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Útdráttur 

 

Megin tilgangur rannsóknarinnar er að gera athugun á framkvæmd breytinga og 

aðferðum í samruna stórra fyrirtækja og stofnana hér á landi. Rakin eru ýmis 

sjónarmið um stjórnun breytinga, þörf fyrir breytingastjórnun, þátttakendur og 

hlutverk þeirra í breytingaferlinu, viðbrögð starfsfólks og andstöðu þess við breytingar 

ásamt fyrirtækjamenningu og hvað þarf til þess að ná fram árangursríkum breytingum. 

Framkvæmd við stjórnun breytingaferla er skilgreind og hvernig henni er háttað hjá 

skipulagsheildum. 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð þar sem gerð var viðtalsathugun og rætt 

við tíu sérfræðinga og stjórnendur hjá fjórum fyrirtækjum og einni stofnun sem öll 

teljast stór á íslenskan mælikvarða. Í viðtölunum er reynt að ná fram mati viðmælenda 

og varpa ljósi á hvaða aðferðir skipulagsheildir eru að nota við stjórnun breytinga í 

stórum samruna eða yfirtöku og hvernig er staðið að breytingaferlinu og framkvæmd 

þess við innleiðingu breytinga. Ályktanir eru síðan dregnar af þessu mati viðmælenda. 

Helstu niðurstöður eru þær að lykilatriði er að setja áætlun og stefnu í upphafi 

breytinga. Notast er að miklu eða öllu leyti við þekkingu og reynslu starfsfólks 

skipulagsheilda í breytingaferlum. Utanaðkomandi ráðgjöf er fengin í tilvikum sem 

snúa eingöngu að ákveðnum stöðum í breytingaferlinu en ekki ferlinu í heild sinni. 

Niðurstöður gefa til kynna að þær aðferðir sem notaðar eru við stjórnun breytinga í 

stórum skipulagsheildum samræmist að mörgu leyti kenningum og líkönum 

breytingastjórnunar þó svo að ekki hafi verið notast við ákveðna aðferð, aðferðafræði 

eða fræðimann á sviði breytingastjórnunar. Svo virðist sem ágætlega hafi verið staðið 

að framkvæmd breytingaferlanna og að innleiðing breytinga hafi tekist vel sé á 

heildina litið þó svo að einhverja hnökra sé alltaf að finna einhvers staðar á leiðinni í 

átt að breyttri framtíð skipulagsheildar.   
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1 Inngangur 

 

Breytingar eru eðlilegur hlutur af umhverfi okkar og gegnir breytingastjórnun 

lykilhlutverki í skipulagsheildum í dag. Fyrirtæki og stofnanir verða að fylgja eftir 

hröðum breytingum til þess að lifa af í þeirri hörðu samkeppni sem ríkir á markaði. Í 

góðærinu á árunum 2000 til 2008 fyrir efnahagshrunið á Íslandi, sem varð í október 

2008, má segja að sameiningar og yfirtökur fyrirtækja á Íslandi hafi verið tiltölulega 

tíður atburður þar sem megin markmið með sameiningum var oft á tíðum að efla og 

stækka fyrirtæki og stofnanir á markaði. Viðfangsefnið sem tekið er fyrir hér eru 

ýmsir mikilvægir þættir í sambandi við stjórnun breytinga og það ferli sem 

skipulagsheildir fara í gegnum í stórum samrunum. Ýmsar rannsóknir hafa verið 

gerðar á sviði breytingastjórnunar og hafa flestar sýnt fram á að vandasamt geti orðið 

að ná fram árangursríkum breytingum. Skoðaðir eru þeir þættir sem helst snúa að 

breytingaferli skipulagsheilda, það er aðdraganda breytinga, stjórnun þeirra, aðferðir, 

þátttakendur og hlutverk þeirra í ferlinu, viðbrögð starfsfólks ásamt áhrifaríkustu 

aðferðum við stjórnun og framkvæmdir, en jafnframt beint sjónum að því sem gekk 

síður í ferlinu. Tilgreind eru ýmis fræðileg sjónarmið sem sett hafa verið fram á sviði 

breytingastjórnunar og í því samhengi eru upplýsingar um breytingaferli skipulags-

heilda á Íslandi og framkvæmd þeirra dregin fram.  

Gerðar hafa verið fjölmargar erlendar rannsóknir á breytingaferlum og 

stjórnun breytinga. Þær sýna að í flestum nútímafyrirtækjum næst ekki sá árangur sem 

sóst var eftir og allt að 70 til 90% tilrauna til árangursríkra breytinga hafa mistekist 

(Beer og Nohria, 2000; Bruch, Gerber og Maier, 2005; Burnes, 2009; Cope, 2003; 

Franken, Edwards og Lambert, 2009; Gilley, A, Gilley, J. og McMillan, 2009; Kotter, 

1998 og Marks, 2003). Sem betur fer enda breytingar þó sjaldnast með ósköpum eða 

mistakast algjörlega (Kotter og Schlesinger, 2008). Með því að nota þróaðar aðferðir, 

kenningar og líkön í breytingastjórnun er hægt að auka líkur á árangursríkum 

breytingum við innleiðingu þeirra í skipulagsheildir (Self og Schraeder, 2008). 

Breytingalíkön eru því mikilvæg tól til þess að hjálpa stjórnendum að skilja 

breytingarnar og leiða þær í gegnum breytingaferlið (Gilley, A., Gilley, J. og 

McMillan, 2009). 
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Töluvert hefur verið rannsakað hér á landi og skrifað um breytingaferli og 

ýmsa ákveðna þætti þess, sérstaklega sem snýr að mannauðnum í breytingum. Hins 

vegar virðist sem að ekki hafi verið gerðar margar rannsóknir um aðferðir og 

framkvæmd breytingaferla í stórum samrunum og yfirtökum hérlendis á íslenskum 

skipulagsheildum, en ef svo er að þá er það án vitundar rannsakanda.  

Til að fá innsýn á framkvæmd og aðferðir við breytingaferli hjá skipulagsheildum 

hér á landi og fleiri upplýsingar í því samhengi var gerð athugun í formi viðtala við tíu 

einstaklinga sem búa yfir þekkingu á breytingaferlum og störfuðu sem sérfræðingar 

eða stjórnendur í breytingum við stór samrunaferli hjá fjórum fyrirtækjum og einni 

stofnun. Á þeim grundvelli er reynt að meta áhrif og þýðingu stjórnun breytinga og 

breytingaferla við stóra samruna. Einkum er leitast við að varpa ljósi á hvaða aðferðir 

eru notaðar hér á landi og hvernig er staðið að framkvæmd við breytingar. Leitað 

verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Hvaða aðferðir eru stærri fyrirtæki og stofnanir að nota í breytingum við 

samruna eða yfirtökur?  

2. Hvernig er breytingaferlinu háttað og framkvæmd þess?  

 

Uppbygging verkefnisins er tvíþætt. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fræðileg 

umfjöllun um þá þætti sem snúa að stjórnun breytinga í öðrum kafla. Þar er fjallað um 

breytingar og þörfina fyrir stjórnun þeirra ásamt því að hugtökunum breytingastjórnun 

og þróun skipulagsheilda er gert skil. Í þriðja kafla er farið í ákveðnar kenningar og 

líkön breytingastjórnunarfræðanna, en þau eru kraftakenning og breytingalíkan 

Lewins, kenningar Bridges um stjórnun umbreytinga, kenningar Kotters um 

árangursríka breytingastjórnun og ADKAR líkanið. Í fjórða kafla er megin 

viðfangsefnið þátttakendur í breytingaferlum og eru hlutverk þeirra skilgreind. Fimmti 

kafli snýr að þátttöku og viðbrögðum starfsfólks og stjórnenda við breytingum ásamt 

þeirri andstöðu sem getur orðið í kjölfar breytinga. Í sjötta kafla er komið inn á 

fyrirtækjamenningu í breytingaferlinu og í sjöunda kafla er athygli sérstaklega beint 

að því hvað það er sem þarf til þess að ná fram árangursríkum breytingum. 

Síðari hluti ritgerðarinnar snýr að rannsókninni sem gerð var en tekin voru 

djúpviðtöl við stjórnendur og sérfræðinga þar sem markmiðið var að kanna stjórnun 

breytinga í kjölfar samruna í stórum fyrirtækjum og stofnunum. Áttundi kafli fjallar 

um rannsóknaraðferð og lýsir aðferðafræðinni sem notuð var við framkvæmd 
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rannsóknarinnar. Í níunda kafla eru settar fram og fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í tíunda kafla eru umræður og ályktanir um niðurstöður og þær 

bornar saman og settar í samhengi við fræðin úr fyrri hluta ritgerðarinnar. Lokaorð eru 

í ellefta kafla þar sem skýrt er frá hugmyndum og tillögum að frekari rannsóknum.  
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2 Stjórnun breytinga 

 

Skipulagsheildir verða að hlaupa hratt til að halda í við allar þær breytingar sem eiga 

sér stað allt í kringum þær. Í dag verða fyrirtæki að stýra og halda sér á réttri braut og 

tileinka sér nýbreytni til þess að lifa af aukna alþjóða samkeppni. Þau verða að vera 

stanslaust á tánum (Daft, 2001; Kotter, 1996). Það sem hægt er að ganga að vísu eru 

stöðugar breytingar og eru þær orðnar hluti af daglegu lífi (Daft, 2001; Fisher, 2005). 

„Ef við vitum eitthvað um framtíðina er það af því að hún mun verða öðruvísi en 

nútíðin. Hvað sem mun verða, það mun breytast“ (Bridges, 2003, bls. 141). 

Stjórnendur þurfa allir að standa frammi fyrir breytingum (O’Toole, 1995). 

Hins vegar eru breytingar ákveðið ferli sem erfitt er að henda reiður á og vandasamt 

getur verið að stjórna breytingaferlinu á árangursríkan hátt (Daft, 2001; Fisher, 2005). 

Það sem er mikilvægt að hafa í huga varðandi breytingar er að til þess að 

skipulagsheild breytist verða einstaklingar innan skipulagsheildarinnar að breytast 

(Fisher, 2005; Galpin 1996; Kotter 1996). Breytingar eru óumflýjanlegar en það sem 

skiptir máli er að sjá þær fyrir og leiða þær (Drucker, 1999; Kreitner, 2001). Það 

virðist klisjukenndur frasi en það er einfaldlega sannleikurinn (Kreitner, 2001).  

Helstu orsakir stöðugra breytinga eru að finna í ytra umhverfi skipulagsheilda. 

Þær koma til vegna efnahagslegra og pólitískra áhrifa, nýrra laga og reglugerða, 

aukinnar samkeppni og alþjóðavæðingar, nýrra vara og þjónustu, aukins vaxtar, 

nýríkra fjárfesta, aukinnar tækniþróunar og hraða í tækninýjungum ásamt breytingum 

á vinnuafli, svo sem áhrifum af því að ákveðið kynslóðabil hefur myndast (Bridges, 

2003; Kotter, 1996; Kotter og Schlesinger, 2008; O’Toole, 1995; Ulrich, 1997). 

Skipulagsheildir verða að ávinna sér færni til breytinga til þess að geta tekist á við 

nýjungar í umhverfinu (Ulrich, 1997).  

Nútíma skipulagsheildir lifa í síbreytilegum heimi þar sem breytingastjórnun 

gegnir lykilhlutverki og að lifa með breytingum er mikilvægur þáttur í því að komast 

af  í samkeppninni (Paton og McCalman, 2008). Breytingar eru eðlilegar í umhverfi 

okkar og geta verið erfiðar og áhættusamar en umfram allt krefjast breytingar mikillar 

vinnu (Drucker, 1999). Sé breytingum ekki stjórnað verða þær tilviljunarkenndar. 

Forsenda þess að stjórna breytingum er að þekkja skipulagsheildir, hlutverk þeirra og 

markmið. Nauðsynlegt er að þekkja fyrirtæki og stofnanir, það er hvernig vinnu-

staðurinn er uppbyggður, hverjar eru venjur og siðir ásamt hinum fjölmörgu og flóknu 
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ferlum sem er að finna í innviðum þeirra. Stjórnun breytinga felst í því að hafa áhrif á 

breytingaferlið og þá skiptir samhengi, atburðarás og tímasetning höfuðmáli 

(Fjármálaráðuneytið, 2008).  Nútíma skipulagsheildir verða að horfa á breytingar sem 

eitt af sínum helstu verkefnum og láta hlutina gerast. Slík fyrirtæki eru undirbúin fyrir 

breytingar í ytra og innra umhverfi sínu og geta brugðist við þeim. Þau fyrirtæki sem 

leiða breytingar og fylgja þeim eftir eru þau sem lifa af í samkeppninni. 

Skipulagsheildir verða að líta á breytingar sem tækifæri, koma auga á þessi tækifæri 

og breyta verður á skilvirkan hátt, bæði innan skipulagsheildarinnar og utan hennar. 

(Drucker, 1999).  

 

2. 1 Breytingar 
 
Breytingar geta verið stórar og smáar, þróunar- eða byltingakenndar, eftirsóttar eða 

viðnám veitt gegn þeim. Sumar breytingar gerast snöggt á stuttum tíma og aðrar 

breytingar þróast yfir lengri tíma. Því er mikilvægt við stjórnun breytinga að íhuga 

hvers konar breytingar er um að ræða og hvað tegundir breytinga er verið að fást við 

(Hayes, 2007).  

Algengustu breytingar í skipulagsheildum eru meðal annars vegna samruna og 

yfirtöku, skipulagsbreytinga, stefnubreytinga, breytinga í fyrirtækjamenningu og 

vegna nýrrar tækni. Aðrar tengdar breytingar geta verið niðurskurður eða aukin 

umsvif. Í reynd eru breytingar ávallt flóknar og fela undantekningalaust í sér stöðugar 

og umfangsmiklar kröfur sem oft skapa ágreining og átök vegna óvissu (Nadler, 

1998).  

Daft (2001, bls. 353-355) talar um stigvaxandi breytingar (e. incremental 

change) sem samanstanda af stöðugum framförum og viðhalda almennu jafnvægi í 

fyrirtækinu. Þegar stigvaxandi breytingar eiga sér stað endurspeglast fortíðin í 

framtíðinni og ekki eru gerðar breytingar á skipulagi né stjórnunarháttum 

fyrirtækisins. Einblínt er á að gera hlutina betur og byggja breytingarnar á árangri. Á 

hinn bóginn eru það gagngerar róttækar breytingar (e. radical change) sem raska 

jafnvæginu og umbreyta fyrirtækinu yfir á annað stig. Með slíkum breytingum eru 

gerðar breytingar á skipulagi og stjórnarháttum fyrirtækisins. Þá er sagt skilið við 

fortíðina og nýir vinnuhættir teknir upp. Sífellt er leitað leiða til þess að gera betur og 

getur það orðið til þess að hlutirnir verði gerðir á annan hátt en áður var gert.  
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Til þess að stjórna breytingaferlinu á betri hátt settu Nadler og Tushman 

(1990) fram líkan þar sem eftirfarandi fjórir flokkar krossast og leiða af sér fjórar 

tegundir breytinga. Þessir flokkar eru fyrirsjáanlegar breytingar (e. anticipatory 

changes) en það eru skipulagðar breytingar sem byggjast á væntum aðstæðum og 

hvarfgjarnar breytingar (e. reactive changes), það er þær eru mótvægi við óvæntum 

aðstæðum eða þrýstingi.  Fyrirsjáanlegar og hvarfgjarnar breytingar krossast við 

stigvaxandi breytingar (e. incremental changes) sem fela í sér grunn- eða undirkerfi 

sem aðlöguð eru þörfum til þess að halda skipulagsheildinni á réttri braut og 

stefnumiðaðar breytingar (e. strategic changes) sem breyta allri lögun eða stefnu 

skipulagsheildarinnar. Niðurstöðurnar leiða af sér eftirfarandi fjórar tegundir 

breytinga:  

1. Forvarnaraðgerðir (e. tuning) er algengast. Það felur í sér stigvaxandi 

breytingar og minnstu áhættuna. Hér þarf að sjá fyrir og forðast vandamál í stað þess 

að bíða eftir að eitthvað fari úrskeiðis til þess að aðhafst sé í málunum.  

2. Aðlögun (e. adaptation) felur í sér stigvaxandi breytingar en hér er brugðist 

við ytri vandamálum, atburðum eða þrýstingi.  

3. Endurskipulagning (e. reorientation) er fyrirsjáanleg breyting og 

stefnumiðuð. Hér er skipulagsheildin endurskipulögð svo um munar.  

4. Endurhönnun (e. re-creation) er tilfinningaríkasta og áhættumesta 

breytingin. Hér er oft mikill samkeppnisþrýstingur sem kallar á algjöra endurhönnun 

(Nadler og Tushman, 1990; Kreitner, 2001, bls. 491-493).  

Breytingu (e. change) er hægt að skilgreina í víðu samhengi horft út frá 

sjónarhorni þróunar. Breyting getur verið ákveðin umskipti, ummyndun, umbreyting 

eða þróun. Algengust er umbreyting (e. transition) sem snýr að bættu ástandi í gegnum 

stigvaxandi breytingar sem verður á fólki, skipulagi, ferlum eða tækni (Gilley A., 

Gilley J. og McMillan, 2009). Bridges (2003, bls. 3) gerir greinamun á breytingu og 

umbreytingu þar sem breyting er eitthvað sem tengist ákveðnum aðstæðum en 

umbreyting snýr að sálfræðilegu hliðinni og hefur meiri áhrif á upplifun og andlegu 

hlið fólks. Breyting er þegar eitthvað í ytra umhverfinu breytist og er þekkt ferli sem 

fólk fer í gegnum meðan það er að átta sig á því hvað verður. Breyting getur meðal 

annars verið flutningur á vinnustað, stjórnendaskipti, breyting á skipulagi, tölvukerfi 

eða einhvers konar endurskipulagning. Umbreyting snýr hins vegar að einhverju 

óþekktu, það er ferli sem fólk fer í gegnum þegar það stendur andspænis nýju ástandi 

sem felur í sér breytingu. Fólk aftengist þá í raun hinu gamla og tengist því nýja. Segja 
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má að umbreyting byrji á endalokum og endi á upphafi (Bridges, 2003). Slíkar 

breytingar verða oft í deildum, innan ákveðinna sviða, eða víðsvegar um fyrirtækið og 

miðar umbreytingin að því að gera fyrirtækið betra í því sem það gerir (Gilley A., 

o.fl., 2009). Umbreyting stendur fyrir leiðtoga drifinni breytingu í fyrirtækja-

menningu, framsetningu á breyttu skipulagi eða kröfu um samræmi vegna samruna 

eða yfirtöku hjá ráðandi fyrirtæki. Þó svo að umbreyting geti virkað yfirþyrmandi er 

hún öflug framkvæmd sem þykir leiða af sér aukna samkeppnishæfni að því leyti að 

fyrirtæki geti aðgreint sig á markaði (Denning, 2005).  

Skipulagsbreyting (e. organizational change) getur verið fjölþætt innan 

fyrirtækja og ekki skiptir máli af hvaða stærðargráðu fyrirtækið er. Skipulagsbreyting 

er álitin vera upptaka nýrrar hugmyndar eða nýs atferlis í fyrirtæki (Daft, 2001). 

Skipulagsbreytingar snúast að mestu um stefnu, viðskiptamódel, skipulag, ferla, 

menningu, tækni, vörur og þjónustu. Oft felur slík breyting í sér áskorun til stjórnenda 

á öllum stigum fyrirtækisins þar sem breytingin er gerð vegna ákvörðunar æðstu 

stjórnenda um til að mynda innleiðingu nýrrar tækni, útvíkkun á starfsemi, niður-

skurðar og svo framvegis (Gilley A., o.fl., 2009).  

Breyting vegna þróunar (e. developmental change) má rekja til vaxtar 

fyrirtækisins og þróunar sem fyrirtækjamenningin samanstendur af. Þetta eru ekki 

róttækilegar breytingar heldur breytingar sem verða vegna áhrifa ytra og innra 

umhverfis og skapar vinnuumhverfi sem hvetur til nýbreytni einstaklinga, vaxtar og 

þróunar hjá fyrirtæki (Gilley A., o.fl., 2009).  

 

2. 2 Breytingastjórnun og þróun skipulagsheilda 
 

Breytingastjórnun er hugtak sem á sér margar skilgreiningar innan stjórnunar-

fræðinnar og snýst um þá nálgun að breyta núverandi ástandi í nýtt breytt ástand, en 

það felur í sér breytingu á hegðun og viðhorfi skipulagheilda, einstaklinga og hópa. 

Innan fræðigreinarinnar er oftast notast við hugtakið breytingastjórnun eða stjórnun 

breytinga (e. change management) en einnig hugtakið þróun skipulagsheilda (e. 

organizational development). Breytingastjórnun er í raun aðferð til að stjórna inn-

leiðingu breytinga og ná fram bestu fáanlegu niðurstöðu með árangursríkum hætti.  

Þróun skipulagsheilda er ferli grundvallarbreytinga í menningu fyrirtækja sem 

felst í því að hjálpa fólki að lifa saman á vinnustað og með vinnu sinni í fyrirtækinu til 
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lengri tíma. Til þess að ná slíkum markmiðum er notast við aðferðir og nálganir sem 

snúa að atferli og notast er við fræði á sviði sálfræði, félagsfræði, menntunar- og 

stjórnunarfræða. Megin markmið eru að auka skilning á tilgangi skipulagsheildarinnar 

og framtíðarsýn, að styrkja innri samskipti, svo sem traust, boðskipti, samvinnu og 

veita stuðning. Markmiðið snýr líka að því að hvetja til lausna á vandamálum, þróa 

góðan vinnuanda og byggja upp eldmóð ásamt því að auka þekkingu og getu 

starfsfólks. Einnig er stuðlað að aukinni ábyrgð einstaklinga fyrir skipulagi og 

framkvæmdum ásamt að veita persónulega hvatningu á vilja starfsfólks til breytinga 

(Kreitner, 2001).   

Stjórnun breytinga felst í því að aðlaga viðhorf og hegðun starfsfólks og 

fyrirtækjabrag til að styðja við breytingar sem gerðar eru á hlutverki, stefnu, skipulagi, 

vinnuferlum eða kerfum fyrirtækisins til að ná varanlegum og mælanlegum bata í 

árangri þess (Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 27). Með breytingastjórnun er átt við 

hvernig tekist er á við þann margbreytileika sem er að finna í breytingaferlinu (Paton 

og McCalman, 2008). Skipulagsheildir starfa í og munu starfa í óstöðugu umhverfi þar 

sem breytingar eru hraðar og miklar. Erfitt getur verið fyrir stjórnendur að hafa reiður 

á hlutunum, gera áætlanir og stjórna í síbreytilegu umhverfi skipulagsheilda (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2000). Hegðun æðstu stjórnenda skipulagsheilda getur haft 

bein áhrif á aðgerðir í starfsumhverfinu sem leiða til breytinga (Drucker, 1999; Gilley, 

2005) Að vera stjórnandi eða leiðtogi í breytingum krefst vilja og getu til breytinga á 

því sem er og hefur verið gert áður, jafnframt að gera nýja hluti og gera þá á öðruvísi 

hátt en áður (Drucker, 1999). Æðstu stjórnendur verða að taka ákvarðanir um hver sé 

rétta breytingin fyrir fyrirtækið og þeir verða að ákveða hvernig eigi að framkvæma 

breytingarnar rétt (Bruch, Gerber og Maier, 2005).  

Einn stærsti þátturinn í breytingaferlinu er mannlegi þátturinn sem snýr að 

starfsfólki og hvaða áhrif breytingar hafa á tilfinningar fólks. Mikilvægt er að 

stjórnendur leggi áherslu á mannlega þáttinn í breytingunum og komi með skýra sýn á 

raunveruleikann eða framtíðina (Galpin, 1996; Hiatt, 2006; Kotter og Cohen, 2002) 

með því að útskýra tilgang breytinganna en það er það sem fólk sækist eftir að vita. 

Algengustu spurningarnar sem starfsmenn spyrja sig og aðra eru: Af hverju eru þessar 

breytingar nauðsynlegar? Af hverju að breyta núna? Hvað er rangt við það sem við 

erum að gera í dag? Hvað gerist ef við breytum ekki? (Hiatt, 2006, bls. 5-6).   

Helsta áskorun við stjórnun breytinga er að fá fólk til þess að breyta hegðun 

sinni fremur en að einblína eingöngu á stefnu, skipulag eða menningu þó svo að 
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tæknileg atriði skipti einnig máli (Þorkell Sigurlaugsson, 1996; Kotter og Rathgeber, 

2006). Stjórnun breytinga er orðin einn þýðingarmesti þátturinn í störfum stjórnenda í 

dag. Breyttir stjórnunarhættir og miklar breytingar kalla á ný vinnubrögð þar sem 

megin áhersla er lögð á aukna hæfni starfsfólks, ferilhugsun, samsetningu stjórnenda-

teyma og vinnuhópa, ábyrgð á stjórnun og rekstri ákveðinna verkefna og ferla (Þorkell 

Sigurlaugsson, 1996). Helsta baráttan er að fá fólk til þess að verða þess áskynja að 

breytinga er þörf og vera sammála málstaðnum (Kim og Mauborgne, 2005). Farsælir 

stjórnendur breytinga gera starfsfólki sínu grein fyrir vandamálum og hvernig hægt sé 

að leysa úr þeim vandamálum sem upp koma í breytingaferlinu (Kotter og Rathgeber, 

2006).  

 

2. 3 Þörfin fyrir stjórnun breytinga 
 
Þrátt fyrir ýmsar kenningar, líkön, bækur og aðferðir í breytingastjórnun þá er því 

þannig háttað að í flestum nútímafyrirtækjum nást ekki fram breytingar á 

árangursríkan hátt sem skyldi. Að stýra breytingum á árangursríkan hátt er ákaflega 

vandasamt (Burnes, 2009). Það er í fáum tilfellum sem að skipulagsbreytingar enda 

með ósköpum eða mistakast algjörlega en það eru líka fáar breytingar sem verða 

fullkomlega farsælar (Kotter og Schlesinger, 2008). Kotter (1998) gerði rannsókn á 

100 stórfyrirtækjum og rannsakaði hvernig væri staðið að umbreytingum og hver væru 

helstu mistökin í breytingaferlinu. Rannsóknin leiddi í ljós að minna en 15% 

fyrirtækjanna höfðu komist í gegnum umbreytingar með góðum árangri. Herold og 

Fedor (2008) segja að minna en 20% tilrauna til breytinga séu árangursríkar og 

samkvæmt rannsókn, sem gerð var árið 2005 í BusinessWeek, á meðal meira en 1.000 

forstjóra kemur í ljós að 31% framkvæmdastjórar eru reknir af stjórnum fyrirtækja 

vegna þess hversu illa þeir stóðu að breytingum. Megin niðurstaða á rannsókn Herolds 

og Fedors (2008), sem byggð er á 300 breytingaferlum og 8.000 einstaklingum 

tengdum þeim, er sú að breytingar eru sóðalegt og flókið ferli þar sem áhrifaþættir eru 

mjög margir og stjórnendur og leiðtogar verða að ramma inn ferlið til þess að ná fram 

árangursríkum breytingum. Beer og Nohria (2000) fullyrða að nærri 2/3 hluti af öllum 

tilraunum til breytinga mistakist. Aðrir fræðimenn tala svipuðu máli um árangursríkar 

breytingar þar sem rannsóknir mælast mjög lágt og allt að 70% af tilraunum til 

breytinga mistakast (Bruch, Gerber og Maier, 2005; Burnes, 2009; Franken, Edwards 
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og Lambert, 2009; Kotter 1995). Marks (2003) bendir á að rannsóknir sýni hvað eftir 

annað að samrunar og yfirtökur mistakast í 75% tilfella um að ná fjárhagslegum 

markmiðum og stefnu. Svartsýnari rannsóknir tala um enn hærra hlutfall eða allt að 

80-90% breytinga sem mistakast (Burnes, 2009; Cope, 2003; Gilley A., Gilley J. og 

McMilland, 2009).  

Enn þann dag í dag er stjórnun ábatavant þegar kemur að breytingum er varða 

samruna, yfirtökur og niðurskurði en niðurskurðir gefa oft ekki góða mynd og eru oft 

erfiðir, sársaukafullir og blóðugir. Þó svo að stjórnendur hafi boðað breytingarnar sem 

viðsnúning á starfsemi eða í afkomu fyrirtækisins þá er starfsfólk ekki að sjá vinnu-

staðinn sem betri vettvang því breytingin er óáþreifanleg í þeirra huga. Þetta veldur oft 

gremju hjá starfsfólki og það setur sig upp á móti breytingunum frekar en að horfa á 

þær sem tækifæri til þess að vinna í átt að þeim fjárhagslegu markmiðum og stefnu 

sem sett hafa verið. Helsta ástæðan er sú að starfsfólk upplifir óvissu af umbreytingum  

á vinnustaðnum og að starfsöryggi og starfsframa þess sé ógnað (Marks, 2003). Í 

flestum tilvikum við innleiðingu breytinga er staðið frammi fyrir vandamálum sem 

snúa meðal annars að því að ferlið tekur oft lengri tíma en áætlað var í upphafi, 

breytingarnar drepa stundum vinnuandann og kosta oft mikinn tíma stjórnenda þar 

sem einnig fer mikill tími í hluti sem snúa að tilfinningum og mannlega þættinum í 

breytingunum (Kotter og Schlesinger, 2008). Breytingaferli verða einungis 

árangursrík ef þau falla að fyrirtækjamenningunni. Taka verður tillit til hefða, venja og 

gilda sem ríkja í skipulagsheild og taka verður menningu með í reikninginn þegar 

farið er af stað í breytingar (Bruch, Gerber og Maier, 2005). Fyrirtækjamenning er í 

mörgum tilvikum rótin að vandamálinu í breytingaferlinu, það er ótti og óvissa 

starfsmanna sem veldur persónulegum árekstrum í ferlinu. Fólk hefur áhyggjur og 

kvíða, er reitt og fullt gremju sem birtist í andstöðu og drepur vinnumóralinn í 

fyrirtækinu. Ofan á þetta bætist síðan viðhorfið og vandamálin sem snúa að hugsun 

starfsmanna um það gamla sem var gert miðað við það nýja (Kello, 2011).   

Þörf fyrir breytingar hjá skipulagsheildum er mismunandi en algengust er 

þörfin vegna mikilla breytinga í ytra umhverfi (Paston og McCalman, 2008). Það sem 

stjórnendur og leiðtogar verða að tileinka sér og hafa í huga við stjórnun breytinga er 

að framkvæmd breytinga verður að vera með skipulögðum hætti ef að ná á fram 

væntum árangri. Mikilvægt er að bæði stjórnendur og starfsmenn geri sér grein fyrir 

tilgangi og eðli breytinganna og afleiðingu þeirra í upphafi, skilji undirliggjandi 

ástæðu fyrir þeim og þörfina fyrir því að breyta. Þessi skilningur er nauðsynlegur til 
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þess að ná fram viljanum til að knýja áfram breytingarnar. Gera þarf áætlun um 

breytingar sem taka tillit til tæknilegra og mannlegra þátta og framkvæma 

breytingarnar. Æðstu stjórnendur eða forystuteymið verður að sannfæra starfsmenn til 

þess að stefna saman í nýja átt og skapa fyrirtækjamenningu sem styður við 

breytingarnar. Þar sem breytingar geta verið óþægilegar og erfiðar fyrir fólk er 

mikilvægt fyrir forystuteymið að sýna fram á þörfina fyrir breytingarnar og fá fólk til 

þátttöku, hvetja það til þess að taka breytingunum opnum örmum og framkvæma 

breytingarnar. Breyta þarf hegðun fólks og atferli og koma í veg fyrir andstöðu 

starfsmanna. Forystuteymið verður að leiða breytingar og veita starfsfólki nægjanlegar 

upplýsingar til þess að fá það í lið með sér og til að viðhalda fyrirtækjamenningu sem 

styður við eða stuðlar að breytingum. Þegar árangurinn er kominn í ljós er mikilvægt 

að fara í gegnum endurmat (Bruch, Gerber og Maier, 2003; Franken, Edwards og 

Lambert, 2009; Hiatt, 2006; Kotter 1995; Þorkell Sigurlaugsson; 1996).  

Til allrar hamingju er því ekki algjörlega ómögulegt að ná fram skilvirkri 

skipulagningu og stjórnun í breytingaferlinu. Með því að nota þróaðar aðferðir, 

kenningar og líkön í breytingastjórnun geta leiðtogar og stjórnendur aukið líkur á 

árangursríkum breytingum við innleiðingu þeirra í skipulagsheildir (Self og Schraeder, 

2008).   

 

2. 4 Algeng mistök við stjórnun breytinga og áhrif þess 
 
Stórvægilegar breytingar hafa hjálpað sumum skipulagsheildum til þess að aðlagast og 

tileinka sér breytingar, aukið samkeppnishæfni þeirra og bætt stöðu þeirra til 

framtíðar. Hins vegar er það í mörgum tilfellum svo að innleiðing og tilraunir til 

breytinga hafa valdið vonbrigðum og endað með skelfingu, svo sem með sóun 

auðlinda og hræddu, pirruðu og útbrunnu starfsfólki (Kotter, 1996).  

Helsta ástæða þess að breytingar mistakast hjá skipulagsheildum, til að mynda 

í samruna og yfirtökum, endurskipulagningu eða breytingum á fyrirtækjamenningu, er 

sú að stjórnendur sem hrinda af stað verkferlum og innleiða þá yfirsést sú staðreynd að 

starfsfólk verður að enda það gamla áður en það getur tekist á við það nýja (Marks, 

2003).  Algeng mistök eru líka að stjórnendur fara of hratt í breytingarnar og innvinkla 

of fáa starfsmenn ásamt því að hafa of litlar upplýsingar til þess að hanna og innleiða 

breytingarnar á réttan hátt (Kotter og Schlesinger, 2008).  
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2. 4. 1 Mistök og gryfjur sem ber að varast 
 
Samkvæmt Kotter (1996, bls. 3-16) ber að varast að falla í eftirtaldar gryfjur sem gera 

það að verkum að með breytingunum næst ekki sá árangur sem til var ætlast. Helstu 

ástæður mistaka við stjórnun breytinga eru meðal annars að stjórnendur gera þá villu 

að vaða áfram í breytingar án þess að koma starfsfólki í skilning um mikilvægi þeirra. 

Það skapar andvaraleysi og fólk fylgir ekki með. Vanmat stjórnenda á því hversu erfitt 

getur verið að rífa fólk úr þægilegri kyrrstöðu getur reynst banvænt. Það þarf að vera 

sterkt bakland við breytingarnar og öflug teymi. Mistök eiga sér stað vegna þess að 

erfiðleikarnir við að mynda breytingarnar eru vanmetnir og einnig hversu mikilvægt er 

að hafa sterka heild sem trúir á breytingarnar. Framtíðarsýnin verður að vera skýr og 

stefnan því að án þess er hætta á að ferlið og verkefni beinist í rangar áttir sem getur 

bæði reynst tímafrekt og árangurslaust. Stórvægilegar breytingar eru ómögulegar 

nema starfsfólk sé reiðubúið að hjálpa til og jafnvel gera skammtíma fórnir í þágu 

breytinganna. Grundvallaratriðið eru góð samskipti og gott upplýsingaflæði. Fleiri 

ástæður sem geta komið í veg fyrir árangursríkar breytingar eru millistjórnendur og 

starfsfólk sem verða hindrun í breytingaferlinu eða þá að hindrunin getur verið 

samsetning skipulagsheildarinnar sjálfrar. Mistök verða þegar að fólk forðast að 

standa frammi fyrir hindrunum sem grafa undan breytingunum. Breytingaferlið tekur 

iðulega langan tíma og skriðþunginn í breytingunum dettur niður ef ekki eru skapaðir 

skammtíma áfangasigrar á leiðinni. Sú mikla fyrirhöfn sem fer í að breyta missir 

marks ef engin skammtímamarkmið eru fyrir hendi. Hætta er einnig á að fagna sigri of 

fljótt í stórum breytingum sem geta verið hræðileg mistök eða eins og kviksyndi sem 

ekki er hægt að komast upp úr. Þá hefur innleiðing breytinganna ekki náðst að fullu og 

gamlar hefðir skríða til baka. Breytingar verður að festa í sessi og þær verða að vera 

hluti af menningu skipulagsheildarinnar og því umhverfi sem hún starfar í því annars 

er hætta á því að breytingarnar missi marks. Mistökin liggja í því að breytingarnar ná 

ekki að verða hluti af starfseminni. Þar með nást ekki upphafleg markmið sem voru 

sett og árangur með breytingunum næst ekki (Kotter, 1996).    

 

2. 4. 2 Áhrif þess að breytingum er ekki stjórnað á áhrifaríkan og skilvirkan hátt 
 
Árangursrík stjórnun breytinga er mikilvæg í breytingaferlinu. Inngrip mannauðsins 

eru mikil í breytingum fyrirtækja í dag. Breytingarnar felast í ýmsu líkt og áður hefur 
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komið fram, svo sem tækninýjungum, alþjóðlegri samkeppni, nýjum regluverkum og 

skipulagi ásamt breytingum á lýðfræðilegum þáttum. Slíkt kallar á enn meiri 

breytingar hjá fyrirtækjum (Bridges, 2003). Bridges (2003, bls. 139-140) talar um að 

sumar breytingar geti í sjálfu sér skapað vandamál og ef þeim er ekki stjórnað á 

áhrifaríkan og skilvirkan hátt geta áhrif þess haft eftirfarandi í för með sér:  

1. Sekt (e. guilt): Stjórnendur finna til sektar yfir að hafa þurft að flytja fólk til 

í starfi, lækka það í tign eða segja því upp störfum. Einnig finnur starfsfólk til sektar 

yfir að hafa lifað breytingarnar af meðan aðrir misstu vinnuna. 

2. Gremja og reiði (e. resentment): Stjórnendur og aðrir finna til gremju og 

reiði gagnvart fyrirtækinu vegna þess sársauka sem breytingin hefur valdið. Slíkt er 

eðlilegt en hins vegar ef ekki hefur verið staðið vel að sorgarferli eða tilfinningum 

starfsfólks og að nærgætni, þá mun reiðin verða til þess að eitra skipulagsheildina.  

3. Kvíði og hræðsla (e. anxiety): Það fólk sem reynir að halda í fortíðina og 

það gamla á meðan verið er að breyta verður hrætt og kvíðið. Sumir stjórnendur halda 

að slíkt auki hvatningu hjá starfsfólki og að einhverju leyti getur hugsanlega gert það, 

en í flestum tilvikum dregur slíkt úr starfsorku, minnkar hvata og fólk verður minna 

viljugt til þess að taka áhættu við að prófa nýja hluti. 

4. Sjálfsþenkjandi (e. self-absorption): Fólk sem er kvíðið verður upptekið að 

sjálfum sér og sínum eigin aðstæðum sem gerir það að verkum að það gleymir að bera 

umhyggju fyrir samstarfsfólki eða viðskiptavinum. Hugsunargangur þess snýst um 

hvort það muni halda starfi sínu og hvort eitthvað verði eftir fyrir það sjálft. Önnur 

stærri málefni, svo sem teymisvinna, góð þjónusta og gæði eru í móðu hjá viðkomandi 

aðilum og fólk fær ekki innblástur né fyllist andargift í slíku ástandi.  

5. Streita (e. stress): Aukning verður á veikindum starfsfólks og slys verða 

tíðari. Flest fyrirtæki koma á fót áætlun til þess að sporna við streitu en erfitt getur 

verið að stjórna því (Bridges, 2003).  
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3 Kenningar, ferli og líkön í breytingastjórnun 

 

Mörg breytingalíkön einblína annað hvort á „hér og nú“ eða leiða líkum að þeim 

forsendum að fortíðin er eitthvað sem þarf að vísa á bug eða breyta sem allra fyrst. 

Önnur líkön vísa í fortíð, nútíð og framtíð og áhrif þess á einstaklinga, hópa og 

skipulagsheildir (Fisher, 2005). Breytingalíkön hjálpa stjórnendum og leiðtogum að 

skilja breytingar og leiða þær í gegnum breytingaferli fyrirtækja. Ýmis líkön, 

kenningar og ferli hafa verið hönnuð í breytingastjórnun til þess að takast á við 

breytingar og innleiðingu þeirra. Fræðimenn sem skrifað hafa um breytingar hafa 

mismunandi skoðanir og sýn á hlutunum en oft eiga breytingalíkön þó ýmislegt 

sameiginlegt (Gilley A., Gilley J. og McMillan, 2009). Í töflu 1 má sjá samanborin 

fjögur breytingalíkön sem eru frá mismunandi tímum. 

Tafla 1 Samanburður á breytingalíkönum 

Breytingalíkan 
Lewins (1951) 

Stjórnun 
umbreytinga, 
Bridges (2003) 

Átta þrep Kotters 
(1996) 

ADKAR líkanið 
(2006) 

Þýða 
Endalok, 

viðskilnaður við 
fortíð 

Skynja þörf fyrir 
breytingar 

Skilningur á þörf 
fyrir breytingar 

  
Setja saman hóp sem 

drífur áfram 
breytingarnar 

Vilji til að styðja við 
breytingar og taka 

þátt í þeim 

  Skapa framtíðarsýn 
Þekking á því 

hvernig eigi að 
breyta 

  Miðla framtíðarsýn  

Umbreyting Hlutlausa svæðið 
Virkja starfsfólkið í 

breytingum 

Geta til þess að 
framkvæma og fylgja 

eftir breytingum 

  Búa til áfangasigra  

  
Nýta ávinning til enn 

meiri breytinga 
 

Frysting Nýtt upphaf 
Að festa nýbreytnina 

í sessi 

Styrkur til að 
viðhalda 

breytingunum 
(Bridges 2003; Hiatt, 2006; Kotter 1996; Lewin, 1951) 
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Þetta eru breytingalíkön Lewins, Bridges, átta þrep Kotters og ADKAR líkanið. 

Líkönin sýna ferli breytinga með mismunandi sýn þessara fræðimanna. Þau eru öll 

notuð í nútíma breytingastjórnun og fjallað er nánar um hvert þeirra um sig í köflunum 

hér á eftir. 

 

3. 1 Kraftakenningin og breytingalíkan Lewins 
 

Kurt Lewin var sálfræðingur og má segja frumkvöðull í breytingastjórnun. Lewin 

trúði því að lykillinn við að leysa félagslegan ágreining væri að auðvelda lærdóm og 

gera einstaklingum kleift að ná skilningi og endurskapa þá skynjun og þann skilning 

sem hann hefði á umhverfi sínu (Burnes, 2004). Lewin (1947, 1951) rannsakaði atferli 

einstaklinga og hópa þar sem hann segir að það sem hópur hafi fram yfir 

einstaklinginn er hóphugsunin. Í hóp geta verið margir ólíkir einstaklingar sem 

sameiginlega hafa svipuð eða lík viðhorf og komst hann að þeirri niðurstöðu að 

auðveldara er að breyta hegðun hóps fólks heldur en hegðun einstaklinga. Lewin setti 

fram kraftakenninguna (e. force field analysis) snemma á 20. öldinni og eitt fyrsta 

breytingalíkanið (e. Lewin’s freeze phases change model) sem er mikilvæg nálgun 

hans um breytingu á hegðun einstaklinga. Enn þann dag í dag er kraftakenningin og 

breytingalíkanið undirstaða margra stjórnunarkenninga og líkana í breytingastjórnun 

og hefur reynst stjórnendum og starfsfólki vel þegar staðið er andspænis breytingum 

(Hellriegel og Slocum, 2004).  

Á mynd 1 er kraftakenning Lewins sett fram en hún snýst um mismunandi 

krafta sem takast á og að ekki sé horft á breytingar sem ákveðinn atburð heldur sem 

ákveðið krafta jafnvægi, það er drif kraftar (e. driving forces) og hamlandi kraftar (e. 

resisting forces) sem vega upp á móti hverjum öðrum (Hellriegel og Slocum, 2004). 

Nálgunin sem Lewin (1947, 1951) notar er sú að þessir kraftar eru sífellt að takast á 

og þeir ná jafnvægi sem ríkir í ákveðnum aðstæðum. Jafnvægið stuðlar ekki að 

neinum breytingum og myndar núverandi ástand eða frammistöðu hóps í skipulags-

heildinni. Hins vegar ef ójafnvægi ríkir á milli þessara krafta getur slíkt orsakað 

spennu sem getur síðan leitt til breytinga. Skipulagsheildir verða að nýta sér þessa 

krafta til þess að knýja fram breytingar og ná fram væntu ástandi eða frammistöðu í 

framtíðinni. Það geta þær gert með því að virkja þann drif kraft sem þrýstir á 

breytingar, draga úr hamlandi kröftum eða breyta stefnu kraftana til að mynda með því 
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að breyta mótstöðu í þrýsting fyrir breytingar og ná þannig fram væntri frammistöðu. 

Leiðin til þess að stjórna breytingum er sú að greina núverandi ástand og hvaða kraftar 

eru ríkjandi til þess að vinna með þá og skilja betur aðstæður (Lewin, 1951; Hellriegel 

og Slocum, 2004; Jashapara, 2004). 

 
 

         
         
Drif  Hamlandi Drif  Hamlandi  Drif  Hamlandi 

kraftar  kraftar kraftar  kraftar kraftar  kraftar 

         
         

Ójafnvægi sem skapar 
óæskilegt ástand í framtíð 

       Jafnvægi sem skapar 
       núverandi ástand 

       Ójafnvægi sem skapar 
       vænt ástand í framtíð 

 

Mynd 1 Kraftakenning Lewins (Jashapara, 2004, bls. 221) 

 

Kraftar geta meðal annars myndast vegna einstaklinga eða hópa, viðhorfa, 

venja eða siða og þeir geta bæði drifið áfram breytingar eða hamlað þeim eins og áður 

segir. Drif kraftar hjá einstaklingum geta meðal annars verið metnaður, draumar eða 

óánægja með núverandi ástand sem kallar á breytingar. Hjá skipulagsheildum geta drif 

kraftar orsakast vegna mikillar samkeppni á markaði, nýjunga í tækni eða vegna kröfu 

um bætta þjónustu. Hamlandi kraftar hjá einstaklingum geta til að mynda verið ótti við 

mistök, kunnáttuleysi eða óöryggi við nýjungar. Hjá skipulagsheildum geta þetta verið 

staðnaðar venjur eða hefðir þannig að hlutir ná ekki fram að ganga, metnaðarleysi, 

stefnuleysi eða staðnaðir stjórnendur. Það er því mikilvægt fyrir stjórnendur og starfs-

menn að greina þessa krafta til þess að skilja hvað það er sem kallar á breytingar. Á 

mynd 2 má sjá dæmi um krafta sem mynda núverandi frammistöðu í skipulagsheild. 

Þegar kraftarnir togast á skapast ójafnvægi sem kallar á breytingar til þess að ná fram 

væntri frammistöðu. Ef að einstaklingar og hópar í skipulagsheild greina þessa krafta 

og einblína á þá krafta sem þeir hafa stjórn á, þá eru meiri líkur á að fólk breyti 

hegðun og aðstæðum sem hafa áhrif á frammistöðu þeirra. Með slíkri greiningu geta 

stjórnendur komið auga á vandamál sem þarf að yfirstíga til þess að drífa áfram 

breytingaferlið í rétta átt (Hellriegel og Slocum, 2004; Jashapara, 2004).  
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Drif kraftar  Hamlandi kraftar  
    
Góð frammistaða- markmið  Staðnaðar hefðir og venjur  
Nýr tæknibúnaður  Þekking á tæknibúnaði er til staðar, 

engar nýjungar 
 

Samkeppni  Andvaraleysi  
Ný kunnátta  Þörf fyrir nýja þekkingu og kunnáttu  
Metnaður  Metnaðarleysi  
Krafa um betri þjónustu  Staðnaðir stjórnendur og 

stefnuleysi 
 

 
Mynd 2 Drif kraftar og hamlandi kraftar (Hellrigel og Slocum, 2004, bls. 421) 

 

Breytingalíkan Lewins er oft talið lykilframtak hans til breytinga fyrirtækja og 

nálgun hans á breytingu í hegðun einstaklinga samanstendur af stjórnun breytinga og 

stefnu í gegnum þriggja þrepa ferli (Burnes, 2004). Ferlið eða breytingalíkan Lewins 

sést á mynd 3.  

Samkvæmt Lewin (1951) er fyrsta þrepið þíða (e. unfreeze). Það felur í sér að 

breyta núverandi ástandi og hugsunarhætti fólks og undirbúa breytingar. Draga verður 

úr þeim kröftum sem halda fyrirtæki í því jafnvægi sem það er í dag til að ná fram 

væntri frammistöðu starfsmanna miðað við núverandi frammistöðu. Annað stigið 

umbreyting (e. moving) er þegar breytingar eiga sér stað. Á þessu stigi verður 

umbreyting og nokkurs konar óreiða í fyrirtækinu þar sem aðlögun að breytingunum 

hefst. Þróun verður á viðhorfum og hegðun starfsfólks, markmiðum og gildum ásamt 

breytingum á skipulagi og ferlum fyrirtækisins.  

 

 
Mynd 3 Breytingalíkan Lewins (Lewin, 1951) 

 

Núverandi 
frammistaða 

Vænt 
frammistaða 

Frysting 
 
-að festa breytingar í 
sessi og ná jafnvægi 

Umbreyting  
 
-aðlögun og að styðja 
við breytingar 

Þíða  
 
-að skapa rétt umhverfi  
-undirbúningur fyrir  
 breytingar 
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Lokastigið er kallað frysting (e. refreeze) og felur í sér að festa breytingar í sessi, það 

er að tileinka sér nýtt hugarástand og ná jafnvægi í breyttu ástandi. Ný fyrirtækja-

hegðun nær nýju jafnvægi og eru það ýmsir þættir, svo sem fyrirtækjamenning, reglur 

og venjur og skipulag sem styðja við og efla nýtt ástand. Tilhneigingin er oft á tíðum 

sú að bætt frammistaða hóps starfsfólks vegna breytinga lifir oft einungis til skamms 

tíma því hætta er á að starfsfólk muni fljótlega fara aftur í gamla farið. Það er því ekki 

nægilegt að skilgreina einungis markmið með breytingunum og áhrif þeirra á 

frammistöðu starfsfólks heldur verður að setja fram og skilgreina nýtt ástand eða 

vænta frammistöðu starfsfólks til þess að ná fram breytingum (Lewin, 1951; Hellrigel 

og Slocum, 2004). 

Algengt er að nota ísmola sem samlíkingu við breytingalíkan Lewins en hægt 

er að líkja fyrirtæki við klaka (Burnes, 2004; Kreitner 2001). Kreitner (2001, bls. 501) 

lýsir þessu á einfaldan hátt: Þú ert með glas fyllt klaka og þú lítur í gegnum klakann 

og sérð krónupening liggja á botni glassins með skjaldamerkið upp. Af einhverjum 

ástæðum viltu breyta þessu og fá fiskana upp. Til að ná fram þessum breytingum þarf 

að þíða klakann í vatn, snúa krónunni við og frysta vatnið í glasinu aftur. 

Helstu mótrök sem sett hafa verið fram af ýmsum fræðimönnum um 

breytingalíkan Lewins eru þau að líkanið sé of einfalt, að fyrirtæki eru síbreytileg en 

ekki föst eins og klaki, að nálgun hans eigi einungis við um einstaka stigvaxandi 

breytingar, að stjórnmál séu ekki tekin inn í myndina og að hann hafi tileinkað sér 

stjórnendadrifna nálgun á breytingar. Þrátt fyrir mótrök hefur framlag hans til 

breytingastjórnunar vakið áfram athygli undanfarna áratugi og verið notað til þess að 

afla skilnings um nálgun til breytinga (Burnes, 2004).  

 

3. 2 Kenning Bridges um stjórnun umbreytinga 
 
Bridges (2003, bls. 4-5) setti fram kenningu um stjórnun umbreytinga (e. transition), 

það er ferli til að hjálpa starfsfólki í gegnum þrjú breytingastig sem það fer í gegnum 

yfir ákveðinn tíma. Þetta má sjá á mynd 4 en stigin þrjú eru eftirfarandi: 1) Endalok, 

viðskilnaður við fortíð (e. ending, losing, letting go), 2) hlutlausa svæðið (e. the 

neutral zone) og 3) nýtt upphaf (e. the new beginning). 
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Mynd 4 Þjú stig umbreytingar (Bridges, 2003, bls. 5) 

 

Í fyrsta lagi felur umbreyting í sér viðskilnað við fortíð og hefst í raun á endalokum 

þar sem mikilvægt er að sleppa höndum af hinu gamla. Mikilvægt er að hjálpa fólki 

við að sætta sig við það sem það hefur misst og aðlagast nýjum venjum eða nýju 

upphafi. Í öðru lagi kemur það tímabil sem kallast hlutlausa svæðið, það er þegar hið 

gamla er farið og það nýja er að taka á sig mynd en er ekki orðið algjörlega virkt. 

Þetta er í raun hið andlega einskis manna land þar sem fólk upplifir sig á milli gamla 

veruleikans og þess nýja. Á þessum tíma eru hlutirnir ekki gerðir á sama máta og áður 

en nýja aðferðin er heldur ekki orðin rótgróin og virkar ennþá óþægilega á fólk. 

Hlutlausa svæðið getur virkað ógnvekjandi þegar fólk skilur ekki aðstæður, það verður 

hrætt og hætta er á að það flýji ástandið eða yfirgefi fyrirtækið. Aftur á móti getur 

hlutlausa svæðið einnig skapað tækifæri til þess að vera skapandi, bæði fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki. Þetta getur verið besti tíminn þar sem hægt er að koma á 

nýbreytni og þróa hlutina á þá vegu sem þeir eiga að þróast. Í þriðja lagi þarf fólk að 

þróa með sér nýja eiginleika, upplifa nýjan kraft og finna tilganginn til þess að 

breytingin gangi upp. Mjög mikilvægt sé því að stíga upp úr umbreytingunni og búa 

til nýtt upphaf (Bridges, 2003).  

Marks (2003) lýsir sama ferlinu, hvernig starfsmenn færast í gegnum 

umbreytingu, á þann veg að það sé eins og að sveifla sér á fimleikahringjum eins og 

mynd 5 sýnir. Fyrirtækið vill að einstaklingar taki framförum frá hinu gamla skipulagi 

í átt að því nýja. Þetta geta verið markmið sem stuðla að þrá, getu og uppfylla 

væntingar starfsmannsins eða hafa öfug áhrif á hann. 
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Mynd 5 Að sveiflast frá því gamla til hins nýja (Marks, 2003, bls. 96) 

 
Starfsmaður getur tekið þá stefnu og aukið möguleikann á að færa sig áfram í 

hringjunum en það er alltaf einhver tími og öryggi í því að halda annaðhvort í gamla 

hringinn eða nýja. Sumir upplifa þennan tíma á góðan máta en aðrir fyllast hræðslu og 

skelfilegs kvíða. Óttinn við að lenda á harðri jörðinni veldur því að starfsmenn halda 

fast í það gamla (Marks, 2003).  

 

3. 3 Átta þrep Kotters til árangursríkar breytingastjórnunar 
 
Kotter (1996) setur fram ferli sem felur í sér átta þrep til árangursríkrar 

breytingastjórnunar og inniheldur meðal annars leiðtogahæfni, þátttöku starfsmanna, 

umbun, samskipti og fleira. Kotter gerir grein fyrir mikilvægi leiðtogans og framtíðar-

sýn ásamt því hvernig festa eigi breytingarnar í sessi hjá fyrirtækinu og í menningu 

þess. Til þess að breytingar verði árangursríkar leggur Kotter áherslu á að fara verði í 

gegnum öll þrepin átta, sem talin eru upp hér á eftir, til þess að komast hjá vanda-

málum sem yfirleitt skapast ef einhverju þrepinu er sleppt. Fyrstu tvö þrepin fjalla um 

undirbúning og skipulagningu, í þriðja þrepinu er komið að því að ákveða hvað skuli 

gera. Fjórða til sjöunda þrep felur í sér að  koma breytingunum í verk og láta þær 

gerast. Áttunda þrep snýr svo að því að festa breytingarnar í sessi.  

1. Að skynja þörf fyrir breytingar (e. establishing a sence of urgency). Í 

upphafi breytingaferlisins er mikilvægt að starfsfólk skynji þörfina fyrir breytingarnar 

til þess ná fram væntri samvinnu. Með því er hægt að koma í veg fyrir andvaraleysi og 

að breytingarnar mæti mikilli mótstöðu. Mikilvægt er að stjórnendur og leiðtogar séu 

sannfærðir um þörfina á breytingum því það eru þeir sem verða að þróa nýja sýn. Þeir 

verða að selja öðru starfsfólki breytingarnar og sýna fram á þá möguleika sem eru í 

boði og þau tækifæri sem felast í þeim.  Hér er þörf fyrir mikla samvinnu, frumkvæði 

og vilja fólks til þess að leggja meira á sig og færa fórnir. Í fyrirtækjum og stofnunum 

Nýtt skipulag 
fyrirtækis 

Eldra skipulag 
fyrirtækis 
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geta ríkt ákveðin öfl sem bregðast illa við breytingum og vilja óbreytt ástand sem gerir 

það að verkum að einhverjir einstaklingar hafa komið sér vel fyrir og líður vel í 

slíkum öruggum stöðugleika. Það er því grundvallaratriði að efla skynjaða þörf fyrir 

breytingar hjá starfsfólki með því að veita því upplýsingar um umhverfi þess. Með því 

er hægt að bregðast við hugsanlegri þröngsýni og fordómum innan fyrirtækisins því 

takmörkuð sýn í síbreytilegu umhverfi getur verið fyrirtækjum banvæn (Kotter, 1996). 

Nauðsynlegt er því að hjálpa fólki að sjá þörfina fyrir breytingarnar og mikilvægi þess 

að bregðast snöggt við þeim (Kotter og Rathgeber, 2006).  

2. Að setja saman hóp sem drífur áfram breytingarnar (e. creating the guiding 

coalition). Mikilvægt er að setja saman hóp einstaklinga eða teymi til þess að undirbúa 

og leiða breytingarnar. Samsetning teymisins skiptir miklu máli og í því sambandi 

þarf að gæta að stöðuvaldi einstaklinga, sérfræðikunnáttu, trúverðugleika og leiðtoga-

hæfileikum (Kotter, 1996). Öflugt breytingateymi er það sem felur í sér leiðtogahæfni, 

trúverðugleika, samskiptahæfileika, hefur vald eða umboð til athafna, býr yfir 

greiningarhæfni, hefur þörf til þess að skapa og getu til að innleiða breytingarnar 

(Kotter og Rathgeber, 2006). Í teymisvinnu hefur leiðtoginn það mikilvæga hlutverk 

að vera drifkrafturinn að breytingunum og að skapa framtíðarsýn hópsins. 

Hefðbundinn stjórnandi hefur það hlutverk að skipuleggja aðgerðir og stýra ferlinu. Í 

sameiningu mynda leiðtoginn og stjórnandinn öfluga heild (Kotter, 1996). Samkvæmt 

Kotter (1996) eru góðir breytingastjórar þeir sem hafa þann eiginleika að koma auga á 

einstaklinga sem hafa of mikla sjálfsmynd og halda þeim utan teymisins. Slíkir 

einstaklingar geta spillt samkennd og innbyrðis trausti teymisins en á milli hóp-

meðlima verður að ríkja gott traust ásamt sameiginlegum markmiðum og sýn til þess 

að ná góðum árangri. 

3. Að skapa framtíðarsýn (e. developing a vision and strategy). Með 

framtíðarsýn er dregin upp skýr og afdráttarlaus mynd af framtíðinni sem lýsir því að 

hverju fólk þarf að stefna til þess að skapa slíka framtíð. Framtíðarsýnin verður að 

vera lýsandi, áhugaverð, raunhæf, skýr, sveigjanleg og hægt að miðla henni. Hún 

verður að skýra af hverju breytinganna er þörf, hún verður að vera hvetjandi og beina 

fólki í rétta átt ásamt því að breyta hegðun fólks á skjótan á árangursríkan hátt. Til að 

framtíðarsýnin sé framkvæmanleg verður hún að hafa fótfestu og skýran skilning á 

skipulagsheildinni, markaðsumhverfi og samkeppnisstöðu. Framtíðarsýnin þarf að 

höfða til allra starfsmanna, viðskiptavina og hlutaðeigenda (Kotter, 1996). Mikilvægt 
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er að skýra hvernig framtíðin verður öðruvísi og breytt frá því sem er og hvernig hægt 

sé að gera þessa framtíðarsýn að veruleika (Kotter og Rathgeber, 1996).   

4. Að miðla framtíðarsýn (e. communicating the change vision). Stjórnendur 

og leiðtogar verða að upplýsa starfsfólk um framtíðarsýnina og gæta að því að 

skilaboðin séu skýr og augljós. Allt starfsfólk skipulagsheildarinnar verður að öðlast 

sama skilning á markmiðum og í hvaða átt eigi að stefna. Boðleiðir verða að vera 

árangursríkar og margbreytilegar til þess að koma réttum skilaboðum á framfæri 

(Kotter, 1996). Það getur verið í formi starfsmannafunda, hópfunda, tölvupóst, 

blaðaútgáfu eða bæklinga, minnismiða, í óformlegum samtölum við starfsfólk eða 

maður á mann samtöl, kynningar, síma- og fjarfundir, þjálfun og vinnustofur ásamt 

fleiru (Bridges, 2003; Hiatt 2006; Kotter, 1996). Til þess að fólk innbyrgi merkingu og 

öðlist skilning í huga sér verða leiðtogar að senda út síendurtekin skilaboð. Með því 

síast framtíðarsýnin í huga fólks og verður hluti af nýjum veruleika þess (Kotter, 

1996). Mjög mikilvægt er að sami skilningur ríki hjá starfsfólki og að það tileinki sér 

nýja stefnu og framtíðarsýn (Kotter og Rathgeber, 2006).   

5. Að virkja starfsfólkið í breytingum (e. empowering employees for broad 

based action). Til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika þarf að virkja sem flest 

starfsfólk til aðgerða. Það þarf því jafnframt að fjarlægja hindranir eins og möguleiki 

er og koma í veg fyrir andstöðu við breytingarnar. Hugsanlega þarf að gera breytingar 

á skipulagi og kerfum því ef að hindranir af slíku tagi standa í vegi fyrir starfsfólki 

verður fólk pirrað og hætta er á að slíkar hindranir drepi hreinlega áhuga þess á 

aðgerðum til umbreytinga. Sé ekki nægjanleg geta og þekking starfsfólks til staðar 

verður að efla þessa þætti og bregðast við því með fræðslu og þjálfun með tilliti til 

tækni og félagslegrar færni. Markmið með þjálfun starfsfólks ætti að vera að efla það 

til að takast á við margbreytileg verkefni starfsins. Mannlegi þátturinn er mikilvægur 

þáttur sem alls ekki má gleyma og árangur erfiðisins þarf að koma í ljós innan 

skamms tíma því þegar ávinningnum og árangrinum er náð þá virkar það mjög 

hvetjandi á fólk (Kotter, 1996). Á þessum stað í breytingunum þarf því að fjarlægja 

eins margar hindranir og mögulegt er svo að þeir sem vilja gera framtíðarsýnina að 

veruleika geti gert það (Kotter og Rathgeber, 2006).  

6. Að búa til áfangasigra (e. generating short-term wins). Áfangasigrar er 

vitnisburður um að vinnan sé erfiðisins virði. Áfangasigrar auka trú starfsfólksins á 

breytingarnar og við það eykst vinnugleði þess. Fyrir þá sem knýja áfram breyting-

arnar eru áfangasigrar gott tækifæri til þess að fagna og slaka á í stuttan tíma. Ferlið 
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við að búa til áfangasigra getur hjálpað breytingateymum til að staldra við og fara yfir 

stefnu og framtíðarsýn og sjá hvort einhverja lagfæringa er þörf. Góð og bætt 

frammistaða dregur úr vantrú og andstöðu starfsfólks. Þegar árangur er sýnilegur 

hjálpar það einnig stjórnendum að viðhalda þeim stuðning sem þarf við breytingarnar, 

bæði millistjórnendum og æðstu stjórnendum. Áfangasigrar hjálpa til við að koma af 

stað nauðsynlegum skriðþunga í breytingaferlinu og draga kraftinn úr því fólki sem 

hefur sett sig upp á móti breytingunum. Einkenni skammtíma- eða áfangasigra er að 

þeir eru í fyrsta lagi sýnilegir, það er að fólki er ljóst hvort að sigurinn sé raun-

verulegur eða ekki. Í öðru lagi er hann óvéfengjanlegur og erfitt er að deila um hann. Í 

þriðja lagi er hann auðrakinn, það er að segja að auðvelt er að rekja hann til ákveðinna 

aðgerða í breytingunum (Kotter, 1996). Nauðsynlegt er því að sýna fram á velgengni 

með því að skapa sýnilegan og óvéfengjanlegan árangur eins fljótt og auðið er (Kotter 

og Rathgeber, 2006).  

7. Að nýta ávinning til enn meiri breytinga (e. consolidating gains and 

producing more change). Mikilvægur þáttur í breytingaferlinu er að sýna fram á þann 

árangur sem hefur áunnist og samgleðjast yfir því. Þó þarf að varast að falla í þá 

gryfju að fagna sigri of mikið líkt og öllum áfanganum sé náð, því slíkt getur dregið úr 

nauðsynlegri einbeitingu. Hættan er á að einbeitingin hverfi, bæting í frammistöðu og 

árangur verða ekki lengur áberandi og í versta falli hverfur sá ávinningur á braut sem 

búið er að ná. Sjálfsánægja fólks má ekki rísa svo mikið að það hætti að skynja 

þörfina fyrir breytingunum og frumkvæði til breytinga verði lítið sem ekkert. Öfl sem 

eru á móti breytingunum geta vaknað upp af værum blundi og fært þau rök fyrir því að 

fórnirnar hafi verið miklar og afraksturinn nokkur og nú sé kominn tími til að hvílast 

og njóta ávaxta unninna sigra. Leiðtogar í breytingum verða einnig að varast að gefast 

ekki upp áður en verkið er að fullu unnið (Kotter, 1996). Hér má því ekki gefast upp 

og þrýsta verður fastar og hraðar eftir góðum árangri eins og gert var í upphafi. Sýna 

verður miskunnarleysi í því að hrinda af stað fleiri breytingum á eftir breytingum 

þangað til að framtíðarsýnin er orðin að veruleika (Kotter og Rathgeber, 2006).  

8. Að festa nýbreytnina í sessi (e. anchoring new approaches in the culture). 

Menning skipulagsheildar tekur langan tíma að þróast eftir að breytt atferli hefur verið 

tekið upp hjá starfsfólki. Ný hegðun hefur skilað ávinningi fyrir starfsfólk og 

skilningur ríkir á tengslum milli nýrrar hegðunar og bættrar frammistöðu. Því betur 

sem að fólk skilur ríkjandi menningu skipulagsheildarinnar, því líklegri er skilningur 

þess á því hvernig auka megi skynjaða þörf fyrir breytingar, hvernig mynda megi 
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sameiningu, mótun nýrrar framtíðarsýnar og svo framvegis (Kotter, 1996). Halda 

verður í nýtt atferli og ganga úr skugga um að árangur náist þangað til að hegðun fólks 

verði nógu sterk til þess að koma í staðinn fyrir gamlar hefðir (Kotter og Rathgeber, 

2006). 

Stefna, skipulag, menning og kerfi skipta máli í breytingaferlinu en mestu 

skiptir þó að ná fram breytingu á hugarfari og atferli fólks í þessum átta þrepum. 

Lykillinn að breytingum liggur í tilfinningum fólks og hvernig höfðað er til þessara 

tilfinninga (Kotter og Cohen, 2002). Að hugsa hluti á nýjan og öðruvísi hátt getur 

breytt hegðunarmynstri fólks og leitt til betri árangurs. Breytt hugsun getur breytt 

hegðun enn meira og leitt til enn betri árangurs (Kotter og Rathgeber, 2006). 

 

3. 4 ADKAR líkanið 
 
Leyndarmálið að árangursríkum breytingum liggur fyrir utan það sýnilega og þá 

annasömu starfsemi sem umlykur breytingarnar. Grundvallaratriðið að árangursríkum 

breytingum á rætur sínar að rekja í eitthvað mun einfaldara, það er hvernig eigi að 

greiða leiðina fyrir breytingum hjá einstaklingnum (Hiatt, 2006, bls. 1). Samkvæmt 

Hiatt (2006) snýr ADKAR líkanið að mannlega þættinum í breytingum með 

einstaklinginn í huga. Það hjálpar stjórnendum og leiðtogum í breytingaferlinu til þess 

að framkvæma markmið hratt og ákveðið, koma auga á breytingar í ferlinu og bera 

kennsl á hugsanlegar hindranir. Líkanið er notað sem þjálfunartæki fyrir einstaklinga 

sem styður þá í gegnum breytingaferlið. Það leiðbeinir stjórnendum varðandi 

samskipti, stjórnun og þjálfun og til að bera kennsl á erfiðar breytingar í ferlinu.  

 ADKAR líkanið má sjá á mynd 6 en það samanstendur af fimm eftirfarandi 

þáttum: 1) A: Skilningur (e. awareness) á þörf fyrir breytingar, 2) D: Vilji (e. desire) 

til þess að styðja breytingar og taka þátt í þeim, 3) K: Þekkingu (e. knowledge) á því 

hvernig eigi að breyta, 4) A: Getu (e. ability) til þess að framkvæma og framfylgja 

breytingum og 5) R: Styrk (e. reinforcement) til þess að viðhalda breytingunum. Allir 

þessir þættir umlykja breytingarnar (Hiatt, 2006).  

Samkvæmt Hiatt (2006) eru öll þrep líkansins framkvæmd eftir því hvernig 

einstaklingurinn upplifir breytingar og þrepin verða að vera framkvæmd í réttri röð A-

D-K-A-R. Þrepunum er lýst betur hverju fyrir sig hér á eftir.  
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Mynd 6 ADKAR líkanið (Hiatt, 2006, bls. 2) 

 
A: Skilningur: Fólki er gert ljóst að breytinga sé þörf. Einstaklingurinn fær 

skilning á því hver sé tilgangurinn með breytingunum, af hverju breytingarnar eru 

gerðar og hver áhættan sé af því að þær séu ekki gerðar. Í þessu þrepi öðlast 

einstaklingurinn einnig skiling á því hvaða ytri- og innri áhrifaþættir það eru sem kalla 

á þörfina fyrir breytingarnar og hvaða ávinning hann hefur af þeim. 

D: Vilji: Í þessu þrepi kemur fram vilji fólks til þess að styðja við 

breytingarnar og taka þátt í þeim. Viljinn er mjög einstaklingsbundinn. Vilji fólks 

verður til hjá hverjum og einum vegna eðli breytinganna, aðstæðna og innri hvötum 

þess. Þetta þrep D kemur á eftir þrepi A því það er vitneskjan um þörfina fyrir 

breytingunum sem að hvetur löngun og vilja fólks til breytinga eða kemur í veg fyrir 

mótstöðu þess við breytingarnar. 

K: Þekking:  Þekking samanstendur af upplýsingum, þjálfun og lærdóm sem 

nauðsynlegt er að hafa vitneskju um til þess að geta breytt. Þekking felur í sér 

upplýsingar um hæfni, atferli eða hegðun, ferla, tækni og kerfi, verklag og reglur og 

fleira sem nauðsynlegt er til þess að framkvæma breytingarnar. Þrep K kemur á eftir 

þrepi D af því að fólk sækist ekki eftir vitneskju og þekkingu um einhverja hluti sem 

það hefur ekki áhuga á að gera.  

A: Geta: Þetta þrep snýst um framkvæmd breytinganna, að fylgja þeim eftir og 

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

þess. Þrep A kemur á eftir þrepi K því að ekki er hægt að framkvæma það sem við 

ekki vitum né höfum þekkingu á.  

R: Styrkur: Þrepið snýst um að viðhalda breytingunum með því að huga að 

innri- og ytri áhrifaþáttum. Ytri þættir fela til að mynda í sér viðurkenningu, umbun og 

að halda upp á áfangasigra í tengslum við innleiðingu breytinganna. Innri þættir eða 
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styrkur snúa að sjálfsánægju einstaklingsins og árangri hans sem verður hans 

persónulegi ávinningur í breytingunum. Þrep R kemur á eftir þrepi A því einungis er 

hægt að koma auga á og meta þann ávinning sem þegar hefur náðst (Hiatt, 2006). 
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4 Þátttakendur og hlutverk þeirra í breytingaferlinu 

 

Að mörgu er að huga þegar farið er í stórar skipulagsbreytingar og samruna. Að 

breytingaferlinu koma margir þátttakendur úr öllum áttum skipulagsheildarinnar, þetta 

eru stjórnendur og starfsfólk fyrirtækisins eða stofnunarinnar. Einnig kemur það fyrir 

að fengnir eru utanaðkomandi aðilar, svo sem ráðgjafar til þess að koma að ferlinu 

með einhverjum hætti. Vinnan er gríðarlega mikil við sameiningar og breytingar 

tengdar þeim. Stjórnun breytinga er mikilvægur þáttur í því að ná fram þeim mark-

miðum sem stefnt er að og væntri niðurstöðu breytinganna. 

 

4. 1 Stjórnendur og leiðtogar 
 
Stjórnun breytinga er eitt erfiðasta viðfangsefni stjórnenda. Í nútíma fyrirtækjum er 

mikil krafa um breytingar en takmörkuð geta til þess að leiða breytingar á vel 

heppnaðan og árangursríkan hátt (Karp, 2006). Fyrir stjórnendur og leiðtoga í 

viðskiptalífinu er breytingastjórnun endalaus áskorun og stanslausar kröfur eru gerðar 

um stjórnun breytinga því hagsmunir eru miklir en því fylgir sömuleiðis mikið álag og 

streita (Hiatt, 2006). 

Það er munur á því að leiða breytingar og stjórna breytingum. Að leiða 

breytingar snýst um að fá nýjar hugmyndir, hafa skýra sýn og færa rök fyrir því 

hvernig eigi að framkvæma hlutina. Leiðtogi hefur langtíma sjónarmið fyrirtækisins 

að leiðarljósi, er frumlegur og innleiðir nýjungar í fyrirtækið. Að skapa og knýja 

áfram breytingar má segja að sé 80% leiðtogahæfni sem snýr að því að ákveða í hvaða 

átt á að stefna, að fá fólk í lið með sér og veita hvatningu og fylla fólk andagift. Að 

stýra breytingum snýst hins vegar um að framkvæma og stýra ferlum og er því 20% 

stjórnun. Stjórnun breytinga felst í áætlunargerð og skipulagningu, fjárhagsáætlun og 

að leysa vandamál. Stjórnandi hefur skammtíma sjónarmið fyrirtækisins að leiðarljósi, 

fylgist með því hvort að fyrirtækið nái settum markmiðum og framkvæmir aðgerðir í 

átt að nýrri framtíðarsýn (Kotter, 1996, 1998). Í rannsóknum sem Kotter (1998) hefur 

gert á um tuttugu ára tímabili hafa þessi prósentuhlutföll hins vegar snúið öfugt í 

raunveruleikanum. Þrátt fyrir að fjölmargir fræðimenn á sviði breytingastjórnunar hafi 

sett fram kenningar og líkön um innleiðingu breytinga og stjórnun þeirra, þá eru 
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stjórnendur alltaf að kljást við möguleikann og hagkvæmnina við það að leiða 

breytingar (Karp, 2005). Aðrar fjölmargar  rannsóknir um breytingastjórnun hafa gefið 

til kynna að innleiðing breytinga er takmörkuð, þrátt fyrir tilvist ýmissa kenninga og 

breytingalíkana í breytingastjórnunarfræðum sem hægt er að styðjast við til að ná fram 

árangursríkum breytingum (Gilley, A., Gilley, J. og McMillan, 2009).   

Margir stjórnendur vanmeta hvernig fólk getur brugðist við breytingum á 

mismunandi hátt og hvernig þeir geta haft jákvæð áhrif á einstaklinga og hópa í 

breytingum. Helstu hindranir sem stjórnendur og leiðtogar í breytingum standa 

frammi fyrir eru meðal annars sá skortur á hæfni sem þarf til þess að hvetja aðra til 

breytinga, léleg samskiptahæfni, misbrestir á umbun eða þeim vantar einfaldlega getu 

til þess að koma auga á þá einstaklinga sem eru tilbúnir að breyta (Kotter, 1996; 

Kotter og Schlesinger, 2008; Nadler, 1998).  

Munurinn á góðum leiðtoga og farsælum leiðtoga er geta þeirra til þess að 

tileinka sér breytingar. Góður leiðtogi fylgir eftir sínum plönum, hvort sem þau eru 

góð eða slæm, en farsæll leiðtogi aðlagar plön sín eftir þörfum samkvæmt því sem 

þarf í síbreytilegu umhverfi (Davis, 2007; Gregory-Mina, 2010). Stjórnendur og 

leiðtogar verða að búa yfir ákveðnum hæfileikum og leggja farveginn í upphafi til 

þess að ná fram árangursríkum breytingum. Þeir verða að búa yfir samskiptahæfni, 

hæfni til tjáskipta, verða að styrkja  sambönd við lykilstarfsfólk sem er tilbúið til 

breytinga og setja fram markmið og stefnu til þess að halda skipulagsheildinni saman 

á meðan á umbreytingatímum stendur (Karp, 2006).  

Samkvæmt Galpin (1996, bls. 70-74) eru eftirfarandi sex eiginleikar stjórnenda 

lykilatriði við stjórnun breytinga. Stjórnendur verða að leggja áherslu á og búa yfir 

eftirtöldum eiginleikum til þess að stuðla að bættum árangri skipulagsheildarinnar: 

1. Sköpunargleði (e. creativity):  Að hafa opinn huga fyrir sköpunargleði og 

hugmyndum annarra sem stuðlar að hvatningu fyrir starfsmenn að gera breytingar.  

2. Teymisvinna (e. team orientation): Þar sem aðrir koma til hjálpar við að 

framkvæma breytingarnar. Stjórnandi verður að treysta á aðra því hann getur ekki 

látið breytingarnar verða einn síns liðs.  

3. Virk hlustun (e. listening skills): Virk hlustun er mikilvæg í samskiptum við 

aðra. Stjórnendur verða að hlusta á starfsfólk, skoðanir þess og gildi. Fólk þarf að vita 

að á það sé hlustað og skoðanir þeirra virtar. 

4. Þjálfunarhæfni (e. coaching skills): Þjálfunarhæfni er mikilvægasti 

eiginleikinn til þess að ná fram árangursríkum breytingum. Þjálfun byggist á 
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frammistöðu sem er í samræmi við markmið og gildi breytinganna sem innleiddar eru 

í skipulagsheildina. Þjálfun hjálpar fólki í breytingaferlinu og hefur mest áhrif á það 

hvort ferlið muni heppnast vel eða ekki.  

5. Ábyrgð (e. accountability): Ábyrgð er hugsuð í því samhengi að 

einstaklingar taka þátt í breytingum og bera persónulega ábyrgð hver á sinn hátt. 

Þátttaka starfsfólks er mikilvæg og stjórnendur eiga að vera fyrirmynd í að stuðla að 

þátttöku í breytingum, hvetja starfsfólk í ferlinu og efla lærdóm og vöxt í fyrirtækinu. 

6. Umbun og hvatning (e. appreciativeness): Stjórnendur geta sýnt fram á 

þakklæti í formi umbunar og hvatningar til þess að knýja áfram breytingar. Að sýna 

þakklæti fyrir vel unnin verk getur skipt sköpum í breytingaferlinu þar sem bæði 

stjórnendur og starfsfólk þarf að hafa fyrir hlutunum til þess að ná fram breytingum. 

Stjórnendur eiga því ekki að bíða með hrós og umbun fram í lokin heldur sýna það í 

gegnum ferlið. Með því veita þeir starfsfólki athygli og eftirtekt og gera þeim ljóst að 

starfsfólk sé metið fyrir þau störf sem það vinnur (Galpin, 1996). 

 

4. 2 Starfsfólk 
 
Fyrirtæki er ekki eingöngu æðstu stjórnendur eða millistjórnendur, heldur er það allt 

starfsfólkið frá toppi til framlínu sem myndar skipulagsheildina. Starfsfólk 

fyrirtækisins hefur oft hlutverki að gegna í breytingaferlinu þó vægi þess sé misjafnt 

(Kim og Mauborgne, 2005). Til þess að tryggja árangur breytinga er mikilvægt að 

lykilstarfsfólkið í skipulagsheildinni, allt frá toppi og niður í framlínu, leiði 

breytingaferlið af hollustu og með hæfni sinni. Sú hollusta sem þarf til að innleiða 

breytingar verður að vera að eigin frumkvæði einstaklinga. Hins vegar geta stjórn-

endur hvatt til slíks með umbun, hlunnindum, hlutabréfum eða hvað sem þeir telja að 

þörf sé á til þess að ýta undir framtakssemi einstaklinga (Galpin, 1996).  

Mikilvægt er að upplýsa starfsfólk um áhrif breytinganna á atvinnu þess. 

Fyrirtæki og stjórnendur verða að upplýsa starfsfólk þannig að það sé meðvitað og 

áskynjað um yfirvofandi breytingar (Kim og Mauborgne, 2005). Upplýsingaflæði og 

boðskipti hjálpar fólki til að finnast það vera þátttakandi í breytingunum og í 

sambandi við fyrirtækið sjálft. Eins og áður hefur komið fram geta skipulagsheildir til 

að mynda notað fréttabréf, tölvupósta eða útprentaða bæklinga, persónuleg samskipti, 

hópfundi, kynningar, þjálfun og vinnustofur, síma- og fjarfundi, minnisblöð og fleira 
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til þess að vera í sambandi við starfsfólk og til að sýna því umhyggju í breytingum 

(Bridges, 2003; Hiatt, 2006; Kotter, 1996). Til að breyta skipulagsheild og viðhalda 

breytingum þarf að breyta aðferðum á vinnustað, svo sem samskiptamáta og 

hugsunarhætti. Þróa þarf nýjar hugmyndir, breyta innra skipulagi, taka upp nýjar 

stjórnunaraðferðir og svo framvegis. Slíkt er forsenda fyrir breytingum á vinnu-

brögðum og hegðun starfsfólks. Líklegra þykir að breytingar heppnist betur ef 

starfsfólk er virkjað til þátttöku og hafi viljann til að breyta. Það skilar sér í meiri 

fjölbreytni, áhuga starfsfólks, frumkvæði, nýjungum og betur nýttum hæfileikum 

(Fjármálaráðuneytið, 2008). Finna þarf leiðir til þess að koma í veg fyrir mótstöðu við 

breytingarnar og að allir séu meðvitaðir um þann ávinning sem breytingarnar fela í sér 

fyrir fyrirtækið, þrátt fyrir að breytingarnar geti haft áhrif á stöðu eða starf fólks, 

ábyrgð og umbun (Kim og Mauborgne, 2005).   

 

4. 3 Teymi  
 
Að nota teymi í breytingaferlinu er ekki nýtt af nálinni og orðinn hluti af nútíma 

skipulagsheildum. Notkun teyma er skilvirk leið til þess að ná fram væntri niðurstöðu 

(Galpin, 1996). Teymi er hópur einstaklinga sem eiga innbyrðis samskipti og vinna 

saman að settu markmiði yfir ákveðinn tíma. Þetta sameiginlega markmið skilgreinir 

teymið. Ef einstaklingar innan teymisins hafa mismunandi skoðanir eða ágreiningur 

ríkir um markmið og stefnu þá mun teymið ekki starfa sem ein heild og það getur haft 

skaðleg áhrif (Cascio, 2003; Hellriegel og Slocum, 2004). Skilvirkni teymisins 

samanstendur af hópmeðlimum og þeirri þekkingu sem þeir búa yfir. Áhrifarík teymi 

hafa markmið og stefnu sem samræmist heildarstefnu skipulagsheildarinnar (Gregory-

Mina, 2010). Mikilvægt er fyrir teymi að átta sig á því til hvers er ætlast af hópnum, 

hvað þarf að gera og hvernig hann vill starfa. Oft tekur það hóp einhvern tíma að 

þróast saman svo að teymisvinnan verði árangursrík (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Skipulagsheildir munu ná fram árangursríkum breytingum á mun skemmri tími ef þær 

setja saman hóp fólks fremur en að einstaklingar séu beðnir um að framkvæma 

breytingar að sjálfsdáðum. Að nýta teymi á skilvirkan hátt í breytingaferlinu getur 

skipt sköpum til að ná fram árangursríkum breytingum (Galpin, 1996). 

Það sem einkennir árangursríkt teymi er að það býr yfir aðlögunarhæfni, er 

meðvitað um aðstæður, frammistöðu, framkvæmd og eftirfylgni. Það hefur leiðtoga 
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eða hópstjóra. Það býr yfir innri hæfileika, samræmingu, samskiptahæfni og hæfni til 

ákvörðunartöku. Viðhorf hópsins og hæfni einkennir árangursríkt teymi ásamt 

sameiginlegri trú hópsins á því að markmið teymisins séu sett ofar en einstaklinganna 

innan þess. Einnig ríkir gagnvirkt traust á milli hópmeðlima og þeir búa yfir sam-

einaðri og skýrri sýn (Cascio, 2003). Sá leiðtogi sem leiðir árangursríkar breytingar 

innan teymis verður að tryggja þátttöku allra hópmeðlima og hvetja þá til þess að eiga 

samskipti við lykilaðila utan teymisins. Hann þarf einnig að viðhalda góðum vinnu-

anda sem ýtir undir drifkraft og afkastagetu teymisins (Gregory-Mina, 2010).     

Innleiðing árangursríkra breytinga krefst hópvinnu á milli fólks á öllum stigum 

skipulagsheildarinnar. Til að ná fram þátttöku sem stærsta hluta starfsfólksins í 

breytingaferlinu er mikilvægt að setja á laggirnar teymi allt frá æðstu stjórnendum og 

niður í framlínuna (Galpin, 1996; Gregory-Mina, 2010). Teymin þurfa að vera vel 

samsett og vel skipulögð til þess að ná sem bestri skilvirkni (Galpin, 1996). 

Samkvæmt Drucker (1974) mun teymi forðast hindranir innan skipulagsheildarinnar 

eða komast yfir þær til þess að ná fram markmiðum sínum. Á hvaða hátt teymið muni 

yfirbuga hindranir fer eftir samsetningu þess. Stjórnendur verða að skilgreina teymi og 

hópmeðlimi í upphafi breytingaferlisins. Það er nauðsynlegt til þess að hægt sé að 

greina hópmeðlimi, finna þá og gera ráðstafanir svo þeir geti sinnt verkefninu því oft á 

tíðum eru verkefnin krefjandi og tímafrek (Galpin, 1996). Galpin (1996, bls. 19-22) 

lýsir helstu eftirfarandi þremur formum teyma í breytingaferlinu:  

1. Stýrihópur (e. steering committee): Hópurinn samanstendur af leiðtoga 

stýrihópsins og meðlimum stýrihópsins. Hlutverk stýrihópsins er að skapa stefnu og 

sýn ásamt því að taka mikilvægar ákvarðanir í breytingaferlinu. Hópmeðlimir eru fáir, 

oft á bilinu 6-10 manns, og eru yfirleitt stjórnendur sem hafa heimild til 

ákvörðunartöku. Þetta geta verið æðstu stjórnendur, millistjórnendur eða tilskipaðir 

umsjónarmenn sem standa þá fyrir einhvern ákveðinn hóp, svo sem almennt starfs-

fólk, viðskiptavini eða stéttafélag. Stýrihópurinn hittist reglulega, hefur yfirsýn yfir 

stöðu mála, fer yfir úrlausn ýmissa málefna og umsjón með fjárveitingum fyrir verk 

umbótahópa ásamt því að taka nauðsynlegar lykilákvarðanir. 

2. Samþættingarteymi (e. intergration team): Hópurinn samanstendur af 

leiðtoga samþættingarteymisins sem kemur frá stýrihópnum og meðlimum 

samþættingarteymisins sem hver og einn er leiðtogi hvers umbótahóps. Hlutverk 

samþættingarteymisins er að koma auga á og leysa málefni innan umbótahópanna 

ásamt því að leiðbeina þeim. Mikilvægt er að samþættingarteymið hittist á viku fresti í 
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breytingaferlinu til þess að skiptast á upplýsingum og sé í góðum samskiptum sín á 

milli ásamt því að miðla upplýsingum og lærdómi til allra umbótahópanna. 

3. Umbótateymi (e. impovement team): Í hópunum eru leiðtogar frá samþætt-

ingarteymunum og svo meðlimir umbótateymanna. Þetta eru því margir litlir hópar 

sem í eru oftast 4-6 manns eða fleiri. Hlutverk leiðtogans í hópnum er að beina sjónum 

að ferlum sem snúa að deildum, sviðum eða umbótum skipulagsheildarinnar. Hlutverk 

hópmeðlima er að framkvæma breytingarnar, það er að vinna að greiningum, koma 

með tillögur og ráðleggingar, kynna niðurstöðu fyrir stýrihóp, gera prófanir, betrum 

bæta breytingar í gegnum ferlið og aðstoða við að breiða út boðskap breytinganna. 

Mikilvægt er að umbótateymin hafi tilhneigingu til að framkvæma, að þau nái fram 

niðurstöðum og hugsi til framtíðar. Umbótateymin hittast á nokkurra vikna eða 

mánaðar fresti eftir því hve breytingaferlið er langt (Galpin, 1996). Helstu verkefni og 

þættir sem snúa að umbótahópunum eru meðal annars sem dæmi árangursstjórnun, 

fjarskipta- og upplýsingakerfi, fjármál, ímynd, gæðamál, húsnæðismál, starfs-

mannamál, stoðþjónusta, upplýsingastreymi, vinnuferlar, vörur og þjónusta og fleira 

(Fjármálaráðuneytið, 2008).   

Æðsta stjórnendateymið eða stýrihópurinn, er upphafið á hvatningunni til 

breytinga. Að hvetja til breytinga þarfnast hugrekkis og kjarks ásamt hógværðar af 

hálfu stjórnenda og leiðtoga í upphafi breytingaferlisins. Þeir hafa umboð og búa yfir 

valdi en verða einnig að gæta að siðferði. Leiðtogar í breytingum hafa ákveðið verk 

fyrir höndum. Í raun er það hlutverk þeirra að láta starfsfólk sjá hvers virði það er og 

finna þá undirliggjandi hæfileika sem það býr yfir (Karp, 2006). Frumskilyrði er að 

æðstu stjórnendur og millistjórnendur taki ákvörðun um hlutina og miðli upplýsingum 

skýrt og greinilega til starfsfólks um hvaða rekstri skipulagsheildarinnar eigi að 

breyta, hvernig ný fyrirtækjamenning mun líta dagsins ljós og lista nákvæmlega hvaða 

kröfur það séu sem gerðar eru til starfsfólks í kjölfar breytinganna. Starfsfólk þarf að 

skilja hvað sé rangt við núverandi hugsun og hegðun og hversu slæmir hlutirnir geta 

orðið ef ekki séu gerðar þýðingamiklar breytingar (Nadler, 1998). Umbótateymin 

stuðla að frumkvæði starfsfólks og þátttöku þess í breytingaferlinu. Þar er fólkið sem 

framkvæmir vinnuna á breyttan hátt. Lykilatriðið í stórum og miklum breytingum er 

almenn þátttaka starfsfólks þó það sé ekki leið til að gulltryggja árangursríkar 

breytingar, en bæði stjórnendur og starfsfólk eiga erfiðara með að setja út á eigin 

hugmyndir heldur en hugmyndir annarra þegar uppi er staðið (Galpin, 1996).   
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4. 4 Breytingastjóri 
 

Í breytingaferli skipulagsheilda er stundum notast við svokallaða breytingastjóra (e. 

change agents) en þeir geta verið aðilar sem koma innan úr fyrirtækinu sjálfu eða eru 

utanaðkomandi aðilar sem eru fengnir eða ráðnir inn til fyrirtækisins (Kendra og 

Taplin, 2004). Breytingastjóri er einstaklingur sem að gefur sérfræði álit eða fagleg 

ráð í gegnum breytingaferlið. Hann skapar tengsl og greiðir fyrir breytingar hjá 

starfsfólki ásamt því að innleiða og stýra breytingum til þess að ná fram bættri 

frammistöðu. Lykilatriðið er að starfsfólk verður að lifa og framkvæma breytingarnar 

sjálft því breytingastjórinn getur ekki gert það fyrir fólk (Gilley, Quatro, Hoekstra, 

Whittle og Maycunich, 2001). Ástæða þess að breytingastjórar koma oft úr ytra 

umhverfi skipulagsheilda er geta þeirra til þess að hafa áhrif á menningu og skipulag á 

þann hátt sem starfsmenn innan skipulagsheildarinnar geta ekki (Kendra og Taplin, 

2004). 

Breytingastjóri er leiðtogi í breytingaferlinu. Hann hefur yfirumsjón með 

öllum breytingum sem eiga sér stað innan skipulagsheildarinnar. Breytingastjóri veitir 

starfsfólki þær upplýsingar sem varða innleiðingu breytinganna (Gilley, A., Gilley, J. 

og McMillan, 2009). Breytingastjórar geta hins vegar ekki komið í stað hefðbundinna 

stjórnenda (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). Þetta er fólk sem er mjög meðvitað um 

hvatir og tilfinningar starfsmanna í yfirvofandi krísum og hefur breiðan skilning á 

hlutverki sínu. Hlutverk breytingastjóra er meðal annars að réttlæta grundvallar-

forsendur breytinganna. Þeim er ætlað að svara spurningum starfsfólks og bera um-

hyggju fyrir því í ferlinu. Þeir þurfa að kanna leiðir sem hafa áhrif á starfsmenn í þeim 

tilgangi að auka viðleitni starfsmanna og þátttöku þeirra í breytingunum (Gilley, A., 

o.fl., 2009). Breytingastjórar þurfa að búa yfir ákveðinni sérþekkingu, til að mynda 

söluhæfileika, hæfni til að leysa vandamál, getu til þess að þola höfnun og jafnvel 

mistök (Gilley o.fl., 2001).  

Góðir og árangursríkir breytingastjórar leitast við að finna nýjar leiðir til að 

gera betur (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). Að vera breytingastjóri krefst hugrekkis og 

nýs hugsunarhátts gagnvart frammistöðu einstaklinga og skipulagsheilda ásamt vilja 

til að taka áhættu, glíma við margræðni, takast á við ágreining og svo framvegis 

(Gilley o.fl., 2001).  
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4. 5 Verkefnastjóri 
 

Þegar kemur að stjórnun breytinga hafa margar nútíma skipulagsheildir notast við 

aðferðir verkefnastjórnunar. Undanfarin ár hefur verkefnastjórnun aukist gríðarlega og 

í upplýsingageiranum hefur þörfin orðið sú að verkefnastjórar verða jafnframt að búa 

yfir getu til að vera breytingastjórar og hafa hlutverk í þróun og breytingaferlum 

fyrirtækja. Það sem breytingastjórnun og verkefnastjórnun eiga sameiginlegt fyrir utan 

að búa yfir hæfni og þekkingu eru þeir þættir sem snúa að breytingum og eru 

samskipti, teymisvinna, ferlar, leiðtogahæfni, þjálfun og stöðugur lærdómur (Kendra 

og Taplin, 2004). Í verkefnastjórnun er notast við tól og kerfi sem auka getu 

skipulagsheilda og starfsfólks til að setja upp áætlun og skipulag, innleiða og stýra 

starfsemi til þess að ná settri stefnu og markmiðum skipulagsheildarinnar (Gray og 

Larson, 2006). Þetta krefst skipulagningu á verkefnisþáttum, mannafla og annars sem 

til þarf, eftirlit með verkefninu, upplýsingamiðlun og yfirsýn yfir alla þætti verksins. 

Mikilvægt er að leggja vinnu í undirbúning með því að greina þarfir, kröfur sem eru 

gerðar, aðstæður og ákvarða eða hanna lausnir ásamt því að afla aðfanga sem 

nauðsynleg eru í ferlinu (Fjármálaráðuneytið, 2008).  

Verkefnastjóri ákveður og innleiðir tekjuöflunarleiðir og tækifæri á áhrifaríkan 

og skilvirkan hátt fyrir starfsfólk og auðlindir skipulagsheildarinnar í þeim tilgangi að 

ná fyrirfram ákveðnum markmiðum. Verkefnastjórar eins og stjórnendur skipuleggja, 

áætla, setja upp tímaáætlun, hvetja, stýra og bera ábyrgð á ákveðnum verkefnum. 

Verkefnastjóri er einstakur á þann hátt að hann stjórnar tímabundið verki og starfar 

yfirleitt óháð reglulegu fyrirkomulagi. Hann þarf að hafa tengsl við rétta fólkið, á 

réttum tíma, koma fram með réttu málefnin og taka réttar ákvarðanir (Gray og Larson, 

2006). 

Hlutverk verkefnastjóra í breytingaferlinu er á margan hátt líkt hlutverki 

breytingastjórans en þar að auki stýrir hann og er ábyrgur fyrir hverjum anga 

verkefnisins og útkomu þeirra. Kerzner (1998) segir að hlutverk verkefnastjórans, sem 

stjórnanda yfir verkefnum, sé að koma á starfsreglum, aðferðum og ferlum ásamt því 

að leiðbeina teymum í rétta átt í samræmi við verkefnið. Aftur á móti vinnur 

breytingastjóri með teymum og hjálpar þeim við þróun ferla, hæfni og þjálfun til þess 

að ná fram væntri frammistöðu og hegðun starfsfólks. 
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4. 6 Ráðgjafar 
 

Þegar unnið er að sameiningu og vandasömum breytingum hjá skipulagsheildum er 

oft þörf á að leita eftir aðstoð utanaðkomandi ráðgjafa. Ástæðan er helst sú að þeir 

koma með sérþekkingu inn í breytingaferlið sem ekki er til staðar innan skipulags-

heildarinnar. Einnig koma utanaðkomandi ráðgjafar með óháð mat á ýmsa þætti er 

varða breytingarnar og oft á tíðum setja þeir fram aðra sýn eða nálgun heldur en 

stjórnendur og starfsmenn hafa. Þessi utanaðkomandi ráðgjöf getur til að mynda verið 

á sviði verkefnastjórnunar, breytingastjórnunar, stefnumótunar, mannauðsmála, 

húsnæðismála, lögfræði eða upplýsinga- og tæknimála (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Mikilvægt er að ráðgjafi, stjórnendur og starfsmenn geti unnið saman að sameiginlegu 

markmiði og að traust ríki þeirra á milli. Stjórnendur verða hins vegar að hafa 

fastmótaða hugmynd um þann árangur sem vænst er af samstarfinu við ráðgjafann og 

hvort það leiði til að mynda til þess að afköst starfsfólks aukist, að starfsfólk verði 

færara um að leysa vandamál sjálft sem upp koma í ferlinu og að samstarf milli 

starfsfólks aukist, batni og verði jákvæðara. Í sumum tilfellum verður það úr sam-

vinnunni að ráðgjafi verði starfsmaður hjá fyrirtækinu eða stofnuninni. Markmið með 

vinnu ráðgjafans verður að vera skýrt, hvers er ætlast til af honum. Stjórnendur geta 

ekki varpað allri ábyrgð á herðar ráðgjafans því að það er hlutverk stjórnenda að taka 

ákvarðanir um breytingar og þeir bera ábyrgð á þeim (Árni Sigfússon og Leifur 

Eysteinsson, 1998). Hlutverk ráðgjafa er því að veita ráð og aðstoð í ferlinu en ekki að 

taka erfiðar og viðkvæmar ákvarðanir. Ráðgjafi getur haft aðkomu að ýmsum málum 

og hlutverk hans getur verið á margan hátt. Hann getur til að mynda veitt úrlausn á 

vandamálum, gert úttektir og lagt fram tillögur um lausnir á grundvelli þeirra. 

Ráðgjafi getur veitt ýmsa fræðslu og kennt ákveðin vinnubrögð í því samhengi. Hann 

getur komið með nýja sýn á hlutina og verið óháður aðili. Hann getur aðstoðað við 

skipulagningu og stjórnun breytinga, komið að stefnumótunarvinnu og gert úttekt eða 

haft eftirfylgni með gengi sameiningar að lengri tíma liðnum (Fjármálaráðuneytið, 

2008). 
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5 Viðbrögð við breytingum 

 

Breytingar eru óumflýjanlegur og oft krítískur hluti í lífi skipulagsheilda í dag. Þær 

valda oft á tíðum erfiðleikum, pirring, stressi, særindum og geta falið í sér samruna og 

yfirtöku, uppsögnum á starfsfólki, niðurskurði, flutning, svik, stöðuhækkun, stöðu-

lækkun og svo framvegis. Árangursríkir stjórnendur skilja hlutverk sitt um að hjálpa 

fyrirtækinu að vaxa og vera samkeppnishæft og einnig að með breytingum nást 

stöðugar framfarir (Gilley, 2005).  

 

5. 1 Þátttaka starfsfólks 
 

Einn lykilþátturinn í að innleiða breytingar er að hafa rétta fólkið, það er stjórnendur 

og starfsmenn, til þess að selja breytingarnar, innleiða þær og keyra ferlið frá upphafi 

til enda (Bruch, Gerber og Maier, 2005). Helsta ástæða þess að breytingaferlið 

misheppnast er sú að fyrirtæki vanmeta mikilvægi einstaklinga, það er áhrif og þátt-

töku þeirra í breytingunum (Kotter, 1996). 

Í breytingastjórnun er mikilvægt fyrir stjórnendur að setja fram áætlun og 

stefnu ásamt því að huga að skipulagi, menningu og tækni. Allt þetta skiptir máli en 

megin kjarninn snýr hins vegar alltaf að því að breyta hegðun fólks. Breytingar á 

hegðun fólks verða til þegar höfðað er til tilfinningar þess. Árangursríkar breytingar 

eru þær þegar fólk finnur leið til þess að hjálpa öðrum að sjá vandamál og lausnir á 

þann hátt að það hafi áhrif á tilfinningar þess en ekki eingöngu hugsun (Kotter og 

Cohen, 2002).     

Stjórnendur verða að undirbúa starfsfólk vel fyrir breytingar. Oftast fær 

starfsfólk fyrstu fréttir af breytingum í gegnum minnisblöð, fundi, í ræðu eða í 

persónulegum samskiptum við aðra. Fólk verður þess áskynja að breytingin mun hafa 

bein áhrif á starf þess. Stjórnendur verða að hjálpa fólki að þróa með sér skilning á því 

hvaða áhrif breytingarnar munu hafa fyrir það og sýna því fram á jákvæða útkomu af 

því að breyta (Daft, 2001). Stjórnendur verða því að miðla framtíðarsýn og hvert 

skipulagsheildin stefni, setja fram vegakort hvaða leiðir skuli fara og skýra breytingar 

með nýrri sýn, setja markmið og skilgreina árangurinn ásamt því að sýna áhuga sinn 
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og persónulega hollustu við breytingarnar. Leiðtogar  í breytingum vanmeta nefnilega 

oft getu sína til þess að skapa von og virkja starfsfólk á tilfinningalegu stigi en það er 

svo rosalega mikilvægt að þeir virki fólk á skilvirkan hátt, spili inn á tilfinningar fólks 

og grípi þannig hjarta þess og huga (Hiatt, 2006). 

Fólk breytir því sem það gerir síður vel af því að það fær greiningu á því og 

öðlast þannig vitneskju á því sem betur má fara. Með því verður breyting á hugsun 

fólks þar sem sýnt er fram á einhverja útkomu eða sannleika sem hefur áhrif á 

tilfinningar þess. Þetta á sérstaklega við um breytingar í stórum skipulagsheildum sem 

lúta til að mynda að nýrri tækni, samrunum eða yfirtökum, endurskipulagningu, nýrri 

stefnu, breytingu á fyrirtækjamenningu, alþjóðavæðingu og netviðskiptum (Kotter og 

Cohen, 2002).  

Þegar starfsfólk skynjar breytingarnar á jákvæðan máta tileinkar það sér nýjar 

hugmyndir, tekur þátt í breytingunum og verða þeim hliðholl. Fólk tekur þátt í 

innleiðingu breytinganna og lítur ekki einungis á breytingarnar sem einhverja nýjung 

heldur verða breytingar eðlilegar og óaðskiljanlegur hluti af starfsemi skipulags-

heildarinnar (Daft, 2001). 

 

5. 2 Mannlegi þátturinn og tilfinningarleg viðbrögð 
 

Fólk er tilfinningaverur og það getur verið einstaklega erfitt að breyta hegðun þess. 

Kotter og Cohen (2002, bls. 10) skilgreina þessa þrjá mikilvægu þætti til að breyta 

hugsun og þar af leiðandi hegðun fólks. Í fyrsta lagi að skapa sýn hjá fólki (e. see), 

það er að sjá hver vandamálin eru og hvernig eigi að leysa þau. Í breytingaferlinu 

koma upp ýmis vandamál og sumir starfsmenn verða andvaralausir, eru ekki að fylgja 

stefnunni og aðrir gefst upp. Þá er mikilvægt að skapa aðstæður til að veita fólki sýn 

og hjálpa því að sjá fyrir sér vandamálið eða lausn á vandamálinu. Í öðru lagi þarf að 

höfða til tilfinninga fólks (e. feel), það er að sýnin vekji tilfinningar hjá fólki sem ýtir 

undir breytingarnar eða ryðji úr vegi óæskilegum tilfinningum. Í þriðja lagi er það 

breytingin (e. change), þar sem nýjar tilfinningar efla nýja hegðun og jafnvel breyta 

eldri hegðun. Fólk verður sjálfsöruggara og reynir frekar að láta góða sýn verða að 

veruleika og stoppa ekki fyrr en gott verk er unnið. 

Tilfinningar fólks í breytingum geta verið margar og misjafnar. Þær 

tilfinningar sem grafa undan breytingum fela í sér reiði, sært stolt, svartsýni, hroka, 
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vantraust, hræðslu, þreytu, óöryggi og kvíða. Tilfinningar sem hins vegar auðvelda 

breytingar eru trú, traust, bjartsýni, mikilvægi, stolt, ástríða, spenna, von og eldmóður 

(Kotter og Cohen, 2002).  

Breytingaferli í kringum samruna og yfirtökur er oft erfitt og langt ferli. Hins 

vegar er bæði fólk seigt og skipulagsheildir eru sterkt uppbyggðar og geta staðið af sér 

ýmsa erfiðleika sem upp geta komið í ferlinu. Þó vill það stundum verða svo að 

stjórnendur verða bjartsýnari í auknum mæli fyrir velgengni fyrirtækisins og þrýsta þá 

á starfsfólk í áttina að nýjum tækifærum. Sumt starfsfólk fylgir ekki eftir og það horfir 

því ekki til framtíðar með stjórnendum heldur sitja fastir í gamla farinu og hugsa um 

það liðna. Það syrgir gömlu samstarfsfélagana sem sagt var upp, kvarta og ergja sig 

yfir að nú standi eitthvað í vegi fyrir starfsframa þeirra, vinnuálag aukist, eru reiðir 

yfir að hafa ekki fengið upplýsingar og að þeim hafi verið haldið úti í kuldanum í 

fortíðinni og eru tortryggnir á að hlutirnir breytist til batnaðar í framtíðinni (Marks, 

2003). Mikilvægt er því fyrir stjórnendur að huga að þessum viðbrögðum starfsfólks 

og tilfinningum þess í ferlinu.  

Jashapara (2004) talar um ferli sem Hayes (2002) setur fram og snýr að 

tilfinningarlegum viðbrögðum við breytingum (e. emotional response to change) í 

breytingaferlinu. Þetta er tilfinningakúrfa yfir ákveðinn tíma sem sést á mynd 7. Til að 

stjórna breytingum á árangursríkan hátt verða stjórnendur að skilja hvernig breytingar 

hafa áhrif á fólk, bæði andlega og vitsmunalega. Algeng viðbrögð einstaklinga eru þau 

að þegar hlutirnir breytast, þá er jafn gott að vinna með breytingunum í stað þess að 

vera á móti þeim. Jashapara (2004, bls. 216-218) lýsir betur þeim viðbrögðum sem 

fólk sýnir gjarnan í breytingaferlinu hér á eftir. 
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Mynd 7 Tilfinningaleg viðbrögð við breytingum (Hayes, 2002; Jashapara, 2004, bls. 218) 
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1. Áfall (e. shock): Einstaklingur missir allan þrótt vegna nýrra aðstæðna eða 

viðburðar. Áfall getur leitt til þess að einstaklingur afneiti framgöngu breytinga og 

haldi uppi fullyrðingum um að breytingin muni ekki ganga í gegn. 

2. Afneitun (e. denial): Afneitun verður hjá einstaklingi þegar hann heldur fast 

í hversdagslega rútínu og í það gamla um hvernig hlutirnir voru gerðir áður. Þetta 

veldur mótstöðu við breytingar og dregur fram varnaviðbrögð hjá einstaklingum sem 

getur leitt til skemmdaverka í breytingaferlinu.   

3. Þunglyndi (e. depression): Andleg vanlíðan sem veldur því að 

einstaklingurinn hefur á tilfinningunni að ástandið sé fyrir utan hans valdsvið. Það 

getur brotist fram sem reiði, uppnám og leiði hjá einstaklingnum og hann fundið 

tilhneigingu til þess að draga sig úr ferli breytinganna.  

4. Að sleppa takinu (e. letting go): Þekking einstaklingsins leiðir til þess að 

hann sleppir takinu á mótstöðunni og samþykkir breytinguna. Honum þarf þó ekki að 

líka við breytinguna. Á þessum punkti verður viðsnúningur í breytingaferlinu. 

5. Prófun (e. testing): Einstaklingurinn byrjar að prófa nýja hegðun og 

vinnulag í samræmi við breytingarnar.  

6. Sátt við breytingarnar (e. consolidation): Sátt verður þegar einstaklingurinn 

styrkist af nýrri reynslu og viðmiðum sem hann innleiðir í daglegar venjur.     

7. Aðlögun (e. internalisation): Íhugun og lærdómur sem einstaklingurinn 

dregur af nýrri reynslu leiðir til árangursríkrar aðlögunar í breytingaferlinu (Jashapara, 

2004). 

  

5. 3 Að takast á við andstöðu starfsfólks 
 
Andstaða er kraftur sem að dregur úr eða stöðvar hreyfingu í ákveðna átt (Self og 

Schraeder, 2008), það er einhvers konar hindrun sem verður í breytingaferlinu og 

kemur í veg fyrir breytingar (Kotter, 1996). Að takast á við andstöðu starfsfólks er 

orðinn óaðskiljanlegur þáttur í nútíma breytingastjórnun. Breytingar koma í öllum 

stærðum og gerðum og það er sama af hvaða gerð þær eru, þær koma alltaf hratt og 

fast niður líkt og steinn sem varpað er í tjörn. Slíkt veldur öldugjálfri í allar áttir innan 

skipulagsheildarinnar og oft með ófyrirsjáanlegum afleiðingum (Kreitner, 2001).  

Við innleiðingu breytinga munu starfsmenn ávallt skipa sér í eftirfarandi þrjá 

hópa, það er þeir sem teljast vera fylgjendur breytinganna, þeir sem sitja á hliðar-
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línunni eða þeir sem setja sig upp á móti breytingunum. Að meðaltali eru það um 20% 

starfsfólks í skipulagsheild sem hafa tilhneigingu til þess að styðja við breytingar frá 

upphafi. Rúmur helmingur eða 50% starfsfólks heldur sig á hliðarlínunni og nær 30% 

gerast andstæðingar við breytingarnar (Karp, 2006; Saunders, 1999). Við stjórnun 

breytinga verða leiðtogar í breytingum ávallt að beina sérstakri athygli á hóp fylgjenda 

og andstæðinga. Þeir einstaklingar sem hafa ávinning af breytingunum eru þeir sem 

munu styðja við breytingarnar en þeir sem munu tapa eru þeir sem munu veita mót-

stöðu. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að finna þessa einstaklinga sem eru fylgjendur 

breytinganna (e. change ambassadors), þeir munu takast á við áskorunina og þeir eru 

lykilstarfsfólkið sem styðja og hvetja aðra í breytingaferlinu ásamt því að efla það. 

Einnig er mikilvægt að koma auga á þá sem veita mótstöðu við breytingarnar og draga 

úr ótta og óvissu með einhverjum hætti (Karp, 2006). 

   

5. 3. 1 Birtingamynd andstöðu starfsfólks og stjórnenda 
 
Einstaklingar og hópar bregðast á mjög misjafnan hátt við breytingum. Andstaða við 

breytingar geta birst bæði hjá stjórnendum og starfsfólki af öllum stigum skipulags-

heildarinnar þar sem stjórnendur geta veitt mótstöðu af sömu ástæðum og annað 

starfsfólk (Self og Schraeder, 2008). Starfsfólk veitir mótstöðu við breytingum af 

ýmsum ástæðum og mikilvægt er fyrir stjórnendur að koma auga á og greina andstöðu 

starfsmanna. Kreitner (2001, bls. 496-498) nefnir helstu ástæður fyrir andstöðu 

starfsmanna sem eru eftirfarandi: 

1. Breytingar koma á óvart (e. surprise). Breytingarnar koma fólki í opna 

skjöldu, án nokkurrar viðvörunar og geta þar af leiðandi skapað ójafnvægi á 

vinnustaðnum. Starfsfólki er ekki kunnugt um eða skynjar ekki þörf fyrir breytingar 

(Hiatt, 2006; Kreitner, 2001).  

2. Aðgerðaleysi (e. inertia). Flestir vilja halda í jafnvægi á vinnustað, búa við 

öryggi, vinna í traustu og fyrirsjáanlegu umhverfi. Breytingarnar valda tregðu hjá fólki 

til þess að gera hluti á nýjan hátt. Starfsfólk veitir andstöðu við breytingarnar í tilraun 

til þess að halda í persónulega umbun, kunnáttu eða öryggi í núverandi ástandi (Hiatt, 

2006; Kreitner, 2001).  

3. Misskilningur og vankunnátta (e. misunderstanding, ignorance, lack of 

skills). Án nægilegrar þjálfunar og stuðnings í upphafi getur viðhorf fólks til 

breytinganna breyst til hins neikvæða vegna misskilnings eða vankunnáttu. Algengt er 
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að starfsfólk meti ástandið öðruvísi heldur en stjórnendur sem innleiða breytingarnar 

og sjái ekki ávinninginn. Einnig skynjar starfsfólk oft þörfina á nýrri hæfni sem það 

skortir (Hiatt, 2006; Kreitner, 2001; Kotter og Schlesinger, 2008).  

4. Tilfinningar (e. emotional side effects). Starfsfólk sem neyðist til þess að 

breyta starfi sínu upplifir slíkt sem missir yfir því hvernig hlutirnir voru gerðir áður 

(Kreitner, 2001).  

5. Vantraust (e. lack of trust). Loforð um framfarir og endurbætur þjóta eins og 

vindur um eyru starfsmanna ef traust ríkir ekki á stjórnendum. Fólk verður þess 

áskynja að breytingarnar geti kostað það meira heldur en það sem það fær áunnið 

(Kotter og Schlesinger, 2008; Kreitner, 2001). 

6.  Ótti við að mistakast (e. fear of failure). Starfsbreytingar og nýjungar í 

starfi geta vakið ótta hjá starfsfólki og eykur hræðslu þess við að mistakast í starfi. 

Fólk óttast að það muni ekki geta þróað með sér nýja hæfni og hegðun sem er krafist 

af þeim (Kotter og Schlesinger, 2008; Kreitner, 2001).   

7. Persónulegur ágreiningur (e. personality conflicts). Ef starfsfólki líkar ekki 

við stjórnendur og ágreiningur ríkir á milli þeirra eru minni líkur á að stjórnendur nái 

að leiða breytingarnar til lykta (Kreitner, 2001).  

8. Röng tímasetning (e. poor timing). Tímasetning skiptir máli. Á ákveðnum 

tímapunkti geta innri- og ytri atburðir gert það að verkum að vekja upp reiði og 

gremju starfsfólks við ákveðnar breytingar (Kreitner, 2001).  

9. Nærgætni ekki viðhöfð (e. lack of tact). Máli skiptir á hvaða hátt hlutir eru 

sagðir við starfsfólk og grundvallaratriði er að sýna nærgætni (Kreitner, 2001).  

10. Starfsóöryggi og frammistaða (e. threat to job status/security). Starf fyllir 

ákveðnar þarfir starfsfólks og andstaða getur birst hjá starfsfólki sé starfsöryggi ógnað 

eða það haft áhrif á frammistöðu þess í starfi. Sé tilkynnt að uppsagnir verði í 

breytingum eða fólk óttast að slíkt verði skapar það óvissu (Hiatt, 2006; Kreitner, 

2001).  

11. Félagsleg tengsl (e. breakup of work group). Breytingar geta haft áhrif á 

félagsleg tengsl starfsfólks. Starfsmenn sem loða saman í hópum hafa oft áhrif á 

samstarfsmenn og geta skapað neikvæðan þrýsting á aðra hópmeðlimi. Slík hegðun á 

sér oft stað fyrir breytingar og í breytingaferlinu sjálfu. Bestu hagsmunir ein-

staklingsins eða hópsins ber þá ekki saman við bestu hagsmuni skipulagsheildarinnar 

eða annarra innan hennar. Slíkar aðstæður skapa átök (Kotter og Schlesinger, 2008; 

Kreitner, 2001). 
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Aðrar algengar ástæður andstöðu við breytingar eru að fólk hefur lítið 

umburðalyndi fyrir breytingum þó svo að breytingarnar séu góðs viti, það er oft 

skortur á upplýsingum til starfsfólks, skortur verður á þátttöku þess og það hefur 

tilhneigingu til að halda í það gamla og hvernig hlutirnir voru gerðir áður (Eyþór 

Eðvarðsson, 2003; Marks, 2003; Kotter og Schlasinger, 2008). 

Stjórnendur geta einnig verið algengar hindranir í breytingaferlum og veitt 

mótstöðu við breytingar. Hiatt (2006) nefnir helstu fimm ástæður þess að stjórnendur 

veiti andstöðu við breytingar en þær eru:  

1. Að missa völd (e. loss of power). Breytingar hafa stundum í för með sér að 

stjórnendur missi núverandi völd, ábyrgð eða umsjón með auðlindum.  

2. Of mikið álag (e. overburden). Stjórnendum finnst of mikið álag á sér í 

núverandi ástandi. Þeir hafa ábyrgð og vinnuálag  er mikið. Þeir hafi því nógu mikið á 

herðum sér nú þegar, þannig að ekki sé á það bætandi með breytingunum. 

3. Skortir skilning (e. lack of awareness). Stjórnendur geta skort skilning á 

þörfinni fyrir breytingar líkt og starfsfólki. Þeir sjá því ekki þörfina hvers vegna þarf 

að breyta. 

4. Skortir hæfni (e. lack of skills). Stjórnendur búa ekki yfir þeirri hæfni sem 

krafist er til þess að stjórna breytingum. Þeir halda og trúa því að þeir séu ekki tilbúnir 

til þess að stýra breytingum með starfsfólki. 

5. Hræðsla (e. feel fearful). Stjórnendur finna fyrir hræðslu og óvissu varðandi 

breytingarnar og yfir því að þær séu gerðar (Hiatt, 2006). 

Við stjórnun breytinga er mikilvægt að koma í veg fyrir þá óvissu sem ríkir 

fyrir um framtíðina og andstöðu starfsfólks. Starfsmenn þurfa að skynja þörfina fyrir 

breytingarnar eða ávinninginn sem felst í breytingunum, hvort sem það er ávinningur 

fyrirtækisins eða persónulegur ávinningur starfsmannsins (Marks, 2003, bls. 78). 

Forystan og stjórnendur skipa breytingar og oft án samráðs við aðra innan fyrir-

tækisins. Þeir gera oft ráð fyrir að þeir hafi allar upplýsingar sem þarf til að stýra 

ferlinu nægilega vel og að þeir sem verða fyrir áhrifum af breytingunum hafi sömu 

upplýsingar þegar hvoru tveggja er rétt. Oft skortir að upplýsingaflæði nái til alls 

fyrirtækisins og upplifa starfsmenn þá gjarnan öryggisleysi, óvissu og óánægju sem 

getur valdið starfsóöryggi á meðal þeirra og skapar andstöðu þeirra við breytingarnar 

(Eyþór Eðvarðsson, 2003; Kotter og Schlesinger, 2008). Starfsfólk sem skapaði gamla 

verklagið og reglurnar er líklega einnig ennþá starfandi í fyrirtækinu eftir breyt-

ingarnar. Það kann mögulega að upplifa nýjungar og innleiðni breytinga sem gagnrýni 
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á það sjálft, kerfið sem það notaði eða nálganir sem það beitti á hlutina. Ef það vinnur 

með breytingunum er það eins og að viðurkenna að það hafi áður hugsað og gert 

hlutina rangt. Finnist fólki sem á það sé ráðist á þennan hátt, er það líklegt til þess að 

eyða orku í að reyna að viðhalda óbreyttu ástandi frekar en að láta af hendi rakna við 

að byggja upp nýtt skipulag (Kotter og Schlesinger, 2008; Marks, 2003). Það verður 

skortur á þátttöku starfsfólks og ef það fær ekki að taka þátt í innleiðingu breytinganna 

og framkvæmd þeirra er líklegt að það taki breytingum ekki opnum örmum. Fólk 

verður að upplifa að það skiptir máli og séu þátttakendur í breytingunum (Eyþór 

Eðvarðsson, 2003). Þeir sem taka þátt, eru jákvæðir og líkar breytingarnar munu starfa 

áfram. Þeim sem líður óþægilega í nýju og breyttu vinnuumhverfi eru þeir sem 

yfirgefa fyrirtækið, oftast eru það stjórnendur sem hafa tækifæri annarsstaðar (Nadler, 

1998). 

 

5. 3. 2 Að koma í veg fyrir andstöðu við breytingar 

 

Til að stjórnendur komi breytingum í framkvæmd á árangursríkan hátt er skilyrði að 

þeir dragi fram skilning og aðstoð starfsmanna og takist á við andstöðu sem getur 

myndast (Eyþór Eðvarðsson, 2003; Kreitner, 2001). Stjórnendur verða að hafa opin 

augu fyrir því á hvaða formi andstaða getur myndast og hafa í huga helstu ástæður 

þess að fólk veitir mótstöðu (Kotter og Schlesinger, 2008). Algengasta leiðin til þess 

að yfirvinna mótstöðu og draga úr ótta starfsfólks er að tryggja gott upplýsingaflæði, 

tjáskipti og þátttöku starfsmanna í ferlinu frá upphafi. Lærdómur og góð samskipti eru 

lykilatriðið. Stjórnendur geta sett á laggirnar fræðslustarf, námskeið, starfsþjálfun, 

vinnufundi, starfsmannafundi, viðtöl við einstaklinga og lagt til minnisblöð, skýrslur 

og fleira sem stuðlað getur að bættu og breyttu atferli og draga að sama skapi úr 

andstöðu starfsfólks (Eyþór Eðvarðsson, 2003; Kotter og Schlesinger, 2008; Kreitner, 

2001; Þorkell Sigurlaugsson, 1996). Stjórnendur verða að deila hugmyndum og færa 

rök fyrir eðli breytinganna, þeir verða að tilgreina þann ávinning sem starfsfólk hefur 

af breytingunum og gefa fólki tækifæri til þess að aðlagast nýjum og breyttum háttum. 

Mikilvægt fyrir stjórnendur er að láta starfsfólk koma sjálft að breytingunum með 

einhverju móti og leyfa því að vera þátttakendur í hönnun og innleiðingu 

breytinganna. Einnig er mikilvægt að veita starfsfólki hvatningu. Það má gera til 

dæmis með því að halda uppi kennslu til nýrrar hæfni, hlusta og veita andlegan 
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stuðning, brosa, hrósa, sýna fram á hvað gengur vel, sýna þakklæti og jákvæðni í garð 

starfsfólks, gefa starfsfólki frí eftir annasama törn og halda upp á árangurinn á 

einhvern hátt (Eyþór Eðvarðsson, 2003; Kotter og Schlesinger, 2008).  
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6 Breyting á fyrirtækjamenningu 

 

Fyrirtækjamenning er flókið fyrirbæri sem samanstendur af trú, skoðunum, vænt-

ingum, hugmyndum, gildum, viðhorfum og hegðun fólks innan skipulagsheildar og 

þróast yfir tíma (Hellriegel og Slocum, 2004; Kreitner, 2001; Trice og Beyer, 1993). 

Fyrirtækjamenning felur í sér ákveðin samskipti, ákveðnar reglur eða venjur sem að 

starfsfólk innan fyrirtækis tileinkar sér og getur myndað ákveðið loftslag eða starfs-

anda innan skipulagsheildarinnar. Þetta eru ákveðnar leikreglur til þess að öllum komi 

vel saman og hvernig hlutirnir eru í raun gerðir (Hellriegel og Slocum, 2004). Segja 

má að fyrirtækjamenning sé einskonar félagslegt lím sem að límir saman skipulags-

heildina og einstaklingana innan hennar (Kreitner, 2001). 

Fyrirtækjamenning breytist ekki á einni nóttu. Stærsta áskorunin er að fá 

starfsfólk til þess að deila þekkingu sinni í stað þess að liggja á henni og því þarf að 

breyta viðhorfi og hegðun fólks (Awad og Ghaziri, 2004). Með breytingu á fyrirtækja-

menningu er átt við þær breytingar sem verða á gildum, viðhorfum, væntingum, 

hugmyndum, trú, getu og hegðun starfsfólks. Breytingar á menningu lúta undir þær 

breytingar sem verða á hugsunarhætti starfsmanna, það er breytingar sem verða í huga 

fólks frekar en tæknilegar breytingar, breytingar á skipulagi eða vörum fyrirtækisins 

(Daft, 2001).  

Segja má að fyrirtækjamenning breytist líkt og persónleiki einstaklings 

breytist, en það er ekki auðveld breyting. Það er sérstaklega erfitt að breyta því sem 

felur í sér langar og djúpar rætur. Varanlegur árangur fyrirtækjamenningar í sí-

breytilegu umhverfi krefst sveigjanleika og aðlögunarhæfni ásamt því að skipulags-

heildin sé móttækileg og opin fyrir breytingum. Grundvallarbreytingu er hægt að ná 

fram og er það nauðsynlegt til að fyrirtæki lifi af, virki núverandi menning ekki 

(Kello, 2011).  

Hellriegel og Slocum (2004, bls. 386) tala um nokkra eftirfarandi þætti sem 

eru mikilvægir til þess að ná fram árangurríkum breytingum í fyrirtækjamenningu. Í 

fyrsta lagi verður að ríkja skilningur á eldri menningu til þess að ný menning geti 

þróast. Í öðru lagi er mikilvægt að skapa vettvang fyrir starfsfólk og teymi til þess að 

koma nýjum hugmyndum á framfæri sem stuðla að bættri menningu. Í þriðja lagi þarf 

að koma auga á skilvirka hópa innan skipulagsheildarinnar og nota þá sem fyrirmynd 



 53 

sem aðrir starfsmenn geta lært af. Í fjórða lagi þarf að finna leiðir til að hjálpa 

starfsfólki og teymum að vinna störf sín á betri og árangursríkari hátt. Í fimmta lagi 

verður að innleiða nýja sýn til þess að leiðbeina fólki í rétta átt að breytingunum. Að 

lokum er mikilvægt að gera sér grein fyrir að innleiðing og breyting á fyrirtækja-

menningu getur tekið langan tíma, jafnvel 5-10 ár. 
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7 Árangursríkar breytingar, hvað þarf til? 

 

Flækjustigið í heiminum fer vaxandi og hraðar breytingar eru ein af helstu áskorunum 

nútíma skipulagsheilda. Fyrirtæki þurfa stöðugt að aðlagast og breytast í síbreytilegu 

og óstöðugu umhverfi. Árangursríkar breytingar verða eingöngu þegar starfsmenn eru 

viljugir til þess að helga tíma sínum og orku sem þarf til þess að ná nýjum 

markmiðum. Jafnframt þurfa þeir að varast og geta tekist á við streitu, álag og þeim 

erfiðleikum sem breytingunum fylgir (Daft, 2001). Skipulag, mat og innleiðing 

árangursríkra breytinga fer eftir samsetningu á stjórnunarteyminu og gæðum þess. Í 

hröðu og síbreytilegu umhverfi veltur árangur breytinga á getu stjórnendateymisins til 

þess að greiða fyrir breytingaferlinu á móttækilegan, skilvirkan og framsækin hátt 

(Paton og McCalman, 2008). 

Stjórnendur geta bætt möguleikann á árangursríkum breytingum við 

innleiðingu breytinga. Samkvæmt Kotter og Schlesinger (2008, bls. 139) verða 

stjórnendur í fyrsta lagi að greina núverandi ástand, vandamál og þá krafta sem 

líklegir eru til þess að skapa vandamálin. Skoða þarf vandlega hvort vandamálin séu 

aðkallandi, hvort hægt sé að forðast þau eða hvaða breytinga er þörf til þess að leysa 

úr þeim. Í öðru lagi verður að greina og stýra þeim þáttum sem tengjast þörfinni fyrir 

breytingar. Greiningin felst í því að finna þá aðila sem hugsanlega geta veitt mótstöðu 

við breytingarnar, af hverju þeir munu gera það og hversu öflug andstaðan getur orðið. 

Einnig þarf að kortleggja hverjir búa yfir þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru til 

þess að innleiða breytingarnar, hvaða aðilar eru nauðsynlegir til þess að koma á fót 

breytingunum, hverjir eru fylgjendur breytinganna og þá þætti sem snúa að trausti, 

valdi, gagnkvæmum áhrifum og svo framvegis. Í þriðja lagi verður að velja breytinga-

áætlun eða stefnumörkun sem áætlar tíma, framkvæmd, stærð og þátttöku starfs-

manna. Það þarf að velja ákveðna aðferð til þess að nota með einstaklingum og hópum 

og verður sú aðferð að vera mótsagnalaus. Í fjórða lagi verður að vera eftirfylgni með 

innleiðingarferlinu til þess að koma auga á óvæntar uppákomur því það geta alltaf 

komið upp einhver vandamál á leiðinni (Kotter og Schlesinger, 2008). 

Samkvæmt Daft (2001) verða stjórnendur að tileinka sér og sjá til þess að 

ákveðnir þættir séu innleiddir í skipulagsheild til þess að ná fram árangursríkum 

breytingum. Á mynd 8 má sjá skipulagsheild og áhrifaþætti í ytra umhverfi hennar 
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sem hafa áhrif á hugmyndir og þarfir skipulagsheildarinnar. Til þess að ná fram 

árangursríkum breytingum verður skipulagsheild að búa yfir fimm þáttum sem skipta 

höfuðmáli en þeir eru hugmyndir, þarfir, aðlögun, útfærsla og auðlindir. Vanti einn 

þessara þátta í skipulagsheildina mun breytingaferlið fara úrskeiðis. Daft (2001, bls. 

357-359) lýsir nánar þessum þáttum hér á eftir. 

 

 

Mynd 8 Grundvallarþættir sem stuðla að árangursríkum breytingum (Daft, 2001, bls. 358) 

 

Í fyrsta lagi eru það hugmyndir (e. ideas) en ekkert fyrirtæki er samkeppnishæft án 

nýrra hugmynda. Ný hugmynd er ný leið til þess að gera hlutina öðruvísi og getur 

meðal annars verið ný vara eða þjónusta, nýjar stjórnunaraðferðir eða nýjar aðferðir 

innan fyrirtækisins. Í öðru lagi þarf þörfin (e. need) fyrir breytingunum að vera til 

staðar. Skynjun á þörf fyrir breytingar á sér stað þegar stjórnendur finna gap á milli 

frammistöðu og væntrar frammistöðu í fyrirtækinu. Stjórnendur vilja koma af stað 

breytingum og brýnt er að koma öðrum í skilning um mikilvægi breytinganna. Í þriðja 

lagi þarf að aðlagast breytingunum (e. adoption) en það á sér stað þegar að búið er að 

ákveða að fylgja eftir hugmyndinni um breytingarnar. Stjórnendur og starfsfólk verða 

að vera sammála um að styðja við breytingarnar. Í fjórða lagi þarf að útfæra hug-

myndina. Útfærslan (e. implementation) á sér stað þegar starfsfólk fer að tileinka sér 

nýja hugmynd, tækni eða hegðun. Þessi þáttur er sá mikilvægasti en jafnframt sá 

erfiðasti í breytingaferlinu því að þangað til að fólk fer að nota nýju hugmyndina eða 
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tæknina og tileinka sér hana þá hefur í raun engin breyting átt sér stað. Í síðasta lagi 

eru það auðlindirnar (e. resources), það er mannlegi þátturinn, orkan og virknin sem 

þarf til þess að koma breytingunum í gegn því breytingar gerast ekki að sjálfu sér. Á 

mynd 8 sést að þarfir og hugmyndir eru samhliða í ferlinu í byrjun breytingaferlisins. Í 

raun skiptir ekki máli hvor þátturinn, hugmynd eða þarfir, kemur á undan í þessu 

samhengi til þess að ná fram árangursríkum breytingum, en mjög mikilvægt er að 

framkvæma alla fimm þættina því annars mun eitthvað fara úrskeiðis (Daft, 2001). 

Mikilvægt er einnig og nauðsynlegt að skapa þá menningu í fyrirtækinu sem 

stendur fyrir traust og hollustu og styður við breytingar. Hugur og hjarta fólks verður 

að fylgja nýrri framtíðarsýn svo að einstaklingar taki breytingunum opnum örmum og 

séu tilbúnir að ganga í gegnum þær og fylgja þeim eftir. Starfsfólk verður að vera 

tilbúið til þess að stíga út fyrir þægindarammann og breyta því hvernig hlutirnir hafa 

áður verið gerðir (Kim og Mauborgne, 2005). 
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8 Rannsókn 

 

Til að skoða breytingaferli og stjórnun breytinga í stórum samrunum fyrirtækja og 

stofnana á Íslandi á árunum 2000 til 2008 var gerð athugun með því að ræða við fólk, 

sem kom að breytingaferlinu sjálfu og skipulagningu þess, og það spurt um ferlið og 

fleira sem við kemur breytingastjórnun. Þessi rannsóknaraðferð er eigindleg aðferð 

þar sem reynt er að draga ályktanir um veruleikann út frá þeim sjónarmiðum sem 

viðmælendur koma fram með. Aðferðin reynir á innsæi spyrjandans og mat á þeim 

gögnum sem til verða með viðtölum en felur ekki í sér tölfræðilegar mælingar eins og 

gjarnan er í megindlegum aðferðum. Þessi aðferð er að mörgu leyti erfið þar sem hún 

verður oft fyrir þeirri gagnrýni að niðurstöður séu ekki eins öruggar og í aðferðum 

sem byggjast á beinum mælingum. Það reynir því mikið á rannsakandann að vega og 

meta efniviðinn sem hann hefur í höndum og ná fram raunsæjum niðurstöðum.  

Markmiðið með viðtölunum í rannsókninni var að öðlast betri skilning á því 

breytingaferli sem stór fyrirtæki og stofnanir á Íslandi fara í gegnum við samruna. 

Einnig að kanna aðferðir og framkvæmd við stjórnun breytinga, ásamt því að greina 

muninn á þeim aðferðum sem gekk vel og aðferðum sem gengu síður í samrununum, 

út frá þekkingu og viðhorfi stjórnenda og sérfræðinga. 

  

8. 1 Rannsóknaraðferð 
 
Rannsóknaraðferðin byggir á þekkingu, skilningi og merkingu fólks, það er hvernig 

fólk upplifir og túlkar ákveðnar athafnir og aðstæður. Eigindleg aðferðarfræði er 

ákveðin tækni sem felur í sér túlkun rannsakanda. Rannsakandi reynir að skilja og 

skýra aðstæður fólks út frá sjónarmiði þess með því að fylgjast með því og/eða ræða 

við það. Með þessari aðferðafræði geta komið upp óvæntar hliðar viðfangsefnisins og 

því veit rannsakandinn ekki alltaf fyrirfram hvert rannsóknin leiðir. Oftast er úrtakið 

lítið og niðurstöður eru settar fram í skriflegu formi, oft með vísanir í dæmi um 

atburði eða orð (Björn Bergsson, 2002, bls. 39-40, 52). 

Eigindleg aðferðarfræði á rætur að rekja til fyrirbærafræði (e. phenomenology) 

sem byggir á sjónarhorni þátttakenda um raunveruleikann og hvernig fólk upplifir og 

skynjar hann út frá tilfinningum og aðstæðum. Rannsakandi setur sig í spor viðmæl-
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anda og reynir að öðlast hliðstæða mynd af lífi fólks og skilning á aðstæðum þess, það 

er hann reynir að lýsa atburðum, aðstæðum, hugmyndum og viðhorfum eins 

nákvæmlega og kostur er (Taylor og Bogdan, 1998, bls. 7-8). Gögnin sem unnið er 

með í eigindlegri aðferðafræði flokkast undir að vera „mjúk“ (e. soft). Þessi gögn lýsa 

til dæmis samtölum, fólki og stöðum þar sem rannsakandi reynir að skilja stöðu og 

bakgrunn þátttakenda, bæði meðan á rannsókn stendur og við greiningu og túlkun á 

gögnunum (Bogdan og Biklen, 1982). Mikilvægt er að rannsakandi búi yfir færni og 

þekkingu og sé þar af leiðandi nákvæmur við notkun rannsóknaraðferðarinnar.  

Flokkun upplýsingaferlis eða rannsakanda byggist oft á grunduðum 

kenningum (e. grounded theories) (Taylor og Bogdan, 1998). Grundaðar kenningar 

eru notaðar til þess að mynda tilgátu eða kenningu, það er rökvísa samantekt af 

ákveðnu fyrirbæri sem snýr að ákveðnu ástandi. Þetta ástand er þegar einstaklingar 

framkvæma aðgerðir, hafa áhrif á eða taka þátt í ferli í tengslum við fyrirbærið. Til 

þess að rannsaka á hvaða hátt fólk hegðar sér eða viðbrögð þess við fyrirbærinu þarf 

rannsakandi að safna gögnum byggð á viðtölum, skoða aðstæður viðmælenda, tengja 

saman og flokka upplýsingar. Í kjölfarið út frá því býr rannsakandi til tilgátur 

(Creswell, 1998). Tilgátur eða kenningar eru því unnar upp úr gögnunum og þróast 

yfirleitt út frá ákveðnum áherslum þegar líður á rannsóknina (Taylor og Bogdan, 

1998).   

Djúpviðtöl (e. in-depth interviewing) er eigindleg rannsóknaraðferð. Þessi 

aðferð gefur þátttakendum möguleika á að tjá sig á eigin forsendum. Í upphafi hefur 

rannsakandi oft lagt upp með spurningarlista sem samanstendur af opnum spurningum 

sem síðan breytast á milli viðtala og verða því meira viðmið en rannsóknartæki. Með 

þessu móti fá þátttakendur að tjá sig um það sem skiptir máli og rannsakandi fylgir 

eftir með spurningum ef þurfa þykir. Þetta gerir það oft að verkum að í slíkum 

viðtölum eru dregnar fram upplýsingar sem rannsakandi hafði ekki séð fyrir (Björn 

Bergsson, 2002, bls. 41-42). 

  

8. 2 Viðtalsaðferð 
 
Djúpviðtöl voru tekin við tíu stjórnendur og sérfræðinga sem unnið hafa að 

breytingaferli í stórum samrunum fyrirtækja og stofnana á Íslandi. Viðtölin fóru flest 

fram í maí mánuði árið 2008 og tvö viðtöl fóru fram í júlí sama ár. Hvert viðtal tók 
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hátt í klukkustund. Viðtalið fór þannig fram að spurt var út frá ákveðnum 

spurningarramma (sjá viðauka 1) og voru allar spurningarnar tiltölulega opnar. Hver 

viðmælandi var spurður um það sama og hinir með samskonar hætti. Viðtölin voru öll 

tekin upp á stafrænt upptökutæki. Það er alltaf álitamál hve áreiðanlegar niðurstöður 

eru sem byggðar eru á viðtölum eins og þessum. Spurningar hljóta að vakna um hve 

raunsætt mat viðmælandanna er og hve vel það endurspeglar þann veruleika sem 

skoða á. Við mat og úrvinnslu á því sem fram kom í viðtölunum var að verulegu leyti 

gengið út frá því að vel mætti treysta því sem fram kom að hálfu svarenda og 

grundvalla niðurstöður á því. Með þessari aðferð eiga að fást sterkar vísbendingar um 

þann veruleika sem verið er að athuga en fyrirvari er hafður á því að ekki má alhæfa 

um of út frá þessari athugun. 

 

8. 3 Val á þátttakendum 
 
Þátttakendur voru valdir með markvissri nálgun þar sem leitast var eftir að finna 

viðmælendur sem starfað höfðu við samruna í viðkomandi fyrirtækjum og stofnun 

sem tekin eru fyrir í rannsókninni. Einnig voru aðrir aðilar sem komu með ábendingar 

um viðmælendur sem unnu við eða höfðu þekkingu á samrunaferlinu í tengslum við 

rannsóknina. Ákveðið var að taka viðtöl við tvo aðila sem tengdust sama fyrirtæki eða 

stofnun til þess að fá mismunandi upplifun og sýn einstaklinga á sama atburðinn.  

Til að ná sambandi við þátttakendur hafði rannsakandi upp á netfangi 

viðkomandi aðila og sendi þeim tölvupóst sem innihélt lýsingu á rannsókninni og 

beiðni um þátttöku viðkomandi aðila í rannsókninni (sjá viðauka 2). Í kjölfarið fóru 

fram tölvupóstsamskipti eða tölvupósti fylgt eftir með símtali. Í flest öllum tilfellum 

fóru viðtöl fram á skrifstofu eða í fundarherbergi á núverandi vinnustað viðkomandi 

þátttakanda. Eitt viðtal fór hins vegar fram á kaffihúsi. Áður en viðtöl fóru fram var 

viðmælendum kynnt efni rannsóknarinnar betur og þeir upplýstir um að trúnaðar og 

nafnleyndar þátttakanda yrði gætt. Einnig var leyfi þátttakenda fengið fyrir því að 

viðtalið yrði tekið upp. Þátttakendum var kynnt að þeim væri frjálst að svara 

spurningum eða sleppa þeim, þætti þeim efnið of viðkvæmt til þess að setja fram í 

viðtalinu. Viðtölin tóku samtals 510 mínútur eða 8,5 klukkutíma eða á bilinu 40 

mínútur upp í 65 mínútur. Allir þátttakendur voru spurðir í viðtalinu út frá ákveðnum 
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spurningarramma (sjá viðauka 1) og einnig var spurt nánar út í einstaka þætti sem 

viðmælendur sjálfir fóru út í að ræða um.  

Eins og áður segir voru þátttakendurnir tíu talsins, það er sjö konur sem voru 

70%  úrtaksins og þrír karlar eða 30%. Öll voru á aldursbilinu 30 ára til 55 ára. Allir 

viðmælendur eru með háskólapróf og flestir með svipaða framhaldsmenntun. Allir 

hafa tiltölulega mikla reynslu og þekkingu á stjórnun breytinga og því ferli sem 

skipulagsheildir fara í gegnum við samruna. Átta af viðmælendunum voru stjórnendur 

hjá viðkomandi skipulagsheild í samrunanum og tveir sérfræðingar. Starfsaldur 

þátttakenda var mjög breytilegur hjá viðkomandi skipulagsheildum, allt frá 1 ári upp í 

20 ár. Flestir voru með starfsaldur í kringum 5-9 ár. Ákveðið var að nafnleynd á 

viðmælendum skyldi viðhöfð við úrvinnslu rannsóknarinnar og viðmælendur því 

skilgreindir með tilbúnum nöfnum sem rannsakandi gaf þeim. Hér á eftir er nánari 

útlisting á þátttakendum undir dulnefni og hvers konar fyrirtæki eða stofnun 

viðmælendur störfuðu hjá þegar þeir tóku þátt í breytingaferlinu.  

Fjármálafyrirtæki A: Hjá fjármálafyrirtæki A starfaði Birna Björnsdóttir, 36 

ára með framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun. Hún hafði starfað sem stjórnandi í 1 

og ½ ár hjá fyrirtækinu en hefur um 8 ára reynslu í faginu. Hjá sama fyrirtæki starfaði 

Erna Eiríksdóttir, 30 ára og háskólamenntuð á sviði viðskiptafræða. Hún starfaði sem 

sérfræðingur í sameiningaferlinu og hefur rúmlega 14 ára starfsaldur hjá fyrirtækinu.  

Fjármálafyrirtæki B: Hjá fjármálafyrirtæki B starfaði Arnar Arnórsson, 54 ára 

með framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun. Hann var stjórnandi í breytingaferlinu en 

starfsaldur hans hjá fyrirtækinu er 9 ár. Einnig starfaði þar Guðmundur Guðlaugsson 

sem stjórnandi, 40 ára með framhaldsmenntun í stjórnun. Starfsaldur hans eru 5 ár hjá 

fyrirtækinu. 

Fjármálafyrirtæki C: Hjá fjármálafyrirtæki C starfaði Jóhanna Jónsdóttir, 41 

árs með framhaldsmenntun á sviði alþjóða viðskipta. Hún var stjórnandi í breyt-

ingunum og er starfsaldur hennar um 6 ár hjá fyrirtækinu. Hjá fyrirtækinu starfaði 

einnig Kristín Kristjánsdóttir, 42 ára með framhaldsmenntun í stjórnun. Hún er með 6 

ára starfsaldur hjá fyrirtækinu og starfaði sem stjórnandi í breytingaferlinu. 

Þjónustufyrirtæki D: Hjá þjónustufyrirtæki D starfaði Fríða Friðgeirsdóttir, 34 

ára með framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun. Í breytingaferlinu starfaði hún sem 

sérfræðingur og er með 3 ára starfsaldur hjá fyrirtækinu. Einnig starfaði Lárus 

Leifsson hjá fyrirtækinu. Hann er 44 ára með háskólamenntun á sviði hagfræða. Hann 

starfaði sem stjórnandi í breytingaferlinu og hefur 20 ára starfsaldur hjá fyrirtækinu.  
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Stofnun E: Hjá stofnun E starfaði Gunnhildur Garðarsdóttir, 44 ára með 

framhaldsmenntun í opinberri stjórnsýslu. Hún starfaði sem stjórnandi í breytinga-

ferlinu og starfsaldur er 1 ár hjá stofnuninni. Einnig starfaði Hildur Hafliðadóttir hjá 

stofnun E, en hún er 41 árs með framhaldsmenntun í starfsmannastjórnun. Starfsaldur 

hennar hjá stofnuninni er 5 og ½ ár. 

 

8. 4 Skráning, greining og úrvinnsla gagna 
 
Viðtöl við þátttakendur voru öll tekin upp á stafrænt upptökutæki. Viðtölin voru síðan 

öll unnin hvert fyrir sig og gerðar voru vettvangsnótur fyrir öll viðtölin en vettvangs-

nóturnar telja samtals 203 vélritaðar blaðsíður. Hins vegar eru önnur  tengd gögn og 

greiningar ekki teknar inn í þennan fjölda. Skráning á vettvangsnótum fór fram 

fljótlega eftir viðtölin sjálf og athugasemdir rannasakanda skráðar. 

Að greina gögnin felst síðan í því að rannsakandi flokkar efni eftir ákveðnu 

þema með því að lýsa atburðum, kóða og skýra þá. Reynt er að greina og velja efnis-

flokka sem notaðir eru við úrvinnslu rannsóknarinnar og komast að niðurstöðu um 

tilgang atburða (Emerson, Fretz og Shaw, 1995; Strauss, 1997). Úrvinnsla á gögnum 

fór þannig fram að gögnin voru lesin margsinnis yfir til þess að fá innsýn í þau og í 

kjölfarið voru mynduð hugtök eða kóði yfir þá flokka sem komu fram í gögnunum. Til 

hliðsjónar var spurningaramminn fyrir viðtölin (sjá viðauka 1)  notaður til þess að 

finna efnisflokka eða þemu. Með því kóðar rannsakandi viðtölin og dregur saman það 

sem fram kemur í viðkomandi efnisflokka eða þemu. Með þessu öðlast rannsakandi 

dýpri skilning á aðstæðum og hægt er að bera saman ólíka reynslu fólks sem upplifir 

svipað ferli. Þeir efnisflokkar eða þemu sem ákveðið var að vinna útfrá við þessa 

rannsókn voru eftirfarandi: 1) Breytingaferli, 2) vinnuteymi, 3) aðferð við 

framkvæmd, 4) áhrifaríkar aðferðir, 5) aðferðir sem gengu síður, 6) upplifun 

starfsfólks og 7) fyrirtækjamenning.  

 

8. 5 Annmarkar á rannsókn 
 
Eins og fram hefur komið hér á undan þá er rannsókn þessi byggð á eigindlegri 

rannsóknaraðferð sem felur ekki í sér tölfræðilegar mælingar líkt og í megindlegum 

aðferðum heldur eru ályktanir dregnar út frá sjónarhorni viðmælenda. Rannsókninni er 
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ætlað að auka skilning á ákveðnu fyrirbæri við ákveðnar aðstæður og með þessari 

aðferð ættu að fást sterkar vísbendingar um þann veruleika sem verið er að athuga. 

Það er alltaf álitamál hve áreiðanlegar niðurstöður eru sem byggðar eru á viðtölum 

eins og þessum og því er fyrirvari hafður á því að ekki má alhæfa um of út frá þessari 

athugun. Við rannsóknina var ákveðið að nota einungis viðtöl við einstaklinga. 

Mögulega hefði verið hægt að nota aðrar og fleiri aðferðir við rannsókn á efninu til 

þess að auka réttmæti rannsóknarinnar, en slíkt kom ekki til að þessu sinni.  

Viðtölin eru öll tekin á tímabilinu maí til júlí árið 2008, rétt fyrir efnahags-

hrunið sem varð í október sama ár á Íslandi. Í kjölfar efnahagshrunsins hafa aðstæður 

á Íslandi breyst mikið og haft gríðarleg áhrif á íslensku þjóðina og samfélagið allt. 

Rannsakandi þurfti því að vera vel á varðbergi gagnvart áhrifum sem hann hefur orðið 

fyrir í kjölfar efnahagshrunsins í túlkun sinni á viðhorfum og reynslu þátttakenda fyrir 

hrun. Við úrvinnslu rannsóknar er mikilvægt að rannsakandi bægi frá sér eigin 

viðhorfum og gæti hlutleysi og ítrustu varfærni í framsetningu á niðurstöðum. Með 

því að greina mikilvægi gagna með hlutlausum hætti skapast trúverðugleiki á 

rannsókninni þar sem niðurstöður eru túlkaðar og rökstuddar með þeim hætti að eigin 

viðhorf rannsakanda hafi ekki áhrif á útkomuna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Það 

reynir því mikið á rannsakandann að vega og meta þann efnivið sem hann hefur í 

höndunum og ná fram raunsæjum niðurstöðum. 
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9 Niðurstöður rannsóknar 

 
Hér verður rætt hvað fram kom í viðtölum við þátttakendur og helstu samantekt 

efnisþátta. Síðan eru skoðuð ýmis önnur forvitnileg atriði sem fram komu og hafa 

gildi í þessari umræðu hér um stjórnun breytinga við samruna í stórum fyrirtækjum og 

stofnunum. Rannsóknarspurningarnar eru:  

 

1. Hvaða aðferðir eru stærri fyrirtæki og stofnanir að nota í breytingum við 

samruna eða yfirtökur?  

2. Hvernig er breytingaferlinu háttað og framkvæmd þess?  

 

9. 1 Aðdragandi að breytingum og ástæður samruna 
 
Þegar skipulagsheildir fara í samruna eða yfirtökur geta verið margar ástæður sem þar 

liggja að baki og markmiðið er oft á tíðum að auka styrk þeirra. Viðhorf viðmælenda 

til breytinga og þeirra samruna sem þeir gengu í gegnum voru svipuð hjá flestum 

þátttakendum. Flestir viðmælendur töldu að samrunarnir og breytingaferlið í kringum 

þá væru mikilvægt skref í stækkun, eflingu og þróun fyrirtækisins eða stofnunarinnar 

sem þeir störfuðu hjá. 

Hjá fjármálafyrirtækjunum þremur voru viðmælendur á mjög svipuðu máli um 

aðdraganda breytinganna á sínum vinnustað og eðli þeirra. Í fjármálaheiminum eru 

samrunar og yfirtökur tiltölulega algengt fyrirbæri. Á þessum tíma hafði fjármála-

umhverfi og markaðir verið að þróast hratt og mikið. Birna segir að fyrirtækið hafi 

ekki átt neinn séns í samkeppninni og að sameiningar og kaup á rekstri var liður í því 

að stækka fyrirtækið, auka eigið fé og efnahag þannig að það gæti tekið þátt í stærri 

verkefnum. Hún segir:  

 

Þegar kúnnarnir uxu og fyrirtækjunum fór að ganga vel sem 
voru í viðskiptum, [...], að þá réðum við ekki við að fylgja 
stærri verkefnum. En núna er sem sagt fyrirtækið orðið það 
stórt að það er í rauninni ekkert fyrirtæki á Íslandi orðið of 
stórt fyrir okkur, þannig að við getum fylgt þeim öllum eftir.  
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Erna tekur í sama streng og Birna um að það hafi þurft að auka hagræði í endur-

fjármögnun og í rekstri fyrirtækjanna tveggja sem sameinuðust. Farið hefði verið í 

ákveðna vinnu um að skoða hvað þyrfti til þess að verða sterkari á markaði.  

Skoðun Guðmundar er sú að þegar að fyrirtæki vill ná fram einhverri 

hagræðingu í samruna eða yfirtöku að þá þurfi að koma að því tvö ólík fyrirtæki með 

mismunandi starfsemi. Hann telur að það gerist hjá mörgum fyrirtækjum að menn viti 

í raun ekkert af hverju þeir eru að kaupa eitthvert fyrirtæki og þeir bara kaupa 

fyrirtæki af því að aðrir eru að kaupa fyrirtæki. Fyrirtæki verða því að hafa ákveðinn 

tilgang með sameiningunni og markmið um hverju eigi að breyta. Um samruna hjá 

fyrirtækinu sem hann starfaði hjá segir hann að tilgangurinn hafi einkum verið til þess 

að stækka skipulagsheildina og að geta fylgt eftir viðskiptavinum. Leitast hafi verið 

eftir ódýrum aðgangi að fjármagni og helsta ástæðan er sú að fyrirtækið verður að hafa 

getu og fjárhagslega burði til að geta unnið með viðskiptavinum sem eru einnig að 

stækka. Guðmundur segir: 

 

Þetta eru skýr strategísk markmið og þess vegna þurfum við að 
stækka. [...]. Ástæðan fyrir því að við erum að stækka er að 
það er ódýrara fjármagn, innkoma er dreifðari, þú eykur þá 
rekstraröryggi og svo að fylgja eftir kúnnunum. 

 

Varðandi aðdragandann að breytingum er Kristín á sama máli og Birna og Erna. Hún 

segir hugmyndafræðina að baki samrunans hafi verið breytingar á fjármálamarkaði. 

Allskonar vangaveltur hefðu verið um sameiningar í talsverðan tíma víðsvegar á 

fjármálamarkaðnum og það var svo mikið að gerast á þessum tíma. Hún segir nánar:  

 

Og þetta var bara mjög hagsætt fyrir alla aðila. [...], kerfið í 
þessu var það að menn sáu ofsalega gott „fit”. [...]. Þetta var 
kallað samruni til sóknar. Markmiðið var sem sagt að gera 
sterkara og öflugra fyrirtæki sem varð á þeim tíma stærsta 
[fjármálafyrirtæki] á Íslandi.  

 

Um aðdraganda breytinganna sem urðu við samrunann og eðli þeirra segir Lárus: 

„Þetta var ekki samruni til hagræðingar heldur samruni til sóknar“. Með samrunanum 

var verið að efla og stækka fyrirtækið ásamt því að ná meiri breidd á markaðnum. 

Fríða segir að fyrirtækið hafi í rauninni verið til sölu og var selt. Og eigendur annars 

fyrirtækisins voru þeir aðilar sem keyptu hitt félagið.  
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Um sameiningu á opinberu stofnuninni skoðaði ráðuneytið, sem stofnanirnar 

féllu undir, hversu eftirsóknarvert það væri að sameina þessar tvær stofnanir. 

Starfsmenn og ráðamenn stofnananna tveggja voru settir í nefnd ásamt ráðuneytis-

stjóra. Frumvarp var lagt fram í kjölfarið og afgreitt á alþingi.  „Þar með var 

sameiningin komin í lög og ekkert sem gat breytt því að þau myndu sameinast“ segir 

Gunnhildur og heldur áfram: 

 

Annars vegar er þetta hugmynd sem kom upp hjá fyrrverandi 
stjórnanda varðandi samvinnu [...]  og eiginlega ósk hans við 
ráðuneytið að sameinast. [...] þannig að þetta er svona ákveðið 
og svo er þetta ákveðið í lögum að sameinast. 

 

Hildur kemst að sama máli og Gunnhildur og hefur svipaðar skoðanir á aðdraganda 

breytinganna hjá stofnuninni. Breytingarnar voru til þess fallnar að stækka einingar í 

skipulagsheildinni og með sameiningu þessara tveggja stofnana var ætlunin að efla 

stofnunina og stoðþjónustu við hana. 

 

9. 2 Ferli og framkvæmd 
 
Hjá öllum fyrirtækjunum og einnig stofnuninni var lagt upp með einhvers konar 

áætlun í upphafi og ýmis vinnuteymi stofnuð í tengslum við samrunann. Á einum 

vinnustað var skipaður sérstakur breytingastjóri í samrunaferlinu og á tveimur 

vinnustöðum var notast við verkefnastjóra í ferlinu. Upphafsvinnan við sam-

einingarnar og vinnan í breytingaferlinu sjálfu var mjög áþekk á flestum vinnustöðum. 

Ferlið var einnig að mörgu leyti líkt unnið á milli allra vinnustaðanna þó svo að 

samsetning hópa hafi verið mismunandi og aðferðir ekki þær sömu. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig staðið hefði verið að breytingaferlinu 

lýstu allir viðmælendur ferlinu á þann veg að í upphafi var stofnaður stýrihópur sem 

samanstóð af þröngum hópi stjórnenda og/eða einhvers konar sameiningarteymi í 

kringum stýrihópinn. Megin hlutverk stýrihópsins var að vinna að stefnumótun, taka 

ákvarðanir um hvað ætti að gera og hvernig í kjölfar sameiningarinnar. Þrír 

viðmælendur lýsa stýrihópnum á þann hátt að hópurinn hafi verið skipaður af æðstu 

stjórnendum, fulltrúum sviða og forstjórum beggja sameinuðu fyrirtækjanna og vann 

stýrihópurinn að skipulagsbreytingum. Einn viðmælandi segir stýrihópinn hafa staðið 
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af stjórnendum og starfsfólki frá hvorum vinnustað um sig ásamt verkefnastjóra. Fríða 

lýsir stýrihópnum á eftirfarandi hátt:  

 

Hópur var settur saman sem voru aðallega í framkvæmda-
stjórar ásamt einhverjum nokkrum öðrum stjórnendum sem 
voru að vinna að svona stefnumótunarvinnu og koma með 
hugmyndir um það sem svona hugsanlega gæti orðið. [...] 
hópur sem vann verkefni og kom með sína sýn á nýtt fyrirtæki 
eða hvernig væri hægt að „fúnkera“ þessi fyrirtæki saman. 

 

Hlutverki stýrihópsins er lýst af Jóhönnu á þann veg að hann fór í gegnum öll megin 

atriðin er vörðuðu samrunann, mótun grunn framtíðarsýnar og sameiginlegra gilda nýs 

fyrirtækis.  

Stýrihópur sem saman stendur af æðstu stjórnendum í breytingaferli hefur 

mikilvægu hlutverki að gegna í upphafi breytinga. Þetta er sá hópur sem skapar þá 

framtíðarsýn og stefnu sem sem stefnt er að í ferlinu ásamt því að taka mikilvægar 

ákvarðanir í gegnum breytingaferlið. Birna lýsir hlutverki stýrihópsins nánar þegar 

hann kemur fyrst saman, hvað ber að hafa í huga í upphafi ferlisins og ýmsa aðra þætti 

sem snerta verklag stýrihópsins. Hún segir:  

 

Þá kemur stýrihópur saman [og fer yfir þætti sem varða 
fyrirtækið sem á að sameina eða yfirtaka]: Hvernig er 
fyrirtækið, hvað vinna margir þar, hvernig er stjórnskipulagið, 
hvernig er skipuritið þeirra, hvernig verkefni eru þeir með og 
kortleggja aðeins fyrirtækið, þú veist, fólk í stöðurnar og 
störfin, stærðirnar og svo framvegis. Og átta sig á hvernig 
fyrirtækið getur runnið inn í okkar skipulag. Hvar verða 
samlegðaráhrif, hvar þurfum við að breyta og svo þegar búið 
er að kortleggja þetta allt saman að þá þarf að brjóta þetta 
svona upp í verkefni og flokka. 

 

Á einum vinnustað var stýrihópur æðstu stjórnenda og svo ákveðið sameiningarteymi 

sem hafði annað hlutverk en stýrihópurinn. Kristín lýsir sameiningarteyminu sem 

nokkurs konar bili á milli stjórnenda og forstjóra. Í sameiningarteyminu voru ákveðnir 

stjórnendur og starfsmenn skipaðir. Sameiningarteymið hafði það hlutverk að 

framfylgja stefnunni sem sett var af stýrihópnum og selja starfsfólkinu breytingarnar 

þannig að hlutirnir væru framkvæmdir. Því var í raun ekki ætlað að segja 

framkvæmdastjórum hvað þeir ættu að gera heldur bar teymið ábyrgð á að þeir ynnu 

með í ferlinu eða eins og viðmælandi tekur sem dæmi: „Sameiningarteymið bar 
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ábyrgð, það sem sagt skipulagði ekki flutningana en [saminingarteymið] bar ábyrgð á 

því að flutningarnir yrðu skipulagðir“. 

 Á öðrum vinnustað var stýrihópurinn sem í voru æðstu stjórnendur og svo 

stjórnendateymi sem samanstóð af millistjórnendum. Einnig var ákveðinn breytinga-

stjóri í breytingaferlinu en hann vann með stýrihópnum og stjórnendateyminu og var 

nokkurs konar milliliður á milli þessara tveggja hópa. Breytingastjórinn starfaði með 

stýrihópnum og stjórnendateyminu við að innleiða breytingarnar. Lárus lýsir því að 

stýrihópurinn hafi staðið af framkvæmdastjórn og breytingastjóra sem ráðinn og 

skipaður var í fullt starf í sameiningaferlinu. Breytingastjórinn var ekki fenginn utan 

að heldur kom innan úr öðru sameinuðu fyrirtækjanna. Stjórnendateymið var síðan 

stofnað og tók við boltanum frá stýrihópnum. Stjórnendateymið hafði það hlutverk að 

leiða og móta sín svið ásamt því að móta hóp niður á deildastjóra stigið líka þar sem 

skipulagning á innri vinnu var framkvæmd.  

 Á tveimur vinnustöðum var skipaður verkefnastjóri yfir breytingaferlinu. 

Hlutverk verkefnastjóra var að halda utan um ferlið, stýra verki, skipa fólk í ákveðna 

vinnuhópa og halda utan um mál og tímaramma.  

 Að lokum var á öllum vinnustöðunum stofnaðir litlir hópar, vinnuteymi um 

ákveðin verkefni. Þessi teymi samanstóðu af fólki víðsvegar úr fyrirtækjunum og var 

hlutverk þeirra að leysa verkefni og koma með lausnir sem snéru að ákveðnum 

málefnum, svo sem húsnæðismál, upplýsingatækni, rekstrar- og tölvumál, markaðs-

mál, starfsmannamál og svo framvegis.  

 Ný stefna og markmið voru innleidd á öllum vinnustöðum og unnið með ný 

gildi skipulagsheildarinnar og framtíðarsýn. Annars konar vinnuteymi voru stofnuð til 

þess að vinna með þessa þætti og fleira sem snéru að starfsfólkinu og vinnustaðnum 

sjálfum í nýju sameinuðu fyrirtæki. Í þessum vinnuteymum voru saman komnir 

almennir starfsmenn og stjórnendur sem unnu hugmyndir í kringum þetta á 

svokölluðum starfsdegi. Á einum vinnustað voru settar upp sérstakar vinnustofur fyrir 

þessi teymi þar sem almennum starfsmönnum var skipt upp í hópa og þeir látnir vinna 

ákveðin verkefni og hugmyndir sem snéru að þeim sjálfum og nýjum vinnustað hjá 

nýju sameinuðu fyrirtæki.  
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9. 3 Aðferðir við framkvæmd 
 
Þegar farið er í sameiningu fyrirtækja eða stofnana fer ákveðin vinna af stað. Þá er 

ákveðið ferli sett í framkvæmd sem hefur upphaf og endi. Aðferðir sem notaðar eru 

við framkvæmd breytingaferlisins á vinnustöðum viðmælenda voru mismunandi. Á 

öllum vinnustöðum var notast við þekkingu og reynslu starfsfólks við breytingarnar. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um aðferð og hvort notast hefði verið við 

aðferðafræði á sviði breytingastjórnunar eða fræðimanna á því sviði svöruðu allir 

viðmælendur því á þann veg að slíkt hefði ekki verið gert með skipulögðum hætti eða 

einfaldlega svöruðu því neitandi. Örfáir bentu þó á ákveðna fræðimenn og 

aðferðafræði sem horft hefði verið til en hins vegar var ekki farið nákvæmlega eftir 

fræðunum skref fyrir skref í verki heldur frekar horft á þau sem viðmið á einhverjum 

stöðum í ferlinu. Varðandi utanaðkomandi ráðgjöf í ferlinu, þá vildu fæstir meina að 

notast hefði verið við utanaðkomandi ráðgjöf við breytingaferlið. Eftir einhvern 

umhugsunarfrest voru þó einhverjir þeirra sem sögðust hafa notið einhvers konar 

aðstoðar utanaðkomandi ráðgjafa er vörðuðu ýmis ákveðin málefni, helst þó við 

málefni sem lúta að starfsfólki og upplifun þess í breytingaferlinu.  

Varðandi aðferðafræðina segir Arnar að það hafi ekki verið þannig að það væri 

flett upp í ákveðnum fræðum til að sjá hvað ætti að gera en hins vegar voru notaðar 

aðferðir sem oft er notast við, það er myndaður stýrihópur og svo minni hópar um 

ákveðin málefni. Hann segir að ekki hafi verið notast við utanaðkomandi ráðgjafa í 

ferlinu sem varðaði aðferðafræðina, hvernig ætti að gera hlutina og þess háttar. Birna 

tekur í svipaðan streng og segir að ekki hafi meðvitað verið gengið út frá fræðunum: 

 

Það getur vel verið að einhver fræðimaður eða einhver kenning 
gangi út á það hvernig svo sem við höfum verið að vinna þetta. 
Þannig að það var aldrei meðvitað valinn einhver ákveðinn stíll 
eða þannig. Og það er í rauninni þess vegna svolítið nýtt að nota 
svolítið svona verkefnastjóra [...], en það er ekki meðvitað að velja 
eftir eða útfrá verkefnastjórnun og fræðunum. Nei, það hefur ekki 
verið gert. 

 

Erna talar um að horft hafi verið svolítið mikið í breytingastjórnun almennt og nýttir 

hafi verið utanaðkomandi ráðgjafar varðandi mannlega þáttinn í breytingaferlinu. Þeir 

hafi verið frá íslenskum ráðgjafastofum og voru með fyrirlestra fyrir starfsfólk um 

upplifun og líðan þess í breytingaferlinu. Mikilvægt er að hlúa að mannlega þættinum 
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í breytingum og notast var við ákveðin ferli frá þeim til að koma í veg fyrir óvissu í 

sameiningarferlinu. Þetta var ákveðið ferli sem snéri að tilfinningum og upplifun 

starfsfólks í breytingum.  

Varðandi aðferðir segir Lárus að hann geti ekki alveg sagt að notast hefði 

verið við einhverja ákveðna aðferðafræði eða fræðimenn í breytingaferlinu. „Þetta er 

náttúrulega svolítið sérstök aðferð hvernig við unnum þetta. Ég get ekki sagt að við 

séum að fara bara eftir, hvað heitir hann Kotter eða hvað hann heitir þarna“ segir 

hann. Í raun var því ekki verið að styðjast við ákveðinn fræðimann en hins vegar var 

dálítið horft til aðferðafræðinnar „Blue ocean strategy“ eftir Kim og Mauborgne en 

Lárus vill þó meina að sú aðferðafræði hafi ekki verið einföldið og notuð heldur 

frekar höfð til hliðsjónar á einhverjum stöðum í breytingaferlinu. Varðandi utanað-

komandi ráðgjafa í ferlinu þá voru aðilar úr háskólasamfélaginu og frá íslenskri 

ráðgjafastofu fengnir til þess að koma með sína sýn á stefnumótunina í upphafi. En 

Lárus telur að það sé mjög gott og nauðsynlegt að fá utanaðkomandi aðila til þess að 

fá þeirra sýn og fá þá með sér í lið.  

Á tveimur vinnustöðum kom sérstaklega vel fram hjá viðmælendum að margt 

af því sem þar var gert var byggt á reynslu stjórnenda eða starfsmanna sem farið höfðu 

í gegnum samruna áður. „Og þar var enginn að hugsa sérstaklega um nútíma-

breytingastjórnun, enda þá var hún ekki farin að koma til á þessum tíma“ segir 

Kristín. Hún vill þó meina að margt hafi þó verið gert sem myndi tilheyra nútíma 

breytingastjórnun, svo sem áætlunargerð, hópvinna  undir stjórn framkvæmdastjóra 

þar sem unnið var að því að skilgreina hvernig hlutirnir ættu að vinnast og hvað ætti 

að renna saman. Kristín segir: 

 

Það var engin aðferðarfræði, ekkert slíkt. Kjarninn í því sem 
við gerðum að það var mjög gott plan. Það var lagt upp með 
ákveðið plan og það var keyrt mjög hratt eftir því. [...] Núna, 
að þá eru til ráðgjafar sem segja og eru liggur við með svona 
skapalón, „þú gerir svona“. Það var ekkert svoleiðis sem við 
fórum eftir. Þetta var sem sagt bara reynsla og þekking þeirra 
starfsmanna sem að unnu saman. 

 

Jóhanna segir um aðferðafræðina að ekki hafi verið notast við einhverja aðferðarfræði 

markvisst svo hún vissi um. Allir stjórnendur hefðu í aðdragandanum fengið bókina 

„Managing Transition“ sem fjallaði um breytingar og hvaða afleiðingar þær gætu haft 

eftir William Bridges. Hún vissi hins vegar ekki hvernig þessi bók kom til en segir: 
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Það var svona ákveðin hugmyndafræði sem lá að baki. Það var 
meira byggt á reynslu og þá fór fólk að ræða saman og útfæra 
hlutina. [...] Ég held að þetta [ferli] var ekkert rosalega niður 
njörvað.  
 

Varðandi utanaðkomandi ráðgjafa segir Kristín að þeir hafi verið fengnir inn í 

ferlið til að halda utan um vinnuhópa og samræðuhópa, þar sem unnið var með 

hugmyndir og upplifun fólks. Þetta voru samræður um hvað fólk hlakkaði mest til og 

hvað fólk hafði mestar áhyggjur af. Jóhanna segir að þessir ráðgjafar hafi ekki verið 

með í upphafi heldur komu þeir inn í stefnumótunarvinnuna. Leitað var til erlendrar 

ráðgjafastofu sem kom með praktíska nálgun á innleiðinguna. „Þeir voru svona 

hlutlaus aðili sem bentu á það sem gert hafði verið áður og köstuðu upp nýjum 

möguleikum“ segir hún.  

Arnar talar um að mikil þekking hafi verið innan fyrirtækisins um samruna og 

yfirtökur og sérfræðingar um þau málefni hafi verið innanborðs þegar farið var í 

samrunann. Mikið hefði því verið notast við þekkingu starfsmanna og reynslu. 

„Þannig að það var svona líklegt, það voru svona ákveðnar líkur fyrir að við kynnum 

þetta sko“ segir hann. Guðmundur  er á svipuðu máli og Arnar og segir að í dag hafi 

menn nógu mikla þekkingu til þess að fara í gegnum samruna á þeirri reynslu og 

þekkingu starfsmanna sem þeir hafa öðlast undanfarin ár. Sjálfur hafi hann fengist við 

breytingar á ýmsum sviðum til langs tíma og í dag séu menn búnir að rannsaka 

breytingastjórnun í buff eins og hann orðar það sjálfur og segir áfram:  

 

Og hérna, ég held að menn viti alveg nóg um breytingafræði 
þú veist. Og við þurftum að raða þessu, hvernig best er að gera 
hlutina. Mín kenning er sú að við vitum alveg nóg. [...] Að gera 
þessa fáu hluti sem við kunnum sem eru alþekktir í staðinn 
fyrir að fara í ægilega flókna ferlavinnu og teikna þetta upp í 
einhver fín skema sem virka svo ekki. [...] Aðal atriðið er að 
vita hvar þú ætlar að enda, að þú sért ekki að taka skrefið í 
vitlausar áttir. Þannig að hvert skref sem þú tekur er þá mark 
að þessum lokaáfanga. [...] Ég held að við vitum nægilega 
mikið um breytingastjórnun til þess að framkvæma hana 
nægilega vel. 

 

Eins og fram kom í kafla 9. 2 ferli og framkvæmd, var á tveimur vinnustöðum 

notast við verkefnastjórnun þar sem verkefnastjóri hélt utan um ferli og tímamörk. 

Hlutverk verkefnastjórans er að vinna út frá verkefnaáætlun, að útdeila ábyrgð og 
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samræma þau verkefni sem eru í vinnslu. Verkefnastjórinn gerir síðan grein fyrir því 

hvernig ferlið er að ganga við stýrihópinn og stjórnendur á fundum eða með 

skýrslugerð og upplýsir um stöðu mála í öllum litlu hópunum. Birna lýsir fram-

kvæmdinni nánar á eftirfarandi hátt: 

 

Okkar aðferðarfræði hefur gengið út á það að það hefur verið 
byrjað á að greina verkefni í upphafi, svo er það brotið upp í 
einingar og svo er gerður ábyrgðaraðili á hverjum verk-
efnahóp, eða sem sagt hverjum anga verkefnisins eins og 
rekstri, mannauðsmálum og fleira. Það eru settir ábyrgðar-
aðilar og það eru settar dagssetningar. Svo bara verkefna-
stjórinn, hans hlutverk er kannski meira eins og já, verkstjóri, 
að halda þessu fólki að verki og að dagssetningar séu virtar. 

 

Gunnhildur segir um framkvæmdina á sínum vinnustað: 

 

Við höfum verið að nota verkefnastjórnun fyrst og fremst. Og 
hérna samráð, gagnsæi, það er stjórnað með þátttöku. Það er 
innbyggt í þetta ferli [...], lagt var upp með að það væri 
gagnsæi og allir vissu allt sem við værum að gera. [...]. Við 
erum með heimasíðu með öllum upplýsingum, allar funda-
gerðir, allt sem við höfum verið að gera í bæði verkefnis-
stjórnuninni og öllum hópum sem starfa með okkur. Við erum 
með fréttir þarna inni, öll gögn, skýrslur [...]. Þannig að við 
erum að nota þessar aðferðir. 

 

Í kafla 9. 2 ferli og framkvæmd var aðeins komið að því að á einum vinnustað 

var notast við breytingastjóra í ferlinu. Varðandi aðferðir við framkvæmdina á því, þá 

var hann ekki ráðinn inn sem nýr starfsmaður heldur kom innan úr öðru fyrirtækinu 

sem var sameinað. Hann var því skipaður breytingastjóri og var í fullu starfi við að 

vinna í þessu verkefni. Hlutverk hans var að leiða breytingarnar og það var hans 

verkefni sem hann sinnti í sínu daglega starfi. Lárus telur það rosalega mikilvægt að 

hafa breytingastjóra sem að heldur vinnunni á lofti og leiðir hana saman í ferlinu. 

Hann segir:  

 

Það þarf einhvern til að rýna allt sem er í gangi og fá þá 
yfirsýn yfir öll þau verkefni sem eru í gangi því þetta er það 
stórt og margir hópar. Þannig að það þarf þá að vera einhver 
einn sem er meðvitaður um allt í rauninni. Því annars gengur 
þetta ekkert upp. 
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Þegar kemur að samruna tveggja fyrirtækja eða stofnana er eðlilegt að 

samþætta þurfi ýmsa þætti er snúa að rekstri og starfsmannamálum. Upp geta komið 

ýmis vandamál í ferlinu sem tengjast ýmsum þáttum. Á öllum vinnustöðum voru 

stofnuð vinnuteymi sem höfðu ákveðnu hlutverki að gegna gagnvart skilgreindum 

verkefnum. Teymin unnu síðan að þessum verkefnum, hugmyndum og bestu lausnum 

um viðkomandi málefni. Myndaðir voru litlir hópar um ákveðin málefni, svo sem 

húsnæðismál, upplýsingatækni, rekstrar- og tölvumál, markaðsmál, starfsmannamál 

og svo framvegis. Kristín segir að þetta hafi verið vinnuhópar sem unnu að ákveðnum 

verkefnum, til dæmis hvernig ætti að samræma markaðsvísindi, hvernig átti að klára 

sameiningu upplýsingatækni og kerfa, ferli og gæðastjórnun og þess háttar. Fríða 

segir: 

 

Það voru vinnuhópar sem sáu um hin ýmsu mál sem komu að 
svona samruna. Það er til dæmis tölvumál, keyra saman 
tölvumál. Það var tæknihópur um símamál og annað. Það var 
hópur sem sá um húsnæðismál og fleiri hópar sem höfðu 
ákveðið hlutverk. 
 

Arnar lýsir þessum hópum enn frekar, til að mynda utan um húsnæðismál, 

starfsmannamál, varðandi einstök svið og að stóra málið í svona samruna væri annars 

vegar upplýsingatæknin og svo fjármálasvið, það sem snýr að reikningshaldi. Erna 

talar um að ferlinu hafi verið skipt upp í nokkrar víddir þar sem teymin unnu síðan 

undir ákveðinni vídd um þau málefni sem því tengdist. Hún segir: 

 

Við vorum með starfsmannavíddina og markaðsvíddina og 
tæknihlutann og fjármálahlutann og svo rekstrarhlutann. 
Þannig að við settum þetta upp í nokkrar víddir og náttúrlega 
mjög mikið af fólki sem kemur að samruna sem þessum. Þó að 
það kannski svona beri náttúrulega mest á sérfræðingum þegar 
í svona [teymisvinnu] er komið. 

 

 Hjá stofnuninni voru stofnaðir formlegir hópar sem skiluðu af sér skýrslu. Gunnhildur 

segir að hóparnir hafi þurft að finna lausnir á ýmsum málum: „Hvað þarf að gera, 

hvernig eru verkefnin, þarf að kortleggja verkefnin, hvað gerum við hér, hvað gerum 

við þar, hvar sjáum við snertifleti“ og svo komu hóparnir með tillögur að lausnum.  

Á fjórum vinnustöðum voru einnig stofnaðir hópar sem unnu með gildi og 

framtíðarsýn ásamt því að koma með hugmyndir um nýtt sameinað fyrirtæki. „Við 
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settum vinnuhópa þar sem við fengum fólk til að skilgreina, bíddu fyrir hvað stöndum 

við, hvar viljum við standa og fá fólk til að koma með sýn sína á það hvernig við 

ættum að vinna saman og það notuðum við síðan í stefnumótunina“ segir Jóhanna. 

Birna lýsir hópavinnunni á eftirfarandi hátt: 

 

Starfsmenn fóru í vinnusmiðju þar sem var hamrað á stefnu, 
framtíðarsýn og áhersluþáttum [...]. Það fóru allir starfsmenn í 
að stilla sig af eða „align themselves“, þannig að allir gætu 
gengið í takt, allir væru upplýstir um stefnuna, markmiðin og 
framtíðarsýnina og allir væru fyllilega meðvitaðir um sitt 
hlutverk í fyrirtækinu [...]. Og svo enduðu allir líka á að setja 
sér persónuleg markmið til að styðja við þessi markmið. 

 

Á öðrum vinnustað voru stofnaðar vinnustofur fyrir starfsfólk og var því frjálst 

að mæta og taka þátt í þeim. Þessar vinnustofur gengu út á það að hugsa um hvað 

þessi samruni væri raunverulega og hvað hann þýddi fyrir starfsfólk. Fríða lýsir 

hlutverki vinnustofanna á eftirfarandi hátt: 

 

Þar vann fólk saman með ákveðnar spurningar og kom fram 
með ákveðnar hugmyndir. Á þessum vinnustofum unnum við 
líka með svona hluti eins og hvað ber framtíðin í skauti sér, 
hvernig viljum við hafa nýtt fyrirtæki, hvað viljum við taka með 
okkur úr gamla félaginu, hvað viljum við búa til nýtt, hvernig 
sjáum við þetta svona fyrir okkur. Þar komu út alveg fullt af 
hugmyndum sem eru nýttar í dag frá starfsfólkinu og svona, þá 
fengum við þeirra sýn sem var bara rosa gott. 

 

Markmiðið með þessum vinnustofum var að fara yfir: „Bíddu, hvað þýðir þetta fyrir 

mig, hver eru tækifærin í þessum breytingum og hverjar eru ógnanir og hvað þarf ég 

að gera til þess að breyta mér í takt við breytingarnar sem framundan eru“ segir 

Lárus. Varðandi utanaðkomandi ráðgjafa, þá voru fengnir inn tveir ráðgjafar bæði úr 

háskólasamfélaginu og frá íslenskri ráðgjafastofu sérstaklega til þess að vinna með 

vinnustofurnar. Þeir voru í raun fengnir til að koma að ferlinu sem varðaði vinnu-

stofurnar þar sem hugmyndin var strax í upphafi að fá starfsfólkið með í þessa vinnu.  

 Við sameiningu fyrirtækjanna var í öllum tilvikum nafni fyrirtækisins breytt og 

í flestum tilfellum lógói þess, þar sem nýtt fyrirtæki steig dagsins ljós. Öll fyrirtækin 

fóru í gegnum nafnabreytingu og í því fólst markaðstengd vinna, bæði inn á við í 

fyrirtækinu og utan þess. Stofnunin hélt sama nafni, það er nafni hinnar ríkjandi 

stofnunar. 
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 Varðandi vinnu í kringum nafnabreytingu á fyrirtækinu segir Erna: „Það þurfti 

að fara í ákveðna ímyndavinnu og fleira til þess að finna nafnið [á fyrirtækið]“. 

Guðmundur talar um að nýtt nafn hafi verið tekið upp við samrunann og síðar í öðrum 

samrunum sem fyrirtækið fór í gegnum urðu til fleiri nafnabreytingar. Kristín segir að 

vinna við nýtt lógó hafi tekið töluverðan tíma og það hafi tekið á að komast að 

niðurstöðu þar sem um nokkur vörumerki var að ræða og kostnaður var mikill í 

kringum það. Fríða lýsir því að með nafnabreytingunni hafi hvílt mikil leynd í ferlinu. 

Það vissi í rauninni bara mjög lítill hópur fólks innan húss að það yrði nafnabreyting 

sem slík. Fólk vissi ekki hvort lógó fyrirtækisins yrði kastað, þannig að þessi partur 

var haldið leyndum fram á síðasta dag þangað til það var formlega tilkynnt öðru 

starfsfólki. Lárus talar um að mikið hafi verið skoðað hvaða nýtt nafn ætti að nota á 

sameinað fyrirtæki. Skoðað hefði verið að hafa óbreytt nafn áfram sem var á hinu 

ríkjandi fyrirtæki en ákveðið var að taka upp nýtt nafn og lógó. Ákveðið var að byggja 

upp nýtt vörumerki og „að við myndum byrja með hreint borð þar sem er þá 

sameinast undir nýjum merkjum sem sendir skýr skilaboð út á markaðinn, byggja upp 

nýja ímynd og áherslur, [...], skapa verðmætara fyrirtæki en einnig sterkari ímynd“ 

segir hann. 

 Nokkrir viðmælendur komu inn á mikilvægi áfangasigra, það er þegar ákveðin 

kaflaskil verða í breytingaferlinu. Þegar búið var að fara í gegnum helstu breytingar og 

á nokkrum vinnustöðum var komið nýtt nafn á nýtt fyrirtæki voru haldnir starfsdagar 

eða fögnuðir fyrir starfsfólk. Birna segir:  

 

Þegar nafnið var kynnt, þá var öllu starfsfólki og fjölskyldum 
boðið. Við leigðum bara sal [...] þar sem nafnið var kynnt. 
Okkur fannst mikilvægt að hafa fjölskylduna með sem fengu að 
taka þátt. Þá var farið yfir stefnu og framtíð fyrirtækisins, 
hverjir væru skilgreindir áhersluþættir í starfseminni.  

 

Kristín og Jóhanna koma inn á að haldnir hafi verið reglulegir starfsmannafundir á 

ákveðnum stöðum í breytingaferlinu. Kristín segir að reglulegar uppákomur voru 

haldnar þar sem reynt var að gera eitthvað skemmtilegt. Þegar sameiningin varð og 

nýtt nafn komið á fyrirtækið hafi verið haldin stór fögnuður fyrir starfsfólk. Kristín 

segir: 

En það voru ótal margir hlutir sem átti eftir að klára og ganga 
frá og sníða saman og láta renna saman. [...] svo var ferlið í 
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samrunanum og svona helstu þættir komnir [...]. Nú er þetta 
búið, nú ætlum við að hafa þetta ball. 

 

Arnar talar um að ákveðin kaflaskil hafi orðið eftir samrunann og fljótlega í kjölfarið 

hafi verið haldinn fundur með æðstu stjórnendum og starfsfólki. Forstjórinn sagði frá 

framtíðarsýn fyrirtækisins sem var mjög skýr og ákveðinn tónn var sleginn. 

Stjórnendur sögðu frá ákveðnum sviðum, hvað þeir væru að gera og hverju væri verið 

að breyta og svo framvegis. Þetta hafði mjög jákvæðar afleiðingar og síðan þá hefur 

starfsfólk árlega verið boðað á slíka fundi þar sem haldinn er starfsdagur fyrir allt 

starfsfólk fyrirtækisins á landinu. Guðmundur talar svipuðu máli um starfsdaginn og 

að breytingar séu orðin eðlilegur þáttur í fyrirtækinu. Þar að auki tíðkist svokallaðar 

vinnustaðaheimsóknir á starfsstöðvar þar sem stjórnendur og starfsmenn heimsækja 

skrifstofur og aðrar deildir fyrirtækisins til að fræðast um þau störf sem þar eru unnin. 

Áfangasigrar eru einnig mikilvægir í huga Guðmundar, hann segir:  

 

Svo leggjum við líka upp úr fagnaðarsigrum, skilurðu. Að við 
partýjum, hvernig svo sem partýið er. Partýið getur verið bara 
e-mail eða partýið getur verið að klappa einhverjum á bakið 
eða alvöru partý. Að fagna sigrum þegar eitthvað hefur tekist 
[...] og þegar breytingarnar eru búnar að fagna einhverjum 
árangri og sýna einhvern árangur. Þú fagnar náttúrlega ekki 
einhverju nema þú getir sýnt einhvern árangur. 
 

Lárus og Fríða lýsa því á svipaðan hátt að haldinn var starfsmannafundur í sal úti í bæ 

þar sem nýtt nafn og lógó fyrirtækisins var birt og kynnt starfsfólki. Í framhaldinu var 

haldið partý fyrir starfsmenn. Að auki hefur verið sett á laggirnar vinnustaða-

heimsóknir í fyrirtækinu þar sem stjórnendur fara í heimsóknir á starfsstöðvar 

fyrirtækisins og halda stutta starfsmannafundi. Þar er meðal annars hitt starfsfólk, 

spjallað við það, farið yfir gildi fyrirtækisins og fengin endurgjöf frá þeim til þess að 

meta hvort hægt sé að gera hlutina ennþá betri. 
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9. 4 Fyrirtækjamenning og andstaða starfsmanna í breytingum 

  
Mikilvægt er að huga að fyrirtækjamenningu í breytingaferlinu. Segja má að menning 

móti nýtt sameinað fyrirtæki. Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi 

fyrirtækjamenningar í breytingaferlinu, þróun hennar, það er hvort og hvernig hún 

hefði breyst í kjölfar sameiningar. Hjá öllum viðmælendum á fjórum vinnustöðum af 

fimm kom fram að fyrirtækjamenning hefði breyst í kjölfar sameiningarinnar. Hjá 

flestum viðmælendum kom fram að ný fyrirtækjamenning hefði í raun verið innleidd í 

breytingaferlinu en nokkrir sögðu hins vegar að fyrirtækjamenningin hefði breyst í 

kjölfarið á sameiningunni frekar en að hafa verið markvisst innleidd. Hjá opinberu 

stofnuninni töldu viðmælendur fyrirtækjamenninguna ekki hafa breyst við samrunann. 

Fyrirtækjamenning var því ýmist þróuð eða slípuð til og í öllum tilvikum leit ný 

fyrirtækjamenning ljós hjá nýju sameinuðu fyrirtæki. Hjá sameinuðum stofnunum hins 

opinbera hafði fyrirtækjamenningin hins vegar ekki breyst mikið í kjölfar 

sameiningarinnar og var menning stærri stofnunarinnar áfram hin ríkjandi menning 

nýrrar stofnunar. 

Varðandi fyrirtækjamenningu segir Erna að önnur menningin hafi ekki orðið 

meira ríkjandi en hin heldur hafi verið unnið í fyrirtækjamenningunni og búin til ný. 

Birna tekur í svipaðan streng og lýsir hvernig fyrirtækjamenning þróaðist í að verða 

árangursdrifnari þar sem markmiðið með sameiningunni var að búa til öflugri einingu 

sem stæði sig betur í samkeppninni. Hamrað var á því að allir starfsmenn þyrftu að 

tileinka sér hugsunina að ná árangri. Fólk hafi orðið metnaðarfyllra og minnimáttar-

kenndin gagnvart öðrum fyrirtækjum hafi minnkað. Hún lýsir því nánar:   

 

Menningin er kannski að fara frá því að þetta voru nokkrar 
litlar einingar, ofsalega heimilislegar, dúllulegar, krúttlegar 
einingar, þar sem tempóið var ofsalega hægt yfir í að tempóið 
er miklu hraðara, bara miklu meiri samkeppni. Hraði og fólk, 
það þurfa allir að vera að hlaupa. [...]. Við erum farin að 
hugsa stærra, við erum ekki lengur lítið krúttilegt fyrirtæki. Við 
erum bara orðið stórt og alvöru fyrirtæki og farin að hugsa 
stórt. 
  

Arnar kemur inn á að það sem breyst hafi í fyrirtækjamenningunni hafi helst verið að 

hlutirnir fóru að ganga hægar fyrir sig þar sem skipuritið stækkaði talsvert og varð 
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dýpra. Reynt var að halda uppi þeirri menningu sem viðgengst hafði í öðru fyrirtækinu 

og var það sú menning sem var innleidd í raun og veru. Guðmundur lýsir þróun á 

fyrirtækjamenningunni á þann veg að um var að ræða lítið ungt fyrirtæki þar sem 

tíðkaðist mikill hraði og hins vegar allt annað og miklu stærra fyrirtæki. Ákveðið var 

að láta ekki aðra hvora menninguna verða ráðandi heldur var búin til ný menning fyrir 

nýtt fyrirtæki. Fríða segir varðandi fyrirtækjamenninguna að annað fyrirtækið hafi 

verið stórt, svolítið bákn með margar starfsstöðvar en hitt fyrirtækið hafi hins vegar 

verið léttara og allt annar bragur þar. Hún segir um eftirfarandi um fyrirtækja-

menninguna:  

 

Þetta er nýtt fyrirtæki og hefur verið í markaðssókn og það er 
kraftur og metnaður sem ríkir. Menning fyrirtækis verður 
ekkert til svona einn, tveir og þrír og það á eftir að taka langan 
tíma þangað til að fyrirtækjamenningin verður svona fast-
mótuð, þó svo að menning sé náttúrulega alltaf eitthvað 
síbreytilegt. Við sameininguna var tekið eitthvað úr hvoru 
fyrirtækinu fyrir sig og þetta slípaðist saman. 

 

Lárus segir að unnið hafi verið að því að breyta fyrirtækjamenningunni og það hafi 

gerst á mjög löngum tíma. Menningin var allt öðruvísi hjá stærra fyrirtækinu og mikill 

stofnanabragur á því. Hitt fyrirtækið var miklu minna, miklu söludrifnara og starfsfólk 

var meira svona óagað. Dálítið vandamál hafi verið að koma hugsuninni frá gamla 

tímanum yfir í nýja tímann og fólk tali stundum ennþá „bíddu, þetta var gert svona hjá 

okkur hér áður“ og „ég gerði þetta alltaf svona“. Þetta tekur allt tíma eins og Lárus 

segir enn fremur:  

 

Þú býrð ekki til menningu á einni nóttu, sérstaklega þegar þú 
tekur á móti svona ólíkum heimum. Þetta eru siðir og venjur 
sem að eru mjög ólíkar. [...]. Við vorum með vinnuhóp í því að 
reyna að breyta menningunni. Við teljum okkur hafa gert mjög 
góða hluti þar og fyrirtækið var þarna orðið miklu tilbúnara í 
breytingar en það var áður. 

 

Kristín segir að menningarmunurinn á sameinuðum fyrirtækjum hafi verið mjög 

mikill. Annað fyrirtækið var minna og hafði vaxið hratt en hitt var miklu stærra og 

eldra, stýrt af fólki með mjög langa reynslu og með miklu meiri formfestu. Reynt hafi 

verið að búa til nýja menningu, svona sambland af báðum þar sem formfestan kom úr 

stærri einingunni og krafturinn, dínamíkin og hraðinn kom úr þeirri minni. Hún telur 
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að mörgu leyti hafi þetta tekist vel upp. Jóhanna tekur í svipaðan streng en telur að 

kúltúrinn hafi ekki alveg orðið það sem lagt var upp með í fyrstu í sameiningunni en 

hafi síðar orðið heildrænn þegar búið var að sameina stjórnunarstílana. „Stjórnunar-

stílarnir voru ofsalega ólíkir [vegna eðli og stærðargráðu fyrirtækjanna] og svo var 

reynt að troða þessu saman í einn graut og það var bara ekkert að ganga upp“ segir 

hún, en síðar meir hafi tekist að samræma menninguna í heildræna mynd. 

Varðandi stofnunina þá telur Gunnhildur hins vegar að menningin hafi ekki 

breyst í kjölfarið á sameiningunni og í sama streng tekur Hildur sem lýsir því að 

starfsfólk stofnunarinnar búi við mjög harða og gagnrýna menningu. Fólk er óhrætt að 

gagnrýna stofnunina og starfsmenn hennar, bæði út á við og inn á við. Slík gagnrýni 

gerist ekki í einkageiranum því þar tíðkast svona svokallað „loyalitet“ eða meiri tryggð 

við fyrirtækið sem þú vinnur hjá. Hún tekur dæmi: „Það vinnur enginn hjá Coke og 

ætlar að kaupa Pepsí eða vinnur hjá Kaupþingi og er með reikning hjá Glitni sko“, um 

það sé ekkert að ræða í einkageiranum.  

Þegar að ólík fyrirtæki eru sameinuð má gera ráð fyrir að upp geti komið 

menningarlegir árekstrar sem stafa af ólíkum viðhorfum og venjum fólks. Oft á tíðum 

eru það lítil og smávægileg atriði í hugum stjórnenda sem virðast skipta fólk mestu 

máli og geta orðið að stórum vandamálum og ágreiningi sem síðar þarf að leysa úr. 

Menningarmun gætti milli flestra sameinaðra fyrirtækja í upphafi breytinga en var 

misjafnlega mikill. Á sumum vinnustöðum var töluvert meira um menningarárekstra 

en öðrum. Margir vilja halda í sitt og finnst erfitt að aðlagast breytingunum. Andstaða 

starfsmanna við breytingarnar birtust í ýmsum myndum á öllum vinnstöðum. Á einum 

vinnustað var fjöldi fólks og margir lykilstarfsmenn sem fóru frá fyrirtækinu við 

sameininguna. Á þremur öðrum vinnustöðum voru einhverjir starfsmenn sem yfirgáfu 

fyrirtækið vegna óánægju með breytingarnar og enn aðrir sem tóku ekki þátt í ferlinu. 

Á einum vinnustað var meira um óánægjuraddir starfsfólks vegna breytinganna fremur 

en að starfsmenn hafi gengið út. Viðmælendur töldu að upplifun starfsmanna og 

andstaða þeirra við breytingarnar hafi verið mjög misjöfn. Í raun hafi almenn óánægja 

starfsfólks mest birst í þeim breytingum sem virtust smávægilegar í hugum stjórnenda, 

til að mynda mötuneyti, breytingar á vegalengd í og úr vinnu, nýtt húsnæði og svo 

framvegis. Svo virðist sem að það séu minniháttar breytingar í samrunanum sem 

skipta fólk mestu máli. 

Til að mynda segir Birna að fyrirtækjamenningin hafi verið svo ótrúlega lík hjá 

báðum fyrirtækjum að ekki hafi orðið mikið um menningarárekstra á milli hópa þar. 
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Hins vegar hafi andstaða starfsmanna birst á þann hátt að það kom svona mótþrói á 

köflum af því að allir voru svo sannfærðir um að sín aðferð væri best en það var 

kannski ekki endilega mótþrói við breytingarnar eða sameininguna sem slíka, heldur 

meira ágreiningur um hvaða leiðir ætti að fara. „Það hefur verið svolítill mótþrói við 

öll þessi litlu atriði. Þetta er bara heimsyfirráð eða dauði“ segir Birna. Í raun getur 

fyrirtækið ekki farið í gegnum breytingar nema starfsfólk taki þátt og það verður að 

átta sig á því að það sé bara þetta í boði eða þá að fólk verði hreinlega bara að hætta 

störfum. „Við höfum alltaf reynt að keyra bara á að breytingar eru tækifæri, eina sem 

við vitum fyrir víst að það verða breytingar og allskonar svona frasar“ segir hún.   

Jóhanna lýsir mismun á menningu sameinuðu fyrirtækjanna. Til að mynda á 

hennar vinnustað hafði verið mikil valddreifing. Hitt fyrirtækið eins og hún lýsir því 

var „voða spútnik, allsstaðar í blöðum og allir voða flottir og sætir“ og þar var miklu 

meiri miðstýring. Vinnubrögð, aðferðir og vinnuumhverfi var því allt öðruvísi á 

þessum tveimur vinnustöðum. Þegar fyrirtækin voru síðan sameinuð voru skoðanir og 

upplifun fólks misjafnlega háttað. En það voru ákveðin tækifæri í því segir Jóhanna og 

lýsir mismun á menningunni nánar á eftirfarandi hátt: 

 

Þarna var fólk sem var mjög áhugsamt og drifið og vildi ná 
árangri en það var dálítið að framkvæma hlutina án þess að 
hugsa þá til enda. Og þau töluðu voða mikið um frumkvæði, að 
sýna frumkvæði, og það var aðallega svona sport að okkar 
hálfu. Það sem þau kölluðu frumkvæði, við kölluðum það að 
vanhugsuðu máli. Okkur fannst þau bara eins og litlir krakkar, 
rjúka bara af stað og tóku svo afleiðingunum daginn eftir. En 
þetta var bara ofsalega ólíkir kúltúrar að þessu leyti.  

 

Guðmundur tekur í svipaðan streng varðandi mismunandi menningu sameinuðu 

fyrirtækjanna. Um var að ræða lítið ungt fyrirtæki  þar sem tíðkaðist mikill hraði og 

það var að fara inn í miklu stærra fyrirtæki. „Þetta er hraðbátur og svo upp í 

einhverjar trillur og svo upp í það að verða olíuskip“ segir hann. Guðmundur segir að 

húsnæðismálin hafi verið erfið í upphafi því ekki hafi strax verið flutt í nýtt 

sameiginlegt húsnæði heldur fluttist fólk á nýja vinnustaði í húsnæði beggja 

fyrirtækjanna. Það skapaði óþægilegar aðstæður þar sem fólki fannst það alltaf 

óvelkomið á nýjum stað og upplifði sig á vitlausum velli. Hann lýsir betur 

mismunandi hópum sem sameinuðust á eftirfarandi hátt:  
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Þetta voru flíspeysur sem sameinuðust bláum jakkafötum sko. 
Þannig að þetta var bara allt annað [...], ég meina aldurs-
dreifingin, menntastigið [...]. Ég er ekki að segja hvað er gott 
og slæmt, þetta voru þessir hópar sem mættust. 

 

Kristín segir að grundvallarmunur hafi verið á menningu fyrirtækjanna sem 

sameinuðust. Annað fyrirtækið var miklu minna þar sem allir þekktu alla og hafði 

vaxið mjög ört á stuttum tíma. Áherslan þar var á að byggja upp mjög valdeflandi 

menn. Hitt fyrirtækið var miklu stærra og eldra þar sem mjög stífur rammi var utan 

um allt. Allt tók lengri tíma og var miklu formlegra. Hún segir að fólk þar hafi passað 

vel upp á sitt og tiplað á tánum. Það var ekkert verið að hnýsast mikið í annarra manna 

mál og því var ekki tekið voða vel þegar einhverjir voru að vasast í annarra manna 

málum. Hún telur að þetta hafi verið að hluta til þeir árekstrar sem komu upp vegna 

mismunandi menningar fyrirtækjanna þegar þau sameinuðust. 

Arnar lýsir því að í hugum margra hafi þetta áfram verið tvö fyrirtæki og fyrstu 

misserin eftir sameininguna að þá talaði fólk gjarnan um „okkur og ykkur“ og „þið og 

við“. Mikið hafi verið talað um hvernig hlutirnir hafi verið gerðir hjá ykkur og svo 

framvegis og þótti það bara eðlilegasti hlutur í heimi. Arnar segir: 

 

Það sem heppnaðist virkilega vel var að þetta fjaraði 
tiltölulega fljótt út sko. Við hættum að tala um þið og við. Og 
miðað við reynslu margra annarra fyrirtækja að þá tók þessi 
þáttur, þessi hugsunarháttur, hann tók skamman tíma. Maður 
hefur heyrt um fyrirtæki þar sem það hefur hreinlega tekið 20-
30 ár að hætta að segja við og þið. 
 

Jóhanna tekur í svipaðan streng og Arnar varðandi þennan hugsunarhátt fólks að tala 

um „þið og við“ og lýsir á eftirfarandi hátt: 

 

Fyrst til að byrja með, þá var þetta svona eins og bara að 
byrja að deita. Fólk var aðeins að kynnast hvert öðru og þetta 
voru eiginlega dálítið tvær blokkir. Og hinu fólkinu fannst við 
alveg gífurlega hallærisleg og okkur fannst hinir bara algjörir 
stuttbuxna strákar sko, ekki kunna neitt og vita ekki neitt um 
hvað þeir voru að tala um. Þannig að þetta var svona ofsalega 
ólíkir kúltúrar sem var verið að sameina. [...]. Það var 
ofsalega mismunandi hvernig fólk var að upplifa þetta.  

 

Þegar tveir ólíkir heimar koma saman má gera ráð fyrir að það taki tíma að þróa nýja 

menningu og sumir viðmælendur litu á það sem ákveðið verkefni. Lárus tekur dæmi um 
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menningarmun, til að mynda varðandi tölvusamskipti. Þá voru tölvusamskipti búin að 

vera mjög óöguð hjá öðru fyrirtækinu og fólk var að senda brandara út og suður út um 

allt fyrirtækið. Hjá hinu fyrirtækinu var löngu búið að taka á þessu og reglur komnar 

þar sem slíkt var ekki leyfilegt.  

Í sameiningarferli ríkir oft óvissa og mikilvægt er að reyna að koma í veg fyrir 

slíkt hjá starfsmönnum með því að upplýsa starfsfólk vel um breytingarnar og hvað 

þeim fylgir. Erna talar um að starfsmenn fari í gegnum ákveðna kúrfu, það er 

tilfinningalega kúrfu, og það komi alltaf einhver lægð og depurð í kringum sam-

einingar. Hún segir: 

 

Það er nefnilega alveg klárlega þegar þú ferð í gegnum svona 
samruna, þá eru ekki allir sem upplifa þetta sem jákvætt eða 
jákvæða breytingu. Það er náttúrulega neikvæð breyting fyrir 
hluta starfsmanna. [...]. Fólki finnst að starfsvettvangurinn sé 
bara farinn og það er hrætt við að fara inn í það nýja sem það 
hugsar síðan náttúrulega eftir á að engin ástæða er til.  

 

Varðandi andstöðu starfsfólks segir Erna að helst hafi það verið óvissan í 

upphafi sem skapaði slíkt. Fólk verði í raun að taka ákvörðun um hvað það vilji gera, 

hvort það vilji vera þátttakendur í breytingunum. Í raun sé það þannig að þegar 

skipulagið er komið á hreint, þá verði fólk að gera upp við sig hvort það vilji taka þátt 

og „fara með lestinni“ eða gera eitthvað annað. Í sameiningunni hafi einhverjir verið 

sem ákváðu að gera eitthvað annað og ekki allir sem hafa verið með í breytingunum, en 

þeir hafi verið mjög fáir í hlutfalli við þá sem „hoppa upp í lestina“. Sumir draga sig til 

hlés á meðan ýmislegt er að gerast og svo eru hinir náttúrulega að berjast um völdin. 

„Fólk vill náttúrulega halda í það sem það þekkir en svo þegar þetta í rauninni er 

komið þá tekur fólk bara hoppið [í lestina] og vill gera vel og stuðla að góðu fyrirtæki“ 

segir Erna.  

Fríða talar um að andstaða starfsmanna hafi í heildina á litið ekki verið svo 

áberandi í raun og veru. Hins vegar séu það alltaf einhverjir sem sýna andstöðu og reynt 

var að vinna gegn því með því að fá fólk með í allskonar vinnu strax í upphafi. Reynt 

hafi verið að vera vakandi fyrir því að veita öllum þær upplýsingar sem fólk hafi þurft. 

„En það er alltaf einhver sem er bara búinn að ákveða það að þetta hentar honum ekki 

og þetta sé ómögulegt og svoleiðis“ segir hún. En þessi mótþrói og andstaða sem upp 

kom hafi ekki verið neitt sem stóð í veginum fyrir neinum í fyrirtækinu. Það slaknaði 

aðeins á fólki þegar líða fór á ferlið og menn fóru að vera þátttakendur og upplifa 
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breytingarnar og hlutina með öðrum hætti. Hins vegar voru einhverjir sem létu af 

störfum í kjölfarið, hvort sem það hafi verið samruninn eða eitthvað annað sem hafi 

valdið því. „Þegar þetta er orðinn svona fjölmennur hópur starfsmanna þá er það held 

ég bara óhjákvæmilegt að upp komi einhver andstaða“ segir Fríða og bendir á að þetta 

hafi ekki hamlað einum eða neinum né valdið miklum vandræðum þar sem þetta voru 

einstaka starfsmenn sem létu af störfum en ekki heilu deildirnar sem fóru frá 

fyrirtækinu.  

Arnar nefnir einnig óvissuna í upphafi sem hafi skapað óróleika á meðal 

starfsmanna í fyrirtækinu. Fólk var misjafnlega vant því að ganga í gegnum breytingar 

en það hefði auðvitað hugsað um sinn hag og slíkt, um starf sitt og stöðu og þess háttar. 

Hins vegar hafi ekki verið sýnileg andstaða á þann hátt að fólk hafi verið að draga 

lappirnar en fólk óttaðist um sinn hag og það fór hópur starfsmanna og lykilstarfsfólk 

frá fyrirtækinu í breytingunum. Arnar vill þó meina að það hafi ekki verið slík andstaða 

að það hafi truflað sameiningarferlið. Guðmundur tekur í svipaðan streng og talar um 

að það hafi skapast mikið drama vegna þessa en hins vegar sé það svo að „ef fólk vill 

fara, þá ertu ekkert að standa í vegi fyrir því“ segir hann.  

Kristín og Jóhanna eru á sama máli varðandi andstöðu starfsmanna að fullt af 

fólki hafi í raun verið mjög ósátt við sameininguna. Jóhanna nefnir dæmi um tvo 

starfsmenn sem komu í deildina sem hún vann í. Annar var mjög ósáttur við að vera 

kominn þangað og undir nýtt yfirvald en hinn fagnaði því. Viðbrögð starfsmanna séu 

því alltaf persónubundin. Það voru því ýmsir starfsmenn frá báðum fyrirtækjum sem 

urðu ósáttir hvernig hlutirnir þróuðust þegar leið á ferlið og slíkt verður alltaf í 

sameiningu vill Jóhanna meina. „Það er alltaf eitthvað brottfall [starfsmanna]. Það er 

líka nauðsynlegt og það er bara held ég eðlilegt“ segir hún.  

Gunnhildur segir að andstaða starfsmanna hafi birst meira í orðum en gjörðum á 

sínum vinnustað þar sem fólk var með allskonar aðdróttanir og meting gagnvart öðrum 

í sameiningunni. Starfsmenn hafi verið að deila um ýmsa hluti og setja sig upp á móti 

breytingunum, af hverju væri verið að gera þetta og hver væri tilgangurinn og svo 

framvegis. Hildur segir hins vegar að tiltölulega fáir hafi sett sig upp á móti 

breytingunum. Hún nefnir að fræðin segi að það séu yfirleitt um 20% starfsmanna í 

breytingum sem eru ekki ánægðir og þar af 10% sem eru mjög óánægðir. En hún varð 

ekki vör við þann fjölda óánægjuradda á sameiningunni og telur að andstaðan hafi því 

verið ofboðslega lítil í breytingaferlinu. 
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Annað sem var athyglisvert að mati nokkurra viðmælenda varðandi andstöðu 

starfsmanna, mótþróa við breytingarnar og hvernig þær birtust voru í raun svona lítil 

atriði sem urðu að stórum vandamálum í breytingaferlinu, til að mynda mötuneyti og 

starfsmannafélög. Birna segir: „Það eru þessi litlu atriði sem manni finnst engu máli 

skipta sem síðan skipta fólki öllu máli“. Hún tekur sem dæmi hvaða leið á að keyra í 

vinnuna á morgnana, í hvaða húsnæði verður vinnuaðstaðan, í hvaða mötuneyti eigi að 

borða og svo framvegis. Í sama streng tekur Lárus og nefnir lítið atriði sem hann segir 

þó að skipti rosalega miklu máli í svona breytingaferli. Það er að maturinn sé í lagi því 

að þegar verið er að sameina ólíka hópa að þá er það oft þetta sem fólk hefur mestar 

skoðanir á. Kristín talar um að samskipti fólks geti farið út um þúfur og hin minnstu 

mál geta orðið að stórmáli. Hún segir:  

 

Eitt erfiðasta var mötuneytið en mötuneytið á öðrum staðnum 
hafði bara verið elskað og það voru þvílíkar sögusagnir af því 
sem bárust að mötuneytið á hinum staðnum væri lélegt. Og það 
varð bara allt vitlaust, það varð bara vandamál í einhverjar 
vikur eða mánuði á eftir, mötuneytið [...] af því að það er 
óhætt að kvarta undan matnum. Þú veist, þú ert ekki að fara að 
kvarta undan yfirmanninum.  

 

Arnar talar um að það sem var svolítið sérstakt í þessu, hafi líka verið samruni 

starfsmannafélaganna. Þó það virki eins og lítið mál að þá tók það mjög langan tíma 

að koma því í gegn, það er sá kúltúr að þetta félag væri orðið eitt félag. 

Mikilvægt er að hafa í huga að fyrirtækjamenning getur tekið langan tíma að 

þróast og það tekur tíma að ná öllum þessum ósnertanlegu þáttum saman. Fólk á það 

til löngu eftir sameiningu að tala um að þessir gerðu þetta svona og hinir gerðu þetta 

öðruvísi, þetta var miklu betra þarna og svo framvegis. Eins og Birna kemst vel að 

orði: 

Þetta er ótrúlega lífseigt og sama þegar maður er kannski 
alltaf að reyna að vinna í að stytta þennan tíma og útrýma 
þessu öllu þá þarf maður samt að virða ræturnar. Það þarf líka 
að hafa skilning og umburðalyndi fyrir því að fólk sé að vísa í 
eitthvað svona gamalt því að það er svo mikil saga sem maður 
má ekki vanvirða. Og við erum það sem við erum útfrá því 
hvaðan við erum komin og þetta er margra ára „process“ 
[ferli].  
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9. 5 Áhrifaríkustu aðferðir og framkvæmd 
 
Varðandi aðferðir og framkvæmd í breytingaferlinu þá voru viðmælendur spurðir um 

hvaða aðferð eða framkvæmd hafi verið áhrifaríkust við stjórnun breytinganna. Flestir 

viðmælendur sögðu að áhrifaríkast hefði verið að fá fólk til að vinna saman og fá það í 

lið með sér í breytingunum. Vel hefði gengið að innvinkla fólk í breytingarnar, fá það 

til að taka þátt og vera þátttakendur, koma með hugmyndir og lausnir sem nýttust í 

ferlinu. Mikilvægt er að láta fólk tala saman og kynnast hvort öðru til að koma í veg 

fyrir fordóma og andstöðu við breytingarnar.  

Fríða telur að það sem árangursríkast var í samrunanum var að fá fólkið í lið 

með sér: „Að upplýsa fólk, að allir fengju að vera með og vita um hvað málið snérist 

og út á hvað þetta gekk“. Lárus tekur í svipaðan streng og mikilvægi þátttöku 

starfsfólks. Hann segir:  

 

Svona eftir á að hyggja þá hafa þessar vinnustofur verið það 
sem... mér fannst þær algjörlega svínvirka sko [...], að 
„involvera“ starfsmennina inn í þetta breytingaferli hafi verið 
það sem að stendur upp úr. [...] Þessi þáttur gleymist nefnilega 
oft á tíðum í samrunum. Það er keyrt áfram og svo gleymist að 
hafa starfsfólkið með í ráðum eða láta þau finna að þau séu 
ekki bara að vinna vinnuna sína níu til fimm, heldur fá þau 
svona eitthvað hlutverk og hafa eitthvað um málið að segja. 

 

Hildur talar um mikilvægi þess að hafa vinnuhópa þar sem fólk horfir á tærnar á sér og 

skilar af sér góðri greiningu. Hún telur það dýrmæta vinnu:  

 

Það er bara þetta mannlega eðli sem er alltaf flókið. Þú veist, 
þú getur notað allskonar verkefni og tæki og alla þessa gátlista 
og allt þetta. Það er bara þessi hvatning, þessi leiðtogahæfni 
og leyfa fólki að vera þátttakendur. Þetta er bara aðal málið í 
öllu saman. Mér finnst það hafa gengið miklu betur en ég hélt 
[...], það er fyrst og fremst þetta mannlega „touch“ og þetta að 
setja sig í spor annarra sem reyndar má alltaf gera betur. Og 
bara hafa tíma til að tala við fólk, sýna því athygli og allt 
þetta. Það er ekki bara nóg að verkefnastjórinn sé að gera það, 
það eru allir yfirmenn sem þurfa að sýna sínu starfsfólki extra 
athygli í svona breytingum. 

 

Gunnhildur tekur í svipaðan streng um að fá fólk til þess að setjast niður saman. Fólk 

er að vinna sömu störf á báðum stöðum, mikilvægt er að fá þetta fólk til að horfa 
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framan í hvert annað því það eyðir misskilningi og fyrirfram fordómum. Hún segir að 

það hafi gefist mjög vel að láta fólk tala saman og átta sig á að þetta er fólk eins og þú 

sem vinnur svipaða vinnu. Jóhanna er á sama máli, hún segir: 

 

Að fá fólk til að vinna saman, tala saman, vinna saman. Það 
brýtur niður múra. Fyrst er að fá fólk bara saman til þess að 
ræða saman og kynnast, en númer eitt, tvö og þrjú er að reyna 
að blanda fólki saman [...], að það myndist ekki blokkir innan 
fyrirtækisins eða allavega lágmarka fyrri blokkir því það eru 
alltaf einhverjar blokkir í hverju fyrirtæki fyrir sig. Reyna að fá 
fólk til þess að kynnast öðru fólki og vinna með því, því þá um 
leið minnka þessir fordómar því það er alltaf einhver ákveðin 
tortryggni, fordómar og hræðsla. [...] Þetta er eiginlega trekkt 
á hvolfi, þú ert með mjög þröngan hóp í upphafi og svo þarftu 
alltaf að víkka hann út og passa það að fólk nái að tala saman 
og fólk sé samkvæmt sjálfu sér.  

 

Arnar segir að það sem gerði samrunann árangursríkan var það hversu hratt og 

ákveðið var unnið í hlutunum. Sett voru þröng tímamörk og árangurinn sem varð í 

þessum flókna samruna varð frábær og í raun betri heldur en menn hefðu séð fyrir. 

Þetta hafi þó kostað mikla vinnu fyrir mannskapinn á þessum tíma og sérstaklega á 

sviði reikningshalds og á upplýsinga- og tæknisviði. En sú vinna hafi skilað góðum 

árangri.  

Tveir viðmælendur nefna að áhrifaríkast hafi verið að vera með verkefnastjóra 

og að útdeila ábyrgð, að fólk viti hver á að gera hvað. Aðrir nefndu mikilvægi þess að 

kortleggja og greina stöðuna á verkinu ásamt því að hafa gott kerfi til þess að vinna 

allt utanumhald. Einnig hafi verið áhrifaríkt að setja tímamörk á ferlið. Birna talar um 

mikilvægi þess að vera með verkefnastjóra og að útdeila ábyrgð og virkja sem flesta. 

„Ljóst þarf að vera hver ber ábyrgðina svo það sé ekki þannig einhvern daginn að það 

uppgötvast að ekkert hefur verið gert og það veit enginn hver átti að gera það“ segir 

hún. Hún lýsir þessu nánar á eftirfarandi hátt: 

 

Þetta er kannski bara svolítið eins og þegar þú rekur þitt eigið 
heimili, ég meina, þú veist hver fer út með ruslið og hver setur 
í þvottavélina. Það þarf að vera alveg ljóst hver ber ábyrgð á 
hverju sko, því ef eitthvað klikkar að þá kemur það niður á 
öllum. Þetta er eins og ég segi svolítið svona „common sence“ 
bara. 
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Guðrún talar einnig um að mjög gott hafi verið að hafa verkefnisstjóra, að það sé 

verkefnastjóri yfir breytingaferlinu sem heldur utan um verkefnið, útdeilir verkum og 

heldur utan um tímarammann.  

Samkvæmt Birnu er mikilvægt að kortleggja og greina stöðu í stórum 

samrunum og setja tímamörk á verkið. Ef um er að ræða stórt verkefni sem margir 

þurfa að koma að, þá þarf að kortleggja verkið, greina stöðuna og meta hver hún er á 

hverjum tíma, setja tímamörk og gera sér grein fyrir hvernig þú vilt að verkið sé 

unnið. Síðan þarf að brjóta upp verkið og ákveða hver ber ábyrgð á hverju og taka 

stöðuna reglulega á því. Birna og Erna lýstu báðar hvernig notast er við verkefnakerfið 

„Sharepoint“ sem er vefkerfi til þess að halda utan um aðgerðaráætlun, það er 

umræður funda, markmiðin, fjármál, greiningu kostnaðar, tímasetningar, verklok og 

fleira í ferlinu og þetta er allt saman skráð í kerfið. Í þessu kerfi eru einnig skilgreindir 

hópstjórar í verkefninu sem hafa aðgang að kerfinu í viðkomandi skjöl sem tilheyra 

því verkefni sem teymið þeirra vinnur. Síðan er gerð lokaskýrsla og ávallt tekin staðan 

á verkefninu. Með þessu hefur fyrirtækið búið sér til nokkurs konar handrit um það 

hvernig fara skuli í gegnum samruna og þetta hefur síðan nýst þeim í gegnum þá 

nokkra. „Við erum búin að ganga í gegnum nokkrar sameiningar þannig að ég held 

að við séum búin að slípa okkar heimatilbúna módel ofsalega vel til þó það sé ekki 

nákvæmlega eftir einhverjum fræðum eða kenningum“ segir Birna. 

  

9. 6 Hvað hefði betur mátt fara 
 
Þegar viðmælendur voru spurðir hvað hefði gengið síst í breytingaferlinu voru svörin 

margvísleg fyrir hvern viðmælanda og vinnustað fyrir sig. Helstu vandamálin sem upp 

komu eða hlutir sem hefðu mátt ganga betur en ella voru helst eftirfarandi þættir: 

Þegar margir koma að stórum samruna verður ákvörðunartaka öll hægari, samþætting 

kerfa var erfið, upplýsingaflæðið gekk misvel, ólík menning og mismunandi innri 

verkefni höfðu áhrif á gang mála, í stjórnunarteymum myndaðist innri barátta og 

erfiðleikar og eftirfylgni í kjölfar samrunans hefði mátt vera betri í einstaka tilfellum. 

Birna segir til að mynda að þó kostur sé að hafa svona nokkur verkefnateymi 

til þess að fá sjónarmið flestra þá sé neikvæða hliðin sú að það hægir svolítið á ferlinu. 

„Þegar margir eru dregnir að borðinu þá verða ákvörðunartökur hægari en á móti 
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kemur að þú tapar líka svo mörgum sjónarhornum og mörgum hugmyndum og 

tillögum með að gera þetta ekki“ segir hún.  

Arnar segir að erfiðlega hafi gengið að innleiða ýmis kerfi. Það hafi verið 

sérstaklega mörg kerfi í gangi á þessum tíma og það gerði þetta allt miklu flóknara og 

erfiðara. Fríða tekur í svipaðan streng:  

 

Það sem tók hvað lengstan tíma í þessu ferli er svona 
samræming, tæknileg samræming. Það var ákveðið að skipta 
um tölvukerfi algjörlega [...] og innleiðing á svona tölvukerfi 
tekur alveg gríðarlega langan tíma. Þar eru náttúrulega allar 
upplýsinga og öll vinnsla og allt fjárhaldsbókhald fer í gegnum 
kerfin. Yfirfærsla yfir á nýtt kerfi og svo náttúrulega öll þjálfun 
og öll þekking sem þarf síðan að vera til, það tekur mjög 
langan tíma.  

 

Lárus segir að upplýsingaflæði hafi verið ábatavant þrátt fyrir að hafa verið 

með fréttaveitu á innra neti og haldnir voru fundir, vinnustofur og fleira. Það er alltaf 

einhver hluti fyrirtækisins sem er ekki meðvitaður um hvað er í gangi. Hjá fyrirtækinu 

eru ekki allir tölvutengdir sem skapaði dálítið vandamál í ferlinu. Það að koma 

upplýsingum til viðkomandi yfirmanna og láta þá deila upplýsingum neðar var ekki 

alltaf að virka því það voru allaf einhverjir sem vissu ekki hlutina og oft var erfitt að 

koma upplýsingum til allra. Lárus telur einnig að það hafi tekið þó nokkurn tíma að 

klára sameininguna: 

 

Það tók nokkurn tíma að klára þetta algjörlega. Sko fyrsti fasi 
var ofboðslega flottur og allt gekk ofsalega vel, bara allt í einu 
var komið [nýtt fyrirtæki] eins og skot. En svo voru svona 
eftirsleikjur eða sleikjur sem eru lengi að hverfa. Svo náttúru-
lega er þetta stöðugt verkefni þegar þú ert í svona samruna. Að 
það er sko, innri verkefnin eru endalaus. Að þú ert að taka á 
móti mjög ólíkum hópum og þú ert að búa til nýjan hóp þannig 
að þú ert með ákveðna sýn á það hvernig menningu þú vilt 
hafa og það hefur verið dálítið vandamál að koma hugsuninni 
frá gamla tímnum yfir í nýja tímann.  

 

Gunnhildur talar um að stjórnunarteymið hafi verið tvöfalt, það er æðstu 

stjórnendur frá báðum sameinuðum fyrirtækjum. Það hafi ekki verið skorið niður í 

samrunanum. Jóhanna nefnir stjórnunarteymið á sínum vinnustað sem var einnig 

tvöfalt í upphafi og það lá ekki fyrir hver mundi vera í hvaða stöðu innan sameinaðs 

fyrirtækis. Það hafi verið mjög erfitt og hægt hefði verið að spara orku, tíma og 
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peninga ef úr því hefði verið leyst í upphafi. Kristín segir að eftirfylgni hefði mátt 

vera meiri í kjölfar samrunans: 

 

En kannski það sem maður skilur ekki fyrr en maður er búinn 
að fara í gegnum þetta er að samruninn byrjar þegar búið er 
að raða hlutunum saman. Þá fer fólk að byrja að lifa saman í 
umhverfi, með mismunandi aðferðir við að gera sömu hlutina. 
[...] Svo byrjar hversdags dagurinn og þá koma árekstrarnir. 
Þeir koma í rauninni ekki á meðan allt spennandi er að gerast, 
þeir koma á eftir. Og við hefðum getað orðið betri í því, að 
fylgja þessu eftir og átta okkur á að þetta væri alveg lágmark 
árs „process“ og væntanlega 2-3ja ára „process“, sem það í 
raun og veru var. 

 

9. 7 Hvað skal hafa í huga þegar farið er í stórar sameiningar 
 
Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þeir myndu ráðleggja öðrum fyrirtækjum, 

varðandi stjórnun breytinga og breytingaferlið sjálft, sem eru að leggja í sambærilegar 

og stórar sameiningar eins og fyrirækið þeirra hefði gengið í gegnum voru það 

eftirfarandi níu þættir sem brunnu helst á vörum þeirra: 1) Að hafa verkefnastjóra 

og/eða breytingastjóra sem heldur utan um verkefnið, 2) að fá fólk í lið með sér, það er 

að selja breytingarnar og láta fólk vinna saman, 3) upplýsingagjöf til starfsfólks, 4) að 

vita hvert fyrirtækið stefnir, 5) að flytjast í sameiginlegt húsnæði í upphafi, 6) fara 

varlega í uppsagnir starfsfólks, 7) að halda í lykilstarfsfólk og finna jákvæðu aðilana, 

8) að fagna sigrum og 9) að setja fjármagn í breytingarnar. Hér á eftir er farið nánar í 

hvern þátt fyrir sig og viðhorf viðmælenda skoðuð nánar. 

1) Að hafa verkefnastjóra og/eða breytingastjóra sem heldur utan um 

verkefnið. „Að vera með verkefnastjóra, ákveðin verkefnastjóra og afmörkuð 

verkefni“ segir Erna. Hún telur mikilvægt að verkefnastjóri sé með frá upphafi, það er 

ekki láta hann koma inn bara til framkvæmda heldur að verkefnastjórinn sé með í 

skiplagslegum ákvörðunum og í aðdragandanum að breytingunum. Mikilvægt er að fá 

einhvern sem hefur aðgang að æðstu stjórnendum og virkjar fólkið með sér í 

vinnuhópa. Að verkefnastjórinn sé með frá upphafi til þess að hann viti út á hvað 

sameiningin gengur í raun og hverjar væntingar stjórnenda og hagsmunaaðila séu til 

hennar. Mikilvægt er að það sé ákveðinn aðili sem getur samþættað skoðanir 

mismunandi aðila þar sem mikil valdabarátta ríkir í fyrirtækinu fyrstu mánuðina þar 

sem allir vilja halda í sitt. „Verkefnastjórinn verður að hafa góða innsýn í fyrirtækið 
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þannig að þátttakendur í verkefnum upplifi ekki verkefnastjórann eins og hann viti 

ekkert hvað hann er að gera“ segir Erna. Og Birna tekur í svipaðan streng og telur 

verkefnastjórann í ferlinu mjög mikilvægan: „Þó maður geti dottið í það að finnast 

verkefnastjórar og allt svona vera mikið skrifræði [...], að þá samt þegar upp er staðið 

þá finnst mér þetta æðislegt. Þannig að ég hef ofurtrú á verkefnastjórum“. Jóhanna 

bendir á mikilvægi verkefnastjórnunar og að nota þau fræði til þess að setja 

breytingaferlið upp almennilega en ekki var notast við eiginlega verkefnastjórnun í 

þeim samruna sem hún fór í gegnum. Hún vill þó meina að ferlið sé ekki njörvað alltof 

mikið og kannski ekki alveg sett upp skref fyrir skref nákvæmlega en mikilvægt er 

allavega að vera búin að stilla upp svona ramma sem verið er að vinna eftir, því það er 

svo margt sem greinist í þessu, og hafa einhvern ákveðinn aðila, verkefnastjóra, sem 

heldur utan um þetta. Í stórum fyrirtækjum er mikilvægt að hafa aðila sem heldur þeirri 

vinnu á lofti sem felst í breytingunum, einhvern til að rýna allt það ferli sem er í gangi 

og hefur yfirsýn yfir öll þau verkefni sem eru í gangi hjá ýmsum hópum í 

breytingaferlinu. „Það er ofboðslega mikilvægt að það sé fenginn að verkefninu 

einhver starfsmaður sem er þá breytingastjóri eða hvernig sem það er, einhver sem 

hefur það sem verkefni í sínu daglegu starfi að leiða þessar breytingar“ segir Fríða.  

2) Að fá fólk í lið með sér – að selja breytingarnar og láta fólk vinna 

saman. Mikilvægt er að virkja fólkið í fyrirtækinu og fá það til þess að taka þátt í 

breytingunum, sama hvar það er statt í skipuritinu. Fríða segir:  

 

Stjórnendur verða alltaf að vera vakandi fyrir öllu í rauninni, 
það getur allt gerst og allt sem hugsast getur komið upp á. 
Mikilvægt er að stjórnendur séu ekki að gera þetta einir og vera 
með einhverjar yfirborðs skipanir heldur að vinna þetta innan 
frá og fá fólkið í lið með sér.  

 

„Að virkja fólkið, virkja, virkja, virkja er númer eitt, tvö og þrjú“ segir Hildur. „Að fá 

fólkið til þess að kaupa breytingarnar sem á að innleiða“ segir Birna. Guðmundur 

tekur í sama streng: „Að selja breytingarnar, ég held að það sé það sem klikkar nánast 

alltaf og að breyta hratt. Vera ekki of lengi í þessu“. Gunnhildur segir: „Að láta fólkið 

tala saman, veita því upplýsingar og að fólk sjái að tillögur sem það lagði fram séu að 

verða að veruleika, að það sé verið að hlusta á það sem það segir“. Hildur kemur 

einnig inn á að skipulagið á ferlinu þurfi að vera gott og ákveða verður fyrirfram hvað 

sé verkefnið. Stjórnendur verða að selja breytingarnar og sýna fólki meiri áhuga og 
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athygli í breytingunum. Þeir verða að fá fólk í lið með sér og fá það til að koma með 

tillögu hvernig það vilji hafa hlutina og hlusta líka á fólk. „Að fá fólkið með og það 

komist ekki bara upp með að tuða heldur að fá það til að vera þátttakendur og hugsa í 

lausnum“ segir Hildur. Hún talar einnig um mikilvægi endurgjafar frá stjórnendum: 

  

Láta vita að það er verið að gera góða hluti og að fólk þurfi 
ekki að hafa áhyggjur. [...] Að finna sér bara sína leið sko og 
þetta skiptir máli til að fá fólkið með, alltaf að segja aftur hver 
er tilgangurinn og halda uppi markmiðum. [...] Ég held það 
mætti líka gera meir af því að hitta fólk og fara yfir tilganginn 
og markmiðin og allt það. Pína yfirmennina svolítið að tala 
meira við sitt fólk. Ég held að það sé eitthvað sem aldrei er 
gert nógu mikið af og má alltaf gera meir af því. 

 

Kristín nefnir mikilvægi stjórnunarteyma og að hlutirnir geti verið fullkomlega 

rökréttir og vel skipulagðir. Hins vegar þurfi að fá fólkið í lið með sér í breyting-

unum. Kristín segir:   

 

Ef hjarta fólks fylgir ekki með þá gerist ekki nokkur skapaður 
hlutur. Það verður að ná einhvern veginn að hjartatengja fólk 
og það þarf ótrúlega mikla þolinmæði því að þetta gerist 
ekkert á einni nóttu, það kaupir þetta enginn á einni nóttu.  

 

Og eins og Fríða kemst að orðum: „Grundvöllurinn í vel heppnuðum breytingum er 

að fá fólk með sér í lið. Með því eru meiri líkur á að breytingarnar skili árangri“. 

3) Upplýsingagjöf til starfsfólks. Mikilvægt er að veita starfsfólki upplýsingar 

í öllu breytingaferlinu. Að það fái upplýsingar sem mögulega er hægt að veita í hvert 

og eitt skipti segir Fríða og heldur áfram: „Fólk vill fá upplýsingar hvort sem það er á 

einstaklingsgrundvelli, hópfundum, tölvupóstum eða hvað“. Gunnhildur tekur í sama 

streng um að passa vel upp á upplýsingaflæðið. Gott sé að allir séu upplýstir eftir því 

sem kostur er. Um leið og einhver veit er mikilvægt að láta vita og segja frá hlutunum. 

Það skiptir mjög miklu máli því það er svo óþægilegt fyrir fólk að vita ekki hlutina og 

það skapar óvissu.   

4)Að vita hvert fyrirtækið stefnir. Í breytingum er mikilvægt að vita hvert þú 

ert að stefna, að það sé skýr sýn á hvert er verið að fara og að allar ákvarðanir séu 

teknar í samræmi við stefnuna og markmiðin sem fyrirtækið hefur sett sér. „Við vísum 

oft í Lísu í Undralandi þegar hún kemur að gatnamótum, ef þú veist ekki hvert þú ert 

að fara þá skiptir engu máli hvort þú sért að beygja til hægri eða vinstri“ segir 



 91 

Guðmundur. Það þarf því að vera skýr hugmyndafræði beggja aðila af hverju verið er 

að sameina.  

5) Að flytjast í sameiginlegt húsnæði í upphafi. Mikilvægt er við samruna að 

fyrirtæki sameinist í sameiginlegt húsnæði í upphafi og að það sé nýtt húsnæði fyrir 

báða aðila en ekki sé verið á öðrum staðnum. Ástæðan er helst sú segir Arnar að með 

þessu fer fólk á nýjan vinnustað, nýja starfsstöð og fær leyfi til þess að umgangast hinn 

aðilann eða fólk er þvingað til þess að umgangast hinn aðilann miklu meira. Slíkt 

auðveldar að skapa nýja fyrirtækjamenningu í nýju húsnæði þar sem hvorugur aðilinn 

hefur verið áður. „Þetta hefur ótrúlega mikið að segja, svona nýtt upphaf“ segir hann. 

Guðmundur er á sama máli og Arnar varðandi sameiginlegt húsnæði og mikilvægi 

þess að skipta um og búa til nýtt umhverfi. 

6) Fara varlega í uppsagnir starfsfólks. Í samrunum kemur oft til þessa að 

segja þurfi upp starfsfólki, sérstaklega vegna hagræðingar. Æðstu stjórnendur eru úr 

báðum fyrirtækjum og hluti starfsfólks sem vinnur sömu störfin þegar um lík fyrirtæki 

er að ræða í svipuðum rekstri. Arnar telur mikilvægt að huga að tímasetningunni í 

slíkum efnum og að það taki sem stystan tíma. Fara þurfi varlega í uppsagnir á fólki og 

gera það á réttum forsendum. Hann segir:  

 

Það getur verið að það séu einhverjir starfsmenn í báðum 
fyrirtækjunum sem eru ekki að standa sig, en þá er bara að 
segja því fólki upp seinna á öðrum forsendum og á þeim 
forsendum að það standi sig ekki. Ef fólki er sagt upp við þetta 
tilefni, þá skapar það óþarfa titring, það er að segja ef ekki er 
verið að segja upp stórum hóp af fólki í samrunanum sjálfum. 

 

Hildur talar hins vegar um mikilvægi þess að losa sig við fólk í breytingaferlinu sem er 

að eyðileggja, það er fólk sem setur sig algjörlega upp á móti breytingunum og eru 

andstæðingar í ferlinu. „Eins og það er kallað „sabotage“, þú verður annað hvort að 

einangra það fólk eða losa þig við það og þú þarft að koma auga á það mjög fljótt“ 

segir hún.  

7) Að halda í lykilstarfsfólk og finna jákvæðu aðilana. Mikilvægt er að 

greina lykilstarfsfólk í fyrirtækjunum og halda í það með því að tala við það strax og 

búið er að tilkynna samrunann. „Tala við allt lykilstarfsfólkið, byrja á því. Setja það á 

ábyrgð hvers fyrirtækis um sig að tala við þessa aðila“ segir Arnar. Gunnhildur er á 

sama máli: „Að finna lykilstarfsfólkið í upphafi, fólkið sem er jákvætt eftir því sem 

hægt er og gera það jákvætt með því að veita þeim upplýsingar. Að þeim finnist að 
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þeim sé treyst og það sé líka hlustað á það“. Kristín talar um að fyrirtækin læri og 

þroskist rosalega mikið í gegnum samruna og þegar vel er staðið að máli þá verður að 

passa upp á lykilstarfsmenn:  

 

Ef það er passað upp á lykilstarfsmenn, þá situr [sameinað 
fyrirtæki] eftir með góðan hóp. Og þeir [starfsmenn] sem voru 
alls ekki mjög góðir, það eru þeir sem fara. [...] Og þetta getur 
hljómað rosalega kalt, en allir stjórnendur í fyrirtækjum í 
dag... það eru sumir af starfsfólkinu sem skipta gríðarlega 
miklu máli og þó að sumir vinni vinnuna sína vel að þá skipta 
þeir ekki eins miklu máli. Þú veist, maður á að hlúa að öllum 
bara af því að maður vill að fyrirtækið gangi vel. En það sem 
skiptir meira máli fyrir mann er að sumir séu áfram með 
manni. Og ef maður passar ekki upp á þessa lykilstarfsmenn að 
þá getur maður bara lent í mjög miklum vandræðum. Því þeir 
hafa tækifæri annarsstaðar og þeir bara fara, og það eru alltaf 
einhverjir sem fara í samruna. 

 

Lykilstarfsfólkið eru ekki alltaf stjórnendurnir í fyrirtækinu, lykilstarfsfólkið getur 

verið á öllum stigum í fyrirtækinu og mikilvægt er að finna þessa aðila því þeir hjálpa 

svo mikið til. Þetta er fólkið sem fær hugmyndir, njóta trausts, hafa jákvæð áhrif á aðra 

og hrífur fólk með sér. Hildur segir: 

 

Að koma auga á þetta fólk sem eru sólargeislar. Þetta 
mikilvæga fólk sem getur komið af símanum eða einhver úr 
bókhaldinu eða einhver sem rífur upp fólk, er með skemmti-
legan móral. Fá það svolítið í lið með þér, koma auga á þetta 
fólk og virkja það. 

 

8) Að fagna áfangasigrum. Mikilvægt er að fagna sigrum þegar búið er að ná 

ákveðnum markmiðum í breytingaferlinu. „Að fagna sigrum þegar eitthvað hefur tekist 

og fagna árangri“ segir Guðmundur. Hægt er að fagna slíkum árangri á marga vegu og 

fögnuðurinn getur verið í mismunandi formi, til að mynda með tölvupósti, hrósi, partýi 

og fleira. 

9) Að setja fjármagn í breytingarnar. Breytingar geta verið kostnaðarsamar 

og fer oft á tíðum eftir því hvað gert er í ferlinu og hversu stór samruninn er. Lárus 

telur mikilvægt að fyrirtæki setji nægilegt fjármagn í þær aðgerðir sem farið er í. „Ef 

menn ætla að gera þetta almennilega þá kostar þetta peninga og menn verða bara að 

líta svo á að það eigi ekkert að spara neinu til í svona. Annað hvort gerir þú þetta að 

einhverju viti eða sleppir því“ segir hann. 
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10 Umræða og ályktanir 

 

Í rannsókninni var unnið út frá rannsóknarspurningunum tveimur, það er hvaða 

aðferðir eru stærri fyrirtæki og stofnanir að nota í breytingum við samruna eða 

yfirtöku og hvernig er breytingaferlinu háttað og framkvæmd þess. 

Af niðurstöðunum að dæma, varðandi aðdragandann að breytingum í kjölfar 

þeirra samruna sem viðmælendur fóru í gegnum, urðu breytingarnar helst vegna áhrifa 

í ytra umhverfi ásamt því að verið var að stækka, efla og þróa skipulagsheildirnar í því 

samkeppnisumhverfi sem þau lifðu í. Helsta verkefni skipulagsheilda er að horfa á 

breytingar sem tækifæri og láta hlutina gerast til þess að lifa af í samkeppninni 

(Drucker, 1999). Í dag er orðið tiltölulega algengt að fólk hafi farið í gegnum 

einhverskonar skipulagsbreytingar, samruna eða yfirtöku á vinnustað sínum en slíkur 

atburður getur hjálpað fyrirtækjum að ná ákveðnum bættum árangri. Samkvæmt 

Ulrich (1997) verða skipulagsheildir að ávinna sér færni til breytinga til þess að takast 

á við nýjungar í umhverfi. Eins og komið hefur fram er allt breytingum háð og góð 

stjórnun er lykillinn að árangursríkum breytingum. Að stýra breytingum á 

árangursríkan hátt er mjög vandasamt verkefni stjórnenda. Leiðin til þess að stýra og 

knýja fram breytingar skipulagsheilda er að koma auga á þá drif krafta og hamlandi 

krafta í umhverfinu og vinna með þá (Lewin, 1947; Hellriegel og Slocum, 2004). 

Samkvæmt niðurstöðum var í upphafi breytingaferlisins, hjá öllum 

fyrirtækjunum og stofnuninni, lagt af stað með einhvers konar áætlun um hvað ætti að 

gera og hvernig. Þegar viðtöl við viðmælendur eru túlkuð má álykta þá niðurstöðu að 

margar þær aðferðir, sem notaðar voru við stjórnun breytinga hjá fjármála-

fyrirtækjunum, þjónustufyrirtækinu og stofnuninni, samræmast að mörgu leyti þeim 

breytingalíkönum sem fjallað var um í 3. kafla, þrátt fyrir að allir viðmælendur hafi 

svarað því til að ekki hafi verið notast við ákveðna aðferð eða aðferðafræði 

breytingastjórnunar né ákveðinn fræðimann á því sviði. Af viðtölunum að dæma 

virðast viðmælendur standa í þeirri meiningu að ef stuðst hefði verið við ákveðna 

aðferð eða fræðimann í ferlinu, að það hefði þá ekki verið gert með skipulögðum 

hætti. Örfáir bentu þó á ákveðna fræðimenn eða aðferðafræði sem horft hefði verið til 

sem viðmið á einhverjum stöðum í ferlinu en ekki hafi verið farið eftir því skref fyrir 

skref. Samkvæmt niðurstöðum var því í öllum tilfellum notast við þekkingu og 

reynslu starfsfólks skipulagsheildarinnar við breytingarnar.  
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Niðurstöður gefa til kynna mikilvægi þess að hafa verkefnastjóra eða 

breytingastjóra í ferlinu samkvæmt mati nokkurra viðmælenda. Á þremur vinnu-

stöðum var notast sérstaklega við verkefnastjóra eða breytingastjóra í ferlinu sjálfu til 

þess að halda utan um ferlið en undanfarin ár hefur verkefnastjórnun aukist gríðarlega 

og mikið verið notuð við stjórnun breytinga. Verkefnastjórar búa þá jafnframt yfir 

getu til þess að vera breytingastjórar og hafa hlutverk í þróun og breytingaferli 

skipulagsheildarinnar (Kendra og Taplin, 2004).  

Áhugaverð niðurstaða gefur til kynna að hlutverk utanaðkomandi ráðgjafa í 

breytingaferlinu var ekki svo áberandi né að því er virðist mjög sýnilegt. Í nokkrum 

tilvikum voru fengnir utanaðkomandi ráðgjafar í tengslum við sérstaka þætti eða 

málefni á ákveðnum stöðum í breytingaferlinu. Einn viðmælandi lýsti mikilvægi þess 

að fá utanaðkomandi ráðgjafa í ferlið í upphafi til þess að fá þeirra sýn á stefnu-

mótunina. Fæstir viðmælendur vildu þó meina að utanaðkomandi ráðgjafar hefðu 

verið fengnir inn í breytingaferlið í upphafi en nokkrir skiptu um skoðun þegar á leið á 

viðtalið og lýstu þá þeim ráðgjöfum sem komu að ferlinu og í hvaða tilgangi. Oft er 

þörf á að leita aðstoðar utanaðkomandi ráðgjafa því þeir koma með sérþekkingu inn í 

breytingaferlið sem ekki er til staðar innan skipulagsheildarinnar. Einnig eru þeir 

óháðir aðilar sem hafa aðra sýn eða nálgun heldur en stjórnendur og starfsmenn hafa. 

Hlutverk þeirra er að veita aðstoð og ráð en ekki að taka erfiðar og viðkvæmar 

ákvarðanir (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Ef skoðuð eru breytingaferli allra fyrirtækjanna og stofnunarinnar í töflu 2 hér 

á eftir og þau borin saman við átta þrep Kotters (1996) má sjá að aðferðirnar sem 

notaðar voru samræmast vel breytingalíkani Kotters og þeim átta þrepum sem 

skipulagsheildir verða að fara í gegnum þegar um er að ræða breytingar.  

Samkvæmt niðurstöðum og viðhorfi viðmælenda fundu starfsmenn fyrir-

tækjanna þörfina fyrir breytingar, bæði í ytra og inna umhverfi sínu, en hjá stofnuninni 

var hins vegar ekki skynjuð þörf hjá starfsfólki en því var gert ljóst að breytinga væri 

þörf. Fyrsta þrepinu var því ágætlega fylgt eftir þar sem breyta þarf núverandi ástandi 

og hugsunarhætti fólks, það er byrjunin á undirbúningi við breytingar hefjast eða 

svokölluð þíða samkvæmt Lewin (1951). Einstaklingurinn fær hér skilning á því hver 

tilgangurinn sé með breytingunum, hvaða áhrifaþættir kalla á þörfina og hver sé 

ávinningur þess að breyta (Kotter, 1996; Hiatt, 2006).  
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Tafla 2 Breytingaferli allra skipulagsheilda í samanburði við átta þrep Kotters 

Átta þrep 
Kotters 

Fjármála-
fyrirtæki A 

Fjármála-
fyrirtæki B 

Fjármála-
fyrirtæki C 

Þjónustu-
fyrirtæki D 

Stofnun E 

 

1. Skynja þörf 
fyrir 
breytingar: 
  
Að hjálpa öðrum 
að sjá þörfina fyrir 
breytingar og 
mikilvægi þess að 
bregðast skjótt við  

 
• Ytra umhverfi, 
fjármálamarkaðir 
að þróast 
 
• Stækka 
fyrirtæki 
 
• Auka hagræði í 
endurfjármögnun 
og rekstri 
 
• Verða sterkari á 
markaði 

 
• Ytra umhverfi, 
fjármálamarkaðir 
að þróast 
 
• Hafa getu og 
burði, stækka 
fyrirtæki 
 
• Leita eftir 
ódýrum aðgang 
að fjármagni 
 
• Auka rekstrar-
öryggi 
 

 
• Ytra umhverfi, 
fjármálamarkaðir 
að breytast 
 
• Auka hagræði 
 
• Stækka 
fyrirtækið 
 
• Samruni til 
sóknar 

 
• Ná meiri breidd 
á markaði 
 
• Samruni til 
sóknar 
 
• Efla og stækka 
fyrirtækið 

 
• Efla stofnun 
 
• Efla 
stoðþjónustu 
 

 

2. Setja saman 
hóp sem drífur 
áfram 
breytingarnar:  
 
Sterkur hópur sem 
leiðir breyting-
arnar og býr yfir 
leiðtogahæfni, 
áreiðanleika, 
samskiptahæfni, 
umboð til athafna, 
greiningarhæfni og 
skynjar þörfina 
 

 
• Stýrihópur 
/stjórnendur 
 
• Verkefnastjóri 
 
• Vinnuteymi 

 
• Stýrihópur 
/stjórnendur 
 
• Vinnuteymi 

 
• Stýrihópur 
/æðstu 
stjórnendur 
 
• Sameiningar-
teymi 
 
• Stjórnenda-
teymi 
 
• Vinnuteymi 

 
• Stýrihópur 
/æðstu 
stjórnendur 
 
• Breytingastjóri 
 
• Stjórnenda-
teymi 
 
• Vinnuteymi 
 
 
 
 
 

 
• Stýrihópur 
/stjórnendur 
 
• Verkefnastjóri 
 
• Vinnuteymi 

 

3. Skapa 
framtíðarsýn: 
 
Hvernig mun 
framtíðin verða 
öðruvísi 
 

 
• Ný 
framtíðarsýn var 
sköpuð 
 
• Ný gildi og 
markmið 

 
• Ný 
framtíðarsýn var 
sköpuð 
 
• Ný gildi og 
markmið 

 
• Ný 
framtíðarsýn var 
sköpuð 
 
• Ný gildi og 
markmið 

 
• Ný 
framtíðarsýn var 
sköpuð 
 
• Ný gildi og 
markmið 

 
• Ný 
framtíðarsýn var 
sköpuð 
 
• Ný markmið 

 

4. Miðla 
framtíðarsýn: 
 
Að koma öðrum í 
skilning um nýja 
framtíðarsýn og 
hvernig ná eigi 
nýjum markmiðum 
 

 
• Starfsfólk var 
upplýst um 
breytingar allan 
tímann í ferlinu 
 
•Tölvupóstar 
 
• Innra netið 
 
• Starfsmanna-
fundur 

 
• Starfsfólk var 
upplýst í ferlinu 
og upplýsinga-
flæði talið mikil-
vægt 
 
• Tölvupóstar 
 
• Innra netið 
 
• Starfsmanna-
fundur 

 
• Starfsfólk var 
upplýst í ferlinu 
 
•Tölvupóstur 
 
•Starfsmanna-
fundir 
 
• Kynningafundir 

 
• Starfsfólk var 
upplýst allan 
tímann í ferlinu 
 
• Innra netið 
 
• Fréttabréf 
 
• Bæklingar 
 
• Tölvupóstur 
 

 
• Starfsfólk var 
upplýst í ferlinu 
eins og hægt var 
 
• Vefsíða 
 
• Innri vefur 
 
• Kynninga- og 
fræðslufundir 
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Fjármála-
fyrirtæki A 

Fjármála-
fyrirtæki B 

Fjármála-
fyrirtæki C 

Þjónustu-
fyrirtæki D 

Stofnun E 

 

5. Virkja 
starfsfólkið í 
breytingum: 
 
Koma í veg fyrir 
hindranir 
 

 
• Þátttaka í 
hópastarfi 
 
• Starfsdagur  
- starfsfólk 
vinnur með gildi 
og framtíðarsýn 
 
• Farið yfir 
tilfinningakúrfu 
fólks í 
breytingum með 
starfsfólki 
 

 
• Þátttaka í 
hópastarfi 
 
• Starfsdagur  
- stjórnendur fara 
yfir gildi og 
framtíðarsýn 
 

 
• Þátttaka í 
hópastarfi 
 
• Starfsdagur  
- starfsfólk 
vinnur með gildi 
og framtíðarsýn 
 

 
• Þátttaka í 
hópastarfi 
 
• Vinnustofur 
- starfsmenn 
vinna með gildi, 
menningu og 
hugmyndir um 
nýjan vinnustað 

 
• Þátttaka í 
hópastarfi 
 
• Skýrslugerð um 
tillögur að 
lausnum 
 

 

6. Búa til 
áfangasigra: 
 
Skapa sýnilegan og 
skýran árangur 
eins fljótt og auðið 
er 
 

 
• Fjölskyldu-
dagur fyrir 
starfsfólk og 
fjölskyldur þeirra 
í kjölfar 
samrunans 

 
• Starfsdagur sem 
endaði með stórri 
gleði fyrir alla 
starfsmenn 
 
• Litlir og stórir 
áfangasigrar 
 
• Starfsmanna-
fundir 
 
• Partý 

 

 
• Stór gleði fyrir 
alla starfsmenn í 
kjölfar 
samrunans 
 
• Partý 

 
• Stór gleði fyrir 
alla starfsmenn í 
kjölfar 
samrunans 

 

 

7. Nýta 
ávinning til 
enn meiri 
breytinga: 
 
Gefast ekki upp og 
ýta fastar eftir 
fyrsta áfangann, ná 
fram breytingum 
þangað til að ný 
framtíðarsýn er 
orðin að veruleika 
 

 
• Starfsmanna-
fundir 
 
• Starfsmenn hafa 
unnið í litlum 
hópum yfir 
tímabil í 
samræmi við 
stefnu, framtíðar-
sýn og 
markmiða-
setningu 

 
• Starfsmanna-
fundir 
 
• Stjórnendur  og 
starfsmenn fara í 
vinnustaðaheim-
sóknir 
 

 
• Starfsmanna-
fundir 
 

 
• Kynningar 
 
• Stjórnendur fara 
í vinnustaða-
heimsóknir 
 

 

 

8. Að festa 
nýbreitnina í 
sessi: 
 
Að halda í nýja 
hegðun sem er 
árangursrík 
þangað til að nýtt 
atferli er komið í 
staðinn fyrir 
gamlar venjur 
 

 
• Nýtt nafn á 
sameinað 
fyrirtæki 
 
• Ný fyrirtækja-
menning 
 
• Nýjar áherslur í 
starfsmanna-
viðtölum 
 
• Endurmat 
 
 

 
• Nýtt nafn á 
sameinað 
fyrirtæki 
 
• Ný fyrirtækja-
menning 
 

 
• Nýtt nafn á 
sameinað 
fyrirtæki 
 
• Ný fyrirtækja-
menning 
 

 
• Nýtt nafn á 
sameinað 
fyrirtæki 
 
• Ný fyrirtækja-
menning 
 
• Ný starfs-
mannahandbók 
 
• Vinnustaða-
greining 
 
• Stjórnendamat 
 
• Endurmat 
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Í öðru þrepi virðist sem nokkuð vel hafi verið staðið að verki í öllum tilvikum. 

Samkvæmt viðmælendum var settur á laggirnar stýrihópur eða sameiningarteymi sem 

samanstóð af æðstu stjórnendum, stjórnendateymi, ýmis vinnuteymi og skipaðir 

verkefnastjórar eða breytingastjóri. Öflug breytingateymi eru mikilvæg til þess að 

undirbúa og leiða breytingar. Skilvirkni teymisins samanstendur af hópmeðlimum og 

þeirri þekkingu sem þeir búa yfir (Kotter, 1996; Gregory-Mina, 2010). Starfsfólk 

öðlast viljann til þess að styðja við breytingarnar og taka þátt í þeim (Hiatt, 2006). 

Samkvæmt Galpin (1996) ná skipulagsheildir fram árangursríkum breytingum á mun 

skemmri tíma ef notast er við teymi og séu þau nýtt á skilvirkan hátt í breytingaferlinu 

getur það skipt sköpum til að ná fram árangursríkum breytingum. Á mynd 9 sést betur 

það ferli sem snýr að samsetningu hópa sem myndaðir voru á hverjum vinnustað fyrir 

sig í breytingaferlinu sjálfu, bæði í upphafi og til lengri tíma.  

 

 
Mynd 9 Ferli og skipulag teyma allra skipulagsheilda í breytingaferlinu 

 

Þessi samsetning teyma er að miklu leyti í samræmi við þau form teyma, í kaflanum  

4. 3 teymi, sem Galpin (1996) lýsir. Það er stýrihópurinn sem yfirleitt er samsettur af 
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æðstu stjórnendum og millistjórnendum, samþættingarteymi sem oftast eru í 

stjórnendur sem leiðbeina umbótateymunum og svo umbótateymin samanber vinnu-

teymin sem í eru almennir starfsmenn úr öllum stigum skipulagsheildarinnar sem sjá 

um ákveðin málefni. Einnig má sjá á mynd 9 hópastarf á starfsdegi fyrirtækisins eða í 

vinnustofum þar sem allir starfsmenn koma saman og vinna meðal annars með gildi, 

markmið og framtíðarsýn fyrirtækisins. 

Samkvæmt niðurstöðum var á öllum vinnustöðum sett fram ný framtíðarsýn 

ásamt stefnu og markmiðum. Á fjórum vinnustöðum var einnig unnið með gildi 

fyrirtækisins og ný gildi búin til. Þetta er í samræmi við þriðja þrepið um að 

stjórnendur verði að setja fram áætlun, stefnu og skýra framtíðarsýn fyrir starfsfólk. 

Mikilvægt er að skýra hvernig framtíðin verður öðruvísi og breytt frá því sem nú er og 

hvernig hægt er að gera framtíðarsýnina að veruleika (Kotter og Rathgeber, 2006).  

Svo virðist sem að í flestum tilfellum hafi verið staðið þokkalega vel að þrepi 

fjögur sem snýr að því hversu upplýst starfsfólk er í breytingaferlinu. Boðleiðir verða 

að vera árangursríkar og margbreytilegar til þess að koma réttum skilaboðum á 

framfæri (Kotter, 1996). Upplýsingaferli og boðskipti hjálpa fólki til að finnast það 

vera þátttakendur í breytingunum (Bridges, 2003). Niðurstöður sýna að flestir 

viðmælendur töldu að starfsmenn hafi verið ágætlega eða vel upplýstir í 

breytingaferlinu. Notast var við tölvupósta, starfsmannafundi, innra net, kynninga- og 

fræðslufundi, fréttabréf og fleira en það er í samræmi við tillögur Bridges (2003), 

Hiatt (2006) og Kotters (1996) um skilvirk samskipti og að vera í góðu sambandi við 

starfsfólk og sýna því umhyggju í breytingunum. Þrátt fyrir það taldi einn viðmælandi 

að upplýsingaflæði hafi verið ábótavant en svo virðist sem að það hafi alltaf verið 

einhver hluti fyrirtækisins sem ekki var meðvitaður um hvað væri í gangi þrátt fyrir 

öflugt og mikið upplýsingastreymi.   

Niðurstöður sýna einnig að ein áhrifaríkasta aðferðin í breytingaferlinu, að 

mati flestra viðmælenda, var að fá fólk í lið með sér í breytingunum. Að fólk hafi 

skilning á breytingunum, séu þátttakendur í ferlinu og komi með hugmyndir og lausnir 

í ferlinu. Allir viðmælendur töluðu um þátttöku starfsfólks í hinum ýmsu vinnu-

teymum og að meðal annars hafi verið haldnir starfsdagar eða vinnustofur. Í 

fyrirtækjunum fjórum unnu vinnuteymi með markmið, gildi og framtíðarsýn þar sem 

starfsmönnum gafst tækifæri á að koma með hugmyndir og sína sýn á breyttan 

vinnustað. Nokkrir viðmælendur komu inn á mikilvægi þess að virkja fólk og hvetja 

það, fá það til þess að tala saman, hafa hlutverk og finnast það vera þátttakendur í 
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ferlinu. Með því væri hægt að eyða fordómum og koma í veg fyrir andstöðu við 

breytingarnar. Segja má að þetta sé umbreytingatíminn samkvæmt Lewin (1951) þar 

sem starfsfólk er að aðlagast og með hópstarfinu eflist stuðningur við breytingarnar. 

Það samræmist við fimmta þrep Kotters (1996) en hann segir að virkja þurfi sem flest 

starfsfólk til aðgerða og fjarlægja verði hindranir eins og mögulegt er til þess að koma 

í veg fyrir andstöðu við breytingarnar. Til þess þarf fólk að búa yfir þekkingu og getu 

til þess að hrinda breytingunum í framkvæmd (Hiatt, 2006). Samkvæmt Bridges 

(2003) má einnig segja að á þessum tíma sé starfsfólk að segja skilið við fortíðina og 

komið inn í hlutlausa svæðið þar sem það er farið að gera hlutina og hugsa þá á annan 

hátt en áður. Með því að virkja starfsfólkið er hægt að koma á nýbreytni og þróa 

hlutina í rétta átt að nýrri sýn.  

Samkvæmt Kotter og Cohen (2002) er megin kjarni breytingastjórnunar 

mannlegi þátturinn og hvernig breyta eigi hegðun fólks og atferli. Breytingar á hegðun 

fólks verður þegar höfðað er til tilfinningar þess og það skynjar breytingar á jákvæðan 

máta. Þá mun það tileinka sér hugmyndir, taka þátt í breytingunum og verða þeim 

hliðholl (Kotter og Cohen, 2002; Daft, 2001). Á einum vinnustað var sérstaklega horft 

til þessa mannlega þáttar í breytingaferlinu og lýstu tveir viðmælendur því að með 

ákveðnum hætti hafi verið farið með starfsfólki yfir tilfinningakúrfu og tilfinningarleg 

viðbrögð fólks við breytingum. Jashapara (2004) lýsir þessari kúrfu og segir að algeng 

viðbrögð fólks séu í fyrstu áfall, afneitun og þunglyndi. Síðan sleppir einstaklingurinn 

taki á mótstöðunni og samþykkir breytingar. Hann byrjar að prófa nýja hegðun og 

vinnubrögð, verður sáttur við breytingar og aðlagast þeim.  

Að takast á við andstöðu starfsfólks í breytingum er orðinn óaðskiljanlegur 

þáttur í nútíma breytingastjórnun (Kreitner, 2001). Við innleiðingu breytinga mun 

starfsfólk ávallt skipa sér í hópa, annað hvort sem fylgjendur eða andstæðingar 

breytinganna, eða þá einfaldlega sitja á hliðarlínunni (Karp, 2006; Saunders, 1999). 

Samkvæmt flestum viðmælendum má draga þá ályktun af niðurstöðum að 

óvissuþættir í upphafi séu helsta ástæða þess að starfsfólk veiti mótstöðu við 

breytingar. Óvissan veldur óöryggi og óróleika á meðal starfsfólks og það bregst við á 

mjög misjafnan hátt. Fólk þarf að vera vel upplýst og hafa skilning á breytingunum til 

þess að taka afstöðu til þess hvort það sé með breytingunum eða móti þeim (Hiatt, 

2006). Við stjórnun breytinga er því mikilvægt að koma í veg fyrir þá óvissu sem ríkir 

fyrir um framtíðina og andstöðu starfsfólks (Marks, 2003). Oft skortir að 

upplýsingaflæði nái til alls fyrirtækisins og þá upplifir starfsfólk gjarnan öryggisleysi, 
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óvissu og óánægju sem getur valdið starfsóöryggi og skapar andstöðu við 

breytingarnar (Eyþór Eðvarðsson, 2003; Kotter og Schlesinger, 2008). Athyglisvert er 

að niðurstöður benda til þess að lítil andstaða hafi ríkt við sameininguna og 

breytingaferlið í heild sinni að mati flestra viðmælenda, það er að andstaðan sem slík 

hefði ekki haft áhrif á breytingaferlið sjálft. Andstaða starfsfólks birtist þó í ýmsum 

mismunandi myndum. Lítil mál urðu að stórum vandamálum og má þá nefna í því 

samhengi nýtt mötuneyti, sameining starfsmannafélaga, húsnæðismál, vinnuaðstaða 

og fleira. Á einum vinnustað birtist andstaðan mest í orðum starfsfólks frekar en 

gjörðum þess. Hins vegar á hinum vinnustöðunum fjórum var einhver hluti fólks 

óánægt og ósátt við sameininguna sem birtist í því að það fór frá fyrirtækinu og 

jafnvel var um hópuppsagnir stjórnenda og starfsfólks að ræða.  

Samkvæmt niðurstöðum ræddu átta viðmælendur á fjórum vinnustöðum að 

áfangasigrar hefðu verið haldnir með einhverju móti við ákveðin þáttarskil í 

breytingaferlinu. Um var að ræða litla og stóra áfangasigra í formi starfsdaga, 

fögnuða, partý og fleira. Þetta er í samræmi við sjötta þrep Kotters (1996) um 

mikilvægi þess að skapa áfangasigra þegar sýnilegur árangur hefur náðst og þegar sést 

hefur að vinnan hafi verið erfiðisins virði. Slíkt vekur trú starfsfólks á breytingum og 

vinnugleði þess eykst.  

Í sjöunda þrepinu er sýnt fram á þann árangur sem náðst hefur og mikilvægt er 

að gefast ekki upp á þessum tímapunkti í ferlinu (Kotter, 1996). Segja má að það 

samræmist niðurstöðum að einhverju leyti þar sem fram kemur að á fjórum vinnu-

stöðum eru haldnir reglulegir starfsmannafundir og kynningar ásamt því að 

vinnustaðaheimsóknir hafa tíðkast á meðal stjórnenda og starfsmanna í tveimur 

fyrirtækjum.  

Kotter (1996) talar um áttunda þrepið, að festa nýbreytni í sessi, en það 

samsvarar lokastiginu frystingu og um að ná aftur jafnvægi samkvæmt Lewin (1951). 

Menning skipulagsheilda er lengi að þróast eftir að breytt atferli og hegðun hefur verið 

tekin upp hjá starfsfólki. Því betur sem fólk skilur ríkjandi menningu þá eykur það 

skynjaða þörf fyrir breytingar, hvernig og af hverju verði að sameina og það öðlast 

fullkominn skilning á framtíðarsýninni (Kotter, 1996). Ef niðurstöður eru bornar 

saman við áttunda þrepið er hægt að segja að öll fyrirtækin gengu í gegnum 

nafnabreytingu eftir samrunann en stofnunin hélt hins vegar sama nafni og ríkjandi 

stofnun áður. Nýtt nafn er oft tákn um nýja framtíð fyrirtækisins og þáttur í því að 

breyta. Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi fyrirtækjamenningar í 
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breytingaferlinu. Niðurstöður sýna að fyrirtækjamenning var ýmist þróuð eða slípuð 

til og í öllum tilvikum leit ný fyrirtækjamenning ljós hjá sameinuðu fyrirtæki en hjá 

stofnuninni hins vegar varð lítil breyting þar á. Segja má að fyrirtækjamenning 

breytist líkt og persónuleiki einstaklings breytist. Það getur verið erfitt að breyta 

einhverju sem á sér djúpar rætur. Hins vegar er það svo að ef núverandi menning er 

ekki að virka þá er nauðsynlegt að ná fram grundvallarbreytingum í skipulags-

heildinni. Varanlegur árangur krefst sveigjanleika og aðlögunarhæfni þar sem 

skipulagsheild og starfsfólk hennar er móttækilegt og opið fyrir breytingum (Kello, 

2011). Það er því mikilvægt að skipulagsheild og starfsfólk búi yfir þeim styrk sem 

þarf til þess að viðhalda breytingunum (Hiatt, 2006). Fólk þróar með sér nýja 

eiginleika, upplifir nýjan kraft og finnur tilganginn til að breytingin gangi upp. Það 

verður nýtt upphaf (Bridges, 2003).  

Aðrar áhugaverðar niðurstöður rannsóknarinnar er mat viðmælenda og 

ráðleggingar þeirra sem gefur vísbendingu um hvaða atriði það eru sem mikilvægust 

eru fyrir stjórnendur að hafa í huga áður en farið er af stað í stórar breytingar eða 

samruna. Helstu atriði eru að hafa verkefnastjóra eða breytingastjóra í ferlinu, fá 

starfsfólk í lið með sér, að upplýsingaflæði sé gott, skýr stefna, að flytjast í 

sameiginlegt húsnæði í upphafi, fara varlega í uppsagnir starfsfólks, finna jákvæðu 

aðilana í fyrirtækinu og lykilstarfsmenn, fagna áfangasigrum og setja nægilegt 

fjármagn í breytingarnar. Fjallað hefur verið um flest þessara atriða og eru þau að 

mörgu leyti í samræmi við nútíma breytingastjórnunarfræði.  

Hlutverk stjórnenda í breytingaferli er stórt og stjórnun breytinga er mikilvægt 

og vandasamt verk. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þær aðferðir sem stórar 

skipulagsheildir nota í breytingum við samruna eða yfirtöku séu að mörgu leyti í 

samræmi við nútíma breytingastjórnunarfræði. Notast er við þekkingu og reynslu 

starfsfólks við undirbúning og framkvæmd breytingaferlana í heild sinni en stuðst er 

við breytingastjórnunarfræði á ákveðnum stöðum í ferlinu. Í upphafi var í öllum 

tilvikum sett fram áætlun og stefna áður en lagt var af stað í breytingarnar og má segja 

að það sé lykilatriði til þess að ná árangri með breytingunum. Af niðurstöðum má 

draga þá ályktun að ágætlega sé staðið að aðferðum og framkvæmd breytingaferla í 

stórum samrunum hér á landi og að innleiðing breytinga hafi tekist vel sé á heildina 

litið. Í breytingaferli stórra samruna er þó ljóst að alltaf er einhverja hnökra að finna, 

ýmist lítil eða stór vandamál sem þarf að kljást við og leysa á leiðinni í átt að breyttri 

framtíð skipulagsheildar. 
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11 Lokaorð  

 

Í ljósi niðurstöðu rannsóknarinnar er lykilatriði að setja fram áætlun og stefnu í 

upphafi breytinga og að huga vel að aðferðum og framkvæmd við breytingar sem nota 

á í breytingaferlinu til þess að ná fram væntum árangri. Mikilvægt er að gera sér grein 

fyrir vandamálum sem upp geta komið á leiðinni og hvernig hægt sé að leysa þau. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er í samræmi við margar kenningar, líkön og aðferðafræði 

breytingastjórnunar. Það sést til að mynda ágætlega þegar að niðurstöður eru bornar 

saman við breytingalíkan Kotters um átta þrep til árangursríkrar breytingastjórnunar 

en þá kemur í ljós að flest af því sem skipulagsheildir eru að gera í breytingaferlinu 

samræmist að mörgu leyti við aðferðarfræði breytingastjórnunar. Í rannsókninni var 

eigindlegri aðferðarfræði beitt þar sem reynt er að draga ályktanir um veruleikann út 

frá sjónarmiðum viðmælenda og ná fram raunsæjum niðurstöðum, en ekki má alhæfa 

um of út frá þessari athugun þar sem niðurstöður eru byggðar á viðtölum við tíu 

einstaklinga.  

 Í rannsókninni var í upphafi lagt af stað með ákveðið rannsóknarefni þar sem 

leitast var eftir svörum sem rannsókninni er ætlað að svara út frá sjónarmiðum 

stjórnenda og sérfræðinga, en þar tala niðurstöður sínu máli. Oft er það svo að þegar 

svör fást við ákveðnu viðfangsefni vakna nýjar og enn fleiri spurningar í kringum það. 

Út frá því má varpa fram hugmyndum að áframhaldandi rannsóknum sem rannsakandi 

fékk í gegnum rannsóknarferlið.  

Fróðlegt væri til að mynda að skoða nánar upplifun starfsfólksins sjálfs í 

breytingaferlinu og hvort að viðhorf starfsfólks á þeim aðferðum sem notaðar voru í 

ferlinu og snéru að þeim væru frábrugðin viðhorfum stjórnenda og þá að hvaða leyti. 

Hugsanlega væri líka hægt að nota megindlega aðferð í þessum samanburði þar sem 

notaðir væru spurningarlistar á miklu stærra úrtak.  

Einnig væri áhugavert að draga ákveðna þætti út úr ferlinu og skoða 

sérstaklega. Má þá nefna fyrirtækjamenninguna í því samhengi en mjög áhugavert 

væri að skoða nánar og kafa dýpra ofan í það hvernig tekist hafi til við að ná saman 

stórum og ólíkum hópum og búa til eina heild á svo stóran mælikvarða. Hægt væri að 

greina og mæla mun á fyrirtækjamenningu hjá báðum sameinuðu fyrirtækjunum og 

skoða hvernig ný fyrirtækjamenning lítur út í kjölfar samrunans. 
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Í rannsókninni kom í ljós að utanaðkomandi ráðgjafar virtust tiltölulega lítið 

sýnilegir eða áberandi stjórnendum í ferlinu. Í upphafi vildu flestir viðmælendur 

meina að ekki hefði verið notast við utanaðkomandi ráðgjafa en skiptu síðan um 

skoðun þegar á leið í viðtalinu. Þessi viðsnúningur viðmælenda vekur óneitanlega upp 

þær spurningar hvort að utanaðkomandi ráðgjafar hafi haft svo góð áhrif í 

breytingaferlinu að viðmælendur gleymdu upphaflega að þeir hefðu komið að því? 

Eða höfðu ráðgjafarnir ekki svo stór hlutverk í ferlinu? Þessu má velta fyrir sér og 

fróðlegt væri hugsanlega að rannsaka betur þátttöku utanaðkomandi ráðgjafa í 

breytingaferlum, hlutverk þeirra og í hvaða verkefni þeir eru helst fengnir inn í ásamt 

því að skoða hvort þessir aðilar séu oft á tíðum ráðnir inn til fyrirtækisins eftir að þeir 

koma inn breytingaferlið sem ráðgjafar. 

Eins og áður hefur komið fram hefur töluvert verið rannsakað hér á landi og 

skrifað um breytingaferli og ýmsa þætti sem snúa að breytingum. Einnig hafa 

einhverjar rannsóknir verið gerðar á samrunum hérlendis. Í kjölfar efnahagshrunsins á 

Íslandi í október árið 2008 má hins vegar leiða hugann að því hvort kreppan, sem ríkir 

nú á árinu 2011, verði til þess að sameiningar verði frekar vegna hagræðingar og 

niðurskurðar fremur en til eflingar og stækkunar skipulagsheilda eins og þeir samrunar 

sem teknir eru til grundvallar í þessari rannsókn. Hvort heldur sem er, þá er í báðum 

tilvikum nauðsynlegt að nota góða aðferðafræði við stjórnun og framkvæmd breytinga 

og gott skipulag verður að vera í breytingaferlinu sjálfu til þess að ná fram væntum 

árangri. Mikilvægt er að sýna fram á tilgang með breytingum og upplýsa starfsfólk og 

viðskiptavini um hvert verið sé að stefna í framtíðinni. Það sama gildir um samruna og 

niðurskurði á þeim tímum sem við lifum í dag en miklar óánægju raddir hafa ríkt um 

ýmsar sameiningar og niðurskurði í kjölfar kreppunnar, sérstaklega á vegum ríkis og 

sveitafélaga, þar sem starfsfólk og viðskiptavinir virðast ekki sannfærðir um 

framkvæmd og ávinning breytinganna eða hvaða árangri þær eiga að skila.  

Segja má að vangaveltur sem þessar og að í ljósi þeirra spurninga sem 

vöknuðu hjá rannsakanda, í gegnum rannsóknarferilinn og í kjölfar rannsóknarinnar 

sjálfrar, má segja að áhugi á frekari rannsóknum á sviði breytingastjórnunar hafi 

kviknað. Rannsakandi telur og lítur svo á að góð stjórnun breytinga krefjist mikils 

skipulags og vinnu í öllum skipulagsheildum og sífellt auknar kröfur séu gerðar til 

stjórnenda og starfsfólks í tengslum við breytingar. Vel skipulagt ferli og framkvæmd 

skiptir höfuð máli í átt að breyttri og bættri framtíð skipulagsheilda.  
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Rannsókn þessi og niðurstöður hennar eru gagnlegar og áhugaverðar öllum 

þeim sem starfa í fyrirtækjum og stofnunum. Sérstaklega eru niðurstöður áhugaverðar 

út frá sviði stjórnunar, hvaða bestu aðferðir stjórnendur nota við stjórnun breytinga í 

meðalstórum og stórum skipulagsheildum og hvaða þætti beri helst að varast í 

breytingaferlum. Það er von rannsakanda að niðurstöður og rannsóknin sjálf varpi 

betra ljósi á þær aðferðir sem notaðar eru í breytingaferlum skipulagsheilda við stóra 

samruna og hvernig best sé að stýra og framkvæma breytingar í kjölfar þeirra. 
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Viðauki 1 

 

Uppbygging/undirbúningur á viðtali fyrir rannsókn – Spurningarrammi 
 

1. Getur þú líst aðdraganda að breytingunum sem urðu hjá fyrirtækinu og hvers 
eðlis þær voru?  

2. Hvert var/er hlutverk þitt í breytingaferlinu? 
3. Hverjir stjórnuðu/stóðu að breytingaferlinu? (var myndað ákveðið 

stjórnunarteymi/vinnuteymi og hvernig var það samsett?) 
4. Hvaða aðferð var notuð í breytingaferlinu, var notast við sérstaka aðferðafræði 

á sviði breytingastjórnunar? Ef svo, hvaða aðferðafræði og fræðimenn var 
notast við? 

5. Lýsa breytingaferlinu, hvað var gert 
6. Voru fengnir utanaðkomandi ráðgjafar við stjórnun breytinganna? 
7. Hvaða aðferð eða framkvæmd var áhrifaríkust við stjórnun breytinganna? 
8. Hvaða aðferð eða framkvæmd hafði síst áhrif við stjórnun breytinganna? 
9. Getur þú líst fyrirtækjamenningunni sem var og er í gangi hjá fyrirtækinu fyrir 

og eftir breytingarnar? Breyttist fyrirtækjamenningin eitthvað eftir 
breytingaferlið? 

10. Fundu starfsmenn þörfina fyrir breytingunum og voru þeir upplýstir um 
breytingaferlið? Hvernig? 

11. Ríkti andstaða á meðal starfsmanna vegna breytinganna? Ef svo er, hvaða 
aðferðum var beitt við að leysa málin? 

12. Var sett fram einhver stefna, markmið og framtíðarsýn fyrirtækisins? Var hún 
sýnileg starfsfólki? 

13. Varðandi kostnað, var kostnaður áætlaður við breytingarnar og hver var hann? 
Hefur kostnaður staðist áætlun? 

14. Hvernig hefur eftirfylgni verið háttað í kjölfar breytinganna? 
15. Varðandi aðferðafræðina sem var notuð, er eitthvað sem þú myndir gera 

öðruvísi næst? 
16. Er eitthvað að lokum sem þú myndir ráðleggja öðrum fyrirtækjum,varðandi 

stjórnun breytinga og breytingaferlið, sem eru að leggja í sambærilegar og 
stórar breytingar eins og þú og þitt fyrirtæki hefur gengið í gegnum? 

 
 
 
 
Bakgrunnsspurningar 
kk eða kvk 
Aldur 
Starfsaldur 
Starfstitill 
Menntun 
Stjórnandi, sérfræðingur eða annað 
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Viðauki 2 

 

Sæl/l Xxxxx, 
 
Ég er að vinna meistaraverkefni mitt við Háskóla Íslands um stjórnun breytinga undir 
leiðsögn Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar. Ég hef mikinn áhuga að taka fyrir samruna 
Xxxxx og Xxxx í rannsókn minni og vildi ég kanna hvort möguleiki væri á að fá leyfi 
fyrir því ásamt því að taka viðtal við þig fyrir rannsókn mína. Rannsóknin snýr að 
breytingastjórnun, hvernig meðal stór og stór fyrirtæki takast á við breytingar og 
hvaða aðferðir þau hafa notað í breytingaferlinu. 
 
Ég vonast til að þú sjáir þér fært um að veita mér um klukkustundarviðtal í maí 
mánuði vegna þessa. Ef þú sérð þér ekki fært um að hitta mig vegna þessa, gætir þú 
vinsamlegast bent mér á einhvern annan stjórnanda innan Xxxxx sem tók þátt í ferlinu 
og gæti hugsanlega veitt mér viðtal varðandi þessa rannsóknar. 
 
Með von um góðar viðtökur, 
 
Vala Magnúsdóttir 
 
s: xxx-xxxx 
vs: xxx-xxxx 
netfang: valam@hi.is 
 

 

 
 
 
 

 


