
Skilvirk 
breytingastjórnun

Breytingar eiga á hættu að stranda þar sem:

1. Þær eru meðhöndlaðar sem aðskilin starfsemi og víkjandi gagnvart
öðrum daglegum störfum

2. Þar sem ekki er nógu mikil áhersla á hlutverk stjórnenda og
millistjórnenda í breytingaferlinu

3. Ekki er unnið kerfisbundið að innleiðingu þar sem stuðst er við
viðeigandi aðferðir

Algengar hugsanir og viðbrögð við breytingum

• Ég hef gert þetta svona í langan tíma og það hefur gengið vel – ég sé
ekki þörf fyrir breytingar

• Minn stjórnandi hefur ekki breytt sinni hegðun ... af hverju ætti ég að
gera það!

• Ég veit ekki hvað er ætlast til að ég geri / ég skil ekki til hvers er ætlast
af mér

• Ég sé ekki ávinninginn af breytingum og hef misst áhugann, ég hyggst
leita að nýju starfi

• Best að gera ekkert og bíða eftir að þessar breytingar ganga yfir

Víðtæk þekking og reynsla

Sérfræðingar KPMG geta aðstoðað þig við allt innleiðingarferlið. Þau hafa 
unnið að margvíslegum verkefnum, m.a. að sameiningum fyrirtækja og 
stofnana, stefnu innleiðingum, endurhönnun vinnuferla, hagræðingu og 
skipulagsbreytingum.

Tími breytinga getur reynst erfiður fyrir bæði stjórnendur og 
starfsfólk. Þegar breytingar standa fyrir dyrum er lykilatriði að 
hafa styrka stjórn á því ferli og standa rétt að framkvæmd og 
innleiðingu breytinganna.

Reynslan sýnir 
að ef ekki er 
staðið faglega 
að breytingum 
eða gætt nógu 
vel að áhrifum  
þeirra á starfs-
fólk þá geti 
tapast allt að 
60% af 
áætluðum 
ávinningi 
breytinganna
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Markmið sérfræðinga KPMG er að gera 
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viljugt og fært til að takast á við breytingar
í rekstri
© 2019 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG 
International  Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Nafn og kennimark KPMG eru vörumerki KPMG International Cooperative. 
Allur réttur áskilinn.

Nánari upplýsingar

Lilja Erla Jónsdóttir 
sími 686 3885 

lejonsdottir@kpmg.is

Steinþór Pálsson 
sími 616 0200

steinthorpalsson@kpmg.is




