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Lokaverkefnið:  

Breytingarstjórnun – Sameining Sæferða og Eimskipa 
 

Nemandi: Jóhanna Sesselja Jónsdóttir 

 

Verkefnið hefur verið metið samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst og hefur 
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Útdráttur 

Hugtakið breytingarstjórnun má skilgreina sem skipulagða nálgun til að breyta að hluta eða öllu 

leiti skipulagsheildum. Með því að beita þekktum aðferðum sem reynst hafa vel má auðvelda 

starfsfólki og viðskiptavinum umskiptin og tryggja að útkoman verði sem best fyrir framtíð 

skipulagsheildarinnar. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er eftirfarandi:  

Voru kenningar í breytingarstjórnun hafðar að leiðarljósi við samruna Sæferða og 

Eimskips? 

Notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir við rannsóknina þar sem tekin eru viðtöl við fjóra 

einstaklinga sem starfa hjá Sæferðum og Eimskip, voru þeir valdir vegna þess að þeir hafa 

starfað hjá fyrirtækinu síðan fyrir breytingar og þekkja því til bæði fyrir og eftir sameiningu. 

Fræðilegi hluti verkefnisins fjallar meðal annars um breytingarþörf, mismunandi tegundir 

breytinga, Átta skrefa þrep Kotters, Þriggja skrefa módel Lewins og vinnustaðamenningu svo 

eitthvað sé nefnt. 

Niðurstöður benda til þess að kenningar í breytingarstjórnun hafi verið hafðar til hliðsjónar við 

samruna Eimskips og Sæferða. Starfsmenn voru vel upplýstir, óttuðust ekki um störf sín og eru 

ánægðir með hvernig staðið var að þessu ferli.  
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Inngangur 

         

Verkefnið hefst með stuttri lýsingu þar sem gert er grein fyrir rannsóknarspurningunni. Farið er 

yfir þá aðferðarfræði sem notuð var við úrvinnslu verkefnisins, greiningu gagna og rökstuðning 

fyrir vali á viðfangsefni. Útskýrðar eru þær rannsóknaraðferðir sem notast var við, hálfopin 

viðtöl við starfsmenn innan þeirrar skipulagsheildar sem valin var, Sæferðir. 

Fræðin á bak við breytingarstjórnun er skoðuð, bæði kenningar ásamt því að stuttlega er farið yfir 

störf og feril þeirra sem standa að baki þeirra kenninga. Rannsakandi reynir að setja þessar 

kenningar fram á sem aðgengilegastan hátt svo sjá megi hvers vegna það sé mikilvægt að ráðast í 

breytingar með skipulögðum hætti því margt getur farið úrskeiðis og vanlíðan fyrir starfsfólk getur 

orðið töluverð.  

Þá er fjallað um ferðaþjónustu fyrirtækið Sæferðir ásamt Eimskipum, það seinna yfirtók það 

fyrra sem er það ferli sem skoðað verður með viðtölum sem tekin voru við starfsfólk.  Þá er 

fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og á eftir fylgja umræður og ályktanir. Að lokum er 

heimildarskrá ásamt viðauka  

 

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

sem skipulagða nálgun til að breyta eða umskipta skipulagsheildum, deildum og/eða teymum frá 

núverandi stöðu til óska framtíðarstöðu (Kristbjörg T. Haraldsdóttir, 2016). 

 

Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

Hugmyndin af verkefninu kviknaði út frá því að rannsakandi fékk mikinn áhuga á breytingar- og 

krístustjórnun eftir að hafa tekið námskeið er fjallaði um þau efni við Háskólann á Bifröst. Það er 

algengt að heyra fréttir í fjölmiðlum af umfangsmiklum breytingum hjá fyrirtækjum, stórum sem 

smáum. Það eru eflaust margir sem gera sér ekki grein fyrir hversu mikil vinna liggur að baki 

góðra umskipta innan skipulagsheildar. Það getur ýmislegt staðið í vegi fyrir og unnið á móti 

breytingum. Sé aðili með reynslu af breytingarstjórnun fenginn í lið ætti það að gera reynsluna 

jákvæðari fyrir alla aðila sem koma að málinu. Af þessum sökum ákvað rannasakandi að kafa 

dýpra ofan í fræðin og skoða hvað það væri sem mestu máli skipti og hvaða kenningar væru 
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hvað veigamestar. Ákveðið var að tengja fræðin við einhverja skipulagsheild sem hefði gengið í 

gegnum breytingar og lá vel við fyrir rannsakanda að taka fyrir skipulagsheild í sínum heimabæ, 

Stykkishólmi.       

Fræði breytingastjórnunar fjalla um mikilvægi þess að farið sé í breytingar með skipulögðum 

hætti, hvort sem um er að ræða breytingar sem koma skyndilega til eða þær sem ákveðnar hafa 

verið með löngum fyrirvara. Það hafa komið fram ýmsar kenningar sem fjalla um með hvaða 

hætti sé best að standa að slíkum breytingum, hvaða skref sé nauðsynlegt að taka og hvað beri að 

varast. Í þessu verkefni verður fjallað um þær helstu kenningar sem hafa haldið hvað best velli í 

gegnum tíðina, má þar helst nefna Átta skref breytingarstjórnunar Kotters og Þriggja skrefa 

módel Lewins. Þessi módel ásamt öðrum kenningum verða notaðar til að byggja upp spurningar 

fyrir viðtöl við starfsfólk Sæferða með það að markmiði að komast að því hvort að kenningar 

þessar hafi verið til hliðsjónar við samruna Sæferða við Eimskip.  

Notast verður við hálf opin viðtöl sem byggja á fræðum breytingarstjórnunar til að reyna að fá 

sem persónulegasta reynslu þátttakenda. Að lokum langar mig að bera svörin saman við fræðin 

til að sjá hvað fór vel í breytingunum ásamt því að komast að því hvort það hefðu verið einhver 

skref sem hefði mátt taka til að auðvelda starfsfólki upplifunina. 

 

Rannsóknarspurning og markmið verkefnis 

Markmið verkefnisins er að komast að því hvort að starfsmönnum hafi verið kynntar þessar 

breytingar með fullnægjandi hætti og hvort að umskiptin hafi gengið greiðlega fyrir sig. 

Þá langar mig einnig að skoða hvort að fyrirtækið hafi starfandi almannatengil ásamt því að 

athuga hvort að til sé viðbragðsáætlun sem unnið er eftir ef að áfall kemur upp í rekstrinum sem 

nýta megi til að koma í veg fyrir krísu.  

Rannsóknarspurningin í þessu verkefni er eftifarandi: 

 

Voru kenningar í breytingarstjórnun hafðar að leiðarljósi við samruna Sæferða og Eimskips? 

 

Til að ná fram meiri dýpt og greinagóðum svörum þá er notast við eftirfarandi undirspurningar:  

 

 Voru starfsmenn upplýstir með greinagóðum hætti um samrunan og þær breytingar sem hann 

hafði í för með sér? 
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 Er þörf á bætingum hvað varðar almannatengsl innan fyrirtækisins? 

 Er til viðbragðsáætlun sem starfsmenn hafa kynnt sér til að vinna eftir ef upp kemur slys/áfall 

við rekstur fyrirtækisins? Ef ekki er þörf á slíkri áætlun? 

 

Aðferðarfræði 

Rannsóknaraðferðir 

Í rannsóknum er ýmist notast við megindlegar eða eigindlegar aðferðir. Megindlegar aðferðir eru 

gjarnan notaðar þegar afla á gagna frá stórum hóp og er þá hægt að fá tölulegar niðurstöður út frá 

mælingum sem setja má fram á tölfræðilegan hátt. Kosturinn við megindlegar aðferðir er sá að 

auðveldara er að alhæfa frá úrtaki yfir á þýði og ná betra heildaryfirliti (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er oft á tíðum notast við viðtöl og eru því gögnin sem aflað 

er gjarnan persónulegri og því hægt er að ná dýpri túlkun í svörum varðandi viðfangsefnið. 

Ókosturinn er sá að erfiðara er að alhæfa um niðurstöðurnar. Eigindlegar aðferðir ganga útá það 

að skilja, frekar en að spá fyrir um eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Algengt er að aðferðum 

þessum sé blandað saman með þeim hætti að rannsókn byrji með megindlegum aðferðum og fara 

síðan í eigindlegar aðferðir til að ná fram meiri dýpt á viðfangsefnið. 

Í verkefni þessu er stór hluti byggður á fræðilegri samantekt þar sem skoðaðar eru fyrirliggjandi 

heimildir og kenningar er varða breytingarstjórnun almennt. Til að svara rannsóknarspurningunni 

var valið að nota eigindlegt rannsóknarsnið þar sem viðtöl voru tekin við starfsfólk Sæferða og 

Eimskips. Markmiðið var að fá innsýn í upplifun þeirra á þeim breytingum sem urðu við samruna 

Sæferða og Eimskips. Við val á viðmælendum var mikilvægt að viðkomandi aðilar væru starfsfólk 

sem hefði unnið innan fyrirtækjanna frá því fyrir sameininguna og kæmu frá mismunandi sviðum. 

Útkoman var sú að viðtöl voru tekin við starfsmann innan stjórnunarsviðs Eimskips, starfsmenn 

innan upplýsingadeildar Sæferða sem og tvo starfsmenn sem starfa á ferjunni. Með megindlegri 

rannsókn hefði sennilega verið hægt að fá svör frá fleira starfsfólki en þá hefðu ekki komið fram 

þessi ítarlegu og persónulegu svör sem sköpuðust í viðtölunum. 
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Greining gagna 

Þegar notast er við eigindlegar aðferðir líkt og í þessu verkefni þá fer fram samspil milli 

rannsakenda og þeirra gagna sem hann aflar. Með hálfopnum spurningum má ná fram meira flæði 

í svörin sem viðmælendur gefa (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Spurningarnar eru að mestu leiti 

staðlaðar, en þó örlítið breytilegar eftir því hvaða sérþekkingu viðmælandi hafði á 

rannsóknarefninu. 

Undir eigindlegum rannsóknaraðferðum eru margar mismunandi aðferðir en hér var notast við 

aðferð sem kallast fyrirbærafræði, sú aðferð tekur mið af mannlegri reynslu viðmælanda. Lögð er 

áhersla á að koma auga á ákveðið þema sem er sameiginlegt milli viðtala og lýsir reynslu og/eða 

upplifun einstaklingsins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við þemagreiningu viðtalana komu í ljós 

fjögur þemu. Viðmælendur veittu mis djúp svör sem komu þó öll að góðum notum við úrvinnslu 

niðurstaðna. 

 

Staða rannsakenda innan rannsóknar og siðferðisleg álitaefni 

Rannsakandi hefur undir höndum gögn viðmælenda og mikilvægt er að gæta fyllsta trúnaðar við 

meðferð persónulegra og viðkvæmra gagna. Einungis má nota upplýsingar sem aflað var til 

úrvinnslu á þessu verkefni en ekki misnota þær með neinum hætti. Þess ber að geta að mikilvægt 

er að rannasakandi hafi engra persónulegra hagsmuna að gæta er varða rannsóknarefnið, einungis 

áhuga á fræðunum og fyrirtækinu sem um ræðir. Er það trú rannsakanda að svo sé í þessu tilviki. 
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Ástæður breytinga 

Þörf á breytingum  

Breytingarstjórnun fjallar um það ferli sem fer í gang þegar skipulagsheildir fara í breytingar. Það 

getur verið allt frá smávæginlegum breytingum innan ákveðinna deilda yfir í heildarbreytingar sem 

hafa mikil áhrif á alla starfsemi. Það eru til ýmsar kenningar sem gott er að styðja sig við í slíku 

ferli, hér á eftir verður fjallað um rótgrónar kenningar sem og hin ýmsustu mistök sem orðið geta 

á leiðinni.  

Breytingar eru tvíþættar og er gjarnan skipt í tvo flokka, innri og ytri þætti. Þeir innri eru 

skipulagsbreytingar, breytingar á mannaforráðaum, nýr tækjabúnaður og breytingar á viðhorfi 

starfsmanna. Hinir ytri eru hinsvegar breytingar á þörfum og óskum neytenda, lagabreytingar, 

tækninýjungar og efnahagsbreytingar.  

Stjórnendur standa frammi fyrir þrem megin ástæðum sem knýja fram breytingar, uppbygging (e. 

structure), tækni og fólk. Í bókinni Management skipta Robbins og Coultier breytingarþörfinni 

niður í þrjá flokka. 

 

 

Mynd 1. Þrjár megin ástæður sem knýja fram breytingar 
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Skipulag  

Breytingar á ytra umhverfi eða á stefnu skipulagsheildar leiðir oft til skipulagsbreytinga. 

Skipulag heildarinnar ræðst á því ferli og fólki sem vinnur vinnuna. Hægt er að sameinda deildir, 

útrýma þeim sem ekki er þörf á lengur og breyta fjölda starfsmanna sem hver yfirmaður hefur 

umsjón með. Þá er einnig hægt að bæta við reglum og verkferlum til að ná fram stöðugari 

framleiðslu (e. standardization) og efla starfsfólk í ákvarðanatöku til að stytta verkferla. 

 

Tækni 

Við erum að ganga í gegnum tíma þar sem tæknilegar framfarir eru gríðarlega hraðar og því er 

ekki óalgengt að fyrirtæki þurfi að ráðast í tæknibreytingar nokkuð reglulega. Þessar breytingar 

fela yfirleitt í sér innleiðingu á nýjungum, tölvubúnaði eða aðferðum líkt og sjálfvirkni. Það er 

mjög algengt í dag, sér í lagi í framleiðslu fyrirtækjum að fólki sé skipt úr fyrir vélar og þar með 

stöðugildum fækkað til að ná fram meiri hagkvæmni til lengri tíma litið. Með þessu móti má 

einnig fækka mannlegum mistökum. 

Tölvuvæðingin er hvað sjáanlegust og má þar nefna búðarkassa með skönnum sem gera það að 

verkum að hægt er að halda út nákvæmum upplýsingum á lager frá kúnna til kúnna. Verslanir 

eru einnig komnar með mjög þróaðar og nothæfar netverslanir svo það er ekki nauðsynlegt 

lengur að mæta í ákveðna verslun til að kaupa vörur frá henni. 

 

Fólk 

Breyting er varðar mannaforráð er kannski hvað erfiðust enda snýr hún að mannlega þættinum, 

líkt og viðhorfum, væntingum, skilning og hegðun. Hugtakið skipulags þróun (e. organizational 

development, OD) er notað til að útskýra þær breytingaaðferðir sem reyna að varpa ljósi á 

samskipti fólks og mannlega þáttarins sem spilar stórt hlutverk á hverjum vinnustað. Þessar 

aðferðir eru til að mynda hópefling, þjálfun á tilfinninganænmi og mælingar á ánægju (e. survey 

feedback). 

Það getur ýmislegt innan fyrirtækja verið vísbending um yfirvofandi breytingar, má þar helst 

nefna nýja stjórnendur á toppi fyrirtækisins. Stjórnendur sem koma nýjir inn í skipulagsheildina 

hafa oft að baki reynslu og aðra sýn sem þeir hafa öðlast í störfum á öðrum sviðum atvinnulísins. 
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Það getur verið dýrmætt fyrir rótgróið fyrirtæki þar sem stjórnendur hafa verið lengi við störf að 

fá inn nýja og ferska starfskrafta sem geta komið auga á nýjar leiðir og aðferðir sem gætu hentað 

vel. Það er þó ákveðin áhætta sem fylgir slíkum aðstæðum, stundum finnst þessum aðilum þeir 

knúnir til breytinga þar sem það er hluti af samning þeirra við fyrirtækið, vegna þess að aðrir 

vænta þess af þeim eða hreinlega til þess að fóðra sjálfsálit sitt og hafa hlutina á sinn háttinn. Það 

getur því verið mikilvægt fyrir nýja stjórnendur að taka sér tíma til að kynnast skipulagsheildinni 

vel, menningu þess og ferlum til að skilja betur hvort og hvað það er sem þarf að breyta (Stephen 

P. Robbins & Mary Coulter, 2012). 

 

Gagnsemi breytingarstjórnunar 

Fyrirtæki og samtök ráðast í breytingar af mörgum orsökum og getur stundum verið erfitt að 

koma auga á ástæður og afleiðingar breytinganna.  

Breytingar geta verið nauðsynlegar fyrir fyrirtæki til að halda í við þá miklu tækniþróun og þann 

hraða markað sem við lifum við í dag. Það eru ýmist öfl eins og mannaforráð, tækni, viðskipa- 

og hagfræðilegt umhverfi ásamt markaðs tækifærum sem knýja fram breytingar. Það er að mörgu 

að huga ef að hlutinir eiga að ganga vel fyrir sig á sem arðvænlegastan hátt fyrir fyrirtækið og 

svo starfsfólki líði sem best líkt og útskýrt er í bókinni Organizational Change. 

Það eru ýmist innri og ytri öfl í umhverfi skipulagsheilda sem kalla á breytingar, þær geta haft 

mikil áhrif á rekstur skipulagsheilda þar sem ný tækifæri skapast gjarnan ásamt því að ákveðin 

hætta er alltaf fólgin í breytingum. Það er mikilvægt fyrir stjórnendur skipulagsheilda að finna út 

hvaða þættir það eru sem gefa tilefni til breytinga, til að reyna að spá fyrir um viðbrögð og 

útkomu (Carter McNamara). 

Breytingar innan skipulagsheildar geta komið snögglega til, verið óvæntar eða skipulagðar með 

löngum fyrirvara. Óviðbúnar breytingar geta komið til vegna krísu sem upp kemur innan 

skipulagsheildar líkt og almannatengslavandamál, slakari gæðum á vöru eða þjónustu eða 

snögglegar breytingar á mannaforráðum stjórnenda. Breytingar á við þessar geta skapað ástand 

sem fær starfsfólk til að haga sér á annan máta en vani er og því sett öll ferli úr skorðum. Þetta 

getur kallað til óviðbúinna breytinga en þegar þær eru viðbúnar þá hafa þær verið skipulagðar og 

settar í ákveðið ferli vegna þess að stjórnendur hafa komið auga á þörf á breytingum (Carter 

McNamara). 
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Tegund breytinga 

Breytingar geta átt við alla heildina eða einungis hluta hennar. Það er misjafnt eftir stærð og gerð 

fyrirtækja hvort að breytinga sé þörf á öllum sviðum eða aðeins hluta. 

Tegundum breytinga er skipt niður í eftirfarandi flokka: 

Heildarbreyting 

Þegar ráðist er í heildarbreytingu á rekstri skipulagsheildar með yfirtöku, flutningi eða 

endurskipulagningu á framleiðslu/þjónustu þá er talað um heildarbreytingu. Sú breyting hefur á 

einn eða annan hátt áhrif á alla anga skipulagsheildarinnar og hafa fræðimenn í breytingarstjónun 

löngum talið að mikilvægur hlekkur í slíkum breytingum sé að breyta þurfi á sama tíma 

menningu innan heildarinnar. 

 

Hlutabreyting 

Breyting sem nær einungis yfir hluta skipulagsheildarinnar, hvort sem það sé breyting á deild, 

innleiðing á nýrri tækni eða ferli. Einnig getur þetta staðið fyrir minnkun á umsvifum líkt og að 

hætta sölu á ákveðnum vörum eða þjónustu. 

 

Umbótabreyting 

Það er er algeng tegund breytinga sem hefur ekki í för með sér mikla röskun á skipulagsheildinni 

heldur geta þetta verið umbætur á ákveðinni þjónustu/vöru, nýtt sölukerfi eða slíkt. 

Umbótabreyting er næsta stig fyrir ofan þróunarbreytingu. 

 

Þróunarbreyting 

Breyting sem knúin er fram vegna ófyrirséðra aðstæðna á markaði líkt og meiri sölu á ákveðinni 

vöru, sem dæmi má nefna að stórt fyrirtæki í sölu sælgætis myndi ákveða að auka sölu á 

ákveðnum tegundum sælgætis vegna mikillar eftirspurnar. Þessi tegund breytinga getur verið 

gríðarlega mikilvæg til að koma í veg fyrir að ráðast þurfi í frekari breytingar og 

endurskipulagninu (Ólafur Kjartansson). 

Ýmsar kenningar er varða breytingarstjórnun hafa verið settar fram en þó eru nokkrar sem hafa 

haldið velli betur en aðrar, má þar sem dæmi nefna Átta skrefa breytingarstjónun John. P. Kotter 

og Þriggja skrefa módel Lewins. 
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Kenningar í breytingastjórnun 

Átta skref Kotters 

John P. Kotter fæddist árið 1947 í Bandaríkjunum, hann er rithöfundur og prófessor frá 

Massachusettes Istitute of Technology (MIT). Hann útskrifaðist árið 1968 með BS í 

rafmagnsverkfræði og tölvuvísindum, síðar útskrifaðist hann með MS og doktors gráðu frá sama 

skóla. Stuttu síðar hóf hann að kenna við Harvard þar sem hann kynnti Átta skrefa módelið í bók 

sinni Leading Change (Rachel Mourfield, 2014). 

Kotter rannsakaði aðferðir þeirra sem sáu um breytingarstjónun í skipulagsheildum í yfir fjóra 

áratugi, hann setti saman Átta skrefa módel úr þeim aðferðum sem virkuðu hvað best. Módelið 

sýnir skref fyrir skref árangursríka leið til að innleiða nýjar aðferðir og festa þær í sessi (John P. 

Kotter, 1995). 

 

 

Mynd 2. Átta skrefa þrep John P. Kotter 

Eftir að hafa starfað sem ráðgjafi fyrir hunduruði fyrirtækja fylgdist Kotter með þeim 

erfiðleikum sem fylgdu innleiðingu breytinga og tók saman megin þemu þeirra í stefnumótað 

módel sem hægt væri að nýta sem tól til aðstoðar við breytingaferlið hjá skipulagsheildum 

(Chirag Metre, 2009). Kotter þróaði Átta skrefa módelið til að stemma stigum við því sem 

honum fannst vera aðal ástæður fyrir misheppnuðum tilraunum til breytinga hjá 

skipulagsheildum. Í módelinu leggur hann áherslu á leiðandi breytingar fremur en stjórnun þeirra 

og gefur módelið til kynna að það sé á ábyrð hátt settra stjórnenda innan heildarinnar að leiða 
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það áfram í breytingunum (Ashley May Calder, 2013). Hér á eftir er farið yfir skref módelsins 

eins og þau eru útskýrð á vef samtaka Kotter International, sem John P. Kotter stofnaði árið 

2008.  

1.         Skynjuð breytingarþörf 

Þegar ganga á til breytinga er mikilvægt fyrir þá sem að þeim standa að staldra við og gera sér 

grein fyrir þörfum breytinganna, hverjar þær eru og hvaðan þær koma. Þetta skref er ákaflega 

mikilvægt hvort sem að eigi að reyna að ná fram forskoti á samkeppnisaðila eða ef reisa á við 

fyrirtæki sem er komið í miklar kröggur. 

Innan veggja skipulagsheilda spilar starfsfólkið hvað stærsta hlutverkið og það þykir engum gott 

ef stöðugleikanum er kippt undan fótum þeirra. Því er mikilvægt að miðla upplýsingum til 

starfsmanna og stjórnenda og sýna þeim fram á þörfina á breytingum. Í hinu breytilega umhverfi 

viðskipta þá getur verið erfitt að halda stöðugleika nema einmitt með breytingum. Fyrirtæki sem 

stendur í stað og fylgir ekki tísku og tækni verður fljótt undir í hinum harða heimi. 

Kotter telur að mikilvægt sé að stjórnendur hafi augun opin og fætur á jörðinni, það beri að passa 

að sjálfánægja þeirra sé ekki of mikil. Sjálfsánægjan getur komið fram í dýru rekstrarumhverfi, 

lúxus bílum og einkaþotum. Starfsmenn og stjórnendur geta auðveldlega blindast við slíkt sem 

kemur í veg fyrir að þeir séu undirbúnir hinu óvænta og skynja síður þörfina fyrir breytingum. 

2.         Bandalag um breytingar 

Við innleiðingu breytinga er mikilvægt að það sé ekki bara einn aðili sem ætli að ákveða 

breytingarnar og koma þeim öllum í gagnið einn síns liðs. Til að þróa framtíðarsýn 

skipulagsheildar, riðja hindrunum úr vegi og innleiða breytingar er mikilvægt að fá starfsmenn 

og stjórnendur með sér í lið. Kotter bendir á að besta lausnin sé að mynda fjölbreytt teymi með 

meðlimum frá hinum ýmsu öngum skipulagsheildarinnar. Með þessum hætti megi safna 

mikilvægum upplýsingum á stuttum tíma ásamt því að með þessu móti myndast innbyrgðis traust 

milli mismunandi deilda innan heildarinnar sem getur verið dýrmætt til betri samvinnu í 

framtíðinni. Með þessu móti finnst starfsfólki því vera hluti af breytingunni, þau hjálpuðu við að 

skapa framtíðarsýn og lausnir sem vinna að þeirri sýn. Þetta gerir það að verkum að þau eru 

jákvæðari til að taka þátt og ólíklegri til að standa sem hindrun í vegi fyrir markmiðinu. 

Kotter leggur mikla áherslu á leiðtoga í sínum fræðum en þó einnig á mikilvægi góðra 

stjórnenda. Leiðtoginn er drifkraftur breytinga og sér tækifæri í því sem aðrir sjá ef til vill ekki 
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við fyrstu sýn. Stjórnandinn er sá sem skipuleggur gjarnan ferlið og aðgerðir, hann er í rauninni 

tenging leiðtogans við starfsmennina. 

3.        Framtíðarsýn og frumkvæði 

Framtíðarsýn er þegar framtíðin er sett fram á myndrænan hátt, leiðbeinandi fyrir starfsfólk og 

hegðun þeirra. Kotter talar um að það sé kostur að hafa framtíðarsýnina einfalda, amk að hluta til 

svo að hún sé auðskilin og skýr. Passa verður að framtíðarsýnin sé þó ekki svo einföld að hún sé 

ósveigjanleg, ýmislegt ófyrirséð getur komið upp á og mikilvægt er að hægt verði að bregðast 

við því án þess að þurfi að skapa nýja framtíðarsýn. Til að sýnin sé árangursrík þarf hún að vera 

myndræn, áhugaverð, raunhæf einbeitt og sveigjanleg. Nái framtíðarsýnin til margra þátta 

heildarinnar má ná öllum hagsmunaaðilum á sitt band og byggja upp betri stöðu fyrir alla. 

Mikilvægt er að framtíðarsýnin sé raunhæf, að settar séu fram væntingar sem vænlegt er að ná í 

markaðsumhverfinu og með þeim tækjum og tólum sem skipulagsheildin hefur til umráða. 

4.         Miðlun breytingarsýnar 

Þegar að þessu stigi er komið þá ber breytingaleiðtogum að sýna leiðbeinandi hegðun, að fara 

sjálfir eftir því hegðunarmynstri sem þeir eru að reyna að ná fram í breytingunum. Það er 

mikilvægt að halda áfram að miðla framtíðarsýninni og öðrum skilaboðum fram á sem 

skilvirkastan og myndaræanstan hátt sem hægt er, hvort sem það sé með samtölum við 

starfsmenn, tölvupósti eða hópfundum. Þegar það á að fara að vinna í átt að framtíðarsýninni 

getur vel komið í ljós að breytinga sé þörf. 

5.         Fjarlægja hindranir 

Þegar breytingar eru yfirvofandi innan skipulagsheildar þá eru oft einhverjir sem berjast á móti 

og verka sem einskonar hindranir sem vinna gegn því að breytingin muni eiga sér stað. Í þessu 

skrefi þá er mikilvægt að finna þessar hindranir og fjarlægja þær. Það er mikilvægt að samræður 

eigi sér stað til þess að finna út hvað það er sem viðkomandi aðila líst illa á og heyra hans 

hugmyndir, með þessu móti finnst viðkomandi að hans rödd skipti máli og eftil vill er 

grundvöllur fyrir viðhorfi hans sem mætti taka til greina í ferlinu. 

6.         Skammtímasigrar 

Það er ekkert meira hverjandi en árangur, það er því mikilvægt að finna skammtíma markmið til 

að halda uppi jákvæðninni. Starfsmenn þurfa að fá umbun fyrir vel unnin störf og sérstaklega 
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þeir sem taka mikinn þátt í að innleiða breytingar og hverja aðra. Slíkt vindur uppá sig og eykur 

starfsmanna ánægju. 

7.         Áframhaldandi breytinga 

Samkvæmt Kotter er mikilvægt að fagna ekki of snemma, breytingar eru ferli sem gerist ekki á 

einni nóttu heldur taki langan tíma. Litlu sigrarnir eru ljúfir en það þarf marga slíka til að ná 

lokamarkmiðinu, því ber að varast að fagna einstökum sigrum of mikið og halda að markmiðið 

sé í höfn 

8.         Rótfesta hinar nýju aðferðir og breytingar 

Þegar breytingum hefur verið náð þá er mikilvægt að festa þær í sessi svo að starfsfólk falli ekki 

fljótt í gamla farið aftur. Það þarf að innleiða breytinguna inn í vinnustaðamenninguna ásamt 

kjarna heildarinnar. Hægt er að fylgjast með breytingunum með því að meta stöðuna reglulega 

og að ræða framgang mála við starfsfólk og stjórnendur svo þær gleymist ekki (John. P Kotter, 

e.d.). 

 

Kraftagreiningar kenningin 

Sálfræðingurinn Kurt Lewin fæddist árið 1890 í Póllandi en eftir að hafa útskrifast með 

doktorsgráðu í sálfræði frá Háskólanum í Berlín árið 1916, fluttist hann til Bandaríkjanna. Á ferli 

sínum skrifaði Lewin yfir 80 greinar og átta bækur sem fjölluðu um ýmist málefni tengd sálfræði 

(Rachel Mourfield, 2014). Lewin setti auk þess setti fram mikilvægar kenningar snemma á 5. 

áratug síðustu aldar sem fjalla um breytingarstjórnun. Hugtakið skipulagðar breytingar er gjarnan 

tengt við hann enda sýndi hann fram á mikilvægi þess að gerður væri munur á breytingum sem 

ættu sér stað án þess að þær væru skipulagðar, frá þeim sem væru skipulagðar. Hann setti fram 

frægar kenningar á borð við Þriggja skrefa módelið og Kraftgreiningar kenninguna (e.force field 

analysis). Þessar kenningar eru notaðar enn til dagsins í dag til að greina hvaða breytingar þurfa 

að eiga sér stað og vinna skipulag út frá þeim (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, 

bls. 114). 
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Mynd 3. Kraftagreiningar kenning Kurt Lewins 

Samkvæmt kenningu Lewin´s virka trú, væntingar og menning sem einskonar áhrifavaldar á bak 

við hegðun fólks. Þessir áhrifavaldar geta bæði verið jákvæðir og hvatt okkur áfram eða neikvæðir 

og dregið úr okkur (June Kaminski, 2011). Kraftagreiningar kenningin er eins konar skipulags tól 

sem nota má til að finna þá áhrifavalda (e.force) sem hafa áhrif á aðstæður. Ferlið krefst þess að 

sá aðili sem sér um breytingarstjórnun hjá skipulagsheild þarf að koma auga á þá drifkrafta sem 

vinna með breytingnum og þá sem virka sem hamlandi kraftar í vegi þess að breytingarnar geti átt 

sér stað (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

Þeir kraftar sem letja drifkraftinn og eru hamlandi fyrir ferlið, gera erfitt fyrir að koma breytingum 

af stað og viðhalda þeim. Þeir kraftar sem teljast hamlandi eru meðal annars starfsmenn sem ekki 

eru nægilega hæfir til að sinna starfi sínu, kostnaður, hræðsla við breytingar og lélegt viðhald á 

vélabúnað (June Kaminski, 2011). Lewin bendir á að algengt sé að öfl innan heildarinnar séu gjörn 

á að vinna gegn breytingunum og vinni þess í stað að því að halda hlutunum í því formi sem vant 

er (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

Drifkraftar eru þau öfl sem hafa áhrif á aðstæður og algengt er að þeir hvetji til breytinga og halda 

þeim til streitu. Það eru ýmist öfl sem geta verkað sem drifkraftar og má þar nefna hvatningu, 

þrýsting frá yfirmönnum, óánægja með verkferla og samkeppni (June Kaminski, 2011). Aðalatriði 

kenningarinnar er að áhrifavaldar sem vinni með breytingnum vegi hærra í ferlinu en þeir sem 

standa gegn þeim (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 
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Þriggja skrefa módel Lewins 

 

Mynd 4. Þriggjaksrefa módel Kurt Lewins 

Kurt Lewin útskýrði breytingastjórnun á þann hátt að það væri rauður þráður sem væri 

sameiginlegur hjá öllum fyrirtækjum burt séð frá stærð, tegund og aldri. Hann taldi að best væri 

að undirbúa fyrirtæki fyrir breytingar með því að brjóta niður fyrri hefðir eða vana áður en farið 

væri í að koma nýju breytingunum á og lokst festa þær í sessi. Hann setti upp módel sem hægt 

væri að nota til að halda utan um breytingarnar sem gjarnan er kallað Þriggja skrefa módelið 

(Rachel Mourfield, 2014). 

Módelið er ákaflega einfalt og samanstendur þessum þremur skrefum: 

1. Affrysta núverandi stöðu (e. unfreeze) 

2. Uppfæra yfir á nýtt plan (e. move) 

3. Endurfrysta hið nýja plan (e. refreezing) 

Samkvæmt Lewin er fyrsta skrefið í áttina að því að breyta núverandi ástandi eða hegðun að 

affrysta núverandi ástand eða núllstöðu (e. status quo) heildarinnar. Núllstaðan er í raun það 

jafnvægi (e. equilibrium) sem skapast hefur í skipulagsheildinni og er affrystingin nauðsynlegt 

byrjunar skref til að vinna gegn því mótafli og vinnustaða menningu sem skapast hefur (Alicia 

Kritsonis, 2005). Í þessu fyrsta skrefi er greint innra og ytra umhverfi skipulagsheildarinnar til að 

sjá nákvæmlega hvað það er sem þarf að gera til að breyta núverandi stöðu. Þetta ferli getur falið 

í sér að færa einstaklinga til í stöðu innan fyrirtækis með því að endurmeta hvar hæfileikar þeirra 
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liggja og hvar má best nýta þá. Einnig ætti að gefa þeim stöðuhækkun sem sýna fram á hæfileika 

til samvinnu, mikla tækniþekkingu eða aðra eftirsóknaverða kosti. Mikilvægt er að kynna nýjar 

nálganir sem geta bætt framleiðslu eða þjónustu fyrirtækisins og sýna starfsfólkinu hversvegna 

þær nálganir henta betur en þær sem fyrir voru. Efla þarf samstarf milli fólks og deilda ásamt því 

að eiga náin samskipti og samtöl við starfsmenn til að ná þeim á sitt band varðandi breytingarnar 

svo þeir verki ekki sem hindrandi afl (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114).  

Skref tvö í módelinu gengur út á það að breyta hegðum og í þá er mikilvægt að finna hið nýja og 

eftirsótta jafnvægi. Til að fá starfsfólk með sér í lið er hægt að nota þrjár aðferðir sér til aðstoðar; 

sýna starfsfólki fram á að núllstaðan sé því ekki í hag og hvetja þau til að skoða vandamálið frá 

nýju sjónarhorni, vinna með þeim í leit að nýjum og nytsamlegum upplýsingum og aðferðum og 

að lokum að virkja öfluga leiðtoga sem styðja breytingarnar (Alicia Kritsonis, 2005). Þegar 

breytingarnar hafa verið kynntar og skipulagðar þurfa teymin að hafa leiðtoga sem vinnur að því 

að koma breytingunum á, ásamt því að koma í veg fyrir þær hindranir sem geta komið upp standi 

í vegi fyrir ferlinu (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

Endurfrysting er seinasta skrefið og gengur út á að ná fram stöðugu ástandi á ný. Til að festa 

breytingarnar í sessi gæti þurft að endurskoða framtíðar ráðningar á starfsfólki svo að þær passi 

hinum nýju nálgunum sem unnið er eftir og krefjast ef til vill annarrar menntunar eða hæfileika en 

áður þurfti. Þá getur einnig þurft að breyta þóknunarkerfinu (e. reward system) til að öruggt sé að 

það hvetji til hinna nýju breytinga í stað þess að letja þær (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz 

Wiggins, 2012, bls. 114). 

 

Algeng mistök  

Þegar farið er í breytingarferli þá er alltaf ákveðin áhætta sem fylgir, stjórnendur fyllast gjarnan 

eldmóði og vilja sigra heiminn. Kotter, sem talinn er einn af kennifeðrum breytingarstjórnunar, 

vill meina að aðeins 15 af hverjum 100 skipulagsheildum nái fram settum markmiðum þegar 

kemur að breytingum. Hann birti grein í Harward Business reviw þar sem hann útlistastar helstu 

mistökum sem gerð eru við breytingar í skipulagsheildum. 

Til að koma í veg fyrir mistök getur verið betra að lítil skref svo auðveldara sé fyrir starfsfólk að 

taka þátt og sjá árangur breytingana. Annað sem þarf að hafa í huga er liðsheild, ekki má 
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vanmeta styrkinn sem felst í góðri liðsheild sem tengir saman alla hliðar fyrirtækisins. Til að 

breytingarnar nái góðum árangri er mikilvægt að ná saman kraftmiklu bandalagi á milli drifkrafta 

innan allra deilda skipulagsheildarinnar.  

Samkvæmt Kotter eru þeir sem ráðast af stað án þess að hafa skýra framtíðarsýn eru líklegri til 

að mistakast. Sýnin þarf að vera skýr, einföld og hnitmiðuð til að auðvelt sé að vinna eftir henni 

og tengja hana við lokamarkmiðið. Ef þetta tekst ekki þá er hætt við að óþarfa púðri sé eitt í 

eitthvað sem skiptir ekki máli til lengri tíma. Þegar framtíðarsýnin er kynnt fyrir starfsfólki er 

mikilvægt að sýna því fram á að hindranirnar sem standa í vegi fyrir að ná markmiðinu séu ekki 

óyfirstíganlegar. Með góðri kynningu frá einstakling með mikla leiðtogahæfileika er hægt að ná 

fram jákvæðari anda og samheldni í hópinn sem skilar sér í betri liðsanda. 

Samkvæmt Kotter átta margir stjórnendur sig ekki á mikilvægi boðskipta í þessu ferli en ekki 

halda starfsfólki óupplýstu, því þá líður þeim eins og þeim sé ekki treyst og það vekur upp 

neikvæðar tilfinningar fyrir bæði ferlinu og þeim sem stjórnar. Þegar starfsfólk er vel upplýst 

upplifir það viðurkenningu og traust milli stjórenda og almennra starfsmanna (John P. Kotter, 

1995). 

Þegar hlutnirnir fara að ganga vel þá er alltaf ákveðin hætta á að ákveðinn slaki myndist sem 

getur valdið því að markmið nást ekki. Stjórnendur geta gert þau mistök að sjá ekkert nema 

lokamarkmiðið, en það getur tekið langan tíma að ná því og þess vegna er mikilvægt að koma 

auga á litlu sigrana og fagna þeim. Sé þetta ekki gert þá getur starfsfólki farið að leiðast ef því 

finnst eins og enginn árangur hafi náðst ásamt því að líða eins og framlag þeirra sé ekki metið.  

Þegar lokamarkmiðinu er náð er líka mikilvægt að varast að fagna of snemma, því það þarf að ná 

að festa breytingarnar í sessi og passa að starfsfólk fari ekki í gamla farið (John P. Kotter, 1995). 

Innan allra skipulagsheilda myndast ákveðin fyrirtækjamenning sem kemur fram í hefðum, gildi 

og venjum sem hafa myndast hjá hópnum. Með nýjum ferlum og breytingum getur verið sniðugt 

að reyna að skapa nýjar hefðir sem hægt er að tengja við breytingarnar sem festa á í sessi. 

Samskipti og framkoma starfsfólks er mjög mikilvæg bæði sín á milli og við viðskiptavini, þessu 

ber að veita athygli og verðlauna þar sem við á til að koma til móts við starfsfólk og auka metnað 

þess (John P. Kotter, 1995). 
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Mannlegi þátturinn 

Þær kenningar sem útskýrðar hafa verið hér á undan eru gjarnan notaðar sem grunnur þegar farið 

er í breytingar en stundum er mannlega þættinum ekki gefið nægilegt vægi í ferlinu. Breytingar 

eru jú ekki bara að breyta því hvernig hlutirnir eru gerðir því það þarf að fá starfsfólkið með sér í 

lið til að sinna þessum breytingum. Þar eru tvö hugtök mikilvæg og geta spilað stórt hlutverk, 

vinnustaðamenning (e. organizational culture) og tilfinningar við breytingar (e. emotions of 

change) (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

 

Vinnustaðamenning 

Skipulagsheildir eru eins misjafnar og þær eru margar en það sem þær eiga allar sameiginlegt er 

menning. Innan hverrar heildar skapast ákveðin vinnustaðamenning sem er ákaflega 

mismunandi. Það er margt sem hefur áhrif á hvernig menning skapast og má þar fyrst nefna 

tilgang fyrirtækisins, hvort það sé rekið með miklum hagnaði eða litlum og eins hvort það sé 

ríkisrekið. Það myndast ákveðin stemming og andi hjá starfsfólkinu sem sést eftir því hvernig 

fólk ber sig, hugsar og túlkar þær aðstöður sem taka þarf á að hverju sinni. Það eru til ýmsar 

skilgreiningar sem reyna að útskýra hugtakið vinnustaðamenning.  

,,Shared values, shared beliefs, shared meaning, shared understanding, and shared 

sense making are all different ways of describing culture . . . a process of reality 

construction that allows people to see and understand particular events, actions, 

objects, utterances, or situations in distinctive ways.” (Piers Myers, Sally Hulks, & 

Liz Wiggins, 2012, bls. 114) 

Vinnustaða menning býr til ákveðinn stöðugleika þegar kemur að hugsun starfsmanna, ef 

starfsmaður nær ekki æskilegum árangri í stóru verkefni þá getur það annarsvegar verið séð sem 

kæruleysi eða hinsvegar sem hugrekki að viðkomandi hafi reynt sitt besta þó honum hafi 

mistekist. Álit samstarfsfólksins fer eftir þeirri menningu sem skapast hefur á staðnum, hvaða 

hegðun er samþykkt og þykir eðlileg og hver ekki (Michael D. Watkins, 2013). 

Þegar menning skapast innan skipulagsheildar þá fylgist fólk með hegðun annarra, gerir ráð fyrir 

þeirra viðbrögðum miðað við fyrri reynslu og les í þau tákn og hegðun sem samstarfsfólk þeirra 
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sýnir. Til dæmis má lesa í þá hegðun hjá yfirmanni sem hefur hurðina á skrifstofu sinni ávallt 

opna að hægt sé að nálgast hann með góðu móti og að hann sé tiltækur ef á þarf að halda (Piers 

Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

Allflestir viðurkenna að vinnustaðamenning sé raunveruleg en þó eru ekki allir sammála um 

hvort að vinnustaða menning hafi áhrif á hvernig hlutirnir séu gerðir innan fyrirtækis eða hvort 

að hvernig hlutirnir séu gerðir hafi áhrif á vinnustaða menninguna. Þetta er svona svipað og með 

eggið og hænuna, hvort kom á undan? Menning er í rauninni sameiginlegur skilningur, þar sem 

spurningarnar ,,hvað er” og ,,hvers vegna er” hafa náð sameiginlegum hljóðgrunni innan þessa 

ákveðna hóps. Búið er að mynda þögult samkomulag um hvernig hlutirnir eru gerðir, hvaða 

hegðun sé í lagi og hversvegna. Einhverjir vilja líkja vinnustaðamenningu eða bara menningu 

sem einskonar ónæmiskerfi. Menningin veldur því að rangar hugsanir og fólk sem ekki passar 

inn í, ráði sig inn í skipulagsheildina (Michael D. Watkins, 2013). 

Menning hefur áhrif á marga þætti á vinnustaðnum og ekki síst þegar kemur að breytingum. 

Vinnustaðamenning er eitt af þeim atriðum sem mikilvægt er að vanmeta ekki við 

breytingastjórnun því hún getur verið með þeim hætti að standa sem hindrun í veg fyrir hinar 

nýju breytingar. Algengt er að til að hægt sé að ná æskilegum breytingum og festa þær í stað að 

nauðsynlegt sé að greina menninguna til að ná að breyta henna í takt við breytingarnar (Piers 

Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

 

Tilfinningar við breytingar (e. emotions of change) 

Tilfinningar hafa gríðarleg áhrif á mannveruna og geta skipt gríðarlegu máli, ekki bara heima fyrir 

heldur einnig á vinnustað hvort sem átt er við heilsu starfsfólks eða hegðun. Hræðsla, ótti og kvíði 

eru tilfinningar sem eru ekki líklegar til að hvetja okkur áfram til betri frammtisöðu og nýsköpunar. 

Von, forvitni og spenna aftur á móti ýtir undir vilja til samvinnu og meiri afkastagetu hjá 

starfsfólki. Til að breyting nái ætluðu markmiði þá er ekki nóg að hafa hæft fólk í hverri stöðu 

heldur einnig að skapa traust og góðan starfsanda til að byggja upp gott samstarf. Ef þetta tekst 

ekki geta tilfinningar fólks orðið til þess að grafið verði undan breytingunum. Breytingar innan 

heildar hafa áhrif á alla almenna starfsmenn, breytingar stjórnendur og mannauðsstjóra. 
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Breytingarnar geta verið beinar eða óbeinar og er það mismunandi eftir aðstæðum með hvaða hætti 

áhrifin eru. Vinnustaðir mynda með tímanum ákveðinn tilfinningalegan, með því er átt við að 

sumar tilfinningar er í lagi að sýna en aðrar ekki, þetta kemur þó ekki í veg fyrir að fólk upplifi 

allan skalann af tilfinningum þó svo þeim finnist þeir ekki geta sýnt þær. Þetta getur orðið til þess 

að tilfinningar sem tjáðar hafi eftilvill aðrar duldar meiningar líkt og spenna og stress gætu staðið 

fyrir ótta, hatur, spennu eða samúð (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114).  

Þegar breytingar bera að garði, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar þá geta þeim fylgt 

einskonar vaxtaverkir. Það að kveðja gamla siði og skipta þeim út fyrir nýja getur tekið tíma að 

venjast. Þeir sem standa að breytingunum upplifa gjarnan tilfinningalegan rússíbana til jafns á við 

þá sem finnast breytingunum jafnvel þröngvað upp á þá.  

Margar skipulagsheildir ráðast í breytingar en þó er ekki oft sem sett markmið nást, sér í lagi séu 

þær ekki skipulagðar vel og tekið tillit til allra þátta. Það eru margir sem gera þau mistök strax í 

upphafi að útbúa ekki nægilega einfalda og skýra framtíðarsýn og þarf af leiðandi er erfitt fyrir 

starfsfólk og þá sem að breytingunum koma að sjá hvert framtíðarmarkmið er. Þegar og ef 

skammtíma markmiðin nást er algengt að það myndist ákveðinn slaki sem verður til þess að 

draga úr krafti til áframhaldandi breytinga (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 

114).  

 

Eftirlifanda heilkennið  

Eftirlifanda heilkennið (e. survivor syndrome) er skilgreining sem notuð yfir þá starfsmenn sem 

halda áfram störfum sínum hjá skipulagsheild eftir erfiðar breytingar. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á ákveðið hegðunarmynstur sem endurspeglast í viðhorfum og tilfinningum þeirra sem eftir 

standa. Viðbrögð þessi byggjast á því hvort að viðkomandi aðilum fannst fyrirtækið sýna 

sanngirni eða ósanngirni við breytingar á mannaforráðum. Starfsfólkið ber sjálft sig saman við þá 

sem misstu störf sín, hlutverk, stöðu og virði til að reyna að sjá hvar það stendur hjá fyrirtækinu. 

Ef starfsfólki finnst fyrirtækið hafa sýnt ósanngirni þykir þeim að grafið sé undan því trausti sem 

myndast hafði milli starfsmannsins og fyrirtækisins hvað varðar afköst og skuldbindingu. Þá 

upplifa þeir sem eftir standa gjarnan mikið samviskubit vegna þeirra sem misstu störf sín og líður 
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gjarnan illa yfir léttis tilfinningunni við að hafa haldið starfi sínu, spyrja sig hversvegna ég en 

ekki hinir (Piers Myers, Sally Hulks, & Liz Wiggins, 2012, bls. 114). 

 

Almannatengsl og krísustjórnun 

Tengsl milli fyrirtækja og fjölmiðla geta verið gríðarlega mikilvæg, bókin When the headline is 

you fjallar um hvernig best sé að hátta samskiptum hjá fyrirtækjum og opinberum aðilum. Þegar 

fjölmiðlar hafa óvænt samband og óska eftir viðtali eða viðbrögðum skiptir miklu máli að 

bregðast vel við því. Það er misjafnt eftir skipulagsheildum og stærð þeirra hver sér um slík mál 

fyrir þeirra hönd. Ef fyrirtækið er orðið tiltölulega stórt þá er algengt að það hafi fjölmiðlafulltrúa 

eða almannatengil á sínum snærum sem sér um slík samskipti. Góð samskipti útá við geta skapað 

fyrirtækinu velvild og trúverðugleika sem getur verið ómetanlegur þegar kemur að orðspori 

fyrirtækisins. Það er ekki óalgengt þegar fyrirtæki lenda í orðspors krísu að sá sem svarar fyrir 

hönd þess reyni að klóra í bakkann og fegra þeirra aðkomu og jafnleg reyna að ljúga sig út úr 

aðstöðunni sem getur komið í bakið á þeim síðar því sannleikurinn kemur yfirleitt í ljós.  

Mörg fyrirtæki eru farin að sjá hag sinn í því að útbúa samskiptaáætlun, við vinnslu hennar er 

reynt að komast að því hver ímynd fyrirtækisins á að vera út á við og samskipti við fjölmiðla eru 

svo byggð út frá því. Sem dæmi má nefna að lyfjafyrirtæki vill að ímynd sín sé traustvekjandi og 

alvarleg þegar aftur á móti dægurmála útvarpsstöð vill kannski frekar hafa létt yfirbragð og vera 

svolítið spaugileg þegar kemur að viðtölum (Jeff Ansell & Jeffrey Leeson, 2010). 

Ef samskiptaáætlun liggur fyrir þá veit talsmaður fyrirtækisins hvaða stefnu skuli taka þegar veitt 

eru viðtöl eða reynt er að koma í veg fyrir krísu. 

 

Slæmar fréttir 

Þegar fréttir eru slæmar er mikilvægt að talsmaður fyrirtækisins sé fljótur að grípa tækifærið og 

segja frá málavöxtum áður en aðrir taka það að sér fyrir hann. Algengt er að fólk reyni að skýla 

sér frá athyglinni eða draga úr alvarleika málsins þegar krísa kemur upp. Þetta er ekki sérlega 

skynsamlegt því ef fyrirtæki neita að svara spurningum fréttamanna þá leita þeir annað að 

svörum og fara jafnvel að geta inn í eyðurnar (Jeff Ansell & Jeffrey Leeson, 2010). 

 

,,Tell it all and tell it fast.” (Robert Dilenschneider) 
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Algeng setning innan almannatengsla fræðanna er ,,Mess up, ´fess up”. hún er ákaflega einföld 

og góð en þó er gott að setja aðeins meiri dýpt á bakvið hana þegar kemur að því að viðurkenna 

það sem miður hefur farið. Í bókinni The Headline is you er talað mikið um hvernig sé best að 

haga sér þegar kemur að samskiptum við fjölmiðla ef upp koma frétta efni, góð og slæm. Við 

mannfólkið byggjum álit okkar oft að miklu leiti á tilfinningum og það eitt að setja andlit við þá 

slæmu frétt sem birtist um fyrirtæki getur gert heilmikið. Ef við lesum eitthvað án þess að geta 

tengt það við einhverja manneskju erum við gjarnari á að sýna meiri harðneskju í garð 

fyrirtækisins heldur en ef talsmaður þess myndi heldur birtast í sjónvarpsviðtali. Þar hefur 

viðkomandi aðili tækifæri til að útskýra á rólegan hátt það málavexti, mikilvægt er að draga ekki 

úr skaðanum sem hefur orðið svo fólk sem tengist málinu finnist sín reynsla ekki vera dregin í 

efa. Best er að koma hreint fram og viðurkenna krísuna, taka ábyrgð og sýna samúð í orðum og 

verki (Jeff Ansell & Jeffrey Leeson, 2010). 

 

Sæferðir 

Sæferðir foru stofnaðar árið 2000 af þeim Pétri Ágússyni og fjölskyldu en hét fyrirtækið 

Eyjaferðir áður en þau tóku við og hafði verið í rekstri í 14 ár (Morgunblaðið, 2000). 

Fyrirtækið er eitt af stærri vinnustöðum Stykkishólms og trekkir einnig mikið af túristum og 

öðrum ferðalöngum til svæðisins með tilheyrandi hagnaði fyrir bæjarfélagið.  

Ferðaþjónustu fyrirtækið Sæferðir/Seatours býður upp á úrval af ferðum á sjó og er starfrækt í 

Stykkishólmi. Má þar helst nefna siglingar yfir Breiðafjörð með viðkomu í Flatey á ferjunni 

Baldri. Ferjan er mikilvægur samgöngumáti fyrir íbúa og fyrirtæki á sunnanverðum Vestfjörðum, 

þar sem vegakerfið er verulega ábótavant og erfitt getur verið að halda veginum opnum allt árið í 

kring vegna veðráttu. Vegagerðin hefur reynt að koma til móts við þennan fólks með því að 

leggja fjármuni til rekstursins yfir vetrartímann svo tryggja megi samgöngur fyrir Vestfirðinga. 

Þá er ferjan eini opinberi samgöngumátinn til Flateyjar, ferjan er með skipulagðar ferðir þangað 

tvisvar á dag á sumrin en kemur við eftir þörfum og óskum íbúa og gesta yfir vetrartímann.  

Þá bjóða Sæferðir einnig upp á ævintýrasiglingar með ferjunni Særúnu, þær eru farnar frá 

Stykkishólmi um nærliggjandi eyjar. Viðskiptavinir geta vænst þess að upplifa stórbrotið útsýni, 

ásamt hinu mikla fuglalífi sem eyjarnar bjóða uppá meðan hlustað er á fróðlegar og 

skemmtilegar sögur úr Breiðafirði. Ferjan er með útbúnaði sem gerir þeim kleift að veiða 
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hörpuskeljar og ígulker af hafsbotninum sem gestir fá að smakka og skoða (Ferðamálastofa 

Íslands). 

 

Eimskip 

Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki á Norður-Atlantshafi sem sérhæfir sig í flutningsmiðlun 

um allan heim. Fyrirtækið var stofnað árið 1914 og er því orðið rótgróið. Félagið er rekið frá 63 

starfsstöðvum í yfir 20 löngum. Floti félagsins saman stendur af 22 skipum í rekstri og stórum 

hóp starfsmanna, eða um 1.790 manns (Eimskip, e.d.). 

Markmið fyrirtækisins er að vera tengiliður við alþjóðlega markaði og sérhæfa sig í 

flutningsmiðlun um allan heim. Fyrirtækið leggur upp úr því að tryggja góða afkomu fyrir 

hluthafa með arðsömum vexti ásam því að skapa verðmæti fyrir viðskiptavini með 

framúrskarandi lausnum og þjónustu (Eimskip, e.d.). 

Árið 2015 festi Eimskip kaup á öllu hlutafé Sæferða ehf. í Stykkishólmi. Fram kom í tilkynningu 

frá Eimskipum að kaup þess á Sæferðum væri liður í að styrkja starfsemi sína í sjótengdri 

ferðaþjónustu, en félagið stendur að tímabundnum rekstri Herjólfs fyrir Vegagerðina sem þjónar 

samgöngum á sjó milli lands og Vestmannaeyja. Þá lét Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips hafa 

eftir sér  

,,Ég er mjög sáttur við að hafa náð samningum við eigendur Sæferða um kaup ´a 

fyrirtækinu, enda um mjög spennandi fyrirtæki að ræða með mikla framtíðarmöguleika 

er snúa að ferðaþjónustu og samgöngum á vestanverðu landinu. Eimskip mun leggja 

mikinn metnað í að halda áfram á þeirri braut að efla bæði þjónustu við íbúa svæðisins 

og ferðaþjónustu í góðu samráði við heimamenn og halda áfram að veita 

viðskipavinum félagsins framúrskarandi þjónustu.” (Morgunblaðið, 2000). 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í tengslum við sameiningu 

Sæferða og Eimskips. Leitað var svara við rannsóknarspurningunni:  

Var stuðst við kenningar úr breytingarstjórnun hafðar að leiðarljósi við sameiningu Sæferða og 

Eimskips? 

Viðtöl voru tekin við fjóra einstaklinga sem starfa hjá Eimskipum og Sæferðum. Rannsakandi 

tók viðtöl við starfsmenn sem starfa í ólíkum sviðum innan fyrirtækisins og gagnlegt væri að fá 

álit þeirra á breytingunum. Rannsakandi reyndi einnig að fá sem mestar upplýsingar frá hverjum 

og einum sem gætu gagnast við úrvinnslu. Spurningarnar voru staðlaðar að mestu leiti en þó var 

smávæginlegur munur milli spurninga vegna mismunandi þekkingar hvers og eins á 

rannsóknarefninu. Talið var að þessi hópur viðmælenda gæti varpað ljósi á það ferli sem fór í 

gang við samruna Eimskips og Sæferða vegna stöðu þeirra innan fyrirtækisins. Starfa 

viðmælendur á ólíkum sviðum innan fyrirtækjanna, í ferju, á skrifstofu og við stjórnunarsvið. 

 

Við greiningu gagna voru svör viðmælenda greind í fjögur meginþemu. Með þemagreinungu þá 

kom í ljós að viðmælendur voru nokkuð sammála um fjögur megin atriði sem spurt var um. 

Fyrsti hlutinn er þörfin fyrir breytingar og hvernig staðið var að tilkynningu um samrunann. 

Annar hlutinn fjallar um framtíðarsýn Sæferða, sá þriðji um innleiðingu breytinganna og sá fjórði 

og síðasti fjalla um almannatengsl og viðbragðsáætlun. 

 

Upplýsingaflæði 

Þegar viðtöl voru tekin við starfsfólk Sæferða þá kom í ljós að almennt voru þeir mjög jákvæðir, 

bæði í garð breytinganna sem og hvernig staðið er að rekstrinum. Bæði sagði viðmælandi 1 og 

viðmælandi 3 að starfsmenn hefðu verið vel upplýstir um yfirvofandi breytingar strax frá byrjun, 

ferlið hefði verið fremur langt og tekið um tvö ár. Kenningin um tilfinningar við breytingar 

(e.emotions of change) á vel við svör viðmælenda, þeir upplifðu ferlið sem jákvætt og óttuðust 

ekki um starf sitt. Jákvæðni starfsfólksins gæti hafa verið drifið áfram vegna vonar um betri kjör 

vegna breytinganna sem sem ýtti ef til vill undir vilja til samvinnu. 
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Eimskip vildi kaupa hlutabréf Sæferða áður en ekki náðust samningar þá og því hafði starfsfólkið 

vitað af þessum möguleika í dágóðan tíma og litist ágætlega á. Viðmælandi 4 talar um að 

Eimskip hafi verið umhugað um að starfsfólki liði vel og að það finndi ekki fyrir óöryggi í þessu 

ferli sem hafi verið óvenjulega langt vegna óvæntrar aðkomu Samkeppniseftirlits. Kaupferill 

Eimskipa á Sæferðum var eins og gefur að skilja upphaflega trúnarðarsamtal vegna þess að óvíst 

var um hvaða niðurstaða fengist í þær viðræður. 

,,Mjög mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir amk eins og hægt er. Eðli málsins 

samkvæmt getur það verið erfitt þegar um viðkvæmar viðræður er að ræða.” 

(Viðmælandi 4) 

Fyrst um sinn var það í hlut fyrrverandi eigenda Sæferða að upplýsa starfsfólkið um 

breytingarnar en fljótlega fóru starfsmenn Eimskipa á vettvang þar sem þeir kynntu sér félagið 

og starfsmenn þess, ásamt því að ræða við starfsfólkið og reyna að svara þeim spurningum sem 

upp höfðu komið. Ekki voru þó allir viðmælendur sammála og þótti viðmælanda 2 vanta eitthvað 

uppá upplýsingaflæði og frétti af þessum samruna út í bæ en ekki frá fyrrverandi eigendum líkt 

og Eimskip höfðu gefið leyfi fyrir. Samkvæmt Átta skrefa módeli Kotter´s þá kemur fram í fyrsta 

skrefinu mikilvægi þess að halda starfsfólki upplýstu um breytingar ásamt því að sýna þeim fram 

á kosti þeirra. Í þessu tilfelli virðist kenning Kotters eiga vel við þar sem viðmælendur voru að 

mestu leiti sammála um að þeir hefði verið upplýstir um leið og unnt var og haldinn var fundur 

þar sem hinir nýju stjórnendur útskýrðu fyrir starfsfólki að störf þeirra væru örugg og að engar 

meiriháttar breytingar myndu eiga sér stað í hinum daglega rekstri. 

 

Framtíðarsýn Sæferða 

Viðmælandi 4 segir að eitt af megin verkefnum fyrirtækisins sé að viðhalda þeim góða starfsanda 

sem myndast hefur og viðhorfi til verkefnisins sem skapast hefur í gegnum árin en á sama tíma 

að setja ákveðna þætti í formlegri skorður en áður höfðu verið. Fyrri eigendur hafi verið búnir að 

byggja góðan grunn sem Eimskip ætlar sér að halda áfram að styrkja. Þegar kom að 

framtíðarsýninni segir hann að nýta eigi nafn Sæferða til að halda áfram að styrkja og stækka 

félagið með nýjum verkefnum í haftengdri ferðaþjónustu bæði á Breiðafirði og fleiri stöðum, 

saman ber siglingum milli Akranes og Reykjavíkur. Þó tekur hann skýrt fram að ,,heimahöfn” 
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Sæferða sé og verði áfram í Stykkihólmi. Viðmælandi 1 er kunnugur um þessa framtíðarsýn og 

tekur undir þau framtíðarplön um að verða öflugra ferðaþjónustufyrirtæki á landsvísu undir hinu 

rótgróna Sæferða nafni. 

,,Framtíðarsýnin er sú að verða öflugra ferðaþjónustufyrirtæki, ekki bara hér í 

Stykkishólmi heldur á að nota Sæferðarnafnið (fyrirtækið) til að koma af krafti inn í 

ferðaþjónustu.” (Viðmælandi 1) 

 

Viðmælanda 2 var ekki kunnugt um framtíðarsýn Sæferða og viðmælandi 3 sagði að 

framtíðarsýnin hefði ekki verið kynnt fyrir þeim sem slík en var þó viss um að markmiðið væri 

að halda áfram með svipuðum hætti með von um að fjölga ferðum og þjónustu í framtíðinni. 

Hvað varðar framtíðarsýnina má sjá að viðmælendum ber ekki alveg saman í svörum sínum, 

viðmælendur á skrifstofu og stjórnunarsviði vildu meina að framtíðarsýn hefði verið þróuð og 

taldi starfsfólk sitt þekkja hana. Skref þrjú og fjögur í Átta skrefa módeli Kotters útskýra 

mikilvægi þess að þróa skýra framtíðarsýn sem er einföld og auðskilin, þó má hún ekki vera það 

einföld að hún sé ósveigjanleg. Þá þarf að miðla framtíðarsýninni til starfsfólks reglulega á 

skilvirkan og myndrænan hátt með samtölum, tölvupósti eða hópfundum. 

 

Innleiðing breytinga 

Þegar kom að innleiðingu breytinganna þá tala allir viðmælendur um að það hafi ekki mikið 

breyst, nema þá helst á skrifstofunni. Fyrri eigendur, sem störfuðu sem framkvæmdastjóri, 

skipstjóri og í bókhaldi hafi látið af störfum og telur viðmælandi 1 að vel hafi verið að því staðið 

og að Eimskip hafi veitt aðhald og aðtoðað eftir því sem þurfti. Hvort sem var með heimsóknum 

til Reykjavíkur eða í gegnum síma. Viðmælandi 3 vill meina að breytingar um borð í ferjunum 

hafi gengið í gegn töluvert fyrir samrunann, en vegna óviðráðanlegra ástæðna þurfti fyrrverandi 

eigandi og skipstjóri að láta af störfum fyrr en áætlað var. Þetta varð til þess að skipstjórar um 

borð tóku við hans skyldum sem fólust meðal annars í meiri ábyrgð og umsjón með 

mannaforráðum um borð í ferjunni. Hann er jákvæður þegar hann ræðir þessar breytingar en 

bæði hann og viðmælandi 2 eru sammála um að þörf hefði verið á að skipta út ferjunni Baldri 

fyrir aðra nýrri og hentugri til farþega flutninga. Ferjan þykir bæði gömul og þykir mörgum 

aðgengi verulega ábótavant.  
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Viðmælandi 4 tekur sérstaklega fram hversu hjálpsamir fyrrverandi eigendur hafi verið og sáu til 

þess að starfsmenn finndu sem minnst fyrir breytingum á eignahaldi. Honum þótti að starfsmenn 

tækju breytingnum ákaflega vel og sæju kaupin síður en svo sem ógn við störf þeirra. Starfsmenn 

sömdu um betri kjör við forráðamenn Eimskips og komu því að mörgu leiti vel útúr þessum 

breytingum, enda þykir honum þeir hafa bæði staðið sig vel og unnið vel með nýjum eigendum 

og þeim breytingum sem óhjákvæmilega verða þegar nýjir eigendur taka við.  

Allir starfsmenn héldu vinnu sinni fyrir utan þá fyrri eigendur en þeir hættu fljótlega eftir að 

breytingarnar höfðu gengið í gegn eftir samkomulagi við nýju eigendurna. Viðmælandi 4 vill 

meina að breytingarnar hafi ekki verið umfangsmiklar þar sem reksturinn var í prýðilegu standi 

og eins séu kaupin ansi ný af nálinni eða aðeins hafa liðið um tvö ár frá þeim.  

Viðmælendur 2 og 3 tala báðir um lengri boðleiðar eftir breytingarnar. Þeir tala um að eftir að 

fyrrverandi eigandi og framkvæmdastjóri lét af störfum að þá hafi sú staða færst til 

Reykjavíkur/Vestmannaeyja. Þetta gerir það að verkum að öll ákvarðana taka getur tekið lengri 

tíma heldur en hún gerði vegna þess að aðilinn er ekki á staðnum til viðtals. Í Þriggja skrefa 

módeli Lewins kemur fram að mikilvægt sé að affrysta núverandi stöðu, uppfæra hana og 

endurfrysta. Ákvarðanataka var eitt af því sem var á ábyrgð fyrrverandi eiganda en færðist til 

starfsmanns sem ekki starfar á svæðinu og því var boðleiðum breytt. Þetta ferli á vel við módel 

Lewins en viðmælendum ber saman um að hin nýja leið taki of langan tíma og þessvegna hefur 

ekki tekist að endurfrysta þessa breytingu með nægilega góðum hætti. 

Viðmælendum ber öllum saman um að það hafi ekkert verkað sem hindrandi kraftur á móti 

breytingunum, hvorki hvað varðar aðbúnað né starfsfólk. Það hafi allir tekið vel í hina nýju 

eigendur og reynt að sýna vilja í verki þegar á þurfti að halda.  

Þar sem engar stórvægilegar breytingar áttu sér stað þá voru engir teljandi hindrandi kraftar við 

breytingarferlið, viðmælendur upplifðu breytingarnar sem jákvæðar og könnuðust ekki við 

neinar hindranir. Því má ekki segja að kraftagreiningar kenning Lewin´s eigi við í þessu 

breytingarferli. 
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Almannatengsl og viðbragðsáætlun 

Viðmælandi 4 sem hefur hvað mesta þekkingu viðmælanda innan Eimskips og segir að 

framkvæmdastjóri félagsins beri ábyrgð á samskiptum við fjölmiðla og almenning. Hann hafi þó 

gott teymi á bakvið sig, bæði stjórn félagsins sem og fjölmiðlafulltrúa Eimskips. Í grunninn segir 

hann að það séu einungis þrír aðilar sem koma fram formlega fyrir hönd Sæferða og séu það 

framkvæmdastjóri, fjölmiðlafulltrúi og að lokum forstjóri Eimskips sem gegnir einnig starfi 

formanns. Fyrirtækið virðist vera vel sett er varðar almannatengsl og líkt og fram hefur komið þá 

er mikilvægt fyrir fyrirtæki af þeirri stærðargráðu sem Eimskip er, að hafa starfsmann sem sér 

um þessi mál. Góð samskipti útá við skapa ímynd fyrirtækisins og auka trúverðugleika þess. 

,,Í síbreytinlegum heimi er krafan um upplýsingaflæði stöðugt meiri en um leið þarf að 

taka tillit til stærðar félagsins. Það er ljóst að almannatengsl skipta miklu máli og þau 

ber að vanda.” (Viðmælandi 4)  

Viðmælandi 1 tekur undir að Eimskip sjái um þessa hlið fyrirtækisins fyrir hönd Sæferða og telur 

það vera mikilvægan þátt í góðri ímynd og telur almannatengsl fyrirtækisins vera í unnin með 

fullnægjandi hætti. Viðmælendum ber öllum saman um að komi upp krísa eða óhapp þá sé það í 

ábyrð skipstjóra að vinna eftir viðbragðsáætlun sem sé til staðar í ferjunum. Þar kemur fram 

hvern beri að hafa samband við og er starfsmönnum að öðru leiti óheimilt að ræða við fjölmiðla 

eða aðra um slíkar uppákomur meðan málið sé í farvegi. Viðmælandi 3 segir að hjá Eimskipi 

starfi svokölluð Óhappanefnd sem taki á öllum stærri málum sem koma upp hjá Eimskip og/eða 

dótturfélgöm þess líkt og Sæferðum. Þar sem starfandi er óhappanefnd og viðbragsðáætlun til 

staðar er fyrirtækið að vinna eftir kenningum er varða almannatengsl og krísustjórnun sem sýna 

fram á mikilvægi þess að vera undirbúin undir krísur og koma í veg fyrir orðsporshnekki.  
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Lokaorð 

Í verkefni þessu var markmiðið að kanna hvort að kenningar í breytingarstjórn hefðu verið hafðar 

til hliðsjónar við samruna Eimskips og Sæferða. Lagt var upp með þær væntingar að fyrirtæki af 

sömu stærðargráðu og Eimskip myndi beita þekktum og árangursríkum aðferðum við slíkar 

breytingar. Raunin er sú að það er rétt að einhverju leiti, meðvitað eða ómeðvitað. Tengiliður frá 

Eimskip sem viðtal var tekið við, ásamt starfsfólki Sæferða, segi að starfsmenn hafi verið 

upplýstir eftir því sem hægt var vegna trúnaðarupplýsinga á hverjum tímapunkti. Viðmælendum 

bar nokkuð vel saman um að upplýsingar bárust frá fyrrverandi og núverandi stjórnendum til 

starfsfólks en ekki í fréttum frá fjölmiðlum, þeir upplifðu ekki mikla óvissu um ástandið og 

framtíð sína innan fyrirtækisins. Starfsmenn litu jafnvel á þetta sem jákvæða upplifun og voru 

liðlegir við hina nýju stjórnendur í samrunanum. Breytingarnar sem áttu sér stað voru ekki mjög 

viðamiklar, enn sem komið er, en stutt er frá kaupum Eimskips á hlutafé Sæferða.  

Komst rannsakandi að því að starfsfólk er almennt jákvætt fyrir rekstrinum og þótti 

almannatengsl fyrirtækisins bera góðan árangur og virtust allir vera meðvitaðir um hver það væri 

sem hefði umsjón með þeim málum. Í ljós kom að viðbragðsáætlun liggur fyrir ef upp kemur 

krísa eða óhapp. Skipstjórnendur eru upplýstir um að það er ákveðin keðja sem fylgt er ef upp 

kemur krísa og að þeim ber að tilkynna slík mál til ákveðins aðila innan Eimskips sem sér um 

allar áframhaldandi tilkynningar hvort sem það sé til fjölmiðla eða annarra aðila sem tengjast 

máli. Sagan hefur sýnt að yfirveguð rökrétt og gegnsæ ákvarðanataka skiptir mestu máli þegar 

kemur að fyrstu viðbrögðum við krísum, mikilvægt sé að grípa strax til viðeigandi ráðstafana til 

að vernda starfsfólk og fjölskyldur fyrir ágangi fjölmiðla, eftir því sem við á hverju sinni.  

 

Kostir og gallar 

Kostur þess að nota eigindlega rannsóknaraðferð er að svörin verða mun persónulegri og hægt 

hægt er að fá innsýn í hugarheim, þekkingu og persónulega reynslu viðkomandi. Með þessari 

aðferð geta kviknað hugmyndir að frekari gagnaöflun og djúpur skilningur fæst á viðfangsefninu. 

Gallar þess að nota eigindlega rannsóknaraðferð er að erfitt getur verið að fá viðtal við ákveðna 

aðila sem þykir mikilvægt að fá svör frá, einnig getur verið erfitt getur verið að greina þemu úr 

viðtölum líkt og í þessu tilfelli þar sem hópur viðmælenda var lítill en einnig getur verið tímafrekt 

að taka viðtöl við stóran hóp fólks. Með megindlegri rannsókn má áætla að hefði verið hægt að fá 



 

 

 
 

37 

svör frá fleira starfsfólki en þá hefðu ekki komið fram þessi ítarlegu og persónulegu svör sem 

sköpuðust í viðtölunum.  

Rannsóknin takmarskast að því að ekki reyndist hægt að fá fleiri viðmælendur, gagnlegt væri að 

endurtaka hana þar sem rætt væri við fleiri og notast væri við blandað rannsóknarsnið. 
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Viðauki  

 

Viðmælandi 1 

 

1. Voru starfsmenn upplýstir með greinagóðum hætti um samrunann og þær breytingar sem 

hann hafði í för með sér? 

 

2. Fengu starfsmenn upplýsingar um samrunann áður en þær komu fram í fjölmiðlum? 

 

3. Var mótuð einhver framtíðarsýn fyrir Sæferðir í þessu ferli?   

-markmið til að vinna að 

-sett fram með það að markmiði að ná starfsfólki á sitt band og sjá hverjar jákvæðu 

hliðarnar væru 

-Ef svo er, hver er framtíðarsýnin? 

 

4. Var eitthvað sem stóð í vegi fyrir breytingunum? 

 -Einhver á móti þeim? 

-Eitthvað við reksturinn sem kom í veg fyrir að hægt væri að beita nýjum aðferðum/ 

fjölgunum ferða eða farþegum?  

-Ferjan of lítil fyrir framtíðarsýnina? 

 

5. Voru breytingar á mannaforráðum innan sæferða eftir samrunann? 

 

6. Hvernig gekk að innleiða breytingarnar? 

-Voru einhver skammtíma markmið sem starfsmenn fengu umbun fyrir? 

-Hvað var/er gert til að viðhalda breytingunum? 

-Er staðan metin reglulega? 

 

 

7. Er starfandi almannatengill hjá fyrirtækinu sem sér um samskipti og upplýsingagjöf til 

fjölmiðla og almennings? 
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8. Er þörf á bætingum er varðar almannatengsl innan fyrirtækisins? 

 

9. Er til viðbragðsáætlun sem unnið verður eftir er upp kemur krísa? (fjölmiðlakrísa, hvern 

skuli fyrst hafa samband við og hvernig skuli haga viðtölum ef þörf verður á slíku til að 

lágmarka skaða) 

-Telur þú að þörf sé á slíkri áætlun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðmælandi 2 

 

1. Voru starfsmenn upplýstir með greinagóðum hætti um samrunann og þær breytingar sem 

hann hafði í för með sér? 

 

2. Voru gerðar breytingar á rekstri? t.d. skipulagi, mannaforráðum eða tækni? 

 -ný ferja? 

 -hver var þörfin á breytingunum? 

 

3. Telur þú að upplýsingagjöf til fjölmiðla er varða ferjuna Baldur koma fyrirtækinu til 

góða? 

-Þarf að bæta þessa upplýsingagjöf? 
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4. Var eitthvað sem stóð í vegi fyrir breytingunum? 

 -Einhver á móti þeim? 

-Eitthvað við reksturinn sem kom í veg fyrir að hægt væri að beyta nýjum aðferðum/ 

fjölgunum ferða eða farþegum? Ferjan of lítil fyrir framtíðarsýnina? 

 

5. Hver er framtíðarsýn Sæferða? 

 

6. Hvernig gekk að innleiða breytingarnar? 

-Voru einhver skammtíma markmið sem starfsmenn fengu umbun fyrir? 

-Hvað var/er gert til að viðhalda breytingunum? 

-Er staðan metin reglulega? 

 

 

7. Upplifðir þú óvissu með starf þitt eftir að tilkynnt var um samrunann? 

 -en samstarfsfélaga? 

 

 

8. Hvað hefði þér þótt mega betur fara í þessu ferli? 

 

9. Er til viðbragðsáætlun sem unnið verður eftir er upp kemur krísa? (möguleg 

fjölmiðlakrísa, hvern skuli fyrst hafa samband við og hvernig skuli haga viðtölum ef þörf 

verður á slíku til að lágmarka skaða) 

 

Viðmælandi 3 

 

1. Voru starfsmenn upplýstir með greinagóðum hætti um samrunann og þær breytingar sem 

hann hafði í för með sér? 

 

2. Voru gerðar breytingar á rekstri? t.d. skipulagi, mannaforráðum eða tækni? 

 -ný ferja? 

 -hver var þörfin á breytingunum? 
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3. Telur þú að upplýsingagjöf til fjölmiðla er varða ferjuna Baldur koma fyrirtækinu til 

góða? 

-Þarf að bæta þessa upplýsingagjöf? 

 

4. Var eitthvað sem stóð í vegi fyrir breytingunum? 

 -Einhver á móti þeim? 

-Eitthvað við reksturinn sem kom í veg fyrir að hægt væri að beyta nýjum aðferðum/ 

fjölgunum ferða eða farþegum? Ferjan of lítil fyrir framtíðarsýnina? 

 

5. Hver er framtíðarsýn Sæferða? 

 

6. Hvernig gekk að innleiða breytingarnar? 

-Voru einhver skammtíma markmið sem starfsmenn fengu umbun fyrir? 

-Hvað var/er gert til að viðhalda breytingunum? 

-Er staðan metin reglulega? 

 

 

7. Upplifðir þú óvissu með starf þitt eftir að tilkynnt var um samrunann? 

 -en samstarfsfélaga? 

 

 

8. Hvað hefði þér þótt mega betur fara í þessu ferli? 

 

9. Er til viðbragðsáætlun sem unnið verður eftir er upp kemur krísa? (möguleg 

fjölmiðlakrísa, hvern skuli fyrst hafa samband við og hvernig skuli haga viðtölum ef þörf 

verður á slíku til að lágmarka skaða) 

 

 

Viðmælandi 4 
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1. Voru starfsmenn upplýstir með greinagóðum hætti um samrunann og þær breytingar sem 

hann hafði í för með sér? 

 

2. Fengu starfsmenn upplýsingar um samrunann áður en þær komu fram í fjölmiðlum? 

 

3. Var mótuð einhver framtíðarsýn fyrir Sæferðir í þessu ferli?   

-markmið til að vinna að 

-sett fram með það að markmiði að ná starfsfólki á sitt band og sjá hverjar jákvæðu 

hliðarnar væru 

-Ef svo er, hver er framtíðarsýnin? 

 

4. Var eitthvað sem stóð í vegi fyrir breytingunum? 

 -Einhver á móti þeim? 

-Eitthvað við reksturinn sem kom í veg fyrir að hægt væri að beita nýjum aðferðum/ 

fjölgunum ferða eða farþegum?  

-Ferjan of lítil fyrir framtíðarsýnina? 

 

5. Voru breytingar á mannaforráðum innan sæferða eftir samrunann? 

 

6. Hvernig gekk að innleiða breytingarnar? 

-Voru einhver skammtíma markmið sem starfsmenn fengu umbun fyrir? 

-Hvað var/er gert til að viðhalda breytingunum? 

-Er staðan metin reglulega? 

 

 

7. Er starfandi almannatengill hjá fyrirtækinu sem sér um samskipti og upplýsingagjöf til 

fjölmiðla og almennings? 

 

8. Er þörf á bætingum er varðar almannatengsl innan fyrirtækisins? 
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9. Er til viðbragðsáætlun sem unnið verður eftir er upp kemur krísa? (fjölmiðlakrísa, hvern 

skuli fyrst hafa samband við og hvernig skuli haga viðtölum ef þörf verður á slíku til að 

lágmarka skaða) 

-Telur þú að þörf sé á slíkri áætlun? 
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