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ÚTDRÁTTUR 
 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir breytingum innan skipulagsheilda, en til þess að 

breytingarnar verði árangursríkar er mikilvægt að starfsmenn séu fylgjandi 

breytingunum. Þannig reynir á yfirleitt á samskiptahæfni stjórnenda í tengslum við 

upplýsingamiðlun og undirbúning starfsmanna í breytingarferlinu. Í rannsókninni voru 

skoðuð ýmis sjónarmið og kenningar á sviði fyrirtækjamenningar og 

breytingastjórnunar, en mikilvægt er fyrir stjórnendur að nýta sér ýmsar aðferðir til þess 

að breytingarferlið verði árangursríkt. Markmið núverandi rannsóknar var að varpa ljósi 

á fyrirtækjamenningu Álfhólsskóla og leggja mat á frammistöðu skólans þegar sex ár 

eru liðin frá sameiningu Digranes- og Hjallaskóla. Einnig var einblínt á 

sameiningarferlið í heild sinni, með því markmiði að athuga hvort stuðst hafi verið við 

aðferðir breytingastjórnunar alveg frá upphafi ferlisins. Niðurstöður gáfu til kynna að 

úrbóta sé þörf hjá skipulagsheild Álfhólsskóla þar sem flestir þættir tilheyra aðgerðabili 

á menningarvíddum og árangursþátuum DOCS. Niðurstöður benda til þess að ýmislegt 

hefði mátt betur fara varðandi stjórnun breytinga í sameiningarferlinu. Markmið 

höfundar er að rannsóknin verði gagnleg stjórnendum annarra skóla sem eiga eftir að 

gangast undir sameiningu af svipuðu tagi. Höfundur vonast til þess að niðurstöður komi 

til með að gagnast Álfhólsskóla á einn eða annan hátt, og verði þannig ávinningur fyrir 

starfsmenn, nemendur og aðra þá sem að skólanum koma. 

 

 

Lykilorð: Breytingastjórnun, sameining skipulagsheilda, grunnskólar, 

fyrirtækjamenning 
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1. INNGANGUR 

Nútímasamfélag einkennist af miklum og hröðum breytingum sem geta haft áhrif á 

skipulagsheildir, fyrirtækjamenningu og starfsmenn. Ýmsar ástæður geta verið fyrir 

slíkum breytingum, eins og sameining deilda eða stofnana, ráðning nýrra yfirmanna, 

innleiðing nýs tölvukerfis og/eða jafnvel breyting á stjórnskipulagi. Þá geta 

breytingarnar einnig verið smávægilegar en haft samt sem áður áhrif, til dæmis 

lagfæring á vinnubrögðum vegna samskiptaörðugleika eða lélegs upplýsingaflæðis. 

Það er því afar mikilvægt að skipulagsheildir tileinki sér aðferðir breytingastjórnunar 

til þess að lifa af í samfélagi sem einkennist af stöðugum breytingum í umhverfinu 

(Kreitner, 2007).  

 

Breytingastjórnun hefur verið skilgreind á ýmsa vegu, en í stuttu máli má skilgreina 

hugtakið sem skipulagða nálgun til að breyta eða umskipta skipulagsheildum, deildum 

og/eða teymum frá núverandi stöðu til óska framtíðarstöðu (Woods og West, 2010). 

Þannig er breytingastjórnun ferli, sem nær yfir lengri eða skemmri tíma, og stuðlar að 

því að auðvelda starfsmönnum að samþykkja, viðurkenna og fagna þeim breytingum 

sem verða í starfsumhverfinu. Þá hafa allmargir fræðimenn sammælst um að 

fyrirtækjamenning sé grundvöllur að árangri skipulagsheilda (Barley, Meyer og Gash, 

1988). Þannig eru til ótal skilgreiningar fyrir hugtakið fyrirtækjamenningu, en hugtakið 

er meðal annars skilgreint sem stjórntæki eða taumhald sem viðurkennir ákveðna 

æskilega hegðun á meðan önnur verður óæskileg (Armstrong og Taylor, 2014). Þá er 

vinnustaðamenning einnig óskrifaður tilfinningalegur hluti fyrirtækisins, nokkurs 

konar samloðunarkraftur sem heldur fyrirtækinu saman, ásamt því að vera óáþreifanlegt 

afl sem knýr skipulagsheildir áfram. Vinnustaðamenning er í raun kjarni allrar starfsemi 

skipulagsheilda og hefur áhrif á árangur og frammistöðu þeirra. Menning sem 

einkennist af mikilli þátttöku og aðild starfsfólks, sameiginlegum gildum, samræmi á 

milli starfseininga, aðlögunarhæfni, skýru hlutverki, stefnu og markmiðum yfirleitt 

talin líkleg til þess að ná árangri. Þannig hefur hver og einn starfsmaður áhrif á mótun 
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fyrirtækjamenningar, þar sem menningin er háð öllum þeim einstaklingum sem skapa 

skipulagsheildina (Morgan, 2006). 

 

Mikilvægt er að stjórnendur þekki einkenni og víddir menningar, ásamt því að vera 

meðvitaðir um hvernig menning getur breyst og hvernig þvermenningarlegur munur 

getur aukið flækjustig fyrirtækja (Cavusgil, Knight og Riesenberger, 2014). Þá er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að afla staðreynda og geta túlkað menningu, til að komast 

hjá menningarlegum átökum. Einnig er gagnlegt að þróa með sér þvermenningarlega 

hæfni og forðast menningarlega sjálfhverfu. Mikilvægur þáttur í að forðast 

menningarlegan ágreining er að geta gert greinarmun á samhengisvíðri og 

samhengisþröngri menningu, ásamt því að kunna skil á menningarvíddum 

skipulagsheilda (Cavusgil o.fl., 2014).  

 

Í gegnum tíðina hafa ýmsar aðferðir verið þróaðar í þeim tilgangi að mæla 

vinnustaðamenningu, en vegna mælitækisins sem notað var í núverandi rannsókn er 

vert fjalla stuttlega um mælitækið „Denison Organizational Culture Survey“ (DOCS) 

(Denison og Mishra, 1995). Snemma á níunda áratugi síðustu aldar hóf Daniel R. 

Denison að rannsaka og mæla vinnustaðamenningu (Denison, 1984, 1990). Nánari 

útfærsla á aðferðum Denison og samstarfsmanna hans leiddi síðar til þess að mælitækið 

DOCS varð að veruleika (Denison og Mishra, 1995). Mælitæki Denison náði að 

yfirstíga takmarkanir fyrri nálgana til mælinga á vinnustaðamenningu, en með aðferð 

sinni náðu Denison og félagar að sýna fram á tengsl vinnustaðamenningar og árangurs 

skipulagsheilda (Denison 1984, 1990). Með DOCS mælitækinu er hægt að mæla 

vinnustaðamenningu, leggja mat á menningarvíddir og tengja hegðunarvíddir við 

frammistöðu og árangur (Denison, Haaland og Goelzer, 2003).  

 

Viðfangsefni núverandi rannsóknar snýr að sameiningu Digranes- og Hjallaskóla árið 

2010, en hinn sameinaði skóli hlaut nafnið Álfhólsskóli. Sameiningin var framkvæmd 

vegna slæms ástands á húsnæði Digranesskóla, óhagstæðrar rekstrareiningar og 

fækkunar nemenda í báðum skólahverfum. Við breytingar sem þessa er að ýmsu að 

huga og er markmið núverandi rannsóknarinnar að athuga ýmsa þætti varðandi samruna 

skólanna tveggja. Þá er markmiðið að varpa ljósi á fyrirtækjamenningu Álfhólsskóla 

og leggja mat á frammistöðu skólans, á þeim tímapunkti þegar sex ár eru liðin frá 
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sameiningunni. Einnig var einblínt á sameiningarferlið í heild sinni, með því að athuga 

hvort stuðst hafi verið við aðferðir breytingastjórnunar frá því að sameiningartillagan 

var samþykkt. Markmiðið er að rannsóknin komi til með að gagnast Álfhólsskóla á einn 

eða annan hátt, og verði þannig ávinningur fyrir starfsmenn, nemendur og aðra þá sem 

að skólanum koma.  

 

1.1.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmið núverandi rannsóknar er að varpa ljósi á fyrirtækjamenningu Álfhólsskóla og 

leggja mat á frammistöðu skólans þegar sex ár eru liðin frá sameiningu Digranes- og 

Hjallaskóla. Einnig var einblínt á sameiningarferlið í heild sinni, með því markmiði að 

athuga hvort stuðst hafi verið við aðferðir breytingastjórnunar alveg frá upphafi 

ferlisins. Með ofangreind markmið í huga voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

 

Hver eru einkenni fyrirtækjamenningar Álfhólsskóla þegar sex ár eru liðin frá 

sameiningu Digranes- og Hjallaskóla?  

Er munur á milli starfsstöðva Álfhólsskóla þegar skoðuð eru viðhorf starfsmanna til 

frammistöðu skólans? 

Gefa viðhorf starfsmanna Álfhólsskóla til kynna að farið hafi verið eftir aðferðum 

breytingastjórnunar í sameiningarferlinu? 

 

Notaður var spurningalisti Denison um menningarvíddir (Organizational Culture 

Survey, DOCS) til þess leggja mat á fyrirtækjamenningu og frammistöðu skólans 

(Denison og Mishra, 1995). Með mælitækinu er mögulegt að meta árangur 

skipulagsheilda út frá allnokkrum hegðunarþáttum og er þannig hægt að framkvæma 

mælingar sem ýmis önnur mælitæki fyrirtækjamenningar ná ekki að gera (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Sá hluti spurningalistans 

sem náði til heildarferlisins var frumsaminn af höfundi út frá aðferðum 

breytingastjórnunar (Kotter, 1996). Viðhorf starfsmanna var metið með því að leggja 

fram fullyrðingar sem tengdust viðfangsefninu og afstaða tekin út frá fimm bila Likert-

kvarða (Likert, 1932). 
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1.2. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Nokkuð var um mótmæli fyrir sameiningu Digranes- og Hjallaskóla, þó líklega hafi 

verið skiptar skoðanir um hvort sameiningin myndi hafa neikvæð áhrif á skólastarfið. 

Áður en stórtækar breytingar sem þessar fara af stað er algengt að neikvæðar umræður 

spretti upp, en einnig er nokkuð algengt slík umræða detti niður eftir breytingar. 

Ástæðan fyrir vali á viðfangsefni kom meðal annars til vegna áhuga nemanda á 

breytingastjórnun og fyrirtækjamenningu, og einnig vegna þess hvernig fræðinn 

tengjast grunnháskólanámi höfundar í sálfræði. Samkvæmt vitneskju höfundar hafa 

verið gerðar rannsóknir á breytingastjórnun varðandi sameiningu nokkurra grunnskóla 

í Reykjavík, en ekki varðandi sameiningu Digranes- og Hjallaskóla í Kópavogi. Þar 

sem sameining af þessu tagi er vandasamt ferli og algengt að ýmislegt vanti upp á í 

ferlinu, þá telur höfundur að niðurstöður eigi eftir að varpa ljósi þá þætti sem betur 

hefðu mátt fara. Þannig er markmiðið að rannsóknin verði gagnleg stjórnendum annarra 

skóla sem eiga eftir að gangast undir sameiningu af svipuðu tagi. Það er ósk höfundar 

að rannsóknin komi til með að gagnast Álfhólsskóla á einn eða annan hátt, og verði 

þannig ávinningur fyrir starfsmenn, nemendur og aðra þá sem að skólanum koma. 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

 

2.1.  FORYSTA OG LEIÐTOGAHÆFNI ÚT FRÁ KENNINGUM 

Í gegnum tíðina hafa komið fram ýmsar hugmyndir um hvað það er sem gerir leiðtoga 

árangursríka, enda margar kenningar litið dagsins ljós. Talið hefur verið að 

einstaklingar geti ræktað með sér leiðtogahæfileika, á meðan aðrar hugmyndir lýsa því 

að ákveðnir einstaklingar séu fæddir í leiðtogahlutverkið og eru þannig skilgreindir út 

frá meðfæddum hæfileikum (Northouse, 2013). Fræðimenn hafa því ekki verið 

sammála um hvort leiðtogahæfileikar séu lærðir eða meðfæddir, en ýmislegt bendir til 

þess að um sé að ræða samspil erfða og umhverfis. Þannig er hugtakið forysta ekki 

eingöngu byggt á atferli leiðtoga heldur er einnig einblínt á áhrifin sem þeir hafa á 

fylgjendur og aðstæður á hverjum tíma. Um er að ræða gagnvirkt ferli þar sem 

leiðtoginn hefur áhrif á ákveðinn hóp til þess að ná fram sameiginlegu markmiði. 

 

Eiginleikakenningin (e. trait approach) byggir á því að leiðtogahæfileikar séu 

meðfæddir en ekki lærðir (Northouse, 2013). Samkvæmt kenningunni er gengið út frá 

því að ákveðin persónueinkenni eða eðlisþættir geri einstaklinga líklegri til forystu. 

Nálgunin skilgreinir forystuhæfni einstaklinga út frá ákveðnum persónueinkennum, 

sem geta til dæmis verið trúverðugleiki, sjálfstæði, metnaður, félagsfærni og 

aðlögunarhæfni. Hins vegar er vert að geta þess að fræðimenn hafa ekki verið sammála 

um hvað ber að kalla hvern þátt (Woods og West, 2010). Þrátt fyrir að víða sé minnst á 

kenninguna í leiðtogafræðunum í ótal útfærslum, þá hefur hún fengið mikla gagnrýni, 

meðal annars vegna þess að ekki er tekið tillit til aðstæðna og umhverfis (Northouse, 

2013). Hins vegar er kenningin gædd þeim kostum að hún hjálpar til við að skilja 

fyrirbærið betur og varpar ljósi á þá þætti sem hugsanlega gætu tengst leiðtogahæfni.   
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Líkan Roberts Katz (1955) útskýrir hvernig hægt er að nýta færni, þekkingu og kunnáttu 

til þess að ná fram markmiðum sem leiðtogi. Líkanið skiptir færni niður í þrjá 

meginflokka; tæknilega færni, hugtaka færni og mannlega færni. Nálgunin varpar ljósi 

á hvaða færni sé best að hafa sem ríkjandi eiginleika, eftir því hvar í valdastiganum 

stjórnandinn er (Northouse, 2013). Mumford og félagar settu einnig fram færnilíkan 

sem varpar fram hugmyndinni um að allir einstaklingar geti þróað með sér þá hæfni 

sem er nauðsynleg til þess að ná árangri sem leiðtogi (Mumford, Zaccaro, Harding, 

Jacobs og Fleishman, 2000). Líkanið útskýrir fimm þætti sem liggja að baki 

árangursríkri leiðtogastjórnun, en þættirnir eru eiginleikar einstaklings, geta og 

færniþættir, afrakstur leiðtogamennsku, starfsreynsla og áhrif umhverfis. Hver 

efnisþáttur hefur síðan marga undirflokka sem hægt er að þróa með sér, eins og 

dómgreind, hvata, vitsmuni og hæfileikann til að þess að leysa vandamál. Þannig gefur 

líkan Mumford nokkuð flókna mynd af því hvernig færni tengist árangursríkri 

leiðtogastjórnun og geta til dæmis sumir eiginleikar eins og umhverfisáhrif og 

starfsferill haft bein og óbein áhrif á afköst leiðtoga (Mumford o.fl., 2000; Northouse, 

2013).  

 

Þegar talað er um árangursríka leiðtogamennsku er mikilvægt að skoða mismunandi 

leiðtogastíl. Eitt þekktasta líkanið sem fjallar um leiðtogastíl er líkan sem upprunalega 

var hannað af Blake og Mouton (1964). Samkvæmt nálguninni ættu leiðtogar að leggja 

áherslu á samstarfsfólk sitt og framleiðslu fyrirtækisins til þess að ná sem mestum 

árangri. Höfundar líkansins benda einnig á að hópstjórnun sé áhrifaríkasta tegund 

stjórnunar, en óljóst er hvað gerir stjórnanda að góðum leiðtoga. Líkanið hjálpar til við 

að auðkenna mismunandi leiðtogastíla, en útskýrir hins vegar ekki hvernig þeir geta 

haft áhrif á frammistöðu (Blake og Mouton, 1964; Northouse, 2013). Þá varpa Gardner, 

Avolio, Luthans, May og Walumba (2005) ljósi á að einstaklingar geti þróað með sér 

leiðtogahæfni allt sitt líf, en ákveðnir lífsatburðir stuðla að þessari þróun. Þannig er um 

ferli að ræða sem fer eftir því hvernig einstaklingur túlkar lífsreynslu sína. 

 

Aðstæðukenningin (e. situational approach), sem upphaflega var útfærð af Hersey og 

Blanchard (1969), byggir á því að mismunandi aðstæður kalla á mismunandi 

leiðtogamennsku. Aðstæðukenningin hefur hins vegar tekið breytingum síðustu áratugi 

og verið endurskoðuð af ýmsum fræðimönnum, þannig að útfærslur kenningarinnar eru 
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allnokkrar (Northouse, 2013). Samkvæmt kenningunni hafa aðstæður hverju sinni áhrif 

á hegðun leiðtogans, þá getur hegðun fylgjenda verið breytileg hverju sinni og því er 

ekki einn leiðtogastíll sem hentar mismunandi aðstæðum (Hersey og Blanchard, 1969; 

Northouse, 2010). Þannig er mikilvægt að leiðtogar ígrundi umhverfi sitt þar sem um 

er að ræða víxlverkun milli forystu, aðstæðna og fylgjenda. Árangur felst þannig í að 

einstaklingurinn lagi sig að þeim kröfum sem aðstæðurnar krefjast. Aðstæðukenningin 

er byggð á leiðtogastílskenningu Blake og Mouton (1964) um að árangur sé fólginn í 

áherslu leiðtogans á samstarfsfólk sitt og framleiðslu fyrirtækisins. Kenningin um 

leiðtogastíl hefur reynst hjálpleg við að auðkenna mismunandi leiðtogastíl, en útskýrir 

hins vegar ekki hvernig leiðtogastíll getur haft áhrif á frammistöðu (Blake og Mouton, 

1964; Northouse, 2013). Aðstæðukenningin er gædd ýmsum kostum þar sem hún 

leggur áherslu á sveigjanleika í leiðtogamennsku og að meðhöndla þurfi fylgjendur með 

mismunandi hætti (Northouse, 2013). Hins vegar hefur hún meðal annars verið 

gagnrýnd fyrir að vera byggð á veikum grunni rannsókna og litið er framhjá 

mikilvægum þáttum, til að mynda í tengslum við lýðfræði. 

 

Óvissukenningin (e. contingency theory), sem einnig skaut upp kollinum á sjöunda 

áratugi síðustu aldar, gengur út frá því að árangur leiðtoga felist í þeirri hæfni að 

samræma leiðtogastíl og kringumstæður, þannig að einblínt er á aðstæður líkt og í 

aðstæðukenningunni (Fiedler, 1981; Northouse, 2013). Hins vegar gengur 

óvissukenningin út frá því að leiðtogar séu ekki eins sveigjanlegir og gert er ráð fyrir í 

aðstæðukenningunni, þar sem leiðtogar hafi tilhneigingu til ríkjandi atferlis. Samkvæmt 

óvissukenningunni skapast árangur þegar valinn er réttur leiðtogi fyrir ákveðnar 

aðstæður eða ef breytingu verður á aðstæðum til samræmis við leiðtogann. Jafnvel þó 

leiðtogar hafi fengið þjálfun í að aðlaga atferli sitt að aðstæðum hverju sinni, þá gengur 

óvissukenningin út frá því að auðveldara sé að breyta aðstæðum heldur en 

persónueinkennum eða atferli leiðtoga.  

 

Óvissukenningin byggir meðal annars á 16 þrepa líkani sem metur hvort leiðtogi sé 

samskiptamiðaður eða verkefnamiðaður (Fiedler, 1981; Northouse, 2013). Líkanið 

getur þannig verið hjálplegt stjórnendum við að bera kennsl á styrkleika sína og þannig 

aukið hæfni til að bregðast rétt við aðstæðum. Þá lýsir kenningin því að oft sé það geta, 

vilji og þekking sem gerir leiðtoga framúrskarandi, en ekki endilega meðfæddir 
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eiginleikar. Kenningin varpar einnig ljósi á þrjá þætti sem hafa áhrif á aðstæður 

leiðtoga, sem eru sambandið á milli leiðtoga og fylgjenda, uppbygging verkefna og vald 

leiðtoga til að umbuna og refsa. Samkvæmt óvissukenningunni getur leiðtogi aukið 

stjórn sína á aðstæðum með því að leggja sig fram við að verða aðgengilegri, með því 

að bæta tengsl sín við undirmenn, biðja um vel skilgreind verkefni með ítarlegri 

verklýsingu og einnig getur leiðtoginn aukið vald sitt með sérþekkingu á því verkefni 

sem hann er að takast á við. Margar rannsóknir leggja grunninn að óvissukenningunni 

og hefur hún meðal annars breikkað skilning á leiðtogamennsku (Northouse, 2013). 

Hins vegar er 16 þrepa líkanið illa rökstutt og margt sem mætti útskýra betur, eins og 

hvers vegna leiðtogar með ákveðinn stíl nái árangri í ákveðnum kringumstæðum og 

hvað hægt sé að gera ef leiðtogi nær ekki árangri í ákveðnum kringumstæðum. 

 

Path-goal kenningin leit dagsins ljós í kringum 1970 lýsir því hvernig hægt er að auka 

starfsánægju og afköst starfsmanna með hvatningu (Northouse, 2013). Kenningin 

einblínir á sambandið á milli leiðtogastíls, einkenna undirmanna og vinnuumhverfis. 

Þá gerir kenningin ráð fyrir þvi að leiðtogar geti hvatt til árangurs með ákveðinni 

hegðun, sem fær undirmenn til að trúa því að framlag þeirra sé verðmætt og skili 

árangri. Path-goal kenningin hefur verið hins vegar verið gagnrýnd fyrir að byggja á of 

breiðum grunni hegðunar og eiginleika, en horfi framhjá öðrum mikilvægum þáttum. 

 

Af ofangreindu má ráða að engin ein kenning leiðtogafræðanna sé betri en önnur, enda 

fela þær allar í sér hina ýmsu kosti og galla. Allar hafa þær spilað stórt hlutverk innan 

fræðigreinarinnar, meðal annars með því að leggja grunninn að kenningum 

framtíðarinnar. Eiginleikakenningin kann að vera hjálpleg þegar skoða þarf ákveðin 

einkenni leiðtoga, en ýmsa þætti vantar upp á til þess að hægt sé að meta leiðtogahæfni. 

Ýmislegt bendir til þess að erfðir og umhverfi séu mótandi öfl á hæfni einstaklinga, 

ásamt því hversu aðstæður spila þar stórt hlutverk (Woods og West, 2010). Ljóst er að 

taka þarf tillit til umhverfis, aðstæðna og fleiri þátta þegar metinn er árangur í 

leiðtogamennsku, líkt og hinar flóknari kenningar hafa varpað ljósi á.  

 

2.2.  HÖNNUN SKIPULAGSHEILDA 

Skipulagsheild er sá vettvangur sem einstaklingar nota til að samræma aðgerðir, í þeim 

tilgangi að ná fram sameiginlegum markmiðum (Burnes, 2009). Fræðigrein 
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skipulagsheilda er margslungið fyrirbæri, en ásamt því að ná til rannsókna á starfsemi 

skipulagsheilda lýsir hún gagnkvæmum áhrifum skipulagsheilda og umhverfis. Fræðin 

snúast einnig um stjórnskipulag og hönnun skipulagsheilda. Hönnunin snýst um 

markmið skipulagsheildarinnar og er það hlutverk stjórnenda að velja og stýra þeim 

þáttum sem líklegir eru að leiða til árangurs. 

 

Fræðigrein skipulagsheilda felur í sér ótal kenningar, en hér verður þó aðeins skoðað 

brot af þeim nálgunum sem tengjast skipulagsfræðunum. Upphaf aðstæðubundinnar 

nálgunar má rekja til sjöunda áratugarins, en með stjórnunaraðferðinni er lögð áhersla 

á að hönnun skipulagsins sé sniðin að óvissuþáttum í umhverfinu (Burnes, 2009). 

Kenningin lýsir því hvernig skipulag er háð aðstæðum og þeim áhrifum sem innri og 

ytri þættir hafa á frammistöðu skipulagsheilda á hverjum tíma, sem undirstrikar 

mikilvægi umhverfisins. Burns og Stalker (1961) bentu á að skipulagsheildir mæti 

óvissu ýmist með vélrænum eða lífrænum hætti, en óvissuþættirnir geta verið 

tæknibreytingar, breytingar á stærð skipulagsheildar eða önnur breytileg áhrif í 

umhverfinu (Burnes, 2009).  

 

Vélrænt skipulag hentar skipulagsheildum þar sem umhverfið er stöðugt, enda 

skipulagið hannað í þeim tilgangi að kalla fram áreiðanlega hegðun hjá starfsfólki. 

Vélrænt skipulag einkennist af miðstýringu, lóðréttu skipulagi, þröngt skilgreindum 

hlutverkum og rólegri framgöngu. Lífrænt skipulagt hentar skipulagsheildum þar sem 

umhverfið er breytilegt, áhersla á sveigjanleika þannig að starfsfólk nær að aðlaga sig 

fljótt að breytilegum aðstæðum. Lífrænt skipulag einkennist af valddreifingu, hlutverk 

eru lauslega skilgreind, hvatt er til frumkvæðis og lítil áhersla er á lóðrétt skipulag 

(Burnes, 2009; Burns og Stalker, 1961). Margar útfærslur á aðstæðubundnum 

kenningum hafa litið dagsins ljós, sem hafa það sameiginlegt að lýsa því hvernig 

óvissan í umhverfinu endurspeglast í einkennum skipulagsins, á einn eða annan hátt 

(Burnes, 2009).  

 

2.3.  ÞRÓUN STEFNUMIÐAÐRAR STJÓRNUNAR 

Talið er að upphaf eiginlegra stefnumótunarkenninga verið rétt eftir síðari 

heimsstyrjöldina (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Í fyrstu var áherslan á 

áætlanagerð sem var bundin við ákveðinn tímaramma. Aðaleinkenni þessa tímabils var 
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hvernig stjórnendur einblíndu á reksturinn innan frá, þannig að um var að ræða lokað 

kerfi innan fyrirtækisins. Þá reyndu stjórnendur að draga úr veikleikum fyrirtækisins 

ásamt því að treysta á styrkleika þess. Um var að ræða línulegar kenningar þar sem 

umhverfið var talið stöðugt og fyrirsjáanlegt.  

 

Í kringum 1970 hófst tímabil þar sem áherslan var á stefnumarkandi áætlanagerð, en 

kenningar þess tímabils snerust meðal annars um markaðssvörun og samkeppnishæfni 

fyrirtækja (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Þá fór samkeppnisgreining og 

stöðugreining að verða áberandi og stjórnendur fóru að horfa á reksturinn utan frá. 

Takmark fyrirtækjanna var að marka skýra stefnu þar sem umhverfið var síbreytilegt 

og mikilvægt var að fyrirtækið væri markaðssinnað og nýtti sér markaðsrannsóknir. Til 

þess að árangur fyrirtækisins náist er síðan gengið út frá því að auðlindum fyrirtækjanna 

sé ráðstafað ti samræmis við stefnuna.  

 

Þriðja tímabil stefnumiðaðrar stjórnunar hófst í kringum 1985 þar sem einblínt var á 

gefið takmark með samræmingu allra þátta í starfsemi fyrirtækja og litið á þau sem 

flókna menningarlega, félagslega og efnahagslega einingu (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). Áhersla var lögð á sköpunargáfu starfsmanna, sveigjanleika í 

skipulagi, ábyrgð starfsmanna á starfsþáttum jókst og umboð starfsmanna til athafna 

varð víðtækara. Þannig var litið á möguleika til verðmætasköpunar í víðara ljósi heldur 

en áður og menning fyrirtækja fékk grundvallarþýðingu.  

 

Upp úr 1990 hófst fjórða tímabilið þar sem lögð var áhersla á mikilvægi 

samlegðaráhrifa milli eininga í rekstri og auðlindir fyrirtækja (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). Einblínt var á mikilvægi tækninýjunga, verðmæti þekkingar og 

þáttum innan fyrirtækja sem ekki skila arði. Þá var fyrirtækjum skipt upp í 

kjarnaeiningar, flett ofan af duldum eignum og leitað að nýjum leiðum til 

árangursmælinga og verðmætasköpunar. Samhliða fjármálalegri greiningu hefur mikið 

verið lagt upp úr raunhagnaði á þessu tímabili, endurhögun ferla, endurmótun og 

endurskipulagningu. Fyrirtækjum var skipt upp í kjarnaeiningar og duldar eignir heyrðu 

sögunni til. Á þessu tímabili var litið á hlutverk starfsmanna í stefnumiðaðri stjórnun 

sem einn af lykilþáttum í eflingu samkeppnishæfni fyrirtækja, bæði út á við og inn á 

við. Mikilvægt var að öll kerfisgerð væri útfærð í samræmi við stefnu fyrirtækja og 
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markvissa þróun þess, ásamt áherslunnar á hagnýta tækni. Áhrif veraldarvefsins og 

samstarfslausnir í verðmætasköpun fengu sífellt meiri athygli, þannig að farið var að 

líta á umhverfið í mun víðara ljósi heldur en gert hafði verið á áðurnefndum tímabilum. 

Drifkraftar breytinganna sem áttu sér stað á þessu tímabili lágu helst í tækniþróun og 

alþjóðavæðingu (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

 

2.4.  FYRIRTÆKJAMENNING 

Þegar saga skipulagsheilda hefur verið skoðuð er ljóst að gríðarlegar breytingar hafa átt 

sér stað á ríflega hálfri öld, sem bæði hafa haft áhrif á stefnu fyrirtækja og sambandið 

milli stjórnenda og starfsmanna. Í þessu samhengi skiptir fyrirtækjamenning miklu 

máli, en nauðsynlegt er fyrir stjórnendur starfsmanna- og mannauðsmála að skilja 

fyrirtækjamenningu, þar sem hún er samansafn af hefðum, hugmyndum, gildismati, 

stefnum og viðhorfum sem mynda gegnheilt samhengi fyrir allt sem við hugsum og 

gerum í fyrirtæki eða stofnun (Armstrong og Taylor, 2014). Þá er fyrirtækjamenning í 

rauninni kynnt sem „hin eina rétta menning“ þegar starfsmaður byrjar að vinna í 

fyrirtæki eða hjá stofnun. 

 

Á sjöunda áratugi síðustu aldar var gjarnan litið þannig á að fyrirtækjamenning væri 

mælikvarði á hvernig skipulagsheildum væri stjórnað, en síðan þá hefur umræðan um 

fyrirtækjamenningu þróast í ýmsar áttir (Barley, Meyer og Gash, 1988). Hins vegar 

hafa allmargir fræðimenn sammælst um að fyrirtækjamenning sé grundvöllur að 

árangri skipulagsheilda. Þannig eru til ótal skilgreiningar fyrir hugtakið 

fyrirtækjamenningu, en hugtakið er meðal annars skilgreint sem stjórntæki eða 

taumhald sem viðurkennir ákveðna æskilega hegðun á meðan önnur verður óæskileg 

(Armstrong og Taylor, 2014). Þá er vinnustaðamenning einnig óskrifaður 

tilfinningalegur hluti fyrirtækisins, nokkurs konar samloðunarkraftur sem heldur 

fyrirtækinu saman, ásamt því að vera óáþreifanlegt afl sem knýr skipulagsheildir áfram. 

Vinnustaðamenning er í raun kjarni allrar starfsemi skipulagsheilda og hefur áhrif á 

árangur og frammistöðu þeirra. Menning sem einkennist af mikilli þátttöku og aðild 

starfsfólks, sameiginlegum gildum, samræmi á milli starfseininga, aðlögunarhæfni, 

skýru hlutverki, stefnu og markmiðum yfirleitt talin líkleg til þess að ná árangri. Þannig 

hefur hver og einn starfsmaður áhrif á mótun fyrirtækjamenningar, þar sem menningin 

er háð öllum þeim einstaklingum sem skapa skipulagsheildina (Morgan, 2006). 



 

 

 
17 

 

 

Ísjakasamlíking Hall (1976) er ágætis lýsing á því sem ber að varast og/eða að hafa í 

huga þegar kemur að menningarmun og mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa góðan 

skilning á. Samkvæmt kenningunni er hver menning eins og ísjaki þar sem 10% af 

honum er sýnilegur, en 90% ísjakans undir sjávaryfirborðinu, og því dulinn (Cavusgil 

o.fl., 2014; Hall, 1976). Þannig er sá hluti menningarinnar sem er dulinn ansi stór og ef 

stjórnendur eru ekki meðvitaðir um þennan dulda hluta er mikil hætta á að til árekstra 

komi. Þættir sem eru duldir í fyrirtækjamenningu gætu verið til dæmis stjórnunarhættir, 

tilfinningar og væntingar, en sýnilegir þættir hegðun, klæðaburður og talsmáti (Jones, 

2007). 

 

Mikilvægt er að stjórnendur þekki einkenni og víddir menningar, ásamt því að vera 

meðvitaðir um hvernig menning getur breyst og hvernig þvermenningarlegur munur 

getur aukið flækjustig fyrirtækja (Cavusgil o.fl., 2014). Þá er mikilvægt fyrir 

stjórnendur að afla staðreynda og geta túlkað menningu, til að komast hjá 

menningarlegum átökum. Einnig er gagnlegt að þróa með sér þvermenningarlega hæfni 

og forðast menningarlega sjálfhverfu. Mikilvægur þáttur í að forðast menningarlegan 

ágreining er að geta gert greinarmun á samhengisvíðri og samhengisþröngri menningu, 

ásamt því að kunna skil á menningarvíddum skipulagsheilda (Cavusgil o.fl., 2014).  

 

2.4.1. Menningarvíddir Hofstede 

 
Rannsóknir Geert Hofstede hafa varpað nýju ljósi á stjórnunarfræðin og aukið skilning 

einstaklinga á menningarlegum mismun skipulagsheilda (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2011). Aðferðir 

Hofstede (2006) hafa sérstaklega beinst að þjóðmenningu, en hann bendir þó á 

mikilvægi þess að þjóðmenning og vinnustaðamenning séu rannsökuð í sitthvoru lagi 

þar sem þau eru ekki af sama meiði. Hofstede athugaði meðal annars tengslin á milli 

stjórnunarstíls og þjóðmenningar hjá International Business Machines (IBM) (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011; Peng, 2011). Rannsóknin var viðamikil og byggði 

á gögnum frá 116.000 starfsmönnum í 40 þjóðlöndum sem allir störfuðu hjá IBM á 

árunum 1967-1973, en seinna víkkaði hann rannsóknina út með því að skoða fleiri lönd. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þjóðmenning hefur áhrif á hegðun starfsmanna innan 
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skipulagsheilda og að stjórnendur í mismunandi löndum eru mjög ólíkir hvað varðar 

ýmis viðhorf og gildi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011; Peng, 2011).  

 

Hofstede (1991 og 2001) greindi fyrst menningu út frá fjórum víddum á grunni 

rannsóknar sinnar, en síðar bættist fimmta víddin við. Valdafjarlægð lýsir því hvort 

valdi sé dreift janft eða ójafnt innan samfélagsins og/eða stofnana (Cavusgil o.fl., 2014; 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011; Hofstede, 1991 og 2001). Einstaklingshyggja 

segir til um hvort einstaklingar einblíni á hagsmuni heildarinnar eða eigin hagsmuni. 

Karllægni byggir á því hversu ólík hlutverk kynjanna eru innan samfélagsins. 

Óvissuþol segir til um hvernig einstaklingar þola og takast á við óvissu, áhættu og 

óþekktar aðstæður. Langtímahyggja kom inn í rannsókn Hofstede síðar, en hún nær yfir 

langtíma- og skammtíma afstöðu einstaklinga (Bond, 1988; Cavusgil o.fl., 2014; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011; Hofstede, 1991 og 2001).  

 

Niðurstöður nýlegrar rannsóknar sem framkvæmd var hér á landi leiddu í ljós 

vísbendingar um hvar Ísland er staðsett á menningarvíddum Hofstede (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011; Hofstede, 1980). Notast var við spurningalista Hofstede 

(VSM 94), en niðurstöður mælinga á þjóðmenningu eru mjög gagnlegar þeim sem 

hyggja á starfsemi í öðrum löndum eða eru starfandi í ólíkum menningarheimum. 

Samkvæmt rannsókninni einkennist íslensk menning af lítilli valdafjarlægð og svipar 

til Noregs, Finnlands, Nýja Sjálands og Austurríki, en í þessum löndum er til dæmis 

litið á yfirmenn sem jafningja (Bearden, Money og Nevins, 2006; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011; Hofstede, 1980). Einstaklingshyggja mælist mjög há á Íslandi 

þar sem við erum efst á lista og svipar okkur til Bretlands, Nýja Sjálands og Ástralíu. 

Það sem einkennir þessar þjóðir er að hver og einn einstaklingur tekur sína ákvörðun 

óháð öðrum og því mikil áhersla á einstaklingsframtakið. Ísland mælist lágt í víddinni 

karllægni ásamt Noregi og Svíþjóð, en mikil áhersla ríkir á jafna stöðu kynjanna, konur 

taka virkan þátt í atvinnulífinu og eru gjarnan í stjórnunarstöðum. Óvissuþol mælist hátt 

meðal Íslendinga og svipar þeim til Argentínubúa og Japana, en þessar þjóðir hafa 

mikla þörf fyrir festu. Víddin langtímahyggja mælist í meðallagi á Íslandi og svipar til 

Danmerkur og Noregs (Bearden o.fl., 2006; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011; 

Hofstede, 1980). 
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Þessi íslenska rannsókn gefur ákveðna mynd af þjóðmenningu Íslendinga, en ber þó að 

taka með fyrirvara þar sem til dæmis aðeins háskólanemendur tóku þátt (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011). Þá vakna einnig spurningar um hvort efnahagshrunið hafi 

haft áhrif á niðurstöður, eins og á mælingu víddarinnar óvissuþol sem mældist nokkuð 

há. Hins vegar er ljóst að rannsóknir af þessu tagi eru mikilvægar hérlendis, ekki 

einungis í þeim tilgangi að auðvelda stjórnendum að skilja eigin menningu í samanburði 

við aðrar þjóðir, heldur einnig til þess að auka skilning á því hvernig menningarmunur 

getur verið á milli fyrirtækja og stofnana á Íslandi.  

 

2.4.2. Menningarvíddir Denison 

 
Snemma á níunda áratug síðustu aldar hóf Daniel R. Denison að rannsaka og mæla 

vinnustaðamenningu (Denison, 1984, 1990). Áhugi Denison á viðfangsefninu má 

meðal annars rekja til vaxandi alþjóðlegrar samkeppni í lok áttunda áratugarins, sem 

krafðist nýrra aðferða til að meta vinnustaðamenningu víðsvegar um heiminn (Denison 

og Mishra, 1995; Denison, Haaland og Goelzer, 2003). Nánari útfærsla á aðferðum 

Denison og samstarfsmanna hans leiddi síðar til þess að mælitækið „Denison 

Organizational Culture Survey“ (DOCS) varð að veruleika (Denison og Mishra, 1995). 

Mælitæki Denison náði að yfirstíga takmarkanir fyrri nálgana til mælinga á 

vinnustaðamenningu, en með aðferð sinni náði hann að sýna fram á tengsl 

vinnustaðamenningar og árangurs skipulagsheilda (Denison 1984, 1990). Með DOCS 

mælitækinu er hægt að mæla vinnustaðamenningu, leggja mat á menningarvíddir og 

tengja hegðunarvíddir við frammistöðu og árangur (Denison o.fl., 2003).  

 

Upphaflega beindust rannsóknir Denison að 34 skipulagsheildum og sýndu niðurstöður 

að tilteknir hegðunarþættir höfðu áhrif á frammistöðu (Denison, 1982). Árið 1995 hafði 

gagnagrunnurinn stækkað enn frekar, þegar hann samanstóð af 765 skipulagsheildum, 

en frá þeim tíma hefur gagnagrunnur Denison farið ört stækkandi (Denison og Mishra, 

1995; Mobley, Wang og Fang, 2005). Þannig hefur DOCS mælitækið verið í stöðugri 

þróun og verið notað í rannsóknum víðsvegar um heiminn, við hinar ýmsu aðstæður 

(Denison og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2003). Mælitækið skiptist í fjórar yfirvíddir, 

ásamt því sem hver yfirvídd skiptist í þrjár undirvíddir. Yfirvíddirnar eru 

aðlögunarhæfni, markmið, þátttaka og samræmi, en til þess að hámarka frammistöðu 
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og árangur þurfa skipulagsheildir að huga að öllum fjórum yfirvíddum (Denison, 

Haaland og Goelzer, 2004; Denison og Mishra, 1995).  

 

Grunnur mælitækisins eru tveir meginásar, þar sem annars vegar er mótstaða á milli 

sveigjanleika og stöðugleika, og hins vegar á milli ytri aðstæðna og innri aðstæðna 

(Denison, Hooijeberg og Quinn, 1995; Denison og Neale, 1996). Með notkun DOCS 

mælitækisins er þannig hægt að meta árangur skipulagsheilda með því að mæla 

jafnvægið sem ríkir á milli pólanna tveggja á hvorum ási fyrir sig. Jafnvægi þarf því að 

vera á milli innri aðstæðna og ytri aðstæðna, ásamt því sem jafnvægi verður að ríkja á 

milli sveigjanleika og stöðugleika. Einnig þarf jafnvægið sem ríkir á milli tveggja póla, 

á hvorum ási fyrir sig, að vera í samræmi við umhverfi skipulagsheildarinnar. Hegðun 

starfsmanna er síðan mæld út frá undirliggjandi hugmyndum þeirra, skoðunum og 

ályktunum, en niðurstöður mælinganna má greina í kringum svæðið þar sem meginásar 

mælitækisins skarast (Denison o.fl., 1995; Denison og Neale, 1996).  

 

Niðurstöður mælinga á lóðréttum ási mælitækisins gefa til kynna hvort skipulagheildin 

sé stöðug eða sveigjanleg (Denison og Mishra, 1995). Yfirvíddirnar aðlögunarhæfni og 

þátttaka leggja mat á getu skipulagsheildarinnar til að aðlaga sig hratt að breytingum í 

umhverfinu og gefa til kynna hversu sveigjanleg skipulagsheildin er. Yfirvíddirnar 

markmið og samræmi leggja mat á hvort stöðugleiki sé ríkjandi innan 

skipulagheildarinnar og gefa til kynna hvort skipulagsheildin hafi skýra og ákveðna 

stefnu sem farið er eftir. Á láréttum ási mælitækisins gefa niðurstöður mælinga til kynna 

hvort skipulagheildin leggi áherslu á innri þætti eða ytri þætti. Yfirvíddirnar samræmi 

og þátttaka leggja mat á stjórnunaráherslur og samskipti innan skipulagsheildarinnar. 

Yfirvíddinar markmið og aðlögunarhæfni leggja mat á samskipti skipulagsheildarinnar 

við sitt ytra umhverfi (Denison og Mishra, 1995).  

 

2.4.2.1.Þátttaka 

Yfirvíddin þátttaka leggur mat á hversu mikla áherslu skipulagsheildin leggur á 

upplýsingamiðlun og hversu vel tekst að virkja starfsmenn til að auka getu, hæfni, 

hluttekningu og ábyrgðartilfinningu (Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996; Spreitzer, 

1995). Víddin sér um að byggja upp mannauð skipulagsheilda og felur í sér þrjár 

undirvíddir, sem eru frelsi til athafna, samvinna og uppbygging á hæfni. Þegar 
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skipulagsheild leggur áherslu á þessa þætti eru auknar líkur á hollustu og tryggð 

starfsmanna í garð skipulagsheildarinnar. 

 

Undirvíddin frelsi til athafna er mælikvarði á vægi dreifstýringar umfram miðstýringar 

skipulagsheilda, leggur mat á hvort starfsmenn hafi umboð til athafna í störfum sínum 

og hvort starfsmenn búi yfir frumkvæði (Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 

2003; Lawler, 1996). Víddin leggur einnig mat á hversu mikil áhersla er lögð á 

upplýsingamiðlun, hvort starfsmenn séu virkir þátttakendur í ákvarðanatöku og hvort 

starfsmenn trúi því að þeir geti haft jákvæð áhrif á starf sitt eða einstök verkefni.  

 

Undirvíddin samvinna metur að hve miklu leyti skipulagsheildin leggur áherslu á 

teymisvinnu og hvort kostir teymisvinnu séu nýttir við úrlausn verkefna (Denison og 

Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996). Víddin metur hvort teymisvinna 

sé tekin fram yfir hefðbundið skipulag og hvort áhersla sé á samvinnu milli mismunandi 

eininga innan skipulagsheildarinnar. Mikilvægt er að hver og einn starfsmaður sé 

meðvitaður um tengslin milli starfs síns og markmiða skipulagsheildarinnar, til þess að 

hægt sé að ná sameiginlegum markmiðum.  

 

Undirvíddin uppbygging á hæfni enblínir á mannauð skipulagsheildarinnar og stjórnun 

þekkingar (Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996). Víddin 

metur hvort markvisst sé unnið að því að efla hæfni starfsmanna og hvort reglulega 

reyni á færni þeirra og getu. Til þess að skipulagsheild nái tilsettum árangri og bæti 

samkeppnisstöðu sína er nauðsynlegt að efla færni starfsmanna, með því til dæmis að 

fjárfesta í þjálfun fyrir starfsmenn á öllum stigum skipulagsheildarinnar.  

 

2.4.2.2.Samræmi 

Yfirvíddin samræmi metur hvort skipulagsheildir séu samkvæmar sjálfum sér og hvort 

ríkjandi sé stöðugleiki, samhæfing og samþætting (Davenport, 1993; Denison og 

Mishra, 1995; Fey og Denison, 1998; Saffold, 1988). Hjá skipulagsheild sem mælist 

sterk í yfirvíddinni samræmi ríkir sterk menning og í grunngildum 

skipulagsheildarinnar á atferli starfsmanna sér sterkar rætur. Jafnvægi og stöðugleiki 

skapast í skipulagsheild þar sem starfsmenn eru þjálfaðir í að ná samkomulagi, jafnvel 

þegar um andstæða hagsmuni er að ræða. Sameiginleg grunngildi, tryggð og agi 
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starfsmanna við skipulagsheildina eru því undirstaða sterkrar menningar og samræmis. 

Yfirvíddin samræmi inniheldur þrjár undirvíddir sem eru megingildi, samkomulag og 

samhæfing og samþætting. 

 

Undirvíddin megingildi leggur mat á gildi skipulagsheilda, hversu skýr þau eru, hvort 

starfsmenn tileinka sér þau og hversu vel þeim er fylgt eftir (Davenport, 1993; Deal og 

Kennedy, 1982; Saffold, 1988). Með undirvíddinni samkomulag er lagt mat á hversu 

vel starfsmönnum gengur að komast að sameiginlegri niðurstöðu við lausn á erfiðum 

viðfangsefnum og hversu vel gengur að sætta ólík sjónarmið (Davenport, 1993; Fey og 

Denison, 2003; Saffold, 1988). Víddin metur einnig hvort leiðtogi 

skipulagsheildarinnar búi yfir hæfni og styrk til að fá starfsmenn til að leysa ágreining, 

sem og að vinna saman. Undirvíddin samhæfing og samþætting leggur mat á hversu 

vel mismunandi starfseiningum innan skipulagsheilda gengur að ná sameiginlegum 

markmiðum, með því að samræma vinnubrögð sín. Þannig er mikilvægt að verkferlar 

séu vel skilgreindir, vinnubrögð séu fyrirsjáanleg og að starfsmenn mismunandi 

starfseininga hafi sameiginleg viðhorf (Davenport, 1993; Saffold, 1988).  

 

2.4.2.3. Aðlögunarhæfni 

Yfirvíddin aðlögunarhæfni snýst um ytri aðlögun og innri samþættingu, þannig að 

áherslan er á innri og ytri þætti í rekstri skipulagsheilda (Denison og Neale, 1996). 

Víddin leggur mat á getu skipulagsheildarinnar til að laga sig hratt að breytingum í 

umhverfinu og metur hvort skipulagsheildin sé tilbúin til að taka áhættu og læra af 

mistökum sínum (Denison og Neale, 1996; Nadler, 1998; Senge, 1990; Stalk og Hout, 

1990). Skipulagsheildir sem búa yfir aðlögunarhæfni hafa ríka markaðshneigð, fylgja 

markaðsáherslu í stefnu sinni og eru sífellt að breyta verkferlum til að geta brugðist við 

stöðugum breytingum í umhverfinu (Fey og Denison, 2003; Kohli og Jaworski, 1990; 

Narver og Slater, 1990). Undirvíddirnar þrjár sem mynda yfirvíddina aðlögunarhæfni 

eru breytingar, áhersla á þarfir viðskiptavina og lærdómur (Denison, 1990). 

 

Undirvíddin breytingar metur hvort skipulagsheildir eigi auðvelt með að bera kennsl á 

breytingar í umhverfinu og hversu vel þeim gengur að aðlagast breyttum aðstæðum 

(Denison og Neale, 1996). Víddin leggur einnig mat á getu skipulagsheilda til að 

bregðast fljótt við breyttum aðstæðum í umhverfinu og viljastyrk þeirra til að taka 
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áhættu. Undirvíddin áhersla á þarfir viðskiptavina leggur mat á skilninginn sem 

skipulagsheildin hefur á þörfum viðskiptavina sinna og viljann til þess að mæta þörfum 

þeirra, bæði í nútíð og framtíð. Með undirvíddinni lærdómi er lagt mat á hæfni 

skipulagsheilda til að túlka upplýsingar í umhverfinu, metið er hversu vel gengur að 

nýta þær sem tækifæri til nýsköpunar. Þannig er lagt mat á hvort vilji sé til að draga 

lærdóm af þeim upplýsingum sem eru til staðar í umhverfinu, til þess að nýta í þróun á 

hæfni og þekkingu (Denison og Neale, 1996). 

 

2.4.2.4. Markmið 

Yfirvíddin markmið varpar ljósi á hvernig skipulagsheildir geta hámarkað árangur sinn 

með því að leggja áherslu á skýra stefnu og framtíðarsýn og með því að skilgreina 

markmið sín (Denison og Mishra, 1995; Hamel og Prahalad, 1994). Víddin metur hvort 

skipulagsheildin einkennist af langtíma- eða skammtímahyggju, hvort stefna sé skýr og 

hvort markviss aðgerðaáætlun sé til staðar (Denison og Mishra, 1995; Denison og 

Neale, 1996; Fey og Denison, 2003). Til þess að starfsmenn skipulagsheildar geti verið 

samstíga og stefnt í sömu átt sem ein heild, þá er lykilatriði að hlutverk, grunngildi, 

stefna og framtíðarsýn séu skýr í hugum allra starfsmanna. Undirvíddirnar þrjár sem 

tilheyra yfirvíddinni markmið eru skýr og markviss stefna, raunhæf markmið og 

framtíðarsýn (Denison, 1990; Denison og Mishra, 1995).  

 

Undirvíddin skýr og markviss stefna leggur mat á stefnu skipulagsheildarinnar, hvort 

stefnan sé líkleg til að skapa samkeppnisforskot, hvort stefnan sé skýr í hugum 

starfsmanna og hvaða áhrif stefnan hefur á starfsemi skipulagsheildarinnar (Denison og 

Mishra, 1995; Denison og Neale, 1996; Fey og Denison, 2003). Með undirvíddinni 

raunhæf markmið er lagt mat á hvort markmið séu allt í senn skýr, metnaðarfull og 

raunhæf. Einnig metur víddin hvort starfsmenn skilji tilgang markmiðanna og hvort 

markmiðum hafi verið náð. Til þess að árangur náist er mikilvægt að það liggi skýrt í 

huga allra starfsmanna hvað sé ætlast til af þeim. Undirvíddin framtíðarsýn metur hvort 

framtíðarsýn skipulagsheildarinnar samræmist gildum hennar, hvort allir starfsmenn 

hafi sameiginlega framtíðarsýn og hvort starfsmenn séu reiðubúnir að fylgja henni 

þannig að árangur náist. 
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2.5. ÍSLENSK VINNUSTAÐAMENNING 

Þegar hugtakið vinnustaðamenning er skoðað er nauðsynlegt að kortleggja rannsóknir 

sem hafa einblínt á íslenska vinnustaðamenningu, þannig að mögulegt sé að bera kennsl 

á sérstöðu hennar og einkenni út frá rannsóknum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2010). Ýmsir þættir geta haft 

áhrif á íslenska vinnustaðamenningu, eins og stjórnunarstíll, íbúafjöldi og 

samskiptamynstur. Í rannsókn Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar o.fl. (2010) voru 

kynntar niðurstöður mælinga á íslenskri vinnustaðamenningu, en greiningin sem 

byggðist á spurningalista Denison náði til tólf fyrirtækja og stofnana. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að íslenskar skipulagsheildir hafi skýra og markvissa 

stefnu. Á hinn bóginn mætti á margan hátt gera betur og í ljósi niðurstaðna er algengast 

að úrbóta sé þörf þegar kemur að innleiðingu stefnu, skilgreiningu á verkferlum og 

samvinnu á milli ólíkra eininga innan skipulagsheilda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

o.fl., 2010). Rannsókn Þórunnar Ansnes Bjarnadóttur (2010) fjallaði um próffræðilega 

eiginleika Denison spurningalistans í tengslum við íslenska fyrirtækjamenningu, en 

rannsóknin byggðist á gagnasafni frá sex íslenskum fyrirtækjum. Niðurstöður 

próffræðilegra mælinga sýndu fram á að íslensk útgáfa spurningalista Denison uppfyllti 

skilyrði með tilliti til áreiðanleika og innra samræmis þegar einblínt er á 

spurningalistann í heild sinni. Á heildina litið virðast íslenskar skipulagsheildir leggja 

ríka áherslu á ytra umhverfi og er um að ræða ákveðna frumkvöðlamenningu. 

Skipulagsheild sem einkennist af slíkum menningareinkennum nær hins vegar síður að 

viðhalda vexti, sem getur leitt til þess að þjónusta til viðskiptavina skerðist (Þórunn 

Ansnes Bjarnadóttir, 2010).  

 

2.6.  MIKILVÆGI UPPLÝSINGAMIÐLUNAR 

Við innleiðingu stærri verkefna og breytinga er upplýsingamiðlun til starfsmanna ein 

af grunnforsendum árangursríkrar stjórnunar og stefnumótunar (Jashapara, 2004; 

Kotter, 1996). Lykilþættir í árangursríkri stjórnun eru þættir eins og upplýsingar, 

undirbúningur, samskipti, framkvæmd og hvatning (Krause, 1995). Upplýsingamiðlun 

felur í sér stjórnun á vandamálum og atburðum, þannig að aðferðin er afar mikilvæg 

þegar kemur að breytingastjórnun (Argenti, 2013). Stjórnunaraðferðin ýtir undir 

árangursríka samvinnu milli fyrirtækja og almennings, ásamt því sem hún stuðlar að 

gangkvæmum tengslum, viðurkenningu og skilningi á milli þessara aðila. 
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Upplýsingamiðlun nýtist stjórnendum fyrirtækja sem fyrirbyggjandi aðferð í 

breytingastjórnun, þar sem hún hjálpar til við nýtingu upplýsinga og skilgreiningu á 

þörfum starfsmanna. Þá hafa rannsóknir sýnt að virk upplýsingamiðlun hafi jákvæð 

áhrif á starfsánægju og frammistöðu í starfi (Downs og Adrian, 2004; Newstrom og 

Davis, 1997).  

 

Innri upplýsingamiðlun er skipulagt upplýsingastreymi sem berst á milli stjórnenda og 

starfsmanna, en þannig ætti upplýsingastreymið að berast bæði „upp og niður“ innan 

fyrirtækisins (Argenti, 2013). Aðferðin er notuð til að hafa áhrif á alla einstaklinga 

innan fyrirtækis, hvort sem um er að ræða viðhorf, þekkingu og/eða hegðun. Stefna 

fyrirtækis er ákveðin hegðun sem er stöðug yfir tíma og nær bæði til ytri og innri 

upplýsingamiðlunar (Ahlstrand, Lampel og Mintzberg, 1998). Þegar óvæntir atburðir 

koma upp eða fyrirhugaðar eru breytingar innan fyrirtækja, þá er mikilvægt að áhersla 

sé lögð á innri upplýsingamiðlun (Argenti, 2013). Því miður hefur verið alltof algengt 

í gegnum tíðina að starfsmenn heyri fyrst um breytingar í fjölmiðlum þar sem áhersla 

hefur verið lögð á að miðla fréttum út úr fyrirtækjum, en slíkum mistökum fer þó 

fækkandi þar sem stjórnendur eru farnir að einblína á innri upplýsingamiðlun í auknum 

mæli. 

 

Drucker (2004) bendir á að ákvörðun um breytingu hafi ekki verið útfærð fyrr en allir 

sem á einhvern hátt verða fyrir áhrifum breytingarinnar hafa verið upplýstir um hana á 

skýran hátt. Þá er mikilvægt að bera kennsl á þá einstaklinga sem mögulega munu veita 

mótspyrnu þannig að hægt sé að takast á við vandamálið frá upphafi. Eðli mótspyrnu 

getur verið mismunandi og skiptir því miklu máli að bera á hana kennsl sem allra fyrst, 

þannig að hægt sé að grípa inn í með viðeigandi hætti (Kotter og Schlesingar, 1974). 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir mótspyrnu, sem getur jafnvel verið byggð á vantrausti, 

misskilningi eða hræðslu við breytingar. Til að koma í veg fyrir að mótspyrnan verði 

viðvarandi er mikilvægt að upplýsingastreymi sé virkt og hægt að nota leiðir eins og 

þjálfun, fræðslu og samtöl.  

 

Stjórnendur spila stórt hlutverk við innleiðingu breytinga og mæðir oft á þeim vegna 

þátta sem erfitt er að breyta, eins og gildum og fyrirtækjamenningu (Jashapara, 2004; 

Drucker, 2004). Til þess að breytingarnar verði árangursríkar er mikilvægt að 
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starfsmenn séu fylgjandi breytingunum, þannig að mikið reynir á samskiptahæfni 

stjórnenda í tengslum við upplýsingamiðlun og undirbúning starfsmanna á 

breytingarferlinu (Jashapara, 2004). Stjórnendur verða að nýta sér ýmsar aðferðir 

samhliða þessu til þess að breytingarferlið verði árangursríkt, til dæmis með þjálfun 

starfsmanna og notkunar hvatakerfa. Við innleiðingu stefnu væru stjórnendur að draga 

úr árangri ef hið nýja skipulag virkar hamlandi á áhugasama og vel upplýsta starfsmenn, 

þannig að ekki er nóg eingöngu að upplýsa starfsmenn og virkja þá til þátttöku (Barney 

og Hesterly, 2010). Til þess að árangur náist í breytingastjórnun er einnig afar 

mikilvægt fyrir stjórnendur og aðra starfsmenn að vera vel upplýstir um þætti eins og 

stjórnunarhætti, boðleiðir, skipurit, hvatakerfi og ferla. Stjórnendur verða að vera 

meðvitaðir um mikilvægi þess að skipulagið sé uppbyggt á þann hátt að mannauðurinn 

sé vel nýttur, til dæmis vegna virkrar upplýsingamiðlunar og annarra aðferða sem 

nauðsynlegt er að stjórnendur nýti sér.  

 

Af ofangreindu má ráða að upplýsingamiðlun er mjög mikilvægur þáttur þegar kemur 

að breytingum hjá fyrirtækjum eða stofnunum, hvort sem breytingarnar eru stórar eða 

smáar. Nauðsynlegt er að stjórnendur leggi ríka áherslu á upplýsingamiðlun til þess að 

árangur náist, ekki aðeins áður en breytingum er hrint í framkvæmd, heldur í gegnum 

allt breytingaferlið. Stjórnendur þurfa að varast ýmsar gryfjur þar sem mistök eru 

algeng, sérstaklega við innleiðingu breytinga. Ef ekki er staðið rétt að 

upplýsingamiðlun eða ef stjórnendur vanrækja hana á einhverjum tímapunkti í ferlinu 

er hætta á að árangurinn verði ekki í samræmi við væntingar. Þó svo að mistökum í 

breytingastjórnun hafi farið fækkandi þá er vandinn því miður enn til staðar og þess 

vegna mikilvægt að rannsóknir á þessu sviði haldi áfram. Lykilatriðið er síðan í höndum 

einstaklinganna sem stjórna breytingunum, þeir verða að vera vel upplýstir til þess að 

geta miðlað áfram til þeirra sem á einhvern hátt koma að breytingunum.  

 

2.7. BREYTINGASTJÓRNUN 

Nútímasamfélag einkennist af miklum og hröðum breytingum sem geta haft áhrif á 

skipulagsheildir, fyrirtækjamenningu og starfsmenn. Ýmsar ástæður geta verið fyrir 

slíkum breytingum, eins og sameining deilda eða stofnana, ráðning nýrra yfirmanna, 

innleiðing nýs tölvukerfis og/eða jafnvel breyting á stjórnskipulagi. Þá geta 

breytingarnar einnig verið smávægilegar en haft samt sem áður áhrif, til dæmis 
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lagfæring á vinnubrögðum vegna samskiptaörðugleika eða lélegs upplýsingaflæðis. 

Það er því afar mikilvægt að skipulagsheildir tileinki sér aðferðir breytingastjórnunar 

til þess að lifa af í samfélagi sem einkennist af stöðugum breytingum í umhverfinu 

(Kreitner, 2007).  

 

Breytingastjórnun er skipulögð nálgun til að breyta eða umskipta skipulagsheildum, 

deildum og/eða teymum frá núverandi stöðu til óska framtíðarstöðu (Woods og West, 

2010). Þannig er breytingastjórnun ferli, sem nær yfir lengri eða skemmri tíma, og 

stuðlar að því að auðvelda starfsmönnum að samþykkja, viðurkenna og fagna þeim 

breytingum sem verða í starfsumhverfinu.  

 

Þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir síðustu áratugi er helstu veikleika í stefnumótun 

og/eða breytingastjórnun að finna í innleiðingarferlinu (Walderseel og Sheater, 1996). 

Þá benda nýlegar rannsóknir til þess að ríflega helmingur stefnumótunarverkefna 

mistakist við innleiðingu, sem bendir okkur á að ýmislegt sé enn brýnt að rannsaka í 

tengslum við breytingastjórnun (Pryor, Anderson, Toombs og Humphreys, 2007). 

Niðurstöður viðamikillar rannsóknar Neilson, Martin og Powers (2008) bentu til þess 

að flokka mætti áhrifaþætti árangursríkrar stjórnunar í fjóra flokka, en þessir þættir 

mældust sterkir hjá fyrirtækjum sem höfðu náð árangri í rekstrarlegum og/eða 

stefnumótunarlegum ákvörðunum. Samkvæmt rannsókninni hafði upplýsingamiðlun 

sterkustu áhrifin á árangur, ákvarðanatökuábyrgð fylgdi fast á eftir, því næst 

hvatning/umbun, en minnst áhrif hafði lykilþátturinn skipulag (Neilson o.fl., 2008).  

  

Samkvæmt niðurstöðum Salem (2008) mistakast breytingar hjá fyrirtækjum/stofnunum 

vegna sjö lykilþátta, en rannsóknin náði yfir nokkurra ára tímabil og var framkvæmd í 

þremur fyrirtækjum. Þættina sjö skilgreindi Salem sem: Ófullnægjandi 

upplýsingamiðlun, vantraust, skilningur á breytingum, minnkun á vinnugleði, að 

forðast ágreining, lítil samskiptahæfni og innleiðing. Salem undirstrikar því mikilvægi 

upplýsingamiðlunar þegar kemur að breytingastjórnun, en hann bendir meðal annars á 

að sögusagnir vegna ónógra upplýsinga leiði til óöryggis starfsmanna. Stjórnendur sem 

búa yfir lítilli samskiptahæfni hafa ekki skilning á upplýsingamiðlun til starfsmanna og 

getur það haft mjög slæm áhrif á breytingaferlið. Starfsmenn þurfa að fá svör við 

spurningum sínum varðandi breytingarnar eins fljótt og hægt er til þess að 
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breytingaferlið verði árangursríkt, þannig að nauðsynlegt er að stjórnendur séu vel 

vakandi fyrir mikilvægi upplýsingamiðlunar og séu hæfileikaríkir í samskiptum. Við 

innleiðingu breytinganna ber að varast þá gryfju að hætta eða minnka virkni 

upplýsingamiðlunar, halda verður áfram að upplýsa starfsmenn í gegnum allt 

breytingaferlið þar sem hún er til dæmis notuð til að hjálpa starfsmönnum að takast á 

við ágreining og óvissu. Ef upplýsingamiðlun er ekki virk er meiri hætta á misskilningi 

og að starfsmenn búi til sína eigin útgáfu af breytingunum (Salem, 2008).  

 

2.8.  AÐFERÐIR BREYTINGASTJÓRNUNAR 

 
Vandasamt getur verið að ná fram árangursríkum breytingum, en með notkun líkana og 

kenninga á sviði breytingastjórnunar er líklegt að innleiðingarferli breytinganna skili 

tilætluðum árangri (Self og Schraeder, 2008). Þannig eru breytingalíkön afar mikilvæg 

tæki til þess að koma stjórnendum og öðrum starfsmönnum farsællega í gegnum 

breytingaferli innan fyrirtækja og stofnana, en með notkun tækjanna eykst skilningur 

starfsmanna á heildarferlinu (Gilley, A., Gilley, J. W. og McMillan, 2009).  

 
2.8.1. DICE-líkanið 

Með DICE-líkani Sirkin, Keenan og Jackson (2005) er hægt að leggja mat á styrkleika 

og veikleika áætlaðra breytinga. Líkanið er notað til þess að athuga hvort breytingar 

komi til með að takast til eða ekki, en þá gerir líkanið ráð fyrir því að markmið séu 

skoðuð með reglulegu millibili til þess að athuga hvort breytingaferlið sé að standast 

væntingar. Um er að ræða fjóra þætti sem snúast um tímalengd, heiðarleika, 

skuldbindingu og viðleitni. Með tímalengd er átt við heildartímann sem breytingaferlið 

tekur þegar um minniháttar breytingar er að ræða. Hins vegar ef um er að ræða 

meiriháttar breytingar er átt við þann tíma sem áætlaður er til að ná mismunandi 

markmiðum í ferlinu. Þátturinn heiðarleiki metur hvort hægt sé að treysta á teymið sem 

leiðir breytingarnar og hvort geta sé til þess að ná fram markmiðum á réttum tíma, 

þannig að hér reynir á hæfni einstaklinganna í teyminu. Með skuldbindingu er átt við 

að auka þurfi skuldbindingu tveggja mismunandi hópa fólks til þess að innleiðing 

breytinganna verði árangursrík. Hér skiptir máli hvernig stjórnendur miðla 

framtíðarsýninni og hvernig starfsmenn meta þær upplýsingar. Sýnilegur stuðningur 

verður að vera frá stjórnendum og styðja verður alla þá starfsmenn sem breytingaferlið 

hefur áhrif á, einkum þá sem eru á móti breytingunum þannig að þeir skilji um hvað 
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málið snýst. Þátturinn viðleitni snýst um að meta viðleitnina sem starfsmenn munu sýna 

í ferlinu, en alltaf má búast við einhverja andstöðu meðal starfsmanna. Mikilvægt er að 

stjórnendur átti sig á því hvernig best sé að taka á andstöðunni, þar sem kröfur til 

starfsmanna aukast yfirleitt í breytingarferlinu. Með því að gefa hverjum þætti stig á 

bilinu einn til fjórir geta stjórnendur skipulagsheilda metið líkurnar á því hvort aðgerðir 

í tengslum við breytingar verði árangursríkar. Eftir því sem einkunnin er lægri, því 

meiri líkur eru á því að breytingaferlið sé í þeim farvegi sem óskað er eftir (Sirkin, 

Keenan og Jackson, 2005). 

 

2.8.2. ADKAR-líkanið 

ADKAR-líkan Hiatt (2006) snýr að mannlega þættinum í breytingum og er notað sem 

þjálfunartæki fyrir starfsmenn, sem styður þá í gegnum breytingaferlið. Líkanið lýsir 

fimm grundvallaratriðum til árangursríkra breytinga, sem eru skilningur, vilji, þekking, 

geta og styrkur. Eins og í líkani Kotter þarf að framkvæma breytingar skref fyrir skref, 

engu skrefi má sleppa og framkvæma verður skrefin í réttri röð (Hiatt, 2006; Kotter, 

1996). Samkvæmt Hiatt (2006) er ADKAR-líkanið með einstaklinginn efst í huga, þar 

sem áherslan er meðal annars á einstaklingsmun varðandi aðlögun og upplifun 

breytinga. Einstaklingar fara í gegnum breytingar á mismiklum hraða, þannig að líkanið 

gerir ráð fyrir að munur sé að milli einstaklinga hversu hratt þeir fara í gegnum hvert 

skref (Hiatt og Creasey, 2003). Þá geta stjórnendur nýtt líkanið til að kortleggja 

mögulegar hindranir og sem tæki til að ná markmiðum á öruggan og hraðvirkan hátt 

(Hiatt, 2006).  

 

2.8.3. Líkan Bridges 

Með líkani sínu varpaði William Bridges (2009) ljósi á sálræna þætti starfsfólks á 

meðan á breytingaferli stendur og lýsir hann þriggja þrepa ferli sem einstaklingar ganga 

í gegnum. Þrepin geta skarast, en þau einkennast af endalokum, hlutleysi og nýju 

upphafi. Stjórnendur verða að finna leiðir til þess að styðja við starfsfólk í þessu sálræna 

ferli. Aðskilnaður á sér stað í fyrsta þrepinu og er mikilvægt fyrir stjórnendur að 

undirbúa starfsfólk fyrir missinn sem ferlið getur haft í för með sér. Á öðru stigi fer hið 

nýja að myndast og hér þurfa stjórnendur að útskýra vel fyrir starfsfólki hvað sé í 

vændum, þannig að ekkert komi þeim á óvart. Á þessu stigi líður starfsfólkinu jafnvel 

ekki nógu vel með nýjar aðstæður og vill halda í það gamla þó svo að það skynji að það 



 

 

 
30 

 

sé hluti af fortíðinni. Hlutleysið getur hins vegar falið í sér hina ýmsu kosti, eins og 

tækifæri til að koma á nýbreytni og sköpunargleði fær jafnvel að njóta sín meðal 

starfsfólks. Einstaklingarnir fara upp á þriðja þrepið þegar fortíðin hefur verið kvödd, 

starfsfólkið fer að finna fyrir nýrri orku og tilgangur breytinganna verður þeim 

sýnilegur, sem leiðir til þess að breytingarnar verða árangursríkar (Bridges, 2009).  

 

2.8.4. Kraftakenning Lewin 

Kurt Lewin var frumkvöðull á sviði breytingastjórnunar og setti meðal annars fram 

kraftakenninguna og eitt fyrsta breytingalíkanið, en kenningarnar eru undirstaða ýmissa 

stjórnunarkenninga sem á eftir hafa komið (Burnes, 2009). Kraftakenning Lewin snýst 

um mismunandi krafta sem takast á og mikilvægt að horft sé á breytingar sem ákveðið 

kraftajafnvægi, þar sem drifkraftar og hamlandi kraftar vega upp á móti hver öðrum. 

Hins vegar eru kraftarnir stöðugt að takast á, en ná jafnvægi í ákveðnum aðstæðum og 

stuðla ekki að neinum breytingum á meðan jafnvægi ríkir. Þegar um er að ræða 

ójafnvægi getur myndast spenna sem síðar leiðir til breytinga og er mikilvægt fyrir 

skipulagsheildir að nýta sér þessa krafta til þess að knýja fram breytingar. Þannig er 

hægt að þrýsta fram breytingar með því að virkja drifkraftinn, einnig er hægt að draga 

úr hamlandi kröftum eða breyta mótstöðu í þrýsting fyrir breytingar. Það er því 

nauðsynlegt að greina núverandi ástand til þess að geta stjórnað breytingum með því 

að koma auga á hvaða kraftar eru ríkjandi. Drifkraftar hjá skipulagsheildum geta 

orsakast vegna kröfu um bætta þjónustu, nýjunga í tækni eða samkeppni á markaði. 

Hamlandi kraftar geta til dæmis verið staðnaðar hefðir eða venjur, þannig að líklegt er 

að það skapist metnaðarleysi eða stefnuleysi innan skipulagsheildarinnar. Ef 

starfsmenn skipulagsheildar einblína á þá krafta sem þeir hafa stjórna á, þá er líklegra 

að einstaklingar breyti hegðun sem hefur síðan áhrif á frammistöðu. Greiningin gerir 

stjórnendum kleift að koma auga á vandamál sem mikilvægt er að yfirstíga þannig að 

breytingaferlið fari í þann farveg sem óskað er eftir (Burnes, 2009; Jashapara, 2004). 

 

2.8.5. Breytingalíkan Lewin 

Breytingalíkan Lewin lýsir stjórnun breytinga og stefnu í gegnum þriggja þrepa ferli, 

og snýst þannig um breytingu á hegðun einstaklinga (Burnes, 2009; Jashapara, 2004). 

Fyrsta þrepið er þíða sem felur í sér breytingu á hugsunarhætti einstaklinga og 

núverandi ástandi, ásamt undirbúningi breytinga. Á þessu stigi þarf að draga úr þeim 
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kröftum sem halda skipulagsheildinni í núverandi jafnvægi. Í öðru þrepi eiga 

breytingarnar sér stað, þannig að aðlögun að breytingunum hefst og nokkurs konar 

óreiða verður í fyrirtækinu á þessu umbreytingarstigi. Markmið, gildi, skipulag og ferlar 

fara að þróast á þessu tímabili, ásamt viðhorfum og hegðun starfsfólks. Á lokastiginu, 

sem kallast frysting, eru breytingarnar festar í sessi og starfsfólk tileinkar sér nýtt 

hugarástand til þess að ná jafnvægi í breyttu ástandi. Ýmsir þættir eins og reglur, venjur, 

fyrirtækjamenning og skipulag efla og styða við hið nýja ástand, sem gerir nýrri 

fyrirtækjahegðun kleift að ná jafnvægi. Algengt er að bætt frammistaða vegna breytinga 

vari í skamman tíma og hætta á að starfsfólk fari fljótlega aftur í gamla farið. Af þessum 

ástæðum verður að setja fram og skilgreina nýtt ástand til þess að ná fram breytingum 

og því verða stjórnendur að vera meðvitaðir um að ekki sé nægjanlegt að skilgreina 

einungis markmiðin með breytingunum (Burnes, 2009; Jashapara, 2004).  

 

2.8.6. Breytingalíkan Kotter 

Kotter (1996) bendir á ýmsar hættur sem ber að varast við innleiðingu breytinga og er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að vera meðvitaðir um þessar gryfjur í öllu breytingaferlinu 

til að árangur náist. Ein helsta ástæða mistaka í breytingastjórnun er þegar stjórnendur 

hefja breytingar án þess að upplýsa starfsfólk um mikilvægi breytinganna. Þá er 

mikilvægt að mynda öflug teymi sem hafa bæði trú á breytingunum og skýra 

framtíðarsýn, en grundvallaratriði er að upplýsingaflæði sé virkt og samskipti góð.  

 

Nauðsynlegt er að vera vel undirbúinn þegar tekin er ákvörðun skipulagsbreytingar, 

þannig að útbúa verður tímasetta áætlun (Kotter, 1996). Í áætluninni þarf að koma fram 

hver markmiðin eru með breytingunum, hvernig staðið verður að málum og hvernig 

árangur breytinganna verður metinn. Átta þrepa líkan John Kotter vakið mikla athygli 

og nýst stjórnendum vel þegar koma þarf á varanlegum breytingum innan 

skipulagsheildar. Kotter bendir á að framkvæma þurfi þrepin í réttri röð til þess að 

árangur náist, einnig ætti engu þrepi að vera illa sinnt og engu ætti að sleppa. Þar sem 

líkan Kotter er byggt á hugmyndum Lewin tákna fyrstu þrjú þrepin þíðu, næstu fjögur 

hreyfingu og síðasta þrepið táknar frystingu: 

 

Þíða: 

1. Að upplýsa þörfina: 
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Á þessu stigi verður unnið í því að skapa andrúmsloft sem leiðir til breytinga á 

jákvæðan hátt og mikilvægt að fara rétt að (Kotter, 1996). Mikilvægt er að 

virkja alla einstaklinga á krefjandi hátt með því að ýta þeim út fyrir sitt 

þægindasvæði. Greina þarf markaðinn og samkeppnisaðila, koma auga á 

mögulega krísu og leggja áherslu á að breytingarnar séu ekki tækifæri til 

sóknar, heldur til umbóta.  

2. Myndun stýrihóps: 

Myndað verður teymi sem mun leiða breytingarnar og mikilvægt að teymið 

leggi áherslu á samheldni og samvinnu (Kotter, 1996). Mikilvægt er að 

hópurinn sé jákvæður gagnvart breytingunum og fjölbreyttur þannig að hann 

nái til sem flestra.  

3. Að þróa framtíðarsýn: 

Stýrihópurinn og stjórnendur þarf að setja fram skýr markmið og framtíðarsýn 

á þessu stigi, þannig að allir innan fyrirtækisins séu vel upplýstir um stefnuna 

(Kotter, 1996). Þessi aðferð gerir heildinni kleift að ná markmiðunum í 

sameiningu.  

Hreyfing 

4. Að miðla breytingum: 

Mikilvægt er að breytingunum sé miðlað á árangursríkan hátt, þegar 

framtíðarsýn hefur verið mótuð (Kotter, 1996). Stýrihópar verða að sýna gott 

fordæmi og til þess að koma breytingunum á framfæri verður að nota allar 

tiltækar leiðir.  

5. Að taka á andstöðu og dreifing valds: 

Starfsmenn verða að búa yfir ákveðnu sjálfstæði og valdi til þess að mögulegt 

sé að hrinda breytingunum í framkvæmd (Kotter, 1996). Líklegra er að heildin 

sé tilbún til að taka þátt ef þeir finna að þeir geti haft áhrif og að álit þeirra 

skipti máli. Á þessu stigi verður að breyta skipulagi og ferlum, ásamt því að 

útrýma helstu hindrunum til þess að breytingarnar fari í þann farveg sem óskað 

er eftir. Stjórnendur verða að ýta undir að starfsmenn hugsi út fyrir kassann, 

taki áhættu og sýni frumkvæði. 

6. Myndun skammtímasigra: 

Starfsmenn verða að sjá árangur breytinganna á meðan ferlið er skipulagt 

(Kotter, 1996). Þannig verður árangur að vera sýnilegur og starfsmenn þurfa 
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að fá upplýsingar um að þeir séu að standa sig vel, með sýnilegum smásigrum 

reglulega. Til þess að ýta undir áframhaldandi breytingar er mikilvægt að 

hrósa starfsmönnum fyrir vel unnin störf. 

7. Samantekt á árangri: 

Á þessu stigi er mikilvægt að einblína á atriði sem geta leitt af sér frekari 

breytingar og leiða hugann að heildarmyndinni (Kotter, 1996). Til þess að 

mögulegt sé að breyta ferlum, kerfum og reglum sem falla ekki að nýrri sýn er 

hægt að nota þann trúverðugleika sem skapast hefur. Hæfustu einstaklingarnir 

ættu að leiða breytingarnar hverju sinni og því mikilvægt að horfa vel á 

mannauðinn.  

Frysting: 

8. Breytingarnar festar í sessi: 

Mikilvægt er að gera breytingarnar varanlegar með því að tvinna þær saman 

við menningu fyrirtækisins (Kotter, 1996). Ásamt því að viðhalda þeim 

árangri sem náðst hefur, þarf að leggja áherslu á stöðugar umbætur. Skilvirk 

stjórnun skiptir miklu máli á þessu stigi, þannig að stuðla verður að góðum 

leiðtogaháttum. Framkvæma verður árangursmælingar reglulega þannig að 

starfsmenn nái að tengja árangurinn við breytta hætti og einnig verður að sjá til 

þess að leiðtogahæfni dvíni ekki.  

 

2.9. ÁLFHÓLSSKÓLI 

Digranesskóli hóf starfsemi sína árið 1964 og Hjallaskóli tók til starfa árið 1983, en 

fyrir sameiningu voru báðir skólarnir heildstæðir grunnskólar með nemendur í 1.-10. 

bekk. Frá árinu 1990 var starfrækt sérdeild fyrir einhverfa í Digranesskóla, sem hins 

vegar tilheyrði Fræðsluskrifstofu Reykjaness og Menntamálaráðuneytinu allt til ársins 

1996 þegar Kópavogur yfirtók rekstur sérdeildarinnar. Frá árinu 1999 var starfrækt 

nýbúadeild í Hjallaskóla og eru einhverfu- og sérdeildirnar enn starfandi eftir að 

skólarnir hafa sameinast í einn skóla. Félagsmiðstöðin Pegasus er starfandi í Hjalla fyrir 

nemendur í 8.-10. bekk, ásamt því sem nemendur í 6.-7. bekk bættust nýverið í hóp 

þeirra sem hafa afnot af félagsmiðstöðinni. Í Digranesi er starfrækt dægradvöl, eða 

vistun fyrir nemendur í 1.-4. bekk að skóla loknum. Nemendur Álfhólsskóla fá tækifæri 

til að sinna tónlistarnámi á starfstíma grunnskólans, þar sem Skólahljómsveit Kópavogs 

og Tónlistarskóli Kópavogs hafa verið í samstarfi við Álfhólsskóla.  
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Í stefnuyfirlýsingu Álfhólsskóla er lögð áhersla á að ólíkir einstaklingar fái tækifæri 

innan skólans og allir njóti virðingar. Skólinn leggur áherslu á fjölbreytta kennsluhætti, 

stuðlar að vellíðan nemenda og er án aðgreiningar. Áhersla er lögð á að skólinn búi yfir 

sérfræðiþekkingu og hafi þannig getu til að mæta þörfum nemenda.  

 

Megingildi Álfhólsskóla eru menntun, sjálfstæði og ánægja. Fjölbreyttir kennsluhættir 

einkenna starfsemi skólans og því er ætlast til þess að námið henti hverjum og einum, 

óháð menningarlegum bakgrunni. Áhersla er lögð á að nemendur séu sjálfstæðir, setji 

sér raunhæf markmið og sýni frumkvæði og ábyrgð. Skólabragur Álfhólsskóla 

einkennist af leik, vellíðan og ánægju.  

 

Nokkuð hefur verið um starfsmannaveltu í Álfhólsskóla og á haustmánuðum 2016 voru 

nánast breytingar á hverjum degi. Draga má líkur að því að kjaradeildur kennara hafi 

haft þar einhver áhrif. Vegna þessarar sérstöku stöðu í starfsmannahaldi tók höfundur 

ákvörðun um að styðjast að hluta til við þriggja ára gamlar upplýsingar, sem er að finna 

í ytra mati Álfhólsskóla frá árinu 2013. Fjórir stjórnendur eru í Álfhólsskóla; einn 

skólastjóri, einn aðstoðarskólastjóri og þrír deildarstjórar. Einn deildarstjóri er í hverri 

starfsstöð, þannig að einn deildarstjóri hefur umsjón með yngra stigi í Digranesi og einn 

deildarstjóri hefur umsjón með eldra stigi í Hjalla. Þriðji deildarstjórinn hefur umsjón 

með sérkennsludeild, einhverfudeild og alþjóðaveri. Fjöldi starfsmanna í Álfhólsskóla 

eru rúmlega 100, þar sem hlutfall kennara er um 60% og hlutfall annarra starfsmanna 

er um 40%. Tveir sálfræðingar  og tveir hjúkrunarfræðingar starfa við skólann í 

hlutastörfum. Vegna sérdeilda skólans er fjöldi sérkennara hlutfallslega mikill og eru 

allir kennarar með viðeigandi menntun, fyrir utan leiðbeinanda nýbúadeildar sem í 

staðinn er sérhæfður í tungumálum.  

 

2.10.  SAMEININGAR GRUNNSKÓLA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

2.10.1. Reykjavík 

 
Efnahagshrunið á Íslandi árið 2008 hafði víðtækar afleiðingar, en í kjölfar hrunsins var 

ljóst að hin ýmsu sveitarfélög, stofnanir og fyrirtæki voru stödd í verulegum 

fjárhagslegum vandræðum (Intellecta, 2014). Reykjavíkurborg var þar ekki undanskilin 

og ljóst að grípa þurfti til aðgerða með hagræðingum í rekstri. Skipaður var starfshópur 
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sem sá um útfærsluna á þeim róttæku breytingum sem framundan voru og þurfti 

hópurinn meðal annars að greina tækifæri til endurskipulagningar á rekstri grunnskóla 

með fjárhagslegan og faglegan ávinning í huga. Skóla- og frístundasvið var stofnað hjá 

Reykjavíkurborg árið 2011, á sama tíma og nokkrir leik- og grunnskólar sameinuðust í 

hverfum borgarinnar. Í kjölfarið var ákveðið að innri endurskoðun Reykjavíkurborgar 

myndi framkvæmda úttekt á breytingunum, en sú hugmynd var felld þar sem vafi lék á 

óhæði. Til þess að framfylgja siðareglum og stöðlum um innri endurskoðun var ákveðið 

að fyrrnefnd úttekt yrði unnin af óháðum aðila og í október 2014 gaf fyrirtækið 

Intellecta út skýrslu varðandi úttektina. Skýrsla Intellecta sem var unnin úr viðtölum, 

viðhorfskönnun og skjalfestum gögnum um verkefnið ber heitið: „Úttekt á aðdraganda 

stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla“. 

Hugmyndafræði sálfræðilega samningsins var hafður til hliðsjónar í úttekt Intellecta, 

ásamt aðferðafræði John Kotter. Í úttektinni var einnig rýnt í samþykktir 

Reykjavíkurborgar, stjórnsýslulög og leiðbeiningar um góða stjórnarhætti við stjórn 

viðamikilla breytinga hjá opinberum aðilum (Intellecta, 2014).  

 

Sameining grunnskóla í Reykjavík fól í sér sameiningu á Álftamýraskóla og 

Hvassaleitisskóla, sameiningu á Korpuskóla og Víkurskóla, sameiningu á Borgarskóla 

og Engjaskóla, ásamt sameiningu á unglingastigi Foldaskóla, Hamraskóla og 

Húsaskóla (Intellecta, 2014). Við úttekt Intellecta þótti of viðamikið að skoða allar 

sameiningarnar og var því aðeins gerð úttekt á sameiningu unglingastigs Foldaskóla, 

Hamraskóla og Húsaskóla. Hins vegar skoðaði Intellecta viðhorf starfsmanna allra 

sameinuðu skólanna til samskipta og samráðs í sameiningarferlinu. 

 

2.10.2. Kópavogur 

 
Álfhólsskóli í Kópavogi var stofnaður vorið 2010 eftir að ákveðið hafði verið að 

sameina Digranesskóla og Hjallaskóla í einn grunnskóla. Eftir sameiningu skólanna 

hefur starfsemin farið fram á tveimur stöðum, í Digranesi og í Hjalla, en bæði húsnæðin 

eru staðsett við Álfhólsveg (Álfhólsskóli, e.d.). Nemendur í 1.-4. bekk hafa aðstöðu í 

Digranesi og nemendur í 5.-10. bekk í Hjalla, auk þess sem skólinn hefur afnot af 

íþróttahúsi HK fyrir íþróttaiðkun og dægradvöl. Veturinn 2012-2013 voru nemendur 

687 talsins og við skólann störfuðu 136 starfsmenn. Meðalfjöldi nemenda í hverjum 
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bekk var um 23, en nemendum hefur farið fækkandi undanfarin ár þar sem skólinn hefur 

verið að útskrifa stóra árganga og færri nemendur að koma inn í 1. bekk.  

 

Sameiningin var framkvæmd vegna slæms ástands á húsnæði Digranesskóla, 

óhagstæðrar rekstrareiningar og fækkunar nemenda í báðum skólahverfum. Við 

breytingar sem þessa er að ýmsu að huga og er markmið rannsóknarinnar að athuga 

ýmsa þætti varðandi samruna skólanna tveggja.  

3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á fyrirtækjamenningu Álfhólsskóla og 

leggja mat á frammistöðu skólans þegar sex ár eru liðin frá sameiningu Digranes- og 

Hjallaskóla. Einnig var einblínt á sameiningarferlið í heild sinni, með því markmiði að 

athuga hvort stuðst hafi verið við aðferðir breytingastjórnunar alveg frá upphafi 

ferlisins. Með ofangreind markmið í huga voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

 

Hver eru einkenni vinnustaðamenningar Álfhólsskóla þegar sex ár eru liðin frá 

sameiningu Digranes- og Hjallaskóla?  

Er munur á milli starfsstöðva Álfhólsskóla þegar skoðuð eru viðhorf starfsmanna til 

vinnustaðamenningar og frammistöðu skólans? 

Gefa viðhorf starfsmanna Álfhólsskóla til kynna að farið hafi verið eftir aðferðum 

breytingastjórnunar í sameiningarferlinu? 

 

Spurningalisti Denison um menningarvíddir (Organizational Culture Survey, DOCS) 

var lagður fyrir alla starfsmenn Álfhólsskóla til þess leggja mat á fyrirtækjamenningu 

og frammistöðu skólans (Denison og Mishra, 1995). Sá hluti spurningalistans sem náði 

til heildarferlisins var hins vegar frumsaminn af höfundi út frá aðferðum 

breytingastjórnunar (Kotter, 1996). Viðhorf starfsmanna var metið með því að leggja 

fram fullyrðingar sem tengdust viðfangsefninu og afstaða tekin út frá fimm bila Likert-

kvarða. Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS og ekki var hægt að rekja 

svörin til einstakra þátttakenda. Þannig var farið eftir ákvæðum laga um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.  
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3.1. ÞÁTTTAKENDUR 

Spurningakönnunin var lögð fyrir alla starfsmenn Álfhólsskóla. Þátttakendum var 

frjálst að sleppa einstökum fullyrðingum og spurningum. Við greiningu gagna var alltaf 

notað sama úrtakið, en fjöldi svara var hins vegar breytilegt á milli ólíkra 

tölfræðigreininga þar sem þátttakendum var ekki skylt að svara spurningalistanum í 

heild sinni.  

Í töflu 1 er yfirlit yfir bakgrunn þátttakenda skipt eftir starfsstöðvum Álfhólsskóla. 

Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda í töflu 1 varpa ljósi á fjölda þátttakenda eftir kyni, 

starfsaldri og starfsheiti, ásamt því sem upplýsingar um fjölda þátttakenda í hverri 

starfsstöð koma fram. Aðeins er um að ræða tvær starfsstöðvar í Álfhólsskóla, eða 

starfsstöðvarnar Digranes og Hjalla. Höfundur var hins vegar meðvitaður um að hluti 

starfsmanna tilheyrði bæði Digranesi og Hjalla, þannig að nauðsynlegt var að hafa 

þriðja valmöguleika í könnunni fyrir þá starfsmenn sem tilheyrðu báðum 

starfsstöðvum.  

 

Tafla 1. Dreifing þátttakenda eftir starfsstöðvum og bakgrunnsupplýsingum. 
 

 Digranes Hjalli 

Báðar 

starfsstöðvar 

Samtals 

Álfhólsskóli 

    
Fjöldi þátttakenda 12 18 6 36 

     
     

Kyn þátttakenda 
    

Karlar 0 6 1 7 

Konur 12 12 4 28 

Samtals 12 18 5 35 

     
Starfsaldur þátttakenda 

   
3 ár eða skemur 2 6 0 8 

4-6 ár 3 5 2 10 

7-9 ár 5 1 0 6 

10-12 ár 0 0 2 2 

13 ár eða lengur 2 4 2 8 

Samtals 12 16 6 34 



 

 

 
38 

 

     
Starfsheiti þátttakenda 

   
Stjórnandi 0 1 3 4 

Kennari 8 12 0 20 

Skólaliði/stuðningsfulltrúi 1 0 1 2 

Annar starfstitill 3 4 2 9 

Samtals 12 17 6 35 

3.2.  MÆLITÆKI 

Spurningalisti Denison (Organizational Culture Survey, DOCS) var notaður til 

mælinga á fyrirtækjamenningu og árangri Álfhólsskóla, en með mælitækinu er hægt að 

bera kennsl á þau menningareinkenni sem hafa bein áhrif á árangur skipulagsheilda 

(Denison og Neale, 1996). Á hinn bóginn var sá hluti spurningalistans sem sneri að 

stjórnun breytinga frumsaminn af höfundi út frá aðferðum breytingastjórnunar. Í heild 

sinni samanstóð spurningakönnunin því af tveimur mælitækjum, sem áttu það 

sameiginlegt að innihalda fullyrðingar með fimm bila Likert-svarkvarða. Könnunin 

samanstóð af 49 fullyrðingum sem skipt var í fjóra hluta. Í fyrsta hluta var mat lagt á 

fyrirtækjamenningu, annar hluti mældi árangur og frammistöðu, þriðji hluti sneri að 

aðferðum breytingastjórnunar og fjórði hluti innihélt nokkrar bakgrunnsspurningar. 

 

Upprunalegur spurningalisti Denison inniheldur alls 67 fullyrðingar, en þar af eru 60 

fullyrðingar sem mæla menningarvíddir og sjö fullyrðingar sem mæla árangursvíddir. 

Heildarfjöldi fullyrðinga í núverandi rannsókn náði þó einnig til þeirra fullyrðinga sem 

tengdust aðferðum breytingastjórnunar og bakgrunnsbreytum. Þegar hönnun 

rannsóknarinnar var langt komin taldi höfundur töluverðar líkur á dræmu svarhlutfalli 

þar sem heildarfjöldi fullyrðinga var orðinn 80, en líkur á lágu svarhlutfalli geta aukist 

eftir því sem spurningar eru fleiri. Eftir töluverðar vangaveltur tók höfundur þá 

ákvörðun að rannsaka einungis innri þætti fyrirtækjamenningar, þannig að fullyrðingar 

sem mældu menningarvíddir urðu 30 talsins, í stað 60 talsins. 

 

Mælitæki Denison hefur notið vinsælda víða um heim í tengslum við rannsóknir á 

fyrirtækjamenningu, enda verið viðurkennt með tilliti til próffræðilegra þátta (Denison 

og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2003). Þá hefur spurningalistinn verið gefinn út á 

allnokkrum tungumálum, en íslenska útgáfan var þýdd af Þóru Christiansen aðjúnkt við 
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Háskóla Íslands, og í kjölfarið yfirfarin af Þórhalli Erni Guðlaugssyni dósent við 

Háskóla Íslands (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 2010). Með mælitækinu er mögulegt að 

meta árangur skipulagsheilda út frá allnokkrum hegðunarþáttum og er þannig hægt að 

framkvæma mælingar sem ýmis önnur mælitæki fyrirtækjamenningar ná ekki að gera 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

 

Íslensk útgáfa mælitækisins var notuð í þessari rannsókn, en að mati höfundar voru 

nokkur hugtök spurningalistans ekki í takt við umhverfi skólastofnunar. 

Spurningalistinn hélst því óbreyttur að því undanskildu að nokkur hugtök voru  aðlöguð 

að starfsemi skólans, í þeim tilgangi að auka réttmæti rannsóknarinnar. Hugtakinu 

fyrirtæki var í öllum tilfellum skipt út fyrir skóla og hugtakinu viðskiptavinir var í öllum 

tilfellum skipt út fyrir nemendur. Breytingin tók til allra þeirra fullyrðinga þar sem 

ofangreind hugtök komu fyrir og var þess gætt að allar fullyrðingarnar mældu það sem 

þeim var upprunalega ætlað að mæla.  

 

Í fyrsta hluta spurningalistans voru alls 30 fullyrðingar sem tengdust tveimur 

yfirvíddum, en hver yfirvídd samanstóð af þremur undirvíddum. Þannig voru 

undirvíddirnar sex talsins og innihélt hver undirvídd fimm fullyrðingar. Þátttakendur 

voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinganna út frá viðhorfi sínu, eftir því hversu 

ósammála eða sammála þeir voru. Um var að ræða fimm bila Likert-svarkvarða sem 

gaf til kynna að þátttakendur væru; (1) mjög ósammála, (2) fremur ósammála, (3) 

hvorki ósammála né sammála, (4) fremur sammála eða (5) mjög sammála hverri 

fullyrðingu fyrir sig. Í kjölfar fyrirlagnar þurfti höfundur þó að snúa tölugildum þriggja 

fullyrðinga í öfuga átt miðað við hinar, þar sem þær voru ekki í samræmi við aðrar 

fullyrðingar. Þessi viðsnúningur var nauðsynlegur til þess að fullyrðingarnar yrðu 

samanburðarhæfar þegar kom að styrkleikamælingum. Fullyrðingarnar þar sem 

höfundur sneri tölugildum við voru númer 15, 24 og 29.  

 

Annar hluti spurningalistans samanstóð af sjö fullyrðingum sem tengdust viðhorfi til 

árangurs og frammistöðu skólans. Oftar en ekki hafa rannsóknir Denison beinst að 

fyrirtækjum sem rekin eru í hagnaðarskyni, þannig hafa atriði upprunalega 

spurningalistans snúið að gæðum vara og þjónustu, vexti sölu, arðsemi eigin fjár, 

hagnaði, ánægju viðskiptavina, starfsánægju og heildarframmistöðu (Denison o.fl. 
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2004; Denison og Mishra, 1995). Að mati höfundar voru  atriðin ekki öll í takt við 

starfsumhverfi skólastofnunar og var tekin ákvörðun um að aðlaga fullyrðingarnar að 

starfsemi skólans. Höfundur gætti þess að allar fullyrðingarnar mældu það sem þeim 

var upprunalega ætlað að mæla. Eftir að atriðunum hafði verið skipt út voru áherslur 

fullyrðinganna á gæði kennslu, ánægju nemenda með kennslu, ánægju nemenda með 

þjónustu, gæði stjórnunar, gæði stoðþjónustu, ánægju nemenda á heildina litið og 

ánægju starfsmanna á heildina litið. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til 

fullyrðinganna út frá viðhorfi sínu til árangurs og frammistöðu skólans, eftir því hversu 

ósammála eða sammála þeir voru. Um var að ræða fimm bila Likert-svarkvarða sem 

gaf til kynna að þátttakendur væru; (1) mjög ósammála, (2) fremur ósammála, (3) 

hvorki ósammála né sammála, (4) fremur sammála eða (5) mjög sammála hverri 

fullyrðingu fyrir sig.  

 

Í þriðja hluta spurningalistans var lagt mat á hvort farið hafi verið eftir aðferðum 

breytingastjórnunar í sameiningarferli Álfhólsskóla. Þessi hluti var frumsaminn af 

höfundi út frá aðferðum breytingastjórnunar og voru fullyrðingarnar átta talsins. Við 

hönnun fullyrðinganna var sérstaklega einblínt á átta þrepa líkan Kotter (1996), þó svo 

að aðrar aðferðir hafi einnig verið til hliðsjónar. Áherslurnar voru dreifing valds, 

samráð við starfsmenn, upplýsingamiðlun, samvinna, umbun/hvatning/stuðningur, 

árangursmælingar, starfsánægja og heildarmat á þeim aðferðum sem var beitt í 

sameiningarferlinu. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinganna út 

frá viðhorfi, eftir því hversu ósammála eða sammála þeir voru. Um var að ræða fimm 

bila Likert-svarkvarða sem gaf til kynna að þátttakendur væru; (1) mjög ósammála, (2) 

fremur ósammála, (3) hvorki ósammála né sammála, (4) fremur sammála eða (5) mjög 

sammála hverri fullyrðingu fyrir sig. Í kjölfar fyrirlagnar þurfti höfundur þó að snúa 

tölugildi einnar fullyrðingar í öfuga átt miðað við hinar, þar sem hún var ekki í samræmi 

við hinar fullyrðingarnar. Þessi viðsnúningur var nauðsynlegur til þess að 

fullyrðingarnar yrðu samanburðarhæfar þegar kom að styrkleikamælingum. 

Fullyrðingin þar sem höfundur sneri tölugildum við var númer 45.  

 

Fjórði hluti spurningalistans samanstóð af fjórum bakgrunnsspurningum varðandi kyn, 

starfsaldur, starfstitil og staðsetningu starfsstöðvar. Þátttakendur merktu við þann 

valmöguleika sem átti best við eigin bakgrunn, í tengslum við hverja spurningu fyrir 
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sig. Í spurningakönnunum hefur verið mælt með því að hafa bakgrunnsspurningar í 

lokin til þess að auka líkur á svörun (Þorlákur Karlsson, 2003). 

 

3.3.  RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Um er að ræða megindlega rannsóknaraðferð, en vel ígrunduð ákvörðun um 

rannsóknaraðferð er afar mikilvægur þáttur þegar kemur að framkvæmd rannsóknar 

(Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2006). Nauðsynlegt er að skoða kosti 

og galla aðferða, með tilliti til rannsóknarspurninga eða þeirra tilgáta sem settar hafa 

verið fram. Í megindlegum aðferðum er viðfangsefnið ákveðið fyrirfram og við alla 

vinnslu rannsóknarinnar er farið í gegnum formfast og kerfisbundið ferli (Björn 

Bergsson, 2002; Burnes og Grove, 2001; Neuman, 2006). Í upphafi eru settar fram 

tilgátur eða rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara, ásamt því sem rýnt er í 

heimildir og kenningar sem tengjast viðfangsefninu (Björn Bergsson, 2002). Að lokinni 

úrvinnslu gagna og þegar unnið hefur verið úr niðurstöðum er gengið úr skugga um 

hvort hægt sé að staðfesta tilgátur eða hvort þeim verði hafnað, ásamt því sem 

rannsóknarspurningum er svarað (Björn Bergsson, 2002; Burnes og Grove, 2001; 

Neuman, 2006). Með aðferðinni er hægt að lýsa breytum, athuga tengsl milli breyta og 

ákvarða orsakasamhengi milli breytanna, en með þessum hætti eru tölfræðilegar 

upplýsingar notaðar til að öðlast nýja þekkingu (Burnes og Grove, 2001; Neuman, 

2006). Núverandi rannsókn byggir á lýsandi tölfræði, þannig að mögulegt er að lýsa 

dreifingu breyta, muninum á einstaklingum innan úrtaksins og hvað sé dæmigert fyrir 

gögnin sem notuð eru í rannsókninni (Neuman, 2006).  

 

Með megindlegri aðferð er mögulegt að nálgast viðfangsefnið með heildarsýn, eins og 

með fyrirlögn spurningakönnunar sem nær til stærri hópa, og byggðist val höfundar 

meðal annars á þeim kosti (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Spurningakannanir búa yfir þeim styrk að mögulegt er að afla fjölbreyttra gagna á 

skömmum tíma, en á sama tíma er um að ræða flókna rannsóknaraðferð (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Við hönnun spurningakönnunar er ýmislegt sem ber að varast, þannig 

að nauðsynlegt er að hyggja að fjölmörgum aðferðafræðilegum atriðum á leiðinni.  

 

Spurningalisti Denison um menningarvíddir (Organizational Culture Survey, DOCS) 

var lagður fyrir alla starfsmenn Álfhólsskóla til þess leggja mat á fyrirtækjamenningu 
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og frammistöðu skólans (Denison og Mishra, 1995). Sá hluti spurningalistans sem náði 

til heildarferlisins var hins vegar frumsaminn af höfundi út frá aðferðum 

breytingastjórnunar (Kotter, 1996). Viðhorf starfsmanna var metið með því að leggja 

fram fullyrðingar sem tengdust viðfangsefninu og afstaða tekin út frá fimm bila Likert-

kvarða. Um er að ræða raðkvarða þar sem svarkostir eru á tiltekinni vídd, án þess að 

hægt sé að segja til um hvort bilin á milli stiga kvarðans séu jöfn og án þess að hægt sé 

að gefa svarkostunum algilt tölugildi (Þorlákur Karlsson, 2015). Víddir Likert-kvarðans 

geta til dæmis verið frá sammála yfir í ósammála, frá litlu yfir í mikið eða frá mjög 

jákvæðu yfir í mjög neikvætt. Þannig hafa ýmis orð verið notuð í kvarða Likert sem 

eiga það sameiginlegt að vera notuð á raðkvarða og fara frá hæsta huglæga gildi á 

tiltekinni viðhorfsvídd yfir í lægsta huglæga gildi (Likert, 1932; Edmondson, 2005). Þá 

hefur tíðkast að kvarðinn innihaldi ýmist fleiri eða færri gildi, þar sem sjö stiga kvarði 

hefur til dæmis miðjustig, á meðan fjögurra stiga kvarði er án miðjustigs, en 

langalgengast hefur hins vegar verið að nota fimm stiga kvarðann.  

 

Likert-kvarðinn er algengasti svarkvarðinn í spurningakönnunum þar sem huglægt mat 

leggur grunninn að svörum þátttakenda, eins og til dæmis í skoðana- og 

spurningakönnunum (Þorlákur Karlsson, 2015). Þá er Likert-kvarðinn einnig ráðandi í 

vinnustaðagreiningum, þjónustukönnunum og markaðsrannsóknum. Vegna úrbóta í 

gegnum tíðina hefur upprunalegi kvarðinn verið í stöðugri þróun, en 

félagssálfræðingurinn Rensis Likert fjallaði fyrst um kvarðann í doktorsritgerð sinni 

árið 1932 (Likert, 1932). Rannsóknir Likert beindust meðal annars að leiðtoga- og 

stjórnunarfræðum, þar sem hann lagði mikla áherslu á þróun kenninga í tengslum við 

lýðræðislegar stjórnunaraðferðir og hegðun leiðtoga (Edmondson, 2005).  

 

Likert (1932) mældi viðhorf einstaklinga með því að leggja fram fullyrðingar um 

ákveðið viðfangsefni og voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu út frá fimm 

svarmöguleikum; (5) mjög sammála, (4) fremur sammála, (3) hvorki sammála né 

ósammála, (2) fremur ósammála, (1) mjög ósammála. Á þennan hátt númeraði Likert 

kvarðann, þannig að eftir því sem stigin voru hærri við úrvinnslu gagna voru 

þátttakendur meira sammála (Þorlákur Karlsson, 2015). Þannig hefur upprunaleg hefð 

Likert við úrvinnslu gagna almennt haldist, utan þess sem Likert hafði óákveðin/n sem 

miðjustig. Þá hefur tíðkast í seinni tíma útgáfu Likert-kvarðans að spyrja þátttakendur 
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hvort þeir séu jákvæðir eða neikvæðir til ákveðins viðfangsefnis (í stað sammála eða 

ósammála), en stigagjöf kvarðans hefur samt sem áður haldist óbreytt.  

 

3.4.  GREINING GAGNA 

Tölvuforritið SPSS var notað við úrvinnslu gagna og við útreikninga fengu allar 

fullyrðingar sama vægi. Við túlkun niðurstaðna var einblínt á meðaltöl og einkunnir 

yfirvídda, undirvídda, fullyrðinga og spurninga úr spurningalista DOCS (Denison og 

Neale, 1996). Í spurningakönnuninni var um að ræða fimm bila Likert-svarkvarða sem 

gaf til kynna að þátttakendur væru; (1) mjög ósammála, (2) fremur ósammála, (3) 

hvorki ósammála né sammála, (4) fremur sammála eða (5) mjög sammála hverri 

fullyrðingu fyrir sig (Likert, 1932). Þá var einnig stuðst við alþjóðlegt viðmið frá 

Capacent Gallup (2007) við útreikninga og þess vegna var svarkvarðanum 1-5 umbreytt 

í 100 stiga kvarða. Eftir að summa allra gilda við hverja fullyrðinga hafði verið reiknuð 

út var meðaltal hvers gildis margfaldað um 20, þannig að kvarðinn er á bilinu 20-100 

eftir umbreytingu. Í kjölfar fyrirlagnar þurfti höfundur þó að snúa tölugildum fjögurra 

fullyrðinga í öfuga átt miðað við hinar, þar sem þær voru ekki í samræmi við aðrar 

fullyrðingar. Þessi viðsnúningur var nauðsynlegur til þess að fullyrðingarnar yrðu 

samanburðarhæfar þegar kom að styrkleikamælingum. Fullyrðingarnar þar sem 

höfundur sneri tölugildum við voru númer 15, 24, 29 og 45. Að loknum útreikningum 

er meðaltölum og meðaleinkunnum skipt niður í þrjá styrkleikaflokka; styrkleikabil, 

starfshæft bil og aðgerðabil. Styrkleikaflokkarnir gefa til kynna á hvaða bili 

skipulagsheildin er stödd samkvæmt mælingum, hvernig hún er að standa sig og hvort 

sé þörf á úrbótum. 

 

Styrkleikaflokkar Gallup (2007): 

Styrkleikabil: Á kvarðanum 1-5 fær fullyrðing meðaltalið 4,2 eða hærra; sem jafngildir 

84-100 í einkunn eftir umbreytingu kvarðans. Niðurstöður gefa til kynna að 

skipulagsheild sem er staðsett á þessu styrkleikabili standi sig vel. 

Starfshæft bil: Á kvarðanum 1-5 fær fullyrðing meðaltalið 3,7-4,19; sem jafngildir 74-

83 í einkunn eftir umbreytingu kvarðans. Niðurstöður gefa til kynna að skipulagsheild 

sem er staðsett á þessu styrkleikabili sé í starfhæfu ástandi.  
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Aðgerðabil: Á kvarðanum 1-5 fær fullyrðing meðaltalið 3,69 eða lægra; sem jafngildir  

20-73 í einkunn eftir umbreytingu kvarðans. Niðurstöður gefa til kynna að úrbóta sé 

þörf í skipulagsheildinni.  

 

 

3.5.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI 

Í megindlegum rannsóknum snýst innra réttmæti um hvort mælitækið sé að mæla það 

sem það á að vera að mæla. Þannig er verið að athuga hversu mikið niðurstöður skýrast 

af háðu breytunni, miðað við utanaðkomandi þætti. Ytra réttmæti snýst um hvort hægt 

sé að alhæfa út frá niðurstöðum eða hvort hægt sé að yfirfæra þær yfir á aðrar 

sambærilegar rannsóknir tengdar viðfangsefninu. Áreiðanleiki megindlegra rannsókna 

ráðast af því hvort sömu niðurstöður fengjust ef rannsóknin yrði endurtekin. Ýmsir 

þættir geta haft áhrif á áreiðanleika mælitækis, eins og aðstæður þátttakenda og gallar í 

fyrirlögn rannsóknar. Próffræðilegar mælingar hafa sýnt að fimm stiga Likert-kvarðinn 

hefur mikinn helmingunaráreiðanleika og er gæddur þeim kostum að hann þykir 

heppilegur í könnunum sem byggja á fullyrðingum (Likert, 1932; Edmondson, 2005). 

Á hinn bóginn getur verið ókostur að nota fullyrðingar í skoðana- og viðhorfskönnunum 

vegna hættu á samþykkishneigð, sem getur ýtt undir skekkju í rannsóknum (Sudman 

og Bradburn, 1982; Þorlákur Karlsson, 2015).  

 

3.6.  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

 

Höfundur rannsóknar hefur verið foreldri við skólann frá árinu 2005 og hafa viðhorf 

höfundar til skólans þar af leiðandi mótast smátt og smátt í gegnum árin. Niðurstöður 

eiga hins vegar ekki að geta endurspeglað afstöðu höfundar á nokkurn hátt, þar sem þær 

eru byggðar á tölfræðilegum grunni.  
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í tengslum við 

vinnustaðamenningu og frammistöðu Álfhólsskóla út frá viðhorfum starfmanna, á þeim 

tímapunkti þegar rúmlega sex ár eru liðin frá sameiningu Digranes- og Hjallaskóla. 

Einnig verður greint frá niðurstöðum í tengslum við sameiningarferlið í heild sinni og 

athugað verður hvort stuðst hafi verið við aðferðir breytingastjórnunar alveg frá upphafi 

ferlisins. Í gegnum niðurstöðukaflann í heild sinni mun verða gerður samanburður á 

milli starfsstöðva í tengslum við vinnustaðamenningu og frammistöðu Álfhólsskóla. 

  

4.1. VINNUSTAÐAMENNING ÁLFHÓLSSKÓLA 

Starfsmenn Álfhólsskóla voru beðnir um að taka afstöðu til 30 fullyrðinga í tengslum 

við innri áherslur vinnustaðamenningar (sjá viðauka). Tafla 2 sýnir meðaltöl og 

staðalfrávik fullyrðinga DOCS fyrir Álfhólsskóla.  

 

Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik fullyrðinga DOCS fyrir Álfhólsskóla. 

Menningarvídd Atriði Svarfjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Þátttaka 
    

Frelsi til athafna 
    

 
1 37 3,41 1,03 

 
2 35 3,40 0,80 

 
3 37 3,08 1,02 

 
4 37 3,76** 0,85 

 
5 37 3,59 0,88 

Áhersla á teymisvinnu 
    

 
6 37 3,19 0,90 

 
7 36 3,28 0,90 

 
8 36 3,39 0,95 

 
9 37 3,62 0,78 

 
10 37 3,35 0,67 

Uppbygging á hæfni 
    

 
11 37 3,62 0,88 

 
12 36 3,31 0,88 

 
13 37 3,22 1,02 
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14 37 3,54 0,72 

 
15* 37 3,43 0,75 

Samræmi 
    

Megingildi 
    

 
16 37 3,11 0,98 

 
17 37 3,11 1,01 

 
18 37 3,22 0,84 

 
19 36 3,14 0,79 

 
20 37 3,65 0,91 

Samkomulag 
    

 
21 37 3,22 0,96 

 
22 37 3,22 0,87 

 
23 36 3,14 0,95 

 
24* 36 3,31 0,88 

 
25 36 3,31 0,91 

Samhæfing og samþætting 
    

 
26 35 3,20 0,86 

 
27 36 3,14 0,75 

 
28 37 3,08 0,85 

 
29* 36 3,47 1,01 

 
30 36 3,22 0,67 

*Viðsnúin gögn. **Starfshæft bil. 

 

Þegar allar fullyrðingar eru skoðaðar í tengslum við Álfhólsskóla i heild sinni, er aðeins 

ein fullyrðing sem  mælist á starfshæfu bili með 3,7 stig eða meira. Fullyrðingin „Allir 

starfsmenn hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa“ mældist með 3,76 

stig, eða með 75,2 í einkunn. Fullyrðingin tilheyrir yfirvíddinni þáttöku og 

undirvíddinni frelsi til athafna. Þegar allar spurningar eru skoðaðar mælast tvær 

fullyrðingar lægstar, með 3,08 stig, eða með 61,6 í einkunn. Fullyrðingarnar sem 

mældust lægstar voru „Upplýsingum er miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim 

upplýsingum sem þeir þarfnast á hverjum tíma“ og „Það er auðvelt að samhæfa verkefni 

milli mismunandi eininga skólans“. Þessar fullyrðingar tilheyrðu annars vegar 

undirvíddinni frelsi til athafna og hins vegar undirvíddinni samhæfingu og 

samþættingu.  
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Tafla 3 sýnir meðaltöl, staðalfrávik, einkunnir og styrkleika yfirvídda og undirvídda 

DOCS fyrir Álfhólsskóla (sjá viðauka). Þegar skoðaður er styrkleiki allra vídda út frá 

einkunnum er engin menningarvídd staðsett á starfshæfu bili eða styrkleikabili. Allar 

víddir DOCS fyrir Álfhólsskóla eru staðsettar á aðgerðabili, sem gefur til kynna að 

úrbóta sé þörf hjá skipulagsheildinni í öllum víddum sem tengjast innri áherslum.  

 

Tafla 3. Meðaltöl og einkunnir menningarvídda DOCS fyrir Álfhólsskóla.  

Yfirvíddir og undirvíddir Meðaltal Einkunn Styrkleiki 

Þátttaka 3,41 68,2 Aðgerðabil 

Frelsi til athafna 3,45 69,0 Aðgerðabil 

Samvinna 3,37 67,4 Aðgerðabil 

Uppbygging á hæfni 3,42 68,4 Aðgerðabil 

Samræmi 3,24 64,8 Aðgerðabil 

Megingildi 3,25 65,0 Aðgerðabil 

Samkomulag 3,24 64,8 Aðgerðabil 

Samhæfing 3,22 64,4 Aðgerðabil 

 

Eins og sjá má í töflu 3 voru einkunnir allra vídda á bilinu 64,4-69,0. Yfirvíddin þátttaka 

mældist með 68,2 í einkunn, en yfirvíddin samræmi var með heldur lægri einkunn eða 

64,8. Undirvíddin sem mældist með hæstu einkunnina var frelsi til athafna (69,0), 

næsthæstu einkunnina fékk uppbygging á hæfni (68,4) og lægstu einkunnina fékk 

samvinna (67,4), af þeim undirvíddum sem tilheyra yfirvíddinni þátttöku. 

Undirvíddirnar sem tilheyra yfirvíddinni samræmi mældust heldur lægri í einkunn 

heldur en þær undirvíddir sem tilheyra þátttöku. Undirvíddin megingildi mældist hæst 

með 65,0 í einkunn, undirvíddin samkomulag mældist næsthæst með 64,8 í einkunn og 

samhæfing mældist lægst með 64,4 í einkunn.  

 

Tafla 4 sýnir meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS fyrir starfsstöð 

Digraness. Þegar stig og einkunnir allra fullyrðinga voru skoðaðar reyndust allar 

fullyrðingar á aðgerðabili. 
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Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik fullyrðinga DOCS fyrir starfsstöð Digraness. 

Menningarvídd Atriði Svarfjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Þátttaka 
    

Frelsi til athafna 
    

 
1 12 3,17 1,21 

 
2 12 3,09 0,67 

 
3 12 2,75 0,83 

 
4 12 3,25 0,92 

 
5 12 3,08 0,95 

Áhersla á teymisvinnu 
    

 
6 12 2,83 0,80 

 
7 12 3,00 0,71 

 
8 12 3,36 0,88 

 
9 12 3,50 0,65 

 
10 12 3,25 0,43 

Uppbygging á hæfni 
    

 
11 12 3,42 0,86 

 
12 12 3,09 0,67 

 
13 12 3,00 0,82 

 
14 12 3,42 0,64 

 
15* 12 3,25 0,72 

Samræmi 
    

Megingildi 
    

 
16 12 3,00 1,00 

 
17 12 3,08 0,95 

 
18 12 3,25 0,72 

 
19 12 3,00 0,58 

 
20 12 3,58 0,86 

Samkomulag 
    

 
21 12 3,08 1,04 

 
22 12 3,58 0,76 

 
23 12 3,00 0,91 

 
24* 12 3,27 0,86 

 
25 12 3,08 0,76 

Samhæfing og samþætting 
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26 12 3,18 0,72 

 
27 12 2,92 0,86 

 
28 12 3,17 0,80 

 
29* 12 3,25 0,83 

 
30 12 3,08 0,64 

*Viðsnúin gögn 

 

Þegar allar fullyrðingar voru skoðaðar fyrir starfsstöð Digranes mældist fullyrðingin „Í 

skólanum er sterk menning og ríkar hefðir“ hæst með 3,58 stig, eða með 71,6 í einkunn. 

Fullyrðingin tilheyrir yfirvíddinni samræmi og undirvíddinni samkomulag. 

Fullyrðingin sem mældist lægst var „Einstaklingar úr mismunandi starfseiningum 

skólans hafa svipaða sýn á hlutina“ með 2,92 stig, eða með 58,4 í einkunn. Fullyrðingin 

tilheyrir yfirvíddinni samræmi og undirvíddinni samhæfingu og samþættingu.  

 

Tafla 5 sýnir meðaltöl, staðalfrávik, einkunnir og styrkleika yfirvídda og undirvídda 

DOCS fyrir starfsstöð Digraness (sjá viðauka). Þegar skoðaður er styrkleiki allra vídda 

út frá einkunnum er engin menningarvídd staðsett á starfshæfu bili eða styrkleikabili. 

Allar víddir DOCS fyrir starfsstöð Digraness eru staðsettar á aðgerðabili, sem gefur til 

kynna að úrbóta sé þörf hjá skipulagsheildinni í öllum víddum sem tengjast innri 

áherslum.  

 

Tafla 5. Meðaltöl og einkunnir menningarvídda DOCS fyrir starfsstöð Digraness.  

Yfirvíddir og undirvíddir Meðaltal Einkunn Styrkleiki 

Þátttaka 3,17 63,3 Aðgerðabil 

Frelsi til athafna 3,07 61,4 Aðgerðabil 

Samvinna 3,19 63,8 Aðgerðabil 

Uppbygging á hæfni 3,24 64,8 Aðgerðabil 

Samræmi 3,17 63,4 Aðgerðabil 

Megingildi 3,18 63,6 Aðgerðabil 

Samkomulag 3,20 64,0 Aðgerðabil 

Samhæfing 3,12 62,4 Aðgerðabil 

 

Eins og sjá má í töflu 5 voru einkunnir allra vídda á bilinu 61,4-64,8. Yfirvíddin 

samræmi mældist með 63,4 í einkunn og yfirvíddin þátttaka mældist með 63,3 í 
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einkunn. Yfirvíddirnar tvær voru þannig nánast jafnar hvað einkunnir varðar þegar 

starfsstöð Digraness er skoðuð út frá innri áherslum í menningarvíddum DOCS. 

Undirvíddin sem mældist með hæstu einkunnina var uppbygging á hæfni með 64,8 í 

einkunn, en hún tilheyrir yfirvíddinni þátttöku. Næsthæsta einkunn yfirvíddarinnar 

þáttöku var samvinna með 63,8 í einkunn og lægst var frelsi til athafna með 61,4 í 

einkunn, sem var jafnframt lægsta einkunn menningarvídda DOCS fyrir starfsstöð 

Digraness.   

 

Tafla 6 sýnir meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS fyrir starfsstöð Hjalla. 

Þegar stig og einkunnir allra fullyrðinga voru skoðuð reyndust flestar fullyrðingar fyrir 

starfsstöð Hjalla á aðgerðabili, en þrjár fullyrðingar skáru sig úr fjöldanum og náðu að 

tilheyra starfhæfu bili.  

 

Tafla 6. Meðaltöl og staðalfrávik fullyrðinga DOCS fyrir starfsstöð Hjalla. 

Menningarvíddir Atriði Svarfjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Þátttaka 
    

Frelsi til athafna 
    

 
1 18 3,67 0,75 

 
2 17 3,41 0,84 

 
3 18 3,22 0,97 

 
4 18 3,89** 0,74 

 
5 18 3,83** 0,69 

Áhersla á teymisvinnu 
    

 
6 18 3,22 0,79 

 
7 17 3,47 0,85 

 
8 18 3,28 0,93 

 
9 18 3,56 0,90 

 
10 18 3,44 0,76 

Uppbygging á hæfni 
    

 
11 18 3,78** 0,78 

 
12 18 3,33 0,94 

 
13 18 3,28 1,10 

 
14 18 3,61 0,76 
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15* 18 3,44 0,76 

Samræmi 
    

Megingildi 
    

 
16 18 3,17 0,96 

 
17 18 2,94 1,03 

 
18 18 3,11 0,87 

 
19 17 3,18 0,78 

 
20 18 3,61 1,01 

Samkomulag 
    

 
21 18 3,22 0,92 

 
22 18 3,06 0,91 

 
23 18 3,24 0,88 

 
24* 18 3,39 0,83 

 
25 17 3,24 0,88 

Samhæfing og samþætting 
    

 
26 17 3,12 0,96 

 
27 17 3,12 0,68 

 
28 18 2,83 0,83 

 
29* 17 3,41 0,97 

 
30 17 3,18 0,71 

*Viðsnúin gögn. **Starfshæft bil. 

 

Þegar allar fullyrðingar eru skoðaðar út frá starfsstöð Hjalla eru þrjár fullyrðingar sem 

mælast á starfshæfu bili með 3,7 stig eða meira. Fullyrðingin „Allir starfsmenn skólans 

hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa“ var hæst allra fullyrðinga með 

3,89 stig, eða með 77,8 í einkunn. Fullyrðingin „Stöðugt er unnið að þróun starfsemi 

skólans með þátttöku flestra starfsmanna“ var næsthæst allra fullyrðinga með 3,83 stig, 

eða með 76,6 í einkunn. Ofangreindar fullyrðingar tilheyra yfirvíddinni þátttöku og 

undirvíddinni frelsi til athafna. Fullyrðingin „Valdi er dreift þannig að starfsmenn 

skólans geti unnið sjálfstætt“ var þriðja hæst allra fullyrðinga með 3,78 stig, eða með 

75,6 í einkunn. Fullyrðingin tilheyrir yfirvíddinni þátttöku og undirvíddinni 

uppbyggingu á hæfni. Fullyrðingar þrjár sem taldar eru upp hér að ofan tilheyra allar 

starfshæfu bili að loknum styrkleikamælingum.  
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Þegar allar fullyrðingar eru skoðaðar í tengslum við Álfhólsskóla i heild sinni, er aðeins 

ein fullyrðing sem  mælist á starfshæfu bili með 3,7 stig eða meira. Fullyrðingin „Allir 

starfsmenn hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa“ mældist með 3,76 

stig, eða með 75,2 í einkunn. Fullyrðingin tilheyrir yfirvíddinni þáttöku og 

undirvíddinni frelsi til athafna. Þegar allar spurningar eru skoðaðar mælast tvær 

fullyrðingar lægstar, með 3,08 stig, eða með 61,6 í einkunn. Fullyrðingarnar sem 

mældust lægstar voru „Upplýsingum er miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim 

upplýsingum sem þeir þarfnast á hverjum tíma“ og „Það er auðvelt að samhæfa verkefni 

milli mismunandi eininga skólans“. Þessar fullyrðingar tilheyrðu annars vegar 

undirvíddinni frelsi til athafna og hins vegar undirvíddinni samhæfingu og 

samþættingu.  

 

Tafla 7 sýnir meðaltöl, staðalfrávik, einkunnir og styrkleika yfirvídda og undirvídda 

DOCS fyrir starfsstöð Hjalla. Þegar einblínt er á styrkleika allra menningarvídda DOCS 

fyrir starfsstöð Hjalla út frá einkunnum er yfirvíddin þátttaka og undirvíddirnar frelsi 

til athafna, samvinna og uppbygging á hæfni allar á starfshæfu bili. Yfirvíddin samræmi 

og undirvíddirnar megingildi, samkomulag og samhæfing fyrir starfsstöð Hjalla eru 

staðsettar á aðgerðabili.  

 

Tafla 7. Meðaltöl og einkunnir menningarvídda DOCS fyrir starfsstöð Hjalla.  

Yfirvíddir og undirvíddir Meðaltal Einkunn Styrkleiki 

Þátttaka 3,50 69,9 Aðgerðabil 

Frelsi til athafna 3,60 72,0 Aðgerðabil 

Samvinna 3,40 68,0 Aðgerðabil 

Uppbygging á hæfni 3,49 69,8 Aðgerðabil 

Samræmi 3,19 63,8 Aðgerðabil 

Megingildi 3,21 64,2 Aðgerðabil 

Samkomulag 3,23 64,6 Aðgerðabil 

Samhæfing 3,13 62,6 Aðgerðabil 

 

Eins og sjá má í töflu 7 voru einkunnir allra vídda DOCS fyrir starfsstöð Hjalla á bilinu 

62,6-72,0. Yfirvíddin þátttaka mældist með 69,9 í einkunn og yfirvíddin samræmi 
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mældist með 63,8 í einkunn. Undirvíddin frelsi til athafna mældist hæst í einkunn á 

víddum DOCS fyrir starfsstöð Hjalla með einkunnina 72,0, undirvíddin uppbygging á 

hæfni mældist næsthæst með einkunnina 69,8 og samvinna mældist þriðja hæst af öllum 

undirvíddum, með 68,0 í einkunn. Undirvíddir samræmis mældust heldur lægri, en 

undirvíddin samkomulag mældist hæst með einkunnina 64,6, undirvíddin megingildi 

mældist næsthæst með 64,2 í einkunn og undirvíddin samkomulag mældist lægst með 

62,6 í einkunn menningarvídda DOCS fyrir starfsstöð Hjalla.  

 

Tafla 8 sýnir meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS fyrir báðar starfsstöðvar, 

en með báðum starfsstöðvum er átt við þátttakendur í rannsókninni sem tilheyrðu bæði 

Digranesi og Hjalla (sjá fullyrðingar í viðauka). Þegar stig og einkunnir allra 

fullyrðinga voru skoðuð reyndust 10 fullyrðingar vera á styrkleika bili og fullyrðingar 

á aðgerðabili voru 20 talsins.  

 

Tafla 8. Meðaltöl og staðalfrávik fullyrðinga DOCS fyrir báðar starfsstöðvar. 

Menningarvíddir Atriði Svarfjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Þátttaka     
Frelsi til athafna     

 1 6 3,33 1,11 

 2 6 4,00** 0,58 

 3 6 3,17 1,34 

 4 6 4,33** 0,47 

 5 6 4,00** 0,82 

Áhersla á teymisvinnu     

 6 6 3,83** 1,07 

 7 6 3,50 1,12 

 8 6 4,00** 0,82 

 9 6 4,00** 0,58 

 10 6 3,33 0,75 

Uppbygging á hæfni     

 11 6 3,67 1,25 

 12 6 3,67 0,94 

 13 6 3,67 0,94 

 14 6 3,67 0,75 

 15* 6 3,83** 0,69 

Samræmi     
Megingildi     

 16 6 3,00 1,00 

 17 6 3,67 0,94 

 18 6 3,50 0,96 
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 19 6 3,33 1,11 

 20 6 4,00** 0,58 

Samkomulag     

 21 6 3,33 0,94 

 22 6 3,17 0,69 

 23 6 3,17 1,21 

 24* 6 3,17 1,07 

 25 6 4,00** 1,00 

Samhæfing og samþætting     

 26 6 3,50 0,76 

 27 6 3,67 0,47 

 28 6 3,50 0,76 

 29* 6 4,17** 1,21 

 30 6 3,50 0,50 
*Viðsnúin gögn. **Starfshæft bil. 

 

Þegar niðurstöður allra fullyrðinga DOCS fyrir báðar starfsstöðvar voru skoðaðar 

mældist fullyrðingin “Allir starfsmenn hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram 

að færa” hæst með 4,33 stig. Tvær fullyrðingar til viðbótar sem tilheyra undirvíddinni 

frelsi til athafna mældust einnig á starfshæfu bili, en það voru fullyrðingarnar „Allir 

starfsmenn skólans hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa” og „Stöðugt 

er unnið að þróun starfsemi skólans með þátttöku flestra starfsmanna”.  

 

Þegar undirvíddin áhersla á teymisvinnu er skoðuð voru einnig þrjár fullyrðingar sem 

mældust á starfshæfu bili, sem eru; „Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra 

starfseininga skólans”, „Stuðst er við teymisvinnu frekar en valdboð þegar koma á 

hlutum í verk“ og „Þegar unnið er að starfstengdum verkefnum er yfirleitt stuðst við 

teymisvinnu“. Ein fullyrðing sem tilheyrir uppbygging á hæfni mældist á starfshæfu 

bili, en það var fullyrðingin „Oft koma upp vandamál vegna þess að starfsmenn hafa 

ekki þá færni sem nauðsynlegt er til að takast á við verkefnin“. Þessari fullyrðingu var 

snúið við áður en mælingar hófust, þannig að hún væri í samræmi við aðrar fullyrðingar 

í rannsókninni. Ofangreindar fullyrðingar tilheyrðu allar yfirvíddinni þáttöku. 

 

Þrjár fullyrðingar sem tilheyra yfirvíddinni samræmi mældust á starfshæfu bili, en um 

var að ræða eina fullyrðingu undir hverri undirvídd. Þegar undirvíddin megingildi er 

skoðuð var fullyrðingin „Til staðar eru siðareglur sem stýra hegðun okkar og hjálpa 

okkur að greina á milli þess sem er rétt og rangt“ á starfshæfu bili. Fullyrðingin „Það 
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ríkir sameiginleg sýn á hvað séu réttar og hvað rangar starfsaðferðir“ mældist einnig á 

starfshæfu bili, en hún tilheyrir undirvíddinni samkomulag. Þegar undirvíddin 

samhæfing og samþætting er skoðuð mældist fullyrðingin „Að starfa með aðila úr 

annarri starfseiningu skólans er eins og að starfa með einhverjum frá annarri stofnun“. 

Viðsnúningur á síðastnefndu fullyrðingunni var nauðsynlegur í kjölfar fyrirlagnar til 

þess að fullyrðingarnar yrðu samanburðarhæfar þegar kom að styrkleikamælingum. 

Aðrar fullyrðingar DOCS fyrir báðar starfsstöðvar tilheyrðu aðgerðabili eftir að 

styrkleikamælingar höfðu verið framkvæmdar. 

 

Tafla 9 sýnir meðaltöl, staðalfrávik, einkunnir og styrkleika yfirvídda og undirvídda 

DOCS fyrir báðar starfsstöðvar (sjá viðauka 1). Þegar einblínt er á styrkleika allra 

menningarvídda DOCS fyrir báðar starfsstöðvar út frá einkunnum er yfirvíddin þátttaka 

og undirvíddirnar frelsi til athafna, samvinna og uppbygging á hæfni allar á starfshæfu 

bili. Yfirvíddin samræmi og undirvíddirnar megingildi, samkomulag og samhæfing 

fyrir báðar starfsstöðvar eru staðsettar á aðgerðabili.  

 

Tafla 9. Meðaltöl og einkunnir menningarvídda DOCS fyrir báðar starfsstöðvar. 

Yfirvíddir og undirvíddir Meðaltal Einkunn  Styrkleiki 

Þátttaka 3,70 74,7 Starfshæft bil 

Frelsi til athafna 3,77 75,4 Starfshæft bil 

Samvinna 3,73 74,6 Starfshæft bil 

Uppbygging á hæfni 3,70 74,0 Starfshæft bil 

Samræmi 3,51 70,3 Aðgerðabil 

Megingildi 3,5 70,0 Aðgerðabil 

Samkomulag 3,37 67,4 Aðgerðabil 

Samhæfing 3,67 73,4 Aðgerðabil 

 

Eins og sjá má í töflu 9 voru einkunnir allra vídda DOCS fyrir starfsstöð báðar 

starfsstöðvar á bilinu 67,4-75,4. Yfirvíddin þátttaka mældist með 74,7 í einkunn og 

yfirvíddin samræmi mældist með 70,3 í einkunn. Undirvíddin frelsi til athafna mældist 

hæst í einkunn á víddum DOCS fyrir báðar starfsstöðvar með einkunnina 75,4, 

undirvíddin samvinna mældist næsthæst með einkunnina 74,6 og uppbygging á hæfni 

mældist þriðja hæst af öllum undirvíddum, með 74,0 í einkunn. Undirvíddir 
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yfirvíddarinnar samræmis mældust heldur lægri, en undirvíddin samhæfing mældist 

hæst með einkunnina 73,4, undirvíddin megingildi mældist næsthæst með 70,0 í 

einkunn og undirvíddin samkomulag mældist lægst með 67,4 í einkunn 

menningarvídda DOCS fyrir báðar starfsstöðvar.  

 

Tafla 10 sýnir niðurstöður árangursþátta fyrir starfsstöð Digraness (sjá fullyrðingar í 

viðauka). Þegar taflan er skoðuð kemur í ljós að fjórar fullyrðingar tilheyra starfshæfu 

bili og þrjár fullyrðingar tilheyra aðgerðabili.  

 

Tafla 10. Starfsstöð Digraness: Viðhorf starfsmanna til frammistöðu. 

Árangursþættir  Meðaltal Staðalfrávik Einkunn Styrkleiki 

Gæði kennslu 3,92 0,49 78,4* Starfshæft bil 

Ánægja nemenda með kennslu 3,92 0,28 78,4* Starfshæft bil 

Ánægja nemenda með þjónustu 3,92 0,28 78,4* Starfshæft bil 

Gæði stjórnunar 3,08 1,04 61,6 Aðgerðabil 

Gæði stoðþjónustu 3,58 0,64 71,6 Aðgerðabil 

Ánægja nemenda 3,91 0,51 78,2* Starfshæft bil 

Ánægja starfsmanna 3,25 0,72 65,0 Aðgerðabil 

*Starfshæft bil. 

 

Í töflu 10 má sjá að þrír árangursþættir sem eru á starfshæfu bili mældust með sömu 

einkunn og jafnframt þá hæstu, en þættirnir eru gæði kennslu, ánægja nemenda með 

kennslu og ánægja nemenda með þjónustu sem allir fengu einkunnina 78,4. Lægstu 

einkunnina fékk árangursþátturinn gæði stjórnunar sem mældist með 61,6 í einkunn og 

var sá árangursþáttur staðsettur á aðgerðabili, ásamt þáttunum ánægja starfsmanna 

(65,0) og gæði stoðþjónustu (71,6).  

 

Tafla 11 sýnir niðurstöður árangursþátta fyrir starfsstöð Hjalla (sjá fullyrðingar í 

viðauka). Þegar taflan er skoðuð kemur í ljós að fjórar fullyrðingar tilheyra starfshæfu 

bili og þrjár fullyrðingar tilheyra aðgerðabili.  

 

 

 



 

 

 
57 

 

Tafla 11. Starfsstöð Hjalla: Viðhorf starfsmanna til frammistöðu.  

Árangursþættir  Meðaltal Staðalfrávik Einkunn Styrkleiki 

Gæði kennslu 4,12 0,58 82,4* Starfshæft bil 

Ánægja nemenda með kennslu 4,00 0,49 80,0* Starfshæft bil 

Ánægja nemenda með þjónustu 4,06 0,54 81,2* Starfshæft bil 

Gæði stjórnunar 3,47 0,92 69,4 Aðgerðabil 

Gæði stoðþjónustu 3,65 1,03 73,0 Aðgerðabil 

Ánægja nemenda 4,13 0,48 82,6* Starfshæft bil 

Ánægja starfsmanna 3,53 0,92 70,6 Aðgerðabil 

*Starfshæft bil. 

 

Í töflu 11 má sjá að árangursþátturinn ánægja nemenda hlaut hæstu einkunn (82,6) í 

styrkleikamælingum fyrir starfsstöð Hjalla og er þátturinn þannig á starfshæfu bili. Þrír 

aðrir árangursþættir tilheyra starfshæfu bili, en þættirnir eru gæði kennslu, ánægja 

nemenda með kennslu og ánægja nemenda með þjónustu. Í kjölfar styrkleikamælinga 

tilheyrðu þrír árangursþættir aðgerðabili, en þar var þátturinn gæði stjórnunar með 

lægstu einkunn, eða 69,4. Hinir tveir árangursþættirnir sem tilheyra aðgerðabili eru 

ánægja starfsmanna (70,6) og gæði stoðþjónustu (73,0).  

 

Tafla 12 sýnir niðurstöður árangursþátta fyrir báðar starfsstöðvar Álfhólsskóla (sjá 

fullyrðingar í viðauka). Þegar taflan er skoðuð kemur í ljós að ein fullyrðing tilheyrir 

styrkleikabili, fimm fullyrðingar tilheyra starfshæfu bili og ein fullyrðing tilheyrir 

aðgerðabili.  

 

Tafla 12. Báðar starfsstöðvar Álfhólsskóla: Viðhorf starfsmanna til frammistöðu. 

Árangursþættir Meðaltal Staðalfrávik Einkunn Styrkleiki 

Gæði kennslu 3,83 0,69 76,6* Starfshæft bil 

Ánægja nemenda með kennslu 4,00 0,58 80,0* Starfshæft bil 

Ánægja nemenda með þjónustu 4,17 0,69 83,4* Starfshæft bil 

Gæði stjórnunar 3,50 0,76 70,0 Aðgerðabil 

Gæði stoðþjónustu 4,17 0,69 83,4* Starfshæft bil 

Ánægja nemenda 4,50 0,76 90,0** Styrkleikabil 

Ánægja starfsmanna 4,00 0,58 80,0* Starfshæft bil 
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*Starfshæft bil. **Styrkleikabil. 

 

Í töflu 12 má sjá að árangursþátturinn ánægja nemenda hlaut hæstu einkunnina (90,0) í 

styrkleikamælingum fyrir báðar starfsstöðvar Álfhólsskóla og er árangursþátturinn 

einsdæmi í rannsókninni með því að tilheyra styrkleikabili í kjölfar mælinga. Tveir 

árangursþættir sem tilheyra starfshæfu bili hlutu sömu einkunn, en þættirnir eru gæði 

stoðþjónustu (83,4) og ánægja nemenda með þjónustu (83,4). Þrír aðrir árangursþættir 

tilheyra starfhæfu bili og eru það þættirnir ánægja nemenda með kennslu (80,0), ánægja 

starfsmanna (80,0) og gæði kennslu (76,6). Í kjölfar styrkleikamælinga tilheyrði einn 

árangursþáttur aðgerðabili, en það var þátturinn gæði stjórnunar sem var með lægstu 

einkunn, eða 70,0.  

 

Tafla 13 sýnir meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga í tengslum við viðhorf 

starfsmanna til aðferða breytingastjórnunar í sameiningarferlinu, skipt eftir starfsaldri 

við skólann. Eins og sjá má í töflu 13 voru þátttakendur sem höfðu starfað í 

Álfhólsskóla í 3 ár eða skemur „hvorki ósammála né sammála“ þegar horft er 

fullyrðingarnar í heild sinni. Allar fullyrðingarnar mældust með 3,00 stig að meðaltali, 

nema fullyrðing 38 sem mældist með 3,17 stig að meðaltali.  

 

Tafla 13. Viðhorf starfsmanna til aðferða breytingastjórnunar eftir starfsaldri. 

Atriði 

3 ár eða 

skemur 4-6 ár 7-9 ár 10-12 ár 

13 ár eða 

lengur 

M SD M SD M SD M SD M SD 

38 3,17 0,37 3,00 0,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,63 1,32 

39 3,00 0,00 3,20 0,60 3,00 1,00 2,00 1,00 3,50 1,32 

40 3,00 0,00 3,10 0,70 2,67 0,94 2,00 1,00 3,50 1,22 

41 3,00 0,00 2,90 0,30 3,00 0,00 2,50 0,50 3,63 0,70 

42 3,00 0,00 3,10 0,94 2,83 1,07 1,00 0,00 3,25 0,83 

43 3,00 0,00 3,00 0,77 3,17 1,34 2,00 1,00 2,75 1,30 

44 3,00 0,00 3,30 1,00 4,00 0,58 4,00 0,00 3,63 1,11 

45* 3,00 0,00 2,90 0,94 2,83 1,07 1,50 0,50 2,75 1,30 

*Viðsnúin gögn. 
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Þegar meðaltöl allra fullyrðinga eru skoðuð óháð starfsaldri eru meðaltölin á bilinu 

2,60-3,59. Fullyrðingin (44) „Ég verð sífellt ánægðari í starfi mínu eftir því sem lengra 

líður frá sameiningunni“ mældist flest stig að meðaltali þegar ekki var einblínt á 

starfsaldur, en meðaltal fullyrðingarinnar reyndist vera 3,59 stig. Fullyrðingin (45) „Ef 

ég ætti að stýra sambærilegri sameiningu í dag, þá myndi ég beita öðrum aðferðum“ 

mældist með fæst stig að meðaltali þegar ekki var einblínt á starfsaldur, en meðaltal 

fullyrðingarinnar reyndist vera 2,60 stig. Þegar meðaltöl fyrir hvern flokk starfsaldurs 

eru skoðuð óháð fullyrðingum eru meðaltölin á bilinu 2,13-3,02. Þátttakendur sem 

höfðu starfað í Álfhólsskóla 13 ár eða lengur voru með flest stig að meðaltali, eða 3,33 

stig. Hins vegar voru þátttakendur sem höfðu starfað í Álfhólsskóla í 10-12 ár með fæst 

stig að meðaltali, eða 2,13 stig.  
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

Allmargir fræðimenn hafa sammælst um að fyrirtækjamenning sé grundvöllur að 

árangri skipulagsheilda (Barley, Meyer og Gash, 1988). Þannig eru til ótal 

skilgreiningar fyrir hugtakið fyrirtækjamenningu, en hugtakið er meðal annars 

skilgreint sem stjórntæki eða taumhald sem viðurkennir ákveðna æskilega hegðun á 

meðan önnur verður óæskileg (Armstrong og Taylor, 2014). Þá er vinnustaðamenning 

einnig óskrifaður tilfinningalegur hluti fyrirtækisins, nokkurs konar samloðunarkraftur 

sem heldur fyrirtækinu saman, ásamt því að vera óáþreifanlegt afl sem knýr 

skipulagsheildir áfram. Vinnustaðamenning er í raun kjarni allrar starfsemi 

skipulagsheilda og hefur áhrif á árangur og frammistöðu þeirra. Menning sem 

einkennist af mikilli þátttöku og aðild starfsfólks, sameiginlegum gildum, samræmi á 

milli starfseininga, aðlögunarhæfni, skýru hlutverki, stefnu og markmiðum yfirleitt 

talin líkleg til þess að ná árangri. Þannig hefur hver og einn starfsmaður áhrif á mótun 

fyrirtækjamenningar, þar sem menningin er háð öllum þeim einstaklingum sem skapa 

skipulagsheildina (Morgan, 2006). Breytingastjórnun hefur einnig verið skilgreind á 

ýmsa vegu, en í stuttu máli má skilgreina hugtakið sem skipulagða nálgun til að breyta 

eða umskipta skipulagsheildum, deildum og/eða teymum frá núverandi stöðu til óska 

framtíðarstöðu (Woods og West, 2010). Þannig er breytingastjórnun ferli, sem nær yfir 

lengri eða skemmri tíma, og stuðlar að því að auðvelda starfsmönnum að samþykkja, 

viðurkenna og fagna þeim breytingum sem verða í starfsumhverfinu. 

 

Í upphafi núverandi rannsóknar var markmiðið að varpa ljósi á vinnustaðamenningu 

Álfhólsskóla og leggja mat á frammistöðu skólans þegar sex ár eru liðin frá sameiningu 

Digranes- og Hjallaskóla. Einnig var einblínt á sameiningarferlið í heild sinni, með því 

markmiði að athuga hvort stuðst hafi verið við aðferðir breytingastjórnunar alveg frá 

upphafi ferlisins. Í þessum kafla verður leitast við því að lýsa einkennum 

vinnustaðamenningar Álfhólsskóla út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, þegar sex ár 

eru liðin frá sameiningu Digranes- og Hjallaskóla. Einnig verður útskýrt hvort munur 

sé á milli starfsstöðva Álfhólsskóla þegar skoðuð eru viðhorf starfsmanna til 

vinnustaðamenningar og frammistöðu skólans. Í ljósi niðurstaðna verður einnig útskýrt 

hvort viðhorf starfsmanna Álfhólsskóla gefi til kynna að farið hafi verið eftir aðferðum 

breytingastjórnunar í sameiningarferlinu.  
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5.1. EINKENNI VINNUSTAÐAMENNINGAR ÁLFHÓLSSKÓLA 

Eins og áður hefur komið fram gafst aðeins kostur á því að mæla innri áherslur 

vinnustaðamenningar Álfhólsskóla, þannig að þegar rætt er um allar fullyrðingar eða 

allar menningarvíddir þá eru ytri áherslur DOCS ekki meðtaldar. Þegar skoðaður er 

styrkleiki allra menningarvídda DOCS út frá einkunnum fyrir Álfhólsskóla í heild sinni 

er engin menningarvídd staðsett á starfshæfu bili eða styrkleikabili. Samkvæmt 

niðurstöðum eru allar víddir DOCS fyrir Álfhólsskóla staðsettar á aðgerðabili, sem 

gefur til kynna að úrbóta sé þörf hjá skipulagsheildinni í öllum víddum sem tengjast 

innri áherslum. Þegar margir þættir skipulagsheilda eru staðsettir að á aðgerðabili er 

líklegt að ýmsir þættir í starfsemi skipulagsheildarinnar hafi letjandi áhrif á framleiðni, 

þjónustuvilja og starfsánægju starfsmanna (Gallup, 2005).  

 

Hins vegar þegar allar fullyrðingar eru skoðaðar í tengslum við Álfhólsskóla i heild 

sinni, gefa niðurstöður til kynna að aðeins ein fullyrðing mælist á starfshæfu bili með 

3,7 stig eða meira. Þegar fullyrðing mælist á starfshæfu bili virkar þátturinn hvorki 

letjandi né hvetjandi á starfsmenn við dagleg störf (Gallup, 2005). Fullyrðingin „Allir 

starfsmenn hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa“ mældist með 3,76 

stig, eða með 75,2 í einkunn. Fullyrðingin tilheyrir yfirvíddinni þáttöku og 

undirvíddinni frelsi til athafna. Undirvíddin frelsi til athafna er mælikvarði á vægi 

dreifstýringar umfram miðstýringar skipulagsheilda, leggur mat á hvort starfsmenn hafi 

umboð til athafna í störfum sínum og hvort starfsmenn búi yfir frumkvæði (Denison og 

Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996). Víddin leggur einnig mat á hversu 

mikil áhersla er lögð á upplýsingamiðlun, hvort starfsmenn séu virkir þátttakendur í 

ákvarðanatöku og hvort starfsmenn trúi því að þeir geti haft jákvæð áhrif á starf sitt eða 

einstök verkefni.  

 

Þegar allar spurningar eru skoðaðar mælast tvær fullyrðingar lægstar, með 3,08 stig, 

eða með 61,6 í einkunn. Fullyrðingarnar sem mældust lægstar voru „Upplýsingum er 

miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þeir þarfnast á hverjum 

tíma“ og „Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga skólans“. 

Þessar fullyrðingar tilheyrðu annars vegar undirvíddinni frelsi til athafna og hins vegar 

undirvíddinni samhæfingu og samþættingu. Undirvíddin samhæfing og samþætting 

leggur mat á hversu vel mismunandi starfseiningum innan skipulagsheilda gengur að 
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ná sameiginlegum markmiðum, með því að samræma vinnubrögð sín. Þannig er 

mikilvægt að verkferlar séu vel skilgreindir, vinnubrögð séu fyrirsjáanleg og að 

starfsmenn mismunandi starfseininga hafi sameiginleg viðhorf (Davenport, 1993; 

Saffold, 1988).  

 

5.2.  SAMANBURÐUR MILLI STARFSSTÖÐVA ÁLFHÓLSSKÓLA 

Þegar meðaltöl og einkunnir menningarvídda DOCS fyrir starfsstöðvarnar voru 

skoðaðar gáfu niðurstöður til kynna að bæði Digranes og Hjalli væru á aðgerðabili í 

öllum menningarvíddum DOCS. Hins vegar var rannsóknin einnig sniðin að þeim 

starfsmönnum sem tilheyra báðum starfsstöðum og gáfu niðurstöður til kynna að þegar 

einblínt er á styrkleika allra menningarvídda DOCS fyrir báðar starfsstöðvar út frá 

einkunnum er yfirvíddin þátttaka og undirvíddirnar frelsi til athafna, samvinna og 

uppbygging á hæfni allar á starfshæfu bili. Yfirvíddin samræmi og undirvíddirnar 

megingildi, samkomulag og samhæfing fyrir báðar starfsstöðvar eru staðsettar á 

aðgerðabili.  

 

Yfirvíddin þátttaka mældist með 74,7 í einkunn og yfirvíddin samræmi mældist með 

70,3 í einkunn. Undirvíddin frelsi til athafna mældist hæst í einkunn á víddum DOCS 

fyrir báðar starfsstöðvar með einkunnina 75,4, undirvíddin samvinna mældist næsthæst 

með einkunnina 74,6 og uppbygging á hæfni mældist þriðja hæst af öllum undirvíddum, 

með 74,0 í einkunn. Undirvíddir yfirvíddarinnar samræmis mældust heldur lægri, en 

undirvíddin samhæfing mældist hæst með einkunnina 73,4, undirvíddin megingildi 

mældist næsthæst með 70,0 í einkunn og undirvíddin samkomulag mældist lægst með 

67,4 í einkunn menningarvídda DOCS fyrir báðar starfsstöðvar.  

 

Niðurstöður gefa þannig til kynna að viðhorf starfsmanna sem tilheyra báðum 

starfsstöðvum sé mun jákvæðara með tilliti til menningarvídda DOCS, heldur en 

viðhorf þeirra starfsmanna sem tilheyra eingöngu annarri starfsstöðinni. Þegar 

víddirnar eru skoðaðar sem mældust á starfshæfu bili er mjög líklegt að þeir starfsmenn 

sem þurfa að sinna störfum sínum í báðum starfsstöðvum upplifi menninguna á allt 

annan hátt heldur en þeir sem eru minna á ferðinni. Þegar víddirnar eru skoðaðar aftur 

þá er undirvíddin frelsi til athafna mælikvarði á vægi dreifstýringar umfram 

miðstýringar skipulagsheilda, leggur mat á hvort starfsmenn hafi umboð til athafna í 
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störfum sínum og hvort starfsmenn búi yfir frumkvæði (Denison og Mishra, 1995; Fey 

og Denison, 2003; Lawler, 1996). Víddin leggur einnig mat á hversu mikil áhersla er 

lögð á upplýsingamiðlun, hvort starfsmenn séu virkir þátttakendur í ákvarðanatöku og 

hvort starfsmenn trúi því að þeir geti haft jákvæð áhrif á starf sitt eða einstök verkefni. 

Undirvíddin samvinna metur að hve miklu leyti skipulagsheildin leggur áherslu á 

teymisvinnu og hvort kostir teymisvinnu séu nýttir við úrlausn verkefna (Denison og 

Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996). Víddin metur hvort teymisvinna 

sé tekin fram yfir hefðbundið skipulag og hvort áhersla sé á samvinnu milli mismunandi 

eininga innan skipulagsheildarinnar. Mikilvægt er að hver og einn starfsmaður sé 

meðvitaður um tengslin milli starfs síns og markmiða skipulagsheildarinnar, til þess að 

hægt sé að ná sameiginlegum markmiðum. Undirvíddin uppbygging á hæfni enblínir á 

mannauð skipulagsheildarinnar og stjórnun þekkingar (Denison og Mishra, 1995; Fey 

og Denison, 2003; Lawler, 1996). Víddin metur hvort markvisst sé unnið að því að efla 

hæfni starfsmanna og hvort reglulega reyni á færni þeirra og getu. Til þess að 

skipulagsheild nái tilsettum árangri og bæti samkeppnisstöðu sína er nauðsynlegt að 

efla færni starfsmanna, með því til dæmis að fjárfesta í þjálfun fyrir starfsmenn á öllum 

stigum skipulagsheildarinnar.  

 

Þrír árangursþættir sem eru á starfshæfu bili mældust með sömu einkunn samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar og jafnframt þá hæstu, en þættirnir eru gæði kennslu, ánægja 

nemenda með kennslu og ánægja nemenda með þjónustu sem allir fengu einkunnina 

78,4. Lægstu einkunnina fékk árangursþátturinn gæði stjórnunar sem mældist með 61,6 

í einkunn og var sá árangursþáttur staðsettur á aðgerðabili, ásamt þáttunum ánægja 

starfsmanna (65,0) og gæði stoðþjónustu (71,6). Niðurstöður gáfu til kynna að 

árangursþátturinn ánægja nemenda væri með hæstu einkunn (82,6) í 

styrkleikamælingum fyrir starfsstöð Hjalla og er þátturinn þannig á starfshæfu bili. Þrír 

aðrir árangursþættir tilheyra starfshæfu bili, en þættirnir eru gæði kennslu, ánægja 

nemenda með kennslu og ánægja nemenda með þjónustu. Í kjölfar styrkleikamælinga 

tilheyrðu þrír árangursþættir aðgerðabili, en þar var þátturinn gæði stjórnunar með 

lægstu einkunn, eða 69,4. Hinir tveir árangursþættirnir sem tilheyra aðgerðabili eru 

ánægja starfsmanna (70,6) og gæði stoðþjónustu (73,0). Niðurstöður gáfu til kynna að 

árangursþátturinn ánægja nemenda væri með hæstu einkunnina (90,0) í 

styrkleikamælingum fyrir báðar starfsstöðvar Álfhólsskóla og er árangursþátturinn 



 

 

 
64 

 

einsdæmi í rannsókninni með því að tilheyra styrkleikabili í kjölfar mælinga. Tveir 

árangursþættir sem tilheyra starfshæfu bili hlutu sömu einkunn, en þættirnir eru gæði 

stoðþjónustu (83,4) og ánægja nemenda með þjónustu (83,4). Þrír aðrir árangursþættir 

tilheyra starfhæfu bili og eru það þættirnir ánægja nemenda með kennslu (80,0), ánægja 

starfsmanna (80,0) og gæði kennslu (76,6). Í kjölfar styrkleikamælinga tilheyrði einn 

árangursþáttur aðgerðabili, en það var þátturinn gæði stjórnunar sem var með lægstu 

einkunn, eða 70,0.  

 

5.3.AÐFERÐIR BREYTINGASTJÓRNUNAR Í SAMEININGARFERLINU 

 

Þegar meðaltöl allra fullyrðinga eru skoðuð óháð starfsaldri eru meðaltölin á bilinu 

2,60-3,59. Fullyrðingin (44) „Ég verð sífellt ánægðari í starfi mínu eftir því sem lengra 

líður frá sameiningunni“ mældist flest stig að meðaltali þegar ekki var einblínt á 

starfsaldur, en meðaltal fullyrðingarinnar reyndist vera 3,59 stig. Fullyrðingin (45) „Ef 

ég ætti að stýra sambærilegri sameiningu í dag, þá myndi ég beita öðrum aðferðum“ 

mældist með fæst stig að meðaltali þegar ekki var einblínt á starfsaldur, en meðaltal 

fullyrðingarinnar reyndist vera 2,60 stig. Þegar meðaltöl fyrir hvern flokk starfsaldurs 

eru skoðuð óháð fullyrðingum eru meðaltölin á bilinu 2,13-3,02. Þátttakendur sem 

höfðu starfað í Álfhólsskóla 13 ár eða lengur voru með flest stig að meðaltali, eða 3,33 

stig. Hins vegar voru þátttakendur sem höfðu starfað í Álfhólsskóla í 10-12 ár með fæst 

stig að meðaltali, eða 2,13 stig. Þannig gáfu niðurstöður til kynna að ekki hafi verið 

mikið lagt upp úr aðferðum breytingastjórnunar í sameiningarferlinu samkvæmt 

viðhorfi starfsmanna. Einnig er hægt að draga þá ályktun að þar sem nokkuð langt er 

liðið frá sameiningunni að starfsmenn hafi tilhneiginu til þess að vera hvorki ósammála 

né sammála.  

 

Kotter (1996) bendir á ýmsar hættur sem ber að varast við innleiðingu breytinga og er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að vera meðvitaðir um þessar gryfjur í öllu breytingaferlinu 

til að árangur náist. Ein helsta ástæða mistaka í breytingastjórnun er þegar stjórnendur 

hefja breytingar án þess að upplýsa starfsfólk um mikilvægi breytinganna. Þá er 

mikilvægt að mynda öflug teymi sem hafa bæði trú á breytingunum og skýra 

framtíðarsýn, en grundvallaratriði er að upplýsingaflæði sé virkt og samskipti góð.  

 



 

 

 
65 

 

Nauðsynlegt er að vera vel undirbúinn þegar tekin er ákvörðun skipulagsbreytingar, 

þannig að útbúa verður tímasetta áætlun (Kotter, 1996). Í áætluninni þarf að koma fram 

hver markmiðin eru með breytingunum, hvernig staðið verður að málum og hvernig 

árangur breytinganna verður metinn. Átta þrepa líkan John Kotter vakið mikla athygli 

og nýst stjórnendum vel þegar koma þarf á varanlegum breytingum innan 

skipulagsheildar. Kotter bendir á að framkvæma þurfi þrepin í réttri röð til þess að 

árangur náist, einnig ætti engu þrepi að vera illa sinnt og engu ætti að sleppa. 

 
Þar sem sameining af þessu tagi er vandasamt ferli og algengt að ýmislegt vanti upp á 

í ferlinu, þá telur höfundur að niðurstöður eigi eftir að varpa ljósi þá þætti sem betur 

hefðu mátt fara. Þannig er markmiðið að rannsóknin verði gagnleg stjórnendum annarra 

skóla sem eiga eftir að gangast undir sameiningu af svipuðu tagi. Það er ósk höfundar 

að rannsóknin komi til með að gagnast Álfhólsskóla á einn eða annan hátt, og verði 

þannig ávinningur fyrir starfsmenn, nemendur og aðra þá sem að skólanum koma. 
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VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1 – KYNNINGARBRÉF 

 
Sæl/sæll, 

 

Ég er meistaranemi í forystu og stjórnun við Háskólann á Bifröst, en þessa önn er ég að 

vinna að meistaraverkefni námsins, sem fjallar um breytingastjórnun og 

fyrirtækjamenningu. Leiðbeinandi minn í rannsókninni er Jón Snorri Snorrason lektor 

við Háskólann á Bifröst.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á fyrirtækjamenningu Álfhólsskóla og 

leggja mat á frammistöðu skólans, á þessum tímapunkti þegar sex ár eru liðin frá því 

að Digranes- og Hjallaskóli sameinuðust í einn grunnskóla. Einnig verður einblínt á 

sameiningarferlið í heild sinni, með því að athuga hvort stuðst hafi verið við aðferðir 

breytingastjórnunar frá því að sameiningartillagan var samþykkt. Markmiðið er að 

rannsóknin komi til með að gagnast Álfhólsskóla á einn eða annan hátt, og verði þannig 

ávinningur fyrir starfsmenn, nemendur og aðra þá sem að skólanum koma.  

 

Spurningakönnunin verður lögð fyrir alla starfsmenn skólans og tekur um 10 mínútur 

að svara spurningalistanum í heild sinni. Um er að ræða 45 fullyrðingar og tekin er 

afstaða á fimm bila svarkvarða, út frá því hversu ósammála eða sammála þátttakendur 

eru. Í lokin eru fjórar bakgrunnsspurningar. Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda á nokkurn hátt. Með spurningalistanum er verið að 

mæla undirliggjandi viðhorf, skoðanir, gildi, hegðun og samskiptamynstur. 

Spurningakönnunin skiptist í fjóra hluta; fyrsti hluti leggur mat á fyrirtækjamenningu, 

annar hluti metur árangur og frammistöðu, þriðji hluti snýr að aðferðum 

breytingastjórnunar og fjórði hluti inniheldur nokkrar bakgrunnsspurningar. 

 

Þátttaka þín hefur mikið gildi í rannsókninni og þess vegna væri ég afar þakklát ef þú 

hefðir tök á svara spurningalistanum. Ekki hika við að hafa samband ef einhverjar 

spurningar koma upp varðandi könnunina.  

 

 

Með fyrirfram þökk, 

 

 

Kristbjörg T. Haraldsdóttir 

Meistaranemi í forystu og stjórnun 
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VIÐAUKI 2 – SPURNINGAKÖNNUN/MÆLITÆKI RANNSÓKNARINNAR 

 

Kæri þátttakandi, 

 

Vinsamlegast taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga út frá viðhorfi þínu, eftir því 

hversu ósammála eða sammála þú ert. Svarmöguleikarnir eru fimm talsins og gefa til 

kynna að þú sért (1) mjög ósammála, (2) fremur ósammála, (3) hvorki ósammála né 

sammála, (4) fremur sammála eða (5) mjög sammála hverri fullyrðingu fyrir sig.  

 

Könnunin samanstendur af 50 spurningum og er spurningunum skipt í fjóra hluta. Fyrsti 

hluti leggur mat á fyrirtækjamenningu, annar hluti metur árangur og frammistöðu, þriðji 

hluti snýr að aðferðum breytingastjórnunar og fjórði hluti inniheldur nokkrar 

bakgrunnsspurningar. 

 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika við hverja fullyrðingu.  

 

Hluti I. - Menningarvíddir Denison - Innri áhersla. 

 

Þátttaka og aðild  

Frelsi til athafna  

1. Flestir starfsmenn skólans eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á starf sitt. 

2. Ákvarðanir innan skólans eru að jafnaði teknar á því stjórnstigi þar sem bestu 

upplýsingarnar eru til staðar. 

3. Upplýsingum er miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þeir 

þarfnast á hverjum tíma. 

4. Allir starfsmenn skólans hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa. 

5. Stöðugt er unnið að þróun starfsemi skólans með þátttöku flestra starfsmanna. 

 

Samvinna 

6. Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga skólans. 

7. Vinnubrögð starfsmanna bera þess merki að þeir séu hluti af teymi.  

8. Stuðst við teymisvinnu frekar en valdboð þegar koma á hlutum í verk.  

9. Þegar unnið er að starfstengdum verkefnum er yfirleitt stuðst við teymisvinnu.  
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10. Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á tengslunum 

milli starfs síns og markmiða skólans. 

 

Uppbygging á hæfni 

11. Valdi er dreift þannig að starfsmenn skólans geti unnið sjálfstætt.  

12. Unnið er markvisst að því að hæfni starfsmanna taki stöðugum framförum. 

13. Stöðugt er fjárfest í aukinni þekkingu og færni starfsmanna skólans. 

14. Litið er á hæfni starfsmanna sem mikilvægan þátt í að tryggja samkeppnisforskot 

skólans. 

15. Oft koma upp vandamál vegna þess að starfsmenn hafa ekki þá færni sem 

nauðsynleg er til að takast á við verkefnin. 

 

Samræmi 

Megingildi  

16. Stjórnendur skólans eru sjálfum sér samkvæmir í orðum og athöfnum.  

17. Stjórnunaraðferðir eru skýrar og lýsandi fyrir gildi skólans. 

18. Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum megingildum skólans.  

19. Að hunsa megingildi skólans kemur manni í vandræði.  

20. Innan skólans eru (óskráðar) siðareglur sem hafa áhrif á hegðun okkar og hjálpa 

okkur að greina á milli þess sem er rétt og rangt. 

 

Samkomulag  

21. Ef upp kemur ósamkomulag innan skólans, leggja starfsmenn hart að sér til að 

finna góða lausn fyrir alla aðila. 

22. Í skólanum er sterk menning og ríkar hefðir. 

23. Innan skólans er auðvelt að komast að samkomulagi, jafnvel í erfiðum málum. 

24. Starfsmenn skólans eiga oft í vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg 

mál.  

25. Það ríkir sameiginleg sýn innan skólans um hvað séu réttar og hvað rangar 

starfsaðferðir.   

 

Samhæfing og samþætting  

26. Starfsaðferðir innan skólans eru samræmdar og fyrirsjáanlegar. 
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27. Starfsmenn úr mismunandi starfseiningum skólans hafa svipaða sýn á hlutina.  

28. Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga skólans.  

29. Að starfa með einstaklingi frá annarri starfseiningu skólans er eins og að starfa 

með einstaklingi frá annarri stofnun. 

30. Það er gott samræmi milli markmiða ólíkra stjórnstiga innan skólans.  

 

Hluti II - Viðhorf til frammistöðu og árangurs skólans 

31. Gæði kennslu í Álfhólsskóla eru mikil. 

32. Á heildina litið eru nemendur ánægðir með kennslu skólans. 

33. Á heildina litið eru nemendur ánægðir með þjónustu skólans. 

34. Gæði stjórnunar í skólanum eru mikil. 

35. Gæði stoðþjónustu í skólanum eru mikil. 

36. Á heildina litið eru nemendur ánægðir í skólanum. 

37. Á heildina litið eru starfsmenn ánægðir í störfum sínum. 

 

Hluti III – Aðferðir breytingastjórnunar 

38. Á heildina litið er ég ánægð/-ur með það samráð sem haft var við starfsmenn við 

mótun sameiningartillögunnar (áður en sameiningin var samþykkt). 

39. Á heildina litið er ég ánægð/-ur með það samráð sem haft var við starfsmenn í 

sameiningarferlinu. 

40. Á heildina litið er ég ánægð/-ur með hvernig staðið var að upplýsingamiðlun í 

sameiningarferlinu. 

41. Í upphafi sameiningarferlisins voru myndaðir stýrihópar sem lögðu áherslu á 

samvinnu og samheldni. 

42. Starfsmenn fengu viðeigandi stuðning, hvatningu og umbum í sameiningarferlinu. 

43. Á heildina litið var árangur sýnilegur í sameiningarferlinu og starfsmenn upplýstir 

um vel unnin störf (t.d. vegna reglulegra árangursmælinga). 

44. Ég verð sífellt ánægðari í starfi mínu eftir því sem lengra líður frá sameiningunni. 

45. Ef ég hefði stjórnað sameiningunni þá hefði ég notað aðrar aðferðir. 

 

Hluti IV – Bakgrunnsbreytur 

46. Hvert er kyn þitt? 

47. Hversu lengi hefur þú starfað við skólann? 
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48. Hver er staða þín innan skólans?  

49. Hver er þín starfsstöð?  

 

 
 

 


