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Útdráttur 

Skoðuð voru áhrif róttækra breytinga á upplifun starfsfólks í framleiðsludeild sem flytja á úr 

landi. Notast var við matslista byggðan á afburðalíkani IPMA PEB sem lagður var fyrir 

starfsfólk framleiðsludeildar. Matslistinn samanstóð af 19 staðhæfingum sem snéru meðal 

annars að hversu vel upplýst starfsfólk taldi sig vera, hversu örugg þau upplifðu sig í starfi og 

hversu fagleg þau töldu stjórnendur vera við innleiðingu breytinga. Núverandi rannsókn var 

framkvæmd á meðan innleiðingarferlið var enn í gangi.  

Fyrri rannsóknir sýna að upplifun starfsfólks við róttækum breytingum getur annað hvort 

verið jákvæð eða neikvæð. Dæmi um jákvæða upplifun er vilji til breytinga (e.readiness to 

change) eða neikvæð upplifun svo sem sorg (e.5 stages of grief), varnarhættir sjálfsins 

(e.defence mechanism of the self) óvissa og önnur vanlíðan. 

Niðurstöður núverandi rannsóknar sýndi fram á að starfsfólk var almennt sammála um að það 

væri vel upplýst og það upplifði sig öruggt í starfi. Starfsfólk taldi sig vera í góðum 

samskiptum við stjórnendur og þeir staðið faglega að innleiðingu.  

Hafa skal í huga að upplifun gæti breyst eftir að innleiðingarferli er lokið, sem þessi matslisti 

metur ekki. Því þyrfti að fara í nánari rannsóknir eftir að innleiðingarferli er lokið til að skoða 

það nánar.   
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1. Inngangur  
 

Í þessu verkefni verður fjallað um upplifun starfsfólks á meðan róttækum breytingum stendur 

á vinnustað þeirra. Fyrirtæki fjárfesta miklum tíma og fjármagni í undirbúning verkefna sem 

snúa að róttækum breytingum. Ef vel er staðið að innleiðingu róttæku breytinganna hefur það 

jákvæð áhrif á starfsfólk sem vinna með breytingunni. Hins vegar getur innleiðinginn haft 

neikvæð áhrif á starfsfólk ef fólk tekur breytingum illa eða það telur sig vera illa upplýst. 

Starfsfólk getur yfirgefið stöður sínar í mótmælaskyni sem getur búið til aukakostnað á 

breytingarferlið og tafið framkvæmd þess til muna.    

Þegar kemur að upplifun starfsfólks við róttækum breytingum má það ekki gleymast að 

starfsfólk eru ekki aðeins vinnuafl heldur einstaklingar með tilfinningar.  Einnig er það 

mikilvægt að stjórnendur missi ekki sýn á stóru myndinni eða hver fyrirtækisstefnan sé.  

Fyrirtækið sem samþykkti að vera þátttakandi í rannsóknni var nýlega búið að tilkynna sínu 

starfsfólki að róttækar breytingar myndu eiga sér stað á næstu árum.  Starfsfólki var tilkynnt 

að flytja ætti hluta af þeirra starfstöð úr fyrirtækinu og yfir í annað land, það var hins vegar 

tryggt að enginn myndi missa vinnuna.  

Rannsóknin var framkvæmd á meðan innleiðingin var enn í gangi.   

Rannsóknin snýr að upplifun starfsfólks þeirrar starfstöðvar sem á að fara úr landi. Notast var 

við matslista byggðan á afburðalíkani, IPMA PEB  (Boxheimer et al. 2016) sem skiptist upp í 

þrjá hluta. Í þessari rannsókn var notast við A hlutann sem snýr að fólkinu og tilgangi, þar 

sem staðan var skoðuð, meðal annars hvort að starfsfólk upplifi sig öruggt í starfi þó svo að 

það eigi að flytja stöðuna þeirra úr landi. Einnig hvort að þau telji sig vera  í góðum 

samskiptum við stjórnendur sína, til dæmis hvernig og hvort stjórnendur komu upplýsingum 

nógu vel til skila til starfsmanna.  

Þegar farið er yfir fyrri rannsóknir kemur í ljós að upplifun við róttækum breytingum getur 

ýmist verið jákvæð eins og vilji til breytinga (e.readiness for change) (Mascia, 2012) eða 

neikvæð sem dæmi sorgarferli (e.5 stages of grief) Kubler Ross (Mascia, 2012), starfsfólk 

getur upplifað varnarhætti sjálfsins (e.Defence mechanism of the self) (Haukur Ingi Jónasson 

og Helgi Ingason, 2011) eða óvissu (Speculand, 2009).  Starfsfólk getur einnig upplifað aukið 

stress, kvíða eða aðra vanlíðan (Speculand, 2009).  

Þar sem rannsóknin var framkvæmd á meðan á innleiðing breytinga var í gangi gefa 

niðurstöður í raun innsýn inní hugarheim starfsfólks þessa stundina.  Þar sem enn er rúmlega 

ár eftir í innleiðingunni getur upplifun starfsfólks breyst sem myndi hafa áhrif hvernig þeim 

líður eftir að verkefni er lokið.  
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Því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður úr þessari rannsókn yfir á þann tíma, þessar 

niðurstöður gefa einungis innsýn á upplifun fólks þann tíma sem matslistinn var lagður fyrir.  

2. Fræðileg umfjöllun 
 

Það má segja að breytingastjórnun sé aðferðafræði til að breyta skipulagsheildum eða 

einstaklingum úr einu ástandi yfir í annað til þess að ná tilsettum markmiðum.  Ein af 

aðaláherslum breytingarstjórnunar er að aðstoða skipulagsheildir til þess að virkja fólkið og 

tryggja það að allir sem koma að málunum séu með sameiginlegan skilning á verkefninu. 

Þetta á líka við þegar kemur meðal annars að samræmingu ferla og innviða fyrirtækis. 

Verkefnastjórar þurfa að tryggja að allt starfsfólk skilji verkefnið, markmiðin og hafi skýra 

verkaskiptingu (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017; Helgi Þór Ingason og 

Haukur Ingi Jónasson, 2016). Það er eitt helsta markmið verkefnastjóra að skila af sér 

verkefninu með hámarks afköstum, að það sé innan kostnaðar- og tímaáætlunar og ganga úr 

skugga um að allir þátttakendur séu sáttir (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2016).  

Mikilvægt er að tryggja að allir sem koma að innleiðingu breytinga séu vel upplýstir um 

áætlun, framtíðarsýn og staðið sé vel að öllum samskiptum.  Þetta á einnig við um þegar 

kemur að miðlun upplýsinga. Það er mannlegt eðli að hræðast breytingar og fólk getur 

brugðist við á mismunandi hátt. Þegar áætlun er hrundið af stað og breytingar settar í ferli er 

áríðandi að skapa öruggt umhverfi þar sem komið er á móts við starfsfólk að öllu leyti hvort 

sem það snýr að áhyggjum, óskum eða mótspyrnu. Verkefnastjórar þurfa að reyna eftir 

fremsta megni að skapa rétta stemmningu meðal starfsmanna þannig að þeir sýni frumkvæði 

og að þeir skili sinni vinnu án þess að vera skipað fyrir (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi 

Þór Ingason, 2017; Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2016; Speculand, 2009). 

Samkvæmt Speculand (2009) bendir hann á mikilvægi þess að verkefnastjórar komi fram við 

starfsfólk sitt af virðingu. Meiri líkur eru á að starfsfólk aðlagist breytingarferli og eru 

ólíklegri til að streitast á móti innleiðingunni ef góð samskipti, stuðningur og hvatning eru á 

milli þeirra og stjórnenda (Speculand, 2009). Starfsmenn geta upplifað aukið stress eða kvíða 

þegar kemur að breytingum sem getur haft áhrif á viðhorf þeirra til að sættast við breytingar 

sem eru að eiga sér stað og þar af leiðandi haft neikvæð áhrif á innleiðingarferlið (Vakola og 

Nikolaou, 2005; Amiot et al. 2006; Speculand, 2009).  
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Líkt og Sharon De Mascia (2012) bendir á er mikilvægt að taka inn í ferlið áhrif róttækra 

breytinga á líðan fólks. Mjög áríðandi er að hafa skilning á því hvaða sálrænu ferli fara af stað 

innra með fólki  þegar breytingar eru innleiddar. Samkvæmt Mascia (2012) er verkefni ekki 

líklegt til þess að ná árangri ef ekki er tekin inn í ferlið mannlegi þátturinn.  

Breytingarstjórnun hefur orðið fyrir áhrifum frá mismunandi nálgunum í gegnum tíðina má 

þar nefna einna helst sálræna og vélræna nálgun. 

Sálræna nálgunin byggist meðal annars á hugmyndum og rannsóknum Elisabeth Kubler Ross 

um sorgarferli. Algengt er að einstaklingur gangi í gegnum fimm stig sorgar þegar sá hinn 

sami stendur frammi fyrir erfiðleikum. Þessi fimm stig sorgar mynda líkan Kubler Ross sem 

eru afneitun, reiði, samningaviðræður, þunglyndi og sátt (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi 

Þór Ingason, 2017; Mascia, 2012).  Stuðst hefur verið við líkan Kubler Ross þegar kemur að 

breytingum í fyrirtækjum meðal annars til þess að geta hlúð að og skilið þá starfsmenn sem 

geta fundið fyrir sorg á meðan breytingarferli stendur (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi 

Þór Ingason, 2017).  

Vélræna nálgunin er með áherslu á að sjá mannauð hjá fyrirtækjum sem vélrænt kerfi og ferli 

sem hægt sé að stýra og stilla eins og tannhjól í vél. Í þessum aðstæðum gleymist að taka inn í 

myndina það sem gerist í hugarheimi einstaklingsins (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi 

Þór Ingason, 2017). Mikilvægt er að verkefnastjóri styðjist ekki við vélræna nálgun þegar 

kemur að innleiðingu verkefnisins. Starfsfólkið sem kemur að innleiðingunni eru ólíkir 

einstaklingar með mismunandi bakgrunn, reynslu, þarfir, styrkleika og veikleika og er 

mikilvægt að verkefnastjórinn beri hagsmuni allra starfsmanna fyrir brjósti  (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2016; Mascia, 2012; Cope, 2010). Róttæk breyting getur 

skapað óvissu bæði meðal starfsfólks og í framkvæmd verkefnis. Hún getur komið fram á 

mismundandi stigum svo sem á forstigum verkefnis, á meðan verkefni stendur eða við 

lúkningu þess. Óvissuþættir geta snúið meðal annars að forgangsröðun, markmiðum, 

heilsufari starfsmanna og öryggi þeirra (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2016; 

Speculand,2009). Samkvæmt Speculand (2009) þá er fólk líklegra til að streitast á móti 

innleiðingu ef starfsfólk upplifir sig vera að missa hlutverk sitt og eða að stíga inn í 

óvissuástand. Hins vegar eru minni líkur á því að starfsfólk streitist á móti ef innleiðingin er 

kynnt og útskýrð á árangursríkan hátt fyrir starfsfólkinu. Ef það er gert telur Speculand (2009) 

að fæstir muni streitast á móti innleiðingunni.  

Þegar kemur að mannlegu eðli og breytingum geta róttækar breytingar haft allskonar áhrif 

eins og fram hefur komið. Starfsfólk getur upplifað sorg eða fundið fyrir mikilli óvissu í 

þessum aðstæðum.  
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Þar að auki geta varnarhættir sjálfsins (e.Defence mechanism of the self) haft sín áhrif.  

Varnarhættir sjálfsins, líkt og sorgarferli Kubler Ross, eru mannleg viðbrögð einstaklings 

þegar hann telur að sér sé ógnað á einhvern hátt. Þetta er ómeðvitað ferli sem fer af stað og á 

einstaklingur oft auðveldara með að sjá varnarviðbrögðin hjá öðrum en sjálfum sér (Haukur 

Ingi Jónasson og Helgi Ingason, 2011). 

Samkvæmt Cope (2010) bendir hann einnig á að einstaklingur samanstendur af þremur 

sjálfstæðum þáttum, atferli, andlegt og vitsmunir, þar sem engin þáttur getur breyst nema að 

hinir breytist með.   

Þegar innleiðing er sett í framkvæmd þá eru stjórnendur að biðja starfsfólk að breyta sínu 

verklagi, þau verða að breyta því sem þau gera á hverjum degi í vinnu. Flest starfsfólk mun 

aðlaga sig að nýju verklagi ef það skilur ástæðuna á bakvið breytinguna, og að það sé ekki sett 

breyting af stað breytinganna vegna. Speculand (2009) skilgreinir fjóra hópa sem starfsfólk 

skiptir sér í um leið og innleiðing er kynnt, þeir eru grúppíur (e.groupies), skemmdavargar 

(e.saboteurs), tækifærissinnar (e.double agents) og sérvitringar (e.mavericks).  

Það eru skemmdavargarnir sem munu streitast á móti og kvarta sem hæst um allt sem 

viðkemur að innleiðingunni. Algengt er að þeir séu um 20% af heildarhópnum. Grúppíur eru í 

meirihluta eða um 60% og munu aðlaga sig breytingunni með því að gera sitt en ekki fara út 

fyrir sitt svið sem dæmi að bæta á sig verkefnum. Síðustu 20% eru einfarar sem strax í 

upphafi sýna mikinn stuðning og jákvæðni gagnvart innleiðingu breytingarinnar (Speculand, 

2009).    

Róttækar breytingar þurfa ekki endilega að hafa neikvæð áhrif heldur getur einnig starfsfólk 

upplifað jákvæðni í garð breytinganna. Starfsfólk getur fundið fyrir vilja til að breytast 

(e.readiness to change) þegar breytingar eru kynntar og fer því sem dæmi ekki í gegnum 

sorgarferli Kubler Ross. Hins vegar þarf verkefnastjóri að vera meðvitaður um að þrátt fyrir 

að starfsfólk sýni vilja til breytinga þá er ekki þar með sagt að þau séu tilbúin á þeim tíma sem 

verkefnið á að fara í framkvæmd. Það þarf að tryggja að hvatning til breytinga sé til staðar við 

undirbúning verkefnis og eins getan til breytinga (Mascia, 2012; Holt et al. 2010). Holt et al. 

(2010) benda einnig á hversu mikilvægt er að taka alla þætti inn í ferlið þegar einstaklingur 

sýnir vilja til breytinga. Það þarf að gæta þess að bæði vilji og geta hjá einstaklingi sé til 

staðar svo breytingar geta orðið. Ef einstaklingur hefur viljan en ekki getuna nær hans framlag 

að breytingum ekki langt og getur þar af leiðandi haft neikvæð áhrif á innleiðingarferlið.  
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Pe-líkanið er afburðalíkan sem má nota á fjölbreyttan 

hátt og er líkaninu skipt í þrjá hluta eins og sjá má á 

mynd 1. Fyrsti hlutinn snýr að fólki og tilgangi 

(e.People and purpose), annar hlutinn snýr að ferlum 

og aðföngum (e. Processes and resources). Þriðji 

hlutinn snýr að niðurstöðum verkefnis (e. Project 

results) (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór 

Ingason, 2017).   

Samkvæmt IPMA eða Alþjóðasamtökum 

verkefnastjórnunarfélaga er hægt að nota líkanið á 

mismunandi stigum verkefna svo sem við undirbúning verkefna til þess að tryggja það að allir 

þættir sem snúa að verkefninu séu teknir inn í ferlið.  

Líkanið er einnig notað á meðan verkefni stendur til þess að hvetja til stöðugra umbóta og 

fylgja þeim eftir. Ennfremur er hægt að styðjast við líkanið í lok verkefnis til þess að meta 

árangur (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Pe-líkanið skiptist í þrjá hluta. 
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3. Rannsóknaraðferð 
 

Núverandi rannsókn snýr að upplifun starfsfólks og er meðal annars athugað hvernig 

stjórnendur koma upplýsingum til skila og hvort að starfsfólk upplifi sig öruggt í starfi þó svo 

að það eigi flytja stöðu þeirra úr landi. Flutningur starfsstöðva úr landi telst til róttækrar 

breytingar og þeir þættir sem eru nefndir hér að framan teljast til aðferða sem notaðar eru í 

breytingarstjórnun. Rannsóknarspurningin er því svohljóðandi:  

„Gefur upplifun starfsfólks framleiðsludeildar til kynna að farið hafi verið eftir aðferðum 

breytingarstjórnunar í innleiðingarferlinu.“  

Líðan og upplifun fólks er algengt rannsóknarefni og hefur oft verið notast við Likert 

kvarðann (Likert, 1932; Jamieson, 2004; Joshi et al. 2015). Félagssálfræðingurinn Rensis 

Likert er upphafsmaður Likert kvarðans, en Likert útskýrði fyrst kvarðann í doktorsritgerð 

sinni árið 1932 (Likert, 1932). Kvarðinn telst til megindlegrar rannsóknaraðferðar. 

Rannsóknin styðst við afburðalíkan IPMA PEB (Boxheimer et al. 2016) og var einnig útbúinn 

hliðardrifinn matslisti í formi Likert kvarða út frá sama afburðalíkani. Svarmöguleikar 

matslistans voru fimm talsins (1) mjög sammála, (2) sammála, (3) hlutlaus, (4) ósammála, (5) 

mjög ósammála.  

Í þessu verkefni var notast við fyrsta hlutann PE líkansins, fólk og tilgangur, sem er 

undirstaða afburða. 

Hægt er að skilgreina úrtak rannsóknar sem hentugleikaúrtak (e.convenience sample) 

(Marshall, 1996). Þátttakendur og rannsakandi starfa hjá sama fyrirtæki en ekki við sömu 

deild, vegna þessa þá var auðvelt að ná til þátttakenda. Einnig sparaði það tíma allra sem 

komu að rannsókninni og eru þessir þættir hluti af skilgreiningu hentugleikaúrtaks 

(Marshall,1996).  

Úrtakið er starfsmenn framleiðsludeildar sem eru 25 talsins og eru annað hvort á dag- eða 

kvöldvakt. Einn starfsmaður neitaði að taka þátt í rannsókninni og annar var frá vinnu. 

Þátttakendur voru því 23 sem skrifuðu undir upplýst samþykki áður en þeir svöruðu 

matslistanum. Í samþykki á þátttöku var farið yfir trúnað og að einstaka svör væru ekki 

rekjanleg til þátttakenda. Samþykkt um þátttöku má sjá í viðauka A.  

Tekin var ákvörðun í úrvinnslu gagna að ógilda tvo matslista vegna óútfylltra svara. Notast 

var við svör 21 starfsmanna, þar af 13 karlar og 8 konur, þegar kom að úrvinnslu gagna. 

Meirihluti þátttakenda voru á aldrinum 18-39 ára.  Má því segja að 92% starfsmanna tóku þátt 

þó einungis væri hægt að nýta rúmlega 91% af útfylltum matslistum.  
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Þó svo að úrtakið hafi ekki verið stórt, náðist þó að ræða við stærsta hluta starfsmanna 

framleiðsludeildarinnar sem breytingarnar snerta beint, sem sýnir að úrtaksstærð hafi verið 

næg til þess að endurspegla deildina í heild og gefa skýra mynd af upplifun 

starfsfólks(Marshall, 1996).   

Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram inná framleiðsludeildinni og tók einn vinnudag, hver 

og einn þátttakandi svaraði matslistanum á sinni starfstöð í einrúmi. Vert er að taka fram að 

innleiðing róttækra breytinga stóð enn yfir þegar matslistinn var lagður fyrir starfsfólk.   

Það sem hefði mátt fara betur hvað varðar framkvæmd rannsóknar er að framkvæmdin hefði 

farið fram í lokuðu rými sem dæmi skrifstofu heldur en á starfstöð hvers og eins starfsmanns 

sem er opið rými. Með þessu hefði verið hægt að minnka utanaðkomandi áreiti á meðan 

þátttakandi væri að svara.  

Lengd matslistans getur einnig haft áhrif á hvort að starfsmenn voru líklegri til að svara eða 

ekki. Matslistinn samanstóð af 19 staðhæfingum. Lengd matslista getur haft bæði áhrif á hvort 

að einstaklingar almennt samþykki þátttöku,  flýti svörum þegar líður á listann eða hætti 

þátttöku ef listinn er of langur (Galesic og Bosnjak, 2009; Dillman et al. 1993).   

Það er mismunandi hvort að svarmöguleikar Likert kvarðans séu fimm eða sjö talsins. 

Ákveðið var að nota fimm svarmöguleika Likert kvarða í þessari rannsókn þar sem einungis 

var um eina starfsdeild innan fyrirtækisins að ræða en ekki allt fyrirtækið. Með því að nota 

fimm svarmöguleika gefur það ákveðna innsýn í upplifun starfsfólks á meðan á innleiðingu 

stendur en það væri hægt að nota sjö svarmöguleika Likert kvarða eftir að verkefni er lokið til 

að fá dýpri innsýn í upplifun starfsfólksins.   
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4. Niðurstöður rannsóknar 
 

Í vinnslu gagnanna var ákveðið að sameina jákvæðu og neikvæðu svarmöguleikana þar sem 

lítill munur var á milli sammála og mjög sammála sem dæmi. Þetta var gert til þess að fá 

skýrari mynd af dreifingu svara. Enn fremur var ákveðið að leggja áherslu á þær staðhæfingar 

sem voru með jákvæð svör í meirihluta. Eftir stóðu 12 staðhæfingar sem skipt var upp í fjóra 

flokka.  

Flokkur eitt, faglegir stjórnendur samanstóð af staðhæfingum sem meta stjórnendur, hvort þeir 

sýndu fagmennsku, voru hvetjandi og sýndu tillitsemi í garð starfsfólks. Eins og sjá má á 

mynd 2. var meirihluti þátttakenda mjög sammála eða sammála staðhæfingum sem snéri að 

fagmennsku stjórnenda.   

 

Mynd 2. Flokkur eitt faglegir stjórnendur. 

Flokkur tvö, gott starfsumhverfi, samanstóð af staðhæfingum sem mátu starfsumhverfi og 

hvort stjórnendur sköpuðu rétta stemmingu fyrir starfsfólk. Eins og sjá má á mynd 3. er 

upplifun starfsmanna um gott starfsumhverfi jákvæð.  

 

Mynd 3. Flokkur tvö gott starfsumhverfi. 
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Flokkur þrjú, samskipti og upplýsingaflæði, samanstóð af staðhæfingum sem snéru að 

samskiptum, upplýsingaflæði og hvort starfsfólk upplifði sig á sömu blaðsíðu.  

mynd 4. sýnir að samskipti og upplýsingaflæði voru jákvæð, þó jafnari dreifing miðað við 

fyrri gröf.  

 

Mynd 4. Flokkur þrjú samskipti og upplýsingaflæði. 

 

Flokkur fjögur, öryggi á vinnustað, snéri að staðhæfingum sem mátu hvort að stjórnendur 

gengu úr skugga um öryggi starfsmanna sé tryggt og þau upplifðu sig sjálft öryggi í starfi. 

Meirihluti starfsmanna upplifði sig öruggt á vinnustað eins og má sjá á mynd 5.  

 

Mynd 5. Flokkur fjögur öryggi á vinnustað. 
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Mynd 6. Kyn þátttakenda.                    Mynd 7. Aldur þátttakenda. 

 

Myndir 6 og 7 sýna kyn og aldur þátttakenda, sem eins og nefnt hefur verið áður, voru 21 

talsins. Eins og má sjá voru karlar í meirhluta og flestir á aldrinum 18-39 ára.   

Við úrvinnslu gagna var ákveðið að taka út síðustu tvær spurningarnar „eitthvað sem þú vilt 

koma á framfæri til stjórnenda?“ þar sem einungis var eitt svar nothæft önnur svör voru 

óútfyllt. Seinni spurningin var „hversu lengi ert þú búinn að vinna í þessari deild?“ þar sem 

ekki var tiltekið af rannsakanda mánuð eða ár þar af leiðandi var ekki samræmi í skilningi hjá 

þátttakendum og voru svör mismunandi. Ekki var hægt að staðfesta hvort um ár eða mánuði 

var um að ræða í svörum.  Það kom einnig í ljós sá möguleiki að þátttakendur misskildu 

spurningu 12 vegna orðalags, en spurðu ekki rannsakanda þegar lögn matslista stóð yfir, þar 

sem mikill meirihluti eða 12 þátttakendur svöruðu hlutlaust. Þetta á einnig við um spurningu 

fjögur þar sem mikill meirihluti eða 14 þátttakendur svöruðu hlutlaust.  

Mögulegt er að þátttakendur höfðu ekki skoðun á eða vitneskju um áhrif innleiðingar á 

umhverfi eins og staðhæfing fjögur spyr um og þar af leiðandi svarað hlutlaust.  

Niðurstöður rannsóknar benda til þess að innleiðingin hafi gengið vel sé litið til niðurstöðu 

matslistans sem lagður var fyrir starfsfólkið. Niðurstöðurnar sýna skýra mynd að breytingin 

hafi verið vel undirbúin og starfsfólkið hafi upplifað sig vel upplýst og öruggt í starfi. 

Breytingastjórnunin hjá fyrirtækinu stóð sig vel að halda utan um mannlega þáttinn miðað við 

jákvæðu svörin í niðurstöðum. Óvissuþættir voru í lágmarki þar sem fólk upplifði öryggi í 

starfi og í góðum samskiptum við yfirmenn.  

Niðurstöður sýndu frekar að fólk var með vilja til breytinga (readiness to change) þar sem fólk 

var með jákvæð svör á borð við öryggi í starfi, vel upplýst um sitt hlutverk, markmið 

verkefnis. Deiling upplýsinga og samskipti við yfirmenn virðist hafa verið vel að staðið þegar 

kom að þessari róttæku breytingu hjá fyrirtækinu.  

Eins og fram hefur komið þá er innleiðingarferlið enn í gangi og matslistin lagður fyrir á þeim 

tíma.  
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5. Umræður 
 

Mismunandi þættir, bæði ytri og innri, geta haft áhrif á þátttakendur þegar að því kemur að 

svara staðhæfingum. Þó svo að núverandi rannsókn hafi notast við matslista byggðan úr 

afburðalíkani og Likert kvarða, eitthvað sem hefur verið í notkun í lengi, þá er ekki hægt að 

segja með fullri vissu að niðurstöður rannsóknar yrðu þær sömu ef þær væru endurteknar eftir 

5 ár. 

Í fyrsta lagi er verið að skoða breytingu sem á sér upphaf og endi og líklegt að upplifun og 

líðan breytist í því ferli og að ferli loknu.  

Í öðru lagi er verið að rannsaka mannlegt eðli og tilfinningar sem geta breyst frá degi til dags 

og hafa bæði innri og ytri þættir áhrif.  

Ytri þættir gætu sem dæmi verið viðvera rannsakanda á meðan svörun matslista stóð yfir, 

mögulegt er að einhverjir þátttakendur hafi flýtt svörun svo rannsakandi þyrfti ekki að bíða. Á 

móti kemur gætu sumir þátttakendur hafa fundið fyrir öryggistilfinningu því rannsakandi var 

viðstaddur og gat útskýrt nánar ef þátttakandi myndi ekki skilja staðhæfingar.  

Annar ytri þáttur sem gæti haft áhrif er umhverfið sem rannsóknin fór fram í þar sem rýmið 

var opið en ekki lokað sem dæmi eins og skrifstofa.  

Dæmi um innri þætti geta verið almenn líðan hjá hverjum þátttakanda, hvort viðkomandi hafi 

fundið fyrir svengd eða þreytu og gæti þess vegna verið að drífa sig að svara, það gæti einnig 

haft áhrif á hvort einstaklingur myndi samþykkja þátttöku. Enn fremur getur reynsla og 

bakgrunnur fólks verið innri þættir sem hafa áhrif, þátttakandi gæti sem dæmi verið fljótari að 

svara ef hann er vanur að svara slíkum listum. Það getur einnig haft áhrif á svarhlutfall að 

rannsakandi var samstarfsmaður þátttakenda þó að hann væri ekki í sömu deild og ekki hluti 

af innleiðingarferlinu að neinu leyti.  

Hlutleysi rannsakanda er hægt að sjá þegar kemur að fjölda þátttakenda þar sem ekki var valið 

af hentisemi sem dæmi fyrstu 10 starfsmenn sem hann sá heldur var gengið úr skugga um að 

rætt yrði við alla eða sem flesta starfsmenn. Vinnutími starfsmanna var þar áhrifavaldur en 

ekki val rannsakanda. Vegna þess að rannsakandi er samstarfsmaður getur það ýtt undir 

líkurnar á því að þátttakendur voru tilbúnir að svara þar sem þeir báru mögulega meira traust 

til hans sem samstarfsmanns heldur en að einhver utanaðkomandi myndi koma inn og 

framkvæma rannsóknina. Einhverjir þátttakendur gætu mögulega hafa upplifað það sem 

skyldu „að verða að svara“ fyrst að samstarfsmaður var að leggja fyrir matslistan. Reynsla og 

bakgrunnur getur líka spilað inn í þegar kemur að samþykkja þátttöku þar sem mögulega 

einhverjir ættu erfitt með að segja nei og hafi þess vegna gert rannsakanda til geðs að svara. 
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Ekki er hægt að fá þessa áhrifaþætti staðfesta og er einungis um vangaveltur rannsakanda að 

ræða og voru þátttakendur formlega ekki spurðir út í hvernig þeim liði með að taka þátt. 

Það sem rannsóknir hafa einnig sýnt er að lengd spurningarlista og uppsetning getur haft áhrif 

á hvort þátttakendur flýti svörum eða hætti þátttöku. Þeir matslistar sem voru nothæfir í 

núverandi rannsókn gefa í skyn að lengd og uppsetning hafi ekki verið að trufla þátttakendur. 

Í framtíðarrannsóknum mætti notast við þriðju víddina í afburðamódelinu eftir að verkefni er 

lokið til þess að rýna í útkomu verkefnisins. Einnig væri hægt að skoða í framtíðinni 

sorgarferli eða varnarhætti sjálfsins út frá róttækum breytingum. Sem dæmi að skoða strax 

viðbrögð í byrjun, á meðan innleiðingu stendur og svo þegar verkefni væri lokið. Athuga 

hvort að fólk færi í gegnum öll stig sorgarferils eða mögulega engin og mögulega blanda 

rannsóknaraðferðum saman leggja fyrir matslista og taka djúpviðtöl til að fá dýpri innsýn inn í 

líðan starfsfólksins.  
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6. Ályktun 

 
Út frá niðurstöðum sem ræddar eru hér að framan má draga þá ályktun að staðið sé vel að 

innleiðingarferlinu og upplifun starfsmanna sé frekar jákvæð. Í samhengi við fyrri rannsóknir 

og aðferðir breytingarstjórnunar má segja að fyrirtækið hafið verið mjög meðvitað um 

mannlega þáttinn eins og svo margir fræðimenn benda á að sé mikilvægt. Það að starfsfólk 

hafi upplifað öryggi í starfi og talið sig vera vel upplýst og í góðum samskiptum má segja að 

starfsfólk hafi verið meira opið fyrir breytingum heldur en að fara í varnarhætti sjálfsins, farið 

í gegnum sorgarferli eða upplifað mikla óvissu. Borið saman við umræðuna hér að ofan má 

draga þá ályktun að stjórnendur hafi sýnt fagmennsku og haft hag starfsmanna fyrir brjósti þar 

sem meirihluti staðhæfinga var svarað á jákvæðan hátt.  
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7. Þakkir 
 

Ég vill þakka eiginkonunni minni Snædísi Góu Guðmundsdóttur fyrir allan þann stuðning 

sem hún veitti mér við gerð lokaverkefnis. 
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Viðauki A – Samþykki um þátttöku 
 

 

Reykjavík 12.04.2018 

 

Samþykki um þátttöku 

 

Góðan daginn, 

Oddsteinn Guðjónsson heiti ég og er að gera lokaverkefni í MPM við Háskólann í Reykjavík.  

Mig langar að leggja fyrir þig matslista sem skoðar upplifun starfsfólks í innleiðingu breytinga.  

Listinn inniheldur 20 staðhæfingar og tekur einungis nokkrar mínútur að svara.  

Nafn þitt mun hvergi koma fram í verkefninu og það verður ekki hægt að rekja svörin til þín.  

Þér ber ekki skylda að svara spurningunum og þú mátt hætta þátttöku hvenær sem er.  

Ég vil biðja þig um að skrifa annað hvort nafn eða upphafsstafi til þess að staðfesta að þú hafir lesið 

og skilið þessar leiðbeiningar og samþykkt þátttöku.  

Þessu bréfi verður eytt þegar verkefninu er lokið og verður meðhöndlað sem trúnaðarmál fram að 

því.  

Með kveðju 

Oddsteinn Guðjónsson 

 

__________________________________________________________ 

Nafn 

 

 

_____________________________ 

Dagsetning 
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Viðauki B – Tíðnitöflur 
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Viðauki C – Matslistinn í heild sinni 
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