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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á markmið, hlutverk og árangur af störfum 

starfshópa sem voru settir á laggirnar og skipaðir voru stjórnendum og starfsmönnum í 

tengslum við hagræðingaraðgerðir Reykjavíkurborgar sem hófust í lok árs 2015 og er 

ekki enn lokið. Starfshóparnir fengu það verkefni að leita tækifæra til hagræðingar og 

gera tillögur að breytingum.  

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvaða aðferðum var beitt við skipulagningu 

verkefnisins og hvort niðurstöður hópastarfsins hafi skilað sér í væntri hagræðingu. 

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð sem fólst í því að tekin voru 

hálfopin viðtöl við átta þátttakendur í starfshópunum og leitast var við að kanna 

upplifun þeirra á áætlun og stefnu verkefnisins, skipulagi þess, árangri og niðurstöðum 

hópastarfsins. Viðtalsramminn var hannaður með tengingu við kenningar og 

breytingalíkön á sviði breytingastjórnunar.  

Lagt var upp með tvær rannsóknarspurningar sem voru: „Hver var árangurinn af 

starfi hagræðingarhópa í hagræðingaraðgerðum Reykjavíkurborgar“ og „er þörf á að 

beita öðrum aðferðum við hagræðingar sem þessar“. Helstu niðurstöður eru þær að 

kynning á þörf og mikilvægi hagræðingaraðgerðanna hafi ekki verið gerð með 

sannfærandi hætti. Nokkuð skorti einnig á áætlun og stefnu um væntan árangur af starfi 

starfshópanna. Allir starfshópar sem rannsóknin tók til skiluðu af sér fjölda tillagna og 

viðmælendur voru ánægðir með niðurstöðu þeirra vinnu en vissu ekki hvað úr henni 

varð í framhaldi. Þeim hefur ekki verið kynnt niðurstaðan og til hvaða aðgerða verði 

gripið ef einhverra. Þá kom í ljós að þrátt fyrir mikið álag og tímaskort voru viðmælendur 

ánægðir með þátttökuna í starfshópunum en afmarka þarf betur verkefnið, áfangaskipta 

því og taka í styttri sprettum. Huga mætti að því að taka upp aðrar aðferðir við verkefni 

sem þetta.  
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1 Inngangur 

Lokaverkefni þetta fjallar um hagræðingaraðgerðir Reykjavíkurborgar, sem lagðar voru 

til við borgarráð 26. nóvember 2015 þar sem því var m.a. lýst yfir „gripið verði til 

markvissra aðgerða til að stuðla að sjálfbærni í rekstri og sjóðsstreymi“ (Reykjavík, 

2015). Mótun tillagna um aðgerðirnar var viðamikið verkefni og fjölmargir sem komu að 

því og til afmörkunar í verkefni þessu var sjónum því aðeins beint að skipun þeirra 

hagræðingar- og starfshópa sem ætlað var að vinna tillögur að hagræðingu og árangur 

þeirra. Nánar verður fjallað um aðdraganda og upphaf hagræðingaraðgerðanna í kafla 2.  

Segja má að hagræðingaraðgerðirnar snúist að einhverju leyti um nýsköpun í 

opinberum rekstri þ.e. myndaðir voru starfshópar til að leita tækifæra til að auka 

skilvirkni og draga úr kostnaði með því að samþætta eða sameina ýmis verkefni sem 

unnin eru víða innan borgarkerfisins án þess að það komi niður á þjónustunni sem 

borgin veitir.  

Markmiðið með verkefninu er að rannsaka og greina hvernig hefur tekist til við þá 

vinnu sem framkvæmd var í tengslum við hagræðingaraðgerðirnar og draga lærdóm af 

þeim hlutum þeirra sem þegar er lokið. Höfundur þessa verkefnis hefur starfað sem 

stjórnandi í fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar s.l. 12 ár og á þeim tíma hafa orðið 

umtalsverðar breytingar í rekstri borgarinnar með hagræðingaraðgerðum og 

sameiningum sviða og deilda innan borgar. Sem dæmi hefur fyrirtæki það sem höfundur 

stjórnar og er í 100% eigu Reykjavíkurborgar verið flutt milli sviða og skrifstofa fjórum 

sinnum sem tengist þó ekki hagræðingu heldur óljósri stjórnsýslulegri stöðu þess sem 

sjálfstæðs fyrirtækis.  

Fljótlega eftir að síðustu hagræðingaraðgerðirnar voru kynntar í lok árs 2015 kom 

upp í huga höfundar að áhugavert væri að fylgjast með þeirri vinnu í tengslum við skrif 

meistararitgerðar og fjalla þá um hvernig verkefnið var skipulagt, hvaða hópar voru 

skipaðir til að vinna að tillögum, hvernig valið var í hópana og hvaða upplegg var lagt af 

stað með fyrir hóparna að greina og koma með tillögur að úrbótum. 

Til þess að tryggja beinan og óheftan aðgang að þeim gögnum sem unnið var með í 

skipulagningu verkefnisins og hópavinnu og afrakstur hennar sóttist höfundur eftir 
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heimild yfirstjórnar í Reykjavík til að skrifa um hagræðingarvinnuna og var það 

samþykkt.  

Fræðileg nálgun í verkefninu er byggð á kenningum um breytingastjórnun og 

breytingalíkön og má þar nefna líkan Lewin (1947), 8 skref Fernandez & Rainey og 8 

skrefa líkan Kotter´s (1996) auk erlendra fræðigreina sem fjalla um breytingar í 

opinberum rekstri. Þá er fjallað um þekkingu þá og hæfni sem þarf að vera til staðar og 

halda þarf utan um hjá skipulagsheildum. Rauði þráðurinn sem greina má í kenningum 

og líkönum um breytingastjórnun er hversu mikilvægt það er að starfsmenn 

skipulagsheilda séu hafðir með í ráðum í breytingaferlinu, hver þeirra upplifun er og 

aðkoma að fyrirhuguðum breytingum.  

Gerð var eigindleg rannsókn og voru tekin viðtöl við þátttakendur í starfs- og 

hagræðingarhópum með það að markmiði að varpa ljósi á markmið, hlutverk og árangur 

þeirra starfshópa sem skipaðir voru við upphaf hagræðingaraðgerða Reykjavíkurborgar í 

nóvember 2015. Til þess að rannsaka þetta voru settar fram tvær rannsóknarspurningar 

sem leitað var svara við og voru eftirfarandi: 

 

1. Hver var árangurinn af starfi hagræðingarhópa í hagræðingaraðgerðum 

Reykjavíkurborgar?  

2. Er þörf á að beita öðrum aðferðum við hagræðingar sem þessar?  

 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla og hinn fyrsti inngangur þar sem farið er yfir aðdraganda 

rannsóknarinnar og markmið. Annar kafli fjallar stuttlega um hagræðingaraðgerðirnar, 

upphaf þeirra og framvindu. Í þriðja kafla er fræðilegt yfirlit þar sem meðal annars er 

fjallað um aðferðir breytingarstjórnunar, breytingalíkön, þekkingu starfsmanna og 

hópastarf og teymisvinnu. Í fjórða kafla er fjallað um rannsóknina og aðferðafræðina 

sem stuðst var við og fimmti kaflinn er um niðurstöður rannsóknarinnar. Í sjötta 

kaflanum er umræða og í þeim sjöunda lokaorð.  
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2 Hagræðingaraðgerðir Reykjavíkurborgar 

Í greinargerð með frumvarpi um fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 og 5 

ára áætlun í nóvember 2015 var sett fram aðgerðaráætlun með markvissum aðgerðum 

til að stuðla að sjálfbærni í rekstri þannig að til staðar verði fjárhagslegir burðir til að 

fjármagna rekstrargjöld og fjárfestingar til lengri tíma. Í framlögðu skjali til borgarráðs 

kom meðal annars fram að við mótun aðgerðaráætlunar á fagsviðum og í miðlægri 

stjórnsýslu skuli byggt á á stefnumótun borgarstjórnar, gætt að kynjasjónarmiðum og 

mannréttindastefnu sem og leikreglum um gerð fjárhagsáætlunar (Reykjavík,2015).  

Þess má geta að fagsvið eru fimm talsins auk miðlægrar stjórnsýslu en henni tilheyra 

meðal annars fjármáladeild, mannréttindaskrifstofa, skrifstofa borgarstjóra og 

borgarritara, skrifstofa þjónustu og reksturs og fleiri stoðdeildir. Á skipuritinu hér að 

neðan má sjá til skýringar efstu spönn stjórnunar borgarinnar og er hvert fagsvið undir 

fagráði í þeim málaflokk (Reykjavik, 2018). 

 

 

   Mynd 1 Skipurit Reykjavíkurborgar  

 

Einnig kom fram í ofangreindri greinargerð að fimm leiðarljós yrðu lögð til grundvallar 

aðgerða fagsviðanna sem fælust meðal annars í því að standa vörð um grunnþjónustu 

borgarinnar við íbúa hennar en leita hagkvæmari leiða til að veita þjónustuna. Í öðru lagi 
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á að standa vörð um hagsmuni barnafjölskyldna og gjaldskrám sem varða börn verði 

áfram stillt í hóf. Þá skuli takmarka fjölda stöðugilda og hægja á nýráðningum eins og 

hægt er, bæta nýtingu og samnýta húsnæði og fækka þannig fermetranotkun og 

leigusamningum um húsnæði og þá skuli stefnt að bættri hagkvæmni í innkaupum.  

Þá kom fram að stofnaður hafi verið stýrihópur til að styðja við aðgerðirnar en í 

honum sátu oddvitar allra flokka í borgarstjórn, borgarritari, fjármálastjóri og 

skrifstofustjóri skrifstofu eigna og atvinnuþróunar. Samhliða voru stofnaðir 

hagræðingarhópar fagsviðanna og hagræðingarhópur miðlægrar þjónustu sem hafði 

það hlutverk að halda utan um hagræðingarvinnuna. Í þeim sátu sviðsstjórar, 

fjármálastjórar fagsviða, skrifstofustjórar fagsviða, fulltrúar fjármálaskrifstofu ráðhúss 

auk annarra. Starfstími stýrihópsins og hagræðingarhópa var frá 1. desember 2015 til 

31. desember 2017 (Reykjavík, 2015). 

Hagræðingarhópum var ætlað að skipa starfs- og verkefnahópa með skilgreind 

hlutverk um hagræðingaráherslur. Áherslur starfshópa voru t.a.m. skilgreining og 

útfærsla greininga og verkefna í samstarfi við ráðgjafa, skipun þátttakenda í einstök 

verkefni og aðhald varðandi þau. Rýna niðurstöður einstakra verkefna og samþykkja, 

hafna eða forgangsraða aðgerðum. Verkefnahópum var hins vegar ætlað að vinna 

greiningar og kynna niðurstöður þeirra. Jafnframt að vinna að tillögum, áhættugreina 

þær og forgangsraða og afhenda til starfshóps um hagræðingaráherslur.  

Til að tryggja samræmda og faglega vinnu og auka líkur á árangri var myndaður 

sérfræðihópur sem rekstrarráðgjafi borgarstjóra stýrði. Rekstrarráðgjafinn var í þessu 

tilfelli ráðinn inn til að gegna hlutverki breytingastjóra. Myndin hér að neðan var birt í 

greinargerðinni með tillögunni og sýnir skipulag hagræðingaraðgerða myndrænt 

(Reykjavík, 2015).  
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   Mynd 2 Skipulag hagræðingaraðgerða í greinargerð 

Eftir að hagræðingaraðgerðirnar voru upphaflega kynntar í borgarráði í nóvember 

2015 tók ferlið ákveðnum breytingum og var byrjað á því að leggja áherslu á að skoða 

miðlæga þjónustu, þ.e. málefni sem snúa að innri- og ytri þjónustu og leita leiða til að 

hagræða, samhæfa og samþætta verkefni sem unnin voru á mörgum stöðum í borginni. 

Stofnaðir voru, auk hagræðingarhóp miðlægrar skrifstofu, starfshópar um 

fjármálaþjónustu, innri- og ytri þjónustu. Þessir hópar skipuðu svo verkefnahópa til að 

greina sértæk málefni eins og mannauðshópa, fjármálahópa og tölvuhópa svo eitthvað 

sé nefnt. Fagsviðin hófu sínar greiningar seinna en til stóð og er þeim ekki enn lokið. 

Þess vegna var áherslan í rannsókn þessari lögð á hagræðingaraðgerðir í miðlægri 

stjórnsýslu og verkefnahópa tengdum þeim.   

Samkvæmt gögnum sem fengust afhent frá skrifstofu borgarstjóra og gögnum 

sendum í tölvupósti voru alls 24 verkefnahópar skipaðir með erindisbréfi dagsettu 25. 

febrúar 2016 og fengu þeir afmarkað verkefni til að greina og var ætlað að koma með 

tillögur til hagræðingar í miðlægri þjónustu. Dæmi um verkefni voru rafræn þjónusta, 

framlínuþjónusta, bókhald og uppgjör. Sumir verkefnahóparnir skiptu verkefni sínu upp í 

smærri verkefnahópa og má þar nefna verkefnahóp um framlínuþjónustu sem var 

viðamikið verkefni sem fram fer á nokkrum stöðum í borginni. Í starfshópunum sátu sex 

til níu manns og starfaði breytingarráðgjafinn með þeim öllum. Í verkefnahópum sátu 

þrír til fjórtán manns og í stærstu hópunum var skipað í undirhópa. Telja má að margir 
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starfsmenn hafi aðstoðað hópana í gagnaleit og því töluverður fjöldi sem kom að þessari 

vinnu í heildina litið (Reykjavík, 2015).  

Skiladagur verkefnahópa var í júní 2016 og voru niðurstöður þeirra kynntar 8. og 10. 

júní 2016. Starfshópar um miðlæga þjónustu skiluðu svo tillögum sem lagðar voru fram í 

borgarráði 22. desember 2016 en einn starfshópur skilaði síðar eða í mars 2017.  

Í verkefni þessu verður ekki lagt mat á árangur af hagræðingaraðgerðunum, hvorki  

fjárhagslegan ávinning né innleiddar eða væntanlegar breytingatillögur enda 

heildarumfang aðgerðanna mikið og flókið auk þess að því er ekki lokið. Í rannsókninni 

verður fjallað jöfnum höndum um starfs- og verkefnahópa án aðgreiningar undir 

nafninu starfshópar þar sem viðmælendur gerðu ekki greinarmun á milli.  
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3 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla verður fjallað um stjórnun breytinga í víðu samhengi, breytingalíkön 

þekkingu starfsmanna og þátttöku starfsmanna í hópavinnu svo eitthvað sé nefnt.  

3.1 Breytingar í skipulagsheildum 

Breytingar eru alla jafna óhjákvæmilegur hluti af rekstri skipulagsheilda hvort heldur að 

um er að ræða opinberan rekstur eða einkarekstur.  

Skipulagsheildir starfa í óstöðugu umhverfi og munu koma til með að gera það á 

meðan breytingar eru miklar og hraðinn mikill. Stjórnendur eiga í erfiðleikum með að 

halda í við hraðann, gera áætlanir fram í tímann og stjórna í síbreytilegu umhverfi (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2000). 

Kotter varar við því í grein sinni „Leading Change: Why tranformation fails“,að 

stjórnendur geri of lítið úr alvarleika aðstæðna þannig að hætt sé við að breytingaferlið 

mistakist. Einnig kemur fram í sömu grein, að sum árangursríkustu dæmin um 

breytingar í skipulagsheildum séu byggð á uppspuna um krísu eða áfalli (J. P. Kotter, 

1995).  

Fernandez & Rainey fjalla í greininni „Managing Successful Organizational - Change in 

the Public Sector“ um mismunandi kenningar sem sýna fram á að rannsakendur séu ekki 

á sama máli um hvað leiði til breytinga hjá opinberum stofnunum og getu stjórnenda til 

að koma á breytingum. Þrátt fyrir þennan mun á kenningum sýna rannsóknir hins vegar 

að stjórnendur klári almennt breytingaferli og innleiði. Þá sýna rannsóknir einnig fram á 

mikilvægi hlutverks stjórnenda í opinberum stofnunum við að koma á 

skipulagsbreytingum. Það að stjórnendur geti haft áhrif á breytingu hefur hins vegar lítið 

forspárgildi um hvort fyrirhuguð breyting skili sé í raun og hvaða aðferðir séu 

árangursríkastar til að koma á breytingum (Fernandez & Rainey, 2006). 

Abrahamson (2000) skrifaði um breytingar í skipulagsheildum og hóf grein sína á 

spurningunni, lauslega þýddri, „hver hefur ekki heyrt frasann: breytingar eða hverfa af 

markaði“ (e. „Change or Perish“). Þetta er orðatiltæki eða klisja sem gengur um innan 

skipulagsheilda og reynist oft sannleikanum samkvæmt. En það eru líka hættur fólgnar í 



 

16 

sífelldu breytingaferli og hætt við að tilgangur slíkrar vinnu snúist upp í andhverfu sína. 

Mörg dæmi eru um að breytingaferlið verði svo erfitt að það verði skipulagsheildinni að 

falli og hún hverfi hvort sem er af markaði. Til þess að innleiða breytingar með góðum 

árangri þurfa skipulagsheildir að hætta því að vera sífellt að breyta, breytinganna vegna 

heldur taka upp breytingar í vel skipulögðum skrefum eftir ákveðnu ferli (Abrahamson, 

2000).  

Það má vera að á einhverjum sviðum geti stöðugleiki og jafnvægi skipt sérstaklega 

miklu máli og fyrirtæki verði þá upptekin við að halda í horfinu og reyna þannig að 

styrkja sína stöðu á markaði. Samt sem áður er staðan þannig í síbreytilegu 

efnahagsumhverfi að skipulagsheildir þurfa að geta aðlagað sig að breytingum eða átt á 

hættu að hverfa af markaði. Oft upplifir þó fólk að breytingar í skipulagsheildum séu 

erfiðar og hafa jafnvel ekki góða reynslu af fyrri breytingum (Kotter & Cohen, 2002).  

Jafnframt kemur fram hjá Kotter og Cohen (2002) að stjórnendur eigi það til að leggja 

fram skýrslur, tölfræðigögn eða sparnaðartillögur þegar til stendur að hefja vinnu við 

breytingar og halda að það dugi til að fá starfsmenn með sér í breytingaferlið. Þessir 

stjórnendur átta sig ekki á því að til að virkja starfsmenn með þarf að kveikja neista og 

selja hugmyndina þannig að starfsmenn fyllist kappi til þess að taka þátt og drífa áfram 

breytingarnar. Breytingar í rekstri, framleiðslu eða menningu skipulagsheilda eiga sér 

allar rætur í hegðun starfsmanna, þar liggur vandinn og áskorunin (Kotter & Cohen, 

2002). 

Starfsmenn eru í eðli sínu rígbundnir í viðjum vanans og verður fjallað frekar um 

andstöðu starfsmanna við breytingar síðar í kaflanum.  

3.2  Breytingar og nýsköpun í opinberum rekstri  

Frumkvæði að nýsköpun og bættum rekstri í opinbera geiranum hefur verið í 

umræðunni gegnum gangandi í Bandaríkjunum og Evrópu, segja Fernandez og Rainey 

(2006) þar sem aftur og aftur heyrast raddir um viðleitni til breytinga eða nýsköpunar í 

opinberum stofnunum. Á sama tíma finnst ekki þess merki í erlendum tímaritsgreinum 

um opinbera stjórnsýslu hvort og þá hverju þessi viðleitni til breytinga eða nýsköpunar 

hafi skilað stofnuninni. Þetta vekur undrun en á þessu eru þó undantekningar. Milljónir 

tímaritsgreina hafa verið birtar um skipulagsbreytingar síðustu ár og má segja að það sé 

umtalsverður munur á fjölda þeirra hvort þær hafa verið birtar í tímaritum um viðskipti 
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og stjórnun, þar sem fjallað er um einkarekstur í miklum meirihluta eða tímaritum um 

opinbera stjórnsýslu, (Fernandez & Rainey, 2006).  

Til fróðleiks um hvort það sama eigi við hér á landi um breytingar hjá hinu opinbera 

var gerð óformleg og óvísindaleg könnun með leit á nokkrum leitarvélum á internetinu 

þar sem skrifað var breytingar og ýmis önnur orð með m.a. opinber* og nýsköpun og 

ógrynni upplýsinga birtust í mörgum tilfellum og voru gagnslaus að mestu. Einu nothæfu 

upplýsingar í þessu samhengi birtust þegar leitarorðin voru breytingar, nýsköpun og 

opinber en þá voru nýtanlegar upplýsingar á fyrstu síðu af 36.800 síðum sem fundust 

(Google, 2017). Þó ber að geta þess að ástæðan getur verið að orðanotkun getur verið 

ólík á milli landa þegar verið er að fjalla um breytingar í skipulagsheildum.  

Nýsköpun í opinberum rekstri er setning sem heyrist eða sjá má í fjölmiðlum og þá 

oft í tengslum við fréttir eða málefni sem er til umfjöllunar. Nýsköpun er skv. 

Vísindavefnum:  

Nýsköpun í sinni einföldustu mynd er að skapa eða búa til eitthvað nýtt sem og 

endurbæta það sem þegar er til staðar. Á þetta jafnt við um nýja eða endurbætta vöru, 

þjónustu, tækni, aðferðafræði, framleiðsluaðferð, stjórnskipulag eða leið til sölu- og 

markaðssetningar. Nýsköpun er ekki það sama og ný hugmynd heldur er aðeins talað 

um nýsköpun þegar hugmyndinni eða endurbótinni hefur verið hrint í framkvæmd 

(Vísindavefurinn, 2017). 

Þessi skilgreining er að mestu samhljóða skilgreiningu Mulgan og Albury (2003) og 

með opinbera starfsemi í huga. Nýsköpun er að þeirra mati meðvituð áformuð breyting 

á athöfnum og atferli starfsfólks þar sem leitast er við að nota nýjar lausnir og aðferðir 

til að leysa dagleg störf og viðfangsefni með ákveðið markmið í huga (Mulgan og Albury 

(2003) í Inga Jóna Jónsdóttir, 2014).  

Í nýlegri skýrslu Ríkisendurskoðunar, „Nýsköpun í ríkisrekstri“ segir meðal annars að í 

nýsköpun í ríkisrekstri sé sjónum alla jafna beint að umbótum sem stuðlað geti að 

bættum opinberum rekstri og betri þjónustu í breytilegu samfélagslegu umhverfi. Leita 

skuli leiða til að takast á við breytingar með nýjungum eins og upplýsingatækni, tækni og 

aðferðum, eflingu þjónustu sem veitt er og leita nýrra tækifæra til að auka árangur Þar 

kemur einnig fram að mörg dæmi séu um árangursrík verkefni í ráðuneytum og 
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skrifstofum ríkisins á sviði nýsköpunar sem skilað hafa m.a. auknu þjónustustigi án 

aukins kostnaðar (Ríkisendurskoðun, 2017). 

Til þess að skapa góð skilyrði fyrir skipulagsheildir í framþróun þarf að vera til staðar 

möguleiki og skilyrði hjá starfsmönnum til nýsköpunar svo þeir þrói með sér nýja hæfni 

og þekkingu og nýti hana og umhverfi sitt á annan og betri hátt en áður (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2000). 

3.3 Breytingalíkön 

Rannsóknir á innleiðingu breytinga í skipulagsheildum með því að skipta ferlinu niður í 

skref eða fasa á sér rætur hjá Lewin (1947) þegar hann kynnti til sögunnar að ferli við 

innleiðinga breytinga hjá skipulagsheildum þurfi að fara í gegnum 3 skref eða fasa, 

þiðnun (e. unfreeze), breyting (e. change) og endurfrysting (e. freezing). Síðar hafa aðrir 

fræðimenn komið fram með breytingalíkön sem byggð eru að einhverju leyti á líkani 

Lewin´s og má þar nefna 8 skrefa módel Kotter´s (1995) og 5 skrefa módel Judson (1991) 

(Armenaki & Bedelan, 1999).  

Eins og fram kemur hér að ofan hafa verið birtar ýmsar rannsóknir sem fjalla m.a. um 

líkön til að nota við breytingastjórnun sem margir eru lauslega byggðir á kenningum 

Lewin um 3 skref eða áfanga breytinga. Þessar rannsóknir lýsa því ferli að innleiða 

breytingar innan stofnana og benda á þætti sem stuðla að árangri. Þrátt fyrir að 

sjáanlegan mun á þessum líkönum má einnig finna töluverð líkindi með þeim auk 

rannsókna sem styðja það. Greina má samhljóm í þessum rannsóknum um að 

breytingastjórar og aðrir þátttakendur í breytingaferlinu ættu að leggja áherslu á fylgja 

eftir átta skrefa líkani, þar sem í hverju skrefi sé farið yfir rannsóknir sem gerðar hafa 

verið, meðal annars um árangur og hindranir við innleiðingar breytinga hjá hinu 

opinbera tillögur sem henta til þess að hafa til hliðsjónar við endurbætur ferla 

(Fernandez & Rainey, 2006). 

Hér að neðan verður fjallað um líkön og kenningar fræðimanna, á þessu sviði sem oft 

eru nefnd í útgefnum greinum um breytingar í skipulagsheildum.  

3.3.1 Líkan Kurt Lewin (1947):  

Þegar leitað er heimilda um helstu kenningar sem fram hafa komið um stjórnun 

breytinga í skipulagsheildum er þar nánast undantekningalaust að finna nafn Kurt Lewin 
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og eða umfjöllun um 3ja skrefa líkan hans til að styðjast við í innleiðingu breytinga. Mörg 

þeirra breytingalíkana sem komið hafa fram síðan þá byggja á þessu líkani. Lewin var 

frumkvöðull á sínu sviði og við skoðun gagna um hann kom ítrekað upp eftirfarandi orð 

hans sem oft er vísað í „If you truly want to understand something, try to change it“ eða 

lauslega þýtt, ef þú sannarlega vilt skilja eitthvað, reyndu að breyta því, og er velþekkt 

orðatiltæki.  

Lewin var þeirrar skoðunar að skipulagsheildir leiti í að vera í jafnvægi og það séu 

tveir andstæðir kraftar sem eru ráðandi innan hennar, hamlandi kraftur, sem kemur í 

veg fyrir breytingar og drifkraftur sem kallar á breytingar. Þegar þessir andstæðu kraftar 

eru í jafnvægi þá er engin hvati til staðar til að fara í breytingar. Til að breyta þessu 

ástandi þarf að hrista upp í jafnvæginu sem ríkir og brjóta niður varnirnar með því að 

finna hamlandi krafta og fjarlægja þá. Það sem hamlar skipulagsheildum í að leggja í 

breytingar eru meðal annars starfsmennirnir sjálfir sem oft eru andsnúnir breytingum og 

segir Lewin að skoða þurfi atferli og hegðun starfsmanna til að sætta ólík sjónarmið. 

Starfsmenn eru oftar en ekki hræddir við það óþekkta, óttast að gera mistök eða missa 

stöðu sína og vilja halda í venjur og siði sem þeir þekkja og skilja. Aðrir hamlandi þættir í 

breytingum felast í skipulagsheildinni sjálfri og eru meðal annars ósveigjanlegt skipulag, 

skortur á þjálfun og fyrirtækjamenning ásamt siðum og venjum. Það sem drífur áfram 

kall á breytingar er alþjóðavæðing, breytt samfélagsgerð og breyttur markaður svo 

eitthvað sé nefnt (Lewin, 1951).  

Hér að neðan má sjá skrefin 3 í líkani Lewin (1997) myndrænt og stutta lýsingu á 

hverju skrefi þar á eftir. 

 

 

Mynd 3. 3 skref breytinga byggt á líkani Lewin (1947).  
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3.3.1.1 Þiðnun (e. unfreezing):  

Í fyrsta skrefi þarf að horfast í augu við að breytinga er þörf og þarf að sannfæra 

starfsmenn um mikilvægi þess að ríkjandi ástand í skipulagsheildinni sé óásættanlegt og 

breyta þurfi ferlum, venjum og siðum. Lewin (1947) telur að fjarlægja þurfi þá krafta 

sem halda í gamla jafnvægisástandið með því að afþíða þá og henda þeim út þannig að 

hægt verði að innleiða breytingar og nýtt vinnufyrirkomulag. Sé þetta ekki gert mun 

innleiðing breytinga mistakast. Í þessu skrefi er kraftagreiningu Lewin (e. force field 

analysis) beitt en hún byggir á því að greina hvaða kraftar eru hamlandi í starfseminni og 

hvaða kraftar eru drífandi. Vinna þarf í því að losa um og fjarlægja þá krafta sem hamla 

starfseminni og byggja undir drífandi kraft.  

3.3.1.2  Breytingar (e. change):  

Í öðru skrefi segir Lewin (1947) að taka þurfi að taka til skoðunar alla kraftana sem 

viðhalda stöðnun í skipulagsheildum þ.e. greina og meta alla ferla og vinnulag, velja að 

loknum villuprófunum bestu kostina sem eru í boði til að breyta og koma þeim til 

framkvæmda. Starfsmenn þurfa að aðlaga sig að nýjum ferlum og vinnufyrirkomulagi, 

segja skilið við það gamla og sætta sig við breytingarnar.   

3.3.1.3 Endurfrysting (e. refreezing): 

Í þessu þriðja og síðasta skrefi Lewin (1947) eru breytingarnar „endurfrystar“ en 

nauðsynlegt er að tryggja að breytingarnar nái að festa sig í sessi í menningu 

skipulagsheildarinnar til þess að hægt sé að viðhalda þeim. Þá þurfi starfsmenn að hafa 

tileinkað sér ný vinnubrögð og ef að einhverjir starfsmenn séu með mótþróa og aðlagast 

ekki breytingunum er hugsanlegt að skipta þurfi einhverjum starfsmönnum út.  

Í næsta kafla er fjallað um átta skrefa líkan Kotter en ætla má að Kotter sé einn af 

þekktari fræðimönnum á sviði breytingastjórnunar a.m.k. í íslensku háskólasamfélagi.  

 

3.3.2 Átta skrefa líkan Kotter 

Eins og fram kemur hér að ofan eru mörg þeirra breytingalíkana sem komið hafa fram 

síðustu áratugi lauslega byggð á líkani Kurt Lewin (1947) og það á meðal annars við um 8 

skrefa líkan Kotter (1996). Segja má að fyrstu 4 skrefin í líkani Kotter séu afþíða á 

stöðnuðu umhverfi, skref 5-7 séu breytingarnar og skref 8 festi breytinguna í sessi og láti 
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hana halda. Þessi samantekt á skrefunum á samhljóm með líkani Lewin´s og birtist 

myndrænt í grein Fernandez og Rainey (2006) sem er íslenskað á neðangreindri mynd.  

 

 

Mynd 4.  Samanburður líkana byggt á mynd Fernandez og Rainey (2006). 

 

Kotter segir í bók sinni (1996) að innleiðing breytinga mistakist oft vegna þess að þær 

eru illa undirbúnar og árangurinn sem leitast er eftir er illa skilgreindur. Stjórnendur 

geta verið með ákveðnar aðgerðir til breytinga í huga en þær eru oft of flóknar eða 

óljósar og koma því að litlu gagni. Þumalputtareglan við áform um að leggja af stað í 

breytingaferli er að ef þú getur ekki lýst eða útskýrt framtíðarsýnina sem drífa á fram 

breytingar á fimm mínútum eða minna og fengið viðbrögð sem sýna bæði skilning og 

áhuga annarra þá ertu í vandræðum. Lykilatriðið er að taka skrefin 8 í réttri röð, annað 

veldur vandræðum en stjórnendur eiga til að sleppa einhverjum af skrefunum á leiðinni í 

breytingaferlinu af því að þeir eru undir álagi og tímaþröng (Kotter, 1996). 

Hér að neðan er farið yfir hvert skref fyrir sig. 

 

3.3.2.1 Skref 1: Upplýsa þörf og nauðsyn á breytingum (e. establishing a sense 
of urgency) 

Mikilvægt er að starfsmenn séu upplýstir um um þörfina fyrir breytingar strax í upphafi 

ferilsins til þess að fá þá til samvinnu og koma í veg fyrir andstöðu af þeirra hálfu síðar. 

Stjórnendur þurfa, eftir að hafa greint núverandi stöðu og áttað sig á breytingarþörfinni, 

að útskýra hana með þeim hætti að þeir selji starfsmönnum hugmyndina og fái þá 
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þannig til samstarfs. Ef ekki er sýnt fram á nauðsyn breytinga með fullnægjandi hætti 

getur það orðið til þess að fyrirhugaðar breytingar mistakist. Kotter bendir á að helsta 

ástæða þess að innleiðingar breytinga mistakast sé sú að ekki var í upphafi tryggt að 

starfsmenn hefðu skilning á þörf fyrir breytingum.  

3.3.2.2 Skref 2: Virkja hóp lykilstarfsmanna (e. creating the guiding coalition) 

Til þess að koma á breytingum þarf að mynda leiðbeinandi bandalag með því að setja 

saman hóp hæfra einstaklinga sem á að koma fyrirhuguðum breytingunum í gegn. Skapa 

þarf öfluga liðsheild með einstaklingum sem hafa rétt hugarfar og færni til að leiða 

breytingaferlið. Þeir þurfa að hafa samskiptahæfileika til að miðla upplýsingum til 

annarra, og getu til að virkja aðra starfsmenn til þátttöku, taka að sér hlutverk leiðtoga 

sem drífur aðra áfram og hafa vald eða umboð til athafna. Í sumum tilfellum þarf að 

leita til utanaðkomandi ráðgjafa til að leiða hópinn.  

3.3.2.3 Skref 3: Þróa framtíðarsýn og stefnu (e. developing a vision and 
strategy) 

Að skapa skýra framtíðarsýn og stefnu er einn mikilvægasti þátturinn í breytingaferlinu 

sem og að koma henni á framfæri við starfsmenn þannig að þeir skilji markmiðin með 

breytingunum og verði tilbúnir til að aðlaga sig að þeim. Framtíðarsýnin þarf að vera 

myndræn, áhugaverð, raunhæf, markviss og sveigjanleg og að þannig framsett að hægt 

sé að miðla henni. Setja þarf fram mælanleg markmið og marka leiðina sem fara skal til 

að ná markmiðunum. Koma þarf tilganginum með framtíðarsýninni á framfæri og með 

árangursríkum hætti og greina starfsmönnum frá því hverju sú sýn á að skila. 

Framtíðarsýnin þarf að höfða til allra, ekki bara eigenda heldur allra starfsmanna, 

viðskiptavina og hagsmunaaðila.  

3.3.2.4 Skref 4: Upplýsa framtíðina (e. communicating the change vision) 

Þegar þróun framtíðarsýnar er lokið þarf að koma henni á framfæri svo ljóst verði hvert 

stefnt sé og allir hafi sama skilning á markmiðum breytinganna. Framtíðarsýnin verður 

ekki ljós nema allir hafa sama skilning á henni og með því aukast líkur á því að 

breytingarnar gangi eftir og innleiðing þeirra verði árangursríkari. Kynna þarf 

framtíðarsýnina fyrir starfsmönnum á einfaldan og skýran hátt til að auka líkur á því að 

þeir meðtaki skilaboðin og aðlagist breytingunum. Stjórnendur þurfa að ganga fram með 
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góðu fordæmi og sýna fram á þeir séu að aðlaga sig að breytingunum með virkri 

þátttöku í verkefninu. Með því aukast líkurnar á því að ný framtíðarsýn verði fest í sessi.  

3.3.2.5 Skref 5: Taka á andstöðu og gera áætlun (e. empowering employees for 
broad based action) 

Virkja þarf starfsmenn til athafna til þess að ný framtíðarsýn verði að veruleika og 

fjarlægja þarf þær hindranir sem verða á veginum. Reikna þarf með því að upp komi 

andstaða innan hópsins gagnvart breytingunum og henni þarf að bregðast við eða 

fyrirbyggja, greina vandann og jafnvel breyta einhverju í ferlinu eða efla þekkingu 

starfsmanna þannig að þeim takist betur að aðlagast breytingunum. Hvatning til 

starfsmanna er mikilvæg og forðast þarf að gera lítið úr andstöðu þeirra, sama af hvaða 

toga sú andstaða sé. Virkni starfsmanna og stjórnenda eru lykilatriði við að aðlagast 

nýrri framtíðarsýn og er hvetjandi þáttur þegar ávinningur erfiðisins kemur í ljós. 

3.3.2.6 Skref 6: Búa til / ná áfangasigrum í breytingum (e. generating short 
term wins) 

Í breytingaferli er mikilvægt að skapa tækifæri til að fagna áfangasigrum sem nást á 

leiðinni að settum markmiðum. Með því að áfangaskipta breytingaferlinu opnast 

tækifæri til að fagna þeim áföngum sem nást á leiðinni og umbuna starfsmönnum fyrir 

erfiðið sem aftur hvetur þá til dáða í áframhaldinu. Það hreyfir jafnvel við starfsmönnum 

sem eru andsnúnir breytingunum þannig að þeir verða jákvæðari gagnvart þeim. Varast 

skal þó að fagna of oft og ekki af nægu tilefni, því það getur dregið úr bjartsýni og tiltrú 

starfsmanna á verkefnið. Breytingar taka alla jafnan langan tíma eftir umfangi þeirra og 

því þarf að setja upp tímaramma í hæfilegum áföngum og halda upp á það þegar 

markmiði hvers áfanga er náð. Þá er mikilvægt að gæta að því að starfsmenn missi ekki 

móðinn eftir því sem tíminn líður.  

3.3.2.7 Skref 7: Hafa úthald, lýsa ekki sigri of snemma (e. consolidating gains 
and producing more change) 

Mikilvægur þáttur í breytingaferlinu er að meta árangur þeirra breytinga sem innleiddar 

voru og viðhalda þeim. Gæta þarf þess að hafa úthald til að ljúka ferlinu og ekki sofna á 

verðinum og fagna sigri of snemma. Það eru algeng mistök að stjórnendur fagna sigri of 

snemma og slaki jafnvel á taumunum þegar líður á í breytingaferli sem veldur því að 

breytingarnar mistakast. Halda þarf áfram að móta nýjungar ofan á þær breytingar sem 

festar hafa verið í sessi. Virkja þarf starfsmenn og hvetja til þess að taka upp nýtt 
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vinnulag og getur þurft að þjálfa þá upp til að aðlagast því nýja og henda út gamla 

verklaginu. Ferlar og undirkerfi þurfa jafnvel endurnýjunar við til að hægt sé að vinna að 

nýrri framtíðarsýn. 

3.3.2.8 Skref 8: Festa nýbreytni í sessi í menningu fyrirtækisins (e. anchoring 
new approaches in the culture) 

Í þessu lokaskrefi innleiðingar breytinga þarf að festa þær í sessi í menningu 

skipulagsheildarinnar. Þrátt fyrir að skipulag, stefna og menning skipulagsheildarinnar 

skipti miklu máli við innleiðingu breytinga er það mikilvægast að breyting á hegðun og 

hugarfari starfsmanna skili sér í verki í gegnum þessi skref breytinga. Starfsmenn þurfa 

að vera móttækilegir fyrir þeim breytingum sem eiga sér stað og það þarf að viðhalda 

nýrri hegðun starfsmanna svo ávinningur af nýrri framtíðarsýn verði árangursríkur og 

markmið hennar náist. Menning skipulagsheilda þróast yfir langan tíma og það getur 

tekið langan tíma að festa nýjar aðferðir eða nýtt vinnulag í sessi. Því þarf að vera vel á 

verði til þess að starfsmenn haldi sig við breytingarnar og falli ekki aftur í gamla farið. Í 

þessu lokaskrefi getur jafnvel þurft að skipta út einhverjum starfsmönnum og ráða inn 

nýtt fólk sem fellur betur að nýrri framtíðarsýn til þess að auðvelda það að festa 

breytingar í sessi í menningu skipulagsheildarinnar.  

Segja má að rauði þráðurinn í árangursríku innleiðingaferli breytinga hjá 

skipulagsheildum séu starfsmennirnir sjálfir og aðkoma þeirra og upplifun af ferlinu. 

Starfsmenn eru eins og áður hefur verið nefnt oft fastir í viðjum vanans og geta verið 

miklar tilfinningar í gangi þegar til stendur að innleiða breytingar. Má þar nefna, streitu, 

hræðslu við það óþekkta, óöryggi um eigin stöðu og ótta við að missa vinnuna. Þá þarf 

að huga að þeim hindrunum sem verða í veginum og geta meðal annars stafað af því að 

upplýsingar eru ekki nógu skýrar eða að breytingaþörfin sé ekki nægjanlega sýnileg og 

rökstudd. Hægt er að draga úr andstöðu sem upp kemur með því að virkja starfsmenn 

betur í breytingaferlinu og hlusta eftir athugasemdum frá þeim auk þess sem hvatning 

er nauðsynleg. Stjórnendur þurfa að skapa tiltrú á framtíðarsýnina, byggja upp jákvæðni 

og samvinnu með því að fylgjast með, vera hvetjandi og hrósa.  

Kotter og Cohen (2002) nefna að aðaláskorunin í innleiðingaferli breytinga sé að 

breyta hegðun starfsfólks og að lykillinn að góðum árangri felist í mikilli áherslu á að 
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höfða til tilfinninga þess. Þeir halda því einnig fram að ofangreint 8 skrefa líkan hafi í 

gegnum tíðina skilað miklum árangri (Kotter & Cohen, 2002). 

Eins og fram kemur hér að framan benda Fernandez & Rainey (2006) á það í grein 

sinni hversu takmarkað útgefið efni eða greinar sé að finna um innleiðingu breytinga og 

árangur þeirra hjá hinu opinbera. Þeir vildu bæta úr því og fóru í umtalsverða rannsókn 

á útgefnu efni um breytingar í skipulagsheildum og tóku saman átta punkta eða skref 

sem gagnlegt getur verið að styðjast við í innleiðingu breytinga í opinberum stofnunum. 

Hverju skrefi í innleiðingarferlinu er lýst, með áherslu á opinbera starfsemi, út frá 

kenningum fræðimanna um breytingastjórnun og má þar nefna Abramson & Lawrence 

(2001) Judson (1991) og Kotter (1996) sem eru allir þekktir á sínu sviði (Fernandez & 

Rainey, 2006) 

3.3.3 Átta skref innleiðingu breytinga samkvæmt Fernandez & Rainey 

Hér verður farið yfir skref breyting sem Fernandez og Rainey hafa tekið saman úr 

fræðigreinum.  

3.3.3.1 Sýna fram á þörf:  

Stjórnendur þurfa að sýna fram á með sannfærandi hætti að breytinga sé þörf. 

Rannsóknir sýna að innleiðing breytinga krefst þess almennt að stjórnendur sýni fram á 

þörf fyrir breytingum og að þeir sannfæri aðra í skipulagsheildinni um mikilvægi þeirra 

sem og hagsmunaaðila sem málið snertir. Þegar lagt er af stað í breytingaferli þarf 

stjórnandinn að geta selt starfsmönnum rökin fyrir þörf á breytingum með sannfærandi 

hætti og vekja með því áhuga þeirra á breytingunum. Stjórnendur þurfa að geta dregið 

upp mynd af þeirri framtíðarsýn sem stefnt er að með breytingunum og þeim leiðum 

sem fara á til að komast þangað. 

Í fræðigreinum um opinbera starfsemi hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess að 

ráðast í breytingar og þá þarf jafnvel enn frekar að leggja áherslu á að starfsmenn og 

aðrir hagsmunaaðilar séu með sömu sýn og stjórnendur ef vel á að takast til. Þá er 

einnig nefnt að hæfni stjórnenda til að miðla upplýsingum um breytingaþörfina og til 

þess að sannfæra starfsmenn um mikilvægi breytinga sé lykillinn að því að koma á 

árangursríkum breytingum í opinberum rekstri. Rannsakendur hafa einnig nefnt að þeir 

sem eru leiðandi í opinberum rekstri nýta umboð sitt sem tækifæri til að hafa pólitísk 

áhrif á breytingar í opinberum skipulagsheildum.  
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3.3.3.2 Setja fram áætlun:  

Stjórnendur þurfa að setja fram áætlun um framkvæmd breytinga sem á að fara í. Það 

er ekki nóg að sannfæra starfsmenn stofnana um að breytinga sé þörf heldur þarf að 

setja fram skýra aðgerðaáætlun með markmiðum og leiðum til að ná þeim. 

Aðgerðaráætlunin þjónar sem leiðarvísir um hvert skuli fara, hvernig skuli komast 

þangað, skilgreina hindranir á leiðinni og gera tillögur um hvernig á að sigrast á þeim. 

Sértæk og skýr markmið í aðgerðaráætlun tryggja að skrefin eða leiðir við innleiðingu 

breytinga í opinberum rekstri séu í samræmi við opinbera stefnu og takmarka þannig 

möguleika embættismanna til að hafa áhrif á ætlaða útkomu. Ef um ósamræmi er að 

ræða getur það leitt til þess að embættismenn túlki stefnuna eftir eigin höfði sem geta 

orðið til þess að þær stefnumótandi aðgerðir sem lagt var upp með verða ekki að 

veruleika. Það þarf því að vera skýrt í upphafi hvaða umboð embættismenn hafa til 

breytinga, að hverju er stefnt að og hver á æskileg útkoma eigi vera.  

3.3.3.3 Byggja upp innri stuðning við breytingar og sigrast á mótstöðu:  

Stjórnendur eða embættismenn í opinberum stofnunum þurfa að byggja upp innri 

stuðning við innleiðingu breytinga og draga úr andstöðu við þær með víðtækri þátttöku 

starfsmanna í breytingaferlinu. Þegar um er að ræða pólitíska ákvörðun um ákveðnar 

stefnumótandi breytingar þarf einnig að þróa ferlið þannig að stuðningur starfsmanna 

og annarra hagsmunaaðila sé til staðar. Sama hversu rökrétt og vel skipulögð 

breytingatillagan er þurfa stjórnendur að gera ráð fyrir andstöðu við breytingarnar og 

byggja upp víðtækan stuðning við tillöguna. Starfsmenn eiga það til að sýna andstöðu 

við væntanlegar breytingar og má þar nefna að þeir telja breytingarnar jafnvel vera illa 

framsettar eða óréttlátar og hafi slæm áhrif eða afleiðingar fyrir stofnunina.  

Rannsakendur hafa nefnt að áskorun í ytra umhverfi eða kreppa í þjóðfélaginu geti 

dregið úr andstöðu við breytingar. Einstaklingar hafi mikla aðlögunarhæfni þegar kemur 

að því að vinna úr áföllum eða kreppu og við slíkar aðstæður hafa þeir betri skilning á að 

þörfin á breytingum sé óhjákvæmileg. Fernandez og Rainey (2006) vísa í Kotter (1995) 

sem varar við því að gera of lítið úr aðkallandi og brýnni þörf á breytingum og að farið sé 

of varlega við þær eða „playing it too safe“ sem leiðir aðeins til þess að breytingarnar 

mistakast.  
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Til að draga úr andstöðu starfsmanna við breytingar í skipulagsheildum þurfa 

stjórnendur að varast að beita fyrir sér gagnrýni á starfsmenn, þvingunum eða hótunum 

og vera frekar hvetjandi, leita málamiðlunar, verðlauna og byggja upp hollustu þeirra. 

Þegar um er að ræða embættismenn í opinberri þjónustu er ákveðin hætta á að við 

skipulagsbreytingar stígi þeir varlega til jarðar, hugsi um starfsöryggi sitt og bíði jafnvel 

af sér þann pólitíska meirihluta sem er við völd og svæfi málið þar til kosinn hefur verið 

nýr meirihluti.  

Það er því lykilatriði að til þess að breytingar í opinberum rekstri skili viðunandi 

árangri þurfi stjórnendur að virkja starfsmenn í öllum lögum skipulagsheildarinnar til 

þátttöku, deila ákvörðunarvaldi til millistjórnenda og sjá til þess að framlínustarfsmenn 

eigi rödd í ferlinu. Jafnframt því þurfa stjórnendur á sama tíma að vera í hlutverki þess 

sem leiðir breytingarnar, vera hvetjandi og verðlaunar frumkvæði og nýbreytni 

starfsmanna. 

3.3.3.4 Tryggja stuðning og skuldbindingu stjórnenda:  

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á skipulagsbreytingum er lagt til að lögð sé áhersla 

á að til staðar sé breytingaráðgjafi eða hugmyndaríkur einstaklingur sem gegnir 

hlutverki breytingastjóra til að leiða skipulagsbreytingar. Nauðsynlegt er að hann sé 

tilbúinn til að taka vissa áhættu til þess að verkefnið verði árangursríkt. Hæfileikaríkur 

og einbeittur aðili í þeirri stöðu getur náð góðum árangri, sameinað ólík sjónarmið og 

þannig sigrast á þeim hindrunum sem upp koma á leiðinni. Að sama skapi leggja aðrir 

rannsakendur áherslu á að betra sé að vera með hóp einstaklinga til að leiða breytingar. 

Hvort heldur sem skipulagsbreytingar eru á hendi breytingaráðgjafa eða ráðgjafahóps 

þá eru sterkar vísbendingar um að stuðningur og skuldbinding stjórnenda við verkefnið 

gegni mikilvægu hlutverki við innleiðingu breytinga í opinberum stofnunum. Þá má 

einnig nefna mikilvægi þess að pólitískur stuðningur sé til staðar við innleiðingu 

breytinga hjá hinu opinbera. 

3.3.3.5 Byggja upp ytri stuðning:  

Stjórnendur þurfa að tryggja að til staðar verði stuðningur við innleiðingu breytinga hjá 

hinu opinbera frá ytri hagsmunaaðilum sem og leiðandi stjórnmálaafli á hverjum tíma til 

þess að innleiðing breytinga verði að veruleika. Má þar nefna að ef breyta þarf lögum til 

að koma á breytingum þarf stuðning þeirra stjórnmálaflokka sem leiða á þeim tíma. Ef 
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breyting verður á verksviði eða kjörum starfsmanna stofnana þarf að semja um það við 

stéttarfélög og því mikilvægt að fá hagsmunaaðila að borðinu til að tryggja framgang 

slíkra breytinga.  

Áhrifaaðilar í þjóðfélaginu eða hagsmunasamtök geta haft áhrif á innleiðingar 

breytinga hjá hinu opinbera með því að koma á framfæri eigin sýn á þörf fyrir þær 

breytingar og hafa jafnvel pólitískan stuðning frá þeim sem til þekkja og eru þeim 

sammála um breytingarnar. Það er ákveðin áskorun fólgin í því að ná fram slíkum 

stuðningi þegar horft er til þess hversu þung einstaka mál stjórnmálaflokka geta verið í 

meðförum hjá hinu opinbera.  

Segja má að þetta sé kunnuglegt stef í íslensku samfélagi og má þar nefna 

hagsmunafélög útgerðamanna, bænda og umhverfissinna.  

Embættismenn hjá opinberum stofnunum sem eru að innleiða breytingar þurfa að 

hafa hæfni til að afla stuðnings frá þeim stjórnmálaflokkum sem eru ráðandi á hverjum 

tíma og þeim hagsmunaaðilum sem mikilvægir eru málinu hverju sinni. 

Stjórnmálafræðingar hafa einnig bent á mikilvægi þess að hafa pólitískan stuðning við 

innleiðingu stefnumótandi breytinga. 

Breytingar sem geta gengið hratt fyrir sig og á hagkvæman hátt virðast fá meiri 

stuðning hjá kjörnum fulltrúum en þær sem eru kostnaðarsamari og taka langan tíma í 

framkvæmd. Þá má nefna að með því að sleppa að hafa samráð við hagsmunaaðila 

getur tekið styttri tíma að koma væntanlegum breytingum til framkvæmda en það leiðir 

til óánægju og gagnrýni á verkefnið. Kjörnir fulltrúar geta þó komið í veg fyrir þá leið 

með því að fella verkefnið í kosningu um það. Því er samráð lykilatriði við að innleiða 

árangursríkar breytingar hjá hinu opinbera. 

3.3.3.6 Hafa til staðar úrræði:  

Til þess að tryggja árangursríka innleiðingu breytinga í stofnunum þurfa að vera til 

staðar þau úrræði eða aðföng sem nauðsynleg eru til stuðnings verkefninu. Skortur á 

fjármagni og öðrum úrræðum hindrar framgang breytinga. Úrræði eins og fjármagn sem 

til þarf, mannauð og tæki eða tækni. Gera þarf meðal annars ráð fyrir kostnaði við 

þjálfun starfsmanna við endurskipulagningu, þróun nýrra verkferla, tækni eða 

hugbúnaðar auk þess að sem gera þarf prófanir á þeim nýjungum sem innleiða á. Ef ekki 

er gert ráð fyrir nauðsynlegum úrræðum má gera ráð fyrir að innleiðing breytinganna 
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skili ekki þeim árangri sem að var stefnt og sýna rannsóknir að við innleiðingu breytinga 

hjá hinu opinbera sé það einna mikilvægast að hafa til staðar þau úrræði sem þarf til að 

ná árangri. Hagkvæmt getur verið að vera með fleiri en eina skipulagsbreytingu í gangi á 

hverjum tíma og ná þannig fram samlegðaráhrifum í framkvæmd með því að samnýta 

aðföng eða úrræði.  

3.3.3.7 Innleiðing breytinga í stofnunum:  

Þegar komið er að því að innleiða skipulagsbreytingar í stofnunum þurfa stjórnendur og 

starfsmenn að breyta sínu daglega verklagi og vinna samkvæmt nýju skipulagi. 

Starfsmenn þurfa á skömmum tíma að læra á og nota nýjar aðferðir og stjórnendur 

þurfa að sjá til þess að starfsmennirnir festi nýtt verklag í sessi og það gamla hverfi 

alfarið. Það er ekki endilega auðvelt í framkvæmd en engu að síður mikilvægt fyrir 

stjórnendur að fylgja breytingunum eftir. Eftirfylgdin getur meðal annars falist í því að 

safna saman gögnum úr upplýsingakerfum, fylgjast með og hvetja starfsmenn áfram á 

meðan þeir eru að aðlagast breytingunum og í einhverjum tilfellum aðlaga skipulagið 

eða ferla að nýju skipulagi. Að fylgja eftir innleiðingu breytinga lýkur ekki við sjálfa 

innleiðinguna heldur þurfa stjórnendur að viðhalda eftirfylgd til að tryggja að 

starfsmenn falli ekki í gamla munstrið / verklagið.  

Þegar horft er til þess hversu hratt skipulagsbreytingar eru unnar og innleiddar í 

skipulagsheildum eru skoðanir sérfræðinga á þessu sviði skiptar. Sumir leggja áherslu á 

að aðlögun breytinga eigi að fara fram í minni skrefum og smá saman byggja ofan á þau 

þannig að kostirnir við breytinguna verði augljósir á meðan aðrir halda því fram að 

hraðar breytingar komi frekar í veg fyrir andstöðu við þær. Fyrri leiðin getur hins vegar 

verið meiri áskorun hjá hinu opinbera en í einkafyrirtækjum enda getur tíminn verið 

takmarkandi þáttur þar sem kosningar til þings og sveitafélaga fara fram með 

reglubundnum millibili og ekki tryggt að sami stuðningur verði við verkefnið þegar 

kjörtímabil þeirra sem eru við stjórn rennur út.  

3.3.3.8 Fylgja eftir alhliða breytingum (e. Pursue Comprehensive Change):  

Til að fylgja eftir innleiðingu breytinga og að breytt vinnulag nái fram að ganga þarf  að 

sjá til þess að samþætta og samhæfa þau kerfi og ferla sem nauðsynleg eru 

starfseminni. Þetta þarf að vera í takt við þann árangur sem stefnt var að. Að stytta sér 

leið og breyta aðeins hluta þeirra kerfa og ferla sem þarf til að ná fram breytingum leiðir 
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ekki til æskilegs árangurs. Aðrir rannsakendur vara við að fara í alhliða breytingar í einu 

skrefi ef ekki er til staðar nægileg þekking eða skilningur á uppbyggingu og samhæfingu 

kerfa og ferla. Það gæti leitt til aukins kostnaðar við breytinguna og lengri tíma sem færi 

í innleiðinguna. Hið sama gildir um rannsóknir á skipulagsbreytingum í opinberum 

rekstri. Slíkar breytingar eiga það til að mistakast meðal annars vegna þess að breytingin 

náði aðeins til hluta skipulagsheildarinnar, breytingarnar leggi áherslu á teymisvinnu án 

þess að breyta skipuritinu lárétt að ofan og styðji þannig ekki við teymisvinnu. Að 

síðustu getur verið erfiðara að samræma og samhæfa í skipulagi í opinberri starfsemi en 

í einkafyrirtækjum og það sé vegna þess að breytingaráðgjafi sé varfærnari við 

breytingar hjá hinu opinbera.  

Segja má því að skiptar skoðanir séu á því hversu hraðar eða hversu alhliða eða 

smáar breytingar eigi að vera til að ná settum markmiðum og sennilega er það misjafnt 

eftir því hvaða starfsemi er um að ræða.  

Fernandez og Rainey benda á í samantekt sinni að þau skref eða tillögur sem nefndar 

eru hér að ofan eigi ekki að vera notaðar sem leiðarvísir eða líkan í gegnum innleiðingu 

breytinga heldur séu þær ætlaðar til hliðsjónar fyrir stjórnendur sem standa frammi fyrir 

viðvarandi og krefjandi álagi við breytingar og nýsköpun í opinberum stofnunum. Það er 

ekki til ein einstök aðferð eða líkan sem hægt er að grípa til þegar innleiða á hvers kyns 

breytingar í öllum opinberum rekstri heldur þarf að hanna eða sníða þá aðferð að þeirri 

stofnun eða starfsemi sem á í hlut hverju sinni. Gagnlegt getur verið að hafa yfir að ráða 

fjölbreyttri tölfræðilegri tækni og gagnasöfnum með upplýsingum um skipulag og 

rekstur í opinberu umhverfi og niður á einstaka stofnanir. Þá er einnig gagnlegt að 

endurhanna þekkt líkön eða skref til að aðlaga að hinu opinbera. Slík hönnunarvinna 

getur verið krefjandi og kostnaðarsöm en vísindasamfélagið ætti að taka sig saman um 

að koma fram með nýjar kenningar á þessu sviði, láta hanna og prófa aðferðir og fá til 

þess stóra rannsóknarstyrki.  

Í framhaldi af þeirri miklu áherslu sem lögð er á þátt starfsmanna í innleiðingu 

breytinga hér að framan er rétt að bæta við hér að neðan umfjöllun um ADKAR líkan 

Hiatt (2006). 
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3.3.4 ADKAR líkan Hiatt 

ADKAR líkanið (Hiatt, 2006) var búið til eftir könnun á skipulagsbreytingum 1.000 

skipulagsheildum í 59 löndum og var tilgangur þess að aðstoða þá sem voru að ganga í 

gegnum verulegar breytingar í skipulagsheildum. Hugmyndafræðin á bak við líkanið er 

meðal annars sú að það séu starfsmennirnir sem vinna í þessum skipulagsheildum sem 

séu að breytast en ekki skipulagsheildirnar sem slíkar. Líkanið er hannað þannig að 

mannlega hliðin á breytingunum er höfð að leiðarljósi og gert er ráð fyrir að fimm 

meginatriði þurfa að vera í lagi svo að breytingar takist meðal starfsmanna í 

skipulagsheildum. Lögð er áhersla á að fylgja hverju skrefi fyrir sig svo að árangur náist. 

Hver stafur í nafni líkansins vísar í þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru samkvæmt því.  

 

3.3.4.1 Awareness (vitund) 

Vitund segir til um hversu meðvitaðir stjórnendur eru um þörfina fyrir breytingu og 

mikilvægi þess að starfsmenn skilji hvers vegna fara þurfi í breytingaferli. Samskipti milli 

stjórnenda og starfsmanna þurfa að vera uppbyggileg og upplýsandi þannig að fram 

komi af hverju sé þörf á breytingum og hverju skuli breyta.  

3.3.4.2 Desire (löngun) 

Löngun segir til um hversu nauðsynlegt er að starfsmenn hafi löngun eða áhuga á að 

taka þátt í væntanlegu breytingaferli. Skýra þarf vel fyrr starfsmönnum hversu 

nauðsynlegar breytingar séu, hvaða áhrif þær koma til með að hafa og eyða ótta um 

stöðumissi. Góður undirbúningur verður til þess að vilji starfsmanna eykst til að taka 

þátt í og styðja við breytingar.   

3.3.4.3 Knowledge (þekking) 

Nauðsynleg þekking starfsmanna þarf að vera til staðar til þess að breytingar gangi eftir. 

Ef starfsmenn hafa vitneskju um fyrirhugaðar breytingar og löngun til að taka þátt eru 

meiri líkur á að þeir leggi á sig að afla sér aukinnar þekkingar eða kunnáttu nauðsynleg 

er til að breytingin gangi eftir. Þeir þurfa að hafa aðgang að upplýsingum sem skipta máli 

eins og í hverju breytingarnar felist, hvernig eigi að framkvæma þær og hvernig 

breytingin komi til með að líta út þegar henni er lokið.  
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3.3.4.4 Ability (geta) 

Geta til þess að byggja upp nýja hæfni og breyta hegðun. Starfsmenn þurfa að tileinka 

sér nýja hæfni og/eða þekkingu og þurfa þeir að geta notað hana og tileinkað sér og 

þannig breytt vinnuhegðun sinni. Hæfni starfsmanna getur aukist með æfingunni 

og/eða með reyndari starfsmanni í breytingum sem taki að sér starfsfóstra hlutverk. Því 

meiri þjálfun sem fer fram aukast líkur á því að hindrunum sé ýtt úr vegi og betur gangi 

að innleiða breytingar.  

3.3.4.5 Reinforcement (styrking) 

Styrking til að viðhalda breytingum. Til að festa í sessi nýtt vinnulag sem starfsmenn hafa 

æft sig á og tekið upp þarf að huga að endurgjöf og hvatningu til að viðhalda nýju 

vinnulagi og tryggja að það festist i sessi í menninguna. Mikilvægt er að fagna saman 

árangrinum. 

ADKAR líkanið gagnast stjórnendum í breytingaferli sem öðlast við notkun þess betri 

sýn á stöðu mála og haldast þessi fimm þættir í hendur. Ef skynjuð þörf er til staðar, 

löngun og vilji starfsmanna til að taka þátt er til staðar og starfsmönnum er séð fyrir 

réttri þjálfun þá er  bæði þekking og geta til staðar til að innleiða breytingar og festa þær 

í sessi (Hiatt, 2006).  

Það má greina umtalsverðan samhljóm í ofangreindum líkönum og punktum eða 

ferlum sem fylgja þarf við innleiðingu breytinga í skipulagsheildum. Þessi samhljómur 

felst í mikilvægi þess að geta, kunnátta og hæfni starfsmanna sé til staðar til að takast á 

við verkefnið. Fjallað er um þessa þætti og viðhald þekkingar,lærdómsleiðir og þátttöku í 

hópastarfi hér að neðan. 

3.3.5 Þekking starfsmanna skipulagsheilda 

Það má greina í gegnum öll framangreind líkön mikilvægi þess að starfsmenn búi yfir 

þekkingu og hæfni til að taka upp og aðlaga sig að nýjum vinnubrögðum við breytingar. 

Það kemur einnig fram í fjölda fræðigreina og bóka um mannauðsstjórnun, 

þekkingarstjórnun og þróun mannauðs svo eitthvað sé nefnt. Í grein eftir Gylfa Dalmann 

Aðalsteinsson (2000) kom meðal annars fram að skipulagsheildir þurfa að halda utan 

stjórnun þekkingar innan þeirra og gera það meðal annars með því að skapa, hlúa að og 

viðhalda þekkingu starfsmanna. Þeir sem vilja lifa af í síbreytilegu umhverfi þurfa að 
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vera tilbúnir til að aðlagast breytingum og hafa yfir að ráða starfsfólki sem býr yfir þeirri 

hæfni og þekkingu sem þarf hverju sinni (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000). 

Skipulagsheildir þurfa að efla hæfni starfsmanna m.a. vegna tækniþróunar, 

samfélagsbreytinga, og til að örva nýsköpun (Ellström & Knock, 2008). 

Ætla má að þetta sé lykillinn að því að hagræðingarhópar og starfshópar í 

hagræðingaraðgerðum borgarinnar skil árangursríkum tillögum breytinga. Ef verið er að 

leita leiða til hagræðingar getur það eins falist í því að breyta núverandi ferli og 

endurnýja aðferðir sem síðan getur leitt til nýsköpunar.  

Frammistaða í starfi eða starfsfærni/hæfni og almenn frammistaða (hegðun) byggir á 

þekkingu, hæfni eða leikni og getu einstaklinga (e. knowledge, skills and attitude, KSA) 

og þetta þarf allt að vera til staðar þannig að einstaklingur hafi þá hæfni sem þarf til að 

geta sinnt starfi sínu. En það eru einnig aðrir mikilvægir þættir sem hafa áhrif á 

frammistöðu að mati Blanchard & Thacker (2004) sem segja að frammistaða 

einstaklinga sé háð samspili milli hvatningar eða þess sem drífur mann áfram og 

umhverfisins. Þetta er sett fram í frammistöðulíkani eins og sést hér á neðangreindri 

mynd. 

 

 

Mynd 5. Frammistaða byggt á Blanchard & Thacker (2004) 

 

Hvatinn eða drifkrafturinn og þekking, hæfni og geta eru hluti af eigin minni og 

þankagangs og umhverfið í líkaninu vísar til aðstæðna þar sem frammistaðan á sér stað 

þ.m.t. hindranir og annað sem lítur að frammistöðu. Það á einnig við um aðstæður sem 

gefa til kynna að einstaklingur sjái fyrir sér að hann verði verðlaunaður eða refsað 

(Blanchard & Thacker, 2004). 
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Starfsfólk getur verið þjálfað með ólíkum hætti. Í grein Ingu Jónu Jónsdóttur, 

„Vinnustaðurinn sem lærdómsumhverfi „ (2007) er tilvísun í fræðimenn þar sem því er 

haldið fram að mikilvægasti og jafnframt stærsti hluti þess lærdóms sem á sér stað hjá 

starfsfólki til að þróa færni við vinnu, auka sjálfstraust og vellíðan, sé óformlegur, þ.e. 

lítið eða ekki skipulagður eða meðvitaður lærdómur á vinnustaðnum (Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2007). 

Lærdómur er oftast gróflega flokkaður í tvenns konar lærdóm. Aðlögunarlærdómur 

(e. adaptive learning) er lærdómur eða nám sem leiðir til þess að fólk getur t.a.m. betur 

tekist á við verkefni sín og/eða leyst þau af meiri nákvæmni og miðar því að því að 

aðlaga færni viðkomandi í starfi. Áhersla er lögð á að lagfæra vinnubrögð og fækka 

mistökum svo eitthvað sé nefnt og getur jafnframt aukið starfsánægju. Þá er þetta 

einnig leið til að þjálfa starfsmenn í að vinna einhver verk og aðlagast nýjum aðstæðum 

eða vinnubrögðum (Ellström & Knock, 2008,. Inga Jóna Jónsdóttir, 2012). 

Þessi tegund lærdóms getur nýst vel í innleiðingarferli breytinga hjá hinu opinbera 

þegar unnið er að því að starfsmenn taki upp ný vinnubrögð og tileinki sér þau til 

framtíðar.  

Skapandi eða þróandi lærdómur (e. developmental/Creative/Innovative Learning) er 

hins vegar lærdómur eða nám sem byggir á því að beita gagnrýninni hugsun, greina og 

fá fram nýjar hugmyndir. Slíkur lærdómur getur leitt til þróunar á nýrri færni sem leiðir 

til nýsköpunar. Þetta lærdómsferli kemur gjarnan upp þegar staðið er frammi fyrir 

óvissuástandi eða vandamálum og verður útkoman jafnvel nýjar lausnir eða ný starfsemi 

(Ellström & Knock, 2008, Inga Jóna Jónsdóttir, 2012).  

Þessi tegund lærdóms getur alla jafna einnig nýst vel í innleiðingarferli breytinga hjá 

hinu opinbera, ekki síst ef ástæða breytinganna á sér uppruna í erfiðu ástandi eða 

kreppu í þjóðfélaginu og nýsköpun á sér stað.  

3.3.6 Þátttaka starfsmanna í breytingum með hópavinnu 

Eins og fram hefur komið hér að ofan þarf í breytingaferli að setja saman hóp hæfra 

einstaklinga til að koma breytingunum í gegn. Skapa þarf öfluga liðsheild með 

einstaklingum með góða samskiptahæfileika, færni og getu til að miðla og sinna 

hlutverki leiðtoga. Breytingarnar geta falist í breyttu vinnulagi eða ferlum, sameiningum 
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eða innleiðingu á nýjungum sem getur verið  nýsköpun í rekstri þeirrar skipulagsheildar 

sem stendur í breytingaferlinu (Kotter, Fernandez & Rainey ofl). 

Þegar settir eru saman hópar til að vinna að ákveðnum verkefnum er mikil áhersla 

lögð á að allir meðlimir hópsins fái raunverulegt tækifæri til að tjá sig og koma á 

framfæri sjónarmiðum sínum. Þó eru alltaf einhverjir sem hafa meiri áhrif innan hópsins 

en aðrir en það getur til dæmis orsakast af mismunandi þekkingu einstaklinga innan 

hópsins (Snjólfur Ólafsson, 2011).  

Það hafa komið fram ýmsar aðferðir sem nýtast vel í teymis- eða hópavinnu og má 

þar nefna Lean hugmyndafræði sem byggir á straumlínustjórnun og Agile 

hugmyndafræði sem meðal annars aðhyllist hópavinnu sem vinnur í stuttum skrefum 

eða sprettum og skilar fljótt af sér vinnunni. Ýmsir líta svo á að Agile og Lean 

hugmyndafræði sé hið sama eða náskylt en það fari eftir viðfangsefninu hvor aðferðin er 

notuð. Þar segir að ekki skuli gera neitt nema ljóst sé að ástæða er til (Snjólfur Ólafsson, 

2012).  

Vel má vera að einhver verkefni starfshópanna hafi verið unnin í stuttum sprettum án 

þess þó að ofangreind aðferðarfræði hafi verið notuð en það mætti vissulega huga að 

því við næstu aðgerðir. 

Jafnframt kemur fram í grein Snjólfs Ólafssonar (2012), sem fjallar um Agile 

hugmyndafræði og hvernig stjórnlagaráð nýtti sér hana í sinni vinnu sem var í eðli sínu 

hópastarf, að mikilvægt sé að vera sveigjanlegur og reiðubúin að víkja frá áætlunum og 

jafnvel hætta við hálfklárað ef ekki er lengur þörf á að ljúka því. Þá segir að það geti 

verið gott að vinna hratt og skila ófullkomnu verkefni og bæta verkið svo oft og getur 

það átt við um vinnu við greinargerð og stefnu svo eitthvað sé nefnt (Snjólfur Ólafsson, 

2012).   

Í grein sem Inga Jóna Jónsdóttir (2014) birti um rannsókn um hvað skiptir máli fyrir 

árangursríka nýsköpun aðhylltust allir viðmælendur hennar vinnuskipulag með 

hópavinnu og áhersla þeirra var að nýta kosti margbreytileikans. Þá kom einnig fram að 

nýsköpunarstarf er hópavinna og lærdómsferli (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). 
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4 Rannsókn  

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði, eigindlega rannsókn og atriði tengdum 

henni. 

4.1 Aðferðafræði 

Efnið sem fjallað er um kallar á eigindlega rannsóknaraðferð en samkvæmt Merriam 

(2009) er með eigindlegum rannsóknum leitast við að skilja hvernig fólk túlkar reynslu 

sína og hvaða þætti þeir tengja við reynslu sína. 

Brandon (2011), segir að eigindlegar rannsóknir miði að því að rannsakandi fari á 

vettvang og kortleggi og kanni merkingu ýmissa þátta í mannlegri reynslu í þeirra eigin 

umhverfi. Það gerir rannsakanda kleift að draga lærdóm af reynslu fólks og skilja 

viðfangsefnið í þeirra eigin umhverfi. 

Eigindlegar rannsóknir er gott að nota þegar verið er að kanna þætti sem ekki hafa 

verið skoðaðir áður og vantar jafnvel meiri upplýsingar fyrir megindlega rannsókn eða til 

að fara dýpra og með meiri nákvæmni í núverandi þætti (Brandon, 2011). Gögn eru 

lýsandi og notuð eru orð og myndir frekar en tölur til að miðla því sem rannsakandi 

hefur lært um ákveðið fyrirbæri sem líklegt er að lýsi samhengi þátttakenda sem taka 

þátt og virkni þeirra. Þau eru líkleg til að lýsa tengslum þátttakenda og áhugaþáttum 

(Merriam, 2009).  

Niðurstöður eru leiddar af gögnum frekar en að vera fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir/tilgátur um hugsanlegar niðurstöður. Fjölbreyttum gögnum er safnað 

saman, svo sem athugunum, hljóðupptökum, skjölum og viðtölum, en viðtöl eru 

algengasta form gagna í eigindlegum rannsóknum (Brandon, 2011). Gögn í formi 

tilvitnana úr skjölum, nótum og viðtölum þátttakenda fylgja alltaf með sem 

rökstuðningur fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þessar tilvitnanir og útdrættir stuðla 

að lýsandi eðli eigindlegra rannsókna (Merriam, 2009). 
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4.2 Eigindleg rannsókn 

Verkefnið var unnið þannig að framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru 

viðtöl við 8 aðila, 4 stjórnendur sviða / starfsstöðva og 4 starfsmenn sem tóku þátt í 

hópavinnu og unnu tillögur að hagræðingaraðgerðum. Tilgangurinn var að fá fram þeirra 

viðhorf og sýn á markmið, undirbúning, framkvæmd og niðurstöðu í 

hagræðingarvinnunni og hvort það væru sjáanleg merki þess að þær hagræðingar hafi 

skilað sér og þá í hverju sá árangur væri fólgin.  Þá voru niðurstöðurnar úr viðtölunum 

bornar saman og túlkaðar í því skyni að svara rannsóknarspurningunum tveim sem lagt 

var upp með og eru svohljóðandi: 

 

1. Hver var árangurinn af starfi hagræðingarhópa í hagræðingaraðgerðum 

Reykjavíkurborgar?  

2. Er þörf á að beita öðrum aðferðum við hagræðingar sem þessar?  

 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á markmið, hlutverk og árangur þeirra 

starfshópa sem skipaðir voru við upphaf hagræðingaraðgerða Reykjavíkurborgar í 

nóvember 2015.    

4.3 Val á þátttakendum 

Þátttakendur voru valdir með svokölluðu upplýsingaúrtaki þar sem leitað er eftir aðilum 

sem geta veitt dýpstu þekkingu á viðfangsefninu (Merriam, 2009). Reynt var að hafa 

fjölbreytt úrtak úr fjölbreyttri starfsemi innan borgarinnar.  

Leitað var til skrifstofustjóra í miðlægri stjórnsýslu sem hélt utan um hópastarfið, til 

þess að fá lista með nöfnum þátttakenda í nokkrum mismunandi hagræðingarhópum í 

því skyni að fá þá til viðtals. Við skoðun listans kom í ljós, að í hagræðingarhópum sem 

fengu það verkefni að skoða hagræðingar á sviði mannauðs, fjármála og ytri þjónustu 

borgar, svo eitthvað sé nefnt, voru búnir til margir undirhópar sem fengu afmarkað 

verkefni til umfjöllunar á einhverju ofangreindu sviði. Voru því valdir þátttakendur, bæði 

úr hagræðingarhópum sem og undirhópum. Til stuðnings og hvatningar við að fá 

þátttakendur til að samþykkja að taka þátt í rannsókninni sendi ofangreindur 
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skrifstofustjóri tölvupóst á alla þátttakendur í hópunum fjórum sem urðu fyrir valinu, 

með kynningu á verkefninu og rannsókninni og hvatti fólk til þátttöku. 

Með vali á þátttakendum var leitast við að þeir kæmu frá sem flestum sviðum innan 

borgarinnar sem eru fimm auk miðlægrar stjórnsýslu og endurspegluðu þannig sem best 

fjölbreytileika í starfsemi Reykjavíkurborgar. Ákveðið var að taka viðtöl við fjóra 

stjórnendur sem uppfylltu það skilyrði að hafa tekið þátt í einhverju hópastarfi í 

hagræðingaraðgerðunum og eru starfandi á tveimur sviðum og miðlægri stjórnsýslu. 

Leitast var við að ræða við fólk af báðum kynjum og því tekin viðtöl við tvær konur og 

tvo karla. Þá voru tekin viðtöl við fjóra starfsmenn sem uppfylltu einnig það skilyrði að 

hafa tekið þátt í einhverju hópastarfi í hagræðingaraðgerðunum og eru starfandi á 

tveimur sviðum og miðlægri stjórnsýslu. Í hópi starfsmanna var einnig jöfn kynjaskipting. 

Einn stjórnandi svaraði kallinu í tölvupósti, stuttu eftir að kynningarpóstur var sendur og 

bauð sig fram til þátttöku. Hringt var í aðra eða þeir boðaðir til viðtals á ákveðnum tíma 

með texta úr kynningarbréfinu og hafnaði engin viðtali. Þátttakendum var heitið trúnaði 

og að niðurstöður yrðu ekki raktar til þeirra persónulega. Í því skyni eru viðmælendur 

auðkenndir með bókstöfunum (A), (B), (C), (D), fyrir stjórnendur og (E), (F), (G), (H) og (J) 

fyrir starfsmenn. Allir viðmælendur eru með víðtæka starfsreynslu hjá Reykjavíkurborg 

og meðaltals starfsaldur þeirra tæplega tólf ár. Þá eru starfsheiti, svið eða skrifstofur 

ekki gefnar upp af sömu ástæðu.   

4.4 Gagnaöflun 

Öflun gagna fór fram með því að greina fyrirliggjandi gögn um hagræðingaraðgerðirnar 

og með viðtölum við þátttakendur. Viðtöl fóru fram í ýmsum fundarherbergjum á 

vinnustað þátttakenda og viðtalsrammi (sjá í viðauka 1) hafður til hliðsjónar við hálfopin 

viðtöl en reynt var að fá þátttakendur til að segja frá og lýsa upplifun sinni af 

hópastarfinu með eigin orðum. Viðtalsrammar voru tveir, spurningar voru nánast eins 

en annar þeirra var með spurningar fyrir stjórnendur og starfsmenn þeirra en hinn fyrir 

starfsmenn og samstarfsmenn þeirra. Viðtölin voru hljóðrituð í síma með leyfi 

þátttakenda og tók hvert viðtal 21 til 51 mínútu. Spurningar voru hafðar hálfopnar og 

stuðst við fyrirfram skilgreindan viðtalsramma sem varðar umfjöllunarefnið eða 

rannsóknarspurningar. Viðtalið var látið flæða í umræðunni og reynt að ná fram ollu því 

sem viðmælandi hafði fram að færa. Viðtalsramminn tryggir að allir þátttakendur fá 
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sama umræðuefni. Viðtöl geta verið mismunandi milli viðmælenda og innihaldið getur 

verið ólíkt þó svo að viðfangsefnið sé það sama í öllum viðtölum. Það er mikilvægt að 

fylgja eftir spurningum og umræðum þar sem það á við og röðun spurninga er 

mismunandi milli viðmælenda og fer eftir framvindu viðtalsins og hvert viðmælandinn 

leiðir þær.  

Rannsókn sem þessi hefur ekki alhæfingargildi eins og aðrar eigindlegar rannsóknir 

og er frekar ætlað að auka skilning á því tiltekna málefni sem hér er til umfjöllunar. 

Niðurstöðurnar geta gefið vísbendingu um hvað má betur fara og draga lærdóm af þeirri 

vinnu sem lagt var í í þessu tilfelli.   

4.5 Skráning og vinnsla gagna 

Gagnagreining hófst um leið og viðtölin voru afrituð. Aðdraganda viðtalanna var lýst 

sem og aðstæðum á vettvangi. Tvö viðtöl voru síðan lesin línu fyrir línu og helstu þemu 

og kóðar greindir. Notast var við við opna kóðunaraðferð sem samkvæmt Merriam 

(2009) felst í því að kóðarnir eru látnir spretta fram úr gögnunum. Tekin eru saman atriði 

sem koma ítrekað fyrir og fundnir flokkar og þemu sem spegla áherslur 

rannsóknarinnar. Í greiningu komu fram atriði sem komu fyrir aftur og aftur. Þar má 

nefna kynning/mikilvægi (bleikur), árangur/eftirfylgd (fjólublátt), tímaskortur/álag 

(grænn) og starfshópar/val (blágrænn), Þessi atriði voru kóðuð í öllum viðtölum og í 

kjölfarið greind 4 meginþemu og 3 undirþemu sem spegla áherslur rannsóknarinnar.   

4.6 Takmarkanir 

Höfundur gerir sér grein fyrir því að hagsmunatengsl við verkefnið eru töluverð í ljósi 

þess að hann er starfandi stjórnandi hjá Reykjavíkurborg og þarf því að gæta þess 

sérstaklega að þau tengsl hafi ekki áhrif á niðurstöðurnar. Þó má geta þess að þær 

hagræðingaraðgerðir sem hér verður fjallað um beinast að mestu leiti að hagræðingu á 

sviðum og í miðlægri þjónustu borgarinnar og snertu sem slíkar aðeins að litlu leyti því 

fyrirtækinu sem höfundur stjórnar. Hins vegar má segja að höfundur er í einstakri stöðu 

til að nálgast bæði viðmælendur og gögn til að vinna með og þekkir auk þess þetta 

umhverfi mjög vel eftir 12 ár í starfi. Á þeim árum hefur verið farið í aðrar 

hagræðingaraðgerðir og telur höfundur vanta upp á að fjallað sé um niðurstöður úr 

hagræðingarhópunum sem settir voru á laggirnar í kjölfar samþykktar borgarráðs í 
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nóvember 2015 og þeim aðgerðum sem unnar hafa verið síðan. Telja má að fleiri muni 

hafa áhuga á því að vita hver niðurstaða hagræðingarvinnunnar hafi orðið og í hverju 

árangurinn liggi ef einhver er, svo eitthvað sé nefnt. Með þessari rannsókn var svara 

leitað.  
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5 Niðurstöður 

Við frekari greiningu, með því að lesa afrituðu viðtölin nákvæmlega og margoft til að ná 

fram upplifun og reynslu viðmælenda í starfshópunum var grunduð kenning (e. 

Grounded therory) sem notuð var við greininguna. Grunduð kenning, samkvæmt 

Merriam (2009), felst í því að nota kerfisbundna og skipulagða tækni sem felur í sér 

stöðugan samanburð milli afritaðra viðtala til að leita eftir endurtekningum og þemum . 

Þessi djúpa greining leiddi til þess að fram spruttu fjögur meginþemu og tvö undirþemu 

sem studdu vel við rannsóknarspurningarnar. Niðurstöður voru síðan dregnar saman úr 

gögnunum og eru þær settar fram, annars vegar með beinum tilvitnunum í frásagnir 

viðmælenda og hins vegar er dregin fram samfelld frásögn sem unnin er upp úr 

gögnunum og styðja við rannsóknarspurningar (Merriam, 2009).  

Fjögur meginþemu rannsóknarinnar sem spruttu fram við greiningu eru eftir farandi 

og verður lýst nánar í næstu köflum:  

1. Kynning á þörf og mikilvægi aðgerða  

2. Árangur og eftirfylgd  

3. Verkefnalok og úthald  

4. Starfshópar og val 

Þá voru tvö undirþemu greind: 

1. Tímaskortur og álag við hópavinnu  

2. Andstaða  

5.1 Kynning á þörf og mikilvægi aðgerða  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig þörf á hagræðingaraðgerðum og 

mikilvægi þeirra var kynnt fyrir þeim voru stjórnendur almennt sammála um að þörf og 

mikilvægi fyrir hagræðingu hefði verið ágætlega kynnt þeim. Þeir litu svo á að þetta væri 

jákvætt tækifæri til að gera betur í rekstrinum og bæri að fagna því þar sem það á alltaf 

að vera á varðbergi með það hvar hægt sé að gera betur. Viðmælanda B fannst þetta 

bara jákvætt:  
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Mér fannst líka jákvætt að horfa ekki alltaf bara inn á sitt svið heldur þurfa 

að horfa á víðara samhengi bæði að fá augu annarra á mitt svið sem er hollt 

og líka það að mér. 

Viðmælanda A fannst þetta fínt og hollt fyrir alla:  

Vandinn kannski í þessu tilfelli var að það var bara búið að skera niður 

stanslaust svo lengi og allir bara orðnir mjög þreyttir en ég var alls ekki 

þreyttur. Ég er búin að vera að skera niður síðan ég byrjaði en maður fann 

það bara að fólkið í borginni, starfsmenn og stjórnendur borgarinnar orðnir 

mjög þreyttir að sjá aldrei … út úr þessu …. það er .. kannski málið í þessu. 

Viðmælandi C var ánægður með kynninguna sem hann fékk:  

… kynnti þær fyrir okkur og hann gerði það mjög vel. Og útskýrði mikla 

nauðsyn þess. 

Sama má segja um viðmælanda D sem sagði: 

…..borgarstjóri kom og það var kallað saman á fund og hann svona var í því 

að peppa mannskapinn í þessu mikilvæga verkefni sem það vissulega er. 

Það kom einnig fram að einhverjir áttuðu sig betur á mikilvægi þess að fara í þessar 

aðgerðir þegar stýrihópar hófu störf en upplifun á þörf aðgerða væri eins og A nefndi 

um að þörfin væri: 

ekki endilega til að bregðast við einhverri rosalegri krísu heldur frekar 

tækifæri til að gera betur.  

Þegar svör starfsmanna við sömu spurningu um kynningu fyrir þeim á þörf og 

mikilvægi hagræðingaraðgerða eru skoðuð kemur í ljós að upplifun þeirra var ekki eins 

sterk og hjá stjórnendum. Þeir nefndu meðal annars að blásið hefði verið í lúðra og 

blásið til kynningar á aðgerðum en upplifðu ekki endilega mikilvægi aðgerða og sagði 

viðmælandi E um mikilvægi aðgerða:   
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Jú það var blásið í lúðrana og maður sá að það voru margir sem voru þarna 

kallaðir til … en svona hversu mikilvægt það var, ég gerði mér ekki alveg 

grein fyrir því. 

Viðmælandi E bætti við að það væri alltaf hægt að gera betur, þó allar upplýsingar 

hefðu ekki legið fyrir að hans mati. Viðmælandi F sagði meðal annars:  

Hún var í sjálfu sér ekkert sérstaklega kynnt, jú það var …einhver fundur 

hérna uppi og svo náttúrulega …sá maður bara í fjölmiðlum að borgin stóð 

illa og það þurfti að hagræða. En ..svona eiginleg nauðsyn var ekkert 

sérstaklega vel kynnt fyrir utan þennan eina fund. 

Viðmælandi F bætti við að hafa ekki upplifað sérstaka þörf á þessum aðgerðum eins 

og að hagræða í miðlægri stjórnsýslu á sama tíma og verið væri að ráða inn nýtt 

starfsfólk í miðlæga stjórnsýslu og sagði:  

Þannig að upplifunin fyrir þörfina var ekkert sterk.  

Viðmælandi J var ánægður með kynningu á þörf og mikilvægi aðgerða en sagði 

jafnframt að: 

Það er svolítið erfitt …alveg óskaplega stuttur tími sem liggur á milli þess að 

að við erum í einhverskonar hrunástandi yfir í einhverskonar millibilsástandi 

yfir í einhverja … bullandi ..þenslu.  

Viðmælandi G sagðist hafa fengið mjög góða kynningu á þörf og mikilvægi aðgerða 

og fannst þetta mjög fínt.  

5.2 Árangur og eftirfylgd 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir væru að upplifa að tillögur sem lagðar voru 

til af starfshópum sem þeir tilheyrðu hefðu verið innleiddar kom í ljós að skiptar 

skoðanir voru meðal þeirra á því og fór það stundum eftir því hvort þeir væru að tala um 

tillögur varðandi eigin starfsstöð eða aðrar starfsstöðvar. Þá töldu viðmælendur að skort 

hefði á stefnu og áætlun um árangur af hópastarfinu og einnig að árangur af 

hópastarfinu hafi ekki verið metin, hvorki faglega né fjárhagslega. Nokkrir stjórnendur 
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töluðu um að við skoðun á ýmsum ferlum væri hægt væri að bæta rafræna þjónustu 

verulega og komu fram tillögur varðandi það sem bæði snýr að innri og ytri þjónustu 

borgarinnar þó svo ekki sé búið að ljúka þeirri vinnu.    

Úr hópi stjórnenda sagði viðmælandi A meðal annars um innleiddar tillögur:  

Fullt af þeim. Bara hellingur, ég meina við innleiddum alveg helling hérna á 

síðasta ári.  

Þegar um aðra starfsstaði var að ræða var viðmælandi A ekki að upplifa að tillögur frá 

starfshópum væru komnar til framkvæmda og sagði:  

Finnst mér eins og þetta hafi pínulítið runnið út í sandinn, maður er hættur 

að heyra talað um þetta. Borgin er þannig séð komin á góðan stað. Vissulega 

…skilaði þessi vinna að mínu mati athyglisverðum niðurstöðum og vissulega 

hagræðingu. 

Viðmælandi C var á því að búið væri að innleiða nokkrar tillögur á eigin vinnustað og 

aðrar yrðu innleiddar:  

Ein af hugmyndunum var að …..færi undir okkur og það gekk eftir. og ….. er 

nánast búin að taka ákvörðun um það.   

Viðmælandi B var á því að það hefði mátt innleiða einhverjar af öllum þeim tillögum 

sem fram komu hjá starfshópunum. Sumar hefðu borið kostnað í upphafi en ekki til 

lengri tíma litið á meðan aðrar kostuðu ekki neitt:  

Margar af tillögunum sem hafa komið fram…eru bara pólitískt þungar … mér 

finnst margt af því hefði mátt framkvæma.   

Sem dæmi um tillögur sem hefði mátt koma í framkvæmd að mati viðmælanda (B) og 

fleiri nefndu einnig, eru rafræn skjöl og má þar nefna ýmis umsóknareyðublöð sem 

borgarbúar þurfa að prenta út, fylla út og skila þeim inn þar sem unnið verður með 

umsóknir.  
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Viðmælandi D vissi ekki til þess að tillögur úr starfshópi sem hann sat í eða öðrum 

starfshópum væru komnar til framkvæmda:  

En  … eins og reyndar kom inn á áður, maður veit eiginlega ekkert hvar þessi 

vinna er stödd. Við skiluðum sem sagt skýrslu frá okkar hópi, … hefur þetta 

verið tekið til einhverrar umfjöllunar … það er ekki … búið að taka ákvörðun 

um að fara í neinar aðgerðir í framhaldi af þessu. 

Viðmælandi (A) talaði um að það hafi ekki legið fyrir stefna eða áætlun um hvernig til 

stæði að ná fram hagræðingu og fóru starfshóparnir að skoða hvar hægt væri að 

hagræða:  

Við bútuðum þetta svona niður og þeir … fundu stefnuna, síðan þegar það 

var búið að greina, þeir voru búnir að skila sínum niðurstöðum þá var komin 

stefnan en fyrirfram var þetta bara óskrifað blað … nema bara þessi stóru 

yfirmarkmið.  

Viðmælandi (D) var á svipuðu máli og sagði að í upphafi hafi ekki legið fyrir áætlun 

um hvað ætti að skoða:  

Vinnan einhvern veginn þróaðist þannig að það var ákveðið að taka fyrst 

fyrir … og menn sáu kannski að … þeir voru …alveg með … fangið fullt. 

Aðspurður um hvort starfsmenn væru að upplifa að tillögur sem lagðar voru til af 

starfshópum sem þeir tilheyrðu hefðu komið til framkvæmda sagði viðmælandi G meðal 

annars: 

Nei, ekki alla vega … hér, ekki sem niðurstöðu af þessari vinnu. Verkefnið var 

alveg gríðarlega stórt og  … það hefði kannski verið skynsamlegra að reyna 

að að takmarka yfirferðina til að byrja með. Það átti bara að fara yfir allt í 

byrjun. Það hefði kannski verið hægt að finna áherslupunkta og taka þá fyrst 

og endurmeta síðan einhvern árangur og taka þetta svo áfram. 
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Þá vorum við svolítið að læra með þeim sem stýrðu, bara jafnt og þétt það 

var ekkert alveg ljóst fyrir okkur hvernig við áttum að vinna þetta í byrjun 

þannig að … okkur var hent út í djúpan … sjó.  

 

Viðmælandi (H) var á svipaðri skoðun um hverju verkefnið ætti að skila:   

Mér fannst það kannski ekki skila sér nógu vel allt sem við vorum að gera. 

Kannski á … eftir að gera það.  

Jafnframt kom fram hjá (H) um áætlun og stefnu með aðgerðunum: 

Það sem er þeim mun mikilvægara … að fara varlega … selja hugmyndina og 

kannski koma því skýrt á framfæri til hvers er verið að fara í svona vinnu. 

Viðmælandi F tók þátt í fleiri en einum starfshópi og er viss um að einhverjar tillögur 

úr einum af þeim eru komnar til framkvæmda. En segir jafnframt: 

Það er ekki búið að fara í neitt á mínu sviði. 

Viðmælandi F telur jafnframt að árangur hafi ekki verið metin:  

Kannski náðist einhver faglegur … En það hefur ekki náðst held ég 

fjárhagslegur árangur. 

Viðmælandi (E) vissi ekki til þess að tillögur úr sínum starfshópi hafi skilað sér í 

breytingum en tók það fram að hafa ekki fylgt þeim eftir alla leið niður á svið eða 

skrifstofur, hópurinn skilaði sínum tillögum til stýrihóps:og bætir við.  

Þetta … kemur til með að skila borginni hagræði en það náttúrulega kostar 

líka peninga en …á endanum að þá er þetta alltaf spurningin um … 

ákvarðanir stjórnenda … en hérna er þetta náttúrulega mun flóknara.  

     Með því á hann við að til viðbótar við ákvarðanir stjórnenda þá er það pólitíkin 

sem ræður för en kjörnir fulltrúar samþykkja stefnubreytingar í ráðum og 

stjórnum borgarinnar. Aðspurður um hvort hann telji að það náist fram einhverjar 
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varanlegar breytingar varðandi samþættingu og samhæfingu svarar viðmælandi 

(E): .  

Ég hef ekki sérstaka trú á því.  

Viðmælanda (G) fannst skorta upplýsingar um hvaða árangri var náð með þessari 

starfshópavinnu og nefndi:  

Þá finnst mér einmitt svo mikilvægt að eftir alla þessa vinnu að gefa út hvað 

náðist, ..Hver er hagræðingin í heildina… það er einhvern vegin …í 

tómarúmi… En væri bara frábært að vita hvað kom út úr því.  

Fannst samt þetta verkefni:  

vera miklu ígrundaðra þannig að það var reiknað út hvað kostar að fara í 

þessa hagræðingu og hver hagræðingin yrði í lokin. 

Bætir síðan við að hafa verið mjög ánægða með að áætlunin væri raunhæf: 

Já …sem ég var í, mér fannst hann skila einmitt mjög góðri niðurstöðu og 

raunhæfri niðurstöðu. 

Viðmælendur voru spurðir í lok viðtals hvort það væri eitthvað sem þeir teldu að 

hefði mátt gera betur og hvort þeir vildu koma einhverju á framfæri varðandi þessa 

hagræðingarhópavinnu sem þeir höfðu tekið þátt í. Af þessu tilefni nefndi viðmælandi 

(G) meðal annars að það hafi verið áberandi hvað fólki leið vel með þessa vinnu og þeir 

voru mjög vel undirbúnir þegar þeir vissu hvað þeir áttu að gera. Fannst þetta góðir 

hópar og hefur trú á að niðurstöður eigi eftir að skila árangri en það vanti eftirfylgdina. 

Viðmælanda (F) fannst að það hefði mátt áfangaskipta verkefninu og taka í smærri 

skrefum og endurmeta árangurinn áður en lengra haldið. Viðmælandi (E) nefndi það 

sama, afmarka hefði mátt verkefnið betur og áfangaskipta því. Viðmælandi (F) talaði um 

að í svona umfangsmiklum greiningum á vinnulagi og ferlum hefði mátt hugsa meira um 

upplifun starfsmanna í svona vinnu, og nefndi að tillögur gætu haft áhrif á starf 

einhverra á meðan það eru engin áhrif á næsta mann. Hún heyrði fólk kvarta yfir slíku. 
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Þeir stjórnendur sem tjáðu sig hrósuðu einstaka aðilum úr stýrihópum fyrir stuðning við 

vinnuna og gott starf en þeir verða ekki nefndir hér vegna trúnaðar. 

5.3 Verkefnalok og úthald 

Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvort þeir teldu verkefninu lokið og hvað þeir 

teldu hafa komið út úr vinnu starfshópanna kom í ljós að fæstir töldu að verkefninu væri 

formlega lokið þó svo að hóparnir hefðu skilað af sér verkefninu með tillögum.  

Viðmælandi (B) sagði meðal annars:  

Ég upplifði það þannig að ég skilaði af mér formlega. Ég hef ekki heyrt … um 

að neitt af þessum tillögum sé komið í framkvæmd, við komum með fullt af 

tillögum og bæði sem sneri að hagræðingu og líka það sem er 

viðbótakostnaður Ég hef ekki heyrt neitt af því og það er meira en ár síðan. 

Það sem ég hef mestar áhyggjur af er að það kannski komi ekki rosalega 

mikið út úr þessu.   

Annar viðmælandi (A) sagði: 

Nei, því er ekki lokið. Það hefur einhvern vegin engin nennt í … þessar 

breytingar, að hrófla við þessu. það verða allir ógeðslega þreyttir þegar þeir 

hugsa um þetta og þess vegna er þetta svona ennþá. 

Viðmælandi (D) svaraði um lok verkefnisins: 

Kannski lokið að sinni en það er þá … að innleiða eða koma til framkvæmda 

einhverjum aðgerðum það er allt eftir.    ef … ákveðið að ráðast í eitthvað, þá 

er það allt saman eftir. En það er svolítið langur tími liðinn. Maður veit 

eiginlega ekkert hvar þessi vinna er stödd maður svo sem veit ekki hvað 

hefur gerst þannig lagað … hefur þetta verið tekið til einhverrar umfjöllunar. 

Það er ekki sem sagt búið að taka ákvörðun um að fara í neinar aðgerðir í 

framhaldi af þessu. Það er algjör synd því þá hættir fólk að sjá tilganginn … 

þetta sé svona enn eitt verkefni og … dettur kannski botninn út og ekkert 

gerist. 
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Viðmælandi (C) svaraði þessu til  „Nei því er aldrei lokið“ en sagðist jafnframt ekki 

hafa fylgst með öðrum hópum en eigin.  

Þegar horft er til svara starfsmanna um lok á verkefninu þá sagði viðmælandi (G): 

Nei … maður er að halda áfram að finna fleiri leiðir … 

Viðmælandi (H) sagði:  

Já og nei, það náttúrulega safnast … mikið af upplýsingum, einhverstaðar eru 

þær …það er hægt að nota þær, … kom ekkert mikið af einhverjum svörum 

eða niðurstöðum. 

Viðmælandi (F) taldi verkefni sínu lokið hvað varðar þetta verkefni en til standi að 

fara í frekari greiningarvinnu á sviðum.  

Sama á við um viðmælanda (E) um verkefnalok sem sagði:  

… tókum þarna út … gagnleg skjöl … til þessa að vinna við það áfram en ég 

veit ekki hvernig þetta endaði, nei.  

Eins og fram kemur hér að ofan var óskað eftir starfagreiningu hjá mörgum 

starfsmönnum og aðspurðir um hvort þeir eða samstarfsmenn þeirra hefðu gert 

starfagreiningu fyrir sitt starf voru stjórnendur á því að margir starfsmenn hefðu gert 

slíka greiningu og viðmælendur úr hópi starfsmanna gerðu slíka greiningu.  ….  

Viðmælandi (A) sagði að „slatti“ af hans starfsmönnum hefðu gert starfagreiningu og 

fannst þessi vinna svo „renna út í sandinn“. 

Viðmælandi (G) hafði gert starfagreiningu fyrir sitt starf og sagði um samstarfsmenn: 

Ég held að það hafi nú bara verið bara nánast allir sem að snúa að þjónustu 

Viðmælandi (E) sagðist hafa gert slíka greiningu  „og allir á deildinni“.  

Hjá viðmælanda (H) kom fram að hann og samstarfsmenn á deildinni hefðu gert 

starfagreiningu og sagði:  



 

50 

Já við gerðum það en … svolítið sérstakt vegna þess að nú er til starfsmat 

fyrir nær öll störf. …og við höfum …ekki séð neina afurð úr þessari vinnu. … 

en það var vissulega svolítið sérstakt hvernig … farið í þá vinnu án þessa að 

kynna sérstaklega hvað átti að koma út úr því.   

Viðmælendur voru almennt sammála um að hlutverki þeirra í starfshópavinnunni 

væri lokið og að þeirri vinnu hefði lokið með skýrslu sem kynnt var fyrir 

stýrihópum og í einhverjum tilfellum kynnt líka í borgarráði. Þeir voru einnig 

sammála um að vita ekki hvað hefði orðið um verkefnið sem þeir tóku þátt í, hvað 

var gert við tillögurnar sem komu frá starfshópunum og söknuðu þess að hafa ekki 

fengið kynningu á þeim niðurstöðum sem starfshóparnir skiluðu.  

5.4 Starfshópar og val  

Eftir fyrsta viðtalið sem tekið var kom fram sterk skoðun á starfshópastarfi sem þessu og 

var þá bætt við í viðtalsrammann spurningu um skoðun viðmælenda á hópastarfi eins og 

það sem fram fór við hagræðingaraðgerðir. Annars tengdust spurningar því hvernig var 

valið í hópana, af hverju og hvað væri mikilvægast við val í hópa. Þá var rætt um tímann 

sem fór í vinnuna, álag við vinnuna og andstöðu og verður svörum gerð skil í þessum 

kafla og tveimur undirköflum.  

Um starfshópa sagði viðmælandi (A):   

Það er ekkert hægt að breyta … borgarinnar í gegnum starfshóp. Sem sagt, 

við erum bara að undirbúa þetta, við ætlum í þessa vegferð það bara nennir 

engin að fara … svona 100 breytingafundi og allt þetta. 

Þess ber þó að geta að viðmælandi (A) er með þessu að vísa til þess að 

starfshópavinna sem þessi hefur verið að taka langan tíma og ætti að taka í styttri lotum 

með því að afmarka verkefni betur en gert hefur verið og sagði frá verkefnum sem unnin 

voru nýlega og voru vel afmörkuð og tóku um 12 vikur hvert, sem dæmi um hvað hann 

átti við:  

Þetta eru …dæmi um verkefni sem hingað til hefðu verið unnið… í einhverju 

… hrikalegu samráði … og það kostað hrikalega peninga. 
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Hann sagði jafnframt að hraðinn væri orðin svo mikil í þjóðfélaginu og heimurinn ekki 

að „ferðast á þriggja ára fösum“ heldur mun styttri tíma og ef það á að vera í 

breytingum sem ekki eru orðnar úreltar þegar vinnunni er lokið þá verðum við að vinna 

þetta hraðar.   

Um að vinna verkefni sem þetta í gegnum starfshópa sagði viðmælandi (D):  

Hún er fín …þetta vinnst. Þú getur eiginlega ekkert unnið þetta öðruvísi en 

það þarf náttúrlega að stýra þessari vinnu …. En þú þarft náttúrulega að fá 

mismunandi sjónarmið og skoðanir og þarf að ræða mál …þannig að það er 

ekkert annað en hópavinna sem kemur til greina í svona vinnu. 

Um starfshópavinnu kom fram hjá viðmælanda (B)  

Ég er náttúrlega … alin upp í þeim geira að við vinnum rosalega mikið í 

hópum og … liðsheildin er það sem blífur og líka að ef maður leggur sig fram 

og vinnur lýðræðislega þá eru meiri líkur á að … okkar komist að.  

Sama á við um viðmælanda (C) um álit á starfshópavinnu:  

Ég er ofboðslega hrifin af hópastarfi, … ég er svo hrifin af teymisvinnu. Og 

það sama á við um …hópavinnu … ég lít svo á að … þessi hagræðing sem slík 

hefði aldrei getað komið til ef hún hefði verið tilkynnt af ofan.   

Viðmælandi (G) taldi mikla þörf vera á að vinna í hópavinnu og að það mætti gera 

það oftar. Sagði jafnframt að þetta væru góðir hópar og hefur trú á að starfið eigi eftir 

að skila sér en það vanti þessa eftirfylgd. Á sama máli var viðmælandi (H) sem sagði 

svona hópavinnu góða ef það er tilgangur með henni og það kæmi afurð eða niðurstaða. 

Um starfshópavinnu sagði viðmælandi (F) að þetta hafi verið keyrt hratt í gegn og 

hlutverkið ekki skýrt en sagði ekki beint skoðun sína á hópavinnu.  

Viðmælandi (E) hafði eftirfarandi að segja um hópastarf sem þetta:  

Mér finnst þetta mjög …  það var fulltrúi frá hverju sviði … og  … það fóru þó 

nokkrar upplýsingar á milli og þetta var  … klárlega gagnlegt.    ég held þetta 

hafi verið gagnlegt fyrir allan hópinn sem þarna var.  
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Um val á fólki í starfshópa sagði viðmælandi (A):   

Ég reyni að velja í hópa fólk sem hefur ólík sjónarmið … , það er hollt fyrir 

alla að hlusta á þá sem eru ekki sammála manni en líka fólk sem hefur áhuga 

á starfseminni hvort sem að … fólk …er jákvætt í mínum huga eða neikvætt, 

bara fólk sem hefur áhuga og kannski smáástríðu fyrir starfinu sínu. fólk sem 

… hefur eitthvað fram að færa. Við reyndum að gefa fullt af nýju fólki 

tækifæri til þess að starfa í hópunum. 

Viðmælandi B sagði um að val á fólki í starfshópa að aðalmálið væri að þeir geri sér grein 

fyrir því að það þurfi að leggja sig fram í svona vinnu og mikilvægt er að finna styrkleika 

hvers og eins. Viðmælandi (D) sagði meðal annars að hann hefði væntanlega verið valin 

til þátttöku vegna þess að hann hafi „langmesta og besta yfirlitið yfir þetta“ og það sem 

hann teldi mikilvægast við val á fólki í starfshópavinnu:  

Það er náttúrulega reynsla, þekking á því hvernig kerfið virkar og …einhverja 

starfsreynslu. 

Viðmælandi (C) velur jákvætt starfsfólk í starfshópavinnu, fólk sem hefur áhuga á 

vinnunni og veit að það leggur sig fram.  

Viðmælandi (H) var ekki viss um hvað réði vali á fólki í starfshópa en sagði það vera helst 

þá sem væri að vinna í þeim málaflokki sem um væri að ræða og mikilvægt væri að 

viðkomandi hefði sérþekkingu á málinu í bland við aðra með minni þekkingu til að fá 

aðra sýn:  

Ágætt að blanda því, held við höfum öll verið í einhverjum hópum. 

Viðmælandi (G) sagði að stjórnandi hafi óskað eftir því að hann tæki þátt í starfshópum 

og varð hann við því. Jafnframt sagði (G):  

Mér finnst skipta rosalegu máli að fólkið … er ekki bara að einblína á sitt svið 

heldur hafi almennan skilning á gangverki borgarinnar. 
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Undir það tekur viðmælandi (F) sem var í fleiri en einum hópi eins og viðmælandi (G) og 

taldi það vera vegna þeirrar þekkingar sem þarf í þessa vinnu. Báðir viðmælendur voru á 

því að það hefðu margir aðrir samstarfsmenn þeirra tekið þátt í starfshópum á þessum 

tíma.  

Viðmælaandi (E) taldi mikilvægt í vali á þátttakendum í starfshópum fara eftir því hvert 

verkefnið er og bætti við:  

Sérþekkingin á verkefnunum er mikilvægust í þessum málum, …klárlega.  

Viðmælandi (F) taldi mikilvægt að velja í starfshópa stjórnanda, sem hefði umboð til 

athafna og eða sérfræðing á málefninu sem er til umfjöllunar.  

Það kom jafnframt fram hjá viðmælanda (F) að það þurfi að gæta þess við val á 

stjórnendum starfshópa og starfsfólki að ekki sé um hagsmunaaðilaaðila að ræða eða þá 

sem hafa persónulegan hag af því að sumar tillögur færu ekki í gegn sem jafnvel leiða til 

þess að staða þeirra yrði lögð niður og sagði:   

Sem voru kannski að fara fyrir hópunum sem … höfðu persónulegra 

hagsmuna að gæta að … sumar …ábendingarnar færu ekki í gegn. Þetta var 

svolítið svona tvíeggjað sverð stundum. 

5.4.1 Tímaskortur og álag   

Viðmælendur voru almennt sammála um að mikill tími færi í vinnu sem þessa og 

upplifðu töluvert álag á vinnustaðnum á þessum tíma. Einhverjir voru í nokkrum 

starfshópum og þar var álagið meira. Það kom einnig fram að á sumum vinnustöðum 

voru margir starfsmenn sem tóku þátt í starfshópum og sumir í fleiri en einum. Það 

leiddi til aukins álags á vinnustaðnum og sagði viðmælandi (A):  

Já já það var mjög mikið álag á mjög marga starfsmenn en þetta … dreifðist 

ekki jafnt yfir alla, það dreifðist náttúrulega yfir þá starfsmenn sem höfðu 

mestu þekkinguna og reynsluna og höfðu eitthvað fram að færa. Svona 

hagræðingarvinna tekur svo langan tíma af því það eru allir að vinna þetta 

ofan á störfin sín, starfshópavinna er bara rugl. Það er bara þannig að fólk er 

bara að gera þetta ofan á dagvinnuna. 
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Viðmælandi (B) sagði að það hafi farið mjög mikill tími í þetta og gerði lítið annað en að 

vinna í greiningu sl. vor. Það þurftu allir að bæta þessari vinnu ofan á dagleg störf, bæði 

stjórnendur og starfsmenn og voru að sinna þessu og vinnu sinni á kvöldin og um helgar 

á meðan á þessu stóð. Þessu mætti breyta og það skiptir miklu máli að gera það. 

Viðmælandi (C) var einnig með nokkra starfsmenn sem tóku þátt í starfshópum með 

sinni vinnu.  

Viðmælandi (D) sagði þessa vinnu fara ofan á alla aðra vinnu og: 

Það bara hækkar í bunkanum hjá manni þannig lagað. Maður þarf að líta á 

svona sem þetta er náttúrlega tímabundið, þetta er átak. … En auðvitað er 

þetta svolítið þreytandi líka ofan á allt annað. …Það er enginn sem tekur hin 

verkefnin fyrir mig. 

Viðmælandi (G ) sagði um það hvort gefin væri tími til að sinna þessu:   

Nei þetta var náttúrulega bara algjör viðbót við öll verkefni. Þannig að þetta 

tók alveg rosalega á á þessum tíma. Sko þegar maður er fer í svona 

mikilvægt verkefni þá finnst mér að maður eigi að fá pásu frá öðrum 

verkefnum, bara vera stikkfrí frá öðru. Af því þetta er það mikilvægt. Ef þetta 

á að vinnast vel. 

Viðmælandi (H) taldi það hafa verið farið full hratt í þetta og var á því að hafa 

frekar hópa utan hin ýmsu málefni sem væru „alveg ongoing“ í stað þessa hraða 

eða:  

Þetta virkaði svona eins og þetta …ósköp átak á nokkrum mánuðum … og 

eins og ég segi fór ástandið á hvolf og ..þá kannski bara lítið að frétta. 

Viðmælandi (F) var einnig á því að álagið hafi verið mikið á þessum tíma og sagði 

meðal annars:  

Ég sat í allt of mörgum hópum, er í fullri vinnu fyrir, vann mikið á þessum 

tíma og það kom bara skýrt fram … Þannig að það var bara gríðarlegt 

vinnuálag. 
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Viðmælandi (E) upplifði tímaskort á meðan á þessu stóð og var á því að betur hefði 

verið að afmarka verkefnin betur. Það hefði einnig bætt gæðin á vinnunni og þá 

hefði tíminn nýst betur.   

5.4.2 Andstaða  

Viðmælendur voru að upplifa bæði andstöðu og ánægju meðal starfsmanna með 

þátttöku í starfshópavinnu vegna hagræðingaraðgerða. Allir voru sammála um að svona 

starfshópavinna væri jákvæð sem slík og andstaða virðist helst hafa verið tengd 

hagræðingu sem hugsanlega leiddi til þess að starf eða störf yrðu lögð niður vegna 

sparnaðar eða störfum fækkaði og starfsmenn misstu vinnuna. Viðmælandi (A) sagði 

flesta nokkuð ánægða með þátttöku í starfshópum og það hefði aukist þegar fór að líða 

á vinnuna en sagði jafnframt:  

Menn voru að velta við alls konar steinum og það komu upp alls konar hlutir, 

menn voru mishressir ég get alveg sagt það. Þegar menn fóru að sjá… ég get 

nánast sagt árangur, alla vega niðurstöður þá fannst mér jákvæðnin aukast 

… þannig að þetta var mjög mikið álag á fólk … Þetta leggst ofan á dagvinnu 

allra sem í þeim eru og þetta tekur ógeðslega langan tíma og mér finnst 

þetta bara fáránlegt fyrirbæri. 

Jafnframt sagði (A) um andstöðu við þátttöku í starfshópum að í stað þess að tala um 

hagræðingar þá tali menn um að auka skilvirkni og draga úr sóun. Þegar starfsfólk heyrir 

að það eigi að hagræða þá hugsar það alltaf um fækkun starfa og við erum ekkert að 

tala um að fækka störfum, heldur nýta betur starfsmennina: Þau skilaboð hafi skilað sér 

þegar fór að líða á hópavinnuna og þá jókst jákvæðnin í hópunum og menn fóru að 

greina ný tækifæri í starfshópum sem voru ekki þess eðlis að það væri endilega verið að 

fækka störfum.  

Viðmælandi (B) upplifði ekki mikla andstöðu við starfshópavinnuna sjálfa eða 

hagræðingaraðgerðir en það gerðist ýmislegt áhugavert til dæmis í einum hópnum sem í 

voru ungt fólk með „ byltingakenndar tillögur“  gagnvart núverandi fyrirkomulagi og vildi 

„pínu byltingu“. Það urðu heitar umræður um málið en umræðan var holl og góð.  
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Viðmælandi (C) sagðist ekki hafa fundið fyrir mikilli andstöðu starfsmanna en hafði 

fullvissað sitt fólk um að málið snerist ekki um uppsagnir heldur gera starfið skilvirkara.  

Viðmælandi (D) upplifði ekki andstöðu og sagði:  

Nei, það eru allir til í svona vinnu. … Það þarf alltaf að vera eitthvað í gangi. 

Við erum mikið niðurnjörvuð í eitthvað regluverk …En að svona eins og ég 

sagði áðan við erum mikið niðurnjörvuð í eitthvað regluverk … þegar kemur 

að starfsmannamálum og starfsmannahaldi þá eru hlutirnir bara voðalega 

erfiðir. Það er aldrei hægt að færa þig til, segja neinum upp eða gera 

eitthvað … sem allir vita að þyrfti að gera, af því það er bara svo flókið og 

snúið og óframkvæmanlegt. 

Viðmælandinn sagði jafnframt að engin starfsmaður hans hefði óttast niðurlagningu 

starfs þar sem þeir væru allir sérfræðingar á sínu sviði.   

Viðmælandi (G) upplifði ekki mikla andstöðu heldur frekar óöryggi meðal 

hópmeðlima sem vissu ekki alveg til hvers var ætlast af þeim þar sem þetta var 

ruglingslegt í byrjun en styrktist á leiðinni. Það vantaði upp á jákvæðni hjá 

samstarfsmönnum, alla vega til að byrja með. 

Og það var kannski af því að að þegar það er talað um hagræðingu þá er fólk 

strax … orðið hrætt um starf sitt. Og maður heyrði það svolítið hjá fólki og 

það þurfti að laga það. Ég heyrði hjá fólki að þeim fannst þetta ekki vera 

nógu mikið upplýst og ég gekk bara svolítið á eftir upplýsingum.  

Bætti jafnframt við að hafa ekki óttast um að sitt starf yrði lagt niður og hefði ekki 

haft áhuga á að taka þátt í að leggja niður störf annarra.  

Viðmælandi (E) taldi starfsmenn almennt hafa verið jákvæða gagnvart 

starfshópavinnunni í hagræðingaraðgerðunum og upplifði einnig andstöðu meðal 

samstarfsaðila:  

Það voru … margir sem … settu hælana niður … á meðan aðrir voru kannski 

meira með. 
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Viðmælandinn taldi andstöðuna liggja helst í andstöðu við breytingar og vissi ekki til 

þess að reynt hafi verið að sætta sjónarmið. Aðspurður um hvort starfsmenn hafi óttast 

um starf sitt sagði hann: 

Já ég heyrði eitthvað … af því. Og fólk hefur áhyggjur af því. 

og sagði jafnframt að það gæti verið hluti af andstöðunni.  

Viðmælanda fannst jákvætt að taka þátt í þessu verkefni og sagði meðal annars:  

Þetta var ekkert leiðinlegt … og þú kynnist fullt af fólki og það er … ekkert 

slæmt, en þetta var kannski svolítið mikið á þessum tíma. 

Viðmælandi (F) taldi jafnframt að engin á hans skrifstofu hefði óttast um starfsmissi 

en upplifði það í einum hópi sem hann tók þátt í, þegar var verið að leita leiða til að 

hagræða. Þeim leið ekki öllum vel sem voru í þeim hópi þar sem rætt var um 

sameiningar.  

Viðmælandi (H) var jákvæður gagnvart þessari starfshópavinnu en bætti við að þetta 

hafi verið frekar bratt og tilgangur með vinnunni hefði verið óljós og hver tilgangurinn 

væri. Hann upplifði einnig andstöðu eða óvissu hjá öðrum:  

mér fannst sumir vera svolítið … óvissir og órólegir yfir þessu við mig. 

Hvað varðar áhyggjur um niðurlagningu starfa eða tilfærslur í starfi hafði 

viðmælandinn ekki áhyggjur hvað sig varðaði en það væri samt hugsanlegt fyrri aðra og 

hefði heyrt þá umræðu:  

Svo sem alveg heyrt það, fólk er náttúrulega búið að ganga í gegnum 

töluverðar breytingar fyrir stuttu og kannski …finnst óþægilegt að það sé 

ekki … skýrt …hver er tilgangurinn með þessu. 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort haldið hefði verið upp á áfangasigra á meðan 

á starfshópavinnunni stóð.  

Viðmælandi (A) sagði meðal annars um áfangasigra: 
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Já það var reynt að gera það, það var svolítið í mýflugumynd. Það var blásið 

til .. einhverrar móttöku niðri í Ráðhúsi ef ég man þetta rétt … mér fannst 

ekki mikill sannfæringakraftur í þessu … frá toppunum menn voru … með 

hálfum hug í þessu.  

Viðmælandi (D) sagði það ekki hafa verið gert í sínum hópi og hafði ekki orðið var við 

aðrir hópar hefðu verið að fagna einhverju. Viðmælandi (B) tók í sama streng og sagðist 

ekki muna eftir slíku en var þeirrar skoðunar að það hefði mátt fagna. Viðmælandi (G) 

kannaðist ekki við að haldið hefði verið upp á áfangasigra en taldi að það væri mjög 

mikilvægt að gera það. Viðmælandi (H) rak ekki minni til þess að haldið hafi verið upp á 

einhverja áfangasigra en það hefði getað verið einhvers staðar þó hann muni ekki eftir 

því. Viðmælandi (F) svaraði um áfangasigra „Heyrðu, það var eitthvað partý þarna í 

lokin“  en tímasetning þess hafi verið slæm fyrir starfsstöð hans „alla vega, við komust 

ekki“.  Viðmælandi (E) sagði að ekki hafi verið fagnað neinu en þeir kláruðu verkefnið og 

„þá voru allir ánægðir“.   
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6 Umræða 

Viðtalsramminn var settur upp með það að leiðarljósi að spurningarnar liðuðust í 

gegnum öll skrefin í breytingalíkani Kotter. Fyrsti hluti rannsóknarinnar snýr að 

mikilvægi þess að sýna fram á og selja hugmyndina um þörf á væntanlegum breytingum. 

Voru viðmælendur spurðir að því hver þeirra upplifun var á kynningu og mikilvægi 

hagræðingar. Stjórnendur voru nokkuð ánægðir með kynninguna. Það kom líka fram að 

ákveðin þreyta væri komin í mannskapinn eftir að hafa verið í hagræðingarvinnu lengi 

og „skera niður stanslaust svo lengi“. Þá kom fram ánægja með að það ætti að horfa til 

hagræðingar þvert á svið og skrifstofur til að byrja með í stað þess að leita einungis leiða 

til hagræðingar á eigin sviði en það hafi verið hollt og gott að sjá önnur sjónarhorn. 

Starfsmenn voru ekki með eins sterka upplifun og stjórnendur sem kann að stafa af 

því að þeir fengu ekki allir sömu kynningu. Þeir töluðu um lúðrablástur og að margir 

hefðu verið kallaðir til en upplifðu ekki endilega þörfina á breytingum og mikilvægi 

þeirra.. Meðal starfsmanna kom einnig fram þreyta gagnvart ítrekuðum 

hagræðingaraðgerðum líkt og í stjórnendahópnum. Stuttur tími væri liðinn frá 

efnahagshruninu og allt væri komið í „bullandi þenslu“ á örfáum árum. Þá kom fram hjá 

einum viðmælanda að hann upplifði ekki sérstaka þörf á miðlægri hagræðingu á sama 

tíma og verið væri að ráða inn nýtt starfsfólk í miðlæga stjórnsýslu.  

Draga má þá ályktun af niðurstöðunum að kynning á þörf og mikilvægi 

hagræðingaraðgerðanna, hafi ekki verið framkvæmd með sannfærandi hætti gagnvart 

þeim starfsmönnum sem tilnefndir voru í starfshópana. Fernadez & Rainey (2006) vísa í 

fræðigreinar um opinbera starfsemi þar sem sýnt hefur verið fram á að leggja þurfi enn 

frekari áherslu á að starfsmenn og stjórnendur hafi sömu sýn á breytingar ef vel á að 

takast. Þá bendir Kotter (1996) á að helsta ástæða þess að breytingar mistakast er vegna 

þess að starfsmenn höfðu ekki sömu sýn og skilning á þörfinni fyrir breytingunum og 

stjórnendur. Þarna hefði mátt gera betur. 

Annar hluti rannsóknarinnar snýr að árangri og eftirfylgd í ferlinu. Í ljós kom að 

nokkuð skorti  á áætlun og stefnu um árangur af starfshópavinnunni en skv. Kotter 

(1996) er einn mikilvægasti þátturinn í breytingaferlinu að skapa skýra framtíðarsýn og 
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koma henni á framfæri við starfsmenn og stjórnendur. Fram kom að í upphafi, þegar 

hagræðingarverkefnin fóru af stað, hafi ekki legið fyrir stefna eða áætlun um hvernig átti 

að ná fram hagræðingu og fóru starfshóparnir í að skipta niður verkefnunum, skipta 

með sér verkum og setja fram stefnu. Þetta hagræðingarverkefni var þannig í raun alveg 

óskrifað blað fyrir utan yfirmarkmiðin.  

Í þiðnunarskrefi Lewin (1947) kemur fram að það þurfi að horfast í augu við að 

breytinga er þörf og að sannfæra þurfi starfsmenn um mikilvægi þess. Greina þurfi þá 

krafta sem hamla starfseminni og fjarlægja þá. Uppgötva og byggja undir drífandi krafta 

svo hægt verði að innleiða breytingar. Segja má að ekki hafi verið horft til þess að 

sannfæra starfsmenn um það að aðgerða væri þörf eða því komið til skila hvað átti að 

greina. Þátttakendum var því ætlað að finna drífandi krafta, leita tækifæra um hvar má 

gera betur. Menn fengu fangið fullt af verkefnum og vinnan þróaðist þannig að 

starfshóparnir þurftu að ákveða hvað skyldi skoða fyrst og taka vinnuna svo áfram. 

Verkefnið var gríðarlega stórt og umfangsmikið og átti að skoða allt í einu. Skynsamlegra 

hefði verið að takmarka verkefnið betur í byrjun, finna einhverja áherslupunkta og 

áfangaskipta verkefninu þannig að unnt væri að taka fyrir einstakan hluta, klára hann og 

endurmeta árangurinn að því loknu áður en haldið yrði í næsta verk. Fólki var hent út í 

djúpu laugina og hefði verið betra að selja hugmyndina betur til þeirra og koma því skýrt 

á framfæri til hvers væri verið að fara í þessa vinnu. Ekki síst vegna þess að ekki er vitað 

hvað varð um allar tillögurnar í ljósi þeirrar miklu vinnu sem lögð var í verkefnið. Það er 

því mikilvægt, eftir alla þessa vinnu, að vita hver hagræðingin var.  

Í breytingalíkani Kotter (1996) kemur fram að setja þurfi fram mælanleg markmið og 

leiðina sem fara skal til að ná markmiðunum. Koma þarf á framfæri og með 

árangursríkum hætti hver sé tilgangurinn með framtíðarsýninni og greina starfsmönnum 

frá því hverju sú sýn á að skila. 

Segja má að niðurstöður rannsóknarinnar gefi vísbendingu um að það hafi ekki verið 

sett fram stefna eða mælanleg markmið með hagræðingarverkefninu áður en 

starfshóparnir hófu vinnuna né heldur ákveðið hver ætti að vera leiðin að 

markmiðunum.  

Viðmælendur vissu almennt ekki hvar verkefnið væri statt nú. Allir starfshópar hefðu 

skilað skýrslu með fjölda tillagna á ýmsum sviðum, bæði tillögur sem bæru kostnað í 
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byrjun en ekki til lengri tíma en einnig fjölmargar tillögur sem kostuðu ekki neitt. 

Viðmælendur voru þess fullvissir að framlagðar tillögur myndu skila hagræði.  

Flestir viðmælendurnir töldu að tillögur þær sem lagðar voru til af starfshópunum 

hefðu ekki verið innleiddar. Tveir viðmælenda úr stjórnendahópi könnuðust þó við 

innleiddar tillögur sem stöfuðu frá starfshópum en aðrir vissu ekki hvar verkefnið var 

statt. Þeir töluðu einnig um nýjungar í vinnslu sem kalla megi nýsköpun, alla vega hjá 

hinu opinbera og má nefna notkun á gervigreind, nýtingu róbóta og aukningu í rafrænni 

þjónustu. Að öðru leiti var upplifun viðmælenda sú að verkefnið hefði runnið út í 

sandinn, hugsanlega vegna þess að rekstur borgarinnar sé aftur kominn á betri stað. Í 

rannsókninni kom einnig fram að hugsanlega hafi náðst faglegur árangur af 

hagræðingarvinnunni en ekki fjárhagslegur. Á endanum væri þetta ákvarðanir 

stjórnenda og hjá borginni væri þetta mun flóknara. Lewin talar um að þegar andstæðir 

kraftar eru í jafnvægi þá sé engin hvati til staðar til að fara í breytingar: Það gæti skýrt að 

hluta af hverju verkefnið var ekki tekið lengra, rekstur borgarinnar gæti verið í jafnvægi 

eða betra jafnvægi en þegar lagt var af stað með hagræðingaraðgerðirnar. 

Hugsanlegt er að einhverjar þeirra tillagna sem fram komu hafi ekki verið að skapi 

formanna fagráða úr hópi borgarfulltrúa en einmitt þess vegna er svo mikilvægt skv. 

Fernandez & Rainey (2006) að setja skýr markmið í aðgerðaráætlun með sértækum og 

skýrum markmiðum, sem þjóni sem leiðarvísir um hvert fara skuli og hvernig eigi að ná 

þangað. Slíkt takmarkar möguleika embættismanna og stjórnmálamanna á að hafa áhrif 

á ætlaða útkomu. Þá er mikilvægt að pólitískur stuðningur sé til staðar við innleiðingar 

breytingar hjá hinu opinbera. 

Niðurstöður benda til þess að verkefnið hafi ekki verið nægjanlega afmarkað í 

upphafi. Ekki lá fyrir áður en vinnan hófst til hvers væri ætlast af starfshópunum og 

stefnu og markmið skorti. Það átti að skoða allt og leggja síðan fram tillögur til 

hagræðingar. Viðmælendur töluðu um að það hefði mátt áfangaskipta verkefninu og 

taka í smærri skrefum og endurmeta að þeim loknum. Fernandez & Rainey (2006) vísa til 

þess í grein sinni að sérfræðingar á þessu sviði leggi áherslu á að aðlögun breytinga eigi 

að fara fram í minni skrefum og smá saman byggja ofan á þau þannig að kostirnir við 

breytinguna verði augljósir. Það getur þó verið meiri áskorun hjá hinu opinbera en í 

einkafyrirtækjum þar sem tíminn getur verið takmarkandi þáttur þar sem kosið er, eins 
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og hér á landi, til fjögurra ára í senn og ekki tryggt að sami stuðningur verði við verkefnið 

þegar kjörtímabil þeirra sem eru við stjórn rennur út.  

Um verkefnalok og úthald kom í ljós að fæstir töldu verkefninu lokið þó svo að 

starfshóparnir væru búnir að skila af sér tillögum. Höfðu einhverjir áhyggjur af því að 

það kæmi ekkert út úr vinnunni. Þó svo að starfshóparnir hafi lokið sinni vinnu eigi eftir 

að koma tillögunum til framkvæmda og töldu viðmælendur einhvern veginn engan 

nennt að fara í þessar breytingar - það yrðu allir svo þreyttir að hugsa um þetta. Það 

væri ekki vitað hvar vinnan sé stödd og ekki búið að taka neinar ákvarðanir um aðgerðir 

og það sé synd. Fólk hætti að sjá tilganginn með svona vinnu og þetta verði enn eitt 

verkefnið sem klárast ekki.  

Eitt af því sem fylgdi þessu hagræðingarverkefni var ósk hagræðingarhópsins um að 

starfsmenn miðlægrar þjónustu, bæði innri og ytri, sem sinna svokallaðri stoðþjónustu, 

gerðu starfagreiningu á starfi sínu. Nokkru síðar var óskað eftir að starfsmenn á öllum 

fagsviðunum sem veita stoðþjónustu gerðu slíkt hið sama. Tilgangurinn með því var að 

ná utan um umfangið hjá borginni. Viðmælendur úr hópi stjórnenda sögðu að margir 

þeirra starfsmanna hefðu unnið slíka starfagreiningu og hljóp fjöldinn á tugum upp í 

hundruði starfsmanna á hverri starfsstöð. Það sama átti við um viðmælendur í hópi 

starfsmanna sem allir unnu starfagreiningu fyrir sitt starf og flestir á þeirra deildum. Ekki 

var kynnt sértaklega hvað átti að gera við allar þessar upplýsingar og þótti sérstakt að 

leggja í þá vinnu án þess að kynna sérstaklega hvað ætti að koma út úr henni. Ekki er 

vitað til þess að það hafi komið eitthvað út úr þessu.  

Nú er talað um mikilvægi þess að klára breytingarferli í skipulagsheildum og segir 

Kotter (1996) að skýra þurfi framtíðarsýnina, hvert sé stefnt og hvernig skuli komast 

þangað. Það þurfi að hafa úthald til að ljúka ferlinu, sofna ekki á verðinum og fagna ekki 

sigri of snemma.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vissulega ekki vísbendingu um að 

hagræðingarverkefnið hafi verið klárað a.m.k. ekki hvað varðar þær hagræðingartillögur 

sem lagðar voru til af starfshópunum. Það má því segja að það sé engu að fagna - enginn 

sigur til að halda upp á. Þá tala Fernadez & Rainey (2006) um að innleiðingar breytinga í 

opinberum rekstri séu oftar en ekki erfiðari en í einkafyrirtækjum og að gagnlegt sé að 

hafa aðgang að fjölbreyttri tölfræði og gagnasöfnum við vinnuna. Að sögn viðmælenda 
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höfðu starfshóparnir aðgang að og söfnuðu saman miklum upplýsingum, sem lægju 

einhvers staðar og hægt væri að nota þær ef ákveðið yrði að fara í innleiðingu breytinga 

hjá borginni. 

Þriðji og síðasti hluti rannsóknarinnar snýr að starfshópum, andstöðu, tímaskorti og 

álagi. Niðurstöðurnar benda til þess að starfsmenn séu almennt hlynntir hópastarfi og 

að þörf væri á að auka það en það þyrfti þó að vera tilgangur með því. Hópastarf eða 

teymisvinna um verkefni af þessu tagi væri mjög góð og árangursríkari en ef það kæmi 

bein fyrirskipun að ofan um hvað ætti að gera. Einn viðmælandinn taldi þó að hópastarf 

það sem fram fór í hagræðingaraðgerðum borgarinnar væri rugl sem hefði tekið allt of 

langan tíma. Hann sagði að svona breytingaferli ætti að taka í stuttum sprettum, setja 

fram vel afmarkað verkefni sem hópurinn hefði ákveðin tíma til að vinna að. Sú skoðun 

styður við það sem fram kemur hér að ofan um að taka frekar færri skref í einu við 

breytingar þó svo að á móti komi hættan á að kjörtímabili ljúki áður en breytingarferlið 

sé á enda.  

Hvað varðar val á fólki í starfshópa voru niðurstöður þær að velja þurfi fólk sem hafi 

ólík sjónarmið og sé ekki endilega sammála manni. Fólk þurfi að hafa áhuga á vinnunni 

og leggja sig fram, hafa reynslu og þekkingu af umfjöllunarefninu og jafnvel ákveðna 

ástríðu fyrir starfinu sínu. Viðmælendur úr hópi starfsmanna töldu sig hafa verið valda í 

starfshópa vegna sérþekkingar sinnar og mikilvægt væri að velja fólk með mismunandi 

sjónarmið, þekkingu og reynslu. Þá væri mikilvægt að stjórnendur í starfshópum hefði 

umboð til athafna svo hægt sé að taka ákvarðanir án þess að þurfa að leita annað. Einnig 

þurfi að gæta þess við val í starfshópa að ekki sé um hagsmunaaðila að ræða sem hafi 

beinan hag af því tillögur gangi eftir eða ekki  og jafnvel komi í veg fyrir tillögur sem haft 

geti áhrif á stöðu eða starfsemi viðkomandi.  

Þessar niðurstöður eru í takt við það sem fræðimenn segja um val á fólki til að koma 

á breytingum. Velja þarf lykilstarfsfólk sem býr að hæfni, löngun og þekkingu ásamt því 

að hafa rétt hugarfar og hæfileika til að miðla og virkja aðra (Kotter (1996), Hiatt (2006) 

ofl).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mikið álag hafi verið á viðmælendum 

við þátttöku í starfshópavinnunni og tímaskortur hafi einkennt þennan tíma. Sumir 

viðmælenda voru í nokkrum hópum og dreifðist því álagið ekki jafnt yfir alla. Gríðarlegt 
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álag var á þeim sem voru tilnefndir í nokkra hópa og þó þetta hafi verið tímabundið átak 

fór óhemju tími í þetta. Það voru allir að bæta hópavinnunni ofan á dagleg störf og 

enginn til að leysa þau af á meðan á þessu stóð. Þau voru að vinna sín daglegu störf á 

kvöldin og um helgar, því annars sáu þau fram á að það hækkaði bara í bunkanum eins 

og einn viðmælandi orðaði það. Jafnframt kom fram að við svona mikilvæg verkefni ætti 

að veita fólki þann tíma sem þyrfti til að sinna verkinu og aðrir tækju yfir þeirra daglegu 

verkefni á meðan. 

Með betri afmörkun á verkefninu og styttri sprettum, eins og einn viðmælandi talaði 

um, hefði mátt koma í veg fyrir það mikla álag og tímaskort sem allir viðmælendur 

upplifðu á þessum tíma.  

Viðmælendur upplifðu bæði andstöðu og ánægju meðal starfsmanna gagnvart 

þátttöku í hagræðingarhópunum. Þrátt fyrir mikið álag og aukna vinnu á meðan á þessu 

hópastarfi stóð var ekki hægt að greina andstöðu meðal viðmælenda um þátttökuna 

heldur töldu þeir þvert á móti að starfshópavinna væri jákvæð sem slík. Töldu 

viðmælendur andstöðu einhverra þátttakenda liggja í því að þeir hafi verið hræddir um 

starf sitt, að það yrði lagt niður eða fært miðlægt, en ekki hafi verið andstaða við 

hagræðingarverkefnið sem slíkt. Töldu þeir að dregið hafi úr andstöðunni þegar á leið og 

þátttakendur fóru að verða jákvæðari. Ætla má að skort hafi á upplýsingar um tilganginn 

með aðgerðunum, enda vissu starfsmenn ekki til hvers var ætlast af þeim til að byrja 

með. Segja má að orðið hagræðing eða sparnaður hræði og sumir fari þá að hugsa um 

starfamissi eða tilfærslu í starfi. Þar af leiðir að nauðsynlegt er að kynna vel hvað til 

standi, miðla upplýsingum um að til standi að leita leiða til að auka skilvirkni, greina 

tækifæri til að gera betur, og draga úr kostnaði eins og hægt sé án þess að til fækkunar 

starfsmanna komi eða dragi úr þjónustu. Þetta kom fram við upphaf 

hagræðingaraðgerðanna en var ekki komið nægjanlega til skila.  

Viðmælendur voru jafnframt spurðir að því hvort haldið hefði verið upp á áfangasigra 

meðan á starfshópavinnunni stóð og var niðurstaðan sú að fæstir urðu varir við að 

einhverjir hópar hefðu verið að fagna en það hefði hins vegar mátt fagna áfangasigrum 

eða lokum og mikilvægt væri að gera það. Þó var nefnt að haldin hafi verið móttaka í 

ráðhúsinu en það hefði verið í mýflugumynd og ekki sannfærandi kraftur í þessu.  Einn 
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viðmælendanefndi að það hafi verið eitthvað partý í lokin en tímasetning þess hafi verið 

slæm og enginn á starfsstöðinni komst.  

Fræðimenn í breytingastjórnun telja áfangasigra mikilvæga í breytingaferlinu og þá í 

tengslum við áfangaskipt verkefni þegar markmið hafa nást. Slíkt umbunar erfiðið, 

hvetur til dáða í áframhaldinu og getur dregið úr andstöðu (Kotter, 1996). Í ljósi þess 

sem fram hefur komið hér að framan í niðurstöðunum var verkefninu ekki áfangaskipt 

og markmið ekki skýr og því engir áfangasigrar eða tilefni til að fagna. Þó má segja að 

eftir þetta viðamikla og tímafreka verkefni sem lauk með fjölda framlagðra tillagna til 

hagræðingar hafi verið gott tilefni til að fagna með öllum þátttakendum og þakka þeim 

góð störf.  
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7 Lokaorð 

Í rannsóknarverkefni þessu hefur verið fjallað um hagræðingaraðgerðir 

Reykjavíkurborgar sem lagt var af stað með í nóvember 2015. Þær fólu í sér 

metnaðarfullt og umfangsmikið verkefni þar sem leitað var að tækifærum til að 

hagræða í rekstrinum án þess að það komi niður á þeirri grunnþjónustu sem borgin 

veitir, sérstaklega barnafjölskyldum. Einnig var leitast við að draga úr húsnæðiskostnaði 

og draga úr nýráðningum. Stofnaðir voru fjölmargir hagræðingar-, starfs- og 

verkefnahópar til að leita ofangreindra tækifæra. Þeir skiluðu starfshópar sem hér hefur 

verið fjallað um skiluðu skýrslum með hagræðingartillögum.  

Fjallað var um breytingastjórnun í víðu samhengi, þekkingu starfsmanna og hópa- 

eða teymisvinnu til stuðnings við rannsóknina sem var framkvæmd í því skyni að meta 

árangurinn af starfshópunum. Þá var fjallað um aðferðarfræðina sem notuð var í 

rannsókninni og niðurstöðu hennar gerð ítarleg skil og umræða um þær í kjölfarið.  

Viðtalsramminn sem stuðst var við í rannsókninni var hannaður þannig að 

spurningarnar fylgdu 8 skrefa breytingalíkani Kotter (1996). Það var gert í því skyni að 

kanna hvort aðferðum breytingastjórnunar hafi verið beitt við aðgerðirnar sem fjallað 

var um hér að ofan. Svör viðmælenda voru síðan flokkuð og spruttu fram 4 þemu sem 

gerð voru skil í niðurstöðunum hér að framan.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að ekki hafi verið staðið 

nægjanlega vel að því að kynna þörf og mikilvægi þess að fara í hagræðingaraðgerðirnar 

og þá sérstaklega fyrir þeim fjölda starfsmanna sem skipaðir voru í starfshópana. Það 

hefur komið ítrekað fram hér að framan hversu mikilvægt þetta fyrsta skref í 

breytingastjórnun er og er ein helsta ástæða þess að breytingar mistakast.  

Þá benda niðurstöður til þess að ekki hafi heldur legið fyrir með skýrum hætti áætlun 

og stefna um hverju verkefni starfshópana átti að skila og til hvers var ætlast af þeim. 

Framangreind ályktun verður dregin af svörum viðmælenda í rannsókninni sem voru 

bæði stjórnendur í hagræðingarhópum og millistjórnendur og starfsmenn í starfs- og 

verkefnahópum. Verkefni hópanna var gríðarlega umfangsmikið og þurftu þeir því að 

greina verkefnið, móta sér stefnu og vinna þetta þannig áfram. Það má því segja að 
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yfirstjórnendum og borgarfulltrúum hafi ekki tekist að koma framtíðarsýninni á framfæri 

með árangursríkum og skýrum hætti, hver væri tilgangur vinnunnar og hverju hún ætti 

að skila. Það má því segja að skynsamlegra hefði verið að fylgja til dæmis eftir 8 skrefa 

breytingalíkani Kotter (1996) og nýta sem leiðarvísir í hagræðingaraðgerðunum.  

Einnig kom í ljós, að þrátt fyrir allir starfshóparnir hafi skilað af sér sínu verkefni með 

skýrslu sem innihélt fjölda tillagna til hagræðingar og nýsköpunar, hefur ekkert heyrst 

um hvað varð um skýrslurnar. Það vakti undrun og veruleg vonbrigði hjá viðmælendum 

rannsóknarinnar og er hægt að taka undir það í ljósi þess að liðið er 1 ½ ár síðan 

hóparnir áttu að skila af sér. Draga má þá ályktun að ofangreindir stjórnendur hafi ekki 

komið á framfæri skýrri sýn á það hvert stefnt væri til framtíðar, hver niðurstaða 

hópavinnunnar hafi orðið og hvernig hún yrði nýtt. Þá benda niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að skort hafi á úthaldið í hagræðingaraðgerðunum og þeim ekki 

lokið formlega þó svo að vinnu starfshópanna sem slíkra hafi lokið í júní 2016. Ein og 

fram hefur komið hér að framan þykir mikilvægur hluti í breytingaferli að meta árangur 

þess sem gert er og hafa úthald til að ljúka þeim. Jafnframt er mikilvægt að hvetja og 

virkja starfsmenn áfram í ferlinu. Þarna er komið annað dæmi þess að skynsamlegra 

hefði verið að nota aðrar aðferðir við breytingarnar t.a.m. breytingalíkan.  

Að lokum gefa niðurstöðurnar vísbendingar um að starfsfólk Reykjavíkurborgar er 

almennt hlynnt teymis- eða hópavinnustarfi og val á þátttakendum í slíkri vinnu eigi að 

ráðast af hæfni,þekkingu, réttu hugarfari og getu til að miðla. Þetta er í takt við skref 2 í 

breytingalíkani Kotter. Þá eru vísbendingar um að þátttakendur séu almennt ánægðir 

með að hafa tekið þátt í starfshópavinnunni þrátt fyrir að vita ekki hvað varð um 

verkefnið og má segja að það komi skemmtilega á óvart í ljósi þess hve langur tími er 

liðinn frá því þau luku sinni vinnu. Viðmælendur hafa enn trú á því að þeirra vinni leiði til 

hagræðingar og nýbreytni í þjónustu. Viðræður gáfu til kynna að mikið álag hafi verið á 

þátttakendum í starfshópunum og tímaskortur hefði einkennt þennan tíma þar sem sú 

vinna bættist ofan á dagleg störf. Það gæti verið árangursríkara að bæta aðferðina við 

breytingar af þessu tagi, skipta þeim niður í minni áfanga og taka hvern áfanga fyrir á 

skemmri tíma eða í stuttum sprettum.  

Ennfremur benda niðurstöður til þess að um einhverja andstöðu starfsmanna hafi 

verið að ræða, aðallega vegna óvissu um niðurlagningu starfa eða tilfærslu og var ekki 
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tekið á henni með skýrum hætti strax. Fram kom einnig að lítið var vitað um að haldið 

hafi verið upp á áfangasigra á leiðinni. Í breytingalíkani Kotter er tekið á mikilvægi þess 

að útskýra vel hvað standi til og fullvissa starfsmenn um að starf þeirra sé ekki í hættu til 

þess að koma í veg fyrir eða draga úr andstöðu. Þá sé mikilvægt að skipta verkefninu 

niður í áfanga og halda upp á áfangasigra eftir að markmið og árangur hvers áfanga 

hefur verið metinn. Álykta má að þessi skref í ferlinu hafi mistekist þar sem ganga þurfti 

á eftir upplýsingum um starfaöryggi og þegar það var orðið ljóst jókst ánægjan aftur. Þá 

má segja að betur hefði mátt standa að því að fagna árangri þó svo að ferlið hafi ekki 

verið áfangaskipt eða því formlega lokið. Starfshóparnir í rannsókninni skiluðu þó allir af 

sér verkefninu á sínum tíma og voru ánægðir með sína aðkomu að því.  

Rannsókn þessi getur nýst þeim stjórnendum og borgarfulltrúum sem stýrðu 

hagræðingaraðgerðunum eða stýra þeim enn þar sem þeim er ekki formlega lokið. Það 

er ekki of seint að breyta um aðferðir við hagræðingar þessar þar sem ljóst er að mikil 

vinna er eftir. Rannsóknin var fróðleg og lærdómsrík fyrir höfund hennar og komu sumar 

niðurstöðurnar á óvart en aðrar ekki. Það kom ekki á óvart að verkefninu væri ekki lokið 

formlega enda hafði höfundur ekki heyrt af niðurstöðunum. Það kom heldur ekki á óvart 

þátttakendur hafi upplifað mikið álag og tímaskort enda fékk höfundur ýmsar 

fyrirspurnir frá starfshópum sem jafnan var óskað skjótra svara. Það kom hins vegar á 

óvart hversu viðmælendur voru almennt jákvæðir og bjartsýnir þó svo að vonbrigðin 

hafi ekki leynt sér með að vita ekki hvað varð um allar tillögurnar. Nokkrar tillagna þeirra 

voru nefndar í viðtölunum en þær voru framsæknar og flokkast undir nýsköpun. Þær 

verða þó ekki tilgreindar hér til að tryggja að ekki verði hægt að rekja upplýsingarnar til 

einstaka þátttakenda. Eftir að hafa tekið framangreind viðtöl er höfundur þess fullviss 

að hjá Reykjavíkurborg starfi stór hópur hæfra einstaklinga sem sé tilbúinn til að leggja 

ýmislegt á sig til þess að skila af sér árangursríku vinnuframlagi sem gerir góða borg 

betri.  

 

 



 

69 

Heimildaskrá 

Abrahamson, E. (2000). Change without pain. Harvard Business Review, 78(4), 75-79. 

Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1999). Organizational Change: A Review of Theory 

and Research in the 1990s. Journal of Management, 29(3), 293-315. 

Blanchard, P.N. & Thacker, J.W. (2004). Effective Training. Systems, Strategies, and 

Practices. New Jersey:Pearson Education. 58-63 

Brandon, H. (2011). Publishing qualitative research in conseling journals. Journal of  

counselling and development, 89 (3), 296-30. 

Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2006). Managing Successful Organizational. Public 

Administration Review, 66(2), 168-176. 

Ellström, P. E., & Kock, H. (2008). Competence development in the workplace: concepts, 

strategies and effects. Asia Pacific Education Review, 9(1), 5-20. 

Google. Breytingar og nýsköpun. Sótt 13.12.2017 af 

https://www.google.is/search?rlz=1C1GGRV_enIS753IS754&biw=1366&bih=637&

ei=4j0xWteRNYXawQKy1b-

YBA&q=breytingar%2Bn%C3%BDsk%C3%B6pun%2Bopinber*&oq=breytingar%2B

n%C3%BDsk%C3%B6pun%2Bopinber*&gs_l=psy-

ab.3...66256.73918.0.76723.11.10.1.0.0.0.123.929.8j2.10.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.0.0....0.IFztrKXCxS8   

Gylfi Dalmann, A. (2000). Hvað lifa fyrirtæki lengi? Frjáls verslun, 62(11), 90-92. 

Hiatt, J. M. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government, and our 

Community. Loveland: Proschi Research. 

Inga Jóna Jónsdóttir. (2007). Vinnustaðurinn sem lærdómsumhverfi: Myndlíkingar 

lærdóms í vinnunni og mikilvægir áhrifavaldar.Í Ingjaldur Hannibalsson (ritstjóri) 

Rannsóknir í félagsvísindum VIII. (Ritrýnd grein). (bls. 295-308). Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun HÍ. 

Inga Jóna Jónsdóttir (2012). Starfsþróun millistjórnenda í opinberri starfsemi. Í Kári 

Kristinsson, Magnús Pálsson og Þórður Óskarsson (ritstjórar), Vorráðstefna 

Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands (bls. 75-86). Reykjavík: 

Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands.  



 

70 

Inga Jóna Jónsdóttir (2014). Hvað skiptir máli fyrir árangursríka stjórnun nýsköpunar í 

opinberri þjónustustarfsemi? Stjórnmál og stjórnsýsla 10(1), 51-76. Reykjavík: 

Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála. 

Kotter, J. P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business 

Review, 73(2), 59-67. 

Kotter, J. P. (1996). Leading change: Harvard Business Press.  

Kotter, J. P., & Cohen, D. (2002). The heart of change. Boston: Harvard Business School 

Press ,60-64.  

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation . San  

Francisco: Jossey- Bass (a Wiley Imprint) 

Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: Harper & Row. 

Mulgan, G. & Albury, D. (2003). Innovation in the Public Sector. UK: Cabinet Office. 

Reykjavíkurborg. (2016). Hagræðingaraðgerðir 2015.Reykjavík: Reykjavíkurborg. 

Reykjavíkurborg. (2016). Erindisbréf. 2015.Reykjavík: Reykjavíkurborg. 

Reykjavíkurborg. Skipurit. Sótt 5. janúar 2018 af  http://reykjavik.is/skipurit    

Ríkisendurskoðun. (2017). Nýsköpun í ríkisrekstri: Umhverfi, hvatar og hindranir. Sótt 

13.11.2017 af https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/05/SU-

Nyskopun_i_rikisrekstri.pdf  

Snjólfur Ólafsson. (2011). Starfið í stjórnlagaráði. Í Ingjaldur Hannibalsson (Ritstj.) 

Rannsóknir í félagsvísindum XII, (bls. 233-239). Reykjavík: Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands. 

Snjólfur Ólafsson. (2012). Stjórnun í anda AGILE aðferðafræðinnar. Vorráðstefna 

Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands, bls. 129-137. Reykjavík: 

Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands. 

Vísindavefurinn. Hvað er nýsköpun?. sótt 13.12.2017 af 

 https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6601 

  

https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/05/SU-Nyskopun_i_rikisrekstri.pdf
https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/05/SU-Nyskopun_i_rikisrekstri.pdf
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6601


 

71 

Viðauki 1: Viðtalsrammi stjórnendur 

Viðtalsrammi til hliðsjónar í viðtölum.  Stjórnandi  sviðs/skrifstofu hóps     Kynna 

mig og verkefnið og tilganginn með viðtalinu 

Hversu lengi hefur þú starfað sem stjórnandi?  Hvað lengi hjá borginni? 

Mig langar að ræða um hagræðingaraðgerðir sem unnar hafa verið frá 

nóvember 2015 og er ekki alveg lokið. Aðallega hópastarfið  

Hefur þú tekið þátt í svipuðu eða sambærilegu verkefni áður en til síðustu 

hagræðingaraðgerðar kom  (nóv 2015)? Ef svo er, oft ? voru lagðar fram 

mótaðar tillögur að breytingum?  ef já hafa þær verið innleiddar  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
(Upplýsa Þörf)  - Awerance 

Hvernig var nauðsyn hagræðingaraðgerða kynnt fyrir þér?  Áttaðir þú þig 

strax á mikilvægi aðgerðanna  Hefði mátt gera betur  

Hvernig var upplýsingum um hagræðingartillögur miðlað áfram til 

stjórnenda og starfsmanna?  

Hver var þín upplifun varðandi áætlun, ? 

undirbúning ?      og framkvæmd hagræðingarvinnunnar?   

Var stuðst við eitthvað breytingalíkan í vinnuhópum/hópnum?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 (Búa til hóp) – Desire  knowledge - ability 

Nú voru unnar starfagreiningar á einstaka störfum í fyrra til að meta umfang 

starfa, meðal annars störf sem gætu verið færð til í miðlæga þjónustu til að 

ná fram hagræðingu og má nefna fjármál, lögfræði, síma og framlínustörf.   

Voru margir starfsmenn hjá þér sem tóku þátt í slíkri starfagreiningu?  

Tóku einhverjir þinna starfsmanna þátt í starfshópum sem stofnaðir voru ?  

Mörgum hópum? 

Hver er þín skoðun á hópavinnu sem þessari?  Hafðir þú nægan tíma sem 

þurfti til að sinna þessu?    

Hvernig var valið i starfshópa. Hvað réði valinu? Hvað telur þú mikilvægast 

Upplifðir þú jákvæðni hjá starfsmönnum við að taka þátt í slíkum starfshóp 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
(Þróa framtíðarsýn) 

Var sett fram einhver stefna eða áætlun um hvernig fyrirhugað væri að ná 

fram hagræðingu á þínu sviði?  Var hún alveg skýr ? Raunhæf  áætlun?  

Hver var þín upplifun af fyrirhuguðum aðgerðum við hagræðingu?  

Upplifðir þú jákvæðni í þeirra garð 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
(Upplýsa framtíðina) 

Telur þú að verkefni þínu sé lokið? Hefur verið farið yfir ferlið með 

starfsmönnum / öðrum stjórnendum og hverju það skilaði?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 (Taka á andstöðu)  

Upplifðir þú einhverja andstöðu starfsmanna eða hindranir við aðgerðirnar ?  

Ef já, i hverju fólst andstaðan  

hvernig var unnið úr þeim málum? 
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Heldur þú að starfsmenn þinir hafi óttast um að starf þeirra yrði lagt niður 

eða fært í miðlæga skrifstofu 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Hafa úthald - reinforcement 

Finnst þér þú sjá að tillögur í hópavinnunni hafi verið innleiddar 

Hafa breytingar átt sér stað ?  

Telur þú að sá faglegi og fjárhagslegi ávinningur sem stefnt var að   hafi 

náðst?  

Hefur árangur aðgerðanna verið metinn með einhverjum hætti? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Áfangasigrar - reinforcement 

Var ferlinu eða verkefninu áfangaskipt?  Hefur verið haldið upp á einhverja 

áfangasigra á leiðinni? Hvaða  sigra / með hvaða hætti   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
(Festa í sessi) 

Telur þú að það hafi eða muni nást fram einhverjar varanlegar breytingar 

varðandi samþættingu eða samhæfingu?  

Verða miklar breytingar/tilfærslur á starfsmönnum á þinni starfseiningu?  

Telur þú að þetta hafi haft  áhrif á starfshætti á þinni starfseiningu?  Hvernig 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Hefur starfsmannafjöldi hjá þér breyst?   

Fækkað?  hvaða störf þá aðallega  Fjölgað? Hvar 

 

Hvað telur þú að hafi verið vel gert?  

Hvað telur þú að hefði mátt gera betur og hvernig þá?  

 

Nú er þessu lokið, er það eitthvað sem þú vilt koma á farmfæri sem ekki 

hefur komið fram? 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi starfsmenn 

Viðtalsrammi til hliðsjónar í viðtölum.  Starfsmaður hóps  sviðs/skrifstofu    Kynna 

mig og verkefnið og tilganginn með viðtalinu 

Hversu lengi hefur þú starfað við það sem þú gerir?  Hvað lengi hjá 

borginni? 

Mig langar að ræða um hagræðingaraðgerðir sem unnar hafa verið frá 

nóvember 2015 og er ekki alveg lokið. Aðallega hópastarfið 

Hefur þú tekið þátt í svipuðu eða sambærilegu verkefni áður en til síðustu 

hagræðingaraðgerðar kom  (nóv 2015)? Ef svo er, oft ? voru lagðar fram 

mótaðar tillögur að breytingum?  ef já hafa þær verið innleiddar    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Upplýsa Þörf) - Awerance 

Hvernig var þörfin/nauðsyn fyrir hagræðingaraðgerðum kynnt? Áttaðir þú 

þig strax á mikilvægi aðgerðanna. Hefði mátt gera betur 

Hvernig var upplýsingum um hagræðingartillögur miðlað áfram til 

stjórnenda og starfsmanna?   

Hver var þín upplifun varðandi áætlun, ?          undirbúning  ?               og 

framkvæmd hagræðingarvinnunnar?   

Var stuðst við eitthvað breytingalíkan í vinnuhópum/hópnum?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Búa til hóp)  Desire  knowledge - ability 

Nú voru unnar starfagreiningar á einstaka störfum í fyrra til að meta umfang 

starfa, meðal annars störf sem gætu verið færð til í miðlæga þjónustu til að 

ná fram hagræðingu og má nefna fjármál, lögfræði, síma og framlínustörf.   

Vannst þú  starfagreiningu fyrir þitt starf?  

Hver er þín skoðun á hópavinnu sem þessari? Hafðir þú nægan tíma sem 

þurfti til að sinna þessu?  

Veistu hvernig var valið í hóp og hvað réði valinu. Hvað telur þú 

mikilvægast við valið  

Tóku einhverjir samstarfsmanna þinna þátt í starfshópum sem stofnaðir voru 

um einstaka þjónustuþætti ?  

  Upplifðir þú jákvæðni hjá starfmönnum við að taka þátt í slíkum starfshóp 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Þróa framtíðarsýn) 

Var sett fram einhver stefna eða áætlun um hvernig fyrirhugað væri að ná 

fram hagræðingu á þínu sviði?  Var hún alveg skýr ? Raunhæf  áætlun?  

Hver var þín upplifun af fyrirhuguðum aðgerðum við hagræðingu?   

Upplifðir þú jákvæðni í þeirra garð 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Upplýsa framtíðina) 

Telur þú að verkefninu sé lokið? Hefur verið farið yfir ferlið með 

starfsmönnum og hverju það skilaði? Með hvaða hætti?  
(Taka á andstöðu) 

Upplifðir þú einhverja andstöðu eða hindranir við breytingarnar?  
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Ef já, i hverju fólst andstaðan,   

hvernig var unnið úr þeim málum?   

Óttaðist þú á einhverjum tíma að starf þitt eða samstarfsmanna yrði lagt 

niður eða fært í miðlæga skrifstofu  Hver upplifun   
Hafa úthald 

Hafa breytingar átt sér stað ?  

Finnst þér þú sjá að tillögur hafi verið innleiddar  

 Hefur þú upplifað þær tillögur í verki ?  

Telur þú að sá faglegi og fjárhagslegi ávinningur sem stefnt var að með 

xxxx hafi náðst?  

Hefur árangur framkvæmdanna verið metinn með einhverjum hætti?  
Áfangasigrar) 

Var ferlinu eða verkefninu áfangaskipt?  

Hefur verið haldið upp á einhverja áfangasigra? Hvaða / með hvaða hætti 
_______________________________________________________________________

________________________________ 

(Festa í sessi) 

Telur þú að það hafi eða muni nást fram einhverjar varanlegar breytingar 

varðandi samþættingu eða samhæfingu?  

Verða miklar breytingar/tilfærslur á starfsmönnum á þinni starfseiningu?  

Telur þú að hafi haft einhver áhrif á starfshætti á þinni starfseiningu? 

Hvernig 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Hefur starfsmannafjöldi á þinni starfsstöð breyst?  

Fækkað ?  hvaða störf þá aðallega  Fjölgað? 

Hvað telur þú að hafi verið vel gert?  

Hvað telur þú að hefði mátt gera betur og hvernig þá?  

 

Nú er þessu lokið, er það eitthvað sem þú vilt koma á farmfæri sem ekki 

hefur komið fram? 


