem 
starfsmenn hafa 
að segja

Að fá að taka 
þátt í ferlinu

Að sjá 
ávinning með 
breytingunum

Að stjórnendur séu 
jákvæðir gagnvart 
breytingarferlinu

Að framkvæmd 
breytinganna sé 
raunhæf miðað 
við þá 
starfsmenn sem 
eru til staðar
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4.5 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að athuganir og þýðing sem gerð var á 

aðlögunarkvarða Farrell (2004) sýndi fram á nokkuð góða próffræðilega eiginleika. Það 

gefur til kynna að hægt sé að notast við kvarðann til að meta hvernig aðlögun 

starfsmanna í breytingarferlum sé háttað. Með því að notast við kvarðann væri því hægt 

að grípa inn í með viðeigandi ráðstafanir, allt eftir þeim niðurstöðum sem koma fram 

hverju sinni. Ef nota á kvarðann þá er þó nauðsynlegt að taka út/breyta fyrstu spurningu 

sem tengist þættinum stuðningur við breytingar og sömuleiðis væri ákjósanlegt að 

leggja kvarðann fyrir á ný til að athuga hvort sambærilegar niðurstöður fáist. 

 Hvað varðar frumsamdar spurningar kom í ljós að atriði sem virðast helst hafa 

neikvæð áhrif á aðlögun starfsmanna og ýta undir viðnám þeirra í ferlinu eru ónægar 

upplýsingar, skortur á að hlustað sé á það sem starfsmenn hafa að segja. Misræmi á 

þeim væntingum sem starfsmenn hafa til skipulagsheildarinnar/starfsins og þeirra 

breytinga sem áttu sér stað. Sá tími sem starfsmönnum var gefin til að aðlagast 

breytingunum og hvort stefna skipulagsheildarinnar samræmist hugmyndum 

þátttakenda um hvernig hlutirnir eiga að vera virðist einnig hafa áhrif. Viðhorf 

stjórnenda í ferlinu virðist sömuleiðis hafa töluvert að segja. Sú þjálfun sem 

þátttakendur telja þörf á í kjölfar breytinganna virðist einnig tengjast því hvort þeir telji 

að vel hafi verið staðið að breytingarferlinu eða ekki. En það sem virðist hafa jákvæð 

áhrif á aðlögun eða stuðning starfsmanna við breytingarferlið er meðal annars hvort 

aðilar telji breytingarnar vera skipulagsheildinni til hagsbóta eða ekki.  
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5 Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær settar í samhengi 

við fræðilega umræðu og rannsóknarspurningar. Tilgangur rannsóknarinnar er að leggja 

fram raunvísindaleg gögn á sviði breytingarstjórnunar. Markmið voru tvíþætt, í fyrsta 

lagi að gera fræðilegt yfirlit um breytingarstjórnun. Í öðru lagi að framkvæma rannsókn 

á aðlögun og viðhorfi starfsmanna í kjölfar róttækra breytinga.  

Umræðukafla verður skipt í þrjá undirkafla, fyrst verður umræða um niðurstöður 

aðlögunarkvarða, því næst verður umræða um niðurstöður frumsaminna spurninga og 

eigindlegra viðtala. Svo eru niðurstöður dregnar saman og sett fram myndrænt yfirlit 

um helstu atriði sem fram komu í niðurstöðum rannsóknarinnar sem geta haft að segja 

með viðnám og stuðning starfsmanna í breytingarferlum. Að lokum verður 

takmörkunum rannsóknarinnar gerð skil ásamt möguleika á frekari rannsóknum á 

efninu. 

5.1 Aðlögunarkvarði 

Ekki er hjá því komist að breytingar skipulagsheilda krefjist aðlögunar af hálfu 

starfsmanna (Ashford, 1998; Ashford og Taylor, 1990; Pulakos o.fl., 2000; Farrell, 2004). 

Ýmsar kenningar og líkön hafa verið sett fram hvað það varðar en flest hver hafa komið 

til út frá óformlegum athugunum og fræðigreinum um efnið (Pulakos o.fl., 2000; Farrell, 

2004). Fræðimenn virðast sammála um að huga þurfi betur að hinum mannlega þætti 

breytinga, þeim aðstæðum sem breytingarnar eiga sér stað í og að þörf sé á að 

framkvæma raunvísindalegar athuganir á sviði breytingarstjórnunar í ríkara mæli (sjá 

t.d. í Hiatt og Creasey, 2003; Todnem, 2005; Herold og Fedor, 2008; Burnes, 2011).  

Farrell (2004) hefur framkvæmt rannsóknir á aðlögun starfsmanna og þróað kvarða á 

fimm víddum til þess að meta aðlögun þeirra í kjölfar róttækra breytinga. Í rannsókn 

þessari voru eins og áður hefur verið greint frá fjórtán spurningar af tveimur víddum 

kvarðans þýddar og þær lagðar fyrir. Fyrsta rannsóknarspurning verkefnisins snýr að því 

hvort þáttagreining á þeim spurningum sem þýddar voru fyrir rannsóknina sé í samræmi 

við niðurstöður Farrells.  

Rannsóknarspurningu var svarað játandi í niðurstöðukafla en niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að besta lausnin var þegar tveir þættir voru dregnir út í 
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þáttagreiningu bæði í úrtaki eitt og tvö. Á þátt eitt hlóðust spurningar sem tengjast 

viðnámi gegn breytingum og á þátt tvö spurningar sem tengjast stuðningi við breytingar. 

Niðurstöður eru því í samræmi við það sem fram kom í rannsókn Farrell (2004). Innra 

samræmi heildarkvarðans og þátta var almennt með viðunandi hætti í bæði úrtaki eitt 

og tvö. Hleðsla atriða á þætti, h² og innra samræmi var þó í heildina mun betra í síðari 

fyrirlögn eða úrtaki tvö og í flestum tilfellum einnig betra en var í rannsókn Farrell. 

Fyrirlögn eitt var í raun forathugun á kvarðanum, úrtakið var smátt og valið eftir 

hentugleika. Í kjölfar fyrirlagnar voru gerðar nokkrar breytingar á orðalagi spurninga til 

þess að gera innihald þeirra skýrara, svarmöguleikum var einnig breytt og þeir hafðir í 

samræmi við það sem gert var í rannsókn Farrell. Breytingar þessar voru gerðar með 

það að leiðarljósi að bæta réttmæti kvarðans. Í úrtaki tvö voru niðurstöður eins og áður 

segir töluvert meira sannfærandi en í úrtaki eitt, þar voru fleiri þátttakendur og 

skipulagsheildir voru valdar með handhófskenndum hætti sem aukið getur á 

alhæfingagildi niðurstaða. Hægt að gera ráð fyrir að þær breytingar sem gerðar voru á 

spurningum í kjölfar fyrstu fyrirlagnar hafi í raun bætt kvarðann.  

Niðurstöður benda til þess að hægt sé að nota kvarðann til þess að meta aðlögun 

starfsmanna í kjölfar breytinga. En ákjósanlegt er þó að leggja hann fyrir aftur til að 

meta hvort sömu niðurstöður fáist, einnig er þörf á að huga að þeirri spurningu sem 

kom illa út í úrtaki tvö. 

5.2  Frumsamdar spurningar og eigindleg viðtöl 

Í því hraða og margbreytilega nútímasamfélagi sem við búum nú við standa 

skipulagsheildir í auknu mæli frammi fyrir breytingum sem ekki er hægt að sjá fyrir 

(Ansoff og McDonnell, 1990). Rannsóknir hafa sýnt fram á að í allt að 80% tilfella 

misheppnist breytingarferli skipulagsheilda (sjá t.d. Pritchett, 1985; Kotter, 1996; Hiatt 

og Creasey, 2003; Todnem, 2005; Herold og Fedor, 2008; McClellan, 2011). Eins og áður 

hefur verið nefnt telja hinir ýmsu fræðimenn að huga þurfi betur að hinum mannlega 

þætti breytinga til þess að auka líkur þess að breytingarferli gangi sem skyldi (sjá t.d. 

Kotter og Cohen, 2002; Hiatt og Creasey, 2003; Herold og Fedor, 2008) 

Þær frumsömdu spurningar sem notast var við í rannsókninni voru gerðar út frá 

lestri höfundar á rannsóknum og fræðiritum um atriði sem talin eru geta haft áhrif á 

stuðning- og viðnám starfsmanna í breytingarferlum. Helstu atriði tóku á þáttum sem 
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snúa að upplýsingamiðlun, þjálfun, samræmi væntinga og gilda starfsmanna 

annarsvegar og skipulagsheildar hinsvegar, ásamt þátttöku starfsmanna í ferlinu. 

Niðurstöður eigindlegra viðtala sem rannsakandi tók voru að mestu í samræmi við 

ofantalin atriði. Í þeim kom fram mikilvægi upplýsingamiðlunar, þátttöku starfsmanna í 

ferlinu, að tekið sé mark á viðhorfum starfsmanna, að starfsmenn fái viðeigandi þjálfun í 

kjölfar breytinga og að starfsmenn hafi vitneskju um stefnu skipulagsheildarinnar ásamt 

skammtíma- og langtímamarkmiðum hennar. Frumsamdar spurningar voru yfirfarnar í 

kjölfar niðurstaða eigindlegra viðtala og þær lítillega bættar í samræmi við það sem þar 

kom fram. 

 Önnur rannsóknarspurning verkefnisins snýr að því hvort viðhorf starfsmanna 

gefa til kynna að farið sé eftir helstu fræðum breytingarstjórnunar í breytingarferlum. 

Rannsóknarspurningunni var svarað játandi í niðurstöðukafla en út frá niðurstöðunum 

var ályktað að farið hafi verið eftir fræðum breytingarstjórnunar sem frumsamdar 

spurningar tóku á, allavega að einhverju leyti. Svör þátttakenda sveifluðust þó töluvert í 

flestum spurningunum. Í spurningunni um hvort aðilar hafi fengið að taka þátt í ferlinu 

kom þó skýrt fram að flestir höfðu fengið tækifæri til þess í einhverri mynd. Flestir 

virtust einnig hafa fengið upplýsingar um nýjar starfsaðferðir í kjölfar breytinga og 

meirihluti þátttakenda töldu yfirmenn sína hafa jákvætt viðhorf til breytinganna. 

Augljóslega er þó hægt að gera betur, enda töldu flestir þátttakendur að illa hafi verið 

staðið að breytingarferlinu í heild sinni. 

Þegar fylgni milli spurningar um hvort þátttakendur hafi talið að vel hafi verið 

staðið að breytingarferlinu var skoðuð við aðrar spurningar í frumsamda listanum kom í 

ljós að sterk jákvæð fylgni var við sex aðrar spurningar. Atriði sem virðast því hafa áhrif á 

það hvort þátttakendur telja að vel hafi verið staðið að breytingarferlinu eða ekki er í 

fyrsta lagi hvort greint hafi verið frá nýjum starfsaðferðum/verkferlum eða ekki í kjölfar 

breytinga. Í öðru lagi hvort boðið sé upp á viðeigandi þjálfun, í þriðja lagi hvort 

breytingar séu í samræmi við þær væntingar sem aðilar hafa til starfs 

síns/skipulagsheildar. Í fjórða lagi hvort nægjanlegar upplýsingar hafi verið veittar í 

ferlinu, í fimmta og sjötta lagi hvort stefna og framtíðarsýn skipulagsheildar sé í 

samræmi vð hugmyndir þátttakenda um hvernig hlutirnir eiga að vera. 
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Þriðju rannsóknarspurningu verkefnisins var svarað játandi í niðurstöðukafla en 

hún snýr að því hvort samband sé á milli spurninga í aðlögunarkvarða annarsvegar og 

frumsaminna spurninga hinsvegar. En niðurstöður sýndu meðal annars að fjórar 

frumsamdar spurningar höfðu sterka jákvæða fylgni við þáttinn viðnám gegn 

breytingum. Í fyrsta lagi virðist samræmi breytinga og væntinga þátttakenda til starfs 

síns og skipulagheildar hafi áhrif á það hvort þeir sýni breytingarferlinu viðnám. Í öðru 

lagi virðist það hvort samstarfsfólk fái nægan tíma til að aðlagast breytingunum eða ekki 

hafa áhrif á hvort þátttakendur sýni breytingarferlinu viðnám. Í þriðja lagi var jákvæð 

fylgni milli þess hvort þátttakendur töldu vera vel staðið að breytingarferlinu eða ekki og 

þáttsins viðnám gegn breytingum. Loks virðist það hvort stefna skipulagsheildarinnar 

samræmist hugmyndum þátttakenda einnig hafa áhrif á það hvort þátttakendur sýni 

breytingarferlinu viðnám eða ekki. 

 Fjórða rannsóknarspurning verkefnisins snýr að því hvað þátttakendur hafa 

einna helst að segja um upplifun sína í ferlinu. Niðurtöður voru í miklu samræmi við þau 

atriði sem fram komu í eigindlegum viðtölum. Einna helst kom fram að þátttakendur 

töldu þörf á betra aðgengi að upplýsingum í breytingarferlinu. Einnig kom fram 

mikilvægi þess að hlustað sé á starfsmenn svo þeir upplifi að tekið sé mark á því sem 

þeir hafa fram að leggja. Sömuleiðis virtust þátttakendur meta það að fá að taka þátt í 

breytingarferlinu með einhverjum hætti og augljós vilji var fyrir því að ávinningur, 

markmið og áhrif breytinganna sé augljós frá upphafi, en þátttakendur töldu oft á tíðum 

skort hvað það varðar. Viðhorf stjórnenda gagnvart breytingarferlinu virtist skipta marga 

þátttakendur töluverðu máli en fram kom að mikilvægt sé að stjórnendur séu jákvæðir 

gagnvart breytingunum og sýni fram á gott fordæmi í ferlinu. 

Niðurstöður frumsaminna spurninga og eigindlegra viðtala voru í megindráttum í 

miklu samræmi við það sem fram hefur komið í fræðum breytingarstjórnunar. Kotter 

(1996) nefnir til að mynda að mikilvægt sé að veita starfsmönnum viðeigandi 

upplýsingar svo þeir skynji þörfina fyrir breytingar og þann ávinning sem þær eiga bera 

með sér. En mikilvægi upplýsingamiðlunar kom sterkt fram í frumsömdum spurningum 

og eigindlegum viðtölum. Enda getur gott upplýsingaflæði dregið úr áhyggjum 

starfsmanna í breytingarferlinu (Frumkin, 2004).  
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Hiatt (2006) hefur fjallað um nauðsyn þess að starfsmenn fái viðeigandi þjálfun 

til að geta tileinkað sér nýja hæfni sem þörf er á í kjölfar breytinga. Samkvæmt 

niðurstöðum virðist það einnig hafa verið mörgum þátttakendum hugleikið.  

Denison og Mishra (1989) hafa fjallað um að sameiginlegt gildismat starfsmanna 

og skipulagsheildar geti aukið skuldbindingu starfsmanna og aðlögun þeirra að 

breytingum. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að væntingar sem þátttakendur 

hafa til starfs síns og skipulagsheildar og hvort breytingarnar séu í samræmi við þær 

hugmyndir sem þeir hafa um skipulagsheildina hafi í raun áhrif á hvort þeir sýni 

breytingarferlinu viðnám eða ekki. Sem mögulega getur tengst þeirri skuldbindingu sem 

starfsmenn sína skipulagsheildinni og breytingarferlinu.  

Í bæði niðurstöðum eigindlegra viðtala og frumsaminna spurninga kom í ljós 

mikilvægi þess að starfsmenn fái tækifæri til að taka þátt í breytingarferlinu með 

einhverjum hætti. Kotter og Cohen (2002) telja þátttöku starfsmanna í ferlinu einnig 

mikilvæga og geta haft mikið að segja um hvort starfsmenn séu tilbúnir að breyta atferli 

sínu í samræmi við þær breytingar sem eiga sér stað og tileinka sér jákvætt viðhorf í 

breytingarferlinu.  

Flestir þátttakendur töldu stjórnendur jákvæða gagnvart breytingarferlinu. Í 

opnum hluta frumsamda spurningalistans bar þó á að neikvæðni stjórnenda og 

óviljugleiki þeirra til að takast á við breytingarnar á einhverju stigi breytingarferilsins hafi 

haft mikil áhrif á starfsmenn og jafnvel orðið til þess að þeir hafi hugleitt að segja upp 

starfi sínu. En samkvæmt rannsóknum Hiatt og Creasey (2003) kom fram að stjórnendur 

tali oft á móti breytingunum sem getur orðið til þess að starfsmenn missi áhugann á 

starfi sínu og jafnvel hætti. Því virðist viðhorf stjórnenda geta haft töluvert að segja um 

viðhorf starfsmanna í ferlinu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda einna helst til þess að þær spurningar sem 

þýddar voru úr aðlögunarkvarða Farrell (2004) sé hægt að nota sem mælitæki til að 

meta aðlögun starfsmanna í kjölfar róttækra breytinga. Einnig komu fram í viðhorfum 

þátttakenda mikilvæg atriði sem vert er að hugsa um í breytingarferlum, sérstaklega þar 

sem flestir þátttakendur töldu að ekki hafi verið staðið vel að breytingarferlinu í heild 

sinni. Eitthvað virðist því vera ábótavant í breytingarferlinu hið minnsta að mati sumra 

þátttakenda í rannsókn þessari. Eins og nefnt hefur verið virðast breytingarferli oft á 
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tíðum ekki ganga sem skyldi og talið er að bæta þurfi hinn mannlega þátt breytinga. Því 

getur verið sérstaklega mikilvægt að skoða nánar viðhorf starfsmanna í ferlinu. 

Rannsakandi útbjó myndrænt yfirlit (sjá mynd sautján) út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar um atriði sem geta haft áhrif á stuðning og viðnám starfsmanna í 

breytingarferlum. 

 

Mynd 17. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

Viðnám gegn breytingum

Stuðningur við breytingar

Starfsmenn- viðbrögð
●Að sjá tækifæri sem felast í 
 breytingunum

●Lausnaleit- finna lausnir á 
vandamálum
●Sjá ávinning og tilgang    
 breytinganna

●Koma með nýjar hugmyndir í 
tengslum við ferlið
●Væntingar í samræmi við stefnu 
skipulagsheildar
●Koma með hugmyndir ferlinu til 
stuðnings

Starfsmenn- viðbrögð
● Áhyggjur af afleiðingum 
breytinga
● Vilji til að hætta vegna breytinga
● Reyna vera ekki of tengdur 
skipulagsheildinni vegna 
breytinga
● Gagnrýna breytingarnar
● Óvissa/hræðsla um áhrif 
breytinga á starfsmenn
● Fjarlægja sig smá saman frá 
skipulagsheildinni

Aðkoma stjórnenda
●Halda góðu upplýsingaflæði fyrir-, 
meðan- og eftir innleiðingu
●Gera starfsmönnum kleift að taka 
þátt í ferlinu
●Hlusta á það sem starfsmenn hafa 
að segja
●Hafa skýra stefnu og markmið
●Sýna fram á ávinning og nauðsyn 
breytinga
●Stjórnendur sýni gott fordæmi og 
séu jákvæðir gagnvart 
breytingunum
●Að gefa starfsmönnum viðeigandi 
þjálfun og fræðslu í kjölfar 
breytinganna

Aðkoma stjórnenda
●Ónægar upplýsingar
●Ekki tekið mark á því sem 
starfsmenn hafa að segja
●Tilgangur og ávinningur 
breytinga ekki skýr
●Stefna og markmið óljós
●Starfsmönnum ekki gefin nægur 
tími til að aðlagast 
breytingunum.
●Neikvæðni stjórnenda gagnvart 
ferlinu
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5.3 Takmarkanir rannsóknar og frekari rannsóknir á efninu 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast einna helst í hversu fáir þátttakendur voru, sú 

staðreynd dregur töluvert úr alhæfingagildi megindlegra niðurstaða. Einnig hefði verið 

hægt að bæta þær aðferðir sem notaðar voru til þess að velja þátttakendur en það hefði 

sömuleiðis aukið á alhæfingagildi niðurstaða. Hversu ójafnt hlutfall kynja var í öðru 

úrtaki rannsóknarinnar getur sömuleiðis hafa haft eitthvað að segja, en ekki voru gerðar 

sérstakar athuganir til að athuga mun á milli kynja sökum þess.  

Aðlögunarkvarði kom nokkuð vel út í úrtaki tvö en eitt atriði á þætti tvö er þó 

varhugavert. Ef nota ætti kvarðann væri ákjósanlegt að leggja hann fyrir aftur til að 

athuga hvort sömu niðurstöður fáist. Þá væri æskilegt að notast við stærra úrtak, jafnara 

kynjahlutfall og velja úrtak með handhófskenndum hætti. Einnig þyrfti að skoða þýðingu 

og orðalag umrædds atriðis betur ef það er á annað borð haft með.  

Spurningarlistinn sem hér var notaður er sjálfsmatskvarði en hinar ýmsu villur 

geta haft áhrif þegar notaðir eru sjálfsmatskvarðar. Til að mynda miðleikaáhrif (leniency 

error) þar sem þátttakandi metur atriði sem honum tengist vægar eða harðar en raunin 

er. Miðsækni (central tendency error) á við um þegar þátttakendur svara síður 

jaðarvalmöguleikum og velja heldur hlutlausa svarmöguleika. Einnig getur komið upp 

tilhneiging þátttakenda til að vera sammála staðhæfingum (acuiescence). Sömuleiðis 

geta komið upp geislabaugsáhrif (halo effect) þar sem þátttakandi hefur tilhneigingu til 

að meta eigin frammistöðu í svörum sínum (Þorlákur Karlsson, 2003). Í úrtaki tvö var 

notast við fimmpunkta tíðnikvarða í spurningum um aðlögun þátttakenda til þess að 

gefa þátttakendum færi á að huga vel að hverju atriði og gefa þannig nákvæmari svör. 

Tilgangur þess var að draga úr skekkjum sem komið geta til þegar notaðir eru 

sjálfsmatskvarðar. Í fyrsta úrtaki var þó notast við fimm punkta Likert skala og eins í 

þriðja hluta spurningalistans, því eru líkur á að matsvillur eins og hér hefur verið lýst hafi 

átt sér stað í báðum tilfellum. Þó er hægt að áætla að sú tegund kvarða sem notuð var í 

úrtaki tvö hafi mögulega dregið úr slíkum villum. 

 Rannsakandi reyndi að vera eins hlutlægur og hægt var í viðtölum og greiningu 

gagna, en gildismat rannsakanda getur þó alltaf haft eitthver áhrif á niðurstöður og því 

alls ekki hægt að segja að hægt sé að alhæfa þær niðurstöður. Rannsakandi reyndi 

einnig að skrá ferlið samviskusamlega en reynsluleysi rannsakanda hvað varðar 
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eigindleg viðtöl getur þó hafa haft áhrif í ferlinu og á niðurstöðurnar sjálfar. Það að ekki 

hafi verið fleiri en einungis tveir viðmælendur getur sömuleiðis veikt niðurstöður 

eigindlega hluta rannsóknarinnar.  

Gott væri eins og áður segir að leggja aðlögunarkvarða aftur fyrir til að athuga betur 

áreiðanleika hans og bæta þýðingu á þeirri spurningu sem kom hér illa út. Sömuleiðis 

væri áhugavert að leggja listann fyrir aftur ásamt völdum frumsömdum spurningum. Að 

lokum tel ég sérstaklega spennandi að leggja aðlögunarkvarða Farrell í heild sinni fyrir til 

að athuga hvort niðurstöður séu samræmi við niðurstöður hans. Þar sem í 

heildarkvarðanum er tekið á fleiri atriðum en einungis stuðningi- og viðnámi gegn 

breytingum. 
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6 Lokaorð 

Þegar kom að því að velja rannsóknarefni fyrir verkefnið reyndist þrautinni þyngra að ná 

lendingu, enda ansi margir spennandi valkostir til að velja úr. Loks þegar efnistök voru 

ákveðin tók ekki auðveldara verk við en það var að afmarka sig. Höfundur hafði þó 

sérstakan áhuga á breytingarstjórnun og í kjölfar lesturs á rannsóknum og fræðiritum 

um efnið var höfundi ljóst að breytingarferli ganga í ótal mörgum tilfellum ekki eins og 

til var ætlast. Að huga að mannlega þætti breytinga og þeim aðstæðum sem ríkjandi eru 

hverju sinni virtist hafa töluvert að segja að mati fræðimanna, einnig töldu sumir að 

skortur sé á raunvísindalegum rannsóknum á sviði breytingarstjórnunar. Höfundur fór 

því fullur af eldmóði af stað til að reyna leggja sitt af mörkum hvað þetta varðar, en 

rakst þó á ýmsar hindranir á leið sinni. Það sem var einna helst til trafala var hve illa gekk 

að fá leyfi til að leggja spurningalistann fyrir en allt hófst þetta á endanum þó 

ákjósanlegra hefði verið að fá fleiri þátttakendur í rannsóknina. Niðurstöður voru á 

margan hátt í samræmi við það sem fram hefur komið í rannsóknum og fræðiritum um 

efnið. Afurð verkefnisins er einna helst að niðurstöður gáfu til kynna að hægt sé að nota 

þær spurningar í aðlögunarkvarða Farrell sem hér voru þýddar til að meta aðlögun 

starfsmanna í kjölfar breytinga. Einnig komu fram ýmis áhugaverð atriði sem 

þátttakendur töldu mikilvæg í ferlinu og vert er að huga vel að í breytingarferlum.  

Sú vinna sem lögð hefur verið í verkefni þetta hefur verið afar krefjandi en einna 

helst skemmtileg og lærdómsrík, bæði hvað varðar lestur á hinum ýmsu rannsóknum og 

fræðiritum um efnið, en einnig út frá rannsóknarvinnunni og greiningunni sjálfri. 

Höfundur telur sig í kjölfarið hafa komist aðeins nær sannleikanum um þætti sem hafa 

jákvæð og neikvæð áhrif í breytingarferlum og vonandi kemur verkefni þetta einhverjum 

til góða sem er að læra um- eða standa í breytingarferlum skipulagsheilda.    

 

 

 

 

 



 

104 

7 Heimildarskrá  

Ansoff, I. og McDonnell, E. (1990). Implementing Strategic Management (2. útgáfa). New 

Jersey: Prentice Hall. 

Armstrong-Stassen, M. (2002). Designated redundant but escaping lay-off: A special 
group of layoff survivors. Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 75, 1−13. 

Ashford, S. J. (1988). Individual strategies for coping with stress during organizational 
transitions. Journal of Applied Behavioural Science, 24, 19-36. 

Ashford, S. J. og Taylor, M. S. (1990). Adaptation to work transitions: An integative 
approach. Research in Personnel and Human Resources Management, 8, 1-41. 

Árni Guðmundsson o.fl. (2012). Ákall um aðkomu að skólamálum í Hamraskóla og 
Húsaskóla í Reykjavík. Sótt 2. október 2012 af www.ibuarsamtok.com/wp-
content/uploads/2012/02/15_02_AKALL_Hamra_Husaskoli.pdf. 

Bridges, W. (2009). Managing Transitions: Making The Most of Change (3. útgáfa). 
Cambridge: Da Capo Press. 

Burnes, B. (2004a). Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal. 
Journal of Management Studies. 41, 977-1002. 

Burnes, B. (2004b). Managing Change (4. útgáfa). Harlow: Pearson Education Limited. 

Burnes, B. (2011) Introduction: Why Does Change Fail, and What Can We Do About It? 

Journal of Change Management, 11 (4) 445-450.  

Campell, J. P., McCloy, R. A., Oppler, S. H. og Sager, C. E. (1993). A 

theory of performance. Í Schmitt, N. og Borman, W. C. (Ritstj.), Personnel 

selection in organizations (bls. 35-70). San Francisco: Jossey-Bass. 

Campell, J. P. (1999). The definition and measurement of performance in the new age. Í 
Ilgen, D. R. og Pulakos, E. D. (Ritstj). The changing nature of performance: 
Implications for staffing, motivation and development (bls 399-429). San 
Francisco: Jossey-Bass.   

Carnall, C. A. (2007). Managing Change in Organizations (5. útgáfa). Harlow: Prentice 
Hall. 

Denison, D. R. (1984) Bringing corporate culture to the bottom line. Organizational  

Dynamics, 13 (2), 4-22. Sótt 15. Júlí 2012 af 
www.denisonconsulting.com/sites/default/files/documents/resources/denison
-1984-culture-bottom-line_0.pdf. 

Denison, D. R. og Mishra, A. K. (1989). Organizational Culture and Organizational 
Effectiveness: A Theory and Some Preliminary Empirical Evidence. Academy of 



 

105 

Management Proceedings, 168-172. Sótt 15. júlí 2012 af www. 
denisonconsulting.com/sites/default/files/documents/resources/denison-
1989-preliminary-evidence_0.pdf. 

Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson. (2005). Gagnavinnsla í SPSS. Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Einar Guðmundsson (2005-2006). Þýðing og staðfærsla sálfræðilegra prófa. 

Sálfræðiritið- Tímarit Sálfræðingafélags Íslands, 11, 23-37. 

Farrell, D. (1983). Exit, voice, loyalty and neglect as responses to job dissatisfaction: A 

multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 26, 596-607.  

Farrell, S. (2004). Adaption to organizational change. Óbirt doktorsritgerð. Háskólinn í 

British Columbia.  

Freeman, S. F. (1999). Identity maintenance and adaption: A multilevel analysis of 

response to loss. Research in Organizational Behavior, 21, 247-294.  

Frumkin, P. (2004). Making Public Sector Mergers Work: Lessons Learned. Arlington: 
IBM center for the business of goverment, 1-29. 

Galpin, T. J. (1996). The Human side of change: A Practical guide to 

organization redesign. San Francisco: Jossey – Bass Inc. 

Gephart, R. P. (2004). Qualitative Research and Academy of Management Journal. 

Academy of Management Journal, 47(4). 454-462.  

Guimaraes, T. og Armstrong, C. (1998) Empirically testing the impact of change  

management effectiveness on company performance, European Journal of 
Innovation Management,  1(2), 74–84. 

Hayes, J. (2002). The Theory and Practice of Change Management. (2. útgáfa). New York: 
Palgrave. 

Heifetz, R. og Linsky, M. (2002). Leadership on the line. Staying alive through the dangers 

of leading. Boston: Harvard Business School Press. 

Hellriegel, D. & Slocum, J. W. (2007). Organizational behavior.  (11. útg.). Ohio: South-
Western, Thomson Learning. 

Herold, D. M. og Fedor, D. B. (2008). Change The Way you Lead Change: Leadership 
strategies that really work. Palo Alto: Stanford University Press. 



 

106 

Hesketh, B. og Neal, A. (1999). Technology and performance. Í Ilgen, D. R. og Pulakos, E. 

D. (Ritstj). The changing nature of performance:Implications for staffing, 

motivation and development (bls 21-55). San Francisco, CA: Jossey-Bass.   

Hiatt, J. M. og Creasey, T.  J. (2003). Change Management: The People Side of Change. 
Loveland: Prosci Research. 

Hiatt, J. M. (2006). ADKAR: How to implement successful change in our personal lives and 
professional careers. Colorado: Prosci Learning Center Publications. 

Huczynski, A. og Buchanan, D. (2001). Organizational Behaviour (4. útgáfa). London: 
Prentice Hall.  

Hughes, M. (2011). Do 70 Per Cent of all Organizational Change Initatives Really Fail? 
Journal of Change Management, 11 (4), 451-464. 

Jashapara, A. (2004). Knowledge management: An intergrated approach. New York: 
Prentice Hall. 

Johnson, R. B. og Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research 
paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33 (7), 14-26. 

Jón Torfi Jónasson. (2011). Umsögn Menntavísindasviðs HÍ um tillögur starfshópar um 
greiningu tækifæra til samreksturs og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla og 
frístundaheimila. Sótt 30. september 2012 af 
www.reykjavik.is/Portaldate/1/Resources/menntarad/fylgiskjol/menntavisind
asvid_hi_2.pdf. 

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Pucik, V. og Welbourne, T. M. (1999). Managerial coping 
with organizational change: A dispositional perspective. Journal of Applied 
Psychology, 84, 107-1022.  

Kanfer, R. og Ackerman, P. L. (1996). Self-regulatory skills perspective to reducing 
cognitive interference. Í Sarason, I., Pierce, G. og Sarason, B. (Ritstj.), Cognitive 
interference: Theory, methods and findings. New York: Laerence Erlbaum 
Associates. 

Katrín Jakobsdóttir og Karitas H. Gunnarsdóttir, 2011. Bréf Borgarstjórinn í Reykjavík. 
Sótt 30. september, 2012 af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-
pdf/Bref_Borgarstjorinn-i-Reykjavik.pdf. 

Kavanagh, M. H. og Ashkanasy, N. M. (2006). The Impact of Leadership and Change 
Management Stragegy on Organizational culture and Individual Acceptance of 
Change during a Merger. British Journal of Management, 17 (1), 81-103.  

King, N. og Anderson, N. (1995). Innovation and Change in Organisations. London:  
Routledge. 



 

107 

Klehe, U. C., Zikic, J., Annelies, E. M., Vianen, V. og Pater, I. E. (2011). Career adaptability, 
turnover and loyalty during organizational downsizing. Journal of Vocational 
Behavior, 79, 217-229.  

Kotter, J. P. (1990). A force for change: How leadership differs from 

management. New York: Free Press. 

Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 

 

Kotter, J. P. (1998). Winning at Change. Leader to Leader Journal, 10, 27-33. 

Kotter, J. P. og Cohen, D. S. (2002). The Heart of Change. Real–Life Stories 

of How People Change their Organizations. Boston: Harvard Business School 
Press. 

Kristín Jóhannesdóttir. (2012). Undirbúningur stjórnkerfisbreytinga á Akureyri og í 
Reykjavík: Verkefnamat. Óbirt Lokaverkefni til MPA gráðu: Háskóli Íslands, 
Félagsvísindasvið. 

Kvale, S. (1996). Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. London: 
Sage. 

Larkin, T. J. og Larkin, S. (1994). Communicating Change: How to win employee support 
for new business directions. McGraw- Hill, New York. 

Leifur Eysteinsson. (2008). Sameining ríkisstofnana. Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. 
Sótt 15.júlí 2012 af 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/Sameining_rikisstofana.pdf 

Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: Harper & Row. 

Marta Dögg Sigurðardóttir o.fl. (2011). Menntaráð Reykjavíkur. Sótt 2. október. 2012 af 
http://si.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=11951. 

McClellan, J. G. (2011). Reconsidering Communication and the Discursive Politics of 
Organizational Change. Journal of Change Management, 11 (4), 465-480. 

Metha, A. (2009). Organisation Development: Principles, Process and Performance. New 
Dehli: Global India Publications. 

Moffatt, S., White, M., Mackintosh, J. og Howel, D., (2006). Using quantitative and 
qualitative data in health services research- what happens when mixed method 
findings conflict? BMC Health Service Research. Sótt 23. október 2012 af 
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/6/28. 

Murphy, P. R og Jackson, S. E. (1999). Managing work role performance: Challenges for 
twenty-first-century organizations and their employees. Í Ilgen, D. R. og Pulakos, 
E. D. (Ritstj.), The changing nature of performance: Implications for staffing, 
motivation and development. (bls. 325-365). San Francisco: Jossey-Bass.  

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/Sameining_rikisstofana.pdf


 

108 

Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. A step by step guide to data analysis using SPSS 
for windows. (2. útgáfa). Berkshire: McGraw-Hill Education. 

Palmer, B., Walls, M., Burgess, Z. og Stough, C. (2000). Emotional intelligence and 
effective leadership. Leadership and Organization Development Journal, 22, 5-11.  

Palmer, B.  (2003). Making change work: Practical Tools for Overcoming Human 
Resistance to Change. Wisconsin: ASQ Quality Press. 

Pritchett, P. (1985). After the Merger: Managing the Shockwaves. Homewood: Dow 
Jones-Irwin. 

Probst, T. M. (2003). Exploring employee outcomes of organizational restructuring: A 
Solomon four-group study. Group & Organization Management, 28, 416−439. 

Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A. og Plamondon, K. E. (2000). Adaptability in the 
workplace: Development of a taxonomy of adaptive performance. Journal of 
Applied Psychology, 85, 612-624.  

Raelin, J. D. Og Cataldo, C. G. (2011). Whither Middle Management? Empowering 
Interface and the Failure of Organizational Change. Journal of Change 
Management, 11 (4), 481-507.  

Reeves og Deimler (2011 júlí- ágúst). Adaptability: The New Competitive Advantage. 
Harvard Business Review, 135-141. Sótt 1. Júní 2012 af http://www.general-
files.com/download/gs4a7dfc8bh32i0/HBR%20Article%20Adaptability%20the
%20new%20competitive%20advantage%202012.pdf.html. 

Reykjavíkurborg (2011a). Greining tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar 
leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila. (Skýrsla starfshóps). Reykjavík: 
Reykjavíkurborg. Sótt 2. október 2012 af 
http://reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/Skóla_og_fristundasvid/skjol/Starf
shopur_um_greiningu_taekifaera_lokaskyrsla_28._feb.pdf. 

Reykjavíkurborg (2011b). Borgarstjórnarfundur 19. apríl 2011. Sótt 2. október 2012 af 
http://www.reykjavik.is/deskotpdefult.aspx/tabit-242/1796_read-
27206/4398_view-711/1796_page-4/. 

Ríkisendurskoðun (2010a). Landið sem eitt skattaumdæmi. (Sameining í ríkisrekstri 
nr.1) Sótt 1. október 2012 af 
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Skattumdaemi_Sa
meiningarskyrsla_02.pdf. 

Ríkisendurskoðun. (2010b). Myndun Þjóðskrár Íslands. (Sameining í ríkisrekstri nr. 2) 
Sótt 1. október 2012 af 
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Thjodskra.pdf. 

Ríkisendurskoðun (2010c) Eitt félag um flugleiðsögu og flugvallarrekstur. (Sameining í 
ríkisrekstri nr. 3) Sótt 1. október 2012 af 
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/isavia_sameining.pdf. 

http://www.general-files.com/download/gs4a7dfc8bh32i0/HBR%20Article%20Adaptability%20the%20new%20competitive%20advantage%202012.pdf.html
http://www.general-files.com/download/gs4a7dfc8bh32i0/HBR%20Article%20Adaptability%20the%20new%20competitive%20advantage%202012.pdf.html
http://www.general-files.com/download/gs4a7dfc8bh32i0/HBR%20Article%20Adaptability%20the%20new%20competitive%20advantage%202012.pdf.html
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Skattumdaemi_Sameiningarskyrsla_02.pdf
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Skattumdaemi_Sameiningarskyrsla_02.pdf
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Thjodskra.pdf
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/isavia_sameining.pdf


 

109 

Ríkisendurskoðun (2011a) Innanríkisráðuneytið. (Sameining í ríkisrekstri nr. 4) Sótt 1. 
október 2112 af 
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/samein_innanrikis
raduneyti.pdf. 

Ríkisendurskoðun (2011b). Velferðaráðuneyti.  (Sameining í ríkisrekstri nr. 5).  Sótt 1. 
október 2112 af  
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/samein_velferdarraduneyti.
pdf. 

Ríkisendurskoðun (2011c). Embætti landslæknis. (Sameining í ríkisrekstri nr. 6). Sótt 1. 
október 2012 af 
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/Landlaeknir3.pdf. 

Savickas, M. L. (1997). Constructivist Career Counseling: Models and Methods. Í 
Neimeyer, R. og Neimeyer, G. (Ritstj.). Advances in personal counstruct 
psychology, (4. Bindi) (bls. 149-182). Greenwich. JAI Press. 

Sigurgrímur Skúlason (2005). Hvernig á að mæla hugarsmíðar með erlendum 
mælitækjum: Þýðing og staðfærsla á spurningalistum og prófum. Tímarit um 
menntarannsóknir, 2, 69-81. 

Sigurlína Davíðsdóttir (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 
Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði 
og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 219-236). Akureyri: Háskólinn á 
Akureyri. 

Sirkin, H. L., Keenan, P. og Jackson, A. (2005). The Hard Side of Change Management. 
Harvard Business Review, 83 (10), 108-118. 

Strauss, A. L. og Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Rechniques and 
Procedures for Developing Grounded Theory. (2. útgáfa). Thousand Oaks, London: 
Sage. 

Strebel, P. (1996). Why do Employees resist Change? Harvard Business Review/Safnrit: 
Change 1998, Maí - Júní. 

Ströh, U. M. og Jaatinen, M. (2001). New approaches to communication management for 
transformation and change in organisations.  Journal of Communication 
Management, 6 (2), 148-165. 

Suddaby, R. (2006). From the editors: What grounded theory is not. Academy of 
Management Journal, 49(4), 633-642. 

Taylor, S. J. og Bogdan, R. (1998). Introduction to Qualitative Research Methods: A 
Guidebook and Resource (3. útgáfa). New York: John Wiley & sons. 

Todnem, R. (2005). Organisational Change Management: A Critical Review. Journal of 
Change Management, 5 (4), 369-380.  

Todnem, R. (2010). 10 Years On. Journal of Change Management, 10 (1), 1-3.  

http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/samein_innanrikisraduneyti.pdf
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/samein_innanrikisraduneyti.pdf
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/samein_velferdarraduneyti.pdf
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/samein_velferdarraduneyti.pdf
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/Landlaeknir3.pdf


 

110 

Vakola, M., Tsaousis, I. og Nikolaou, I. (2004). The role of emotional intelligence and 
personality variables on attitudes toward organisational change. Journal of 
Managerial Pscyhology, 19 (2), 88-110. 

Þorlákur Karlsson. (2003). Uppbygging, orðalag og hættur. Í Sigríður Halldórsdóttir og 
Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum (bls. 331-356). 

Þórey Ingveldur Guðmundsdóttir. (2007). Sameining ríkisstofnana árin 2000-2005. 

Óbirt meistaraprófsritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild.   

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2003). Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í 
Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði 
og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 51-66). 

Ægisdóttir, S., Gerstein, L. H. og Cinarbas, D. C. (2008). Methodological issues in cross-
cultural conseling research: Equivalence, bias and translations. The Counseling 
Psychologist, 36, 188-219. 

 

 

 

 

 

 

  



 

111 

Viðauki 1 Spurningarkönnun 

Opnun  

Kæri þátttakandi, 

Eftirfarandi könnun er hluti af meistaraverkefni mínu í mannauðstjórnun við Háskóla 

Íslands. Þátttaka þín hefur mikið gildi í rannsókn minni, ég væri því afar þakklát ef þú 

gefur þér tíma til að svara eftirfarandi spurningum.  

 

Þátttakendur rannsóknar eru starfsmenn sem starfa hjá fyrirtæki/stofnun sem hefur 

gengið í gegnum eina eða fleiri af eftirfarandi breytingum á síðustu þremur árum. 

-Skipulagsbreytingar t.d eitthvað af eftirfarandi:  

-Breytingar/endurskipulagning á vinnuskipulagi, vinnuferlum, hugmyndafræði,    

  staðsetningu stofnunar/fyrirtækis, niðurskurður, nýir stjórnendur, innleiðing á nýju    

  tölvukerfi. 

-Samruni (við aðrar stofnun/fyrirtæki) 

-Sameiningar deilda 

 

Um nokkuð stutta könnun er að ræða en áætlað er að það taki ekki meira en 10 mínútur 

að svara henni. Spurningar eru samtals 35 og skiptast í þrjá hluta. Vinsamlega merktu 

við þá svarmöguleika sem passa best við þig.  

 

Fullum trúnaði er heitið og ekki er hægt að rekja svör einstaka þátttakenda með neinum 

hætti. Upplýsingar um fyrirtæki/stofnanir koma hvergi fram í verkefninu sjálfu. Öllum 

gögnum verður sömuleiðis eytt eftir greiningu. Ef eitthvað vefst um fyrir þér eða þú 

hefur spurningar varðandi könnunina, ekki hika við að hafa samband (ruv1@hi.is) 

 

Með fyrirfram þökk og bestu kveðju, 

 

Rut Vilhjálmsdóttir 
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Hluti I 

Bakgrunnsspurningar 

1. Hvert er kyn þitt? (karl, kona) 

2. Hver er aldur þinn? (25 ára eða yngri, 26-35 ára, 36-45 ára, 46-55 ára, 56 ára eða 

eldri) 

3. Starfar þú hjá: (ríkinu, sveitarfélagi, einkafyrirtæki). 

4. Hve lengi hefur þú starfað hjá fyrirtækinu/stofnuninni? (1-3 ár, 4-6 ár, 7-10 ár, 

10-15 ár, lengur en 15 ár) 

5. Ertu í stjórnunarstöðu (nei, já millistjórnandi, já æðri stjórnandi) 

6. Hvað af eftirfarandi á við um þær breytingar sem þú hefur upplifað hjá þínu 

fyrirtæki/stofnun á síðustu þremur árum? (Hér er hægt að velja fleiri en einn 

valmöguleika). (Breytingar á vinnuskipulagi; t.d. hlutverkum í starfi, breytingar á 

vinnuferlum; t.d. hvað starf felur í sér, breytingar á staðsetningu, breyting á 

hugmyndafræði; t.d. á stefnu, gildum og/eða framtíðarsýn, niðurskurður, nýir 

stjórnendur, samruni, sameining deilda, innleiðing á nýju tölvukerfi) 

7. Hvað er um það bil langt síðan breytingarnar áttu sér stað? (Minna en eitt ár, 

meira en eitt ár, meira en tvö ár, um þrjú ár, annað_) 

Hluti II 

Útskýringar  

Vinsamlega merktu við hvað af eftirfarandi á best við um upplifun þína og aðgerðir á 

síðasta ári.  

Þegar hér er talað um breytingar er átt við þær breytingar sem þú hefur merkt við að 

eigi við um þitt fyrirtæki/stofnun í hluta I í könnuninni.  

Svarmöguleikar í þessum hluta eru nokkuð krefjandi þar sem þátttakendur eru beðnir 

um að greina með nokkuð nákvæmum hætti frá aðgerðum og hugsun sem þegar hefur 

átt sér stað. Mig langar þó til þess að biðja þig um að reyna svara því sem þú telur best 

eiga við 
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Spurningar 

1. Ég hef aflað mér nánari upplýsinga um breytingarnar með því að spjalla við fólk á 

öðrum sviðum/deildum fyrirtækisins/stofnunarinnar (aldrei, 2-3 sinnum á síðasta 

ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

2. Ég hef hugsað um hvort ég vilji starfa áfram hjá fyrirtækinu/stofnuninni eða ekki 

vegna breytinganna (aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í 

mánuði, 2-3 í viku) 

3. Ég hef haft áhyggjur af breytingunum sem áttu sér stað í fyrirtæki/stofnun minni 

(aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

4. Ég hef minnt samstarfsmenn á hvernig hlutirnir voru fyrir breytingar (aldrei, 2-3 

sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

5. Ég hef einbeitt mér að nýjum tækifærum sem fólust í breytingunum, í stað þess 

að hugsa um það sem áður var (aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í 

mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

6. Ég hef minnt sjálfa/n mig á að vera ekki of tengdur fyrirtækinu/stofnuninni 

(aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

7. Ég hef reynt að finna leiðir til þess að leysa úr vandamálum sem komið hafa upp í 

kjölfar breytinganna (aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í 

mánuði, 2-3 í viku) 

8. Ég hef talað við samstarfsfólk mitt um ný tækifæri sem felast í breytingunum 

(aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

9. Ég hef fjarlægt mig frá erfiðum aðstæðum sem komu til í kjölfar breytinganna 

(aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

10. Ég hef gagnrýnt breytingarnar við samstarfsfólk mitt (aldrei, 2-3 sinnum á síðasta 

ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

11. Ég hef hugsað um að breytingarnar séu fyrirtækinu/stofnuninni til hagsbóta 

(aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

12. Ég hef rætt við samstarfsfólk mitt um neikvæðar afleiðingar sem breytingarnar 

hafa fyrir mig (aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 

2-3 í viku) 



 

114 

13. Ég hef komið með hugmyndir við samstarfsfólk mitt og/eða yfirmenn til þess að 

styðja við breytingarnar (aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 

í mánuði, 2-3 í viku) 

14. Ég tel að samstarfsfólk mitt takist vel á við breytingarnar og hef rætt um það við 

aðra (aldrei, 2-3 sinnum á síðasta ári, einu sinni í mánuði, 2-3 í mánuði, 2-3 í viku) 

Hluti III 

Útskýringar  

Vinsamlega merktu við það sem best á við um þína upplifun af breytingunum. Í þessum 

hluta eru einnig opnar spurningar, tilgangur með þeim er að gefa tækifæri til þess að 

segja nánar frá upplifun /viðhorfi gagnvart breytingunum. 

Þegar hér er talað um breytingar er átt við þær breytingar sem þú hefur merkt við að 

eigi við um þitt fyrirtæki/stofnun í hluta I í könnuninni. 

Spurningar 

1. Ég hef fengið upplýsingar um 

a. Ástæður þess að breytingarnar voru fyrirtækinu/stofnuninni 

nauðsynlegar (mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar 

ósammála, mjög ósammála) 

b. Þeim ávinningi sem vonast var eftir með breytingunum (mjög sammála, 

frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála) 

c. Mögulegum áhrifum breytinga á starfsmenn (mjög sammála, frekar 

sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála) 

2. Mér hefur verið greint frá nýjum starfsaðferðum, vinnubrögðum og/eða ferlum 

sem teknir yrðu upp í kjölfar breytinganna? (mjög sammála, frekar sammála, 

hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála) 

3. Mér hefur verið boðið upp á þjálfun/námskeið sem ég tel  þörf á til að tileinka 

mér nýjar starfsaðferðir, vinnubrögð og/eða ferla? (mjög sammála, frekar 

sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála) 

4. Breytingarnar sem hafa átt sér stað eru í samræmi vð þær væntingar sem ég geri 

til starfs míns og/eða fyrirtækis/stofnunar (mjög sammála, frekar sammála, 

hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála) 
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5. Ég hef fengið tækifæri til að taka þátt í breytingarferlinu (hér er hægt að velja 

fleiri en einn valmöguleika; með þátttöku í vinnustofum/teymisvinnu, 

hugmyndabanka/tillögum, nei ég hef ekki fengið tækifæri á því, öðrum leiðum, 

hvaða?) 

6. Yfirmaður minn hefur jákvætt viðhorf til breytinganna (mjög sammála, frekar 

sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála) 

7. Ég tel mig hafa fengið nægar upplýsingar um breytingarferlið og áhrifa þess á 

mig (mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög 

ósammála) 

8. Ég tel að samstarfsfólk mitt hafi fengið nægan tíma til að aðlagast breytingunum 

(mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála) 

9. Ég tel að vel hafi verið staðið að breytingarferlinu (mjög sammála, frekar 

sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála) 

10. Ég veit hvað felst í eftirfarandi atriðum hjá mínu fyrirtæki/stofnun 

a. Stefna (mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög 

ósammála) 

b. Gildi (mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög 

ósammála) 

c. Framtíðarsýn (mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, 

mjög ósammála) 

11. Eftirfarandi atriði hjá því fyrirtæki/stofnun sem ég starfa hjá, samræmast vel 

mínum hugmyndum um hvernig hlutirnir eiga að vera 

a. Stefna (mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög 

ósammála) 

b. Framtíðarsýn (mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, 

mjög ósammála) 

c. Gildi (mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög 

ósammála) 
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Opnar spurningar 

12. Er eitthvað sem þú telur að hafi mátt fara betur í breytingarferlinu? 

13. Hvað hefur verið vel gert í breytingarferlinu að þínu mati? 

14. Annað sem þú vilt taka fram sem hefur haft jákvæð/neikvæð áhrif á viðhorf þitt 

og aðlögun að breytingunum? 
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