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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 eininga (ECTS) lokaverkefni til BSc prófs í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Áhersla ritgerðar er á sviði markaðsfræða og alþjóðaviðskipta. Markmið ritgerðar 

er að kanna hvernig skipulagsheildir geta innleitt breytingar með árangursríkum hætti. 

Einnig þykir áhugavert að komast að því hvaða hlutverk leiðtogar skipa í breytingarferli 

sem og áhrifin sem þeir hafa á starfsfólk. Höfundur hefur unnið samhliða háskóla innan 

ýmissa skipulagsheilda. Er rannsókarefnið sprottið af þeirri reynslu og telur höfundur 

áhugavert að kanna hvaða áhrif leiðtogar kunna að hafa á frammistöðu starfsfólks. 

Leiðbeinandi ritgerðar var Þórður Sverrisson, Aðjunkt við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Honum vil ég þakka fyrir skjót svör og góða leiðsögn. 
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Útdráttur 

Rannsókn þessi er framkvæmd í þeim tilgangi að kanna samspil leiðtoga og hvatningar 

starfsfólks í breytingarferli og innleiðingar breytinga í skipulagsheildum. Þá er sérstaklega 

litið til tenginga á milli innleiðingar breytinga og frammistöðu starfsfólks. Notagildi 

ritgerðarinnar er því að stuðla að því að stjórnendur átti sig á mikilvægi leiðtoga í 

breytingarferli innan skipulagsheilda, séu það niðurstöður ritgerðarinnar. 

Rannsóknarspurningin er því þessi: Með hvaða hætti getur færni leiðtoga haft áhrif á 

frammistöðu starfsfólks við innleiðingu breytinga innan skipulagsheilda? 
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 Inngangur  

Árangursríkar skipulagsheildir búa yfir aðlögunarhæfni og geta tekist á við misflóknar 

breytingar, en breytingar eru nauðsynlegar í vaxandi og samkeppnishæfum 

skipulagsheildum. Til að innleiða breytingar og aðlaga þær að heildarstefnu 

skipulagsheildar er mikilvægt að hafa færan leiðtoga innan sinna raða. Stjórnendur og 

leiðtogar hafa ólíka skilgreiningu. Stjórnendur stjórna eða stýra á meðan leiðtogar eru 

forystusauðir og hvatningaraðilar. Það er forystan sem er svo þýðingarmikil þegar kemur 

að innleiðingu breytinga (Kotter, 2001). Samkvæmt Goleman eru helstu leiðtogastílarnir 

sex talsins, en það sem aðskilur hvern og einn stíl er að hver leiðtogaflokkur býr yfir ólíkri 

tilfinningagreind leiðtoga. Tilfinningagreind er ómissandi fyrir árangursríkan leiðtoga 

(Goleman, 2000). 

Skipulagsheildir keppast við að ná árangri á viðkomandi markaði. Í því samhengi er 

árangursrík fyrirtækjamenning mikilvæg. Fyrirtækjamenning skipulagsheildar aðgreinir 

hana frá öðrum skipulagsheildum. Leiðtogar þurfa að vera meðvitaðir um hvers konar 

fyrirtækjamenning ríkir innan skipulagsheildar við innleiðingu breytinga (Handy, 1993).  

Ákvarðanataka og breytingar haldast í hendur, en þegar kemur að breytingum þarf 

ákvörðunartökuferlið að vera vel ígrundað og skýrt. Lundquist sagði að ákvarðanataka 

væri upphaf aðgerða og endalok ráðgerða (Buchanan og O‘Connell, 2006). 

Herbert Simon talaði um að ákvörðun væri ekki fulltekin nema aðgerðaráætlun fylgdi. 

Ef ákvörðun er ekki nógu vel ígrunduð og framkvæmdin lítilfjörleg getur það skaddað 

heildarmarkmið og stefnu skipulagsheildar. Ákvarðataka felur í sér að velja á milli valkosta 

og reyna með besta móti að velja ákjósanlegasta kostinn fyrir skipulagsheildina hverju 

sinni (Simon, 1947). 

Áhugi innri hagsmunaaðila á að viðtengjast skipulagsheildinni er veigamikill þáttur í 

líftíma skipulagheilda. Því jákvæðari og viljugri sem innri hagsmunaaðilar eru í garð 

skipulagsheildar, því líklegra er að líftími hennar lengist. Því er mikilvægt að fyrirhugaðar 

breytingar séu gerðar í samráði og í velvilja þeirra sem hana snerta (Simon, 1947). 

Ekki er nóg að skipulagsheildir ráðist í breytingar undir forystu færs leiðtoga, heldur 

þarf starfsfólk skipulagsheildarinnar að búa yfir vilja og færni til að takast á við áætlaðar 
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breytingar. Því spilar örvun starfsfólks stórt hlutverk við innleiðingu breytinga, en það 

gera leiðtogar með því að uppfylla grunnþarfir þeirra í starfi. Leiðtogar fara ótal leiðir til 

að hvetja starfsfólk sitt, en áhugasamt og viljugt starfsfólk mun auðvelda breytingarferlið 

til muna (Kotter, 2001). 

Mikilvægt er að taka mið af hvata starfsfólks þegar kemur að breytingum innan 

skipulagsheilda. Leiðtogar hvetja starfsfólk til þess að ná tilsettum árangri. Sömuleiðis 

þarf starfsfólk að hljóta umbun fyrir frammistöðu. Hæfni leiðtoga til að styðja við og stýra 

starfsfólki í rétta átt skiptir sköpum. Starfsfólk þarf jafnframt að sjá fyrir sér að vegvísir 

leitoga leiði að umbun (House og Mitchell, 1975). 

Tilgangur ritgerðar er að kanna samspil leiðtoga og hvatningar starfsfólks í 

breytingarferli og innleiðingu breytinga í skipulagsheildum. Aðkoma leiðtoga er 

veigamikill þáttur í breytingarferli og því er vert að skoða hvaða áhrif þeir kunna að hafa 

á framgang ferlis og frammistöðu undirmanna. Mikilvægt er að kanna viðkomandi efni 

svo að stjórnendur átti sig á hvaða leiðir eru árangursríkar við innleiðingu breytinga. 

Lykilatriði er að kanna hvaða samblanda af færni leiðtoga, innleiðingaraðferð og eðli 

starfsfólks sé árangursríkust fyrir heildarstarfsemi skipulagsheildar. 
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1 Innleiðing breytinga og leiðtogafærni 

Skipulagsheild má skilgreina sem skipulagt svæði sem starfsfólk kemur saman og vinnur 

að sameiginlegu markmiði. Markmiðið er ávallt í þágu skipulagsheildarinnar (Handy, 

1993). Árangursrík stjórnun skipulagsheilda felur í sér að eiga við mismunandi stig flækja 

með góðum hætti. Hins vegar er það ekki nóg til árangurs. Til að ná árangri þurfa 

skipulagsheildir að búa yfir aðlögunarhæfni sem nær meðal annars yfir margvíslegar og 

misflóknar breytingar. Breytingar eru veigamikill þáttur í samkeppnishæfni 

skipulagsheilda. Þær þurfa að geta tekist á við síbreytilega markaði og umhverfi. Forysta 

snýr að því hvernig best er að takast á við breytingarnar og innleiða þær. John P. Kotter 

var um langt skeið prófessor við Harvard háskólann í Boston, Bandaríkjunum, þar sem 

hann kenndi aðallega stjórnun innan skipulagsheilda. Hann er höfundur bóka á borð við 

The General Managers, The Leadership Factor og A Force for Change. Hann leiðrétti þá 

rangfærslu að leiðtogafærni sé meðfæddur eiginleiki einstaklinga. Kotter heldur því fram 

að leiðatogafærni sé eitthvað sem hægt er að tileinka sér og skerpa á með aukinni reynslu 

og þekkingu. Kotter fjallar einnig um muninn á stjórnun (management) og forystu 

(leadership). Stjórnun felur í sér skipulagningu vinnu, fjármagns og starfsfólks. Stjórnun 

aðstoðar við að leysa hin ýmsu vandamál sem og stýringu þeirra. Forysta felur hins vegar 

í sér að stilla upp stefnum og setja saman vegvísa, samstilla starfsfólk og hvetja það áfram. 

Leiðtogar sinna forystuhlutverkinu og eiga stóran þátt í undirbúningi skipulagsheilda fyrir 

breytingar og aðstoða þær við innleiðingu á viðkomandi breytingum (Kotter, 2001). 

1.1  Sex mismunandi leiðtogastílar Goleman 

Daniel Goleman flokkar leiðtogastíla í sex leiðtoga. Hver og einn stíll er sprottinn frá 

einstaklingum sem búa yfir ólíkri tilfinningagreind. Skilgreining á tilfinningagreind er færni 

einstaklings til að stýra þeim sjálfum og samböndum þeirra með árangursríkum hætti. 

Einstaklingur sem býr yfir tilfinningagreind þarf að vera með sjálfsvitund (self-awareness), 

sjálfsstýringu (self-managament), samfélagsvitund (social awareness) og 

samskiptahæfileika (social skills). Hægt er að sjá í töflu 1 hvað hver flokkur samanstendur 

af. Hinn almenni leiðtogi býr yfir mikilli tilfinningagreind, en þeir árangursríkustu hafa 

sértæka tilfinningagreind og þá sérstaklega á sviðum sjálfsvitundar , sjálfsstillingar, 

hvatningar, samkenndar og samskiptahæfileika (Goleman, 2000). 
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Hinir sex mismunandi leiðtogastílar hafa allir mismunandi yfirburði tilfinningagreindar. 

Einnig má horfa á þá sem svo, að enginn einn virkar best, heldur er það ávallt 

aðstæðubundið hvaða stíll hentar hverju sinni. Hver stíll hefur ólík áhrif á umhverfi 

skipulagsheildarinnar (organizational climate). Því fleiri leiðtogastíla sem leiðtogi getur 

tileinkað sér, því árangursríkari leiðtogi er hann. Sá leiðtogi sem hefur færnina í að breyta 

um stíl eftir aðstæðum aðstoðar við að hámarka heildarárangur skipulagsheildar 

(Goleman, 2000). 

Hinir sex leiðtogastílar Goleman eru eftirfarandi: 

1. Þvingunarstíllinn (the coercive style): Þessi tiltekni leiðtogastíll á vel við og er 

árangursríkur þegar nauðsynlegt er að umturna aðstæðum. Slíkar aðstæður koma 

upp ef náttúruhamfarir eiga sér stað, eða þegar ákveðið starfsfólk er til travala. 

Eins og nafnið gefur til kynna er þvingunarstíll þvingandi fyrir sveigjanleika 

skipulagsheildarinnar. Þvingunarstíll dregur einnig úr hvata starfsfólks. 

2. Yfirvaldsstíllinn (the authoritative style): Leiðtogar sem notfæra sér þennan 

tiltekna stíl útskýra markmið skipulagsheildarinnar ítarlega fyrir starfsfólki en gefa 

því jafnframt svigrúm og frelsi til að ákveða hvaða leið það vill fara til að ná 

viðkomandi markmiðum. Stíllinn virkar einkar vel þegar skipulagsheildin á í 

Tafla 1 Mismunandi yfirburðir tilfinningagreindar leiðtoga (Goleman, 2000) 
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vandræðum við að ná þeim markmiðum eða sýn sem stefnt er að. Mikilvægt er að 

teymi leiðtogans sé ekki hæfara en hann þegar kemur að reynslu og 

sérfræðikunnáttu. Það kann að hafa neikvæð áhrif á stíl leiðtogans til árangurs. 

3. Samstöðustíllinn (the affiliative style): Það gefur auga leið að samstaða er 

lykilatriði í þessum tiltekna leiðtogastíl. Mannauðurinn er settur í fyrsta sæti og 

aðstoðar þessi stíll við að byggja upp góða liðsheild innan skipulagsheildar. Einnig 

býr hann til jákvætt andrúmsloft og hlutverk leiðtogans er að hrósa starfsfólki í 

hvívetna. Slíkir leiðtogar leiðrétta sjaldan mistök starfsfólks en það getur leitt til 

óvissu starfsfólks og dregur úr skilvirkni. 

4. Lýðræðisstíllinn (the democratic style): Þessi stíll gerir starfsfólki kleift að taka 

virkan þátt í ákvörðunum. Í slíkum skipulagsheildum er sveigjanleiki mikill, ábyrgð 

er dreifðari og fleiri nýjar hugmyndir spretta út frá þessum stíl. Andrúmsloft innan 

slíkra skipulagsheilda er þó ekki alltaf jákvætt vegna þess að lýðræðisstíllinn krefst 

mikilla samskipta. Umræður geta dregist á langinn og fundarhald er töluvert. Þetta 

getur búið til ringulreið meðal starfsfólks. Sömuleiðis getur starfsfólk upplifað sem 

svo að því vanti leiðtoga sem stýrir því í rétta átt. 

5. Fyrirmyndarstíllinn (the pacesetting style): Slíkir leiðtogar setja markið hátt og 

krefjast mikils af starfsfólki sínu. Þeir sýna frumkvæði og eru fyrirmyndir fyrir 

starfsfólki sínu, með vinnu sinni og dugnaði. Þessi tiltekni stíll hefur verulega góð 

áhrif á starfsfólk sem býr yfir mikilli sjálfshvatningu og færni. Hins vegar getur hann 

haft öfug áhrif á annað starfsfólk sem þykir kröfur leiðtogans of háleitar. Einnig 

getur starfsfólk orðið erjusamt á því að leiðtoginn sé í sífellu að yfirtaka þeirra eigin 

verkefni. 

6. Þjálfunarstíllinn (the coaching style): Þessi stíll einblínir á einstaklingsbundna 

þróun heldur en verkefnið sem er fyrir höndum á hverjum tímapunkti. Þessi stíll 

virkar vel þegar starfsfólk er viljugt að bæta sig og veit á hvaða sviðum það 

þarfnast bætingar. Á sama tíma virkar stíllinn ekki vel á starfsfólk sem ekki er 

tilbúið til að bæta sig eða breyta. 



13 

Í töflu 2 má sjá samantekt á helstu eiginleikum leiðtogastíla Goleman, en lykilhugtök 

töflunnar eru tilfinningagreind og starfsandi. Þegar leiðtogastílarnir eru árangursríkir hafa 

þeir jákvæð áhrif á starfsanda og þar að leiðandi heildar frammistöðu skipulagsheildar 

(Goleman, 2000). 

1.2 Átta þrepa kenning Kotter 

John P. Kotter útbjó átta þrepa kenningu um leiðandi breytingu (leading change) innan 

skipulagsheilda. Kotter hafði fylgst með og rannsakað fjölmarga leiðtoga og 

skipulagsheildir svo áratugum skipti áður en hann lagði fram kenningu sína. Yfir 40 ára 

reynsla gerði honum kleift að setja saman átta þrep sem aðstoða stjórnendur við 

breytingarferli innan skipulagsheilda. Þrepin eiga að gefa bestu mögulegu útkomuna í 

breytingarferli skipulagsheilda. Fyrsta skrefið snýr að því að skapa aðkallandi þörf. Annað 

skrefið felst í því að koma á laggirnar leiðandi samstarfshópi. Á þriðja þrepi ferlisins er 

stefnumótun og hugvitssemi. Næst kemur að því að hvetja viljugt starfsfólk til aðgerða. 

Hið fimmta þrep fjallar um að búa til aukið svigrúm til aðgerða með því að fjarlægja 

hindranir. Á sjötta þrepi eru sett skammtímamarkmið. Á því sjöunda er gert ráð fyrir að 

breytingarnar séu komnar vel á veg og því þurfi að viðhalda hraða og gæðum 

innleiðingarinnar. Á síðasta þrepi ferlisins er markmiðið að breytingin verði hluti af 

fyrirtækjamenningu skipulagsheildar (Kotter, 1996). 

 

Tafla 2 Sex leiðtogastílar Goleman (Goleman, 2000) 
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Tafla 3 Átta þrepa kenning Kotter (Kotter, 1996) 
 

Átta þrepa kenning Kotter: 

1. Skapa aðkallandi þörf (create a sense of urgency): Stjórnandi þarf að fá starfsfólk 

til að uppgötva að það sé raunveruleg þörf fyrir breytingum. Þetta gerir hann með 

yfirlýsingu sem býr til tækifæri meðal starfsfólks og hvata. Starfsfólkið áttar sig á 

mikilvægi þess að hrinda af stað framkvæmdum sem fyrst. Í þessu skrefi þarf að 

greina þær breytingar og leiðir sem áður hafa verið farnar og fara yfir hvað hægt 

er að gera betur. 

2. Leiðandi samstarfshópur (build a guiding coalition): Koma þarf á samstarfshópi 

sem mun miðla upplýsingum, samstilla aðgerðir og leiða breytingarnar. 

Samstarfshópurinn þarf að njóta trausts þeirra sem viðkoma breytingarferlinu og 

markmið hans þurfa að vera skýr og samstillt. Meðlimir samstarfshópsins þurfa 

einnig að finna fyrir sterkri þörf á breytingunni, en það kemur í veg fyrir að 

andstaða myndist. 

3. Stefnumótun og hugvitssemi (form a strategic vision and initiatives): Hér þarf að 

gera grein fyrir framtíðarsýninni í gegnum skýra stefnumótun, þar eða, að 

breytingin feli í sér jákvæða framtíð en að sú framtíð verði ekki raunveruleikinn 

nema fundnar séu réttar leiðir til að markmiðinu verði náð. 

4. Hvatning til aðgerða (enlist a volunteer army): Þrepið felur í að vekja starfsfólk til 

umhugsunar um fyrri þrepin og fá fleiri þátttakendur í breytingarferlið með 

jákvætt hugarfar. Því fleiri sem eru á lest breytingarferlis, því auðveldara er að 

innleiða breytinguna. Þetta skref er lykilatriði vegna þess að það styður við næstu 

skref og þá sérstaklega hið áttunda og síðasta þrep ferlisins. 

1. Skapa aðkallandi þörf 

2. Leiðandi samstarfshópur 

3. Stefnumótun og hugvitssemi 

4. Hvatning til aðgerða 

5. Aukið svigrúm til aðgerða 

6. Skammtímamarkmið 

7. Viðhalda hraða og gæðum 

8. Breyting samtvinnast fyrirtækjamenningu 
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5. Svigrúm til aðgerða aukið og hindranir fjarlægðar (enable action by removing 

barriers): Hindranir, líkt og stigveldi eða óskilvirkir verkferlar, eru fjarlægðar til að 

tryggja svigrúm til nauðsynlegrar vinnu sem mun skila raunverulegum áhrifum. 

6. Skammtímamarkmið (generate short-term wins): Að setja breytingunum 

skammtímamarkmið svo að starfsfólk finni fyrir jákvæðum þáttum 

breytingarferlisins og sjái fram á að sýnin sé að verða að veruleika. Skrefið fjallar 

einnig um mikilvægi þess að umbuna starfsfólki eftir frammistöðu. Þetta leiðir til 

þess að starfsfólk tengir breytingarferlið við eitthvað jákvætt. 

7. Viðhalda hraða og gæðum innleiðingar (sustain acceleration): Stjórnandi ýtir á 

eftir breytingarferlinu af krafti. Hér má kalla eftir auknum breytingum. Þær munu 

leiða að lokatakmarki sem á sama tíma þarf að endurspegla sýn skipulagsheildar. 

Breytingarnar sem þegar hafa verið innleiddar eru teknar fyrir og endurskoðaðar. 

Þær breytingar sem ekki hafa náð tilætluðum árangri er ýtt til hliðar og sjónum 

beint að þeim sem stuðla að takmarkinu. 

8. Breyting sem hluti af fyrirtækjamenningu (institute change): Hér kemur 

stjórnandi í orð hvernig breytingarnar hafa haft áhrif og búið til nýjar hefðir og 

hegðun innan skipulagsheildarinnar (Kotter, 1996). 
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2 Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenningu má skilgreina sem þau stöðugu samfélagseinkenni sem 

skipulagsheildir búa yfir. Hver skipulagsheild hefur ákveðin gildi, reglur og norm sem 

aðgreina þau frá öðrum skipulagsheildum. Fyrirtækjamenningin ákvarðar hvernig 

samskiptum innan skipulagsheildar er háttað. Engar tvær skipulagsheildir geta búið yfir 

nákvæmlega sömu menningu. Nauðsynlegt er fyrir starfsfólk að geta aðlagað sig að 

fyrirtækjamenningunni (Handy, 1993). 

2.1 Fjórar gerðir fyrirtækjamenningar 

Til eru nokkrar kenningar og líkön er viðkoma fyrirtækjamenningu en sú farsælasta er frá 

írska heimspekingnum Charles B. Handy. Samkvæmt Handy skiptist fyrirtækjamenning í 

fjórar megin gerðir. Flokkarnir fjórir eru valdamenning, hlutverkamenning, 

verkefnamenning og einstaklingsmenning. Horft er sérstaklega til hversu mikil eða lítil 

miðstýring (centralization) ríkir innan skipulaghsheildarinnar sem og hve staðlaðar 

(formalization) aðgerðir innan þess kunna að vera (Handy, 1993). Á mynd 1 má sjá hvernig 

Handy greinir mismunandi flokka fyrirtækjamenningar og samspili þeirra við miðstýringu 

og stöðlun. 

Mynd 1 Fjórar gerðir fyrirtækjamenningar (Handy, 1993) 
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Hinar fjórar fyrirtækjamenningar Handy: 

1. Valdamenning (power culture): Finnst oft á tíðum í smærri 

frumkvöðlaskipulagsheildum. Miðstýring einkennir stjórnunarhætti slíkra 

skipulagsheilda. Skilvirkni innan þeirra byggir á trausti og samkennd. Þar ríkja fáar 

reglur og verklag. Ákvarðanir eru teknar með tilliti til huglægra og tilfinningalegra 

niðurstaða fremur en á grundvelli röksemdar. Þessi fyrirtæki eru stolt, stæð og 

búa yfir þeim eiginleika að bregðast skjótt og vel við ógnunum eða áhættuatriðum. 

Fyrirtæki sem búa yfir valdamenningu ættu ekki að vera með of stóra og flókna 

starfsemi. 

2. Hlutverkamenning (role culture): Er líkt við skifstofuveldi (bureaucracy). 

Menningin byggir ákvarðanir sínar á skynsemi og röksemdum. Styrkur slíkra 

skipulagsheilda liggur í stoðdeildunum, aðgerðunum eða sérsviðum þeirra. Þær 

notast við kerfisbundið verklag fyrir hlutverk og samskipti starfsmanna og 

sömuleiðis við reglur til að útkljá deilumál. Hlutverk eða starfslýsingar eru 

mikilvægari en starfsmaðurinn sjálfur og ekki er gert ráð fyrir að aðgerðir þeirra 

fari út fyrir starfslýsinguna. Þær aðferðir sem notaðar eru til að hafa áhrif eru 

kerfisbundnar aðgerðir og reglur. Skilvirkni byggir heldur á réttri dreifingu 

verkferla og ábyrgðar en á eiginleikum einstakra starfsmanna. Hlutverk slíkra 

skipulagsheilda verður aðeins uppfyllt á meðan það starfar í stöðugu umhverfi. 

Þær eiga í erfiðleikum með að sjá og bregðast við breytingum í umhverfinu. 

Stærðarhagkvæmni er mikilvægari en sveigjanleiki og sérfræðikunnátta er 

mikilvægari en nýsköpun.  

3. Verkefnamenning (task culture): Er það þegar verkefnið er ávallt brennidepillinn. 

Menning skipulagsheilda sem flokka má innan verkefnamenningar leggja áherslu 

á að klára tiltekin verkefni. Mikilvægt er að safna saman rétta starfsfólkinu og 

auðlindum og koma þeim fyrir á viðeigandi staði innan skipulagsheildarinnar. 

Áhrifavaldar innan menningarinnar eru þeir sem búa yfir sérfræðikunnáttu miklu 

frekar en þeir sem eru í ákveðnum stöðum innan skipulagsheildarinnar. Skilvirkni 

er náð fram með því að hafa samheldinn hóp sem býr yfir sérfræðikunnáttu. 

Verkefnamenning á auðvelt með að laga sig að breytingum vegna þess að hóparnir 

sem eru settir saman til að vinna að ákveðnum verkenfum getur verið breytt 
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auðveldlega. Þessa menningu má sjá á mörkuðum þar sem mikil samkeppni ríkir 

og viðbragðstími skiptir sköpum. Strembilega gengur innan þessarar menningar 

að mynda stærðarhagkvæmni. Jafnel þó æðstu stjórnendur ráði dreifingu á 

verkefnum og auðlindum er erfitt að ná valdi á stjórnun innan þessara 

skipulagsheilda. Mikilvæg verkefni eru gefin góðu starfsfólki og það sér um 

framkvæmd þess án þess að þurfa að vinna í þeim innan ákveðins tíma-, eða 

auðlindamarka. 

4. Einstaklingsmenning (personal culture): Beinir sjónarmiðum að einstaklingnum 

sjálfum. Megin tilgangur skipulagsheildarinnar er að uppfylla kröfur og óskir 

einstaklinga innan þess. Skipulagsheildir sem búa yfir einstaklingsmenningu geta 

ómögulega haft stigveldi og hafa eins lítið skipulag og hægt er. Líftími 

skipulagsheildar ræðst af einstaklingum. Einstaklingurinn getur farið frá 

skipulagsheildinni en hún hefur sjaldan valdið til að reka einstaklinginn á brott. 

Allir einstaklingarnir eru áhrifavaldar og hver og einn sinnir þeirri vinnu sem 

markast innan þeirra sérsviðs. Slíkar skipulagsheildir eru sjaldgæfar (Handy, 1993). 

2.2 Líkan fyrirtækjamenningar Edgar Schein 

Edgar Schein flokkar fyrirtækjamenningu í tvennt; sýnilega þætti annars vegar, líkt og 

hegðun, venjur, fataval og umhverfi, og ósýnilega þætti hins vegar eins og þeim 

samskiptum sem verða milli starfsfólks skipulagsheildarinnar (Schein, 2010). Schein 

greinir fyrirtækjamenningu út frá þremur þrepum sem birtast í píramída og kallast Edgar 

Schein líkanið. Neðsta þrepið eru grunnhugmyndir (basic assumptions) og tekur yfir þau  

gildi sem ákvarða hvernig starfsfólk tekur ákvarðanir og hegðar sér dagsdaglega. 

Menningin gæti til dæmis verið þess eðli 

að starfsfólk tjáir sig mikið eða lítið. 

Neðsta þrepið segir best til um eðli 

fyrirtækjamenningarinnar. Annað þrep 

píramídans kallast gildi (values) og þau 

birtast meðal annars á heimasíðu 

skipulagsheildarinnar. Þessi gildi eru 

líklegust til að vera ólík raunverulegum 

gildum og menningu skipulags-

Mynd 2 Edgar Schein líkan fyrirtækjamenningar 
(Schein, 2010) 
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heildarinnar. Efsta þrepið eru sýnileg tákn (artifacts and creations) og merkir öll þau 

sýnilegu tákn sem mótar menninguna. Dæmi um þessi tákn eru allt frá klæðaburði 

starfsfólks til skreytinga á veggjum eða hve hátt samstarfsfólk talar sín á milli. Þau tákn 

sem endast hvað lengst merkja fyrirtækjamenninguna (Burkus, 2014). 
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3 Ákvarðanataka 

Margar kenningar spruttu fram um miðja 20. öld í tengslum við ákvarðanatöku, en 

sérfræðingar á borð við Herberg Simon, Richard Snyder, Henry Mintzberg og Chester 

Barnards voru brautryðjendur á sviði ákvarðanatöku stjórnenda innan skipulagsheilda. 

Þegar kemur að breytingum þarf ákvarðanataka að vera skýr og veigamiklar ákvarðanir 

þurfa að vera staðlaðar til að viðhalda stöðugleika og sanngirni. Samkvæmt Charles H. 

Lundquist er ákvarðanataka upphaf aðgerða og á sama tíma endalok ráðgerða (Buchanan 

og O‘Connell, 2006). 

3.1 Ákvörðun og aðgerð 

Herbert Simon hélt því fram að ef ákvarðanir væru ekki vel ígrundaðar og framkvæmdar 

gæti það skemmt fyrir heildarmarkmiði skipulagsheildarinnar. Nauðsynlegt er að 

framkvæmdastjórnir átti sig á mikilvægi ákvarðanatöku og séu varkárar þegar kemur að 

þeim, en á sama tíma virði mikilvægi réttrar framkvæmdar aðgerða. Kjarni málsins er að 

ákvarðanatökuferlið sé jafn mikilvægt og framkvæmd hennar. Simon hélt því jafnframt 

fram að ákvarðanataka krefjist ákveðinnar málamiðlunar, þar sem oft eru margir eða 

nokkrir möguleikar sem koma til greina. Ákvörðunartökuaðili þarf að gæta þess að 

ákvörðun haldist í hendur við markmið og heildarsýn skipulagsheildar (Simon, 1947). 

Simon flokkaði ákvarðanatöku í tvennt; ákvörðun og aðgerð. Það að taka ákvörðun um 

viðkomandi atriði hefur ekkert að segja, nema aðgerð fylgi. Bæði ákvörðunin og aðgerðin 

eru því samtvinnaðar. Hann hélt því fram að stjórnun skipulagsheildar þurfi að innleiða 

alhliða reglugerð sem snúa að framkvæmdum stærri ákvarðanna (Simon, 1947). 

3.2 Þrjú sjónarmið ákvarðanatöku 

Henry Mintzberg segir þrjú mismunandi sjónarmið einkenna með hvaða hætti ákvörðun 

er tekin innan skipulagsheilda. Hin þrjú sjónarmið fjalla um hvaða mælieiningu 

einstaklingur notar til að taka ákvörðun um val milli kosta. Hann flokkar það niður í: 

1. Í upphafi er hugdetta (thinking first): Hér er ákvörðunin vel ígrunduð og 

kerfisbundin. Í upphafi er gerð greining á vanda, þar á eftir eru valkostir hannaðir, 

ákvörðun er tekin um ákjósanlegasta valkostinn og að lokum fylgir aðgerð. Slíkt 

ákvörðunartökuferli fyrir finnst innan stórra skipulagsheilda með flókin skipurit. 
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2. Í upphafi er ásjón (seeing first): Ákvörðun er tekin handahófskennt og fylgir ekki 

reglubundnu verklagi. Ákvörðun er tekin út frá innsæi fremur en út frá 

rannsóknum. Ákvörðunartökuaðili telur ákvörðun út frá eigin innsæi og í framhaldi 

af því er aðgerð. Slíkt ákvörðunartökuferli á einkum við um minni skipulagsheildir 

sem fylgja frumkvöðlastefnu. 

3. Í upphafi er aðgerð (doing first): Ákvörðun er tekin áður en valmöguleikar eru 

kannaðir eða afleyðingar metnar. Fyrsta og síðasta skref slíkrar ákvarðanatöku er 

aðgerð en árangur aðgerðar veltur á hversu góð aðgerðin var. Slíkt 

ákvörðunartökuferli kemur upp þegar stjórnandi hefur hefur ekki aðgang að 

auðlindum til að taka ákvörðun og veit ekki hvaða ákvörðun hann á taka (Lancaster 

Management, 2009).

3.3 Ákvörðunaferlilíkan Mintzberg, Raisinghani og Theoet 

Mintzberg rannsakaði sambandið milli mikilvægi ákvörðunatöku og þess tíma sem 

ákvörðunartökuferli stóð yfir. Niðurstaðan var sú að því þýðingarmeiri sem útkoma 

ákvarðanatöku er fyrir heildarstefnu skipulagsheildar því tímafrekari er 

ákvörðunartökuferlið. Samstillt stjórnun er nauðsynlegur partur af árangursríkri 

ákvarðanatöku. Því samstilltara sem skipulagsheild er með tilliti til heildarsýnar og 

markmiða, því auðveldara á hún með að taka ákvarðanir vegna þess að allir hlutaðeigandi 

stefna á sömu markmið og sýn (Daft, 2004). 

Ákvarðanataka er stigvaxandi ferli í ákvarðanaferlilíkani Henry Mintzberg, 

Raisinghani og Theoret (the incremental decision process model). Líkanið er byggt upp á 

þremur megin þrepum þar sem hvert þrep kemur ákvörðunatökuaðila nær lokatakmarki. 

Rík áhersla er lögð á að hvert þrep ferlis sé skilgreint. Hin þrjú ferli eru: 

1. Greiningarþrep (identification phase) 

2. Þróunarþrep (development phase) 

3. Valþrep (selection phase) 

Innan hinna þriggja meginþrepa eru smærri skref. Aflþættir (dynamic factors) hafa áhrif á 

öll þrep ferlis, en á ólíkum tímapunktum. Aflþættirnir mynda truflun og verða til vegna 

nýrra uppgvötvana. Þeir flokkast í innri truflun, valtruflun og ytri truflun. Sjá má á mynd 3 

hvernig hverju þrepi innan ákvörðunartökuferlis er skipt upp í smærri skref og hvers konar 
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áhrif aflþættir hafa á mismunandi þrep. Þeir eru þrenns konar og nefnast innri, val- og ytri 

truflun. Aflþættirnir trufla flæði ferlisins en þeir þegar þeir koma inn merkir það að nýir 

valmöguleikar hafa sprottið upp á yfirborðið og samtvinnast því ákvörðunartökuferlinu. 

Þegar truflanir eiga sér stað í ferlinu getur það komið að nauðsynlegt sé að endurhugsa 

ákvörðunatökuferlið alveg frá byrjun. Þá er ferlið endurteki út frá nýjum vinklum. Þetta 

gerir það að verkum að ekki má áætla að líkanið gangi ávallt upp í fyrstu tilraun. (Daft, 

2004). 

Mynd 3 Líkan ákvörðunarferli Mintzberg, Raisinghani og Theoet (Daft, 2004) 

3.4 Carnegie líkanið 

Megin markmið Carnegie líkansins er að allir þeir sem viðkoma ákvörðun geti sammælst 

um þá ákvörðun sem telst ákjósanlegust eða ásættanlegust fyrir hlutaðeigendur. Flókin 

og ósamstillt skipurit gera það að verkum að ósamræmi getur myndast milli sviða og 

deilda innan skipulagsheildar. Þetta orsakast einnig vegna tíma- og aðstöðuleysis 

stjórnenda og getur verið komið ójafnvægi á ákvarðanatökur milli sviða og þar að leiðandi 

röskun á framferði heildarmarkmiðar skipulagsheildar. Líkanið tekur mið af ólíkum 

sjónarmiðum milli stjórnenda og sviða. Carnegie líkanið fer í gegnum skref til að komast 

að ákjósanlegasta valkostinum fyrir heildina. Á mynd 4 sést hvernig ákvörðunartaka fylgir 

mikilli óvissu (uncertainty) vegna þess að stjórnendum eru settar ýmsar hömlur og 

upplýsingar eru takmarkaðar. Við það myndast átök (conflict) sem snúa að því að 
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stjórnendur fylgja ólíkum markmiðum, gildum og fleira. Eftir óvissu- og átakastigi ferlis 

myndast samsteypa (coalition formation), en á því stigi skiptast meðal annars 

ákvarðanatökuaðilar á skoðunum, velja markmið og forgangsraða viðfangsefni. Eftir að 

samsteypa hefur myndast hefst leit á tiltækum lausnum. Ef engar tiltækar lausnir er að 

finna á viðfangsefni eru nýjar lausnir skapaðar. Á síðasta skrefi líkansins er sá valkostur 

sem telst ákjósanlegastur fyrir heildina valinn (Daft, 2004). 

  

Mynd 4 Carnegie líkan ákvörðunartöku (Daft, 2004) 
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4 Skilvirkni og hvatning starfsfólks 

Barnard talaði um að líftími skipulagsheilda ákvarðaðist af hvatningu og áhuga innri 

hagsmunaaðila á að viðhalda stöðu sinni innan skipulagsheildar (Kalantari, 2010). Margir 

fræðimenn hafa velt fyrir sér hvað felst í hugtakinu starfsánægja, en Saari og Judge töluðu 

um að starfsfólk sé veigamikill hluti af framgangi og velferð skipulagsheilda. Fræðimenn 

hafa ekki komið sér saman um hvernig best sé að skilgreina starfsánægju og hvað felst í 

henni, en flestar skilgreiningar starfsánægju fjalla um að hún sé jákvæð reynsla af starfi 

og því umhverfi sem ríkir innan skipulagsheildar (Saari og Judge, 2004). 

Eins og gert var grein fyrir í 1. kafla, er það hlutverk leiðtoga að innleiða og aðstoða við 

breytingarferli innan skipulagsheilda. Til að forysta sé árangursrík við innleiðingu 

breytinga þarf viðkomandi leiðtogi að virkja starfsfólk. Starfsfólk þarf jafnframt að búa yfir 

eiginleikum til að takast á við breytingarnar. Kotter talaði um að einna veigamesti 

þátturinn í að örva starfsfólk sé einfaldlega að uppfylla grunnþarfir þeirra á sviði afreka. 

Þessar grunnþarfir eru afrekaþörf, tilfinningin að tilheyra hóp, viðurkenning, sjálfsmynd, 

og sú tilfinning að hugsjónir og raunveruleiki séu samstillt. Slíkar tilfinningar vekja sterk 

viðbrögð starfsfólks. Árangursríkir leiðtogar fara ótal leiðir til að hvetja starfsfólk sitt. 

Fyrsta skref þeirra er ávallt að koma starfsfólki í skilning um hver sýn skipulagsheildarinnar 

er, með sérstaka áherslu á hver gildi þessa tiltekna starfsfólk eru þannig að það finni fyrir 

tengingu við stefnu og sýn skipulagsheildarinnar. Þetta gerir það að verkum að starfsfólki 

þykir starf sitt og framlag enn mikilvægara í stóra samhenginu en ella. Annað skref er að 

leiðtogar nái að gera starfsfólk að þátttakendum í sýn skipulagsheildarinnar. Það gera þeir 

með því að spyrja starfsfólk sitt álits hvernig hægt er að afreka viðkomandi markmiðum. 

Þetta gefur starfsfólki ákveðna stjórn og vekur upp traust. Hvatningarleiðir eru 

margvíslegar en aukið sjálfstraust starfsfólks getur örvað það til muna. Sjálfstraust 

starfsfólks er aukið í gegnum endurgjöf, vera fyrirmynd og heilt yfir aðstoða einstaklinginn 

við það að vaxa í starfi og á þeirra ferli. Þetta eru allt leiðir sem auka við sjálfstraust og 

þar að leiðandi uppfylla eina af grunnþörfum starfsfólks. 

Góður leiðtogi er meðvitaður um þá staðreynd að mikilvægt er að umbuna starfsfólki 

fyrir vel unnin störf. Umbun er árangursrík leið til að fá starfsfólk til að líða eins og það sé 

hluti af heildinni. Þar að auki er umbun merki um að starfsfólk sé árangursríkt í starfi sínu. 

Þessir þættir koma til með að örva starfsfólk og hvetja það í starfi sem leiðir til aukinnar 
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skilvirkni og aðstoðar skipulagsheildina að komast nær þeirri sýn sem stefnt er að. Leiðtogi 

aðstoðar því ekki einungis skipulagsheildina að ná sínum markmiðum og sýn heldur 

uppfyllir hann ákveðnar þarfir starfsmanna sem auka heildar starfsánægju sem og hvetur 

það til dáða (Kotter, 2001). 

4.1 Væntingakenningin 

Væntingakenningin (the expectancy theory) er kenning er varðar starfshvatningu og 

gengur út frá því að hægt sé að spá fyrir um viðhorf og hegðun starfsfólks út frá nokkrum 

þáttum: 

1. Hægt er að spá fyrir um viðhorf og hegðun starfsfólks út frá hvaða væntingar það 

hefur að hegðun eða starf leiði af sér 

2. Hægt er að spá fyrir um viðhorf og hegðun starfsfólks út frá hvernig þessar 

væntingar eru metnar þar eða hver gildi þeirra eru í augum starfsfólks. 

Til útskýringar, er starfsfólk ánægt með starf sitt ef það trúir því að vinnan sem það 

leggur í þágu starfsins leiði að niðurstöðu sem hefur mikið vægi innan 

skipulagsheildarinnar. Af væntingakenningunni er önnur og flóknari kenning sprottin, en 

það er markmiðaslóðakenningin. Væntingakenningin er grunnurinn að innihaldi 

markmiðaslóðakenningarinnar en viðbótin er hvernig leiðtoginn samtvinnast væntingum, 

hegðun og skilrvirkni starfsfólks (House og Mitchell, 1975). 

4.1.1 Markmiðaslóðakenningin 

Markmiðaslóðakenningin (the path-goal theory) um leiðtogahæfni kemur inn á hversu 

veigamikil hegðun leiðtogans er þegar kemur að skilvirkni starfsfólks. Hegðun leiðtogans 

þarf að hafa jákvæð áhrif á vegvísa og markmið. Bæði vegvísar og markmið þurfa að vera 

skýr og enn betra er ef þau eru aðlaðandi fyrir starfsólk. Séu þau það eru meiri líkur á að 

aukin ánægja ríki meðal starfsfólks, skilvirkni ætti að vera meiri og leiðtoginn er 

sömuleiðis tekinn í sátt (House og Mitchell, 1975). 

Samkvæmt kenningunni eru leiðtogar árangursríkir sökum hvatninga áhrifanna sem 

þeir hafa á undirmenn sína. Kjarni kenningarinnar er sá að rétt hegðun leiðtogans mun 

hvetja starfsfólk til að verða markmiðasinnaðra og skýra fyrir því leiðina að viðkomandi 

markmiðum. Evans hélt því fram að leiðtogar myndu ná árangri með því að umbuna 

starfsfólki. Umbun þarf að vera háð frammistöðu. Fyrirmæli leiðtoga þurfa að vera skýr 

svo að starfsfólk sé meðvitað um hvernig það nái tilsettum árangri og þar að leiðandi hljóti 
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umbun. Umbun getur verið fólgin í stuðningi leiðtoga en stuðningur leiðtoga eykur 

hvatningu undirmanna. Evans rannsakaði sambandið á milli stuðningi leiðtoga og 

frammistöðu starfsfólks. Stuðningur leiðtoga með tilliti til leiðsagnar, tillitssemi og 

vegvísum hefur jákvæð áhrif á hegðun og frammistöðu starfsfólks. Athugavert er þó að 

stuðningur leiðtoga hefur jákvæð áhrif á hegðun undirmanna þegar væntingar þeirra voru 

slíkar að útkoma frammistöðu var tengd við umbun. Því er mikilvægt að leiðtogi leiði 

undirmenn sína ávallt í átt að umbun (House og Mitchell, 1975). 
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5  Umræður og lokaorð 

Fjallað hefur verið um mikilvægi þess að skipulagsheildir búi yfir færni til að takast á við 

breytingar með árangursríkum hætti. Þar kemur leiðtogafærni inn, en leiðtogar aðstoða 

við innleiðingu á breytingum. Farið var yfir sex mismunandi leiðtogastíla Goleman, en 

áranguríkasti leiðtoginn er sá sem tileinkar sér mismunandi leiðtogastíla eftir aðstæðum. 

Til að leiðtogi geti stýrt starfsfólki í breytingarferli þarf hann að gera það með skipulögðum 

hætti. Átta þrepa kenning Kotter er nytsamlegt tól sem kemur starfsfólki í skilning um 

mikilvægi breytinga og aðstoðar það við innleiðinguna. Það eru margir þættir sem hafa 

þarf í huga við innleiðingu breytinga, en fyrirtækjamenning skipulagsheildar ákvarðar 

hvernig samskiptum er háttað og því þarf leiðtogi að taka mið af menningu þegar 

breytingar eru innleiddar. Áður en farið er af stað í breytingarferli er mikilvægt að taka 

ígrundaða ákvörðun, því ekki gerast breytingar án þess að ákvörðun sé tekin um þær. 

Ákvarðanir innan skipulagsheilda þurfa að vera skýrar en þær veigamiklu þurfa að vera 

staðlaðar til að viðhalda stöðugleika og sanngirni. Herberg Simon talaði um að 

heildarmarkmið skipulagsheilda þyrfti ávallt að vera í fararbroddi þegar breytingar eiga 

sér stað. Ákvarðanataka þarf að haldast í hendur við markmið skipulagsheildar. Það liggur 

í augum uppi að ómögulegt er að taka ákvarðanir um breytingar og innleiða þær án 

samvinnuþýði starfsfólks. Barnard hélt því fram að líftími skipulagsheilda ákvarðaðist af 

hvatningu og áhuga innri hagsmunaaðila. Kotter hélt því fram að virkja þarf starfsfólk til 

að möguleiki sé á að innleiða breytingar með árangursríkum hætti. Starfsfólk þarf einnig 

að búa yfir færni til að takast á við viðkomandi breytingar. Til að örva starfsfólk þarf 

skipulagsheildin að uppfylla grunnþarfir þess. Markmiðakenningin fjallar um mikilvægi 

þess að umbuna starfsfólki fyrir frammistöðu. Sömuleiðis þarf leiðtogi að gera 

undirmönnum ljóst hvaða leið það þarf að fara til að ná tilsettum árangri og frammistöðu. 

Út frá niðurstöðum er því hægt að svara rannsóknarspurningunni sem svo að 

hæfur leiðtogi sem vinnur eftir skipulögðu breytingarferli, þekkir fyrirtækjamenninguna, 

hefur undir höndum starfsfólk sem skilur og býr yfir færni til að takast á við breytingar og 

getur umbunað því eftir frammistöðu getur með árangursríkum hætti komið á 

breytingum innan skipulagsheildar. 
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