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Útdráttur  
 

Til þess að breytingar heppnist þurfa starfsmenn skipulagsheildar að taka þátt í þeim og 

vera tilbúin til að færa einhverjar skammtíma fórnir. Stjórnendur geta nýtt sér verkfæri 

breytingastjórnunar til að auka árangur innleiðingu breytinga. Breytingastjórnun tekur 

tillit til breytinga í innra og ytra umhverfi fyrirtækja (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Björg Ársælsdóttir, 2011). 

 

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu fyrirtækjamenningu en byggjast þær á því að 

hún sé félagsleg smíð sem skapar meðlimum skipulagsheilda leið til að skilja atburði 

og setja þá í samhengi. Fyrirtækjamenning byggist meðal annars af gildum, trú, 

viðhorfum, hugmyndum, skynjun, sýnilegum táknum, samskiptamynstri, stefnu og 

hegðun (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn og skoðanir starfsfólks sem hafa gengið í 

gegnum innleiðingu hugbúnaðarins AGR þar sem þeir starfsmenn hafa öðlast ákveðna 

reynslu við vinnu á hugbúnaðinum. Leitast var eftir svörum við því hver upplifun 

fyrirtækja sem og starfsfólks var á innleiðingunni, hvert hlutverk viðmælenda var og 

hvað hefði mátt betur fara varðandi hlutverk fyrirtækisins AGR í innleiðingunni. 

 

Aðferðafræði rannsókna getur verið á ýmsan hátt. Hún getur hvort heldur verið 

eigindleg eða megindleg eða samansett. Aðferðin sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar var eigindleg aðferð í formi viðtala. Ástæðan fyrir því að eigindleg aðferð 

var valin var sú að höfundur taldi sig ekki fá nægilega skýr svör með megindlegri 

rannsóknaraðferð heldur óskaði höfundur sér að fá þeirra skoðun á rannsóknarefninu 

og telur höfundur að það komi betri svör með viðtölum.  
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1. Inngangur 
 

Breytingar eru eðlilegur hluti af okkar daglega lífi, sama hvort það snerti okkar sjálf 

heima fyrir eða á vinnustað. Segja mætti að breytingar séu almennt óumflýjanlegar.  

Þegar kemur að breytingum hjá fyrirtækjum skiptir miklu máli að fyrirtæki séu í stakk 

búin fyrir breytingarnar sem og að búið sé að undirbúa starfsmenn.  

 

Til þess að breytingar heppnist þurfa starfsmenn skipulagsheildar að taka þátt í þeim og 

vera tilbúin til að færa einhverjar skammtíma fórnir. Stjórnendur geta nýtt sér verkfæri 

breytingastjórnunar til að auka árangur innleiðingu breytinga. Breytingastjórnun tekur 

tillit til breytinga í innra og ytra umhverfi fyrirtækja (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Björg Ársælsdóttir, 2011). 

 

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu fyrirtækjamenningu en byggjast þær á því að 

hún sé félagsleg smíð sem skapar meðlimum skipulagsheilda leið til að skilja atburði 

og setja þá í samhengi. Fyrirtækjamenning byggist meðal annars af gildum, trú, 

viðhorfum, hugmyndum, skynjun, sýnilegum táknum, samskiptamynstri, stefnu og 

hegðun (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

 

Ritgerð þessi fjallar um breytingastjórnun og innleiðingu á hugbúnaðinum AGR. 

Hugmyndin var að fjalla um hvernig innleiðingu hugbúnaðarins AGR er háttað. 

Höfundur ritgerðar tók áfangann breytingastjórnun í Háskólanum á Bifröst og frá því 

haft mikinn áhuga á hvaða áhrif breytingar hafa á starfsmenn. Hugmyndin kviknaði 

þega fyrirtæki höfundar hóf að hefja innleiðingu á AGR og hafði höfundur því samband 

við fyrirtækið AGR Dynamics og óskaði eftir samstarfi við þau. Ákveðið var að taka 

viðtöl við fyrirtæki sem innleitt hafa AGR með það að markmiði að sjá hvort einhver 

vandamál eða upplýsingar kæmu upp sem starfsmenn AGR Dynamics gætu unnið með 

og mögulega bætt aðferðir sínar. AGR Dynamics sáu eftir viðtal við höfund að engir 

ferlar eru til varðandi innleiðingu AGR og hvernig þau nálgist starfsmenn sem koma til 

með að vinna með hugbúnaðinn.  

 

Fyrirtækið sem höfundur vinnur hjá er að innleiða AGR og hefur það ferlið verið langt 

og erfitt ásamt því að höfundur komst að því að starfsmenn fyrirtækisins hafi ekkert 

verið undirbúnir fyrir notkun hugbúnaðarins en það gæti valdið vandamálum sökum 
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fyrirtækjamenningarinnar innan þess fyrirtækis. Höfundur ákvað ásamt starfsmanni 

AGR Dynamics að þarna væri galli til staðar á ferlum þeirra sökum þess að mikilvægt 

er að undirbúa bæði fyrirtæki og starfsmenn fyrir svona stórar breytingar til að koma í 

veg fyrir andstöðu meðal starfsmanna, en spurning var hvort það væri í höndum AGR 

Dynamics eða stjórnenda viðkomandi fyrirtækja.  

 

 

1.1 Markmið rannsóknar 
 

Markmið höfundar með rannsókn sem þessa er að meta árangur á innleiðingu 

hugbúnaðarins AGR.  

 

Tekin voru 2 viðtöl og voru viðmælendur í sitthvoru fyrirtækinu en höfðu það sameiginlegt 

að hafa verið í lykilhlutverki við innleiðingu AGR. Fengin var einnig álit kennara sem 

kennir breytingastjórnun og hefur verið með ráðgjöf hjá fyrirtækjum sem innleitt hafa 

breytingar til þess að fá innsýn í breytingastjórnun almennt sem og innleiðingar á 

breytingum.  

 

Með niðurstöðum ritgerðar vonar höfundur að fyrirtækið AGR komi til með að geta nýtt 

sér þær aðferðir sem höfundur ritgerðar leggur upp með í komandi innleiðingum.  

 

Rannsóknarspurning höfundar er eftirfarandi: 

 

 Hver er helsta leiðin til árangurs við innleiðingu breytinga? 

 

Markmiðum verkefnisins má skipta í fjóra hluta:  

 Kynna breytingastjórnun og helstu aðferðir hennar 

 Auka skilning á hugbúnaðinum AGR 

 Fara yfir niðurstöður viðtala hjá fyrirtækjum sem hafa farið í gegnum innleiðingu á 

hugbúnaðinum AGR 

 Setja upp ferla sem nota mætti í innleiðingu AGR 
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2. Fræðileg umfjöllun 
 

Þegar kemur að breytingum innan fyrirtækjanna geta verið margar ástæður fyrir þeim, 

breytingar í efnahagslífinu, breyttum markaðsforsendum eða breyttum áherslum á 

starfsgrundvelli fyrirtækisins. Sama hver ástæðan er fyrir breytingum eða hvernig sem 

breytingarnar eru má alltf gera ráð fyrir einhverri andstöðu meðal starfsmanna (Huy & 

Mintzberg, 2003). 

 

Þegar kemur að því að nota kenningar og aðferðir í innleiðingu breytinga er hægt að 

nýta þær til margs. Hægt er að spá fyrir um framtíðina, öðlast nýja sýn eða jafnvel 

öðruvísi sýn og fleira. Fyrirtæki verða að spyrja sig hvort þau séu reiðubúin fyrir 

breytingar, stendur eitthvað í vegi fyrir þeim, hefur eitthvað breyst í umhverfi okkar og 

hvaða möguleikar og tækifæri felast í breytingunum. Undirbúningur er lykilatriði þegar 

kemur að breytingum, gera sér grein fyrir því hvað gæti mögulega komið uppá og 

fylgjast með því sem er að gerast í kringum þau (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012). 

 

Í næstu undirköflum verður fræðileg umfjöllun um helstu hugtökin sem notuð eru við 

vinnslu þessa lokaverkefnis. Fræðilegu hugtökin verða útskýrð, hvað er 

breytingastjórnun, hlutverk og aðferðir breytingastjórnunar, tegundir og ástæður 

breytinga ásamt því að fjalla um hlutverk og viðkomu starfsfólks í breytingum. Fjallað 

verður um fyrirtækið AGR Dynamics og hlutverk hugbúnaðarins AGR en ritgerðin 

fjallar að mestu leyti um innleiðingu þess hugbúnaðar. Hlutverk AGR hugbúnaðarins 

er að framkvæma söluspár fyrir hverja vöru fyrir sig og velur sjálfvirkt þá fræðilegu 

spáaðferð sem hentar bestu fyrir hverja vöru.  

 

 

 

2.1 Breytingastjórnun  
 

Hugtakið breytingastjórnin er aginn sem leiðbeinir hvernig er undirbúið, útbúið og stutt 

við einstaklinga í innleiðingu breytinga með góðum árangri og útkomu (Prosci, e.d.). 

Einn þekktasti fræðimaður á sviði breytinga, Gary Hemel, taldi breytingar vera það eina 

sem menn gætu gengið út frá sem vísu (Þekkingarmiðlun, e.d.). 
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Breytingar geta orðið af mismunandi ástæðum, tækninýjungar, menning og skipulag, 

geta snert kjarnastarfsemi og/eða stoðþjónustu sem og forystu eða viðbrögð. Breytingar 

geta meðal annars falist í hægfara aðlögun eða róttækri umbyltingu en þróunin getur 

staðið yfir langt tímabil eða falist í snörpum breytingum (Regína Ástvaldsdóttir, 2010). 

 

Samkvæmt Fisher erum við öll háð breytingum, bæði skipulagslega og persónulega, 

hvernig við aðlögum okkur að þessum breytingum og samþykkjum þær er það sem 

skiptir máli. Þegar kemur að breytingum í starfsgreinum þurfa einstaklingar innan 

stofnunarinnar að breytast til þess að stofnun geti gert það sama. Tryggja verður að við 

missum ekki af þessum einstaklingum í ferlinu og að við leggjum áherslu á það sem 

breytingin þýður fyrir hvern einstakling. Fisher leggur áherslu á að skilja fortíð, nútíð 

og framtíð þar sem hann telur að ef það sé gert munum við auka líkurnar á því að 

starfsmenn fallist á fyrirhugaðar breytingar (Fisher, 2005). 

 

Mynd 1 - Fortíð, nútíð og framtíð 

 

Fortíð: Mikilvægt er að allar fyrirhugaðar breytingar séu settar í samhengi við fyrri 

árangur, mistök, ákvarðanir og breytingar á markaðsstað. Þetta verður til þess að 

ástæður til breytinga verða samhljóma innan stofnunarinnar. Með því að viðurkenna 

fortíðina talar fólk um tilfinningar sínar og reynslu varðandi fyrri breytingar og áhrif 

hennar, við þetta myndast ákveðin þörf á að breyta og byrja að byggja upp nýja framtíð 

(Fisher, 2005). 

 

Nútíð: Hér er línurnar lagðar fyrir framtíðina. Reglulegar uppfærslur verða að vera 

gefnar út um helstu þætti breytinganna eins og næstu skref. Mikilvægt er að nota 

liðsheildina til að ræða núverandi aðstæður og framfarir þar sem það mun hjálpa til með 

að koma fyrirhugaðri breytingu áfram sem og aðferðum við þær breytingar sem eru til 

staðar, hver einstaklingur verður ekki einungis að þekkja þörfina á breytingunum heldur 
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einnig þekkja sitt hlutverk í ferlinu. Ef einstaklingarnir þekkja ekki sín hlutverk getur 

það gert það að verkum að þeir fari á móti breytingunum með afneitun og fjandskap 

(Fisher, 2005). 

 

Framtíð: Hérna þarf að skapa sýn framtíðarinnar en sýnin verður að vera spennandi, 

hvetjandi og raunhæf til að hægt sé að hafa trú á að þetta náist. Einstaklingar fá tækifæri 

til að skilja og innleiða framtíðarsýnina, kanna myndun nýrra vinnubragða og hugsunar. 

Búa þarf til raunhæf markmið og hjálpa einstaklingum að skilja hvert þeirra hlutverk er 

með því að einblína á einstaklinginn sjálfan, leyfa fólki að vera með í breytingunum og 

uppbyggingu á framtíðarsýninni. Á þessu stig ber að fagna árangri þannig fá 

einstaklingar tilfinningu fyrir því að breytingarnar séu að hafa áhrif (Fisher, 2005). 

 

 

2.2 Hlutverk breytingastjórnunar 
 

Breytingastjórnun er samnefni fræða og aðferða um stjórnarhætti sem miða að því að 

innleiða breytingar í skipulagsheildum. Hlutverk breytingastjórnunar er að taka tillit til 

breytinga í innra og ytra umhverfi skipulagsheilda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Björg Ársælsdóttir, 2011). 

 

Þegar breytingar eiga sér stað hjá fyrirtækjum þá skiptir sköpum að nýta vel útfært og 

þróað ferli sem nýtir þekkingu innan fyrirtækisins til að greina úrbótatækifæri í 

rekstrinum. Utanaðkomandi ráðgjöf getur skipt sköpum við að ná árangri því innan 

hópsins takast gjarnan á ólíkir hagsmunir þeirra sem þurfa að aðlagast breytingum.  

Hvenær hentar breytingastjórnun?  Breytingar verða í ytra umhverfi fyrirtækja eða 

stofnana sem þarf að bregðast við. Röskun á innra starfi, s.s. við samruna, kaup eða sölu 

á hluta starfseminnar. Þegar stjórnendur verða þess áskynja að árangur er undir 

væntingum. Ágreiningur kemur upp innan skipulagsheildar vegna samskipta eða við 

mat á valkostum í starfseminni (Expectus, e.d.). 

 

Áður en farið er út í breytingar er mikilvægt að stjórnendur geri sér grein fyrir komandi 

breytingum og hvaða áhrif þau munu hafa. Til að reyna að koma í veg fyrir andstöðu 

starfsmanna á breytingunum þarf að greina þörfina, setja fram framtíðarsýn og miðla 

henni til starfsmannanna. Fyrirtækjamenning getur verið misjöfn innan fyrirtækja og 
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þarf því að greina menninguna innan fyrirtækisins, er fyrirtækið í stakk búið til að takast 

á við þetta og hvernig er best að nálgast starfsmennina á sem réttan hátt. 

 

Fræðimenn hafa sett fram margar kenningar, líkön og ferli sem stjórnendur geta notfært 

sér til stuðnings við innleiðingar breytinga. Í næstu undirköflum verður fjallað um 

helstu kenningar, líkön og ferli sem mikilvæg eru til að breytingar verði sem 

árangursríkastar.  

 

2.3.1 8 þrepa módel Kotter´s 
 

Árið 1996 setur Kotter fram ferli sem felur í sér átta þrep til árangursríkar 

breytingastjórnunar. Kotter leggur áherslu á að farið verður í gegnum öll átta þrepin til 

að breytingarnar verði sem árangursríkastar en hann telur einnig að ef þrepum er sleppt 

skapi það ákveðin vandamál seinna meir (Kotter, 1996). 

 

Kotter og Rathgeber (2006) skipta ferlinu í fjögur stig. Fyrsta stigið er að skapa 

nauðsyn, þá þarf að skynja ákveðna þörf fyrir breytingar ásamt því að setja saman hóp 

af fólki til að drífa þær áfram með það í huga að það sé mikilvægt að bregðast fljótt við. 

Í stigi tvö þarf að ákveða hvað á að gera, setja fram framtíðarsýn og gera greinarmun á 

hvernig hún verður öðruvísi frá fortíðinni og setja fram stefnu, með þessu minnkar 

möguleikinn á andstöðu meðal starfsfólks seinna meir. Stig þrjú felur í sér að láta 

hlutina gerast. Til að breytingarnar fari sem best af stað þarf að virkja starfsfólk og búa 

til áfangasigra en einnig þarf að fjarlægja allar hindranir. Fjórða og síðasta stigið snýst 

um að festa breytingarnar í sessi. Sköpuð er ný menning innan fyrirtækisins og haldið í 

nýju breytingarnar þangað til þær verða fastar (Kotter og Rathgeber, 2006). 

Hér fyrir neðan verður fjallað um hvert þrep fyrir sig.  
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Mynd 2 - 8 þrepa módel Kotter´s 

 

1. Þörf fyrir breytingar skynjuð (e. Establishing a sence of urgency) 

Í fyrsta skrefinu er skilgreind ákveðin þörf fyrir breytingar og hversu mikilvægt er að 

bregðast strax við. Til að hægt sé að ná fram samvinnu meðal starfsfólks þarf 

starfsfólkið að skynja þörf á breytingum, þannig er hægt að koma í veg fyrir mótstöðu 

meðal starfsfólksins, með þessu er fyrsta skref breytingar hafið. Þar sem stjórnendur 

þróa nýju sýnina þurfa þeir að vera sannfærðir um þörf á breytingunum og sjá um að 

selja starfsfólki sínu möguleikana og tækifærin sem felast í þessum breytingum. Í þrepi 

eitt er þörf fyrir mikla samvinnu, frumkvæði og vilja til þess að leggja meira á sig og 

færa fórnir (Kotter, 1996). 

 

2. Setja saman hóp sem drífur breytingarnar áfram (e. Creating the 

guiding coalition) 

Þegar drífa á breytingar áfram er mikilvægt að rétta fólkið sé í framlínunni. Búa þarf til 

sterkt teymi sem mun undirbúa og leiða breytingarnar áfram, skiptir því samsetning 

hópsins miklu máli, leiðtogahæfileikar, trúverðugleiki, samskiptihæfni, 

greiningartækni og tilfinning fyrir áríðandi hlutum þurfa því að vera til staðar (Kotter, 

1996). 

 

3. Skapa framtíðarsýn (e. Developing a vision and strategy) 

Þegar breytingar eiga sér stað þarf að setja fram skýra framtíðarsýn og koma á hreint 

hvernig framtíðin verður öðruvísi en fortíðin. Ákveða hvað á að gera, hvar fyrirtækið 
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stefnir á að vera í framtíðinni, vera hvetjandi og beina fólki í rétta átt og breyta hegðun 

fólks á sem skjótan og árangursríkan hátt og auðið er (Kotter, 1996). 

 

4. Framtíðarsýn miðluð (e. Communicating the change vision) 

Stjórnendur og leiðtogar verða að upplýsa starfsfólkið um framtíðarsýnina með skýrum 

skilaboðum og passa að flestir skilji og samþykki hana sem og ferlið. Jafnframt því að 

einstaklingar öðlist sama skilning á markmiðum og í hvaða átt eigi að stefna  verður að 

passa að enginn misskilningur verði sem skapi mögulega andstöðu einstaklinga (Kotter, 

1996). 

 

5. Starfsfólk virkjað í breytingum (e. Empowering employees for broad 

based action) 

Til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika þarf að virkja alla sem koma að 

breytingunum, sérstaklega starfsfólkið en með þessu er verið að koma því að að þeir 

sem vilji gera þetta að veruleika geti það. Eyða verður út öllum hindrunum eins og hægt 

er til að koma í veg fyrir andstöðu við breytingarnar (Kotter, 1996). 

 

6. Búnir til áfangasigrar (e. Generating short-term wins) 

Til þess að auka vinnugleði starfsfólksins í ferlinu er gott að búa til ákveðna áfangasigra, 

sýna fram á sýnilegan og ótvíræðan árangur. Ferlið við að búa til áfangasigra getur 

hjálpað breytingateymum til að staldra við og fara yfir stefnu og framtíðarsýn sem gerir 

þeim kleift að sjá hvort þörf sé á einhverjum lagfæringum (Kotter, 1996). 

 

7. Ávinningur nýttur til en meiri breytinga (e. Consolidating gains and 

producing more change)  

Í þrepi sjö er mikilvægt að sýnt sé fram á áunninn árangur og gleðjast yfir því. Þar sem 

öllum markmiðum hefur mögulega ekki verið náð þarf að passa að fagna ekki um of. 

Passa þarf að breytingarnar standi og ekki megi gefast upp, þrýsta verður fastar og 

hraðar eftir að góðum árangri hefur verið náð eins og gert var í upphafi breytinga. Til 

þess að framtíðarsýnin verði að veruleika verður að passa að vera óhræddur við að hefja 

breytingar eftir breytingar.  

Passað þarf að ekki sé gefist upp og þrýsta verður fastar og hraðar eftir góðum árangri 

eins og gert var í upphafi breytinga (Kotter, 1996). 
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8. Nýbreytnin fest í sessi (e. Anchoring new approaches in the culture) 

Hér verður að passa að halda til haga nýju aðferðunum þar sem vinnustaðamenning er 

lengi að þróast eftir að breytt atferli hefur verið tekið upp hjá einstaklingum. Haldið er 

í nýtt atferli og gengið úr skugga um að árangur náist þangað til hegðun einstaklinga 

verður nógu sterk til þess að koma í staðinn fyrir gamlar hefðir (Kotter, 1996). 

 

 

2.3.2 Þriggja þrepa módel Lewin´s 
 

Árið 1947 setti Kurt Lewin fyrst fram kenninguna en nefna má að mörg módel sem gerð 

hafa verið í dag eru byggð á hans kenningum (Coach, 2016). 

þegar á að fara út í breytingar er gott að nota 3 þrepa módel Lewin´s. Bent er á að gömul 

vinnubrögð eða vinnubrögð sé ekki fullnægjandi eða jafnvel óásættanleg og þess vegna 

þarf að fara út í breytingar.  

 

Mynd 3 - 3 þrepa módel Lewin´s 

 
Þýða eða affrysta (Unfreezing) 

Í fyrsta þrepi mætti segja að byrjað sé á að losa um eða affrysta núverandi viðhorf, 

núverandi vinnubrögð, aðferðir eða kerfi sem um er að ræða og þarf að breyta í 

fyrirtækinu. Margar ástæður geta verið fyrir því að núverandi kerfi sé ekki að virka, 

rekstrarafkoma ekki góð jafnvel óásættanleg eða tap á sér stað í fyrirtækinu. Sökum 

þessarar aðstæðna þarf þá að breyta einhverju og byrja uppá nýtt. Til að byrja fyrsta 

þrepið þarf að skapa þessa þörf fyrir breytingar og reyna að koma fólki á óvart, fá það 

til að hugsa hlutina uppá nýtt og jafnvel hrista aðeins upp í hlutunum og fólki (Myers, 

Hulks, & Wiggin, 2012). 
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Breyta eða færa (Moving) 

Þegar búið er að þýða eða affrysta gamla kerfið er breytingin innleidd þar sem 

verið er að leita nýrra lausna og prófa lausnir, ný menning og gildi í fyrirtækinu 

mögulega innleidd ásamt nýju skipulagi (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012). 

 

Frysta eða festa í sessi (Refreezing) 

Þegar búið er að innleiða breytingarnar er fryst aftur. Nýja breytingin er þá formfest eða 

fryst og reynt að festa hana í sessi þegar búið er að ákveða eða finna ákveðna lausn á 

vandamálunum sem voru ástæða breytinganna. Það mætti segja að þetta væri ákveðin 

afþýðing, breyting gerð á hlutum og svo fryst aftur. Í framhaldinu er reynt að festa nýju 

breytingarnar sem lengst með stuðningi stjórnenda og breytingateyma (Myers, Hulks, 

& Wiggin, 2012). 

 

 

2.3.3 Líkan Bridges um stjórnun breytinga 
 

Samkvæmt Bridges getur verið erfitt að hafa stjórn á starfsmönnum og fyrirtæki á 

tímum umrótandi breytinga en hann telur það eitt af flóknustu verkefnum sem leiðtogar 

standa frammi fyrir. Á þeim tíma geta stjórnendur freistast til að stytta sér leið eða 

einbeita sér að hlutum sem mögulega gefa honum sneggri niðurstöður en Bridges mælir 

algjörlega á móti þannig aðferðum. William Bridges (2009) setti fram kenningu um 

stjórnun umbreytinga en það ferli er til að hjálpa starfsfólki í gegnum þrjú breytingastig 

sem það fer í gegnum yfir einhvern ákveðinn tíma. 

Stigin þrjú eru 1. Endalok (e. Ending, losing, letting go), viðskilnaður við fortíð, 2. 

Hlutlausa svæðið (e. The neutral zone) og 3. Nýtt upphaf (e. The new beginning). 

Samkvæmt Bridges fer fólk í gegnum stigin þrjú á sínum hraða, þeir sem eru ánægðir 

með breytinguna fara líklega á stig þrjú fljótt en aðrir munu sitja á stigi eitt eða tvö 

(Bridges, 2009).  Ferlið má sjá á mynd 4. 
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Mynd 4 - þrjú stig breytinga (Bridges, 2009) 

 

1. Endalok 

Á fyrsta stiginu er ferlið að byrja á einhverju skeiði sem er að enda. Þar sem verið er í 

raun að ræða endalok getur verið til staðar mótstaða og fólk í tilfinningalegu uppnámi 

þar sem fólk er mögulega neytt til að sleppa einhverju sem það er ánægt með. 

Stjórnendur verða að gefa sér tíma til að undirbúa og aðstoða starfsmenn til þess að 

auðvelda þeim breytingarnar (Bridges, 2009). 

 

2. Hlutlausa svæðið 

Annað stigið er ákveðið óvissuskeið, getur verið erfitt og viðkvæmt stig þar sem fólki 

gæti  mögulega liðið illa. Þar sem þetta er ákveðið óvissuskeið geta einstaklingar 

upplifað meira vinnuálag við að venjast nýjum kerfum og vinnubrögðum getur það 

verið góð leið fyrir stjórnendur að hvetja fólk til að reyna fyrir sér nýjar leiðir. 

Mikilvægt fyrir stjórnendur að kynna fyrir starfsmönnum sínum hvað sé að gerast og 

fara að gerast svo ekkert komi starfsmönnum á óvart (Bridges, 2009). 

 

3. Nýtt upphaf 

Á þriðja stiginu er ferlið að enda á nýju upphafi, skeið nýrra hluta og byrjun á einhverju 

nýju. Einstaklingar farnir að fagna breytingunum og finni fyrir tilgangi breytinganna 

sem gerir það að verkum að þær verði árangursríkar. Ef einstaklingar telja að 

breytingarnar virki ekki er hætta á að það fari aftur á fyrri stig (Bridges, 2009). 

 

2.3.4 ADKAR líkanið  
 

Hiatt setur fram einfalt líkan til að skilja breytingar.  
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ADKAR líkanið samanstendur af fimm þáttum: 1. A: skilningur (e. Awareness) á þörf 

fyrir breytingar, 2. D: vilji (e.Desire) til þess að styðja breytingar og taka þátt í þeim, 3. 

K: þekking (e. Knowledge) á því hvernig eigi að breyta, 4. A: Getu (e. Ability) til þess 

að framkvæma og framfylgja breytingum og 5. R: Styrk (e. Reinforcement) til þess að 

viðhalda breytingunum. Mynd 5 sýnir þá fimm þætti sem líkanið samanstendur af. 

 

 

Mynd 5 - Fimm grundvallaratriði til árangursríkra breytinga (Hiatt, 2006) 

 

A: Skilningur (e. Awarenes) 

Fyrsti þátturinn er að búa til skilning eða meðvitund um fyrirhugaðar breytingar og 

þörfina á henni. Mikilvægt er að starfsfólk skilji þörfina og hættuna ef hún verður ekki 

áður en breytingar geti átt sér stað (Hiatt J. M., 2006). 

 

D: Vilji (e. Desire) 

Starfsfólk öðlast löngun til að styðja og taka þátt í fyrirhuguðum breytingum en 

löngunin tengir meira við einstaklinga frekar en fyrirtækið sjálft (Hiatt J. M., 2006). 

 

K: Þekking (e. Knowledge) 

Felur að mestu í sér hvernig eigi að innleiða breytinguna. Starfsfólk getur skilið 

löngunina til að styðja breytingarnar en ef þau vita ekki hvernig halda á áfram getur það 

gerst að þeir viti ekki hvernig eigi að bregðast við. Allir starfsmenn eru á misjöfnu 

þekkingar-stigi en það hefur áhrif á líkurnar að samþykkja breytingarnar. Til að veita 

ákveðna þekkingu mælir Hiatt með vel skipulögðum þjálfunar prógrömmum, tólum 

eins og gátlista og einn og einn þjálfun. Með þessum hætti munu einstaklingar með 

mismunandi þekkingar stig geta fengið „hvernig-á“  til að styðjast við breytingarnar 

(Hiatt J. M., 2006). 

 

A: Geta (e. Ability)  
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Þetta þrep snýst um hæfnina til að framkvæma breytingarnar, fylgja þeim eftir og geta 

fólks til þess að hrinda hlutum í framkvæmd með þeirri þekkingu sem þarf til þess. Hiatt 

mælir með að stjórnendur taki þátt daglega í nýju breytingunum og bjóði uppá stuðning 

þar sem þörf er á. Stjórnendur ættu að bjóða uppá frammistöðumat sem form af 

endurgjöf til starfsmanna sinna (Hiatt J. M., 2006).  

 

 R: Styrkur (e. Reinforcement) 

Þrep sem snýst um að viðhalda breytingunum. Ef dregið er úr stuðningi við breytinguna 

of snemma getur það leitt til afturhvarfs í breytingunni en til að berjast gegn því þarf 

styrking að vera til staðar (Hiatt J. M., 2006). 

 

 

2.3.5 DICE líkanið  
 

Niðurstöður rannsóknar Sirkin, Keenan og Jackson (2005) á því hvort fyrirtæki 

meðhöndluðu breytingar með svipuðum hætti varð til þess að þeir lögðu fram DICE 

líkanið. Sirkin, Keenan og Jackson settu líkanið fram með það í huga að stjórnendur 

geti nýtt sér það með því að kynna sér þessa fjóra þætti sem mun hjálpa þeim að meta 

hvort breytingar eigi að vera árangursríkar eða ekki (Sirkin, Keenan, og Jackson, 2005). 

 

 

Mynd 6 - DICE líkan Sirkin, Keenan og Jackson (2005) 

 

 

1. Tímalengd: Stjórnendur skipulagsheilda gera oft þau mistök að hafa áhyggjur af 

þeim tíma sem það mun taka til að hrinda breytingaráætlunum í framkvæmd þar 

sem þeir gera ráð fyrir því að því lengur sem frumkvæði berst, þeim mun líklegra 

er að breytingarnar mistakist. Með tímalengd er átt við þann tíma sem 
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breytingaferlið tekur, í minniháttar breytingum á tímalengd við þann heildartíma 

sem breytingaferlið tekur en í meiriháttar breytingum á tímalengd við þann tíma 

sem áætlaður er til að ná markmiðum í ferlinu (Sirkin, Keenan, & Jackson, 2005). 

 

2. Heiðarleiki: Metið er hvort geta sé til staðar til að ná fram markmiðum á tilteknum 

tíma sem er háður þeirri hæfni sem breytingarferlið krefst af starfshópum í ferlinu. 

Þetta er því háð meðlimum hópsins, hæfni og getu þeirra til að leiða breytingar í 

breytingaferlinu (Sirkin, Keenan, & Jackson, 2005). 

 

 

3. Skuldbinding: Til þess að breytingin verði sem árangursríkust þarf skipulagsheildin 

að auka skuldbindingu tveggja mismunandi hóps, styðja þá starfsmenn sem 

breytingaferlið hefur áhrif á og að sýnilegur stuðningur frá stjórnendum sé til staðar. 

Hér skiptir máli hvernig framtíðarsýninni er miðlað (Sirkin, Keenan, & Jackson, 

2005). 

 

4. Viðleitni: Þegar kemur að breytingum í skipulagsheild verður alltaf til einhver 

andstaða gegn þeim, átta stjórnendur sig oft ekki á hvernig eigi að takast á við 

andstöðuna. Í þessum þætti er metinn viðleitnin sem starfsmenn sýna í gegnum 

ferlið og kröfur og ábyrgð starfsmanna yfir breytingaferlið mun meiri en fyrir 

breytingar, mikilvægt er því að meta hverju sinni hversu mikið breytingarnar auka 

álag á einstaklinga (Sirkin, Keenan, & Jackson, 2005). 

 

 

2. 4 Tegundir breytinga 
 

Breytingar geta verið af ýmsum toga og af öllum stærðum og gerðu. Breytingar hafa 

mismikil áhrif á fólki og er því mikilvægt fyrir stjórnendur fyrirtækja að undirbúa 

starfsmenn sýna sem best fyrir hvaða breytingar sem er og sérstaklega þær sem snerta 

starfsfólkið beint. Eftir því sem fyrirtækin eru betur undirbúin því meiri líkur eru á að 

starfsmenn verði fylgjandi breytingunum frekar en á móti þeim. 

 

Munurinn á fyrirhuguðum og svo skipulögðum breytingum er þó nokkur. Í 

Skipulögðum breytingum (planned change) er gert ráð fyrir einhverjum upphafs og 
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endapunkti en þetta er talin vera mest notaða aðferðin innan fyrirtækja. Í fyrirhuguðum 

breytingum (emergent change) er meira flæði þar sem breytingarnar bara gerast eða 

birtast. Enginn tímarammi eða ákveðinn endapunktur er í raun til staðar (Myers, Hulks, 

& Wiggin, 2012). 

 

Fræðimennirnir Nadler og Tushman (1990) þróuðu líkan um tegundir breytinga innan 

skipulagsheildar. Nadler og Tushman setja líkanið upp þannig að fjórir flokkar leiða af 

sér sitthvora tegund breytinga innan skipulagsheildar sem sjá má á mynd hér fyrir 

neðan. (Nadler og Tushman, 1990) 

 

Umfang og tímasetningar – scale and timing 

 

Mynd 7 - Líkan um mismunandi tegund breytinga (Nadler og Tushman, 1990) 

 

Fjórir flokkarnir sem Nadler og Tushman setja upp eru fyrirsjáanlegar breytingar 

(e.anticipatory changes), hér hafa fyrirtækin gert sér grein fyrir því að breytingarnar 

muni þurfa að eiga sér stað, gert er ráð fyrir þeim og undirbúið þær. Þessi tegund 

breytinga er því skipulögð og byggist á væntum aðstæðum. Hvarfgjarnar breytingar 

(e.reactive changes) eru breytingar þar sem brugðist er við óvæntum aðstæðum eða 

þrýstingu. Fyrirtækin neyðast til að breyta eða bregðast við aðstæðum en það getur 

komið stigvaxandi eða jafnvel skyndilega. Stigvaxandi breytingar (e.incremental 

changes) eru litlar eða hægar breytingar sem eru stigvaxandi eða skref fyrir skref 

breytingar. Stefnumiðaðar breytingar (e.strategic changes) hafa áhrif á alla 
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skipulagsheildina, breyta lögun hennar eða stefnu. Niðurstöður hennar leiða svo af sér 

fjórar tegundir breytinga: 

 

1. Forvarnaraðgerðir (e.tuning). Breyting sem þessi er algeng og felur í sér stigvaxandi 

breytingu og þar af leiðandi minnsta áhættan. Í daglegum störfum finna starfsmenn lítið 

fyrir þeim þar sem þetta er stigvaxandi þróun sem oft eru einfaldlegar taldar eðlilegar. 

Til að ná fram árangursríkri forvarnaraðgerðum verður að sjá fyrir og forðast vandamál 

í stað þess að bíða eftir að hlutirnir fari úrskeiðis og grípa þá til aðgerða (Nadler og 

Tushman, 1990). 

 

2. Aðlögun (e.adaption). Aðlögun og forvarnaraðgerðir eiga það sameiginlegt að þær fela 

í sér stigvaxandi breytingar en munurinn er sá að í aðlögun er brugðist við ytri 

vandamálum, atburðum og þrýstingi (Nadler og Tushman, 1990). 

 

3. Endurskipulagning (e.re-orientation) felur í sér fyrirsjáanlega og stefnumiðaða 

breytingu. Hér er skipulagsheildin endurskipulögð þar sem fortíð skipulagsheildarinnar 

er höfð að leiðarljósi (Nadler og Tushman, 1990). 

 

4. Endurhönnun (e.re-creation). Hér er um að ræða algjöra byltingu/umturnun á öllum 

aðferðum og vinnubrögðum. Mætti segja að þessi breyting væri sú tilfinningaríkasta og 

áhættumesta (Nadler og Tushman, 1990). 

 

 

 

2.5 Ástæður breytinga 
 

Ástæður breytinga geta verið margar og oftar en ekki stafa þær af því að aðstæður 

breytast og breytingar verða í umhverfinu, hvort sem það er innra eða ytra umhverfi 

þess. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að vita afhverju verið er að breyta, þá eru fyrirtækin 

mögulega betur undirbúin til að takast á við breytingarnar og séð betur tækifærin sem 

fólgin eru í breytingunum.  

 

Öll fyrirtæki búa yfir ákveðnum auðlindum má þar nefna áþreifanlegar auðlindir, 

byggingar, verksmiðjur og fleira. fjárhagslegar auðlindir og svo mannauðurinn. Allar 
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þessar auðlindir geta breyst og haft áhrif á rekstur fyrirtækisins þar sem afkoman er háð 

þessum þáttum (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012). 

 

Þegar kemur að breytingum innan fyrirtækja skiptir bæði ytra og innra umhverfið máli. 

Í innra umhverfinu geta aðstæður bæði bæði stuðlað að breytingum en einnig staðið í 

vegi fyrir þeim en þar kemur fyrirtækjamenning sterk inn. Oftar en ekki er orsök 

breytinga sú að skipt er um yfirmann eða forstjóra fyrirtækisins (Myers, Hulks, & 

Wiggin, 2012).  

 

Í ytra umhverfinu geta utanaðkomandi hvatar og aðstæður kallað á breytingar. Til að 

greina ytra umhverfið er hægt að nota PESTLE líkan Porters en það nær yfir nánast allt 

ytra umhverfið. Porter skiptir þessu upp í sex hluta (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012): 

 

Mynd 8 - PESTLE greining 

 

Pólitískir þættir: Þrýstihópar og stjórnvöld, geta breytt eða haft áhrif á lög sem stjórna 

eða skattleggja fyrirtæki.  

 

Efnahagslegir þættir: Allt sem hefur áhrif á kaupmátt og neysluvenjur neytenda, 

kaupmáttur, launaþróun, hagvöxtur,  verðbólga, verðlag, lánamöguleikar og fleira.  

 

Félags- og menningarlegir þættir: Fyrirtæki verða að gera sér grein fyrir 

menningarlegum mun milli landa til að lenda ekki í ófyrirséðum vandamálum í 

starfsseminni. Fólk er mismunandi, með ólíkar skoðanir, norm, gildi og gildismat.  

 

Tæknilegir þættir: Oft ástæðan fyrir breytingum. Framfarir í tækni gefa af sér nýjar 

vörur og ný markaðstækifæri.  
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Lagalegir þættir: Hérna komum við aftur inná stjórnvöld, lög og reglur.  

 

Umhverfisþættir: Aukin áhersla á umhverfismál, hlýnun jarðar og fleira.  

  

Margar ástæður geta verið fyrir að innra umhverfið breytist. Ástæða breytinga innan 

fyrirtækja er að skipt er um yfirmann eða forstjóra fyrirtækisins, þá er mögulega nýr 

einstaklingur að koma til valda og oft er þetta útaf þegar það koma nýjir einstaklingar 

inn vilja þeir setja sitt mark á viðkomandi fyrirtæki með t.d. vilja nýta fyrri reynslu og 

nota önnur vinnubrögð sem þeir þekkja og hafa tileinkað sér (Myers, Hulks, & 

Wiggin, 2012).  

 

 

2.6 Áskoranir við stjórnun breytinga  
 

Margar ástæður geta verið fyrir því að mótstaða myndist við breytingar. Sem dæmi um 

það getur verið að fólki finnist starfsöryggi og fjárhagslegu öryggi sínu ógnað. Innihald 

starfsins og þar af leiðandi hæfniskröfur geta breyst. Fólki getur upplifað að fyrri 

uppbyggingu og þekkingu sé kastað á glæ (Regína Ástvaldsdóttir, 2010). 

 

Við lifum á tímum þar sem breyting er talin nauðsynleg ef stofnanir og reyndar 

mannkynið á að lifa af (Burnes, 2011). 

 

Breytingastjórnun er mikilvæg til þess að lifa af og að þróa stofnanir áfram, því betur 

sem þú tekur á móti breytingum þeim mun líklegri er að þú dafnir. Þegar kemur að 

breytingastjórnun geta mistökin verið nokkuð mörg. Skipulagsbreytingin sjálf er 

töluvert flókin virkni: öll smá mistök í breytingastjórnun geta leitt til bilunar í 

skipulagsbreytingum (Burnes, 2011). 

Samkvæmt Nitin og Beer er það þeirra reynsla að ástæðan fyrir flestum  mistökum sé 

sú að þegar drífa á breytingar áfram eiga stjórnendur til að enda með alltof mikið af 

verkefnum sem þeir ráða ekki við. Þeir missa áherslur og treysta of mikið á ráðleggingar 

sem þeir finna á prenti og á netinu sem fjalla um afhverju fyrirtæki ættu að breyta, 

hverju þeir ættu að reyna ná fram og hvernig þeir ættu að gera það. Til að bæta líkurnar 

á að ná árangri og draga úr mannaflaþörfinni er mikilvægt að stjórnendur skilji eðli og 

ferli breytinga fyrirtækja betur (Beer & Nohria, 2000). 
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2.7 Framtíðarsýn 
 

Framtíðarsýn felur í sér það takmark sem fyrirtækið stefnir að, það sem fyrirtækið vill 

verða. Fyrirtæki setja sig í ákveðna afstöðu um hvaða árangri á að ná og hversu langan 

tíma það á að taka. Hægt er að nota framtíðarsýn til að ýta undir hvatningu í fyrirtækinu 

og vilja starfsmanna til að lærdóms og árangursríkar vinnu (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

 

Með því að nota framtíðarsýn er verið að draga upp skýra og afdráttarlaus mynd af 

framtíðinni og hverju fyrirtækið stefnir að. Framtíðarsýnin þarf að skýra afhverju við 

þurfum að breyta en þannig skapast þörfin fyrir breytingum og mögulega minnkar með 

því andstöðu meðal starfsfólks, breyta þarf hegðun fólks á skjótan og árangursríkan hátt 

með því að beina þeim í rétta átt. Mikilvægt er að fá fólk með sér í breytingar því þurfa 

stjórnendur að upplýsa starfsfólk um framtíðarsýnina með skýrum skilaboðum til þess 

að starfsfólkið öðlist sama skilning á markmiðum fyrirtækisins og hvert það stefnir í 

framtíðinni. Framtíðarsýnin þarf að vera raunhæf en enga að síður má hún vera ögrandi 

þar sem ástæðan fyrir því að verið sé að þróa og búa til framtíðarsýn er m.a. vegna þess 

að verið er að keppa um viðskipta og auðlindir og því sem framtíðarsýnin er skýrari eru 

meiri líkur á því að fyrirtækið njóti ávinnings og nái árangri. Þegar gerð er framtíðarsýn 

verður tilgangurinn að vera til langtíma en ekki skammtíma (Myers, Hulks, & Wiggin, 

2012). 

 

Hurst og Ralin (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012) setja upp from future to past eða 

framtíðin og fortíðin:  

 

 Ímyndunarafl (imagination)  

 Hvatning (motivation)  

 Skipulagning (planning)  

 Aðgerðir (action)  

 Mat (evaluation)  

 Ánægjan (satisfaction)  

 Breytingar raungerðar (realization)  
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Í handbók fjármálaráðuneytisins, Árangursstjórnun í ríkisrekstri er framtíðarsýn það 

hvernig stjórnendur sjá stofnunina fyrir sér í framtíðinni. Mikilvægt er að ná góðri 

samstöðu meðal starfsfólks og annarra hagsmunaaðila til þess að auka líkur á því að 

þeir styðji framtíðarsýnina og taki þátt í ferlinu en þar skiptir miklu máli að 

framtíðarsýnin sé skýr. Áður en það á að fara í breytingar þurfa þeir sem breytingarnar 

snerta að vita hvað er að fara gerast svo þeir þurfi ekki að óttast framtíða eða jafnvel 

breytingaferlið sjálft. Vel útfærð og skýr framtíðarsýn getur auðveldlega virkað sem 

hvatning á starfsfólk þrátt fyrir að vitað sé að fyrstu skrefin geti verið erfið 

(Fjármálaráðuneytið, 2004). 

 

2.8 Fyrirtækjamenning 
 

Þegar kemur að breytingum fyrirtækja er fyrirtækjamenning einn sá hluti sem skiptir 

mjög miklu máli þar sem einkenni hennar geta verið leið að samkeppnisforskoti og 

verið sem einhvers konar hreyfiafl innan fyrirtækja. Ákvarðanir sem teknar eru án tillits 

til fyrirtækjamenningar geta verið óvelkomnar og haft ófyrirséðar afleiðingar þar sem 

fyrirtæki verða ávallt að vera viðbúin að veita starfsfólki stuðning og sveigjanleika eins 

og unnt er. Fyrirtækjamenning getur verið misjöfn eftir fyrirtækjum og jafnvel innan 

veggja fyrirtækja getur verið misjöfn menning meðal deilda sökum þess að fyrirtæki 

eru mis vel í stakk búin að takast á við breytingar.  

Margir þættir geta haft áhrif á fyrirtækjamenningu svo sem áhrif valdamikils leiðtoga, 

saga fyrirtækisins og hefðir, tækni, vara, þjónusta, samkeppni, viðskiptavinir, væntingar 

fyrirtækja, verklagsreglur, vinnuferlar, umbunarkerfi, markmið, gildi, viðhorf, trú og 

fleira (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012). 

 

Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu fyrirtækjamenning og byggjast þær á því að 

hún sé félagsleg smíð sem skapar meðlimum skipulagsheilda vettvang eða leið til að 

skilja atburði og setja þá í samhengi. Flestir sem hafa fjallað um fyrirtækjamenningu 

segja hana byggða upp af þáttum eins og gildum, hefðum, trú, viðhorfum, hugmyndum, 

skynjun, sýnilegum táknum, samskiptamynstri, stefnu og hegðun. Fyrirtækjamenningin 

sé afurð samfélagsins sem við erum hluti af, óséð, óáþreifanlegt afl sem knýr 

skipulagsheildina áfram. Fyrirtækjamenningin sé því í raun hinn óskrifaði 

tilfinningalegi hluti skipulagsheildarinnar, samloðunarkraftur sem heldur henni saman 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 
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Samkvæmt Brown (1995) mótast fyrirtækjamenning af mynstri og samblöndu af 

viðhorfi, trú, gildum og lærðri hegðun ásamt reynslu sem hefur þróast með tímanum 

innan fyrirtækja (Brown, 1995). 

 

Fyrirtækjamenning er hugtak sem samkeppnisaðilar eiga langerfiðast með að apa eftir 

enda er hún flókin og oft óskýrt hvað það er sem að gerir menninguna svona sérstaka 

og eftirsóknarverða. Stjórnendur og starfsfólk færist á milli fyrirtækja og er hreinlega 

keypt. Oft ekki bara falið í einstaklingnum sjálfum að fyrirtækið geti verið árangursrík, 

oft í fyrirtækjamenningunni, umhverfinu sem að starfað er í, oft er horft framhjá því 

(Myers, Hulks, & Wiggin, 2012). 

Segja mætti því í stuttu máli að fyrirtækjamenning snúist um hvernig fyrirtæki og hópar 

innan þess fyrirtækis leysi vandamál sín á milli (Hagvangur, e.d.).  

 

 

Mynd 9 - Hvað býr til menningu 

 

Mynd 9 sýnir okkur hvað það er sem býr til fyrirtækjamenningu samkvæmt Schein.  

Vörur (artefacts) er ysti hringurinn en það tilheyrir fyrirtækjunum sjálfum, vörur, 

vörumerki, byggingar, verksmiðjur, skipulag, samskipti, stjórnendur, samstarfsfólk og 

fleira. Í mið hringnum tákn (symbols), það geta verið sameiginleg gildi og sameiginleg 

sýn sem meirihluti starfsmanna fara eftir. Næst kemur svo gildi (espouses values), þetta 

er ekki endilega þau gildi sem eru iðkuð innan fyrirtækisins heldur þau sem koma fram 

í hegðun. Innstri hringur myndar 9 er hugmyndir (assumptions) segja má að það sé þegar 

starfsfólk fyrirtækja sem og fyrirtækin sjálf trúa því að gildin og viðhorfið sé með þeim 

hætti að þau séu í raun samgróin starfseminni og fólkinu innan fyrirtækisins (Myers, 

Hulks, & Wiggin, 2012). 
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Mynd 10 - Módel Scheins´s 

 
Hatch setti fram módelið Dynamics of culture sem fjallar um samspil innri þáttanna í 

aspects of culture“ en það byggir á módeli Shein sem er á mynd 9. 

Módel Hatch er frekar eins og hringrás þar sem eitt leiðir af öðru og hefur áhrif á hvort 

annað. Hatch segir að í raun geti hver þáttur verið byrjunarreitur fyrir breytingum á 

fyrirtækjamenningu (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012). 

 

3. Mannauðurinn 
 
Óhætt er að segja að mannauðurinn sé stærsta auðlind fyrirtækja. Þegar kemur að 

breytingum getur skipt sköpum að fólk sé fengið með í breytingarnar strax frá upphafi. 

Bridges (2009) telur kaldhæðnislegt að það sé of tímafrekt á tímum hraða breytinga að 

starfsmenn séu hafðir með í ráðum strax frá upphafi og stjórnendur vilji frekar eyða 

tíma í að henda breytingunum í fólk sem verður til þess að mótstaða myndist meðal 

starfsmanna. Hann telur frekar að gera þeim grein fyrir vandamálunum og síðan lausn 

á þeim sé betri fjárfesting og borgi sig til lengra tíma litið þar sem starfsmenn eru þá 

betur í stakk búinn fyrir breytingarnar (Bridges, 2009). 
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3.1 Hverjir eru þátttakendur 
 

Leiðtogamennska er ferli þar sem einstaklingur hefur áhrif á hóp einstaklinga í þá veru 

að sækjast eftir ákveðnu og sameiginlegu markmið. Þegar kemur að muninum á milli 

leiðtoga og stjórnanda má þarf nefna (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012): 

 

Leiðtoginn  

 Stuðlar að breytingum, hreyfir við 

hlutunum 

 Innleiðir nýjungar 

 Hvetur 

 Langtíma framtíðarsýn 

 Spyrja hvað og hvers vegna 

 Frumlegir 

 Storkar ríkjandi ástandi 

 Gerir réttu hlutina 

 Hvetur til þátttöku / hugmynda 

 Telur vald áunnið 

 Deila þekkingu og upplýsingum 

 Hvetja til sameiginlegrar 

ákvarðanatöku 

Stjórnandi 

 Heldur hlutunum í röð og reglu 

 Stjórnar 

 Hefur eftirlit með starfi 

 er meira í núinu / skammtímasýn 

 Spyr hvernig og hvenær 

 Íhaldsamir 

 Gengst undir ríkjandi ástand 

 Gerir hlutina rétt 

 Hlustar á hugmyndir 

 Vald fylgir titli 

 Halda upplýsingum fyrir sjálfan sig 

 Kynna ákvarðanir sem er búið að 

taka 

 

Kellerman (2007) setti fram lýsingu á einkennum fylgjenda sem er byggt eftir því 

hversu „engaged“ þeir eru, formgerð og þátttöku (Kellerman, 2007). Fylgjendum 

leiðtoga í breytingaferlinu má skipta í 5 hópa: 

 

Einangraðir (e.isolates): Þeir sem einangra sig og eru ekki í neinum eða litlum 

samskiptum, nokkuð sama hvað er að gerast í kringum þá og hvað leiðtoginn segir og 

gerir.  

 Áhorfendur (e.bystanders): Fylgjast með en taka ekki þátt. Oft hægt að fá þá til að tjá 

sig og taka þátt en þeir eru skilgreindir þannig að þögn þeirra er samþykki á óbreyttu 

ástandi.  
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Þátttakendur (e.participants): Taka þátt á einhvern hátt og eru virkir þótt þeir séu 

fylgjendur breytinganna eða ekki. Geta verið fylgjandi eða andsnúnir leiðtoganum. 

 

Aðgerðasinnar (e.activists): Fylgjendur sem hafa sterkar skoðanir á leiðtoganum og 

fyrirtæki. Geta annaðhvort verið miklir stuðningsmenn leiðtogans eða farið algjörlega 

á móti honum.  

 

Afturhaldsseggir (e.diehards): Annaðhvort tryggir leiðtoganum eða munu gera allt til 

að vinna á móti honum. Fylgjendur sem eru tilbúnir til þess að fórna öllu, ærunni, 

heilsunni, trúnni fyrir málstaðinn.  

 

Ástæðan fyrir því að leiðtogar og stjórnendur ná góðum árangri í stefnumótun er sú að 

þeir gera sér grein fyrir mikilvægi þess að hafa skýra sýn, stefnu og hvað breytingarnar 

muni leiða af sér. Þeir gera sér grein fyrir mikilvægi þess að starfsmenn sýni þeim 

ákveðna hollustu, þeir byggja upp traust, virkja starfsmenn og fá starfsmennina til að 

endurskoða og betrum bæta stefnuna með tímanum (Myers, Hulks, & Wiggin, 2012). 

 

 

 

3.2 Viðbrögð einstaklinga við breytingum 
 

Segja má að enginn viti hvað morgundagurinn leiðir af sér og því er eina tryggingin 

sem við getum náð okkur í er að vera opin fyrir nýjum tækifærum, sýna jákvætt viðhorf, 

forvitni og persónulegt frumkvæði til að afla okkur nýrrar þekkingar og hæfni. Með 

þessu getum við tekið virkan þátt í breytingunum sem eiga sér stað innan fyrirtækisins 

og nýtt þær í stað þess að vera fórnarlamb þeirra.  

 

Breytingar snúast að miklu leyti um hegðun fólks. Starfsmenn velta fyrir sér 

spurningum eins og hvers vegna á að breyta, hverju á að breyta, hverjar verða 

afleiðingarnar, hvað verður um mig og mína stöðu. Vinnustaðurinn getur staðið í vegi 

fyrir breytingum m.a. vegna ósveigjanlegs skipulags, vinnustaðarmenningar og gamalla 

venja og hefða (Eyþór Eðvarðsson, e.d.). 
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Þegar kemur að breytingum vill oft gleymast einn áhrifamesti þátturinn í breytingunum, 

náttúruleg og tilfinningaleg viðbrögð einstaklinga þegar hlutirnir eru að breytast. Ef 

einstaklingar streitast á móti breytingunum eða finna leiðir til að skemma fyrir eru 

miklar líkur á að breytingarnar verði ekki. Mikilvægt er að draga úr neikvæðum 

viðbrögðum fólks við framkvæmd breytinga. Rithöfundurinn Roger Von Oech sagði að 

„það væru tvær grundvallarreglur lífins: breyting er óhjákvæmileg og allir standast 

breytingar“. Fólk sem stendur frammi fyrir breytingum fer oft í gegnum hringrás 

tilfinninga. The Comfort Zone – þægindasvæðið, þar sem fólk býr áður en stórkostlegar 

breytingar eiga sér stað. Þegar fólk er á þessu svæði finnst þeim þau hafa stjórn á lífi 

sínu og vinnu. Almennt eru þeir hamingjusamir og finnst það þægilegt hvernig hlutirnir 

eru, fullvissir um hæfileika sína. Þegar fólk er beðið um að nota nýjar aðferðir eða 

framkvæma nýjar skyldur truflar það þægindi þeirra og venjur, þeim gæti liðið eins og 

stjórnin yfir vinnu þeirra sé minni, gætu við það misst sjálfstraustið (Crane, 2007). 

 

Hayes lýsir 7 stigum af viðbrögðum fólks við breytingum (Hayes, 2002): 

 

Áfall: Viðbrögð einstaklinga við komandi atburðum. Áfallið getur orðið til þess að fólk 

vinni gegn breytingunum og mögulega að þær nái ekki að ganga upp.  

 

Afneitun: Fólk vill halda í það sem það þekkir frekar en að fara út í óvissu. Á þessu stigi 

er mótstaðan sem mest og getur fólk farið á móti breytingunum, hér skiptir því máli að 

fyrirtækin komi í veg fyrir varnaraðgerðir fólks með því að upplýsa fólkið.  

 

Þunglyndi: Fólk getur tekið misjafnlega vel í breytingar, þegar mikil óvissa er til staðar 

getur það brotist út í þunglyndi hjá fólki þegar það telur sig ekki ráða við aðstæður.  

 

Láta af mótspyrnu: Einstaklingar viðurkenna breytingarnar sama hvort þeim líkar þær 

eða ekki. Á þessu stigi verður ákveðinn vendipunktur í breytingaferlinu.  

 

Prófa: Í þessu stigi fara einstaklingar að prófa sig áfram með því að tileinka sér nýjar 

vinnuaðferðir og háttalag.  

 

Samþætta: Á þessu stigi fer fram ákveðin samþætting nýrrar reynslu og þróun aðferða. 

Nýjar venjur og endurtekningar verða til og fólk fer að sætta sig við breytingarnar.  
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Aðlaga: Aðlögun, íhugun og nám fer fram á þessu stigi sem leiðir til árangurs í 

breytingaferlinu. Einstaklingar sætta sig við að hlutirnir breytast og fara að vinna með 

breytingunum.  

 

4. AGR Dynamics 
 

Árið 1997 var alþjóðalega hugbúnaðarfyrirtækið AGR Dynamics stofnað. Frá stofnun 

hefur fyrirtækið þróað eigin lausnir til hagræðingar í rekstri aðfangakeðjunnar. Eru þeir 

vottaðir samstarfsaðilar Microsoft með sérþekkingu á viðskiptalausnum (AGR 

Dynamics, e.d.). 

 

Í fyrirtækinu starfa 43 starfsmenn á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku en segja má að 

starfsfólkið sé stöðugt að afla sér aukinnar þekkingar sem þau miðla til viðskiptavina 

sinna. Helstu markaðssvæði AGR eru í Evrópu með áherslu á Norðurlöndin, Bretland 

og Holland. Fyrirtækið rekur tvær skrifstofur undir merkjum AGR, í Bretlandi og 

Danmörku, en vinnur einnig náið með mörgum þekktum endursöluaðilum á 

meginlandinu (Nýsköpunarsjóður, 2010). 

AGR Dynamics hefur í gegnum árin þjónustað mörg af öflugustu heild- og 

smásölufyrirtækjum landsins gegnum vörustjórnunarlausnina AGR (AGR Dynamics, 

e.d.). 

 

4.1 Hlutverk 
 

Til að auka framleiðni og framlegð ásamt því að veita góða yfirsýn yfir alla þætti 

rekstursins í heildina litið skiptir miklu máli að vera með réttan viðskiptahugbúnað.  

Sérstaða AGR Dynamics byggist fyrst og fremst á því að geta boðið uppá ráðgjöf, 

innleiðingu og þjónustu á NAV sem er eitt vinsælasta viðskiptakerfi í heiminum, 

samhliða öflugum lausnum og ráðgjöf í vörustjórnum í gegnum hugbúnaðinn AGR.  

 

Hlutverk AGR hugbúnaðarins er að framkvæma söluspár fyrir hverja vöru fyrir sig og 

velur sjálfvirkt þá fræðilegu spáaðferð sem hentar bestu fyrir hverja vöru. Þarna á sér 
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stað ákveðin innkaupatillaga sem á endanum lágmarkar birgðahaldskostnað og kemur í 

veg fyrir vöntun á vöru.  

 

5. Rannsókn     
 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem beitt var við rannsókn þess og helstu 

kosti og galla hennar. Greint verður frá rannsóknarefni, þátttakendum, mælitæki sem 

notað var við rannsóknina. Farið verður yfir framkvæmd og greint úr viðtölum við 

viðmælendur ásamt því að setja fram takmarkanir rannsóknar.  

 

5.1 Aðferðafræði 
 

Byrja þarf alla rannsóknarvinnu á því að skilgreina ákveðið viðfangsefni og markmið 

rannsóknar. Næsta skref á eftir er að taka ákvörðun um hvaða rannsóknaraðferð skal 

nota, eigindlega eða megindlega aðferð. Setja þarf skýr markmið, hver tilgangur 

rannsóknar er og hvað eigi að rannsaka.  

 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn og skoðanir starfsfólks sem hafa gengið í 

gegnum innleiðingu hugbúnaðarins AGR þar sem þeir starfsmenn hafa öðlast ákveðna 

reynslu við vinnu á hugbúnaðinum. Leitast var eftir svörum við því hver upplifun 

fyrirtækja sem og starfsfólks var á innleiðingunni, hvert hlutverk viðmælenda var og 

hvað hefði mátt betur fara varðandi hlutverk fyrirtækisins AGR í innleiðingunni. 

 

Aðferðafræði rannsókna getur verið á ýmsan hátt. Hún getur hvort heldur verið 

eigindleg eða megindleg eða samansett. Aðferðin sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar var eigindleg aðferð í formi viðtala. Ástæðan fyrir því að eigindleg aðferð 

var valin var sú að höfundur taldi sig ekki fá nægilega skýr svör með megindlegri 

rannsóknaraðferð heldur óskaði höfundur sér að fá þeirra skoðun á rannsóknarefninu 

og telur höfundur að það komi betri svör með viðtölum.  

 

Með eigindlegri aðferð er verið að grafast fyrir um skilning og hvaða merkingu fólk 

leggur í ákveðin málefni. Aðferðin er byggð upp á viðtölum við einstaklinga eða hópa 

með visst málefni í huga. Meginndlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna 
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tölulegum gögnum, t.d. með spurningalistum sem lagðir eru fyrir úrtak þess hóps sem 

ætlunin er að alhæfa um. Fleiri megindlegar rannsóknaraðferðir geta verið símakönnun, 

netkönnun, póstkönnun, vettvangskönnun og heimsóknarkönnun  

 (Félagsvísindastofnun, 2014). 

 

5.2 Þátttakendur 

 

Við val á þátttakendum var ákveðið að hafa samband við fyrirtæki sem innleitt hafa 

hugbúnaðinn AGR, farið var eftir lista með nöfnum á fyrirtækjum sem AGR Dynamics 

hafði látið höfund fá. Erfitt var að fá ná samband við fyrirtæki varðandi þátttöku í 

rannsókninni en fyrir valinu voru 2 fyrirtæki. Þátttakendur rannsóknar voru í 

leiðtogahlutverki innleiðingar á hugbúnaðinum AGR í þeirra fyrirtækjum. Þátttakendur 

höfðu mismunandi starfstitla en stóðu þó frammi fyrir sama viðfangsefni. 

 

Ákveðið var að hafa samband við kennara sem kennir breytingastjórnun og hefur hann 

einnig unnið við ráðgjafarstörf við innleiðingu á breytingum innan fyrirtækja. Óskað 

var eftir að fá hans skoðanir á breytingum almennt. 

 

Viðmælendur verða ekki nafngreindir en höfundur ákvað að númera þá, starfsmenn 

fyrirtækjanna tveggja eru viðmælendur 1 og 2 og kennari í breytingastjórnun 

viðmælandi 3.  

 

5.3 Framkvæmd 

 

Þessi rannsókn var gerð með það í huga að fá upplifanir starfsmanna fyrirtækja af 

innleiðingu AGR, hvað þeim fannst mætti hafa betur farið og hvað fyrirtækið AGR 

Dynamics gæti gert betur í framtíðinni útfrá reynslu þeirra.  

Viðtöl rannsóknarinnar fóru fram á vinnustað viðkomandi viðmælanda hverju sinni. 

Hvert viðtal tók um það bil 15-30mínútur.  

Í rannsókninni voru lagðar fyrir 24 spurningar fyrir einn aðila úr 2 fyrirtækjum en 

svarendur voru valdir með tilliti til þess að þeir voru mest inn í  innleiðingu AGR í 

þeirra fyrirtæki, má finna þær í viðauka. Lagðar voru fyrir viðmælanda 3, 15 spurningar.  
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Gerður var spurningalisti þar sem beitt var viðtalsaðferð í formi persónulegra viðtala. 

Viðtölin fóru fram í lokuðu rými og fengu viðmælendur 1 og 2 sömu spurningar en 

spurningar til viðmælenda 3 voru öðruvísi. Viðmælendur fengu útprentað blað sem 

útskýrði lengd á viðtalinu, trúnaðarskilmála.  

Viðtölin voru öll tekin upp til að tryggja að allar upplýsingar myndu ekki glatast og til 

að auðvelda höfundi ritgerðar við úrvinnslu gagna. Viðtölin voru framkvæmd á 

tímabilinu 8.júní til 1.september. 

 

5.4 Úrvinnsla og greining 
 

Úrvinnsla gagna fór þannig fram að viðtölum var hlaðið niður á tölvutækt form og þau 

síðar skráð niður og voru svörin skrifuð niður út frá hverri spurningu fyrir sig. Vinnslan 

á niðurstöðum verkefnisins voru flokkaðir í eftirfarandi flokka: undirbúningur 

innleiðingarferilsins, upplifun starfsfólks, aðferðir við innleiðingu, áskorandir við 

innleiðingu, lærdómsferlið og hvað hefði mátt fara betur. Flokkarnir voru útbúnir með 

það í huga að geta komið með tillögur hvað hefði mátt fara betur sem starfsmenn AGR 

gætu nýtt sér í framtíðinni.  

Rannsóknin byggir á gögnum sem höfundur aflaði með viðtölum með bæði hálfopnum 

og opnum spurningum. Í tengslum við gagnaöflunina tók höfundur í 3 viðtöl.  

 

5.5 Takmarkanir rannsóknar 
 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar var fjöldi viðtala, höfundur telur möguleika á því 

að þátttakendur hafi ekki skilið ákveðnar spurningar á sama hátt og rannsakandi og því 

gæti það leitt til skekkju í niðurstöðum.  Höfundur telur ástæðuna fyrir því að sumar 

spurningar hefðu mögulega geta verið misskildar er sú að ekki er víst að viðmælendur 

hefðu skilið hugtök eins og fyrirtækjamenning. 

 

6. Greining viðtala 
 

Viðtöl viðmælendanna þriggja verða í þessum kafla greind og lesa má viðtölin í heild 

sinni í viðauka ásamt því að spurningalista má einnig finna í viðauka.  
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Þessi kafli er uppbyggður þannig að hann skiptist í fimm hluta og fer skiptingin eftir 

þeim þemum sem greind voru í viðtölum við viðmælendur. Í hverjum hluta fyrir sig 

verður greint frá svörum þátttakenda og skoðunum þeirra á þemum: undirbúningur 

innleiðingarferilsins, upplifun starfsfólks, aðferðir við innleiðingu, áskoranir við 

innleiðingu og lærdómsferlið.  

 

6.1 Undirbúningur innleiðingarferilsins 

 

Í upphafi viðtals við viðmælanda 3 var hann spurður hversu mikilvægt hann telji að 

starfsmenn séu upplýstir fyrir breytingar. Viðmælandi 3 taldi það algjört lykilatriði til 

þess að auka líkurnar á farsælli innleiðingu breytinga þá verði að taka fólkið með í þá 

vegferð. Í framhaldi af því voru viðmælendur 1 og 2 spurð að því hvort starfsmenn hafi 

verið upplýst um þörfina fyrir innleiðingu á hugbúnaðinum AGR, svöruðu bæði játandi. 

Hjá viðmælanda 1 var kerfið sem fyrir var ekki að virka fyrir starfsmennina því var 

ákveðið að innleiða annað kerfi sem átti að virka betur. Viðmælandi 2 var kallaður á 

fund þar sem honum voru sýnd töluleg gögn sem studdu þá ákvörðun að innleiða AGR 

og hvað væri hægt að gera betur með nýja hugbúnaðinum. 

 

Þegar kemur að þjálfun og fræðslu fyrir starfsfólk þegar innleiða á breytingar var 

viðmælandi 3 spurður hvort hann mælti með einhverri sérstakri þjálfun og fræðslu. 

Hann tjáði að það væru margar aðferðir til og allskyns líkön og módel en lykilatriðið er 

að fólk átti sig á að það er fullt af björgum þarna úti, fullt af hjálpartækjum til þess að 

innleiðingar verði farsælli og taki minna á fyrirtækið.  

 

6.2 Upplifun starfsfólks 
 

Viðmælandi 3 var spurður að því hver hann telur vera algengustu viðbrögð fólks við 

breytingum segir hann að almennt séð eru fyrstu viðbrögð starfsfólks ekkert alltof 

jákvæð sökum þess að við erum íhaldssamar verur og viljum halda í það sem við 

þekkjum. Segir hann einnig að almennt séð hafa allar breytingar með sér óvissu og 

óvissa er alltaf það versta ástand sem starfsmenn geta lent í. 

 

Þá orðar hann þetta svona: 
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 „Ef þú veist ekki hlutina, hvað má og hvað má ekki verður maður óöruggur og þá getur 

skapast ástand sem er ekki hollt og þú ferð að geta í eyðurnar, búa til einhverja hluti 

og gera meira úr hlutunum en þeir kannski eru í raun“.  

 

Telur viðmælandi 3 að breytingar hafa mismikil áhrif á fólk þar sem sumir bara höndla 

ekki breytingar og því þarf að hugsa sérstaklega vel um þá meðan hjá öðrum skiptir 

þetta sáralitlu máli þar sem fólk er mjög fljótt að aðlagast og jafnvel spáir kannski ekki 

einu sinni í þessu.  

 

Þar sem markmiðið með innleiðingu hugbúnaðarins var að koma með hugbúnað sem 

vinnur betur en þau forrit sem fyrirtækin höfðu fyrir voru viðmælendur 1 og 2 spurði 

að því hvernig viðbrögð starfsmanna í fyrirtækjum þeirra hafi verið við þessa breytingu. 

Voru báðir aðilar sammála því að viðbrögð starfsmanna hafi verið mjög góð sökum 

þess að forritin sem var verið að nota voru ekki að virka og voru því starfsmenn spenntir 

fyrir því að fá annað kerfi til að nota.  

 

Viðmælandi 2 orðaði svona: 

 

 „Viðbrögð starfsmanna voru góð sökum þess að þeim var gert grein fyrir hversu mikið 

hugbúnaðurinn myndi hjálpa þeim í starfi og hvernig“. 

  

Almennt séð var viðhorf starfsmanna beggja fyrirtækja fyrir mjög gott og fólk ánægt 

með innleiðinguna á AGR.  

 

Viðmælandi 1 orðar þetta svona: 

 

„Viðhorf mjög gott og fólk almennt ánægt sökum þess að kerfið sem var til staðar var 

ekki gott. Þarna vissi fólk að það væri að koma annað kerfi sem myndi vonandi vinna 

betur og því var fólk almennt mjög jákvætt fyrir þessu“.  

 

Viðmælandi 2 orðar þetta svona: 

„Ég var mjög jákvæður fyrir þessu allan tímann, vildi læra sem mest um kerfið og hvað 

það getur þar sem ég tel það einkar mikilvægt“. 
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Þegar viðmælandur 1 og 2 voru spurðir að því hvort andstaða hafi myndast meðal 

starfsmanna innan fyrirtækjanna voru þau bæði sammála því að í raun hafi engin 

andstaða verið til staðar meðal starfsmanna, telja þau ástæðuna vera því það væri verið 

að koma með forrit sem er betra en það sem fyrir var. Viðmælandi 2 sagði að það gæti 

hafa spilað inn í að það hafi verið búið að gera þeim grein fyrir þörfinni og hversu mikið 

þetta muni hjálpa þeim.  

 

Viðmælandi 3 var spurður að því hvort hann væri með ráðleggingar hvernig hægt væri 

að koma í veg fyrir andstöðu meðal starfsmanna í innleiðingu breytinga. Telur hann að 

það skipti sköpum að vinna með starfsmönnunum strax í byrjun, t.d. með því að gefa 

þeim hlutdeild og upplýsa þau hvað sér verið að fara gera.  

 

Viðmælandi 3 orðar þetta svona: 

 

„Gefa fólkinu hlutdeild og hlusta á þeirra hugmyndir og þeirra input því oftar en ekki 

eru breytingar sem gerðar eru í fyrirtækjum, gerðar án vitundar eða þátttöku 

starfsmanna og kannski hafa breytingarnar mestu áhrifin á þessa starfsmenn þar sem 

þeir sem taka þessar ákvarðarnir vita kannski ekkert hvað þeir eru að tala um. Með því 

að tala við þig og hlusta á þig og gefa þér hlutdeild í þessu er ég alltaf að auka líkurnar 

á því að þú munir styðja við ákvörðunina sem við tökum síðan, bara með því að ég 

hlustaði á þig og því ég gef þér hlutdeild í því. Ef ég tek ákvörðun og treð henni í kokið 

á þér án þess að hlusta á þig þá verðum við fúl, þá kannski byrjaru að streitast á móti“.  

 

Þegar spurt var um álit viðmælenda 1 og 2 um hvað þau telja að hafi betur mátt fara 

bæði hjá fyrirtækjum þeirra og fyrirtækinu AGR Dynamics sögðust báðir aðilar vera 

nokkuð ánægðir með bæði fyrirtækið sitt og AGR Dynamics. Viðmælandi 1 setti 

athugasemd á það að AGR Dynamics hafi sett það í hennar hendur að undirbúa 

starfsmenn fyrirtækisins. Viðmælandi 2 var mjög ánægður með hjálp AGR Dynamics. 

 

Viðmælandi 2 orðar þetta svona: 

 

„Mér fannst það ekki á þessum tíma, þeir voru mjög hjálplegir að koma og bæði kenna 

þegar við vorum að leggja af stað“. 
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Fyrirtækin sem viðmælendur 1 og 2 starfa hjá eru nokkuð stór. Innleiðingin snerti alla 

í fyrirtækinu þar sem allir komu til með að nota hugbúnaðinn en þegar kom að 

innleiðingunni sjálfri voru í báðum fyrirtækjum einungis viðmælendurnir og 

tölvudeildin sem sáu um innleiðinguna sjálfa með starfsmönnum fyrirtækisins AGR 

Dynamics.  

 

6.3 Aðferðir við innleiðingu 
 

Viðmælendur 1 og 2 voru sammála um að innleiðingin á AGR hafi gengið mjög vel hjá 

þeim þrátt fyrir að aðferðir og aðferðafræði hafi verið á skornum skammti hjá báðum 

fyrirtækjum. Viðmælandi 2 var mjög ánægður með ferlið og hversu hratt þeir náðu 

tökum á hugbúnaðinum. 

 

Viðmælandi 2 orðar þetta svona: 

 

„Bara mjög vel, við náðum að vinna vel með hugbúnaðinn og þar að leiðandi gert margt 

miklu betur. Hugbúnaðurinn hjálpaði okkur mikið með að plana innkaup og varð það 

sem við vildum ná fram“. Viðmælandi 1 kom með þá athugasemd að það hafði í raun 

vantað alla eftirfylgni eftir innleiðingu AGR. Viðmælandi 2 var einn í því að setja upp 

staðlað ferli og hefði viljað fá staðlað ferli fyrir innleiðinguna.  

 

Viðmælandi 1 orðar þetta svona: 

 

„Bara mjög vel eins og ég segi aðal ástæðan var útaf kerfinu sem við vorum 

með. Innleiðingin gekk nokkuð vel fyrir sig enda fólk að taka vel í þetta. Það 

sem mér fannst mest standa uppúr var að það vantaði eftirfylgni. Þar sem ég 

var nokkurn veginn ein í þessu var það ég sem setti upp ferlið (staðlað ferli) en 

spurning hvort það hefði mátt vera til staðar fyrir innleiðingu“.  

 

Þegar spurt var viðmælanda 3 hvort það ætti að segja einhvern ákveðinn tímaramma á 

innleiðingu breytinga segir hann að sum fyrirtæki breyta í rólegum skrefum á meðan 

önnur gera það hratt, meta þarf hverju sinni hvort henti betur í þeim bransa sem 

fyrirtækið er í en tímalína skiptir miklu mál, þá sér fólk hvernig á að gera þetta og skilur 
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betur afhverju á að gera þetta og hvenær þessi ákveðna breyting muni eiga sér stað og 

hvenær þetta verður tekið upp. 

 

Í fyrirtæki viðmælanda 1 voru áætlanir og ferlar settur upp meðan á ferlinu stóð og eftir 

innleiðingu AGR. Í fyrirtæki viðmælenda 2 voru hlutir eins og staðlaður ferla, tímalínur 

og fleira einfaldlega alltof lítið notað.  

 

Viðmælandi 2 orðar þetta svona:  

 

Skýr markmið voru hversu fljótt við gátum innleitt þetta, enginn fastur tími settur 

heldur var ákveðið að gera þetta á sem stystum tíma. Ástæðan fyrir þessu er 

mögulega sú að á þessum tíma var bara íslenska leiðin notuð sem er að gera 

allt sem fyrst á sem mestum hraða og sjá svo hvernig þetta gengur eða fer. Við 

íslendingar erum ekkert mikið í því að fara eftir því sem við þurfum að gera. 

 

Viðmælandi 3 var spurður að því hvað hann telur að innleiðing sem þessi eigi 

að taka langan tíma. Telur hann að það sem skipti mestu máli væri að setja fram 

skýr markmið, tímasettar áætlanir með t.d. tímalínu þannig að fólk viti við 

hverju á að búast, einnig þurfa stefnur fyrirtækisins að vera skýrar.  

 

Þó innleiðingin hafi snert alla í fyrirtækinu var 1 manneskja í hvoru fyrirtæki sem sáu 

að mestu um að koma upplýsingum til starfsmanna. Viðmælandi 1 sá um vörustjórnun 

í fyrirtækinu og varð það hennar verkefni að leiða þessa innleiðingu á meðan  

viðmælandi 2 var yfir innkaupadeild og sá innkaupadeildin um innleiðinguna sökum 

þess að innkaupadeildin var að fara nota AGR.  

 

Viðmælandi 3 var spurður að því afhverju það skipti máli að fá starfsfólk með sér í lið 

við innleiðingu breytinga.  

 

Viðmælandi 3 orðar þetta svona: 

 

 „Þú getur fengið starfsfólkið með þér í lið og innleitt þetta með þér og það getur 

verið drifkraftur breytinganna, því þau sjá að þetta skiptir í alvöru máli, þetta 

mun auðvelda mér vinnuna, þetta mun verða betra ég er til í þetta og hjálpa til 
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við að sannfæra aðra samstarfsmenn sem eru kannski ekki búin að sannfærast 

um að gera þetta. Ekkert atvinnuleysi á íslandi sem þýðir að það er samkeppni 

um starfsfólk þannig ef þú ert með óánægt starfsfólk er það bara farið. 

Starfsmannavelta er gríðarlega dýr fyrir fyrirtækið, þú vilt auðvitað halda 

starfsfólkinu og hvað þá besta starfsfólkinu, svona klaufaskapur getur bara 

orsakað það að fólk fer“. 

 

Almennt voru viðmælendur 1 og 2 ánægðir með þátttöku starfsmanna í sínu fyrirtæki 

enda var þessi hugbúnaðurinn tekinn í gagnið með það markmið að auðvelda starfsfólki 

vinnuna.  

 

6.4 Áskoranir við innleiðingu 
 

Viðmælendur 1 og 2 voru ekki með neina skoðun á því þegar höfundur spurði hvort 

þeim fyndist skipta máli að AGR hefði undirbúið starfsmenn fyrirtækisins fyrir 

innleiðinguna frekar en að setja það í hendur fyrirtækisins. Viðmælandi 3 var því 

spurður hvað honum finnst um það að AGR Dynamics setji það í hendur fyrirtæki að 

undirbúa starfsmenn frekar en að þeir gerðu það sjálfir áður en innleiðing hefst.  

 

Viðmælandi 3 orðar þetta svona:  

 

Fyrir þá gæti verið ákveðið tækifæri að selja eftirfylgni og ráðgjöf í kjölfarið, 

gæti verið uppsala eða krosssala hjá þeim. Erum líka með sérfræðinga sem 

halda í höndina á ykkur og innleitt með ykkur alla leið, þeir hugsa sennilega 

okei við erum búin að selja þjónustuna og þeir að taka við henni, en þá ættu 

hinir að spyrja, erum við reiðubúin að taka við henni. Það er þetta samspil 

þarna á milli, fyrirtækið kaupir einhverja vöru, hver í fyrirtækinu ætlar að sjá 

til þess að þetta verði tekið upp. Fólk bara hvað er í gangi, á ég að fara læra á 

eitthvað nýtt kerfi, hefði verið góð hugmynd að upplýsa fólkið með góðum 

fyrirvara? Já. Halda námskeið, minna þá á ávinninginn þannig að fólk viti að 

þetta standi fyrir dyrum, fólkið búið að fá þjálfun og fara á námskeið, þetta er 

miklu auðveldari transition (umskipti) á breytingunum. Fólk hugsar kannski en 

eitt kerfið, ég er búin að vinna þetta svona í mörg ár og það gengur fínt þannig 

ég nenni ekki þessu bulli, kann ekkert á þetta kerfi. Seljandi getur einnig séð 
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tækifæri í því að selja ákveðna ráðgjöf og eftirfylgni, til langstíma getur það 

hugsað jújú erum búin að selja x vöru til x margra fyrirtækja, fólk er ekki að 

nota hana, getur verið gott kerfi en ef fólk kann ekki að nota það er það ekki 

notað.  

 

Aðspurðir að því hvernig fyrirtækjamenning innan fyrirtækjanna hafi verið voru 

viðmælendur 1 og 2 báðir sammála því að fyrirtækjamenningin bæði fyrir og eftir 

innleiðingu AGR hafi verið mjög góð.  

 

Innleiðingin á hugbúnaðinum AGR gekk mjög vek í báðum fyrirtækjum þrátt fyrir að 

nokkrir hnökrar hafi komið í ferlinu en ekkert sem fyrirtækinu voru ekki búin að gera 

ráð fyrir.  

 

Viðmælandi 3 var spurður að því hvernig stjórnendur fyrirtækja geta komið í veg fyrir 

áskoranir við innleiðingu breytinga. Telur hann það skipta miklu máli að hafa skýr 

markmið. Bestu líkurnr eru að brjóta þetta niður í smærri verkefni og í raun bara beita 

verkefnastjórnun.  

 

Viðmælandi 3 orðar þetta svona: 

 

Vera með nákvæmlega hvenær og hvað á að byrja og hvenær næsta tekur við 

og hvað kemur svo í framhaldinu, vera með þessa skýru sýn en það eykur traust 

starfsmanna á stjórnendum ef þau sjá að viðkomandi er með skýra framtíðarsýn 

og hvernig á að gera þetta, búið að sjá fyrir sér stóru myndina, ef stjórnendur 

eða aðrir sem koma að fyrirtækinu eru ekki með það hversu líklegt er þá að 

aðrir starfsmenn treysti stjórnendum. Þeir eru með ákveðna sýn og vita 

nákvæmlega hvað þeir eru að gera og það eykur traustið á þeim“.  

 

Innleiðingin tók sirka ár hjá fyrirtækjum viðmælenda 1 og 2 og gekk hún nokkuð hratt 

og vel fyrir sig. 
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6.5 Lærdómsferlið 

 

Innleiðingarferlið hjá báðum fyrirtækjum er lokið en hægt er að segja að ávallt er hægt 

að læra meira og meira á hugbúnaðinn. Tíminn sem ferlið tók var ekki langur en miðað 

við upplýsingar höfundar eru starfsmenn en að prófa sig áfram.  

 

hvað varðar að haga innleiðingunni á annan hátt var um tvenn svör að ræða,  

viðmælandi 1 hefði viljað fá meiri eftirfylgni og báðir aðilar voru sammála um að 

staðlaðir ferlar hefðu mátt vera til fyrir innleiðingu. Viðmælandi 3 var spurður að því 

hvort hann telji það raunhæft að einungis ein manneskja væri valin til að fræða alla hina 

starfsmennina um búnaðinn og þær breytingar sem framundan voru, viðmælendur voru 

að kenna á búnaðinn á sama tíma og þau voru að læra á hann.  

 

Viðmælandi 3 orðar þetta svona: 

 

„Fer algjörlega eftir umfangi og eðli breytinga, eftir stærð fyrirtækis og um 

hvað ræðir. Oftar en ekki er þetta stjórnandi sem er látinn gera þetta eða í stærri 

fyrirtækjum er starfsmannasvið látið gera þetta. Það er kannski ekki klippt og 

skorið í þessu, ef þetta er lítið og fámennt þá getur vel verið að nóg sé að einn 

aðili sé að gera það, lykilatriði er að það sé réttur aðili, aðili sem hefur þekkingu 

og reynslu og kunnáttu til þess að gera þetta. Átti sig á mikilvæginu í 

breytingastjórnun og hvaða áhrif hún hefur til þess að geta gefið fólki hlutdeild 

og upplýst það um afhverju er verið að gera þetta og slíkt. Í 600manna fyrirtæki 

tel ég það óraunhæft að einn aðili ætti að sjá um þetta allt, þar sem það segir 

sig sjálft að ef viðkomandi færi eftir því sem við erum að tala um, upplýsa fólkið 

og gefa þeim hlutdeild, hafa þá kannski vinnustofur, fundi og upplýsingafundi 

og annað slíkt, það tekur gríðarlegan tíma og kostar fullt, en hver er 

fjárfestingin á móti. Er þetta sokkinn kostnaður við það að eyða tíma í þetta eða 

ætlaru að fjárfesta í því að fá fólkið með þér, það þarf allt að gerast núna, erum 

mjög léleg í áætlanagerð, erum alltaf í núinu og alltaf að bregðast við einhverju 

ástandi í stað þess að vera með einhverja framtíðarsýn, hvert ætlum við að fara, 

hvernig og hvenær, setjum tímaramma t.d. 1 ár þá höfum við 1 ár í þessar 

breytingar. Farsælar breytingar fara aldrei í gegn nema allir séu on board 

þannig ef þeir eru allir til í þetta millistjórnendur og átta sig á mikilvæginu, 
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hvers vegna er verið að fara í þessa vegferð þá geturu gefið þeim hlutdeild í því, 

þá er það í raun á þeirra ábyrgð að tala við sitt svið og sýna deild. Ef innleiðing 

breytinga klikkar þá tapa allir. Æskilegt er að þetta sé gert með faglegri hætti 

og með fleirum aðilum því einn aðili kemst aldrei yfir þetta.   

 

Fyrirtækið AGR er með námskeið fyrir starfsmennina, fólk fékk handbækur og hafa 

þeir verið að bjóða á námskeið reglulega þegar uppfærslur á búnaðinum eiga sér stað 

en það er á ábyrgð einstaklinga að sækjast eftir því þar sem þeir eru ekki að bjóða fólki 

uppá að mæta á fyrra bragði.  

 

Viðmælandi 3 var spurður að því hvort það væri sérstök þjálfun og fræðsla sem hann 

mælir með.  

 

Viðmælandi 3 orðar þetta svona: 

 

Hvert og eitt tilvik er alltaf sértækt, breytingar geta verið stórar og litlar. Ef við 

tölum um svona dæmi, þá fer það eftir fjölda starfsmanna, eðli deilda, eðli 

fyrirtækis, hvað um ræðir. Ekki til neitt universal um það, meta þarf í hvert og 

eitt skipti hvernig það er. Oft er nóg að upplýsa fólk með góðum fyrirvara, halda 

deildarfund, lykilatriði er að upplýsa, fólk kallar á eftir því í öllum fyrirtækjum 

er betra upplýsingaflæði. Gefa þeim einhvern tíma, okei við erum á þessari 

vegferð, þetta er það sem við ætlum að gera, þetta er það sem stendur okkur til 

boða, hvað finnst ykkur þetta? Þið eruð að vinna í þessu dags daglega, hafiði 

heyrt um eitthvað annað sem væri sennilega betra, haldiði að þetta nýtist ykkur, 

er þetta of mörg skref eða er þetta bara einhver vitleysa. Tala við fólkið, jafnvel 

bara á einhverjum starfsmannafundi. Hægt er að taka þetta lengra og vera með 

vinnustofur, þá ferðu dýpra í þetta og gefa fólkinu en meiri hlutdeild, ert að 

hlusta þar sem þú tekur þetta í minni hópum, hver og einn þarf að leggja eitthvað 

til málanna, hann þarf að tjá sig um eitthvað, koma frá sér einhverri skoðun. 

Þarna færðu ótrúlega dýrmætar upplýsingar um hverjar áskorarnar eru hjá 

fólkinu, er þetta kerfi sem hentar eða aðferð sem hentar eða hentar ekki.  

 

Þegar kom að því að spyrja um hvort það hefði haft áhrif á innleiðinguna ef það hefðu 

verið til ákveðnir ferlar hjá AGR voru viðmælendur 1 og 2 sammála því að það hefði 
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vissulega hjálpað til ásamt því að það væri sett upp skýrari markmið og án efa hjálpað 

til að hafa staðlað ferli.  

 

Viðmælandi 3 var spurður að því hvað hann telji að vanti oft uppá hjá fyrirtækjum í að 

undirbúa starfsmenn sína fyrir innleiðingu breytinga. Telur hann það vera krafa hjá 

stjórnendum og leiðtogum að þekkja sitt fólk og hversu mikinn tíma þeir þurfa að vinna 

með hverjum og einum.  

 

Viðmælandi 3 orðar þetta svona: 

 

Hversu mikinn tíma þarf ég að vinna með þér til þess að gefa þér hlutdeild, 

útskýra fyrir þér og upplýsa þig um ástæður þessara breytinga, hversu miklar 

eða litlar þær eru, ég kannski veit að ég þarf að tala mikið og rosalega lengi við 

þig svona að selja þér hugmyndina og fá þig til að vera on board svo er ég 

kannski með annan starfsmann við hliðiná þér sem ég veit að það skiptir engu 

máli, ætlum að gera þetta og þetta, já ekkert mál.  

 

Viðmælendur 1 og 2 voru nokkuð sammála í svörum í viðtölum höfundar. 

 

Viðmælandi 3 vildi bæta eftirfarandi við, orðar hann þetta svona: 

 

„Miklar eða stórar breytingar í fyrirtækjum sem hafa áhrif á mjög margar eins 

og t.d. tækni, getur myndast mjög mikil átök og það getur bara allt sprungið, 

þarft að vera mjög meðvitaður sem stjórnandi að breytingar snúast um fólk, það 

er alltaf fólk og persónuleikendur á bakvið þetta sem hefur áhrif á alla bara 

mismikið, hvað getur þú gert til að auka líkurnar á að þetta takist vel og að fólk 

sé sátt eða sáttara. Það er aldrei þannig að þú getur unnið þá alla, alltaf einhver 

sem streitist á móti eða verður pirraður. Virkjaður starfsfólkið og gefðu því 

hlutdeild því það eykur líkurnar á farsælli árangri á innleiðingu breytinga“.  
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7. Niðurstöður rannsóknar 
 

Þessum kafla er skipt niður eftir þemum líkt og gert er í kaflanum á undan. Þemun 

eru: undirbúningur innleiðingarferilsins, upplifun starfsfólks, aðferðir við innleiðingu, 

áskoranir við innleiðingu og lærdómsferlið. Leitast verður eftir að svara hverju þema 

fyrir sig með fræðilega umfjöllun til hliðsjónar.  

 

7.1 Undirbúningur innleiðingarferilsins 
 

Ef undirbúningur innleiðingu AGR er skoðað virðist sem farið hafi eftir flestu þegar 

ná á farsælli innleiðingu breytinga. Má þarf nefna að viðmælendur 1 og 2 voru 

sammála því að þau hafi verið upplýst um þörfina fyrir innleiðingu AGR en munurinn 

á þeim fyrirtækjum var sá að viðmælandi 2 var kallaður á fund þar sem kynnt voru 

fyrir honum tölfræðileg gögn sem styðjast við ákvörðun stjórnenda en ásamt því var 

honum sýnt hvað þau gætu gert betur með nýja kerfinu.  

 

Í 8 þrepa módeli Kotter´s (1996) var fyrsta þrep að skynja þörfina fyrir breytingum og 

selja starfsmönnum fyrirtækjanna þörfina, með þessu er möguleg andstaða 

starfsmanna minnkuð. Miðað við módel Kotter´s samræmist svar viðmælenda 3 

hversu mikilvægt það er að upplýsa starfsmenn um þörfina fyrir breytingum þar sem 

það á til að gleymast og andstaða myndast þá á meða starfsmanna og breytingarnar 

verða erfiðari.  

 

Margar ástæður geta verið fyrir breytingum eins og nefnt er í bókinni Organizational 

Change: Perspectives on theory and Practice en ástæða beggja fyrirtækja var sú að 

núverandi forrit var ekki að uppfylla þær kröfur sem voru til staðar og var því ákveðið 

af stjórnendum fyrirtækja að innleiða AGR. 

 

Viðmælandi 3 telur það algjört lykilatriði að starfsfólk sé með í breytingum með því 

að gefa þeim hlutdeild og leyfa þeim að hafa áhrif ertu að koma í veg fyrir mögulega 

andstöðu gegn breytingunum en þessu eru margir fræðimenn sammála. Samkvæmt 

Fischer (2005) verður að tryggja að við missum ekki af einstaklingum í ferlinu og að 

það sé lögð áhersla á það sem breytingin þýðir fyrir hvern og einn einstakling, 
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fyrirtæki þurfa því að vera vakandi fyrir hverjum og einum einstaklingi innan 

fyrirtækisins.  

 

Hjá fyrirtæki viðmælanda 2 mætti líkja aðferðum þeirra við 8 þrepa módel Kotter´s 

(1996). Stjórnendur fyrirtækisins skynjuðu þörfina á breytingum og miðluðu henni til 

starfsmanna, með því að sýna viðmælanda töluleg gögn og hvernig hugbúnaðurinn 

gæti gert betur en það sem var verið að nota voru þeir að selja starfsmönnum sínum 

þörfina og þannig minnka möguleikann á andstöðu meðal þeirra.  

 

Til eru margar aðferðir, líkön og módel sem hægt er að styðjast við til þess að 

innleiðingin verði farsælli og taki þar að leiðandi minna á fyrirtækin, má þar nefna 8 

þrepa módel Kotter´s, ADKAR líkanið og fleira.  

 

 

7.2 Upplifun starfsfólks 
 

Greining viðtala leiddi í ljós að þegar kom að innleiðingu AGR voru viðmælendur 1 

og 2 almennt mjög ánægðir með ferlið. Viðbrögð starfsmanna var góð hjá báðum 

fyrirtækjum en telja viðmælendur 1 og 2 að það hafi hjálpað mikið til að þetta var gert 

til að auðvelda fólki vinnu og þar sem núverandi forrit voru ekki að gera sitt. Jákvæð 

viðbrögð voru því það sem einkenndi innleiðingu AGR í báðum fyrirtækjum.  

 

Eins og nefnt er í kafla 3.1 samkvæmt Crane vill oft gleymast einn áhrifmesti 

þátturinn í breytingum, náttúruleg og tilfinningaleg viðbrögð einstaklinga þegar 

hlutirnir eru að breytast. Ef einstaklingar streitast á móti breytingunum eða finna leiðir 

til að skemma fyrir eru miklar líkur á að breytingarnar verði ekki (Crane, 2007). 

Samræmist þetta var svar viðmælenda 3 þar sem hann telur að almennt sé ekki hægt 

að vita fyrirfram viðbrögð fólkst við breytingum.  

 

Eftir því sem fyrirtæki undirbúa starfsmenn sína betur því meiri líkur eru á að engin 

andstaða verði fyrir breytingunum (Sirkin, Keenan, & Jackson, 2005) .Engin andstaða 

var til staðar í fyrirtækjum viðmælenda 1 og 2 sem er mjög gott.  
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Margar ástæður geta verið fyrir því að mótstaða myndist við breytingar og eru til 

leiðir til þess að koma í veg fyrir mótstöðu (Bridges, 2009). Hægt er að líkja svari 

viðmælanda 3 við hugmyndir Bridges þegar kemur að leiðum til þess að minnka 

andstöðu starfsmanna við breytingum.  

 

Innleiðingar breytinga geta verið erfiðar en samt sem áður tekist vel ef staðið er rétt að 

hlutunum, viðmælendur 1 og 2 voru nokkuð sáttir með innleiðinguna í heildina þrátt 

fyrir að viðmælanda 1 hafi fundist fyrirtækið AGR setja þetta svolítið í hendur 

viðmælandans að kenna sínu fólki. 

 

7.3 Aðferðir við innleiðingu 
 

Greining viðtala leiddi í ljós þegar kom að innleiðingunni voru viðmælendur 1 og 2 

sammála um það að innleiðingin gekk vel hjá þeim en segja þau frá að aðferðir og 

aðferðafræði hafi samt sem áður verið af skornum skammti. Viðmælandi 1 hefði viljað 

fá eftirfylgni frá fyrirtækinu AGR og viðmælandi 2 hefði viljað hafa ákveðið staðlað 

ferli til að fara eftir sem hefði mögulega auðveldað innleiðinguna örlítið betur.  

 

Í fyrirtæki viðmælanda 1 voru áætlanir og ferlar settir upp meðan á innleiðingunni stóð 

og eftir innleiðinguna. Viðmælanda 2 þótti honum því verr og miður að lítið hafi verið 

um ferla og tímalínur hjá hans fyrirtæki. Viðmælandi orðar svo: Sökum okkar „íslensku 

menningar“ að allt þurfi að gerast hratt og sem fyrst eru breytingar oft gerðar á sem 

stystum tíma.   

 

Í kafla 2.3.3 er sett fram líkan Bridges og fjallar það um stjórnun breytinga. Hægt er að 

taka svar viðmælanda 3 þegar hann var spurður að því afhverju það skiptir máli að fá 

starfsmenn með sér í lið. Samkvæmt Bridges fer fólk í gegnum stigin þrjú á sínum 

hraða, þeir sem eru ánægðir með breytinguna fara líklega á stig þrjú fljótt en aðrir munu 

sitja á stigi eitt eða tvö 

 

7.4 Áskoranir við innleiðingu 
 
Greining viðtala leiddi í ljós að báðir viðmælendur höfðu í raun enga skoðun á því 

þegar höfundur spurð hvort þeim hefði fundist skipta máli að AGR hefði undirbúið 

starfsmenn fyrirtækisins fyrir innleiðinguna frekar en að setja það í hendur 
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fyrirtækisins. Höfundur spurðist fyrir um svar frá sérfræðingi og taldi hann það vera 

mjög misjafnt eftir fyrirtækjum. Taldi hann það vera kjörið tækifæri fyrir AGR að 

selja eftirfylgni og ráðgjöf í lok innleiðingar.  

 

Fyrirtækjamenning getur verið misjöfn innan fyrirtækja en báðir viðmælendur voru 

sammála um að fyrirtækjamenning bæði fyrir og eftir innleiðingu í þeirra fyrirtækjum 

hafi verið mjög góð. Innleiðing AGR gekk mjög vel í báðum fyrirtækjum þrátt fyrir 

að nokkrir hnökrar hafi komið í ferlinu en það var ekkert sem fyrirtækin voru ekki 

búin að gera ráð fyrir.  

 

Í öllum breytingum sama hversu stórar eða smáar þær eru geta alltaf áskoranir komið 

upp, hvernig er unnið úr þeim áskorunum er það sem skiptir mestu máli. 

Sérfræðingurinn var spurður að því hvernig hægt sé að koma í veg fyrir áskoranir og 

taldi hann skýr markmið vera það sem stendur helst uppúr.  Í kafla 2.6 tala  Nitin og 

Beer að þeirra reynsla sé að ástæðan fyrir flestum  mistökum sé sú að þegar drífa á 

breytingar áfram eiga stjórnendur til að enda með alltof mikið af verkefnum sem þeir 

ráða ekki við. Þeir missa áherslur og treysta of mikið á ráðleggingar sem þeir finna á 

prenti og á netinu sem fjalla um afhverju fyrirtæki ættu að breyta, hverju þeir ættu að 

reyna ná fram og hvernig þeir ættu að gera það. Til að bæta líkurnar á að ná árangri og 

draga úr mannaflaþörfinni er mikilvægt að stjórnendur skilji eðli og ferli breytinga 

fyrirtækja betur (Beer & Nohria, 2000). 

 

Enginn tímarammi var settur á innleiðing AGR en innleiðingin tók um ár hjá báðum 

fyrirtækjum, segja má að þetta hafi gengið nokkuð hratt og vel fyrir sig hjá báðum 

fyrirtækjum.  

 

7.5 Lærdómsferlið  
 

Greining viðtala leiddi í ljós að hvað varðar innleiðinguna var um tvenn svör að ræða,  

viðmælandi 1 hefði viljað fá meiri eftirfylgni og viðmælendur 1 og 2 voru sammála 

um að staðlaðir ferla hefði mátt vera til fyrir innleiðingu. Ef staðlaðir ferlar hefðu 

verið til staðar hefði innleiðingin gengið örlítið betur fyrir sig.  
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Innleiðingarferlinu er lokið hjá báðum fyrirtækjum en telja viðmælendur sig ennþá 

vera að læra meira og meira á hugbúnaðinn. Viðmælendur 1 og 2 voru sammála því 

að það hefði vissulega hjálpað þeim ef staðlaðir ferlar hefðu verið til fyrir innleiðingu 

ásamt því að það hefði verið sett upp skýrari markmikið.  

Samkvæmt Hiatt og Creasey (2003) eru flestar kenningar og líkön sem notuð eru á 

sviði breytingastjórnunar í formi ferla eða skrefa. Stjórnendur geta notað 

kenningarnar, líkönin og ferlin sem verkfæri til að stýra breytingaferlinu þannig að 

innleið breytinganna verði sem árangursríkust (Hiatt & Creasey, 2003). 

 

Höfundi þótti áhugavert að vita að einungis einn starfsmaður fyrirtækja viðmælenda 1 

og 2 væri valin til að fræða alla hina starfsmennina um hugbúnaðinn og þær 

breytingar sem framundan voru ásamt því að sá aðili var sjálfur að læra á 

hugbúnaðinn á sama tíma. Samkvæmt viðmælanda 3 telur hann að það fari algjörlega 

eftir umfangi og eðli breytinga, stærð fyrirtækisins og um hvað ræður en í stórum 

fyrirtækjum telur hann það ekki raunhæft. Samkvæmt 5 skrefi í 8 þrepa módeli 

Kotter´s (1996) skiptir máli að virkja alla starfsmenn til aðgerða. Eftir að 

framtíðarsýninni hefur verið miðlað væri næsta skref að virkja sem flesta til þátttöku.  

 

Viðmælandi 3 var beðinn að mæla með þjálfun, fræðslu og stuðning við starfsmenn 

þegar verið er að innleiða breytingar. Hann telur að hvert og eitt tilvik sé sérstakt en 

oft er nóg að upplýsa starfsmenn með góðum fyrirvara og halda deildarfundi. 

Samkvæmt ADKAR líkani Hiatt snýst þriðja þrepið þekking um að upplýsa, þjálfa og 

mennta einstaklinga. Telur Hiatt að þekking innihaldi upplýsingar um hegðun, ferli, 

tæki, kerfi, hæfni, verklag og reglur sem nauðsynleg eru til að innleiða breytingar 

(Hiatt J. M., 2006). 

 

8. Umræða  
 

Niðurstöður rannsóknar sýna að innleiðing á hugbúnaðinum AGR hefur hingað til 

gengið nokkuð hratt og vel fyrir sig. Ef skoðaðar eru kenningar, líkön og aðferðir 

breytingastjórnunar eru þær aðferðir sama og ekkert notaðar. Sýna niðurstöður að leggja 

þarf áherslu á mikilvægi fræðslu og þjálfunar og hversu nauðsynlegt er að hún eigi sér 

stað snemma í innleiðingarferlinu. 
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Í ritgerð þessari var að rannsakað innleiðingu á hugbúnaðinum AGR í tengslum við 

breytingastjórnun. Fjallað var almennt um breytingastjórnun og þætti innan 

breytingastjórnunar á fræðilegan hátt. Sett var fram rannsóknarspurning og tekin voru 

2 viðtöl við starfsmenn tveggja fyrirtækja sem innleitt hafa hugbúnaðinn AGR og voru 

þeir viðmælendur þar fremstir í flokki. Tekið var einnig viðtal við sérfræðing í 

breytingastjórnun til að fá hans álit á breytingum almennt séð.  

 

Markmið rannsóknar var að koma með með hugmyndir að efni sem fyrirtækið AGR 

dynamics gæti mögulega notað til að gera handbók sem myndi undirbúa fyrirtæki þegar 

kemur að innleiðingu hugbúnaðarins AGR. Ekki er um neina staðlaða ferla að ræða 

heldur einungis hugmyndir að aðferðum og líkönum sem hægt væri að taka saman og 

setja í handbók sem gerðu fyrirtækjum sem væru með í huga að innleiða hugbúnaðinn 

AGR mögulega auðveldara fyrir að undirbúa starfsmenn sína fyrir breytingarnar.  

 

þegar verið er að innleiða breytingar sem þessar er mikilvægt að markmið og 

mælanlegur árangur sé til staðar. Að setja upp ákveðnar verkefnatöflur sem eru 

sýnilegar starfsmönnum gæti orðið til þess að starfsmenn verði meðvitaðri um stöðu 

mála hverju sinni. Á þessar verkefnatöflur væru markmið og mælingar settar upp af 

starfsmönnum sem sýna núverandi stöðu, núverandi vandamál og þau verkefni sem 

leyst hafa verið. Festa þarf niður fundi með reglulegu millibili en hversu oft er fundað 

gæti farið eftir hverju fyrirtæki fyrir sig. Með þessu fá starfsmenn tækifæri til að koma 

hugmyndum á framfæri til stjórnenda og er þetta kjörið tækifæri til að koma með 

stöðugar umbætur sem og að stjórnendur fá þarna tækifæri til að fylgjast með 

starfseminni. Verkefnatöflur eru mikið notaðar í aðferðum straumlínustjórnunar.  

 

Í undirkafla verða dregnar saman niðurstöður rannsóknar og þær settar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun og svarað verður rannsóknarspurningu ritgerðar.  
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8.1 Samantekt á niðurstöðum 
 

Að mati höfundar sýndu niðurstöður rannsóknar að innleiðingarferli breytinga hjá 

báðum fyrirtækjum séu ekki í takti við þær kenningar breytingastjórnunar sem höfundur 

leggur upp með. Starfsmenn beggja fyrirtækja voru báðir upplýstir en seinni 

viðmælandi fékk þó meiri upplýsingar en sá fyrri, báðir viðmælendur gerðu sér grein 

fyrir þörfinni, góð þátttaka var til staðar í báðum fyrirtækjum en miðlun framtíðarsýnar, 

ferlar og eftirfylgni nokkuð ábótavant.  

  

Þegar kemur að ADKAR líkaninu myndi þátttakendur rannsóknar fara nokkuð 

örugglega í gegnum flest allar breytingarnar þar sem skilningur var til staðar meðal 

viðmælenda, viljinn til að taka þátt var til staðar og viljinn til að viðhalda breytingunum 

var til staðar. Þegar kemur að getu til að framkvæma breytingarnar er höfundur ekki 

nógu viss um að það sé til staðar sökum greiningu á viðtölum, kemur svo þekkingin inn 

og spurning hvort þekkingin hafi verið nógu mikil. Þarna geta bæði stjórnendur 

fyrirtækjanna beggja sem og AGR Dynamics gert betur og skerpt á þeim tvem atriðum 

sem höfundur ritgerðar telur að viðmælendur uppfylli ekki miðað við niðurstöður 

ritgerðar.  

 

Viðmælendur ættu vel að geta unnið eftir þriggja þrepa módeli Lewins þar sem 

samskipti innan fyrirtækjanna er góð og starfsumhverfið móttækilegt. Starfsmenn voru 

almennt mjög opnir fyrir nýjum hugmyndum á breytingum og var starfsandinn því mjög 

góður og fyrirtækjamenningin einnig. Þegar kom að þriggja þrepa módeli Bridges ættu 

viðmælendur og fyrirtæki þeirra einnig að geta unnið eftir því sökum þess sem höfundur 

nefnir hér fyrir ofan varðandi módel Lewins. Í raun var aldrei nein óvissa til staðar og 

gengur módel Bridges út á það.  

 

Höfundur setur fram 8 þrepa módel Kotter´s sem dæmi um það sem gæti farið í handbók 

AGR Dynamics.  

Kotter (1996) setur fram árið 1996 8 þrepa módel til árangursríkrar breytingastjórnunar. 

Höfundur telur að 8 þrepa módel Kotter´s myndi nýtast vel í innleiðingu breytinga.  



 
 

50 
 

Fyrst þarf að skynja þörf fyrir breytingar, þá þurfa 

fyrirtæki að spyrja sig spurningar afhverju þurfum 

við að breyta og hvað getum við gert til þess að 

kynna þörfina fyrir starfsmönnum okkar. Stjórnendur 

þurfa að selja starfsmönnum sínum breytingarnar og 

er því tilvalið að sett séu upp ákveðin markmið og 

töluleg gögn yfir það hvað myndi gerast ef 

hugbúnaðurinn yrði innleiddur. Þegar sett hafa verið 

upp  markmið og þessi tölulegu gögn væri 

starfsmannafundur næst á dagskrá þar sem þetta er 

tekið fyrir. Á fundinum er mikilvægt að starfsmenn 

fái að vera með og það sé hlustað á þeirra hugmyndir, 

með þessu ertu að gefa þeim hlutdeild og koma í veg 

fyrir andstöðu meðal starfsfólks.  

 

Næsta skref væri að setja saman hóp sem drífur 

breytingarnar áfram. Þetta þrep fjallar um 

áætlanagerð og skipulagningu. Valinn er einn aðili 

sem er leiðtogi breytinganna og fær fólk með sér, 

skiptir því mjög miklu máli hver það er sem er í 

framlínunni og þurfa fyrirtæki að skoða vel hver það 

er sem verður fyrir valinu.  

 

Höfundur telur þriðja og fjórða skrefið vera einkar mikilvægt. Þá þarf að koma upp 

framtíðarsýn og miðla henni til starfsmanna. Framtíðarsýnin þarf að vera fyrir næstu 

10-30 árin ásamt því að vera ögrandi þrátt fyrir að vera raunhæf mynd af framtíðinni. 

Framtíðarsýnin þarf að innihalda langtíma markmið, vera skýr og þarf að skilgreina vel 

í hvaða átt fyrirtækið ætlar sér að fara. Eftir því sem framtíðarsýnin er betur sett upp því 

meiri líkur eru á því að komið sé í veg fyrir andstöðu starfsmanna.  Með 

framtíðarsýninni ertu að selja starfsmönnum þínum hugmyndina og fá það með þér í 

lið. Passa þarf að starfsmenn öðlist sama skilning á markmiðunum og hvert eigi að 

stefna, með því að koma í veg fyrir misskilning ertu að koma í veg fyrir að andstaða 

myndist meðal starfsmanna og þeir séu frekar fylgjandi breytingunum.  
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Til að framtíðarsýnin verði að veruleika þarf að virkja alla sem koma að breytingunum 

og eyða þarf út öllum hindrunum eins auðið og hægt er til að koma í veg fyrir andstöðu. 

Þegar kemur að breytingum sama hvernig þær eru geta alltaf komið upp hindranir en 

hvernig fyrirtæki vinna úr þeim er það sem skiptir máli.  

 

Sjötta skrefið er svipað og þriðja skrefið, það fjallar um áætlana gerð og skipulagningu. 

Til að starfsmönnum finnist það vera gera eitthvað rétt er mikilvægt að búnir séu til 

ákveðnir áfangasigrar. Með því ertu að auka á vinnugleði starfsfólksins í ferlinu og sem 

og að sýna þann árangur sem hefur náðst. Á þessu stigi er gott fyrir breytingateymið að 

stoppa við og fara yfir það sem náðst hefur, þarf einhverju að breyta eða getum við 

haldið áfram á þessari braut.  

 

Á sjöunda skrefi hefur náðst ákveðinn árangur í breytingunum og verður því að nýta 

ávinninginn til en meiri breytinga. Gott væri fyrir stjórnendur fyrirtækjanna að halda 

stöðufund og sýna fram á áunninn árangur og passa verður að gleðjast verður yfir því 

sem náðst hefur þrátt fyrir að ferlið sé ekki búið. Þrýsta þarf að ekki sé gefist upp og að 

haldið sé áfram að ná góðum árangri eins og gert var í upphafi breytinganna.  

 

Í síðasta skrefinu eða áttunda skrefinu verður að passa að halda nýju aðferðunum til 

haga þar sem vinnustaðamenningin er lengi að þróast eftir að breytt atferli hefur verið 

tekið upp hjá einstaklingum. Hérna verða fyrirtæki að passa að ekki verði farið í sama 

farið aftur.  

 
Svar við rannsóknarspurningunni „Hver er helsta leiðin til árangurs við innleiðingu 

breytinga“, er að til eru margar leiðir til að ná fram árangursríkri innleiðingu breytinga. 

Höfundur telur það því verr og miður að fyrirtæki séu ekki að nota þau hjálpartæki sem 

í boði eru við innleiðingu breytinga sem þessa. Það sem skiptir mestu máli er að 

starfsmenn séu upplýstir um þörfina fyrir breytingum og þeim gefið hlutdeild í 

breytingunum. Með því að gefa þeim hlutdeild ertu að koma í veg fyrir mögulega 

andstöðu meðals starfsfólks, ef mikil andstaða er til staðar getur það orðið til þess að 

breytingarnar verði erfiðari en þær ættu að vera. Hægt er að fá utanaðkomandi hjálp frá 

fyrirtækjum sem sérhæfa sig í innleiðingu á breytingum. Til eru margar aðferðir og 

líkön sem geta hjálpað til við innleiðingu breytinga. 
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9. Lokaorð 
 

Í þessari rannsókn  hefur verið fjallað um breytingastjórnun og tenging hennar við 

innleiðingu á hugbúnaðinum AGR.  

Eigindleg aðferðafræði var beitt við þessa rannsókn og voru tekin viðtöl við 

starfsmenn tveggja fyrirtækja sem innleitt hafa AGR, annar aðilinn vann við 

vörustjórnun og hinn var yfir innkaupadeild fyrirtækisins. Viðmælandi 3 er kennari og 

kennir breytingastjórnun sem og að hafa verið ráðgjafi innan fyrirtækja sem hafa verið 

að innleiða breytingar. Vinnan við ritgerðina var mjög krefjandi fyrir höfund en einnig 

lærdómsrík. Höfundur lærði mikið við rannsóknina og er fullur af fróðleik eftir 

vinnuna.  

 

Þegar innleiða á breytingar í fyrirtækjum er engin ein rétt leið. Til eru margar aðferðir, 

líkön og kenningar sem fyrirtæki geta nýtt sér með því að hafa til hliðsjónar þegar 

innleiða á breytingar. Innleiðing á breytingum er ekki einfalt ferli og auðvelt er fyrir 

stjórnendur að misstíga sig.  

 

Þegar kemur að innleiðingu breytinga er það oftast innleiðingin sjálf sem oftast nær 

klikkar hjá fyrirtækjum. Mikilvægt er að vanda til verka og gefa sér þann tíma sem 

þarf til við innleiðingar breytinga.  
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Viðaukar 

 

Viðauki 1 – Póstur til mögulegra viðmælendur 
 

Kæri viðtakandi. 

Ég heiti Kolbrún Líndal Guðjónsdóttir og ég er að skrifa lokaverkefnið mitt í viðskiptafræði 

við háskólann á Bifröst.  

Í verkefni mínu mun ég fjalla um breytingastjórnun og innleiðingu á hugbúnaðinum AGR undir 

leiðsögn Brynjars Þórs Þorsteinssonar aðjúnkt.  

Markmið ritgerðarinnar er að tengja saman áhrif breytinga á starfsfólk, hvernig stjórnendur 

takast á við innleiðingu AGR ásamt því að kanna hvernig innleiðingin gekk fyrir sig í heildina. 

Niðurstaða ritgerðar verður til þess að hægt verði að koma með hugmyndir hvernig megi 

undirbúa bæði stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja betur fyrir breytingar eins og þessar.  

Þar sem hluti af öflun gagna þessarar ritgerðar fer fram í viðtölum þætti mér vænt um að ef þú 

hefur tíma til að fá mig í heimsókn og taka við þig viðtal sem tekur um það bil 30 til  60 mínútur.  

Fyllstu trúnaðar verður gætt við úrvinnslu þessarar rannsóknar.  

 
 
 

Viðauki 2 – Kynning í viðtali 
Viðtal 

Ég vilja byrja á því að þakka þér kærlega fyrir að hitta mig hérna í dag. Ég heiti Kolbrún Líndal, 

ég nem nám við háskólann á Bifröst og er að skrifa BS ritgerð um innleiðingu á AGR. Mér 

langar að spyrja þig nokkurra spurninga varðandi innleiðingu AGR hjá þínu fyrirtæki en það 

er ástæða veru okkar hér í dag.  

Viðtalið ætti að taka um 30-60 mínútur. Ef leyfi er fyrir því myndi ég vilja fá að taka viðtalið 

upp en vil ég árétta að það er einungis fyrir höfund ritgerðar að hlusta á.  
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Það sem þú segir hér í dag verður farið með sem trúnaðarmál og ber þér ekki skylda til að tala 

um neitt sem þú telur ekki vera í lagi.  

Einhverjar spurningar varðandi það sem ég var að útskýra? 

Vilt þú taka þátt í þessu viðtali? 

 

 

___________________________________________________________________ 

Viðmælandi og dagsetning 

 
 

Viðauki 3 – Spurningalisti fyrir viðmælendur 1 og 2 
 

Spurningar: 

1. Voru starfsmenn upplýstir um þörfina fyrir innleiðingunni? 

2. Hver voru viðbrögð starfsmanna við breytingunum? 

3. Hvernig fannst þér innleiðingin hafa gengið, hvað telur þú að hefði mátt fara betur? 

4. Hvernig fannst þér viðhorf starfsmanna til þessara breytinga og telur þú að eitthvað 

hefði geta verið gert til að breyta viðhorfi starfsmannanna, hvað þá? 

5. Fannstu fyrir andstöðu á innleiðingunni? Ef svo var urðu einhverjar afleiðingar af 

völdum innleiðingar tengt starfsmönnum? 

6. Voru sett fram skýr markmið, tímasettar áætlanir og skýr stefna hjá þínu fyrirtæki, ef 

svo var, stóðst það væntingar? Ef ekki, hverjar telur þú mögulegar ástæður vera? 

7. Hvað finnst þér að hefði mátt fara betur bæði hjá þínu fyrirtæki og fyrirtækinu AGR í 

að undirbúa starfsmenn? 

8. Finnst þér skipta máli að AGR hefði undirbúið starfsmenn fyrirtækisins fyrir 

innleiðinguna frekar en að setja það í hendur fyrirtækisins? 

9. Hvernig var fyrirtækjamenningin fyrir og eftir innleiðingu? 

10. Var eitthvað sem þið hefðuð viljað að AGR hefði gert öðruvísi? Hefðu þeir getað gert 

eitthvað betur, t.d. tengt starfsmönnum fyrirtækis þíns? 

11. Hvernig ákveddu þið hver yrði aðal manneskjan sem sæi um að koma upplýsingum til 

starfsmanna? 

12. Telur þú það raunhæft að einungis ein manneskja sem er valin eigi að fræða hina um 

búnaðinn og þessar breytingar sem og kenna þeim á hann? 
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13. Fengu starfsmenn að hafa áhrif á þessar breytingar? með ákvörðunartöku? 

14. Hvernig þjálfun, fræðslu og stuðning fékk starfsfólk? 

15. Voru einhverjar sérstakar aðferðir notaðar til að undirbúa starfsfólk fyrir innleiðinguna 

eða breytingarnar? 

16. Telur þú að það gæti haft áhrif á innleiðinguna ef til væri ákveðnir ferlar hjá AGR 

varðandi að hjálpa fyrirtækjum með starfsfólkið? 

17. Hvað snerti innleiðingin marga innan fyrirtækisins, bæði deildir og einstaklinga? 

18. Hvað komu margir að því að stjórna innleiðingunni, hvert hvar þitt hlutverk? Var 

ákveðið stjórnunarteymi samansett? 

19. Ef þú værir að innleiða AGR í dag, hvernig myndiru breyta aðferðinni? 

20. Hvernig tókst innleiðingin í heild sinni? Voru einhverjar áskoranir? 

21. Hvað tók innleiðingarferlið langan tíma? 

22. Hvernig var þátttaka starfsmanna í ferlinu? 

23. Hvaða breytingar hafði innleiðingin í för með sér fyrir starfsfólk? 

24. Eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? 

 

Viðauki 4 - Viðtal viðmælanda 1 
 

1. Voru starfsmenn upplýstir um þörfina fyrir innleiðingunni? 

Ég var í raun aðal manneskjan í þessu ásamt 2 öðrum starfsmönnum sem komu örlítið að. 

Við vorum upplýst með þörfina enda með kerfi sem var ekki að gera mikið fyrir okkur.  

2. Hver voru viðbrögð starfsmanna við breytingunum? 

Viðbrögð starfsmanna voru mjög góð sökum þess að við vorum með kerfi sem okkur fannst 

ekki vera að gera sig þar að leiðandi voru starfsmenn mjög ánægðir að vera fá annað kerfi 

til að nota.  

3. Hvernig fannst þér innleiðingin hafa gengið, hvað telur þú að hefði mátt fara betur? 

Bara mjög vel eins og ég segi aðal ástæðan var útaf kerfinu sem við vorum með. 

Innleiðingin gekk nokkuð vel fyrir sig enda fólk að taka vel í þetta. Það sem mér fannst mest 

standa uppúr var að það vantaði eftirfylgni. Þar sem ég var nokkurn veginn ein í þessu var 

það ég sem setti upp ferlið (staðlað ferli) en spurning hvort það hefði mátt vera til staðar 

fyrir innleiðingu.  

4. Hvernig fannst þér viðhorf starfsmanna til þessara breytinga og telur þú að eitthvað 

hefði geta verið gert til að breyta viðhorfi starfsmannanna, hvað þá? 
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Mjög góð og fólk almennt ánægt sökum þess að kerfið sem var til staðar var ekki gott. 

Þarna vissi fólk að það væri að koma annað kerfi sem myndi vonandi vinna betur og því 

var fólk almennt mjög jákvætt fyrir þessu.  

5. Fannstu fyrir andstöðu á innleiðingunni? Ef svo var urðu einhverjar afleiðingar af 

völdum innleiðingar tengt starfsmönnum? 

Nei, það var í raun engin andstaða.  

6. Voru sett fram skýr markmið, tímasettar áætlanir og skýr stefna hjá þínu fyrirtæki, ef 

svo var, stóðst það væntingar? Ef ekki, hverjar telur þú mögulegar ástæður vera? 

Nei kannski ekki nógu skýrt, ég setti upp áætlanir og ferla en það var soldið bara á meðan 

á ferlinu stóð og eftirá.  

7. Hvað finnst þér að hefði mátt fara betur bæði hjá þínu fyrirtæki og fyrirtækinu AGR í 

að undirbúa starfsmenn? 

Mér fannst fyrirtæki mitt standa sig nokkuð vel enda var verið að betrumbæta kerfi fyrir 

starfsmenn, spurning hvernig það hefði verið ef kerfið sem var verið að nota hafi verið 

betra. Í raun var þetta soldið sett í mínar hendur að undirbúa starfsmenn.  

8. Finnst þér skipta máli að AGR hefði undirbúið starfsmenn fyrirtækisins fyrir 

innleiðinguna frekar en að setja það í hendur fyrirtækisins? 

Er ekki alveg viss með það en eftirfylgnin hefði mátt vera til staðar.  

9. Hvernig var fyrirtækjamenningin fyrir og eftir innleiðingu? 

Hún var mjög góð að ég tel, bæði fyrir og eftir innleiðingu.  

10. Var eitthvað sem þið hefðuð viljað að AGR hefði gert öðruvísi? Hefðu þeir getað gert 

eitthvað betur, t.d. tengt starfsmönnum fyrirtækis þíns? 

Eina sem ég get sagt er bara eftirfylgnin, hefði mátt vera ferlar til staðar og jafnvel einhver 

skýrari markmið fyrir innleiðingu.  

11. Hvernig ákveddu þið hver yrði aðal manneskjan sem sæi um að koma upplýsingum til 

starfsmanna? 

Þar sem ég er að sjá um vörustjórnunina í fyrirtækinu þá varð þetta svolítið mitt. 

12. Telur þú það raunhæft að einungis ein manneskja sem er valin eigi að fræða hina um 

búnaðinn og þessar breytingar sem og kenna þeim á hann? 

Hjá þessu fyrirtæki gekk þetta nokkuð vel já,  

13. Fengu starfsmenn að hafa áhrif á þessar breytingar? með ákvörðunartöku? 
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Já að einhverju leyti. Við vissum að kerfið sem við vorum með væri einfaldlega bara ekki að 

ganga og þyrfti starfsfólkið því að fá annað kerfi. Það fékk svo sem ekki að velja um hvað við 

færum í en það var jákvætt fyrir AGR enga að síður.  

14. Hvernig þjálfun, fræðslu og stuðning fékk starfsfólk? 

AGR menn komu hingað til okkar og voru með einhver námskeið fyrir starfsmenn, veit ekki 

alveg hversu mikið þeir undirbjuggu starfsmennina.  

15. Voru einhverjar sérstakar aðferðir notaðar til að undirbúa starfsfólk fyrir innleiðinguna 

eða breytingarnar? 

Nei ekki beint.  

16. Telur þú að það gæti haft áhrif á innleiðinguna ef til væri ákveðnir ferlar hjá AGR 

varðandi að hjálpa fyrirtækjum með starfsfólkið? 

Já algjörlega. Held það sé gott fyrir stjórnendur sem og starfsmenn fyrirtækja að hafa staðlaða 

ferla til að fara eftir þar sem það gæti mögulega hjálpað þeim að ná árangursríkri innleiðingu.  

17. Hvað snerti innleiðingin marga innan fyrirtækisins, bæði deildir og einstaklinga? 

Mig og nokkrar aðra starfsmenn en að sjálfsögðu er þetta kerfi notað í öllu fyrirtækinu.  

18. Hvað komu margir að því að stjórna innleiðingunni, hvert hvar þitt hlutverk? Var 

ákveðið stjórnunarteymi samansett? 

Ég sá að mestu um þetta ásamt 2 öðrum.  

19. Ef þú værir að innleiða AGR í dag, hvernig myndiru breyta aðferðinni? 

Að setja upp skýrari markmið strax, ferla til að fara eftir og passa að eftirfylgnin sé til staðar.  

20. Hvernig tókst innleiðingin í heild sinni? Voru einhverjar áskoranir? 

Hún gekk mjög vel, nokkrir hnökrar en ekkert sem mátti ekki búast við.  

21. Hvað tók innleiðingarferlið langan tíma? 

Þetta var í heildina um sirka ár.  

22. Hvernig var þátttaka starfsmanna í ferlinu? 

Hún var mjög góð enda sá fólk nokkuð strax að á endanum yrði þetta kerfi sem gæti hjálpað 

okkur betur heldur en það sem var verið að nota.  

23. Hvaða breytingar hafði innleiðingin í för með sér fyrir starfsfólk? 

Það í raun hjálpaði fólki bara seinna meir þegar kom að plana innkaup. 

24. Eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? 
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Nei held ekki.  

 

Viðauki 5 - Viðtal viðmælanda 2 
 
Spurningar: 

1. Voru starfsmenn upplýstir um þörfina fyrir innleiðingunni? 

Í raun sneri þetta einungis að mér, ég var í innkaupunum. Í raun bara ég og tölvudeildin. 

Tölvudeildin þurfti að láta þá fá viss gögn, þau þurftu að tala saman (tölvudeildin og AGR). 

Ég og tölvudeildin vorum involvuð í innleiðingunni. Hafði í raun engin bein áhrif á aðra nema 

mig og ég var mjög upplýstur um þörfina. Sýnt var fram á hvað við gætum gert betur með 

kerfinu.  

2. Hver voru viðbrögð starfsmanna við breytingunum? 

Viðbrögð starfsmanna voru góð sökum þess að þeim var gert grein fyrir hversu mikið 

hugbúnaðurinn myndi hjálpa þeim í starfi og hvernig.  

3. Hvernig fannst þér innleiðingin hafa gengið, hvað telur þú að hefði mátt fara betur? 

Bara mjög vel, við náðum að vinna vel með hugbúnaðinn og þar að leiðandi gert margt miklu 

betur. Hugbúnaðurinn hjálpaði okkur mikið með að plana innkaup og varð það sem við vildum 

ná fram.  

4. Hvernig fannst þér viðhorf starfsmanna til þessara breytinga og telur þú að eitthvað hefði 

geta verið gert til að breyta viðhorfi starfsmannanna, hvað þá? 

Ég var mjög jákvæður fyrir þessu allan tímann, vildi læra sem mest um kerfið og hvað það 

getur þar sem ég tel það einkar mikilvægt. Það var ekki að nýtast seinna meir við þær viðbætur 

sem komu. 

5. Fannstu fyrir andstöðu á innleiðingunni? Ef svo var urðu einhverjar afleiðingar af völdum 

innleiðingar tengt starfsmönnum? 

Nei, það var í raun engin andstaða þar sem var búið að gera okkur grein fyrir þörfinni og 

hversu mikið þetta mun hjálpa okkur.  

6. Voru sett fram skýr markmið, tímasettar áætlanir og skýr stefna hjá þínu fyrirtæki, ef svo 

var, stóðst það væntingar? Ef ekki, hverjar telur þú mögulegar ástæður vera? 

Þekkjum það í þessu fyrirtæki að þessir hlutir eru of lítið notaðir. Skýr markmið voru hversu 

fljótt við gátum innleitt þetta, enginn fastur tími settur heldur var ákveðið að gera þetta á sem 

styðstum tíma. Ástæðan fyrir þessu er mögulega sú að á þessum tíma var bara íslenska leiðin 
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notuð sem er að gera allt sem fyrst á sem mestum hraða og sjá svo hvernig þetta gengur eða 

fer. Við íslendingar erum ekkert mikið í því að fara eftir því sem við þurfum að gera.   

7. Hvað finnst þér að hefði mátt fara betur bæði hjá þínu fyrirtæki og fyrirtækinu AGR í að 

undirbúa starfsmenn? 

Mér fannst það ekki á þessum tíma, þeir voru mjög hjálplegir að koma og bæði kenna þegar 

við vorum að leggja af stað. 

8. Finnst þér skipta máli að AGR hefði undirbúið starfsmenn fyrirtækisins fyrir innleiðinguna 

frekar en að setja það í hendur fyrirtækisins? 

Nei í raun ekki, þeir voru með námskeið og gögn og annað. Mér fannst þetta alveg til 

fyrirmyndar.  

9. Hvernig var fyrirtækjamenningin fyrir og eftir innleiðingu? 

Hún var mjög góð að ég tel, bæði fyrir og eftir innleiðingu.  

10. Var eitthvað sem þið hefðuð viljað að AGR hefði gert öðruvísi? Hefðu þeir getað gert 

eitthvað betur, t.d. tengt starfsmönnum fyrirtækis þíns? 

Nei, í raun ekki.  

11. Hvernig ákveddu þið hver yrði aðal manneskjan sem sæi um að koma upplýsingum til 

starfsmanna? 

Þetta var í raun bara sameiginleg ákvörðun, við vissum hvað þurfti að breyta og annað.  

12. Telur þú það raunhæft að einungis ein manneskja sem er valin eigi að fræða hina um 

búnaðinn og þessar breytingar sem og kenna þeim á hann? 

Í þessu tilviki þar sem ég var í raun sá eini fyrir utan tölvudeildina sem var að sjá um þetta en 

spurning með stærri fyrirtæki.  

13. Fengu starfsmenn að hafa áhrif á þessar breytingar? með ákvörðunartöku? 

Já starfsmenn fengu að hafa áhrif, allt mjög aðgengilegt og ekkert sem að kom okkur á óvart 

14. Hvernig þjálfun, fræðslu og stuðning fékk starfsfólk? 

AGR var með námskeið, fólk fékk handbækur og svo eru til námskeið sem þeir halda reglulega 

þegar uppfærslur á búnaðinum eiga sér stað en það er á þína ábyrgð að sækjast eftir að fara 

þar sem þeir eru ekki beint að bjóða fólki uppá það á fyrra bragði.  

15. Voru einhverjar sérstakar aðferðir notaðar til að undirbúa starfsfólk fyrir innleiðinguna eða 

breytingarnar? 

Nei ekki beint sérstakar aðferðir. 

16. Telur þú að það gæti haft áhrif á innleiðinguna ef til væri ákveðnir ferlar hjá AGR varðandi 
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að hjálpa fyrirtækjum með starfsfólkið? 

Á þessum tíma var ekki mikið unnið með ákveðna ferla og annað. Fengum samt sem áður mjög 

góða handbók strax. Hefði samt sem áður viljað hafa ákveðna staðlaða ferla til að fara eftir.  

17. Hvað snerti innleiðingin marga innan fyrirtækisins, bæði deildir og einstaklinga? 

Mig og tölvudeildin, sem sagt innleiðingin sjálf, innkaupadeild og tölvudeild.  

18. Hvað komu margir að því að stjórna innleiðingunni, hvert hvar þitt hlutverk? Var ákveðið 

stjórnunarteymi samansett? 

Ég, þar sem ég var sá eini í innkaupadeild og var ég í miklu samstarfi við tölvudeildina. 

19. Ef þú værir að innleiða AGR í dag, hvernig myndiru breyta aðferðinni? 

Að þetta væri staðlaðara ferli.  

20. Hvernig tókst innleiðingin í heild sinni? Voru einhverjar áskoranir? 

Gekk mjög vel þar sem við vorum búin að vera nota ákveðið heimatilbúið kerfi þannig við 

þurftum í raun bara að yfirfæra þetta yfir í AGR og laga örlítið til.  

21. Hvað tók innleiðingarferlið langan tíma? 

Fyrst var þetta soldill fasi þar sem þeir fengu gögn til þess að reikna tilbaka til að finna 

ávinninginn í að nýta kerfið. Þetta voru svona sirka 6 mánuðir, þetta gekk tiltölulega hratt og 

vel fyrir sig.  

 

22. Hvernig var þátttaka starfsmanna í ferlinu? 

Mjög góð, við þurfum samt sem áður að vera alltaf að laga til uppástungur forritsins þar sem 

við erum t.d. með árstíðar vörur og annað þar af leiðandi erum við kannski ekki alltaf að nota 

það alveg 100% en notum samt alltaf grunninn.  

23. Hvaða breytingar hafði innleiðingin í för með sér fyrir starfsfólk? 

Það í raun hjálpaði fólki bara seinna meir þegar kom að plana innkaup. 

24. Eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? 

Seinna meir þegar við bættust fólk sem þurftu að nota forritið var AGR fengið til að taka stutta 

kennslu á forritið og var það ekkert mál að þeirra hálfu.  
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Viðauki 6 - Spurningalisti fyrir viðmælanda 3 
 

Spurningar: 

1. Hversu mikilvægt telur þú að starfsmenn séu vel upplýstir fyrir breytingar? 

2. Hvernig telur þú að innleiðingar gangi yfirleitt fyrir sig? Hvað gætu fyrirtæki 

mögulega gert þá betur? 

3. Hvernig er hægt að koma í veg fyrir andstöðu starfsmanna? 

4. Afhverju skiptir það máli að fá starfsfólk með sér í lið? 

5. Hvernig geta stjórnendur unnið að því að starfsmenn taki þátt í ferlinu?  

6. Einhver viss tími sem stjórnendur eiga að miða við að  innleiðing sem þessi eigi að 

taka langan tíma? 

7. Hver eru algengustu viðbrögð starfsmanna við breytingum? 

8. Hvað telur þú að vanti oft uppá hjá fyrirtækjum í að undirbúa starfsmenn? 

9. Telur þú það raunhæft að einungis ein manneskja sem er valin eigi að fræða hina um 

búnaðinn og þessar breytingar sem og kenna þeim á hann? 

10. Hvað finnst þér um það að AGR sé að setja þetta í hendur fyrirtækja?  

11. Hvernig þjálfun og fræðslu mæliru með fyrir starfsfólk? 

12. Finnst þér að fyrirtæki ætti að setja einhver ákveðinn tímaramma á innleiðingu 

breytingar? 

13. Hvernig má koma í veg fyrir áskoranir stjórnenda þegar innleiðing á kerfi eins og 

AGR verður eða bara með breytingar almennt?  

14. Gætiru mælt með einhverjum aðferðum sem fyrirtæki gætu notað til að undirbúa 

starfsfólkið sitt?  

15. Eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? 

Viðauki 7 - Viðtal við mælanda 3 
 

Hversu mikilvægt telur þú að starfsmenn séu vel upplýstir fyrir breytingar? 

Ég tel það vera algjört lykilatriði númer 1, 2 og 3 vegna þess að ef þú ætlar að ná í 

gegn farsælum breytingum og í raun skiptir engu máli hvernig breytingar þetta eru, 

stórar eða litlar breytingar, mikilvægar eða smávægilegar. Allar breytingar hafa áhrif 

á einhvern, mismikil áhrif á alla. Ég tel algjört lykilatriði til þess að auka líkurnar á 

farsælli innleiðingu breytinga þá verður að taka fólkið með í þá vegferð.  
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Hvernig telur þú að innleiðingar gangi yfirleitt fyrir sig? Hvað gætu fyrirtæki 

mögulega gert þá betur? 

Því miður er það oft þannig að það er einhver stjórn eða forstjóri sem og eigandi sem 

tekur ákvörðun um að breyta þessu og þessu og svo er það bara keyrt í gegn, hægt er 

að réttlæta það með einhverjum áætlunum eða einhverri framtíðarsýn eða hverju sem 

er en hversu líklegt er það að ná árangri í innleiðingu breytinga ef það er sagt við þig 

þú átt að gera þetta svona og svona eða jafnvel er þér ekki sagt það heldur einungis 

tilkynnt. Breytingar hafa mismikil áhrif á alla, við erum öll ólík og tökum breytingum 

misvel, sumir eiga mjög auðvelt með þetta og á skiptir það engu máli þeir bara aðlagast 

á meðan aðrir eiga mjög erfitt með þetta og eru fastir í sínu formi bara vegna þess að 

við erum öll ólík.  

 

Hvernig er hægt að koma í veg fyrir andstöðu starfsmanna? 

Segjum að þú lendir í einhverri andstöðu við breytingarnar þá geturu verið kominn 

með aðila sem vinna á móti því sem þú ætlar þér að gera og þá ertu kominn í slag við 

starfsfólkið þitt um breytingarnar heldur væri skynsamlegra að vinna með þeim í byrjun 

t.d. með því að gefa þeim hlutdeild í þessu og upplýsa, ætlum að fara í þessa vegferð 

og ætlum að gera þetta. Gefa fólkinu hlutdeild og hlusta á þeirra hugmyndir og þeirra 

input því oftar en ekki eru breytingar sem gerðar eru í fyrirtækjum, gerðar án vitundar 

eða þátttöku starfsmanna og kannski hafa breytingarnar mestu áhrifin á þessa 

starfsmenn þar sem þeir sem taka þessar ákvarðarnir vita kannski ekkert hvað þeir eru 

að tala um. Ef þú ert framlínu starfsmaður eða í þjónustuveri eða bara hvað sem er og 

ég er að taka ákvörðun fyrir þig og ég hef aldrei komið þarna inn, ég veit ekkert hvað 

þú ert að díla við dags daglega þótt hlutirnir séu rosa flottir í tölvunni eða excel 

skjalinu. Betra væri að hlusta á hvað eru ykkar helstu áskoranir, hvað eruð þið að díla 

við, er raunhæft að gera þessar breytingar? Eða hafið þið einhverjar hugmyndir um 

eitthvað annað sem væri hægt að gera eða gera hlutina öðruvísi þar sem þið eruð 

dagsdaglega að vinna við þetta þannig þið hafið pottþétt einhverjar hugmyndir eða 

reynslu og eitthvað input í málið sem er algjörlega valueable. Með því að tala við þig 

og hlusta á þig og gefa þér hlutdeil í þessu er ég alltaf að auka líkurnar á því að þú 

munir styðja við ákvörðunina sem við tökum síðan, bara með því að ég hlustaði á þig 

og því ég gef þér hlutdeild í því. Ef ég tek ákvörðun og treð henni í kokið á þér án þess 

að hlusta á þig þá verðum við fúl, þá kannski byrjaru að streitast á móti. Þess vegna er 

algjört lykil atriði að reyna sem mest ef það er hægt að involva fólkið og gefa þeim 
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hlutdeild í því sem þú ert að gera því þetta eru 2 andstæðir kraftarm með og á móti, 

hvað ætlaru að gera til að fá þá sem eru á móti til að vera með.  

 

Afhverju skiptir það máli að fá starfsfólk með sér í lið? 

Þú getur fengið starfsfólkið með þér í lið og innleitt þetta með þér og það getur verið 

drifkraftur breytinganna, því þau sjá að þetta skiptir í alvöru máli, þetta mun auðvelda 

mér vinnuna, þetta mun verða betra ég er til í þetta og hjálpa til við að sannfæra aðra 

samstarfsmenn sem eru kannski ekki búin að sannfærast um að gera þetta. Ekkert 

atvinnuleysi á íslandi sem þýðir að það er samkeppni um starfsfólk þannig ef þú ert 

með óánægt starfsfólk er það bara farið. Starfsmannavelta er gríðarlega dýr fyrir 

fyrirtækið, þú vilt auðvitað halda starfsfólkinu og hvað þá besta starfsfólkinu, svona 

klaufaskapur getur bara orsakað það að fólk fer. 

 

Hvernig geta stjórnendur unnið að því að starfsmenn taki þátt í ferlinu?  

Í stuttu máli þá finnst mér það algjört lykilatriði að gefa fólkinu hlutdeild í breytingum 

af þessum ástæðum og mörgum öðrum, auðvitað kostar það fullt af tímum og peningum 

en hvað mun það kosta ef það gengur ekki og ef þú færð fólkið á móti þér, það er bara 

þannig að það er fullt af fólki sem mun berjast á móti, allar breytingar hafa áhrif á fólk 

og til þess að fá það með þér í lið áttu að nota allar bjargir sem þú getur til að gera 

þetta á sem farsælastan hátt. Ert ekki að breyta til þess að breyta heldur ertu 

væntanlega að breyta til þess að gera betur þá ættiru að vera faglegri með það en því 

miður er það alltof sjaldgæft. Lykilatriðið til þess að breytingar gangi í gegn sem mest 

snurðulaust þarftu að gefa fólkinu hlutdeild, þarft að upplýsa það, þarft að útskýra 

afhverju við ætlum að gera þetta og hver tilgangurinn er, hvað mun batna með þessu 

og í raun minnka líkurnar á andstöðu. 

 

Einhver viss tími sem stjórnendur eiga að miða við að  innleiðing sem þessi eigi að 

taka langan tíma? 

Skiptir mestu máli að setja fram skýr markmið, tímasettar áætlanir með t.d. tímalínu 

þannig viti fólk við hverju á að búast og stefnur fyrirtækisins þurfa að vera skýrar hjá 

fyrirtækjum.  

 

Hver eru algengustu viðbrögð starfsmanna við breytingum? 
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Almennt séð eru fyrstu viðbrögð ekkert alltaf jákvæð vegna þess að í eðli okkar erum við 

íhaldssamar verur, mætum alltaf á sama tíma, fólk situr á sama stað í mötuneytinu, förum 

í eitthvað svona comfort zone. Almennt séð hafa allar breytingar með sér óvissu og óvissa 

er alltaf það versta ástand sem starfsmenn geta lent í. Ef þú veist ekki hlutina, hvað má ég 

og hvað má ég ekki þá verður maður óöruggur og þá getur skapast ástand sem er ekki hollt 

og þú ferð að geta í eyðurnar, búa til einhverja hluti og gera meira úr hlutunum en þeir 

eru. Öll óvissa er slæm og allar breytingar hafa áhrif á fólk með einum og öðrum hætti. 

Mismikil áhrif þar sem sumir bara höndla ekki breytingar og það þarf að hugsa sérstaklega 

vel um þá meðan hjá öðrum skiptir þetta sáralitlu máli þar sem fólk er mjög fljótt að 

aðlagast og spáir kannski ekki einu sinni í þetta.  

 

Hvað telur þú að vanti oft uppá hjá fyrirtækjum í að undirbúa starfsmenn? 

Það á að vera krafa hjá stjórnendum og leiðtogum að þekkja fólkið sitt, að kynnast hverjum 

og einum. Hversu mikinn tíma þarf ég að vinna með þér til þess að gefa þér hlutdeild, 

útskýra fyrir þér og upplýsa þig um ástæður þessara breytinga, hversu miklar eða litlar 

þær eru, ég kannski veit að ég þarf að tala mikið og rosalega lengi við þig svona að selja 

þér hugmyndina og fá þig til að vera on board svo er ég kannski með annan starfsmann við 

hliðiná þér sem ég veit að það skiptir engu máli, ætlum að gera þetta og þetta, já ekkert 

mál. En þú þarft að vita hópinn þinn og fólkið, hvernig það er.  

 

Telur þú það raunhæft að einungis ein manneskja sem er valin eigi að fræða hina um 

búnaðinn og þessar breytingar sem og kenna þeim á hann? 

Fer algjörlega eftir umfangi og eðli breytinga, eftir stærð fyrirtækis og um hvað ræðir. 

Oftar en ekki er þetta stjórnandi sem er látinn gera þetta eða í stærri fyrirtækjum er 

starfsmannasvið látið gera þetta. Það er kannski ekki klippt og skorið í þessu, ef þetta er 

lítið og fámennt þá getur vel verið að nóg sé að einn aðili sé að gera það, lykilatriði er að 

það sé réttur aðili, aðili sem hefur þekkingu og reynslu og kunnáttu til þess að gera þetta. 

Átti sig á mikilvæginu í breytingastjórnun og hvaða áhrif hún hefur til þess að geta gefið 

fólki hlutdeild og upplýst það um afhverju er verið að gera þetta og slíkt. Í 600manna 

fyrirtæki tel ég það óraunhæft að einn aðili ætti að sjá um þetta allt, þar sem það segir sig 

sjálft að ef viðkomandi færi eftir því sem við erum að tala um, upplýsa fólkið og gefa þeim 

hlutdeild, hafa þá kannski vinnustofur, fundi og upplýsingafundi og annað slíkt, það tekur 

gríðarlegan tíma og kostar fullt, en hver er fjárfestingin á móti. Er þetta sokkinn kostnaður 

við það að eyða tíma í þetta eða ætlaru að fjárfesta í því að fá fólkið með þér, það þarf allt 



 
 

67 
 

að gerast núna, erum mjög léleg í áætlanagerð, erum alltaf í núinu og alltaf að bregðast 

við einhverju ástandi í stað þess að vera með einhverja framtíðarsýn, hvert ætlum við að 

fara, hvernig og hvenær, setjum tímaramma t.d. 1 ár þá höfum við 1 ár í þessar breytingar. 

Farsælar breytingar fara aldrei í gegn nema allir séu on board þannig ef þeir eru allir til 

í þetta millistjórnendur og átta sig á mikilvæginu, hvers vegna er verið að fara í þessa 

vegferð þá geturu gefið þeim hlutdeild í því, þá er það í raun á þeirra ábyrgð að tala við 

sitt svið og sýna deild. Það er enginn einn sem getur talað við þessa aðila. Einn má eiga 

verkefnið en hann þarf að deila með sér og gefa fólki hlutdeild. Ef innleiðing breytinga 

klikkar þá tapa allir. Æskilegt er að þetta sé gert með faglegri hætti og með fleirum aðilum 

því einn aðili kemst aldrei yfir þetta.  Það sem klikkar því miður oftar en ekki er innleiðing 

hvort sem það er á breytingum og stefnum, áætlanagerð, það er búið að taka mikinn tíma 

í þetta og fólk orðið pirrað og langþreytt á því að fara klára þetta og innleiðingin aldrei 

kláruð alla leið.  

 

Hvað finnst þér um það að AGR sé að setja þetta í hendur fyrirtækja? 

Fyrir þá gæti verið ákveðið tækifæri að selja eftirfylgni og ráðgjöf í kjölfarið, gæti verið 

uppsala eða krosssala hjá þeim. Erum líka með sérfræðinga haldið í hendina á ykkur og 

innleitt með ykkur alla leið, þeir hugsa sennilega okei við erum búin að selja þjónustuna 

og þeir að taka við henni, en þá ættu hinir að spurja, erum við reiðubúin að taka við henni. 

Það er þetta samspil þarna á milli, fyrirtækið kaupir einhverja vöru, hver í fyrirtækinu 

ætlar að sjá til þess að þetta verði tekið upp. Hægt er að kaupa hvaða tölvukerfi og forrit 

sem er en ef enginn kann á það gerir það ekki neitt, talvan gerir ekkert nema þau setjir inn 

í hana, hún skrifar ekkert fyrir þig það ert þú sem skrifar inn í hana, ef þú kannt ekki að 

setja inn í hana þá skiptir engu máli hvaða kerfi eða pakka þú ert með í tölvunni, fólkið 

þarf að kunna að gera þetta og því miður er það alltof oft að fólk mætir í vinnu á mánudegi 

og það er haldinn starfsmanna fundur kl 9 og það er sagt já við vorum að innleiða þetta 

kerfi hérna og héðan í frá eigið þið að vinna svona, þetta er ekkert annað en breyting. Fólk 

bara hvað er í gangi, á ég að fara læra á eitthvað nýtt kerfi, hefði verið góð hugmynd að 

upplýsa fólkið með góðum fyrirvara? Já. Halda námskeið, minna þá á ávinningin þannig 

að fólk viti að þetta standi fyrir dyrum, fólkið búið að fá þjálfun og fara á námskeið, þetta 

er miklu auðveldari transition (umskipti) á breytingunum. Fólk hugsar kannski en eitt 

kerfið, ég er búin að vinna þetta svona í mörg ár og það gengur fínt þannig ég nenni ekki 

þessu bulli, kann ekkert á þetta kerfi. Seljandi getur einnig séð tækifæri í því að selja 

ákveðna ráðgjöf og eftirfylgni, til langstíma getur það hugsað jújú erum búin að selja x 
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vöru til x margra fyrirtækja, fólk er ekki að nota hana, getur verið gott kerfi en ef fólk kann 

ekki að nota það er það ekki notað.  

 

Hvernig þjálfun og fræðslu mæliru með fyrir starfsfólk? 

 Hvert og eitt tilvik er alltaf sértækt, breytingar geta verið stórar og litlar. Ef við tölum um 

svona dæmi, þá fer það eftir fjölda starfsmanna, eðli deilda, eðli fyrirtækis, hvað um ræðir. 

Ekki til neitt universal um það, meta þarf í hvert og eitt skipti hvernig það er. Oft er nóg að 

upplýsa fólk með góðum fyrirvara, halda deildarfund, lykilatriði er að upplýsa, fólk kallar 

á eftir því í öllum fyrirtækjum er betra upplýsingaflæði. Gefa þeim einhvern tíma, okei við 

erum á þessari vegferð, þetta er það sem við ætlum að gera, þetta er það sem stendur okkur 

til boða, hvað finnst ykkur þetta? Þið eruð að vinna í þessu dags daglega, hafiði heyrt um 

eitthvað annað sem væri sennilega betra, haldiði að þetta nýtist ykkur, er þetta of mörg 

skref eða er þetta bara einhver vitleysa. Tala við fólkið, jafnvel bara á einhverjum 

starfsmannafundi. Hægt er að taka þetta lengra og vera með vinnustofur, þá ferðu dýpra í 

þetta og gefa fólkinu en meiri hlutdeild, ert að hlusta þar sem þú tekur þetta í minni hópum, 

hver og einn þarf að leggja eitthvað til málanna, hann þarf að tjá sig um eitthvað, koma 

frá sér einhverri skoðun. Þarna færðu ótrúlega dýrmætar upplýsingar um hverjar 

áskorarnar eru hjá fólkinu, er þetta kerfi sem hentar eða aðferð sem hentar eða hentar 

ekki. Í endanum á deginum þarftu ekkert að fara eftir þessu en þú ert búinn að gefa fólki 

kost á því að taka allavega þátt, að tjá sig og segja sína skoðun og þú þú fáir ekki öllu þínu 

framgengt þá var allavega hlustað á þig, fékkst tækifæri til að koma því á framfæri. 

upplýsingafundir. 1,2,3 upplýsa! Almennt betra að segja meira heldur en minna.  

 

Finnst þér að fyrirtæki ætti að setja einhver ákveðinn tímaramma á innleiðingu 

breytingar? 

Ert með einhverja ákveðna tímalínu, þetta er fyrirtækið okkar, þetta er businessið sem við 

erum í, þetta eru vörurnar okkar og þjónustan. Hér erum við, á þessari vegferð, þetta 

stöndum við fyrir, við ætlum að fara þangað, gera það á þessum tímaramma, í þessum 

smáu skrefum. Sum fyrirtæki breyta í rólegum skrefum á meðan önnur gera það hratt, það 

þarf bara að meta hvort henti betur í þeim bransa sem þú ert í en algjörlega hafa tímalínu, 

fólk sér þá hvernig á að gera þetta og skilur betur afhverju á að gera þetta og hvenær þessi 

breyting mun eiga sér stað, hvenær þetta verður tekið upp, hvenær þessi innleiðing kemur 

og svo framvegis þannig að fólk sjái það, þá er þetta líka orðið milestone, þegar búið er að 
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ná einhverjum vissum áfanga er gott að stoppa og fagna því og svo höldum við áfram. Ekki 

éta fílinn í heilum bita, það getur verið rosa erfitt, frekar aðeins að reyna brytja þetta niður.  

 

Hvernig má koma í veg fyrir áskoranir stjórnenda þegar innleiðing á kerfi eins og 

AGR verður eða bara með breytingar almennt?  

Best að hafa skýr markmið. Bestu líkurnar eru að brjóta þetta niður í smærri verkefni og í 

raun bara beita verkefnastjórnun. Vera með nákvæmlega hvenær og hvað á að byrja og 

hvenær næsta tekur við og hvað kemur svo í framhaldinu, vera með þessa skýru sýn en það 

eykur traust starfsmanna á stjórnendum ef þau sjá að viðkomandi er með skýra 

framtíðarsýn og hvernig á að gera þetta, búið að sjá fyrir sér stóru myndina, ef stjórnendur 

eða aðrir sem koma að fyrirtækinu eru ekki með það hversu líklegt er þá að aðrir 

starfsmenn treysti stjórnendum. Þeir eru með ákveðna sýn og vita nákvæmlega hvað þeir 

eru að gera og það eykur traustið á þeim.  

 

Gætiru mælt með einhverjum aðferðum sem fyrirtæki gætu notað til að undirbúa 

starfsfólkið sitt?  

Auðvitað eru rosalega margar aðferðir sem eru til, til allskyns líkön og módel og hitt og 

þetta en lykilatriðið er að fólk ætti sig á að það er fullt af björgum þarna úti, fullt af svona 

hjálpartækjum í tækja kassanum til þess að innleiðingin verði farsælli, til þess að 

breytingarnar taki minna á fyrirtækið. 

 

Eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? 

Miklar eða stórar breytingar í fyrirtækjum sem hafa áhrif á mjög margar eins og t.d. tækni, 

getur myndast mjög mikil átök og það getur bara allt sprungið, þarft að vera mjög 

meðvitaður sem stjórnandi að breytingar snúast um fólk, það er alltaf fólk og 

persónuleikendur á bakvið þetta sem hefur áhrif á alla bara mismikið, hvað getur þú gert 

til að auka líkurnar á að þetta takist vel og að fólk sé sátt eða sáttara. Það er aldrei þannig 

að þú getur unnið þá alla, alltaf einhver sem streitist á móti eða verður pirraður. Virkjaður 

starfsfólkið og gefðu því hlutdeild því það eykur líkurnar á farsælli árangri á innleiðingu 

breytinga.  

 
 
 


