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Útdráttur

Ritgerðin byggir á netkönnun sem var send til 

viðskiptafræðinema og djúpviðtölum við nokkra stjórnendur. 

Tilgangurinn með þessari skýrslu er að atvinnurekendur geti 

komið auga á tækifæri sem liggja í niðurstöðunum. 

Spurt var hvert viðhorf nemenda í viðskiptafræði væri til 

staðbundinnar vinnu og fjarvinnu. Flestir vildu verja mun meiri 

tíma á vinnustaðnum en í fjarvinnu. Félagsleg tengsl við 

vinnufélaga virðast skipta miklu máli í þessu samhengi. 

Atvinnurekendur ættu að geta aukið starfsmannaánægju ef þeir 

auðvelda starfsfólki að hittast innan og utan vinnunnar.  

Meirihluti svarenda vildi fá einhverja fjarvinnu. Flestir kusu einn 

fjarvinnudag miðað við fimm daga vinnuviku. Til þess að 

fjarvinna geti gengið snurðulaust fyrir sig þurfa stjórnendur að 

vera með mjög gott skipulag og yfirsýn yfir helstu kosti og galla. 

Þá var rannsakað hvort það væri munur á viðhorfi fjarnema og 

staðnema til vinnu. Oftast var lítill munur á hópunum. Helst ber 

að nefna að fjarnemar virðast vilja meira sjálfsstæði og 

sjálfsstjórn á verkefnavinnu og vinnutíma. Það gæti stafað af því 

að eldri og reyndari einstaklingar kjósa fjarnám umfram aðrar 

námsleiðir. Yngstu þátttakendurnir voru flestir í dagskóla. 

Atvinnurekendur ættu að vera með nákvæma starfslýsingu, 

sérstaklega fyrir unga viðskiptafræðinga. 

Að lokum voru sjö stjórnendur spurðir spurninga sem 

endurspegluðu netrannsóknina. Atvinnurekendurnir hugsuðu á 

svipuðum nótum og viðskiptafræðinemarnir. Viðtölin staðfesta 

fyrri rannsóknir um að það séu helst stjórnendur og 

sérfræðingar sem vinna fjarvinnu. Auk þess eru sölumenn 

gjarnan í fjarvinnu hjá viðmælendum.  
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Inngangur og helstu niðurstöður 

Það skiptir miklu máli að háskólamenntað fólk geti fengið vinnu 

við hæfi. Viðskiptafræðingar hafa búið við ótryggt atvinnuástand 

síðan kreppan skall á árið 2008. Margir hafa þurft að taka að sér 

störf þar sem menntun þeirra nýtist ekki. Það er ekki síður 

mikilvægt að atvinnurekendur fái starfsfólk sem líður vel í 

vinnunni. Þá eru meiri líkur á að starfsmenn geri sitt besta í þeim 

verkefnum sem þeim er úthlutað.  

Þessari skýrslu er fyrst og fremst ætlað að auðvelda 

atvinnurekendum að koma auga á tækifæri út frá 

niðurstöðunum sem þessi skýrsla byggir á. Þannig telur 

höfundur að rannsóknin þjóni atvinnulífinu best.  

Ritgerðin byggir á megindlegri (e. quantitative) netkönnun sem 

var send til viðskiptafræðinema og eigindlegum (e. qualitative)  

djúpviðtölum við nokkra stjórnendur í mismunandi fyrirtækjum 

og stofnunum. Með netrannsókninni var mikilvægi félagslegra 

tengsla kannað og hversu mikill áhugi er fyrir því að vinna 

fjarvinnu. Sjálfstæði og sjálfstjórn á verkefnavinnu og vinnutíma 

var einnig til skoðunar.  

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár. Í fyrsta lagi var spurt 

hvert viðhorf nemenda í viðskiptafræði væri til staðbundinnar 

vinnu. Það kom í ljós að flestir vildu verja mun meiri tíma á 

vinnustaðnum en í fjarvinnu. Félagsleg tengsl við vinnufélaga 

virðast skipta miklu máli í þessu samhengi.  

Það var einnig spurt um viðhorf til fjarvinnu. Meirihluti svarenda 

vildi fá einhverja fjarvinnu. Það var algengast að þátttakendur 

kysu einn fjarvinnudag í viku, miðað við fimm daga vinnuviku. 

Fjarnemar voru móttækilegri fyrir fyrirkomulaginu. Margir 

þeirra gátu hugsað sér að vera í fjarvinnu helming vinnutímans. 

Að lokum var spurt hvort það væri munur á viðhorfi fjarnema og 

staðnema til vinnu. Oftast var lítill munur á viðhorfum staðnema 

og fjarnema. Fjarnemar voru ákveðnari í því að það væri ekki 

mikilvægt að vera lausráðinn. Hlutfallslega fleiri staðnemar 

höfðu ekki myndað sér skoðun á fastráðningu eða lausráðningu.  

Staðnemar hafa aðeins meiri þörf fyrir félagsleg tengsl við 

vinnustaðinn. Staðnemar voru einnig líklegri til að vilja skýrt 

afmörkuð verkefni. Margir staðnemar höfðu ekki myndað sér 

skoðun á málefninu þegar rannsóknin var framkvæmd. 
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Fjarnemum fannst mikilvægara en staðnemum að vera með 

fyrirfram ákveðinn verkefnatíma og vinna með fjölbreytileg 

verkefni. Fjarnemar hafa greinilega slæma reynslu af 

hópverkefnum. Atvinnurekendur ættu því að forðast að vera 

með hópverkefni í fjarvinnu.  

Eldri einstaklingar kjósa fjarnám, en yngstu þátttakendurnir 

voru flestir í dagskóla. Skýrsluhöfundur rannsakaði allar 

spurningarnar í netkönnuninni með tilliti til aldurs. Hafa skal í 

huga að það voru aðeins tíu einstaklingar í elsta aldurshópnum 

og því ekki hægt að draga ályktanir um að þetta sé almennt álit 

þeirra viðskiptafræðinema sem eru fæddir á árunum 1955-1965.  

Skýrslan byrjar á almennri umfjöllun um núverandi aðstæður 

viðskiptafræðinga og hvers vegna rannsóknin er framkvæmd. Þá 

eru rannsóknarspurningarnar kynntar til sögunnar. Næst kemur 

kafli um fjarvinnu. Á eftir umfjölluninni um fjarvinnu er farið yfir 

aðferðafræðina sem var notast við í rannsókninni.  

Á eftir aðferðafræðikaflanum koma niðurstöður og ályktanir úr 

netkönnuninni. Að lokum er farið yfir viðhorf sjö stjórnenda til 

þeirra málefna sem viðskiptafræðinemarnir tóku afstöðu til. Í 

samantektinni er farið yfir niðurstöðurnar úr netkönnuninni og 

djúpviðtölunum með tilliti til rannsóknarspurninganna. 

Rétt er að geta þess að rannsóknin hefur ákveðnar takmarkanir. 

Viðtölin ná aðeins yfir sjö atvinnugreinar og sjö stjórnendur. Það 

fékkst ekki leyfi til að senda netkönnunina út í öllum skólum og 

hún náði aðeins til nemenda í íslenskum viðskiptafræðideildum.  

Þó að það sé algengt að fá lágt svarhlutfall í netrannsóknum þá 

er svarhlutfallið í þessari rannsókn mjög lágt. Aðeins 155 af þeim 

949 nemendum sem fengu rannsóknina tóku þátt. Rannsóknin 

gefur engu að síður ákveðnar vísbendingar um viðhorf 

viðskiptafræðinema til vinnu og möguleika sem eru til staðar í 

atvinnulífinu.  
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1. Viðfangsefnið 

Það er ekkert launungarmál að viðskiptafræðingar hafa átt 

erfitt uppdráttar síðan yfirstandandi kreppa skall á í október 

2008. Karl Sigurðsson, sérfræðingur hjá Vinnumálastofnun, 

segir til að mynda að það geti verið erfitt fyrir nýútskrifaða 

viðskiptafræðinga að finna starf við hæfi um þessar mundir 

(Morgunblaðið, 2013). Það er því mikilvægt að leita leiða til 

að nýta þá þekkingu sem nú fer forgörðum. 

Þessi rannsókn á viðhorfi viðskiptafræðinema til vinnu er gerð 

til þess að beina athygli að stöðu verðandi viðskiptafræðinga og 

hjálpa atvinnurekendum að átta sig á möguleikunum sem felast í 

niðurstöðunum. Í kjölfarið er vonast til að það verði fleiri 

viðeigandi verkefni í boði fyrir viðskiptafræðinga og vinnuferlar 

verði teknir til endurskoðunar þannig að þeir henti betur þörfum 

starfsfólks og stjórnenda.  

Það er meðal annars hægt að koma þessu til leiðar með því að 

ræða um niðurstöðurnar við stjórnendur í mismunandi 

fyrirtækjum og stofnunum. Það er tilvalið að skrifa skýrslu um 

viðhorf þeirra í framhaldinu af þessari rannsókn.  

Höfundur skýrslunnar er með viðskiptahugmynd sem miðar að 

því að skapa fleiri verkefni fyrir viðskiptafræðinga. Til þess að 

eiga meiri möguleika á að leggja grunninn að farsælu fyrirtæki 

og sannfæra fjárfesta hafði hún sérstakan áhuga á viðhorfi 

viðskiptafræðinema til staðbundinnar vinnu og fjarvinnu út frá 

því hvort að svarendur voru í fjarnámi eða staðnámi. Ekki verður 

farið nánar út í viðskiptahugmyndina í þessari skýrslu. 

1.1. Rannsóknarspurningar 

1. Hvert er viðhorf nemenda í viðskiptafræði til 

staðbundinnar vinnu?  

2.  Hvert er viðhorf nemenda í viðskiptafræði til fjarvinnu?  

3.  Er munur á viðhorfi fjarnema og staðnema til 

vinnufyrirkomulags?  

Að auki var kannað hversu mikilvægt svarendum fannst að 

vera í samneyti við vinnufélaga. Þá var skoðað hversu 

mikilvægt sjálfstæði og sjálfsstjórn á verkefnavinnu og 

vinnutíma var að mati þátttakenda. 
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2. Fjarvinna 

Fjarvinna (e. telework) hefur verið sett upp í þrjá aðalflokka af 

Daniels, Lamond og Standen. Vinnan getur í fyrsta lagi farið fram 

heima hjá starfsfólki (e. home-based telework). Í öðru lagi af 

skrifstofu sem er ekki staðsett á sama stað og höfuðstöðvarnar 

(e. teleworking from remote offices). Að lokum eru sumir sem 

sinna fjarvinnu á meðan þeir eru á ferðalagi (e. mobile telework) 

(Daniels, Lamond, & Standen, 2000, bls. 2).  

2.1. Nokkrir kostir og gallar við fjarvinnu 

Fjarvinna þarf að vera vel skipulögð frá öllum hliðum því það er 

margt sem getur farið úrskeiðis. Með góðri stjórnun ætti þó að 

vera mögulegt „að byggja upp áhuga, skuldbindingu, framleiðni 

og lífsgæði meðal þeirra sem vinna fjarvinnu.“ (Daniels, Lamond, 

& Standen, 2000, bls. 6).   

Daniels, Lamond og Standen settu fram nokkra kosti og galla við 

fjarvinnu. Það er farið yfir þessi atriði í íslenskri þýðingu 

skýrsluhöfundar í töflu 1. Atvinnurekendur ættu að búa til sína 

eigin töflu yfir kosti og galla, ásamt því að gera áætlun um 

hvernig þeir hyggjast yfirstíga hindranir við fjarvinnu. 

Tafla 1: Mögulegir kostir og gallar við fjarvinnu  

(Daniels, Lamond, & Standen, 2000, bls. 2) 

 Kostir Gallar 

Atvinnurekandinn 

Lægri aðstöðukostnaður. 

Betri ráðningar og lengri 

starfsaldur. 

Meiri framleiðni. 

Meira þanþol gagnvart 

öfgafullum aðstæðum (t.d. 

slæmum veðurskilyrðum). 

Aukið úrval og kostnaður 

við þjálfun og stuðning. 

Erfiðleikar við að leiðbeina 

og hvetja menn í starfi. 

Erfitt að fá nýtt fólk til að 

blanda geði við aðra. 

Erfiðleikar við skipulag og 

frammistöðumælingar.  

Einstaklingurinn 

Sveigjanleiki. 

Meiri tími fyrir heimili og 

fjölskyldu. 

Minna ferðalag til og frá 

vinnu. 

Vinnusjálfstæði. 

Minni truflun á meðan 

verið er að vinna. 

Möguleiki á að halda 

starfinu þrátt fyrir að menn 

flytjist búferlum. 

 

Færri tækifæri til að 

þroskast í starfi eða fá 

stöðuhækkun. 

Barátta milli vinnunnar og 

heimilisins. 

Minna atvinnuöryggi. 

Félagsleg einangrun. 

Meiri tími fer í vinnuna. 

Tilbreytingalaus verkefni. 

Fjarvinnufólki finnst það 

vera minna metið en aðrir 

starfsmenn. 

Samfélagið 

Eykur stöðugleika í 

samfélaginu. 

Eykur 

frumkvöðlastarfsemi. 

Minni mengun. 

Meiri skilvirkni í notkun á 

orku. 
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Fjarvinna felur í sér ýmsa kosti. Til dæmis geta fleiri notað sama 

skrifstofurýmið á vinnustaðnum. Með því að mæta þörfum 

starfsfólksins aukast líkurnar á meiri starfsánægju. Með öllum 

þeim kostum sem því fylgir. Þá gæti fjarvinnuformið haft jákvæð 

áhrif á tæknivæðingu fyrirtækisins.  

Það getur verið betra fyrir starfsfólkið að vinna að hluta til í 

fjarvinnu, þar sem það er mögulegt. Starfsmaðurinn getur til 

dæmis skipulagt vinnutímann eftir eigin höfði. Hann losnar 

einnig við álag í umferðinni til og frá vinnu. Þá getur samfélagið 

notið góðs af fjarvinnu. Minni bílaumferð dregur til að mynda úr 

mengun og sliti á vegum. 

Það eru einnig ýmsir ókostir við fjarvinnu. Stjórnendur sem eru 

að innleiða fjarvinnu í fyrsta skipti þurfa að gera það að vel 

ígrunduðu máli og gera ráð fyrir ákveðnum hindrunum. Það er 

til dæmis algengt að starfsfólk eigi erfiðara með að tengjast hvert 

öðru vegna fjarlægðarinnar. Það er því mikilvægt að stjórnendur 

ýti undir félagsleg tengsl við fjarvinnufólk og stuðli að því að þeir 

sem vinna fjarvinnu aðlagist fyrirtækjamenningunni.  

Það getur verið flóknara að grípa í taumana ef einhver hefur 

óæskilegar hugmyndir um hvernig eigi að vinna verkefni. 

Mælingar á frammistöðu fjarvinnustarfsfólks geta einnig orðið 

flóknar og það þarf að meta hvaða lausnir henta best til að 

fjarvinnustarfsfólk geti sinnt vinnunni eins og best verður á 

kosið. Þá getur kostað töluvert að þjálfa starfsfólk í fjarvinnu og 

finna réttu úrlausnirnar til að auðvelda fjarvinnuna.  

Það er mögulegt að komast yfir ýmsar hindranir með því að 

fullnýta upplýsingatæknina og halda reglulega fundi með öllu 

starfsfólkinu til að kanna stöðuna á þeim verkefnum sem er 

verið að sinna (Daniels, Lamond, & Standen, 2000, bls. 6). 

2.2. Störf sem henta í fjarvinnu 

Fjarvinna tíðkast í mörgum mismunandi fyrirtækjum og 

stofnunum. Stjórnendur þurfa að átta sig á hvaða hæfileikum 

fjarvinnustarfsfólk þarf að vera gætt til að takast á við þau 

verkefni sem þeim er úthlutað. Það skiptir líka máli að velja 

viðeigandi verkefni til að leysa í fjarvinnu.  

 

 



Tafla 2: Flokkun á fjarvinnu (Daniels, Lamond, & Standen, 2000, bls. 4)  

 

Tafla 2 veitir hugmyndir um störf sem henta í fjarvinnu út frá því 

hvaðan fjarvinnan er unnin og hversu mikillar þekkingar er krafist 

af þeim sem vinnur fjarvinnuna. Taflan er þýðing skýrsluhöfundar 

úr bókinni Managing Telework eftir Daniels, Lamond og Standen. 

Hafa skal í huga að þetta eru aðeins tillögur að störfum. Ný tækni 

getur riðlað þessum hugmyndum og hefur þegar orðið til þess að 

sífellt fleiri geta unnið í fjarvinnu. 

Vinstra megin í töflunni eru störf sem krefjast mikillar þekkingar 

og hægra megin eru störf með lágan þekkingarstuðul. Síðan er 

flokkað eftir því hvort starfsmenn hafi mikið eða lítið samband við 

aðra  innan  fyrirtækisins.  Þá  er  misjafnt  hvort   störfin   krefjist 

mikilla eða lítilla samskipta við viðskiptavini eða aðra 

utanaðkomandi aðila. Lesendur geta glöggvað sig á þeim 

störfum sem Daniels, Lamond og Standen telja að henti í hverju 

tilviki fyrir sig í töflu 2. Listinn er ekki tæmandi, en taflan getur 

gefið hugmyndir um sambærileg störf sem henta í fjarvinnu.  

Að mati skýrsluhöfundar getur fjarvinna verið tækifæri fyrir þá 

sem treysta sér til að vinna sjálfstætt og eiga erfitt með að mæta 

á vinnustaðinn alla daga. Þetta geta til dæmis verið þeir sem 

búa langt frá vinnustaðnum, foreldrar, fólk sem glímir við 

heilsufarsvandamál og þeir sem ferðast mikið.  



2.1. Fjarvinna hjá félögum í VR, SFR og StRv 

 

Mynd 1: Hlutfall félagsmanna VR, SFR og StRv sem vinna fjarvinnu 

Heimild: (VR nr.2, 2013), (VR nr.4, 2012), (VR nr.5, 2011), (VR nr.6, 2010),  

(VR nr.7, 2009), (VR nr.8, 2008), (VR nr.9, 2007). 

Fjarvinna er algengust hjá félögum í VR þegar þeir eru bornir 

saman við félaga í SFR (fyrrum Starfsmannafélag ríkisstofnana) 

og Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar (hér eftir StRv). Árið 

2004 unnu 23,30% félagsmanna VR að einhverju leiti í fjarvinnu.  

Árið 2007 störfuðu 34% í fjarvinnu og árið 2011 var hlutfallið 

komið í 41,80%. Sama ár voru 49% karla og 36% kvenna í 

fjarvinnu. (VR nr.1, 2011). Síðan hefur dregið aðeins úr fjarvinnu 

hjá félögum í VR. Í ár voru 39,20% í fjarvinnu hjá VR, 10,10% hjá 

SFR og 22,20% hjá StRv (VR nr.2, 2013).   

 

VR heldur einnig utan um hversu mikil fjarvinnan er í 

klukkustundum hjá VR, SFR og StRv. Það er misjafnt hvort að 

fjarvinna hefur aukist eða minnkað síðan árið 2007, en 

fjarvinnan minnkaði í öllum stéttarfélögum á milli 2012 og 2013. 

 

 

Mynd 2: Fjöldi stunda sem félagsmenn VR, SFR og StRv vinna í fjarvinnu. 

Heimild: (VR nr.2, 2013), (VR nr.4, 2012), (VR nr.5, 2011), (VR nr.6, 2010),  

(VR nr.7, 2009), (VR nr.8, 2008), (VR nr.9, 2007). 
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Á árunum 2007 til 2009 unnu félagsmenn hjá SFR fleiri 

klukkustundir í fjarvinnu en þeir sem voru hjá VR. Síðan hefur 

VR haft forskot í fjölda vinnustunda. Í ár voru félagar í SFR að 

meðaltali 5,8 klukkustundir í fjarvinnu á viku. Félagsmenn í StRv 

6,2 stundir og þeir sem eru hjá VR voru 9,2 klukkustundir á viku. 

(VR nr.2, 2013). 

2.2. Fjarvinna hjá stjórnendum í VR 

Samkvæmt stjórnendakönnun VR árið 2012 þá hefur fjarvinna 

meðal stjórnenda minnkað aðeins frá árunum 2008 og 2010. 

Þrátt fyrir það vinna stjórnendur „að meðtali 7 klst. í fjarvinnu á 

hverri viku, þriðjungur vinnur 10 stundir eða meira. Mikill 

meirihluti stjórnenda vinnur fjarvinnu eða 90%.“ (VR nr.3, e.d.).   

Fjarvinna eykst samhliða aukinni menntun, 69% þeirra sem hafa 

lokið masters- eða doktorsnámi vinna fjarvinnu á móti innan við 30% 

þeirra sem hafa framhaldsskólamenntun eða minni menntun. 

Gríðarlegur munur er á fjarvinnu eftir starfsheitum, 63% stjórnenda 

og sérfræðinga vinna fjarvinnu en sá hópur sem kemur næst á eftir er 

sérfræðingar og tæknar en 25% þeirra vinna fjarvinnu.  

(VR nr.1, 2011) 
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3. Aðferðafræði 

Notast var við megindlega (e. quantitative) aðferðafræði við 

netrannsóknina. Megindlegar rannsóknir eru framkvæmdar til 

þess að mæla hlutlægar (e. objective) staðreyndir. Notast er við 

tölulegar mælingar og samanburður byggist á áreiðanleika og 

stöðlun (e. reliability). Þar sem rannsóknir af þessu tagi byggjast 

á svörum frá mörgum aðilum er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum. (Bogdan & Biklen, 1998, bls. 190). Þess ber þó 

að gæta að val á þátttakendum, orðalag og uppröðun spurninga, 

fjarvera rannsakanda, röng túlkun á niðurstöðum og fleiri þættir 

geta skekkt niðurstöðurnar.  

Í framhaldinu var haft samband við nokkra stjórnendur í 

mismunandi fyrirtækjum og stofnunum. Spurningarnar sem þeir 

voru spurðir endurspegluðu spurningarnar í netrannsókninni. 

Allir fengu sömu spurningar. Þessi rannsóknaraðferð kallast 

stöðluð djúpviðtöl og flokkast undir eigindlega  (e. qualitative) 

aðferðafræði. 

Eigindlegar rannsóknir veita innsýn inn í félagslegan veruleika. 

Rannsakendur nota þessa tegund rannsókna til að skoða 

samskiptaferla, aðstæður og atburði séð frá reynsluheimi 

svarenda. Svarendur eru fáir og því er aðeins hægt að draga 

ályktanir um þeirra skoðanir, en ekki þýðisins í heild sinni. 

(Bogdan & Biklen, 1998, bls. 190). Það er ekki víst að aðrir sem 

endurtaka eigindlega rannsókn fái sambærilegar niðurstöður. 

Rannsakendur geta til dæmis haft bein áhrif á svarendur með 

framferði sínu og klæðaburði.  

3.1. Hönnun á megindlegum spurningalista 

Þegar spurningalistinn fyrir netkönnunina var hannaður var litið 

til leiðbeininga Þorláks Karlssonar í Spurningakannanir: 

Uppbygging, orðalag og hættur. Sem er kafli 18 í Handbók í 

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. 

Í þessum kafla leggur Þorlákur áherslu á hlutlaust og einfalt 

orðalag, að spurningar hafi ekki áhrif hver á aðra eða séu 

leiðandi. Það ætti aðeins að spyrja um eitt atriði í hverri 

spurningu, forðast spurningar með tvöfaldri neitun og gæta þess 

að vera með efnislega réttar spurningar. Það ætti einnig að 

forðast skammstafanir. Þá skiptir máli hvar spurningarnar eru 

staðsettar. (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 332-335).  
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Þorlákur leggur til að að það sé byrjað á léttum og áhugaverðum 

spurningum. Flóknari spurningar og erfiðar, á borð við opnar 

spurningar og spurningar um viðkvæm málefni, komi síðar. Þá 

telur hann ekki gott að byrja á mörgum bakgrunnsspurningum. 

Þær ættu frekar að vera síðast eða aftarlega. Spurningar um 

aðalviðfangsefnið ættu að vera í miðri könnun og efnislega 

svipaðar spurningar ættu að standa saman. Að lokum ættu 

rannsakendur að hafa spurningar sem gætu haft áhrif hver á 

aðra aðskildar. (Þorlákur, 2003, bls. 347-348). 

Spurningarnar voru yfirleitt lokaðar, en það merkir að 

þátttakendur geta aðeins valið á milli fyrirframgefinna 

svarmöguleika. Það voru einnig nokkrar opnar spurningar. 

Svarendur höfðu val um að skrifa sinn eigin texta þegar þeir voru 

spurðir hvaða námsform þeir höfðu valið, hversu háu hlutfalli af 

vinnutíma viðkomandi myndi vilja verja í fjarvinnu, í hvaða 

háskóla nemandinn var að læra viðskiptafræði og að lokum 

þegar þátttakendum gafst kostur á að koma með athugasemdir, 

tillögur eða spurningar. 

 

 

3.1.1. Svarkvarðar  

Svarmöguleikarnir í flestum spurningum byggðust á raðkvarða 

(e. ordinal scale) þar sem svarendur voru beðnir um að meta 

hversu mikilvægt þeim fannst að geta unnið verkefni við 

mismunandi aðstæður. Raðkvarði flokkar skylda eiginleika sem 

eru metnir frá lægsta gildi til þess hæsta. Bilin sem eru á milli 

breyta eru misstór og geta haft mismunandi merkingu í hugum 

fólks (Guðrún Árnadóttir, 2003, bls. 421). 

Mest var stuðst við 5 arma Likert-kvarða, en það er ein tegund af 

raðkvarða. Hann byggir á svörum sem gefa til kynna hversu 

miklu máli efnið í spurningunni skiptir viðkomandi. Hægt er að 

kóða þessi svör frá 1 til 5. Einn getur táknað þá sem eru mjög 

hlynntir og fimm stæði þá fyrir svarendur sem eru alveg 

ósammála (Whisker, 2001, bls. 148). Svarendur í netkönnuninni 

gátu svarað frá „alls ekki mikilvægt“ til „mjög mikilvægt“. 

Kvarði sem gengur undir heitinu flokkunarkvarði eða nafnkvarði 

(e. classificatory / nominal scale) var notaður til að greina kyn, 

búsetu, skóla og námsform þátttakenda. Auk þess var þessi 

kvarði notaður til að forgangsraða í einstaklings-, para- og 

hópverkefni. Flokkunarkvarði eða nafnkvarði er notaður til að 
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mæla ólíka flokka með nöfnum. Þeir eru ósamrýmanlegir og hafa 

enga tölulega merkingu. (Guðrún Árnadóttir, 2003, bls. 421). 

Þátttakendur voru að auki spurðir um fæðingarár í opinni 

spurningu. Þar flokkast greiningin undir þrepakvarða eða 

jafnbilakvarða (e. interval scale). Eins og nafnið ber með sér eru 

jafnt bil á milli allra gilda og kvarðinn samanstendur af 

tölulegum gildum (Guðrún Árnadóttir, 2003, bls. 422).  

Það þýðir að það er hægt að bera saman mismunandi rannsóknir 

með tilliti til aldurs svo framarlega sem allir nota sömu viðmið. Í 

þessari rannsókn var beðið um fæðingarár, en það er bæði hægt 

að fara í nánari greiningu og greina aldur í víðara samhengi.  

3.2. Framkvæmd netkönnunar  

Höfundur sóttist eftir að fá nemendalista í þeim tilgangi að senda 

út netkönnun hjá Háskóla Íslands (hér eftir HÍ), Háskólanum á 

Akureyri (hér eftir HA), Háskólanum á Bifröst (hér eftir Bifröst) 

og Háskólanum í Reykjavík (hér eftir HR). Það tók lengri tíma að 

nálgast þessar upplýsingar en gert var ráð fyrir í upphafi. Að 

lokum var ljóst að aðeins fengist listi yfir nemendur á Bifröst og 

vilyrði fyrir því að senda rannsóknina til nemenda í HR í gegnum 

yfirmann kennslusviðs í HR. Ekki fékkst leyfi til að senda 

rannsóknina til viðskiptafræðinema í öðrum skólum.  

Spurningalisti með 15 spurningum var settur upp í KwikSurvey. 

Spurningarnar voru hannaðar til að komast að því hvers konar 

vinnufyrirkomulag hentaði svarendum. Fyrir utan 

bakgrunnsspurningar var rannsakað hversu mikilvægt 

þátttakendum fannst að vera fastráðinn og lausráðinn. Einnig 

var kannað mikilvægi þess að mæta á vinnustaði þar sem 

viðkomandi hittir fleira fólk og hversu mikilvægt þátttakendum 

fannst að geta unnið í fjarvinnu.  

Þá var kannað hvort að það skipti máli að vera með fyrirfram 

ákveðinn vinnu- eða verkefnatíma, fjölbreytileg verkefni og skýrt 

afmörkuð verkefni. Að lokum voru þátttakendur beðnir um að 

forgangsraða einstaklings-, para- og hópverkefnum eftir vægi  

Nokkrir gagnrýnendur voru beðnir um álit á spurningalistanum 

og hann lagfærður í samræmi við góðar ábendingar. Auk þess 

prófaði rannsakandi að svara rannsókninni og skila inn 

mismunandi niðurstöðum til að ganga úr skugga um að allt 
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virkaði sem skyldi. Þessum svörum var eytt áður en rannsóknin 

fór í loftið. 

26. september 2013 taldi rannsakandi útséð um að ekki fengist 

leyfi frá Háskóla Íslands né Háskólanum á Akureyri. Þá sendi hún 

könnunina með tölvupósti til þeirra nemenda sem rannsakandi 

hafði aðgang að. Óskað var eftir því að könnunin yrði send út á 

sama tíma í HR og samkvæmt upplýsingum frá 

kennslustjóranum var það gert. Ítrekun var send út 30. 

september og niðurstöður teknar saman 10 dögum frá því að 

rannsóknin var sett í loftið. 

Netkönnunin var send út til 187 nemenda við Háskólann á 

Bifröst og 762 nemenda við Háskólann í Reykjavík. 

Tölvupóstarnir báru yfirskriftina „Rannsókn meðal 

viðskiptafræðinema“ og viðtakendur voru ávarpaðir með „Góðan 

daginn,“. Í tölvupóstinum voru lesendur beðnir um að gefa sér 7-

10 mínútur til að svara rannsókninni.  

Þátttakendur fengu upplýsingar um rannsóknina, rannsakanda 

og netfangið hennar í upphafi rannsóknar. Í þessari kynningu var 

fullum trúnaði heitið og lesendur fullvissaðir um að svörin yrðu 

ekki rakin til einstakra þátttakenda. Í lokin á netkönnuninni gafst 

svarendum færi á að koma með athugasemdir, spurningar og 

tillögur. Þátttakendur gátu sleppt því að svara einstökum 

spurningum og þeim var þakkað fyrir þátttökuna í lokin. 

Allir þátttakendur svöruðu spurningunum af fúsum og frjálsum 

vilja. Engar greiðslur áttu sér stað í tengslum við rannsóknina. Þá 

var enginn sérstakur ávinningur fyrir þá sem svöruðu. Að lokum 

ber að nefna að rannsakandi er sjálfur viðskiptafræðinemi við 

Háskólann á Bifröst og því einn af þátttakendum í þessari 

rannsókn. 

Innheimta á svörum yfir rannsóknartímabilið var með þeim 

hætti sem sést á mynd 1. Flestir svöruðu rannsókninni dagana 

sem tölvupóstar með upplýsingum um netkönnunina voru 

sendir til þátttakenda, enda eðlilegt að flestir svari um leið og 

þeir sjá póstinn.  
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Mynd 1: Svörun í rannsókn yfir rannsóknartímabilið 

155 viðskiptafræðinemar tóku þátt í rannsókninni. 23 

þátttakendur svöruðu ekki öllum spurningunum, að ótalinni 

lokaspurningunni sem gaf svarendum færi á að koma með 

athugasemdir, tillögur eða spurningar varðandi rannsóknina. 18 

af þeim slepptu einni spurningu, þrír slepptu tveimur 

spurningum og tveir slepptu þremur spurningum.  

Eftir að öll svör lágu fyrir var notast við Excel til að greina 

niðurstöðurnar úr spurningakönnuninni. Svörin voru skoðuð út 

frá heildarniðurstöðum, aldri og eftir því hvort svarendur voru í 

dagskóla (staðnemar) eða fjarnámi (fjarnemar). Svörin eru 

geymd í læstum gagnagrunni hjá KwikSurvey. Aðeins höfundur 

skýrslunnar hefur aðgang að frumgögnunum. 

3.2.1. Þýði og úrtak í netkönnun 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson fjalla um úrtök og 

úrtaksaðferðir í Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum. Þar kemur fram að þýði (e. population) nái 

yfir alla sem eru til rannsóknar á meðan úrtak (e. sample) er 

valinn hópur af einstaklingum úr þýðinu. Það er mikilvægt að 

velja úrtakið á réttan hátt þannig að það gefi bestu mögulegu 

mynd af öllu þýðinu. Gæðin ráðast einkum af stærð úrtaksins, 

dreifingu í þýði, nákvæmni þýðislista og úrtaksaðferð. (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 51).  

Þýðið fyrir netkönnunina samanstendur af öllum 

viðskiptafræðinemum í háskólum á Íslandi. Ekki reyndist unnt 

að  nálgast upplýsingar um fjölda viðskiptafræðinema í ár, en 

árið 2011 voru þeir 2100 talsins (Hagstofa Íslands nr.1, 2012). 

Netkönnunin var send út til 949 nemenda. Úrtakið 

samanstendur af nemendum í íslenskum viðskiptafræðideildum 

við Háskólann á Bifröst og Háskólann í Reykjavík haustið 2013. 

Það hefði verið æskilegt að fá svör frá öllum 
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viðskiptafræðinemum á Íslandi, en því miður var ekki hægt að 

nálgast stærra úrtak. 

 

Mynd 2: Hlutfall viðskiptafræðinema eftir skólum  

(Hagstofa Íslands nr.1, 2012)  

Ef það er miðað við hlutfall viðskiptafræðinema eftir 

skólastofnun árið 2011 má gera ráð fyrir að úrtakið hafi náð til 

um 37% viðskiptafræðinema í háskólum á Íslandi. 37,01% 

svarenda kom frá Bifröst og 62,99% frá HR. Einn svaraði ekki 

hvaða skólastofnun viðkomandi tilheyrði.  

 

 

3.2.2. Mögulegar skekkjur í netkönnuninni 

3.2.2.1. Val á þátttakendum 

Þessi úrtaksaðferð nefnist sjálfvalið úrtak (e. self-selected 

sample). Þar af leiðandi er þetta er ekki líkindaúrtak (e. non-

probability sample). Þetta þýðir að kerfisbundin úrtaksskekkja 

(e. systematic sampling bias) er meiri en ef um líkindaúrtak (e. 

probability sample) hefði verið að ræða. Úrtakið endurspeglar 

þýðið ekki eins vel og alhæfingargildið minnkar. (Þórólfur og 

Þorlákur, 2003, bls. 62). 

Það eru margir skekkjuvaldar í sjálfvöldum úrtökum og því getur 

verið mikill munur á niðurstöðum líkindaúrtaks og sjálfvalins 

úrtaks. Þeir sem hafa áhuga á viðfangsefninu eru t.d. líklegri til 

að opna tölvupóstinn og taka þátt. Það getur orðið töluverður 

munur á niðurstöðum sem eru fengnar með viðurkenndum 

úrtaksaðferðum og þegar svarendur velja sig sjálfir í 

rannsóknina. (Þórólfur og Þorlákur, 2003, bls. 63-64).  

Það er einnig hægt að líta á þetta sem hentugleikaúrtak (e. 

convenience sample). Það hefði verið hægt að sníða rannsóknina 

þannig að þýðið hefði innihaldið alla viðskiptafræðinema og 

útskrifaða viðskiptafræðinga. Það er notast við hentugleikaúrtök 
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þegar kostnaður og tími skiptir máli. Þau eru einnig notuð þegar 

það þarf að álykta um tengsl milli breytna umfram hlutfall í þýði. 

(Þórólfur og Þorlákur, 2003, bls. 62-63).  

3.2.2.2. Tilviljanakennd úrtaksvilla 

Tilviljanakenndar úrtaksvillur (e. random sampling error) eru í 

öllum rannsóknum þar sem ekki er hægt að fá fullkomna mynd 

af þýðinu sem er til skoðunar. Tilviljanakennd úrtaksvilla verður 

minni eftir því sem úrtakið er stærra og dreifing í þýði er minni. 

(Þórólfur og Þorlákur, 2003, bls. 52).  

Almenna reglan er sú að því stærra sem úrtakið er því betur 

endurspeglar það þýðið. Ef það er staðið rétt að vali á 

þátttakendum þá er  „1000 manna úrtak, sem dregið er úr 300 

milljón manna þjóð, næstum því jafn nákvæmt sem fulltrúi þeirrar 

þjóðar og 1000 manna úrtak úr 300 þúsund manna þjóð.“ 

(Þórólfur og Þorlákur, 2003, bls. 52). 

Af 18.878 háskólanemum árið 2011 voru 61,45% konur og 

38,55% karlar. (Hagstofa Íslands nr.2, 2012). Kynjahlutfallið var 

jafnara meðal viðskiptafræðinema sama ár. Karlkyns nemendur 

voru 47% og konur 53%. (Hagstofa Íslands nr.1, 2012). Í 

netkönnuninni voru 63,40% svarenda konur, 35,29% karlar og 

1% flokkaði sig í annað. Tveir svöruðu ekki spurningunni um 

hvers kyns þeir voru. Allir gáfu upp hvar þeir voru búsettir. 

72,90% voru á höfuðborgarsvæðinu, 22,58% á landsbyggðinni 

og 4,52% erlendis. 

 

Mynd 3: Fæðingarár þátttakenda í netkönnun 

Ef aðeins er litið á fæðingarár svarenda þá er munurinn á 

meðaltalinu (1981) og miðgildinu (1982) ekki mikill í 

samanburði við staðalfrávikið (9 ár). Þetta bendir til þess að 

gögnin séu ekki skekkt.  
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3.2.2.3. Kerfisbundin úrtakskekkja 

Kerfisbundnar úrtaksskekkjur (e. systematic sampling bias) eiga 

rætur í orðalagi spurninga, dræmu svarhlutfalli og ef notast er 

við rangt þýði eða úrtak (Þórólfur og Þorlákur, 2003, bls. 55). 

Það voru ekki jafnar líkur á að allir í þýði gætu lent í úrtakinu þar 

sem ekki fékkst leyfi til að senda rannsóknina til nemenda í 

Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri. Nemendur í enskum 

viðskiptafræðideildum voru útilokaðir frá rannsókninni. Best 

hefði verið ef allir í þýðinu hefðu getað nálgast rannsóknina.  

155 einstaklingar svöruðu rannsókninni. Þegar á heildina er litið 

var svarhlutfallið því 16,33%. Af 187 nemendum á Bifröst 

svöruðu 57 eða 31,02%. 97 nemendur af 762 svöruðu 

netkönnuninni í HR, en það er 12,73% svarhlutfall. Þetta dræma 

svarhlutfall dregur úr alhæfingargildi rannsóknarinnar. 

3.2.2.4. Staðalvilla 

Staðalvilla (e. standard error) metur líkur á nákvæmni úrtaks og 

úrtaksvillu. Því meiri breytileiki (dreifing) í þýði því meiri líkur á 

tilviljanakenndum úrtaksvillum. Því stærra sem úrtakið er því 

minni verður staðalvillan og öryggisbilið (e. confidence intervals) 

minnkar. (Þórólfur og Þorlákur, 2003, bls. 54).  

Það er hægt að reikna staðalvillu meðalgildis hjá slembiúrtaki 

sem er valið af réttum lista. (Þórólfur og Þorlákur, 2003, bls. 54). 

Ef val á úrtaki er látið liggja milli hluta þá er staðalvilla 

meðalgildis fyrir þessa rannsókn mjög lítil (0,3). 

Formúla fyrir staðalvillu meðalgildis 
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σ = staðalfrávik þýðis 

n = fjöldi í úrtaki. 

 

Mynd 4: Staðalvilla meðalgildis 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 54) 

Sambandið á milli stærðar og úrtaksvillu einfaldra slembiúrtaka 

fylgir þeirri reglu að fjórföldun á stærð úrtaks minnkar 

öryggisbilið (vikmörkin) um helming og nákvæmnin tvöfaldast. 



25 
 

Það er algengast að það sé miðað við 95% vissu. Við þessar 

aðstæður er 400 manna úrtak með ±4,9% öryggisbil í kringum 

helminginn af úrtakinu. Öryggisbilið fyrir 100 manns er aftur á 

móti ±9,8%. (Þórólfur og Þorlákur, 2003, bls. 52). Lágmarksfjöldi 

í úrtaki miðað við 95% vissu og ±2% vikmörk er 2.401 

einstaklingur. Það er meira en allir viðskiptafræðinemar á 

Íslandi árið 2011. 

Formúla fyrir lágmarksfjölda í úrtaki 
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n = lágmarksfjöldi í úrtaki 

z = viðmiðunargildi fyrir tiltekna vissu. (1,96 fyrir 95% öryggisbil) 

m = ±öryggisbil sem rannsakandi sættir sig við. Það er mælt þannig 

að ef maður sættir sig við ±2% vissu verður m = 0,02 

 

Mynd 5: Formúla fyrir lágmarksfjölda í úrtaki 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 53) 

Úrtakið í þessari rannsókn var 949 manns sem gefur ±3,18% 

öryggisbil miðað við 95% öryggismörk. Með 949 einstaklinga og 

±2% vikmörk fæst Z-gildi upp á 1,23 sem gefur 89,07% vissu 

(Levine, Stephan, Krehbiel, & Berenson, 2008, bls. 793).   

Z-gildið var reiknað fyrir öll uppgefin fæðingarár. Þar sem öll 

gildin voru lægri en 3 að tölugildi þá eru engir útlagar (e. outlier) 

í gögnunum. Útlagar eru svarendur sem fylgja ekki hefðbundnu 

munstri og lenda töluvert útfyrir það sem eðlilegt getur talist í 

rannsókninni (Science Dictionary, 2008).  

3.2.3. Kostir og tækifæri í tengslum við rannsóknina 

Rannsóknin veitir upplýsingar um viðhorf viðskiptafræðinema 

til vinnu. Með því að líta eingöngu til viðskiptafræðinema er 

hægt að draga ályktanir um hvers konar vinnufyrirkomulag 

hentar þegar kemur að verkefnum sem falla undir sérsvið 

svarenda.  

Spurningarnar í netkönnuninni miðuðu að því að svara 

rannsóknarspurningunni og uppfylla rannsóknarmarkmiðin. 

Spurningarnar voru skýrar og einfaldar. Reynt var að forðast 

tvíræðni, óræðni og endurtekningar. Svör þátttakenda voru 
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borin saman út frá aldri og út frá því hvort nemendur voru í 

fjarnámi eða staðnámi.  

Í framhaldinu er hægt að ræða við fleiri stjórnendur um 

niðurstöðurnar. Þessi vitneskja getur orðið til þess að 

stjórnendur í fyrirtækjum og stofnunum átti sig á þeim 

möguleikum sem felast í fjarvinnu. Einhverjir stjórnendur gætu 

notað tækifærið og mótað nýja starfsferla í samræmi við þarfir 

starfsfólksins og atvinnurekandans. Þá geta ýmsir 

atvinnuleitendur séð úrræði sem henta þeim í skýrslunni. 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir fleiri aðila. Hún gæti til að 

mynda hjálpað skólayfirvöldum að átta sig hvort að þau séu á 

réttri leið með núverandi stefnu og gefið þeim hugmyndir um 

framhaldsrannsóknir sem leiða til úrbóta fyrir nemendur. Þessi 

rannsókn gæti einnig gagnast markaðsfólki sem hefur áhuga á að 

öðlast meiri skilning á þörfum háskólanema. Þá geta svörin nýst 

öðrum sem hafa hug á að rannsaka viðhorf háskólafólks til vinnu. 

Það er auðveldara að ná til nemenda í háskólum en margra 

annarra og þeir gætu verið viljugri til að svara netkönnuninni 

þar sem hönnun og framkvæmd rannsókna er hluti af 

lærdómsferlinu. Úrtakið samanstendur einnig af einstaklingum 

sem hafa mismunandi markmið með náminu. Það er ekki einfalt 

að nálgast slíka fjölbreytni á öðrum vígstöðum. Það var einnig 

reynt að fá leyfi til að senda rannsóknina til allra í þýðinu. 

Netkannanir eru ódýrar í framkvæmd og það er einfalt að ná til 

margra. Miðað við aðrar spurningakannanir fer lítill tími í 

úrvinnslu, en svarhlutfall getur verið lágt eins og í þessari 

rannsókn. Netrannsóknir eru gott tæki til að safna upplýsingum 

um fólk og bera saman mismunandi breytur. Í þessari rannsókn 

var einnig notast við kvarða sem gerði rannsakanda kleift að 

mæla og bera saman viðhorf til vinnutengdra þátta. 

KwikSurvey reiknar sjálfkrafa út heildarsvörun fyrir hverja 

spurningu. Auk þess er hægt að hala niður upplýsingum um svör 

frá hverjum þátttakanda fyrir sig. Þar með er auðvelt að bera 

saman mismunandi breytur í forritum á borð við Excel eða PSPP. 

3.2.4. Gallar og takmarkanir í tengslum við rannsóknina 

Úrtakið nær aðeins til viðskiptafræðinema við HR og Bifröst 

haustið 2013. Innsýn nemenda í HÍ og HA hefði verið dýrmætt. 

Rannsóknin nær heldur ekki til þeirra sem hafa þegar útskrifast, 
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viðskiptafræðinema í ensku deildunum eða viðskiptafræði-

kennara svo dæmi séu tekin.  

Það er erfitt að alhæfa út frá rannsókninni þó hún gefi vissulega 

ákveðnar hugmyndir. Sérstaklega í þeim tilvikum þegar flestir 

voru sammála um mikilvægi einstakra þátta. Nemendur í öðrum 

deildum háskólanna eru ekki teknir til greina. Það er því ekki 

hægt að draga ályktanir um að allt háskólafólk hafi sambærileg 

viðhorf til vinnu. 

Ekki var gerður greinamunur á því á hvar nemendur voru 

staddir í sínu námi. Tveir af svarendum bentu á þetta í lokin á 

rannsókninni. Það hefði verið fróðlegt að kanna hvort að það 

væri munur á svörun eftir því hvort nemendur voru í grunnnámi 

eða lengra komnir. Það er þó óvíst hvort að það hefði verið hægt 

að draga marktækar ályktanir út frá fjölda svarenda í hvorum 

flokki. Auk þess hefði greining af þessu tagi tekið tíma sem 

rannsakandi kaus frekar að verja í viðtöl við stjórnendur.  

Aðeins var kannað hvort það væri munur á viðhorfi fjarnema og 

staðnema. Þeir sem voru í kvöldskóla, utanskóla eða öðru 

námsformi voru látnir liggja á milli hluta. Ekki var spurt um 

reynslu svarenda í atvinnulífinu eða fjölskylduaðstæður, en það 

þóttu of flóknar breytur til að taka tillit til á svo skömmum tíma.  

Aðeins tíu einstaklingar í rannsókninni eru fæddir á árunum 

1955-1965. Það er ekki hægt að draga ályktanir út frá viðhorfum 

svarenda í þessum aldursflokki. Það er hugsanlegt að kyn og 

skólastofnun skipti máli, en það var ekki greint sérstaklega. 

Rannsóknin beinir athygli að þörfum þeirra sem eru á leiðinni 

inn á vinnumarkaðinn, en ekki þeim sem hafa útskrifast. 

Starfandi viðskiptafræðingar hafa gjarnan menntað sig frekar 

eftir að skyldunámi lauk og því gæti orðið flókið að greina áhrif 

námsfyrirkomulags á viðhorf þeirra. 

Þó að það hafi tekist að ræða við nokkra stjórnendur um 

niðurstöðurnar endurspeglar það eingöngu viðhorf 

viðmælendanna, en ekki annarra stjórnenda eða hagsmunaaðila. 

Þeir sem standa fyrir utan rannsóknina gætu haft allt aðra 

skoðun á viðfangsefninu. Þó öll viðtölin hafi veitt dýrmæta 

innsýn í hugarheim stjórnenda buðu þau einnig upp á fleiri 

spurningar og vangaveltur en rannsakandi áætlaði í upphafi. 
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4. Niðurstöður og ályktanir úr netkönnun 

4.1. Námsform svarenda 

 

Mynd 6: Námsform svarenda í rannsókn 

Einn svaraði ekki spurningunni um námsform. 64 voru í 

dagskóla, 54 i fjarnámi, 17 í kvöldskóla og einn var utanskóla. 18 

einstaklingar völdu annað. Þar af voru þrír bæði í dagskóla og 

fjarnámi, tveir voru í skiptinámi og fjarnámi, fimm í háskólanámi 

með vinnu (HMV) og tveir voru í samblöndu af dag- og 

kvöldskóla. Sex þátttakendur voru í meistaranámi. Einn af þeim 

tók fram að það væri kennt á kvöldin. Tveir aðrir meistaranemar 

tóku fram að námið væri meðfram vinnu.  

 

Mynd 7: Námsform svarenda eftir aldri 

Það er augljóst að fólk er að klára viðskiptafræðinám á 

mismunandi aldri. Þátttakendur í netkönnuninni voru fæddir á 

árunum 1956-1994. Einn gaf ekki upp aldur. 71,88% svarenda 

sem eru fæddir á árunum 1985-1994 voru í dagskóla. Aðeins 

18,75% svarenda í þessum yngsta aldursflokki kaus fjarnám. 

Fjarnám var vinsælast hjá öðrum aldursflokkum.  

Þetta gæti mögulega stafað af því að þeir sem eru yngri eru 

líklegri til að vera að koma beint úr framhalds- eða menntaskóla. 

Eldri einstaklingar gætu á hinn bóginn verið á vinnumarkaðinum 

samhliða námi og þá hentar fjarnám betur en dagskóli. 
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4.2. Mikilvægi fastráðninga 

 

Mynd 8: Álit allra á mikilvægi fastráðninga 

Allir svöruðu spurningunni um hversu mikilvægt það væri að 

vera fastráðinn hjá fyrirtæki sem viðkomandi vildi vinna hjá. 

Aðeins einum fannst það ekki mikilvægt. 90,97% fannst 

mikilvægt eða mjög mikilvægt að vera fastráðinn. Aðeins fleiri 

staðnemar voru hlutlausir. Annars munaði nánast engu á 

viðhorfi fjarnema og staðnema.  

Það var heldur ekki teljandi munur á viðhorfi svarenda út frá 

aldri. Þeir sem eru eldri voru örlítið ákveðnari í því að það væri 

mjög mikilvægt að vera fastráðinn heldur en þeir sem eru yngri. 

Þó voru nokkrir sem eru fæddir á árunum 1965-1974 sem töldu 

það ekki mikilvægt.  

 

 

Mynd 9: Viðhorf staðnema og fjarnema til fastráðninga 

 

Mynd 10: Viðhorf til fastráðninga út frá aldri 
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Þessi mikla áhersla á fastráðningu gæti stafað af því ótrygga 

atvinnuástandi sem viðskiptafræðingar búa við um þessar 

mundir. Í yfirstandandi kreppu er eðlilegt að menn finni öryggi í 

fastráðningu.  

4.3. Mikilvægi lausráðninga 

 

Mynd 11: Álit allra á mikilvægi lausráðninga 

Þátttakendur voru ekki eins hrifnir af lausráðningum. Aðeins 

6,62% fannst mikilvægt að vera lausráðinn. Engum fannst það 

mjög mikilvægt. 61,29% fannst annað hvort ekki mikilvægt eða 

alls ekki mikilvægt að vera lausráðinn. Næstum þriðjungur var 

hlutlaus og fjórir svöruðu ekki spurningunni.  

Viðskiptafræðinemar gætu verið líklegir til að hafna 

lausráðningu til að freista þess að finna fastráðningu annars 

staðar. Skýrsluhöfundi finnst líklegt að tíðarandinn hafi töluverð 

áhrif á skoðun þátttakenda til lausráðninga. Það væri áhugavert 

að kanna hvort að viðhorfin breytist við aukið atvinnuöryggi. 

 

Mynd 12: Viðhorf staðnema og fjarnema til lausráðninga 

 

Fjarnemar voru ákveðnari en staðnemar í því að það væri alls 

ekki mikilvægt að vera lausráðinn. Staðnemar töldu frekar að 

það væri ekki mikilvægt og voru oftar hlutlausir. Að öðru leiti 

var ekki mikill munur á svöruninni hjá þeim sem voru í dagskóla 

og þeim sem voru í fjarnámi.  
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Mynd 13: Viðhorf til lausráðninga eftir aldri 

 

Því eldri sem svarendur eru því ákveðnari voru þeir í því að það 

væri alls ekki mikilvægt að vera lausráðinn. Hlutleysið jókst eftir 

því sem svarendur eru yngri. Það getur verið að yngra fólk sé 

ekki búið að mynda sér skoðun varðandi lausráðningu eða sé 

ekki jafnt tryggt um stöðu sína þar sem það hefur ekki jafn mikla 

reynslu af vinnumarkaðnum og þeir sem eru eldri.  

4.4. Samneyti við vinnufélaga 

Viðskiptafræðingar framtíðarinnar sækja í félagsleg tengsl við 

vinnustaðinn. 80,80% fannst mikilvægt eða mjög mikilvægt að 

mæta á vinnustað þar sem viðkomandi hittir fleira fólk. Einungis 

5,96% fannst það ekki mikilvægt og engum fannst það alls ekki 

mikilvægt. Fjórir svöruðu ekki spurningunni.  

 

Mynd 14: Álit allra á því að hitta starfsfélaga á vinnustað 

 

Mynd 15: Álit staðnema og fjarnema á því að hitta starfsfélaga á vinnustað 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Alls ekki
mikilvægt

Ekki
mikilvægt

Hlutlaus Mikilvægt Mjög
mikilvægt

Mikilvægi lausráðninga eftir aldri 

1955-1964

1965-1974

1975-1984

1985-1994
0,66% 5,96% 

12,58% 

52,32% 

28,48% 

Mikilvægi þess að mæta á vinnustað  
þar sem viðkomandi hittir fleira fólk 

alls ekki mikilvægt

ekki mikilvægt

hlutlaus

mikilvægt

mjög mikilvægt

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

alls ekki
mikilvægt

ekki
mikilvægt

hlutlaus mikilvægt mjög
mikilvægt

Mikilvægi félagslegra tengsla við vinnustað 

Staðnemar

Fjarnemar



32 
 

Staðnemum fannst aðeins mikilvægara en fjarnemum að mæta á 

vinnustað og hitta vinnufélaga. Samt fannst aðeins fleiri 

staðnemum ekki mikilvægt að hitta samstarfsfólk í þessum 

aðstæðum.  

 

 

Mynd 16: Álit á því að hitta starfsfélaga á vinnustað eftir aldri 

Félagsleg þörf virðist ekki fara eftir aldri. Þeir sem eru fæddir á 

árunum 1975-1984 höfðu aðeins minni þörf fyrir að hitta 

vinnufélaga þó langflestum hafi fundist það mikilvægt. 25,81% af 

þeim sem eru fæddir 1965-1974 voru hlutlausir eða fannst alls 

ekki mikilvægt að hitta samstarfsfólk á vinnustaðnum. 

 

4.5. Mikilvægi þess að geta unnið verkefni í 
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58,82% svarenda fannst mikilvægt eða mjög mikilvægt að geta 

unnið verkefni í fjarvinnu. 28,76% svarenda voru hlutlausir. 

Aðeins 1,31% fannst það alls ekki mikilvægt. Tveir svöruðu ekki 

spurningunni.  

 

Mynd 17: Mikilvægi fjarvinnu út frá öllum niðurstöðum 
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Hlutfallslega voru þó fleiri fjarnemar sem töldu mikilvægt eða 
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dagskóla fannst ekki mikilvægt að geta unnið verkefni í 

fjarvinnu. Aðeins 7,55% fjarnema voru á sömu skoðun. 

 

Mynd 18: Álit staðnema og fjarnema á mikilvægi fjarvinnu 

 

Mynd 19: Álit á mikilvægi fjarvinnu eftir aldri 

Því eldri sem svarendur eru því líklegra var að þeim þætti mjög 

mikilvægt að geta unnið verkefni í fjarvinnu. Einn af hverjum 

þrem sem eru fæddir á árunum 1975-1994 voru hlutlausir. 

Staðnemum og yngri svarendum fannst þó mikilvægt að 

möguleikinn væri fyrir hendi. 

Þó yngra fólk sé yfirleitt fljótara að tileinka sér nýjungar þá 

virðist það ekki eiga við í þessu tilliti. Hlutleysi þeirra gæti stafað 

af því að meirihlutinn er í dagskóla og hefur takmarkaða reynslu 

af fjarvinnu. Þar sem fjarnemar eru yfirleitt eldri er ekki að 

undra að bæði eldri einstaklingum og fjarnemum hafi fundist 

mikilvægara að geta unnið verkefnin sín í fjarvinnu. 

4.6. Hlutfall af vinnutíma í fjarvinnu 

Þátttakendur voru beðnir um að gefa upp hversu háu hlutfalli af 

vinnutíma sínum þeir kysu að verja í fjarvinnu. Fimm svöruðu 

ekki spurningunni. Til að auðvelda aflestur er gert ráð fyrir að 

10% af vinnutímanum samsvari hálfum degi af fimm. 20% 

verður þá einn dagur og þannig koll af kolli. Það er einnig hægt 

að hafa einhverja fjarvinnu á hverjum degi ef það hentar 

atvinnurekanda og starfsmanni betur. 
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Tafla 3: Einstök svör um hlutfall af fjarvinnu í viku 

Staðnemar 
 

0 – 1 ½ dagur 

0-2 ½ dagur 

1 – 1 ½ dagur 

1 ½ - 2 dagar  

a.m.k. 2 ½ dagur 
 

Fjarnemar  
 

í mesta lagi 1 dagur 

2 – 2 ½ dagur 

 

Bæði í dag- og 

kvöldskóla 
 

½ - 1 dagur 

Macc 
 

2 ½ - 3 ¼  

úr degi 

Flestir svöruðu með ákveðinni prósentu, en níu manns svöruðu 

með ákveðnu bili. Í töflu 3 er farið yfir þau svör sem voru á 

ákveðnu prósentubili, flokkuð eftir námsformi svarenda. 

Af þeim sem skrifuðu eina prósentutölu vildu flestir fá einn 

fjarvinnudag í viku (26,95%). Næstflestir völdu einn og hálfan 

dag (17,02%). Því næst vildu svarendur hafa helminginn af 

vinnutímanum í fjarvinnu (15,60%) og 11,35% svarenda höfðu 

engan áhuga á fjarvinnu. Þá eru upptaldar fjórar vinsælustu 

skiptingarnar á milli þess að mæta á vinnustaðinn og vinna 

verkefni í fjarvinnu.  

Flestir kusu að vera minna en helming vinnutímans í fjarvinnu 

(64,67%). Einn kaus að verja 100% vinnutímans í fjarvinnu. Það 

gæti verið að viðkomandi hafi skrifað 100 (fyrir 100%), en ætlað 

að skrifa 10 (fyrir 10%). Ef þátttakandinn hefði ætlað að skrifa 

20, en skrifað 200 hefði verið hægt að segja með vissu að um 

mistök hafi verið að ræða. Í þessari skýrslu er gert ráð fyrir að 

þessi nemandi kjósi að vinna eingöngu í fjarvinnu. 

 

Mynd 20: Hlutfall sem svarendur kjósa að verja í fjarvinnu 

Staðnemar hafa töluverðan áhuga á þeim sveigjanleika sem 

fjarvinna býður upp á. Flestir staðnemarnir vildu hafa einn 

fjarvinnudag í viku (35,71%). Staðnemar voru næsthrifnastir af 

því að fá einn og hálfan fjarvinnudag (12,50%). Jafnmargir 

staðnemar, eða 10,71%, höfðu engan áhuga á að vinna í 

fjarvinnu og vinna helming vinnutímans í fjarvinnu. 8,20% 

staðnema vildu verja meira en helmingi vinnutímans í fjarvinnu. 
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Mynd 21: Hlutfall sem fjarnemar og staðnemar kjósa að verja í fjarvinnu 

Hlutfallslega fleiri fjarnemar völdu að verja meira en helmingi 

vinnutímans í fjarvinnu, eða 11,54% á móti 9,28%. Fjarnemar 

eru einnig líklegri til að kjósa að verja 50% vinnutímans í 

fjarvinnu. Þar munar 9,21% á fjarnemum og staðnemum. 

Jafn margir fjarnemar höfðu áhuga á einum fjarvinnudegi og 

tveimur og hálfum degi, 20% í hvorum flokki. Næstflestir vildu 

einn og hálfan dag, eða 18% fjarnema. 12% af þeim sem voru í 

fjarnámi vildu verja tveimur dögum í fjarvinnu. Sama hlutfall 

fjarnema hafði engan áhuga á fjarvinnu. 

Það er kannski ekki að undra að fjarnemar vildu almennt verja 

meiri tíma í fjarvinnu en staðnemar. Að sama skapi vildu þeir 

sem eru eldri fá meiri fjarvinnutíma en yngri þátttakendur. Þrátt 

fyrir þessar niðurstöður höfðu 37,50% svarenda í elsta 

aldurshópnum engan áhuga á fjarvinnu. Jafnmargir úr þessum 

hóp vildu verja helmingi vinnutímans í fjarvinnu. 

 

Mynd 22: Hlutfall sem svarendur kjósa að verja í fjarvinnu eftir aldri 

Þeir sem eru eldri eru mögulega með meira sjálfstraust í ljósi 

þeirrar reynslu sem þeir búa yfir og treysta sér betur til að vinna 

verkefnin sín fjarri vinnustaðnum. Svo framarlega sem þeir hafa 
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móti viljað hafa tök á að fá leiðbeiningar hjá samstarfsfólki með 

lítilli fyrirhöfn þegar þeir hefja störf á nýjum starfsvettvangi.  

Sjálfstæði, reynsla, geta til að sinna fjarvinnu, þörf fyrir að mæta 

á ákveðinn stað til að sinna vinnu, vegalengd frá vinnu, 

fjölskylduaðstæður, heilsubrestir og kunningsskapur á vinnustað 

eru meðal þeirra þátta sem gætu áhrif á viðhorf svarenda til 

fjarvinnu. Það væri hægt að greina helstu ástæður sem liggja á 

bakvið skiptingu vinnutímans með djúpviðtölum, en það er ekki 

hluti af þessari rannsókn. 

4.7. Fyrirfram ákveðinn verkefnatími 

Allir svöruðu spurningunni um mikilvægi þess að vera með 

fyrirfram ákveðinn vinnu- eða verkefnatíma. 65,81% fannst það 

mikilvægt eða mjög mikilvægt. 20,65% voru hlutlausir, eða 7,1% 

fleiri en þeim sem fannst ekki mikilvægt eða alls ekki mikilvægt 

að vera með fyrirfram ákveðinn vinnu- eða verkefnatíma. 

 

Mynd 23: Álit allra á mikilvægi þess að vera með  

fyrirfram ákveðinn verkefnatíma 

Staðnemar og fjarnemar voru sammála um að það væri 

mikilvægt að hafa áætlun fyrir vinnu- eða verkefnatíma. 

Staðnemar voru oftar hlutlausir í afstöðu sinni og það virðist 

skipta þá aðeins minna máli. 20,37% fjarnema fannst mjög 

mikilvægt að vera með fyrirfram ákveðinn vinnu- eða 

verkefnatíma, en aðeins 12,50% staðnema voru sömu skoðunar.  
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Mynd 24: Álit fjarnema og staðnema á mikilvægi þess 

 að vera með fyrirfram ákveðinn verkefnatíma 

Niðurstöðurnar benda til þess að fjarnemar séu almennt mjög 

skipulagðir og samviskusamir. Ef viðhorf fjarnemanna er fært 

yfir á þá sem vinna fjarvinnu þá er ólíklegt að þetta starfsfólk 

bíði fram á síðustu stundu með að vinna verkefni sem þeir taka 

að sér. Atvinnurekendur ættu að semja um fyrirfram ákveðinn 

tíma sem starfsfólk getur unnið í fjarvinnu. Þá hafa stjórnendur 

yfirsýn yfir hvenær fjarvinnustarfsfólk er á vinnustaðnum og 

starfsmenn geta skipulagt fjarvinnutímann eftir bestu getu.  

Viðhorf til þess að vera með fyrirfram ákveðinn vinnu- eða 

verkefnatíma virðist vera einstaklingsbundið, en ekki breytilegt 

eftir aldri. Þeir sem eru fæddir á árunum 1955-1964 toppuðu til 

dæmis bæði þá sem fannst það ekki mikilvægt (20%) og þá sem 

fannst það mjög mikilvægt (30%). Þá voru hlutfallslega flestir í 

næstelsta hópnum sem voru hlutlausir (28,13%).   

 

Mynd 25: Álit á mikilvægi þess að vera með 

fyrirfram ákveðinn verkefnatíma eftir aldri 
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4.8. Fjölbreytileg verkefni 

Viðskiptafræðingar framtíðarinnar vilja ekki festast í því að leysa 

sambærileg verkefni trekk í trekk. 90,85% svarenda fannst 

mikilvægt eða mjög mikilvægt að vinna með fjölbreytileg 

verkefni. 7,19% voru hlutlausir og engum fannst það alls ekki 

mikilvægt. Tveir svöruðu ekki spurningunni.  

 

Mynd 26: Álit allra á mikilvægi þess  

að vinna með fjölbreytileg verkefni 

 

 

 

 

 

Mynd 27: Álit  staðnema og fjarnema á mikilvægi þess  

að vinna með fjölbreytileg verkefni 
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staðnema voru hlutlausir. Fjölbreytileikinn virðist því skipta 

fjarnema meira máli þó flestir séu sammála um að verkefnin 

þurfi að vera fjölbreytt. 

Því eldri sem svarendur eru því mikilvægara fannst þeim að 
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yfirleitt mikilvægt, en með auknum aldri færðist áherslan yfir á 

mjög mikilvægt. Enginn á aldrinum 1955-1974 var hlutlaus og 

engum úr þessum hóp fannst ekki mikilvægt að upplifa 

fjölbreytileika í verkefnum.  

 

Mynd 28: Mikilvægi þess að vinna með 

fjölbreytileg verkefni eftir aldri 

Þarna gæti atvinnureynslan haft sitt að segja. Fólk sem er í skóla 

kemst ekki hjá því að vinna fjölbreytt verkefni og áttar sig 

kannski ekki á því að störf viðskiptafræðinga geta orðið einhæf. 

Þeir sem hafa unnið lengi á sama starfsvettvangi gætu á hinn 

bóginn viljað meiri tilbreytingu. 

4.9. Skýrt afmörkuð verkefni 

 

Mynd 29: Álit allra á mikilvægi þess að vera með skýrt afmörkuð verkefni 

Það er æskilegt að búa til grunnlýsingu fyrir hvert verkefni. 

Meirihluta svarenda þótti mikilvægt eða mjög mikilvægt að vera 

með skýrt afmörkuð verkefni (59,36%). 16,78% fannst það ekki 

mikilvægt eða alls ekki mikilvægt. Aðrir voru hlutlausir. Allir 

svöruðu spurningunni.  

Hlutfallslega fleiri fjarnemum fannst ekki mikilvægt að vera með 

skýrt afmörkuð verkefni. 20,37% fjarnema völdu þennan kost en 

aðeins 7,81% staðnema. Þá voru 16,67% fjarnema sem töldu það 
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mjög mikilvægt. Þetta gæti bent til þess að fjarnemar kjósi meira 

frelsi til að vinna verkefni eftir eigin höfði.  

 

Mynd 30: Álit fjarnema og staðnema á mikilvægi þess að vera með skýrt 

afmörkuð verkefni 

Staðnemar voru líklegri til þess að hafa ekki myndað sér skoðun, 

31,25% staðnema voru hlutlausir. Þar sem flestir staðnemar eru 

í yngri kantinum kemur ekki á óvart að hlutleysið var mest hjá 

þeim sem eru fæddir á árunum 1975-1994 og minnkaði síðan 

með hækkandi aldri.  

Enginn í elsta aldurshópnum taldi að það væri alls ekki 

mikilvægt eða ekki mikilvægt að vera með skýrt afmörkuð 

verkefni. En þegar horft er til næstu aldurshópa má sjá að því 

eldri sem svarendur eru því minna máli skipti að hafa skýran 

ramma utan um verkefnin. Þetta gæti stafað af því að eldri 

einstaklingar byggja oft á reynslu og aga sem auðveldar þeim að 

átta sig á þáttum á borð við hvað ný verkefni snúast um og 

mögulegum leiðum til að leysa þau. 

 

Mynd 31: Mikilvægi þess að vera með skýrt afmörkuð verkefni eftir aldri 

Atvinnurekendur ættu að geta treyst viðskiptafræðinemum í 

fjarnámi til að leysa úr verkefnum sem byggja á óljósum 

hugmyndum um það sem þarf að gera. Sérstaklega þeim sem eru 

eldri og reyndari. Þeir ættu þó að hafa gott eftirlit með störfum 

fjarvinnustarfsfólks og styrkja tengsl þeirra við vinnustaðinn. 
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4.10. Forgangsröðun;  
einstaklings-, para- og hópverkefni 

Flestir settu einstaklingsverkefni í fyrsta sæti, eða 63,95% 

svarenda. Paraverkefnin (samstarf tveggja) voru næst í 

vinsældarröðinni með 58,5%. Svarendur höfðu minnstan 

áhuga á hópverkefnum, 65,31% svarenda settu hópverkefni í 

síðasta sætið. Staðnemar og fjarnemar röðuðu verkefnunum 

almennt í sömu röð og það var heldur ekki munur eftir aldri.  

Tafla 4: Forgangsröðun allra svarenda 

  
1.sæti 2.sæti 3.sæti 

  

Einstaklingsverkefni 
94 36 17 

63,95% 24,49% 11,56% 

Paraverkefni 
27 86 34 

18,37% 58,50% 23,13% 

Hópverkefni 
26 25 96 

17,69% 17,01% 65,31% 

Það er áhugavert að skoða hversu sammála fjarnemar eru um 

röðunina á meðan staðnemar gáfu dreifðari svör. 72% 

fjarnema settu einstaklingsverkefni í fyrsta sætið, en 52,46% 

staðnema    gerðu    slíkt    hið    sama.    Tæplega    45,90%    af  

Tafla 5: Forgangsröðun staðnema 

  
1.sæti 2.sæti 3.sæti 

  

Einstaklingsverkefni 
32 19 10 

52,46% 31,15% 16,39% 

Paraverkefni 
12 28 21 

19,67% 45,90% 34,43% 

Hópverkefni 
17 14 30 

27,87% 22,95% 49,18% 

Tafla 6: Forgangsröðun fjarnema 

  
1.sæti 2.sæti 3.sæti 

  

Einstaklingsverkefni 
36 12 2 

72,00% 24,00% 4,00% 

Paraverkefni 
12 34 4 

24,00% 68,00% 8,00% 

Hópverkefni 
2 4 44 

4,00% 8,00% 88,00% 

staðnemunum settu paraverkefni í annað sæti og 68% 

fjarnemanna fóru að sama dæmi.  

Þeir sem skipuleggja fjarnám og fjarvinnu ættu að íhuga 

sérstaklega að fjarnemar virðast almennt hafa slæma reynslu af  



42 
 

hópverkefnum. 88% fjarnema höfðu minnstan áhuga á þeim. Það 

er 22,69% frá heildarniðustöðunum og bilið er 38,82% frá 

viðhorfi staðnema. 27,87% staðnema settu hópverkefni í fyrsta 

sæti, en aðeins 4% fjarnema. 

Tafla 7: Forgangsröðun verkefna eftir aldri 

1955-1964 1. sæti 2. sæti 3. sæti 

Einstaklingsv. 77,78% 22,22% 0,00% 

Paraverkefni 11,11% 55,56% 33,33% 

Hópverkefni 11,11% 22,22% 66,67% 

    1965-1974 1. sæti 2. sæti 3. sæti 

Einstaklingsv. 62,07% 27,59% 10,34% 

Paraverkefni 24,14% 62,07% 13,79% 

Hópverkefni 13,79% 10,34% 75,86% 

 
   1975-1984 1. sæti 2. sæti 3. sæti 

Einstaklingsv. 63,04% 23,91% 13,04% 

Paraverkefni 19,57% 56,52% 23,91% 

Hópverkefni 17,39% 19,57% 63,04% 

 
   1985-1994 1. sæti 2. sæti 3. sæti 

Einstaklingsv. 62,90% 24,19% 12,90% 

Paraverkefni 16,13% 58,06% 25,81% 

Hópverkefni 20,97% 17,74% 61,29% 

Viðhorf til forgangsröðunar á einstaklingsverkefnum, 

paraverkefnum og hópverkefnum virðist ekki vera sérstaklega 

bundið við aldur. Svarendur í elsta aldursflokknum voru 

ákveðnastir í því að einstaklingsverkefni ætti að vera í fyrsta 

sæti (77,78%). Þeir sem eru fæddir á árunum 1965-1974 kusu 

helst paraverkefni í annað sætið (62,07%) og hópaverkefni í 

þriðja sæti (75,86%).  

Það er þó ekki þar með sagt að eldri svarendur hafi haft sterkari 

skoðanir á þessari forgangsröðun. Þeir sem eru fæddir á árunum 

1975-1994 völdu til dæmis frekar paraverkefni í annað sætið 

heldur en þeir sem eru elstir. Þeir sem eru fæddir 1965-1974 

voru ólíklegastir til að kjósa einstaklingsverkefni í fyrsta sætið. 

4.11. Athugasemdir frá þátttakendum 

Í lokin á rannsókninni gafst svarendum kostur á að koma með 

athugasemdir, tillögur eða spurningar. Nokkrir notuðu tækifærið 

til að óska rannsakanda góðs gengis eða nefna að niðurstöðurnar 

úr rannsókninni væru spennandi fyrir vinnumarkaðinn. Einum 

einstakling tókst ekki að forgangsraða einstaklings-, para- og 

hópverkefnum í spurningu 10 og gerði það skriflega.  
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Tveir þátttakendur komu  með athugasemdir um að það hefði 

verið skynsamlegt að kanna á hvaða námsstigi svarendur væru 

og skoða muninn á viðhorfum þeirra sem væru í grunnnámi og 

lengra komnir. Skýrsluhöfundur er sammála um að það hefði 

verið áhugavert. Einum fannst spurningarnar ekki mjög vel 

orðaðar. Það var ekki útskýrt nánar. 
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5. Rannsókn á viðhorfi stjórnenda 

Sjö stjórnendur gáfu sér tíma til að svara spurningum í tengslum 

við rannsóknina og ræða við skýrsluhöfund um niðurstöðurnar 

úr netkönnuninni. Meðal svarenda voru skrifstofustjóri á 

bæjarskrifstofu, formaður stéttarfélags og stjórnendur í 

framleiðslufyrirtæki, fjármálafyrirtæki, heildsölu og tölvu- og 

hugbúnaðarfyrirtæki. 

5.1. Aðferðafræði í djúpviðtölum 

Stjórnendur voru valdir út frá því hversu auðveldlega höfundur 

skýrslunnar gat nálgast þá og út frá fjölbreytileika miðað við 

aðra viðmælendur. Þar er því um hentugleikaúrtak að ræða. 

Viðtölin fóru ýmist fram á skrifstofu stjórnenda, fundaraðstöðu á 

vinnustað, heima hjá þeim eða á kaffihúsi.  

Allir stjórnendur fengu sömu spurningarnar til þess að það væri 

hægt að bera saman svörin. Spurningarnar spegluðu 

rannsóknina og stjórnendur voru spurðir áður en þeir fengu að 

heyra niðurstöðurnar. Spurningarnar í viðtölunum voru yfirleitt 

opnar, sem þýðir að sá sem situr fyrir svörum getur svarað með 

eigin orðalagi. Opnar spurningar þurfa að vera einfaldar þar sem 

svörin eru lengri, ítarlegri og flóknari en þau sem fást í gegnum 

lokaðar spurningar.  

Rannsóknir af þessu tagi nefnast stöðluð djúpviðtöl (e. depth 

interview). Eigindlegar rannsóknir á borð við djúpviðtöl og 

rýnihópa færa rannsakendum dýpri þekkingu á einstökum 

spurningum, en það er dýrt að ná til margra og því er ekki hægt 

að segja til um hvort að meirihlutinn í þýðinu hafi svipuð viðhorf. 

Það er gott að gera eigindlegar frumrannsóknir af þessu tagi þar 

sem þær geta gefið tilfinningu fyrir þeim atriðum sem vert er að 

spyrja um þegar ítarlegri rannsókn er framkvæmd.  

Fyrir viðtölin var rannsakandi búinn að kanna starfsemi og 

fjölda starfsmanna í gegnum heimasíður þeirra atvinnurekenda 

sem voru til rannsóknar. Skýrsluhöfundur hringdi á 

vinnustaðina eða sendi tölvupóst og bað um 20 mínútna viðtöl 

við lykilstjórnendur. Í einu tilviki var viðmælandinn á undan 

skýrsluhöfundi að hafa samband og falast eftir viðtali. 

Fundirnir voru bókaðir undir þeim formerkjum að rannsakandi 

hefði verið að gera rannsókn á viðhorfi viðskiptafræðinema til 

vinnu. Hún vildi gjarnan fá að ræða við stjórnandann um 

niðurstöðurnar og spyrja nokkurra spurninga til að kanna hvort 
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væntingar og viðhorf svarenda ætti samhljóm með viðhorfum 

stjórnenda í atvinnulífinu.  

5.1. Niðurstöður og ályktanir úr viðtölum 
5.1.1. Fastráðning og lausráðning  hjá viðmælendum 

Tafla 8: Upplýsingar um viðmælendur 

Bæjarfélag 

Skrifstofustjóri 

Um 170 fastir starfsmenn 

Sjaldan lausráðning 

Framleiðslufyrirtæki 

Markaðsstjóri og eigandi 

52 fastir starfsmenn 

+23 til 28 starfsmenn á sumrin 

Fjármálafyrirtæki 

Mannauðsstjóri 

Um 1.000 fastir starfsmenn 

+ sumarstarfsfólk 

Heildsala 

Sölustjóri 

Um 50 fastir starfsmenn 

Sjaldan lausráðning 

Hótel- og veitingarekstur 

Framleiðslu- og gæðastjóri 

Um 500 fastir starfsmenn 

+ 500 sumarstarfsmenn 

Verkalýðsfélag 

Formaður 

9 á skrifstofu 

Sjaldan lausráðning 

Tölvu- og hugbúnaðarfyrirtæki 

Framkvæmdastjóri  

sölu- og markaðssviðs 

Rúmlega 100 starfsmenn 

Sjaldan lausráðning 

Vinnustaðirnir voru með 9 til 1.000 fastráðna starfsmenn. Mikill 

meirihluti starfsmanna eru fastráðnir. Viðmælendur sögðust fá 

fleira starfsfólk til liðs við sig á álagstímum eða í tengslum við 

verkefnavinnu. Það er misjafnt hversu miklir möguleikar eru á 

lausráðningu. Flestir eru með tímabundnar ráðningar á sumrin.  

Oftast er gerður samningur til skamms tíma í byrjun 

vinnusambands. Ef starfsmanni og vinnuveitanda líkar 

fyrirkomulagið er gengið frá fastráðningu. Í tölvu- og 

hugbúnaðarfyrirtækinu eru gerðar miklar öryggiskröfur og því 

er ekki mikið um lausráðningar. Það er svipuð staða hjá 

verkalýðsfélaginu, en lausráðningar hjá þeim felast helst í 

tímabundinni sérfræðiaðstoð eða úttektum á ákveðnum málum.  

Það er heldur ekki mikið svigrúm til að ráða fólk hjá bæjar- og 

sveitarfélögum. 

Það gilda strangar reglur um opinbera stjórnsýslu þótt hvert bæjar- 

og sveitarfélag sé sjálfstætt. Það má til að mynda ekki vera tap á 

rekstrinum þrjú ár í röð. Á þriðja ári þarf að vera búið að leiðrétta 

tapið þannig að allt sé að minnsta kosti á núlli. Þessar reglur voru 

settar til þess að hindra að bæjar- og sveitarfélög færu á hausinn.  

Það þarf líka að reikna í krónum og aurum hvað hver færsla kostar. 

Hver starfseining hjá bæjarfélaginu hefur fyrirfram ákveðin 
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stöðugildi út frá fjárhagsáætlun. Það er einungis í 

undantekningartilfellum sem forstöðumenn geta sótt um að fá nýjan 

starfskraft. Bæjarstjórn þarf síðan að samþykkja viðaukann áður en 

það er ráðið í stöðuna. 

Skrifstofustjórinn á bæjarskrifstofunni 

Viðaukar af þessu tagi eru til dæmis samþykktir þegar einhver 

fer í fæðingarorlof, námsleyfi, ef það virðist vera brýn þörf á að fá 

verktaka til að sinna ákveðnum verkefnum eða fá sérfræðing til 

að skoða einstök málefni.  

Fólk sem er í afleysingum eða með tímabundna ráðningu er 

líklegt til að koma í stað fastráðinna starfsmanna sem hætta. 

Margir ílengjast í starfi vegna þess að stjórnendur hafa tök á að 

bæta við fleiri föstum starfsmönnum.  

Þar sem margir viðskiptafræðingar eiga í erfiðleikum með að 

finna atvinnu um þessar mundir ættu þeir að gangast við 

lausráðningu ef starfið höfðar til þeirra. Þó þeir kjósi frekar að fá 

fastráðningu. Með þekkingu sinni geta þeir mögulega fundið 

leiðir til að bæta hag atvinnurekandans og fengið fastráðningu í 

kjölfarið.  

 

5.1.2. Störf í lausráðningu 

Fyrir utan tímabundna sérfræðiaðstoð þá skiptir þekking ekki 

miklu máli í flestum störfum sem eru í boði í lausráðningu hjá 

viðmælendum. Fólk sem er að leita að vinnu ætti hinsvegar að 

hafa í huga að þessi störf geta aukið möguleikana á að kynnast 

starfsháttum og komast í betri stöðu hjá atvinnurekandanum.  

Það er mögulegt að fá tímabundna ráðningu í stjórnunarstöðu og 

aðrar ábyrgðarstöður sem krefjast menntunar hjá hótelkeðjunni 

á sumrin. Þá eru opnuð nokkur sumarhótel og starfsmönnum 

fjölgað um 100%. Reksturinn hefur gengið vel og það er mjög vel 

bókað árið um kring að sögn gæðastjórans.  

Það er farið nánar í þau störf sem bjóðast í lausráðningu á þeim 

vinnustöðum sem voru til skoðunar í viðauka.  

5.1.3. Félagslegar aðstæður starfsmanna 

Skýrsluhöfundur mælir eindregið með því að atvinnurekendur 

leggi mikla áherslu á félagslíf meðal starfsfólks. 

Fyrirtækjamenning sem ýtir undir ánægju starfsmanna á mikinn 

þátt í því að fólk ílengist í starfi. Atvinnurekendur geta bent 

starfsfólki á að það megi gjarnan koma með tillögur sem efla 
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félagsleg tengsl milli starfsmanna. Þá mætti kynna allar 

hugmyndirnar á sérstökum fundi og útfæra þær þannig að bæði 

atvinnurekandi og starfsmenn séu sáttir við fyrirkomulagið.  

Starfsmannafjöldi, fjöldi starfsstöðva, dreifing um landið og fleiri 

þættir hafa þau áhrif að hvert fyrirtæki, stofnun eða 

stjórnsýslueining myndar með sér sína eigin menningu. 

Afþreying sem gengur vel á einum stað þarf ekki að vera 

framkvæmanleg eða vekja lukku á öðrum. Almennt er þó mikil 

aðsókn í félagsstarf sem er skipulagt innan fyrirtækjanna.  

Félagslegar aðstæður starfsfólks utan vinnunnar geta skipt máli 

þegar kemur að samskiptum við samstarfsfólk og hæfileikum til 

að leysa verkefni. Stjórnendur ættu að spyrja um þætti eins og 

áhugamál og fjölskylduaðstæður í atvinnuviðtölum. Þannig fá 

þeir tilfinningu fyrir því hvort viðmælandinn gæti fallið vel að 

fyrirtækjamenningunni. 

Stjórnandinn í framleiðslufyrirtækinu sagði að það væri jákvætt 

að fólk eigi börn þar sem þau kenna manni margt í samskiptum. 

„Þau svínbeygja mann í samningaviðræðum“ (eigandi og 

markaðsstjóri framleiðslufyrirtækisins). Viðmælandanum finnst 

mikill kostur að geta ráðið til sín einstæðar mæður. Því 

breytilegri samskipti sem einstaklingar upplifa í sínu 

persónulega lífi því betra. Sú reynsla skili sér oft í því að 

viðkomandi eigi auðvelt með að nálgast aðra á vinnustaðnum. 

5.1.3.1. Á hefðbundnum vinnudegi 

Það er misjafnt hvort allir geti farið í hlé á sama tíma, en það er 

aðstaða á öllum vinnustöðunum til þess að samstarfsfólk hafi 

möguleika á að hittast þegar það fær sér mat eða kaffi. Starfsfólk 

með mismunandi verksvið hittist því oft í sameiginlegum hléum.  

Sumir atvinnurekendur eru með deildaskiptingu og þá myndast 

oft sérstök stemning milli starfsfólks innan hverrar deildar. 

Starfsmenn geta einnig upplifað tengsl sín á milli í gegnum innra 

net, spjallkerfi, síma og tölvupósta. 

Allir atvinnurekendurnir eru með starfsmannafundi, en það er 

misjafnt hversu margir fundir eru haldnir á mánuði og hverjir 

sitja fundinn. Á þessum fundum er til dæmis farið yfir stöðu og 

stefnu ákveðinna verkefna, skipulagðan gleðskap, verkferla og 

önnur mál sem snerta starfsmenn með beinum hætti 

Í fjármálafyrirtækinu og tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu er 

opið starfsrými. Fólk vinnur því ekki inni á skrifstofum, heldur í 
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sameiginlegu rými. Stjórnendurnir í þessum fyrirtækjum sögðu 

að þetta hefði ýmsa kosti, en þeir voru sammála um að það 

myndaðist oft mikið skvaldur sem væri truflandi ef menn væru 

að einbeita sér að krefjandi verkefnum. 

Á skrifstofu stéttarfélagsins er farið milliveginn. Ef hurðin að 

skrifstofunni stendur opin þá eru  samstarfsmenn velkomnir. Ef 

menn vilja frið til að sinna verkefnum eða funda með ákveðnum 

aðilum þá er hurðin lokuð.  

5.1.3.2. Skipulagður gleðskapur 

Stjórnendurnir voru sammála um að það skipti máli að vera með 

einhverskonar afþreyingu fyrir starfsfólkið utan vinnunnar. Það 

er misjafnt hvernig er staðið að samkomum af þessu tagi. 

Yfirleitt eru ákveðnir aðilar sem sjá um að skipuleggja árshátíðir, 

starfsmannaferðir og aðra mannfagnaði fyrir starfsmenn. 

Stundum er búið að mynda hópa í kringum mismunandi 

áhugamál til þess að sem flestir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. 

Allir atvinnurekendurnir eru með árshátíð og flestir eru með 

jólahlaðborð og starfsmannaferðir. Það er mjög misjafnt hvers 

konar afþreying er í boði fyrir starfsfólk utan vinnunnar. Það eru 

til dæmis haldin skákmót, farið í skipulagðar gönguferðir, efnt til 

grillveislu og ýmislegt fleira.  

Í framleiðslufyrirtækinu er skemmtinefnd með einum aðila úr 

hverri deild. Þar er reynt að hafa eitthvað í boði fyrir starfsfólk á 

öllum árstímum. Til dæmis er skákmót í janúar eða febrúar á 

hverju ári, árshátíð í mars, söngvakeppni í apríl eða maí, 

sumargrill í ágúst, starfsmannadagur í október og 

leynivinaleikur í desember, ásamt jólahlaðborði. 

Síðan eru skipulagðar fjallgöngur, jeppaferðir, óvissuferð og 

ýmislegt fleira þess á milli. Þessi mikla áhersla á félagslíf 

starfsmanna á vafalaust mikinn þátt í því að um helmingur 

starfsfólksins hefur unnið hjá fyrirtækinu í 20 ár eða lengur. „Það 

þykir mjög sérstakt fyrir framleiðslufyrirtæki“ (eigandi og 

markaðsstjóri framleiðslufyrirtækisins). 

Það er farið nánar yfir félagslíf starfsmanna á þeim vinnustöðum 

sem voru til athugunar í viðauka. 

5.1.4. Fjarvinna hjá viðmælendum 

Allir stjórnendurnir unnu einhverja fjarvinnu, en mismikið. 

Skrifstofustjórinn á bæjarskrifstofunni vinnur helst enga 
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fjarvinnu. Ef hún vinnur fjarvinnu felst hún helst í því að lesa og 

svara tölvupóstum. Það er heldur ekki mikið um fjarvinnu hjá 

mannauðsstjóranum í fjármálafyrirtækinu og formanni 

stéttarfélagsins. Þessar konur skilja vinnuna eftir á skrifstofunni 

eftir fremsta megni. Það er misjafnt hversu mikil fjarvinnan er 

hjá stjórnendunum í heildsölunni og á hótelinu.  

Eigandi og markaðsstjóri framleiðslufyrirtækisins vinnur mjög 

mikla fjarvinnu. Framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs tölvu- 

og hugbúnaðarfyrirtækisins vinnur einnig mikla fjarvinnu. 

Fjarvinnan er oft hrein viðbót við hefðbundinn vinnutíma, þegar 

fólk er á vakt allan sólahringinn, ef menn vilja vinna þrátt fyrir 

heilsubrest eða geta ekki verið á staðnum af öðrum ástæðum. 

Fjarvinnan verður oft meiri á álagstímum. 

Viðmælendur kjósa helst að vinna í fjarvinnu þegar þeir vilja frið 

til að sinna ákveðnum verkefnum. Samstarfsmenn geta haft 

truflandi áhrif í tengslum við sum verkefni og þá eru afköstin 

mun minni á staðnum en í fjarvinnu. Nánar er farið út í ástæður 

viðmælenda á bakvið fjarvinnuna í viðauka. 

 

5.1.5. Fjarvinna hjá öðrum á vinnustaðnum 

Það er misjafnt hvort atvinnurekendur eða starfsmenn eru fyrri 

til að nefna mögulega fjarvinnu. Stjórnendur í heildsölunni, 

framleiðslufyrirtækinu og hjá hótelinu eiga yfirleitt upptökin að 

því að bjóða upp á fjarvinnu. Starfsmenn eru venjulega fyrri til í 

fjármálafyrirtækinu og á skrifstofu stéttarfélagsins. Það er 

misjafnt hvort að starfsmaðurinn eða fyrirtækið á upptökin hjá 

tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu.  

Fjarvinna hefur aukist samhliða tækninýjungum. Tæknin gerir 

fólki kleift að sinna vinnunni þar sem þeim hentar og þegar þeim 

hentar. Það eru helst stjórnendur, sérfræðingar og sölumenn 

sem vinna fjarvinnu á þeim vinnustöðum sem voru til skoðunar. 

Viðmælendurnir voru mjög meðvitaðir um að þeir sem vinna 

fjarvinnu eiga oft erfiðara með að aðlagast 

fyrirtækjamenningunni. „Það myndast allt önnur tenging. 

Starfsfólk í fjarvinnu verður ekki eins mikill hluti af hópnum“. 

(Framleiðslu- og gæðastjórinn hjá hótelinu). Stjórnendur ættu að 

sjá til þess að þeir sem vinna fjarvinnu fái vitneskju um það 

félagslíf sem er í boði fyrir starfsmenn og hvetja þá til að taka 

þátt. 
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Stjórnandinn í framleiðslufyrirtækinu benti á að fjarvinna og 

sveigjanlegur vinnutími geti átt þátt í að jafna aðstöðu kynjanna. 

Það getur til dæmis hentað einstæðum mæðrum að vinna 

heiman frá sér. Foreldrar vilja líka gjarnan geta unnið fulla vinnu 

og verið með börnunum sínum á meðan þau vaka. 

Þeir sem vinna fjarvinnu upplifa þó oft meira álag. Stjórnandinn í 

framleiðslufyrirtækinu sagði að margir láti það verða sitt síðasta 

verk fyrir svefninn að kíkja á tölvupóstinn. Þetta fólk finni hjá sér 

þörf til að kanna hvort að það sé mögulega eitthvað sem þyrfti að 

ganga frá í vinnunni daginn eftir. Við værum að verða þrælar 

tækninnar með tilkomu snjallsímanna.  

Fólk yrði oft óþreyjufullt ef stjórnandinn svaraði ekki tölvupósti 

innan klukkutíma. Skilin á milli einkalífs, fjarvinnu og vinnu á 

skrifstofunni væru að verða sífellt óljósari þar sem maður væri 

alltaf tengdur við starfið í gegnum snjallsímann. Eigandinn er þó 

meðvitaður og lætur símann ekki stjórna sér. Þeir sem vinna á 

alþjóðlegum vettvangi finna hinsvegar mikið fyrir þessu þar sem 

það er alltaf einhver að vakna í öðru tímabelti. 

Það er mikilvægt að fjarvinnufólk setji sér markmið um að 

stimpla sig út úr vinnunni á ákveðnum tíma dags til þess að 

minnka hættuna á að brenna út í starfi. Stjórnendur mættu beina 

þeim tilmælum til starfsmanna að þeir vinni ekki meira en 

ákveðinn tímafjölda á dag þegar þeir vinna fjarvinnu. 

Stjórnendur ættu einnig að finna leiðir til að skilja á milli 

vinnunnar og einkalífsins. Sama hversu mikla ábyrgð menn bera 

á starfseminni. Allir hafa þörf fyrir að eiga sínar frístundir. 

5.1.6. Verkefni sem eru unnin í fjarvinnu 

Fjarvinnuverkefnin á þeim vinnustöðum sem voru til skoðunar 

fela helst í sér ýmiskonar tölvutengd störf. Vinnu við bókanir, 

samninga, lög, minnisblöð, rýnivinnu, greiningar, afstemmingar, 

undirbúningsvinnu, forritun og önnur störf sem fólk getur sinnt í 

næði og hvenær sem er innan ákveðins skilafrests.  

Stundum er ekki æskilegt að vinna verkefni í fjarvinnu, þó það 

væri mögulegt. Þar má nefna vinnu við kynferðisbrotamál, sem 

geta komið upp á borð hjá stéttarfélaginu. Starfsfólk á skrifstofu 

stéttarfélagsins þarf að brynja sig fyrir málum af þessu tagi og þá 

er gott að geta skilið þau eftir á vinnustaðnum.  

Allir viðmælendurnir treysta þeim sem vinna fjarvinnu til að 

skila þeim verkefnum og tímafjölda sem þeim ber. Það þarf þó að 
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vera ákveðið skipulag sem hentar báðum aðilum. Það er hætta á 

að það sé erfiðara að nálgast fólk sem er í fjarvinnu og öfugt. 

Sama hversu góða tölvutengingu og tækniþekkingu menn hafa.  

Það er skynsamlegt að halda utan um tímafjölda og afköst í 

fjarvinnu með einhverjum hætti. Það er meðal annars hægt að 

vera með nákvæmt yfirlit yfir afköst hvers og eins. Það mætti 

einnig áætla að einstök verkefni taki fyrirfram ákveðinn tíma og 

reikna launin út frá því. 

5.1.7. Hlutfall af heildarvinnutíma í fjarvinnu 

Allir viðmælendur áætluðu að það væri mögulegt að hafa á bilinu 

10-30% hlutfall af störfum fyrirtækjanna í fjarvinnu. Það er þó 

lítill möguleiki á fjarvinnu hjá bæjarfélaginu. Þar eru það helst 

forstöðumenn og skrifstofufólk sem geta unnið að hluta til í 

fjarvinnu. Fjarvinna er einungis í undantekningartilfellum á 

skrifstofu stéttarfélagsins og hjá fjármálafyrirtækinu. 

Stjórnendur vildu helst að þeir sem vinna fjarvinnu séu sem 

mest á vinnustaðnum. Fyrir utan sölumenn hjá heildsölunni og 

tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu. Þeir verja miklum tíma úti á 

meðal viðskiptavina. Nokkrir fjarvinnustarfsmenn voru búsettir 

erlendis eða úti á landi og sinntu vinnunni þaðan með 

prýðilegum árangri.  

5.1.8. Fyrirfram ákveðinn vinnutími 

Samkvæmt viðmælendum er oft mögulegt að sveigja 

vinnutímann um 1-2 klukkustundir í upphafi eða lok vinnudags. 

Það fer þó eftir starfssviði hvers og eins.  

Svo dæmi séu tekin þá eru sölumenn í heildsölunni helst á 

ferðinni snemma á daginn og geta hætt fyrr ef verkefnin eru 

búin. Lagerstarfsmenn geta skroppið frá og komið síðar til að 

klára vinnudaginn. Í framleiðslufyrirtækinu þarf maturinn að 

vera tilbúinn á ákveðnum tíma, en starfsfólkið ræður hvenær 

það tekst á við þrif dagsins. 

Þeir sem vinna í fjarvinnu geta oftast ráðið hvenær þeir sinna 

verkefnunum sínum. Stundum eru fjarvinnustarfsmenn þó á 

ákveðnum vöktum. Til dæmis við bókanir, sölu eða önnur 

þjónustustörf þar sem starfsmenn eru í beinum tengslum við 

viðskiptavini. Oft skiptir máli að þeir sem starfa við 

þjónustustörf séu á vinnustaðnum á opnunartíma eða tiltekinni 

vakt. 
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Það er farið nánar út í hversu sveigjanlegum vinnutíminn er á 

hverjum stað fyrir sig í viðauka. 

5.1.9. Fjölbreytni í starfi 

Allir viðmælendurnir lögðu áherslu á að fólk upplifði fjölbreytni í 

starfi. Það eru til dæmis gerðar miklar kröfur til sölumanna hjá 

tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu. Um leið er starfið mjög 

fjölbreytt og þekkingaraukandi. Sú vara og þjónusta sem 

fyrirtækið er með til sölu krefst þess að sölumenn hafi góða 

vitneskju um þær lausnir sem gætu hentað hverjum 

viðskiptavini fyrir sig og hvaða framfarir eru líklegar til að verða 

á næstunni.  

Sum störf eru einhæfari en önnur. Í þeim tilvikum skiptir máli að 

brjóta upp á daginn og hjálpa fólki að vaxa í starfi. Í 

framleiðslufyrirtækinu er höfð sú regla að þegar menn vinna við 

einhæf verkefni þá eru þeir aðeins 15 mínútur á hverri stöð. Í 

fjármálafyrirtækinu getur fólk fengið flutning á milli deilda ef 

menn finna fyrir stöðnun í starfi. 

Lesendur geta glöggvað sig betur á þeirri fjölbreytni sem var til 

staðar hjá viðmælendum í viðauka.  

5.1.10. Afmörkun verkefna 

Öll fyrirtækin og bæjarfélagið voru með starfslýsingar og skýrt 

afmörkuð verkefni eða verkferla. Í stéttarfélaginu hefur hver sitt 

hlutverk og það eru starfslýsingar upp að ákveðnu marki. Það 

væri erfitt að koma öllu sem gæti mögulega komið upp á borð 

starfsfólksins inn í starfslýsingarnar. Fólkið á skrifstofunni 

vinnur mikið saman og það er mikil skörun í verkefnunum.  

Regluleg frammistöðusamtöl eða rannsóknir um skilning 

starfsmanna á starfinu er yfirleitt hluti af ferlinu. Starfsfólk á 

þessum vinnustöðum ætti ekki að velkjast í vafa um hvað 

vinnuveitandinn ætlast til af þeim. Atvinnurekendur geta 

baktryggt sig ef þeir telja að eitthvað geti gleymst í 

starfssamningnum. Í lokin á starfslýsingum hjá bænum er til 

dæmis gert ráð fyrir að menn taki að sér önnur störf sem falla til. 

Það skiptir máli að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun. Ef allir vita 

hvað atvinnurekandinn ætlast til af þeim þá aukast líkurnar á að 

allir bregðist rétt við flóknum málum sem kunna að koma upp. 

Það er eðlilegt að kröfurnar breytist með árunum og þá er gott 

að breyta þjálfuninni í samræmi við það.  
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Til dæmis eru ákveðnir verkferlar á hótelinu. Í 

gæðahandbókinni, sem er endurskrifuð á tveggja ára fresti, geta 

starfsmenn áttað sig á þeim reglum sem hótelið setur. 

Ferðamenn eru sífellt að breyta kröfum sínum til gististaða og 

þess vegna skiptir máli að gæðahandbókin taki mið af nýjustu 

upplýsingum. (framleiðslu- og gæðastjórinn á hótelinu). 

5.1.11. Vinna með og án starfsfélaga 

Viðmælendur áttu í erfiðleikum með að greina á milli 

einstaklingsverkefna, paraverkefna og hópverkefna. Oft voru 

einstaklingsmiðuð verkefni innan hópa þannig að skilin eru 

sjaldan jafn augljós og þegar nemendur fá skólaverkefni.  

Sem dæmi má nefna að þeir sem keyra út vörurnar hjá 

framleiðslufyrirtækinu vinna sjálfstætt innan teyma. Einn aðili 

sem er hægur í afgreiðslunni hjá fjármálafyrirtækinu hefur áhrif 

á heildarframmistöðu afgreiðsluteymisins og getur aukið álagið 

á þeim sem vinna hraðar.  

Það er mikil hópavinna í fjármálafyrirtækinu. Þeir sem eru á 

upplýsinga- og tæknisviði vinna til dæmis oftast í teymum, en 

menn geta haft sjálfstæð verkefni innan hópsins. Það eru ákveðin 

verkefni sem er betra að vinna einn og nú er verið að skoða 

hvort að það eigi að bjóða upp á einstaklingsherbergi. Starfsfólk 

getur þá pantað tíma til að vera í næði.  

Það er full ástæða til að koma upp slíkri aðstöðu. 

Mannauðsstjórinn sagði að ef starfsmaður yrði fyrir truflun á 

meðan hann væri að vinna þá gæti það tekið 15 mínútur fyrir 

viðkomandi að koma sér aftur á skrið. Fyrirtækið ætti að fá meiri 

afköst eftir því sem starfsmenn fá meiri frið til að einbeita sér að 

verkefnum sem þeir hafa hæfileika til að leysa í einrúmi.  

Í framleiðslufyrirtækinu kýs viðmælandinn helst að láta 

einstaklinga um verkefni þar sem þeir skila oft undraverðum 

árangri á skömmum tíma. Það stafar líklega af því að 

einstaklingurinn tekur á sig alla ábyrgðina á verkefninu. Um leið 

og það er kominn vinnuhópur eykst hættan á að fólk komi sér 

hjá því að vinna og vísi ábyrgðinni yfir á aðra.  

Í hópum myndast oft mikið skvaldur og óskilvirkni. Það getur 

verið erfitt fyrir hópstjóra að halda uppi aga. Sérstaklega ef 

þjálfun hópstjórans er ábótavant, ef það liggur ekki ljóst fyrir 

hver fer með yfirvaldið eða hvað felst í verkefninu. Stjórnendur 
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geta aukið skilvirkni með því að vera með skýra verkferla og sjá 

um að starfsmenn fái viðunandi þjálfun sem nýtist í starfi. 

Í heildsölunni er stefnt að ákveðnu markmiði í hverjum mánuði, 

en það er ákveðið í upphafi mánaðarins. Allir njóta góðs af ef 

takmarkið næst og því sameinar það alla starfsmenn 

fyrirtækisins í að ná þessum markmiðum. Þetta er mjög sniðug 

leið til að efla starfsvitund og samheldni meðal starfsfólks að 

mati skýrsluhöfundar.  

Það er hægt að nota kerfi á borð við SMART til að muna eftir 

helstu  áhersluatriðunum  þegar stefnan  er tekin á ný  markmið.  

 

 

 

 

 

 

„Þær kröfur sem gott markmið verður að uppfylla er að það sé 

sértækt (specific), mælanlegt (measurable), því fylgi 

aðgerðaáætlun (action plan), það sé raunhæft (realistic) og 

tímasett (timebound), með öðrum orðum “SMART”.“ (Ingrid 

Kuhlman, 2013).  

Það er allt í lagi að setja háleit markmið á meðan það er ástæða 

til að ætla að starfsfólkið geti náð þeim. Hvert sem takmarkið er 

þá skiptir máli að skipuleggja framkvæmdina til enda áður en 

það er hafist handa. Þannig má auka líkurnar á því að allir innan 

fyrirtækisins verði samtaka í því að ná þeim árangri sem 

stjórnendur falast eftir. 
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6. Samantekt 

Í þessari skýrslu er greint frá niðurstöðum úr netkönnun þar 

sem viðhorf viðskiptafræðinema til staðbundinnar vinnu og 

fjarvinnu var rannsakað.  

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár. Hvert er viðhorf 

nemenda í viðskiptafræði til staðbundinnar vinnu? Hvert er 

viðhorf nemenda í viðskiptafræði til fjarvinnu? Er munur á 

viðhorfi fjarnema og staðnema til vinnufyrirkomulags? 

Mikilvægi félagslegra tengsla á vinnustaðnum var einnig 

skoðað ásamt sjálfstæði og sjálfsstjórn á verkefnavinnu og 

vinnutíma. 

Svörin voru greind eftir heildarsvörun, út frá aldri og út frá því 

hvort svarendur voru í dagskóla eða fjarnámi. Þegar kemur að 

aldri þá er elsti hópurinn fámennur og því ekki marktækur þó 

hann hafi fengið að fljóta með í aldursgreiningum.  

Úrtakið náði yfir 949 viðskiptafræðinema og þar af tóku 155 

nemendur þátt í þessari rannsókn. Það hefði verið æskilegt að fá 

fleiri svör, en því miður var ekki hægt að nálgast stærra úrtak. 

Niðurstöðurnar eru engu að síður mjög áhugaverðar og gefa 

hugmyndir um þær væntingar sem viðskiptafræðingar 

framtíðarinnar hafa.  

Eftir að niðurstöður úr netkönnuninni lágu fyrir hafði 

skýrsluhöfundur     samband     við     stjórnendur    í     nokkrum 

mismunandi fyrirtækjum og stofnunum. Allir viðmælendur 

fengu sömu spurningarnar, en þær endurspegluðu 

netrannsóknina.  

Viðtölin voru framkvæmd til þess að skýrsluhöfundur og aðrir 

sem lesa skýrsluna fái tilfinningu fyrir þeim viðhorfum sem gilda 

í atvinnulífinu um þessar mundir. Hafa skal í huga að þetta er 

aðeins álit nokkurra stjórnenda og hver þeirra hafði sína skoðun. 

Það er óvíst hvort rannsakandi kæmist að sömu niðurstöðu ef 

fleiri stjórnendur yrðu spurðir sömu spurninga.  

6.1. Fyrri rannsóknir 

Eldri rannsóknir benda til að það séu aðallega stjórnendur og 

sérfræðingar sem vinna fjarvinnu. Viðmælendurnir í 

djúpviðtölunum voru sama sinnis. Tveir þeirra bættu 

sölumönnum í þennan hóp. Sölumenn hjá heildsölunni og tölvu- 

og hugbúnaðarfyrirtækinu vinna að mestu leiti í fjarvinnu.  
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Launakönnun VR frá 2011 sýndi að 69% þeirra sem hafa lokið 

masters- eða doktorsnámi unnu að einhverju leiti í fjarvinnu (VR 

nr.1, 2011). Stjórnendakönnun VR árið 2012 sýnir að 90% 

stjórnenda vann fjarvinnu og einn dag í viku að meðaltali þegar 

rannsóknin var framkvæmd. (VR nr.3, e.d.). Það er sama hlutfall 

og flestir í netkönnuninni óskuðu.  

Fjarvinna er misalgeng eftir stéttarfélögum. Í ár (2013) voru 

39,20% félagsmanna í fjarvinnu hjá VR og þeir voru 9,2 

klukkustundir á viku í fjarvinnu að meðaltali. 22,20% voru í 

fjarvinnu hjá StRv, en þeir unnu að meðaltali 6,2 stundir á viku. 

Aðeins 10,10% félagsmanna hjá SFR unnu í fjarvinnu, að 

meðaltali 5,8 klukkustundir á viku. (VR nr.2, 2013). 

6.1. Viðhorf til fjarvinnu 

Viðskiptafræðingar framtíðarinnar kjósa mikið aðhald frá 

vinnustaðnum. Á sama tíma vilja þeir hafa tök á að vinna 

verkefni í fjarvinnu. Það gæti verið gott fyrir atvinnurekendur að 

skapa þetta svigrúm til að auka ánægju starfsmanna sem geta 

unnið fjarvinnu. Aukin starfsánægja skilar sér oft í meiri 

afköstum og lengri starfsaldri. 

Fjarvinna getur einnig verið tækifæri fyrir þá sem treysta sér til 

að vinna sjálfstætt í gegnum tölvu og eiga erfitt með að mæta á 

vinnustaðinn alla daga. Til dæmis þeir sem búa langt frá 

vinnustaðnum, foreldrar ungra barna og fólk sem glímir við 

heilsufarsvandamál. 

Flestum í rannsókninni fannst mikilvægt að geta unnið verkefni í 

fjarvinnu og kusu helst að verja 20% eða einum degi af fimm í 

fjarvinnu. Staðnemar voru ekki síður áhugasamir um fjarvinnu 

en fjarnemar, þó fjarnemar kjósi almennt meiri fjarvinnu.. 

Jafnmargir fjarnemar kusu að verja einum degi í fjarvinnu og að 

vera helming vinnutímans í fjarvinnu. 

Því eldri sem þátttakendurnir eru því mikilvægara fannst þeim 

að geta unnið verkefnin í fjarvinnu. Eldri starfsmenn byggja á 

ákveðinni reynslu sem gæti gert það að verkum að þeir eru 

öruggari um þau verk sem þarf að leysa af hendi. Yngra fólk gæti 

á móti viljað meira aðhald þar sem því skortir þekkingu á 

vinnuferlum og hefur takmarkaða reynslu af fjarvinnu. 

Það virðist frekar vera persónubundið en aldurstengt hvernig 

hlutfallinu er skipt milli fjarvinnu og staðvinnu. 37,50% 

svarenda í elsta aldurshópnum höfðu til dæmis engan áhuga á 



57 
 

fjarvinnu. Jafnmargir úr þessum hóp vildu verja helmingi 

vinnutímans í fjarvinnu.  

Þessi könnun bendir til þess að fyrirtæki sem bjóða upp á 

fjarvinnu ættu að skora hærra í ánægju starfsmanna því þau 

höfða betur til þessara óska. Í öllu svigrúmi þarf þó að vera 

ákveðin festa. Skýrsluhöfundur mælir með því að það sé samið 

fyrirfram um þá daga eða tíma dags sem á að vinna í fjarvinnu. 

Þá velkist enginn í vafa um hvenær starfsmaðurinn er 

fjarverandi. Það er æskilegt að allir starfsmenn séu á staðnum á 

ákveðnum tíma til þess að það sé hægt að kalla alla saman á 

einfaldan hátt ef þörf krefur. 

Það er algengt að starfsfólk verði uggandi um starfið sitt ef það 

sést ekki til þeirra á vinnustaðnum. Þó það vinni störfin sín 

samviskusamlega í fjarvinnu. Atvinnurekendur ættu að ganga úr 

skugga um að fjarvinnufólki finnist þeir vera hluti af heildinni. 

Þeir geti unnið störf sín í góðri trú og verið öruggir um vinnuna.  

6.2. Viðhorf til staðbundinnar vinnu 

Algengast var að svarendur vildu verja helmingi vinnutímans 

eða minna í fjarvinnu. Það er því greinilegt að staðbundin vinna 

skiptir mun meira máli en fjarvinnan, hvort sem litið er til 

aldurs, fjarnema eða staðnema. Viðskiptafræðinemar virðast 

einnig vera mjög tryggir gagnvart vinnuveitendum þar sem þeir 

sækja í félagsleg tengsl við vinnustaðinn. Yfir 80% svarenda 

fannst mikilvægt eða mjög mikilvægt að hitta samstarfsfólk á 

vinnustaðnum. 

6.3. Munur á fjarnemum og staðnemum 

Það kom í ljós að fjarnemar eru yfirleitt eldri heldur en 

staðnemar. Það gæti meðal annars stafað af því að yngra fólk er 

oft að koma beint úr framhalds- eða menntaskóla. Á meðan eldri 

einstaklingar koma af vinnumarkaðinum, eða eru að taka áfanga 

meðfram vinnu.  

Fjarnemar virðast almennt vera mjög skipulagðir og meðvitaðir 

um þann tíma sem þeir hafa til að vinna verkefni. Það skipti 

staðnema miklu máli að vera með fyrirfram ákveðinn vinnu- eða 

verkefnatíma, en fjarnemar voru ákveðnari í því að þetta skipti 

máli og þeir voru sjaldnar hlutlausir. 

Atvinnurekendur ættu að geta treyst því að þeir fjarnemar sem 

vinna í fjarvinnu sinni þeim skyldum sem þeir hafa gagnvart 
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vinnustaðnum og skili fullum afköstum. Fjarnemar eru mjög 

samviskusamir. Þeir vilja agað umhverfi, en halda félagslegum 

tengslum við vinnustaðinn. 

Viðskiptafræðinemar eru greinilega mjög sjálfstæðir því þrátt 

fyrir að svarendur hafi haft mikla þörf fyrir félagsleg tengsl á 

vinnustaðnum, þá kjósa flestir að vinna einstaklingsverkefni. Ef 

svarendur gátu ekki unnið einir vildu þeir helst vinna með einum 

öðrum. Hópverkefni lentu oftast í síðasta sæti. Hvort sem 

niðurstöðurnar eru skoðaðar út frá námsformi eða aldri. 

Það skipti staðnema ekki miklu máli hvort þeir ynnu 

einstaklings-, para eða hópverkefni, þó flestir hafi valið þessa 

forgangsröðun. Fjarnemar virðast hinsvegar hafa mjög slæma 

reynslu af hópverkefnum því 88% settu þau í síðasta sæti.  

Atvinnurekendur og þeir sem skipuleggja fjarnám ættu að íhuga 

þetta þegar þeir velja þau verkefni sem ætlunin er að sinna í 

fjarvinnu. Þeir sem vinna í fjarvinnu eru oft að leysa verkefnin 

sín á þeim tímum sem það hentar þeim best og það þarf ekki að 

samræmast tímanum sem einhver annar í verkefninu hefur.  

Það er hægt að fara yfir stöðuna á sameiginlegum fundum, skipta 

verkhlutum á milli starfsmanna og hvetja þá til að nálgast 

leiðbeiningar, en þegar á botninn er hvolft þá er best ef allir 

starfsmenn hafi heildarsýn yfir þau verkefni sem þeir leysa af 

hendi. Þá getur starfsfólk gert sínar eigin áætlanir fyrir þann 

tíma sem verkefnið tekur. Auk þess vita menn nákvæmlega hvað 

er búið og hvað á eftir að gera þegar það er spurt um stöðuna.  

6.4. Aðrar niðurstöður úr netkönnun 

Það er mikil áhersla á fastráðningu um þessar mundir. Meira en 

90% svarenda fannst mikilvægt eða mjög mikilvægt að vera 

fastráðinn. Viðskiptafræðinemar kæra sig almennt ekki um 

lausráðningu. Þarna hefur yfirstandandi kreppa vafalaust sitt að 

segja. Viðhorfið gæti breyst með betra atvinnuástandi.  

Yfir 90% þátttakenda í rannsókninni fannst mikilvægt eða mjög 

mikilvægt að vinna með fjölbreytileg verkefni. Atvinnurekendur 

gætu farið yfir þau störf sem eru unnin í fyrirtækinu eða 

stofnuninni og kannað hvort að það sé hægt að auka 

fjölbreytileikann í einhæfum störfum eða brjóta  upp á 

vinnudaginn með því að skipta reglulega um starfsstöð. 
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Það skipti þátttakendur ekki eins miklu máli að vera með skýrt 

afmörkuð verkefni. Því yngri sem svarendur eru því mikilvægara 

fannst þeim að hafa skýrar leiðbeiningar, að undanskildum elsta 

hópnum sem fannst þetta mikilvægara en öðrum aldurshópum. 

Atvinnurekendur ættu að leggja í vana sinn að spyrja starfsmenn 

hvort þeir hafi áttað sig á hvað felst í nýjum verkefnum og segja 

þeim að dyrnar standi ávalt opnar ef viðkomandi hefur 

einhverjar spurningar. Þannig er hægt að ýta undir að starfsfólk 

noti þá þekkingu sem það hefur til að leysa verkefni og sé ekki 

feimið við að spyrja ef það rekur í strand, eða ef menn eru ekki 

vissir um að þeir séu á réttri leið. 

Þetta fyrirkomulag ætti að bæta hag fyrirtækisins á ýmsan hátt. 

Til lengri tíma litið ættu stjórnendur að vera undir minna álagi 

þar sem starfsfólkið vinnur miðað við getu og biður um 

leiðbeiningar ef þörf krefur. Ef fólk fær það aðhald sem það 

þarfnast og vill sjálft aukast líkurnar á ánægju í starfi. Aukin 

starfsánægja leiðir meðal annars af sér tryggara starfsfólk. 

Ánægt starfsfólk er líklegra til að haldast í starfi og vinna 

verkefnin sín eins og best verður á kosið.  

6.5. Álit nokkurra stjórnenda 

Viðhorf þeirra sjö stjórnenda sem skýrsluhöfundur ræddi við 

voru að miklu leiti í samræmi við væntingar 

viðskiptafræðinemanna. Allir viðmælendurnir lögðu áherslu á 

fastráðningar. Lausráðningar áttu sér helst stað á sumrin og við 

tímabundin verkefni. Þessi störf krefjast yfirleitt ekki mikillar 

þekkingar. Þó er mögulegt að komast í tímabundin ráðgjafastörf 

og stjórnunarstörf.  

Starfsfólk sem er ráðið tímabundið fær oft tækifæri til lengri 

tíma ef það myndaðist svigrúm til að ráða fleira fólk. Þar sem 

margir viðskiptafræðingar eiga í erfiðleikum með að finna 

atvinnu um þessar mundir ættu þeir að gangast við lausráðningu 

þó þeir kjósi frekar að fá fastráðningu. Með þekkingu sinni geta 

þeir mögulega fundið leiðir til að bæta hag atvinnurekandans og 

fengið fastráðningu í kjölfarið. 

Samstarfsfólk hittist í sameiginlegum hléum innan allra 

vinnustaðanna, en stundum er deildaskipt og stundum eru 

starfsstöðvarnar ekki á sama stað. Allir vinnustaðirnir voru með 

árshátíð fyrir starfsfólkið. Atvinnurekendur voru oft með minni 

viðburði á borð við keilukvöld og fjallgönguferðir. Samstarfsfólk 
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á það líka til að hittast í tengslum við sameiginleg áhugamál eða 

vegna náins samstarfs innan fyrirtækisins. 

Það er misjafnt eftir fyrirtækjum hversu mikil fjarvinna er í boði. 

Allir viðmælendurnir höfðu einhverja reynslu af fjarvinnu í 

núverandi starfi og þá helst í tengslum við verkefni sem þeir 

vildu fá frið til að sinna. Það var ekki komin mikil reynsla á 

fjarvinnu í bæjarfélaginu, stéttarfélaginu eða hjá 

fjármálafyrirtækinu, en allir viðmælendur voru opnir fyrir 

þessum möguleika fyrir ákveðið starfsfólk.  

Stjórnandinn í heildsölunni vinnur ekki mikla fjarvinnu og 

gæðastjórinn hjá hótelinu er mest í fjarvinnu á sumrin. 

Viðmælendurnir hjá tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu og 

framleiðslufyrirtækinu eru á vakt allan sólahringinn. Formaður 

stéttarfélagsins er einnig á vaktinni allan sólahringinn en hún 

reynir að skilja vinnuna eftir á skrifstofunni í lok dagsins. 

Yfirleitt eru stjórnendur og sérfræðingar í fjarvinnu, en í 

heildsölunni og hjá tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu vinna 

sölumenn mestu fjarvinnuna og eru oftast fjarri 

höfuðstöðvunum. Annað starfsfólk ætti að vera að mestu leiti á 

vinnustaðnum að mati viðmælenda. Flestir nefndu að það væri 

æskilegt að hafa 20% vinnutímans í fjarvinnu, líkt og 

viðskiptafræðinemarnir. Það samsvarar einum vinnudegi af 

fimm. Hafa skal í huga að það er einnig hægt að vinna að hluta til 

í fjarvinnu á hverju degi. 

Viðmælendur treystu fjarvinnufólki til að sinna sínu starfi og sáu 

ýmsa kosti við fyrirkomulagið. Fjarvinnuverkefnin felast helst í 

ýmiskonar tölvustörfum. Vinnu við minnisblöð, rýnivinnu, 

greiningar, undirbúningsvinnu, afstemmingar, forritun bókanir, 

samninga, lög, og önnur störf sem fólk getur sinnt í næði.  

Það skiptir máli að hafa fyrirfram ákveðinn vinnutíma í 

þjónustustörfum. Á þeim vinnustöðum sem voru til skoðunar var 

oftast hægt að sveigja vinnutímann í upphafi eða lok dagsins. 

Stundum er hægt að fara heim á miðjum degi og vinna það upp 

síðar. Þeir sem vinna í fjarvinnu geta oftast unnið þegar þeim 

hentar. Sumir sinna þjónustustörfum á ákveðnum tíma dagsins. 

Allir viðmælendurnir töldu að starfsfólk upplifði fjölbreytni í 

starfi. Þá eru starfslýsingar eða verkefnalýsingar hjá öllum 

atvinnurekendunum. Starfið getur þó verið óljóst vegna 

þverfaglegrar vinnu milli starfsfólks með mismunandi verksvið. 

Atvinnurekendur geta baktryggt sig með því að skrifa í 
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starfslýsinguna að starfsmaðurinn taki einnig að sér önnur verk 

sem falla til. 

Það er misjafnt hvort starfsfólk vinni einstaklingsmiðaða vinnu, 

para- eða hópavinnu. Yfirleitt eru ekki skýr skil þarna á milli í 

atvinnulífinu. Það er algengast að menn vinni 

einstaklingsverkefni innan teymis sem vinnur að sameiginlegum 

markmiðum. Fjarvinnuverkefni hjá viðmælendum voru 

einstaklingsmiðuð. Oft skiluðu fjarvinnustarfsmenn meiri 

afköstum en þeir sem unnu á vinnustaðnum. Ef stjórnendur vilja 

fá sem mest út úr starfsfólkinu þá ættu þeir að bjóða upp á 

fjarvinnu í þeim tilvikum þar sem það er hægt. 

Hópavinna virðist almennt fela í sér meiri óskilvirkni. Ef það er 

mögulegt er æskilegt að fá einstakling til að vinna verkefni þar 

sem þeir skila oft meiri afköstum heldur en teymi. Þetta 

samræmist óskum þeirra sem svöruðu netrannsókninni. Þeir 

kusu helst að vinna einstaklingsverkefni og höfðu minnstan 

áhuga á hópverkefnum. Sérstaklega fjarnemar.  

Það er ekki farsælt að vera með opin starfsrými á vinnustaðnum 

ef fólk þarf að geta einbeitt sér að verkefnum. Stjórnendur ættu 

því að vera með afmörkuð skrifstofurými þar sem starfsfólk 

getur fengið frið frá öllu áreiti. Hinsvegar er mikilvægt að 

starfsfólk hafi möguleika á að hittast í sameiginlegum hléum og 

fái þar með tækifæri til að kynnast hvert öðru. Afþreying utan 

vinnunnar skiptir ekki síður máli.  

Í heildsölunni er stefnt að sameiginlegu markmiði í hverjum 

mánuði. Allir starfsmenn fá eitthvað ef takmarkið næst og það 

sameinar allan hópinn í að ná þessum markmiðum. Þetta er mjög 

sniðug leið til að efla starfsvitund og samheldni meðal starfsfólks 

að mati skýrsluhöfundar.  

Markmiðin sem stjórnendur setja ættu ávalt að vera sértæk, 

mælanleg og hafa aðgerðaáætlun. Þau þurfa einnig að vera 

raunhæf og tímasett (SMART). Sama hvaða breytingar verða 

fyrir valinu þá skiptir máli að skipuleggja framkvæmdina til enda 

áður en það er hafist handa. Þannig má auka líkurnar á því að 

allir innan fyrirtækisins verði samtaka í því að ná þeim árangri 

sem stjórnendur vonast eftir. Það er allt í lagi að setja háleit 

markmið á meðan það er ástæða til að ætla að starfsfólkið geti 

náð þeim.  

Lesendur geta fengið hugmyndir að afþreyingu og skipulagi, 

ásamt öðrum upplýsingum úr viðtölunum, í viðauka. 
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Lokaorð 

Það var ýmislegt sem kom mér á óvart við vinnslu skýrslunnar. 

Mig grunaði til dæmis ekki að fjarvinna væri jafn algeng og fyrri 

rannsóknir benda til. Þá finnst mér mjög áhugavert hvað 

félagslegi þátturinn skiptir miklu máli. Það sem mér finnst 

ánægjulegast er að með niðurstöðunum geta stjórnendur fengið 

hugmyndir að farsælum leiðum til að bæta hag 

atvinnurekandans og starfsfólks á vinnustaðnum. 

 

 

 

Rannsóknin hefur mögulega áhrif á þróun nýrra starfsferla í 

ýmsum atvinnugreinum. Viðskiptafræðingar geta átt mikinn þátt 

í þeirri framþróun sem þarf að verða til þess að koma íslenska 

hagkerfinu upp úr lægðinni. 

Með von um að lesendur hafi bæði gagn og gaman af þessari 

rannsóknarskýrslu. 

Bestu kveðjur, 

Kristbjörg Erla Hreinsdóttir
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Viðaukar 

Viðauki 1: Upplýsingar úr viðtölum við stjórnendur  

1. Mögulegar úrlausnir fyrir atvinnurekendur 

1.1. Félagslíf starfsmanna á hefðbundnum vinnudegi

Hver starfseining hjá bæjarfélaginu hefur sitt sérsvið og þær eru 

staðsettar á víð og dreif um bæinn. Forstöðumenn funda með 

bæjarstjóra einu sinni í mánuði og þennan klukkutíma tengjast 

allar stofnanir bæjarins.  

Það er svipað fyrirkomulag í tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu. 

Þar er mikil faghópavinna, en þá hittist fólk úr mismunandi 

deildum og ræðir um stöðu og stefnu fyrirtækisins. Þannig fá 

stjórnendur þverskurð af þeirri þekkingu sem er til í fyrirtækinu.  

Í heildsölunni eru lagerstarfsmenn með eigin kaffistofu og 

skrifstofufólk með aðra. Það eru einnig reglulegir 

starfsmannafundir í heildsölunni. Til dæmis eru haldnir 

söludeildarfundir með öllum viðeigandi aðilum. Þessir fundir 

snúast annars vegar um smásölu til verslana og hinsvegar um 

þjónustu til veitingastaða, bakaría og þess háttar fyrirtækja. 

Í fjármálafyrirtækinu er sameiginleg kaffistofa, en það er 

misjafnt hvenær starfsfólk getur tekið sér hlé. Flestir starfsmenn 

í fyrirtækinu eru að þjónusta fólk. Það er ekki æskilegt 

starfsfólkið rjúki frá eða reyni að ýta á viðskiptavini til þess að 

komast í mat á réttum tíma.  

Hjá hótelinu er starfsfólk með sameiginlegan matsal og herbergi 

sem það getur notað til að spjalla saman þegar það á lausa stund. 

Reksturinn nær ekki aðeins yfir gistingu, heldur einnig ferðir til 

og frá landinu. auk þess sem fyrirtækið er í samstarfi við ýmsa 

sjálfstæða ferðaþjónustuaðila. Starfsmenn vinna því á mörgum 
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mismunandi stöðum og hafa mismikla möguleika á að 

umgangast samstarfsfólk. 

Í stéttarfélaginu eru fastir starfsmannafundir einu sinni í viku, 

samstarfsfólk hittist í mötuneytinu í sameiginlegum hléum og ef 

fólk hefur þörf fyrir að setjast í kaffi og létt spjall þá geta menn 

tekið sér hlé frá hefðbundnum störfum stutta stund.  

Í framleiðslufyrirtækinu getur starfsfólk komið með hugmyndir 

og notað innra netið til persónulegra samskipta. Umræðuefnin 

eru flokkuð til þess að starfsfólk og stjórnendur eigi auðveldara 

með að leita að því sem menn hafa áhuga á. Fólk sem vill skoða 

eitthvað broslegt á því auðvelt með að finna réttu möppuna.  

Stjórnandinn í framleiðslufyrirtækinu sagði að það væri jákvætt 

að fólk eigi börn þar sem þau kenna manni margt í samskiptum. 

„Þau svínbeygja mann í samningaviðræðum“ (eigandi og 

markaðsstjóri framleiðslufyrirtækisins). Viðmælandanum finnst 

mikill kostur að geta ráðið til sín einstæðar mæður. Því 

breytilegri samskipti sem einstaklingar upplifa í sínu 

persónulega lífi því betra. Sú reynsla skili sér oft í því að 

viðkomandi eigi auðvelt með að nálgast aðra á vinnustaðnum.

 

1.2. Félagslíf starfsmanna utan vinnunnar 

Starfsfólki bæjarfélagsins er frjálst að greiða félagsgjöld í 

starfsmannafélag gegn því að fá frítt á árshátíðina, aðrir þurfa að 

borga sig inn á hana. Eins og er þá er félagið rekið með tapi og 

það er engin önnur virkni í því. Þetta er eina sameiginlega 

hátíðin fyrir alla sem starfa hjá bænum.  

Starfsmenn á hverri stofnun fyrir sig gera hinsvegar ýmislegt 

sem tengir þá félagslegum böndum. Til dæmis geta starfsmenn í 

grunnskólanum verið með í tveimur starfsmannafélögum. 

Annars vegar er verið að safna fyrir starfsmannaferðum og 

hinsvegar skiptast vinnufélagar á afmælisgjöfum. 

Hjá verkalýðsfélaginu eru allir starfsmenn á skrifstofu virkir 

félagsmenn hjá aðildarfélögum og fá ákveðna afþreyingu í 

gegnum þau. Starfsfólkið á skrifstofunni fer einnig saman á 

jólahlaðborð, árshátíðir og í starfsmannaferðir af ýmsu tagi. 

Bæði í tengslum við vinnuna og skemmtiferðir. 
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Það er virkt starfsmannafélag sem nær utan um öll dótturfélög 

hótelkeðjunnar. Félagið er með sumarhús sem starfsmenn geta 

fengið afnot af. Auk þess sér félagið um að skipuleggja árshátíðir, 

jólaball og fleira. Það er ekki mikið um sameiginlegar 

starfsmannaferðir, enda er starfsfólkið dreift út um allt land. Það 

kemur þó fyrir að starfsmenn á hverjum stað fyrir sig skipuleggi 

starfsmannaferð fyrir deildina sína. 

Í tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu er virkt starfsmannafélag sem 

sér um að halda utan um skemmtanir á borð við jólaball, 

útilegur, grillveislur og árshátíð. Það er ekki mikið um 

starfsmannaferðir, en þeir sem vinna að ákveðnum verkefnum 

fara gjarnan í vinnutengdar ferðir. Sölumenn fara til dæmis í 

heimsóknir til núverandi og væntanlegra viðskiptavina. Með því 

að viðhalda góðum tengslum aukast líkurnar á að þeir átti sig á 

þeim væntingum og þörfum sem viðskiptavinir hafa í tengslum 

við vörur og þjónustu fyrirtækisins.  

Félagslegar þarfir starfsfólksins eru ofarlega í huga þeirra sem 

stjórna fjármálafyrirtækinu. Þar fer til dæmis fram 

vinnustaðagreining á hverju ári í þeim tilgangi að efla 

starfsánægju og starfsumhverfi. Það er skipað í skemmtinefnd, 

ferðanefnd, tómstundanefnd, íþróttanefnd og orlofshúsanefnd, 

auk þess sem fyrirtækið er með árshátíð, vor- og haustfagnaði. 

Þá eru ýmiskonar klúbbar, til dæmis fyrir þá sem hafa áhuga á 

ljósmyndun eða veiði. Þessum tómstundaklúbbum hefur fjölgað 

síðastliðin ár. Þeim sem koma með nýjar hugmyndir að 

afþreyingu fyrir starfsfólkið er vel tekið. Fjármálafyrirtækið er 

með starfsstöðvar á víð og dreif um landið. Um helmingur 

starfsfólksins vinnur á höfuðborgarsvæðinu og því eðlilegt að 

það sé mun minna í boði fyrir starfsfólk í útibúum úti á landi.  

(mannauðsstjóri í fjármálafyrirtækinu). 

Í framleiðslufyrirtækinu er skemmtinefnd með einum aðila úr 

hverri deild. Þar er reynt að hafa eitthvað í boði fyrir starfsfólk á 

öllum árstímum. Til dæmis er skákmót í janúar eða febrúar á 

hverju ári, árshátíð í mars, söngvakeppni í apríl eða maí, 

sumargrill í ágúst, starfsmannadagur í október og 

leynivinaleikur í desember, ásamt jólahlaðborði. 

Síðan eru skipulagðar fjallgöngur, jeppaferðir, óvissuferð og 

ýmislegt fleira þess á milli. Þessi mikla áhersla á félagslíf 

starfsmanna á vafalaust mikinn þátt í því að um helmingur 

starfsfólksins hefur unnið hjá fyrirtækinu í 20 ár eða lengur. „Það 
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þykir mjög sérstakt fyrir framleiðslufyrirtæki“ (eigandi og 

markaðsstjóri framleiðslufyrirtækisins). 

Viðmælandinn í framleiðslufyrirtækinu telur að innri 

markaðsfærsla sé mjög mikilvæg og það sé gott að hafa ákveðið 

skipulag á félagsstarfinu. Síðustu árin hefur starfsfólk sem 

vinnur í sömu deildum til dæmis átt það til að hittast á kaffihúsi, 

heima hjá einhverjum eða á öðrum stöðum. Viðmælandanum 

fannst mikilvægt að allar deildirnar fái tækifæri til að upplifa 

gleðskap af þessu tagi og vildi gæta þess að enginn myndi lenda 

útundan þar sem viðkomandi tilheyrði ekki ákveðinni deild. 

Í heildsölunni er virkt starfsmannafélag. „Starfsmenn borga 

eitthvað um 1.500 kr. á mánuði í félagið og fyrirtækið kemur með 

100% mótframlag. Þannig að þetta er fljótt að safnast upp.“ 

(Sölustjórinn í heildsölunni). Starfsmenn skemmta sér á ýmsan 

hátt fyrir þennan pening. Það var til dæmis keilukvöld stuttu 

áður en djúpviðtalið fór fram.  

Fyrirtækið er einnig með starfsmannaferðir, jólahlaðborð og 

árshátíð. Heildsalan fagnaði góðum árangri á árinu 2012 með 

mikilli veislu fyrir starfsfólk í janúar á þessu ári. Ekki er ólíklegt 

að það verði haldin sambærileg veisla í janúar 2014. 

Það er langur starfsaldur í heildsölunni eins og í 

framleiðslufyrirtækinu. Viðmælandinn er að ljúka 21. starfsárinu 

hjá fyrirtækinu og hefur aldrei unnið svona lengi annars staðar. 

Þar hefur mikill vöxtur og vaxtarmöguleikar fyrirtækisins mikið 

að segja. „Fólk sem byrjar að vinna hérna líður vel og það ílengist í 

starfi. Annað hvort vinnur það hér í 1-2 ár eða 50 ár“. 

(sölustjórinn í heildsölunni). 

 

1.3. Ástæður fyrir fjarvinnu hjá viðmælendum 

Mannauðsstjórinn hjá fjármálafyrirtækinu hefur ekki þurft að 

vinna mikla fjarvinnu. Það er helst ef hún er á einhverju ferðalagi 

eða ef það liggur á að leysa ákveðin verkefni sem hún getur tekið 

með sér heim.  

Framkvæmdastjórinn í tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu er alltaf 

í vinnunni. Tækninni fleygir fram og stjórnendur í hans stöðu 

þurfa að vera með puttann á púlsinum. Hann sagði að oft næði 

hann tveggja daga afköstum ef hann ynni heiman frá sér. Eigandi 
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og markaðsstjóri framleiðslufyrirtækisins hugsaði á svipuðum 

nótum. Þar er hægt að vinna fram í tímann og síðan sinnir 

stjórnandinn því sem til fellur með hjálp tækninnar þegar 

viðmælandinn er fjarverandi.  

Sölustjórinn í heildsölunni og gæðastjórinn hjá hótelkeðjunni 

eru með fullkomna tengingu við fyrirtækið heima hjá sér. Þeim 

finnst hinsvegar skipta miklu máli að mæta á vinnustaðinn og 

hitta samstarfsfólk. Þess vegna halda þau fjarvinnunni í 

lágmarki. Þau vinna helst í fjarvinnu ef þau vilja frið til að sinna 

ákveðnum verkefnum.  

Formaðurinn hjá stéttarfélaginu vinnur mest á skrifstofunni, 

enda mikið bókuð alla daga. Hún fer oft af vinnustaðnum til að 

mæta á fundi á hefðbundnum vinnutíma. Það kemur fyrir að hún 

vinni einstök verkefni í fjarvinnu þegar hún vill vinnufrið, en 

yfirleitt tekst henni að halda vinnunni fyrir utan heimilislífið. 

Hún er þó á vaktinni allan sólahringinn. Helstu verkefni utan 

skrifstofunnar felast í því að svara í síma, svara tölvupóstum og 

fylgjast með fréttum sem tengjast málefnum launþega og 

almannahagsmunum.  

Skrifstofustjórinn hjá bæjarfélaginu taldi sig ekki vinna 

fjarvinnu, en sagði þó að það kæmi fyrir að hún opnaði 

tölvupóstinn þegar hún væri heima. Hún var auk þess búin að 

biðja um að heimilistölvan hennar yrði tengd við skrifstofuna til 

þess að hún geti fylgst með og unnið eftir getu ef hún liggur lasin 

heima. Hún er því opin fyrir þeim sveigjanleika sem fjarvinnan 

býður, þó hún kjósi helst að sinna öllum sínum verkum á 

hefðbundnum vinnutíma. 

Eiganda og markaðsstjóra framleiðslufyrirtækisins finnst skilin á 

milli einkalífs og vinnunnar verða sífellt óljósari. Með tilkomu 

snjallsímanna er viðmælandinn alltaf tengdur við vinnuna. Í 

rauninni á eigandinn aldrei frí, þó viðmælandinn reyni að láta 

símann ekki stjórna sér. Eigandinn vinnur einnig töluverða 

fjarvinnu á skrifstofutíma. Sérstaklega ef viðmælandinn er með 

krefjandi verkefni sem hann vill frið til að sinna. 

Framleiðslu- og gæðastjórinn hjá hótelinu vinnur helst fjarvinnu 

á sumrin, en þá er mesti álagstíminn í hótelrekstri á Íslandi. Það 

fer töluverð vinna í að opna öll sumarhótelin og sjá til þess að 

reksturinn gangi snurðulaust fyrir sig þá 80 daga sem 
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sumarhótelin eru opin. Annars felast fjarvinnustörfin helst í hefðbundnum skrifstofustörfum. 

 

1.4. Fjarvinna hjá öðrum á vinnustöðunum 

Það er lítil sem engin reynsla komin á fjarvinnu hjá 

fjármálafyrirtækinu. Mannauðsstjórinn sá ekki mikla möguleika 

á fjarvinnu á þeirri forsendu að flest störfin fela í sér bein tengsl 

við viðskiptavini. Það eru helst störf á upplýsinga- og tæknisviði, 

viðskiptabankasviði og lögfræðisviði sem gætu verið unnin í 

fjarvinnu að hennar mati. 

Enginn hjá bæjarfélaginu vinnur fjarvinnu og enginn hafði beðið 

um það þegar viðtalið fór fram að sögn skrifstofustjórans. Hún 

taldi að það væri takmarkaður áhuga á fyrirkomulaginu. Að 

hennar mati eru það helst stjórnendur á skrifstofu og 

forstöðumenn í stofnunum sem geta unnið fjarvinnu. Í ljósi þess 

að þeir bera ábyrgð þá var samið um að þeir séu til taks allan 

sólahringinn allt árið. Það er reynt að gefa þessu fólki frið þegar 

hefðbundnum vinnudegi lýkur og í fríum.  

Í fljótu bragði sá hún engin verkefni sem væri hægt að vinna í 

fjarvinnu þar sem störfin hjá bænum tengjast venjulega þjónustu 

við fólk. Starfsmaðurinn sem vinnur við launaútreikninga gæti 

mögulega unnið í fjarvinnu. Allir forstöðumenn þurfa þó að geta 

komið til hans þannig að það er æskilegra að þessi starfsmaður 

sé á bæjarskrifstofunni. 

Margir starfsmenn í heildsölunni eru beintengdir heim. „Það 

kemur sér vel ef  það þarf að redda kúnnum um helgar, þá er hægt 

að skrifa út nótur að heiman.“ (sölustjórinn í heildsölunni). Í 

heildsölunni vinna sölumenn þó mestu fjarvinnuna. Þeir fara á 

milli sölustaða með spjaldtölvu (e. i-pad) eða skanna og möppu 

með myndum og strikamerkjum. Þessi tæki eru beintengd við 

fyrirtækið. Starfsfólk á lager fær strax vitneskju um þær vörur 

sem viðskiptavinum vantar og oft eru þær afhentar samdægurs.  

Líkurnar á endurteknum viðskiptum aukast ef fyrirtæki geta 

boðið upp á skjóta og góða afgreiðslu. Það hefur sannarlega sýnt 

sig í þessari heildsölu. Sölustjórinn sagði að það hafi verið um 

20% aukning í sölu á mánuði undanfarna mánuði og ekkert lát 

virðist vera á árangrinum. (sölustjórinn í heildsölunni). Gott 
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skipulag, vald á tækninni og fjarvinna þeirra sem fara á milli 

viðskiptavina skiptir höfuðmáli í þessu samhengi. 

Sölumenn vinna einnig mikla fjarvinnu í tölvu- og 

hugbúnaðarfyrirtækinu. „Sölumenn eru mikið á ferðinni og þar vil 

ég hafa þá. Ég rek þá út ef mér finnst þeir hafa verið of mikið inni á 

skrifstofunni.“ (framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs í tölvu- 

og hugbúnaðarfyrirtækinu). Margir starfsmenn í fyrirtækinu 

vinna heiman frá sér. Þar ber helst að nefna tæknimenn og þá 

sem sjá um bakvinnslu á borð við fjármál og bókhald. 

Það eru ekki margir sem geta unnið í fjarvinnu hjá hótelkeðjunni. 

Þeir sem vinna í sölu- og markaðsdeildinni eða fjármáladeildinni 

vinna gjarnan heima hjá sér. Þá geta hótelstjórar og fólk sem er í 

yfirstjórn unnið í fjarvinnu.  

Hjá stéttarfélaginu væri vafalaust hægt að hafa fleiri störf í 

fjarvinnu, en þessi umræða hefur ekki verið tekin upp á 

skrifstofunni. Mannleg samskipti og tengsl við samstarfsfólk 

skipta miklu máli þegar kemur að því að leysa úr þeim fjölmörgu 

verkefnum sem starfsmenn stéttarfélagsins taka að sér. Þess 

vegna er starfsfólkið yfirleitt alltaf á skrifstofunni á vinnutíma. 

Það eru aðallega sérfræðingar, eins og lögfræðingurinn og 

hagfræðingurinn, sem gætu unnið meira heima. Ásamt 

kynningarfulltrúanum, formanninum og framkvæmdastjóranum.  

Stundum er ekki æskilegt að vinna verkefni í fjarvinnu, þó það 

væri mögulegt. Þar má nefna vinnu við kynferðisbrotamál, sem 

geta komið upp á borð hjá stéttarfélaginu. Starfsfólk á þessari 

skrifstofu þarf að brynja sig fyrir málum af þessu tagi og þá er 

gott að geta skilið þau eftir á vinnustaðnum.  

Í stéttarfélaginu eru allir með opnar dagbækur þannig að þegar 

menn fara út úr húsi þá þurfa þeir að tilgreina hvert þeir eru að 

fara, hvað það er að fara að gera og hvenær er von á þeim aftur á 

skrifstofuna. „Þetta skiptir gríðarlega miklu máli í tengslum við 

tímastjórnun.“ (formaður verkalýðsfélagsins). Það er til dæmis 

auðvelt að sjá hvenær allir starfsmenn sem vinna að ákveðnu 

málefni geta mætt á sameiginlegan fund og hvar samstarfsfólk er 

statt hverju sinni. 

Í framleiðslufyrirtækinu er töluverð fjarvinna hjá stjórnendum. 

Þegar viðtalið fór fram voru auk þess ákveðnir sérfræðingar hjá 

fyrirtækinu í nokkurra daga fræðsluferð. Á meðan sinntu þeir 

störfum sínum í fjarvinnu. Venjulega vinna þeir þó alla sína 

vinnu á vinnustaðnum. 



77 
 

Stjórnandinn í framleiðslufyrirtækinu benti á að fjarvinna og 

sveigjanlegur vinnutími geti átt þátt í að jafna aðstöðu kynjanna. 

Það getur til dæmis hentað einstæðum mæðrum að vinna 

heiman frá sér. Foreldrar vilja líka gjarnan geta unnið fulla vinnu 

og verið með börnunum sínum á meðan þau vaka. 

Þeir sem vinna fjarvinnu upplifa þó oft meira álag. Stjórnandinn í 

framleiðslufyrirtækinu sagði að margir láti það verða sitt síðasta 

verk fyrir svefninn að kíkja á tölvupóstinn. Þetta fólk finni hjá sér 

þörf til að kanna hvort að það sé mögulega eitthvað sem þyrfti að 

ganga frá í vinnunni daginn eftir. Við værum að verða þrælar 

tækninnar með tilkomu snjallsímanna.  

Fólk yrði oft óþreyjufullt ef stjórnandinn svaraði ekki tölvupósti 

innan klukkutíma. Skilin á milli einkalífs, fjarvinnu og vinnu á 

skrifstofunni væru að verða sífellt óljósari þar sem menn væru 

alltaf tengdir við starfið í gegnum snjallsímann. Eigandinn sé þó 

meðvitaður og láti símann ekki stjórna sér. Þeir sem vinna á 

alþjóðlegum vettvangi finni hinsvegar mikið fyrir þessu þar sem 

það er alltaf einhver að vakna í öðru tímabelti.  

 

1.5. Hlutfall fjarvinnu á hverjum vinnustað fyrir sig 

Atvinnurekendurnir vildu oftast að starfsfólk sinnti fjarvinnunni 

hálfan til einn dag í viku og væri afganginn af vinnuvikunni á 

staðnum. Það samræmist væntingum meirihluta svarenda í 

netrannsókninni, sérstaklega þegar það er litið til staðnema. 

Flestir fjarnemar kusu annað hvort einn dag eða helming 

vinnutímans í fjarvinnu. 

Í framleiðslufyrirtækinu eru fimm til sex stjórnendur sem vinna 

einhverja fjarvinnu. Það er um það bil sá fjöldi sem 

viðmælandinn taldi að gæti mögulega unnið fjarvinnu.  

Formaður stéttarfélagsins taldi að það væri æskilegt að fólk sem 

vinnur fjarvinnu á skrifstofunni væri á vinnustaðnum að minnsta 

kosti þrjá daga í viku. Það ætti alltaf að vera hægt að ná í 

starfsmennina á hefðbundnum vinnutíma. Flestir kjósa að vinna 

frameftir á skrifstofunni, frekar en að taka vinnuna með sér 

heim. Það er helst ef fólk er heima með veikt barn eða eitthvað 

annað kemur upp á að menn vinna heima. Fimm starfsmenn af 

níu sinna miklu ábyrgðarhlutverki og eru því á vakt allan 

sólahringinn.  
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Gæðastjórinn vildi helst að fólk væri helming vinnutímans í 

fjarvinnu, en myndi mæta á skrifstofu hótelsins hálfan daginn. 

Flestir af þeim sem vinna fjarvinnu hjá hótelinu verja um 20% 

vinnutímans í fjarvinnu og  því er fjarvinnan í fyrirtækinu minni 

en gæðastjórinn hefði kosið.  

Hún taldi að um 20% af störfum hótelsins gætu farið fram í 

fjarvinnu. Flest starfsfólk þarf að mæta á vinnustaðinn til að 

þjónusta við viðskiptavini sé eins og best verður á kosið. Flestir 

sem vinna á skrifstofunni gætu verið að hluta til í fjarvinnu og 

allir í sölu- og markaðsdeildinni. 

Að mati sölustjórans er að meðaltali hægt að vera með 25-30% 

af störfum heildsölunnar í fjarvinnu. Sölumenn verja þó um 90% 

af vinnutímanum fjarri húsnæði fyrirtækisins. Þeir mæta yfirleitt 

á hverjum degi til að fá nýjustu uppfærslur inn á tækin sín eða 

vitneskju um ný verkefni. Sölustjóranum finnst gott að hafa 

þessa reglu á hlutunum. 

Það fer eftir hlutverki hvers og eins hversu oft 

fjarvinnustarfsfólk ætti að vera á vinnustaðnum að mati 

framkvæmdastjórans í tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu. Það er 

misjafnt  eftir vikum, en fólk er 50-60% á vinnustaðnum að 

meðaltali. Flestir eru staðbundnir, en viðskiptastjórar eru helst 

ekkert á vinnustaðnum. Starfsfólk sem vinnur fjarvinnu þarf að 

mæta á fundi þar sem er farið yfir stöðuna um það bil einu sinni 

á tveggja vikna fresti.  

 

1.6. Verkefni sem eru unnin í fjarvinnu hjá viðmælendum 

Helstu verkefnin sem eru unnin í fjarvinnu hjá tölvu- og 

hugbúnaðarfyrirtækinu felast í þjónustutengdum verkefnum á 

borð við sölu og að svara tölvupóstum. Þá eru verkefni á borð við 

greiningarvinnu og skýrslugerð oft framkvæmd í fjarvinnu hjá 

fyrirtækinu.  

Í heildsölunni sjá stjórnendur strax hvort sölumenn nái 

tilætluðum árangri. Þeir fá líka kvartanir frá verslunarstjórum ef 

sölumenn fylla ekki á vörur sem eiga að vera í hillum 

verslananna. Það er þó sjaldgæft að það gerist. Sölumenn eiga að 

vera í góðu sambandi við verslunarstjóra og sjá um að ekkert 
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skorti hjá þeim viðskiptavinum sem viðkomandi sölumaður 

hefur umsjón með.  

Á skrifstofu stéttarfélagsins skiptir máli að samstarfsfólk eigi 

auðvelt með að nálgast ráðleggingar hvert hjá öðru í tengslum 

við ákveðin málefni. Formaðurinn sá þó fyrir sér að fólk gæti 

unnið ýmis verkefni fjarri vinnustaðnum. Þar ber helst að nefna 

innslátt á gögnum sem eru ekki komin á tölvutækt form, 

greiningarvinnu og sérfræðistörf. 

Í fjármálafyrirtækinu er helst hægt að vinna verkefni sem ekki 

fela í sér bein tengsl fjarri vinnustaðnum. Þar má nefna vinnu við 

samninga, lög og minnisblöð. Í framleiðslufyrirtækinu og á 

hótelinu felast fjarvinnustörfin helst í ýmiskonar tölvuvinnu sem 

fólk getur sinnt í næði þegar þeim hentar. 

 

1.7. Sveigjanleiki í vinnutíma á vinnustöðunum 

Hjá bæjarskrifstofunni geta menn sveigt vinnutímann um eina 

klukkustund í byrjun og lok vinnudagsins, en þess á milli þarf 

starfsfólk að vera á staðnum. Starfsmenn bæjarfélagsins eru að 

mestu leyti í þjónustustörfum og því er ekki hægt að hringla 

mikið með tímann. Margir vinna vaktavinnu og má þar til dæmis 

nefna íþróttamannvirki bæjarins og sambýli fyrir fatlaða. Hjá 

stéttarfélaginu er hægt að sveigja vinnutímann um 1-2 

klukkustundir í upphafi og lok dagsins.  

Útibú fjármálafyrirtækisins eru opin á milli kl. 9 og 16 alla virka 

daga. Meirihluti starfanna krefst þess að maður sé á staðnum á 

þessum tíma. Það er þó mögulegt að vinna ákveðin verkefni í 

fjarvinnu á eigin tíma.  

Flestir vinna á ákveðnum vöktum í hótelrekstrinum. Þeir sem 

vinna skrifstofustörf og hótelstjórar geta oft ráðið hvenær og 

hvar þeir vinna verkefnin sín, svo framarlega sem þau eru tilbúin 

á tilsettum tíma.  

Það skiptir máli að sölumenn heildsölunnar séu snemma á 

ferðinni til þess að það séu meiri möguleikar á að afhenda 

vörurnar samdægurs. Starfsmenn geta stundum farið fyrr heim 

ef  þeir eru búnir að klára verkefnin sín. Einnig ef þeir þurfa að 
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bregða sér frá á miðjum vinnudegi og koma aftur síðar til að 

klára daginn. 

Í framleiðslufyrirtækinu hafa starfsmenn tök á töluverðum 

sveigjanleika. Á meðan verkefnin eru framkvæmd þá skiptir ekki 

alltaf höfuðmáli hvenær. Maturinn verður að vera tilbúinn á 

ákveðnum tíma, en það skiptir ekki öllu máli hvenær þrifin eiga 

sér stað. Ef fólk vill ekki vinna á milli jóla og nýárs getur það 

notað eitthvað af sumarleyfisdögunum eða farið í launalaust frí. 

Fyrir utan þau störf þar sem það þykir nauðsynlegt að vera á 

vinnustaðnum, svo sem í móttöku og í mötuneyti, þá skiptir litlu 

máli hvar eða hvenær starfsfólkið vinnur vinnuna sína í tölvu- og 

hugbúnaðarfyrirtækinu. Ástæðan er einföld. „Flestir skila meiri 

afköstum en ég fer fram á.“ (framkvæmdastjórinn í tölvu- og 

hugbúnaðarfyrirtækinu). 

 

1.8. Fjölbreytni í starfi 

Stjórnendur í framleiðslufyrirtækinu hafa haft það fyrir reglu að 

menn vinna aðeins 15 mínútur á hverri stöð í einhæfum 

verkefnum. Þannig hefur það verið frá stofnun fyrirtækisins fyrir 

rúmlega 40 árum. Þar er einnig hægt að breyta til á fleiri vegu. 

Þrjár konur eru tvær vikur í framleiðsludeild og vinna við 

eldamennsku og ræstingar þriðju vikuna.  

Þar sem það er yfirleitt verið að þjónusta fólk þá bjóða flest störf 

hjá bæjarfélaginu upp á fjölbreytileika. Skrifstofustjórinn sagði 

að hún tæki að sér margskonar hlutverk og það væru 

ótrúlegustu hlutir sem kæmu upp. Þó leikskólakennarar vinni 

eftir ákveðnu skipulagi þá er enginn dagur eins.  

Í stéttarfélaginu mótast starfið eftir þeim málefnum sem koma 

upp hjá félagsmönnum og því sem er í gangi í 

þjóðfélagsumræðunni hverju sinni. Þegar viðtalið fór fram var 

verið að gera ítarlega greiningu á skuldamálum heimilanna. 

Starfsfólkið upplifir því mjög mikla fjölbreytni í starfi. 

Í fjármálafyrirtækinu er einnig leitast við að starfsfólk takist á 

við fjölbreytt verkefni og fái tækifæri til að vaxa í starfi. Sum verk 
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eru einhæfari en önnur, en ef menn finna fyrir stöðnun geta þeir 

fengið flutning á milli deilda. 

Það eru margvísleg verkefni í hótelrekstri. Með tímanum eru 

gerðar meiri kröfur um þjónustu og gæði. Ólíkir hópar hafa 

einnig ólíkar þarfir. Starfsfólkið á hótelinu fer reglulega á 

námskeið til að gera það hæfara í starfi og fyrirtækið gefur út 

gæðahandbók sem er endurskrifuð á tveggja ára fresti. 

Störfin í heildsölunni eru yfirleitt ansi fjölbreytt. Það er einnig 

mikill fjölbreytileiki meðal viðskiptavina fyrirtækisins. 

Einhæfustu störfin eru líklegast á lagernum þar sem menn vinna 

við að taka til í hinar ýmsu pantanir. Heildsalan heldur utan um 

margar vörutegundir og það bætist sífellt meira úrval við 

flóruna. Þetta mikla vöruframboð eykur fjölbreytileika í starfi. 

Hver ný vara þarf til dæmis ákveðna kynningu innan og utan 

fyrirtækisins. Kynningarfundir af þessu tagi brjóta upp á hinn 

hefðbundna vinnudag. 

Það eru gerðar miklar kröfur til sölumanna hjá tölvu- og 

hugbúnaðarfyrirtækinu. Um leið er starfið mjög fjölbreytt og 

þekkingaraukandi. Sú vara og þjónusta sem fyrirtækið er með til 

sölu krefst þess að sölumenn hafi góða vitneskju um hvaða 

lausnir gætu hentað  hverjum viðskiptavini fyrir sig og hvaða 

framfarir verða á næstunni.  

1.9. Afmörkun verkefna 

Í stéttarfélaginu hefur hver sitt hlutverk og það eru 

starfslýsingar upp að ákveðnu marki. Fólk vinnur mikið saman 

og það er mikil skörun í verkefnunum. Það eru til dæmis haldnir 

sérfræðifundir um vafamál og umsagnir um frumvörp. Á 

skrifstofunni eru árleg starfsmannaviðtöl þar sem er meðal 

annars farið yfir væntingar og endurmenntun starfsfólksins. Allir 

aðrir voru með starfslýsingar og skýrt afmörkuð verkefni. 

Fjármálafyrirtækið er auk þess með frammistöðusamtöl.  

Á hótelinu eru ákveðnir verkferlar. Í gæðahandbókinni, sem er 

endurskrifuð á tveggja ára fresti, geta starfsmenn áttað sig á 

þeim reglum sem hótelið setur. Ferðamenn eru sífellt að breyta 

kröfum sínum til gististaða og þess vegna skiptir máli að 

gæðahandbókin taki mið af nýjustu upplýsingum. 



82 
 

Í tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu fer fram mánaðarleg könnun 

til að komast að því hvernig starfsfólki líður í vinnunni. Þar er 

meðal annars kannað hvort fólk skilji hvað felst í starfinu. Í 

framhaldinu geta stjórnendur gert viðeigandi úrbætur. 

 

1.10. Vinna með og án starfsfélaga 

Gæðastjórinn hjá hótelkeðjunni taldi að um 10% starfsmanna 

ynnu einstaklingsmiðaða vinnu. Það er mjög fátítt að fólk vinni í 

pörum. Langflestir eru í teymisvinnu þar sem allir á hverju hóteli 

þurfa að vinna saman að því að gera upplifun hótelgesta og 

annarra viðskiptavina eins ánægjulega og hægt er. 

Það er mikil hópavinna í fjármálafyrirtækinu. Þeir sem eru á 

upplýsinga- og tæknisviði vinna til dæmis oftast í teymum, en 

menn geta haft sjálfstæð verkefni innan hópsins. Það eru ákveðin 

verkefni sem er betra að vinna einn og nú er verið að skoða 

hvort að það eigi að bjóða upp á einstaklingsherbergi. Starfsfólk 

getur þá pantað tíma til að vera í næði.  

Í heildsölunni vinna allir sölumenn meira eða minna sjálfstætt 

fyrir ákveðna viðskiptavini eða í ákveðnum hverfum. Þeir eru þó 

hluti af vel samstilltu söluteymi sem stefnir að skjótum og 

öruggum viðskiptum. Stundum senda stjórnendur 5-6 sölumenn 

í sömu búð til að hjálpa til við framsetningu ef það er eitthvað 

sérstakt í gangi í versluninni. Þar má nefna 40 ára afmæli 

Fjarðarkaupa eða danska daga í Hagkaup.  

Flestir vinna einstaklingsmiðaða vinnu í heildsölunni þar sem 

hver starfsmaður gegnir ákveðnu hlutverki. Enginn vinnur í 

pörum. Eina hópavinnan sem sölustjórinn sá í fljótu bragði var 

að 4-5 starfsmenn sjá í sameiningu um að símanum sé svarað 

þegar hann hringir. „Þú verður að svara símanum, vegna þess að 

ef einhver er búinn að taka kaupákvörðun þá er viðkomandi að 

reyna að rétta þér þessa pöntun og það eina sem þú þarft að gera 

er skrifa hana niður.“ (sölustjórinn í heildsölunni). 

Allir í heildsölunni stefna að ákveðnu markmiði í hverjum 

mánuði, sem er ákveðið í upphafi mánaðarins. Þar sem allir 

starfsmenn fá eitthvað ef takmarkið næst þá sameinar það allan 

hópinn í að ná þessum markmiðum. Þetta er mjög sniðug leið til 
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að efla starfsvitund og samheldni meðal starfsfólksins að mati 

skýrsluhöfundar. Markmiðin sem stjórnendur setja ættu að vera 

sértæk, mælanleg, með aðgerðaáætlun, raunhæf og tímasett 

(SMART). 

Flest verkefni hjá bæjarfélaginu tengjast og því unnin í hópum. 

Það eru ekki margir í einstaklingsstörfum, nema helst á 

skrifstofunni. Starfsmenn grunnskólans eru einn hópur, 

leikskólastarfsmenn annar og þannig koll af kolli. Það er eitthvað 

um paraverkefni og má þar nefna vinnu við námsskrá.  

Mikið af störfum stéttarfélagsins eru unnin í einstaklingsvinnu. 

Hinsvegar er starfsfólk á skrifstofu í miklum tengslum hvert við 

annað því verkefnin krefjast yfirleitt þverfaglegrar þekkingar. 

Formaðurinn taldi að enginn ynni í pörum á skrifstofunni. 

Í tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækinu vinna 20% starfsmanna 

einstaklingsmiðaða vinnu að einhverju leiti, 10-20% vinna með 

einum öðrum. Langflestir eru í tengslum við annað starfsfólk á 

hverjum degi og því áætlar framkvæmdastjórinn að 97-100% 

starfsfólksins vinni í hópum. Sölumenn þurfa til dæmis 

upplýsingar frá forriturum til að geta ráðlagt viðskiptavinum um 

bestu lausnirnar. Flókin verkefni krefjast þverfaglegrar 

þekkingar. Þess vegna er lögð mikil áhersla á að byggja upp 

faglega verkstýringu til að stýra faghópum hjá fyrirtækinu. 

Í framleiðslufyrirtækinu eru 10 til 15 starfsmenn í 

einstaklingsmiðaðri vinnu. 10 vinna með einum öðrum og restin 

vinnur í teymum, 27 aðilar miðað við fasta starfsmenn. Þar kýs 

viðmælandinn helst að láta einstaklinga um verkefni þar sem 

þeir skila oft undraverðum árangri á skömmum tíma.  

 

2. Mögulegar úrlausnir fyrir atvinnuleitendur 

2.1. Fastráðning og lausráðning 

Mikill meirihluti starfsmanna eru fastráðnir. Viðmælendur 

sögðust   fá   fleira   starfsfólk   til   liðs  við sig á álagstímum eða í  

 

tengslum við verkefnavinnu. Flestir eru með tímabundnar 

ráðningar á sumrin.  
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Fólk sem er í afleysingum eða með tímabundna ráðningu er 

líklegt til að koma í stað fastráðinna starfsmanna sem hætta. 

Margir ílengjast í starfi vegna þess að stjórnendur hafa tök á að 

bæta við fleiri föstum starfsmönnum. Oftast er gerður samningur 

til skamms tíma í byrjun vinnusambands. Ef starfsmanni og 

vinnuveitanda líkar fyrirkomulagið er gengið frá fastráðningu. 

Þar sem margir viðskiptafræðingar eiga í erfiðleikum með að 

finna atvinnu um þessar mundir ættu þeir að gangast við 

lausráðningu ef starfið höfðar til þeirra. Þó þeir kjósi frekar að fá 

fastráðningu. Með þekkingu sinni geta þeir mögulega fundið 

leiðir til að bæta hag atvinnurekandans og fengið fastráðningu í 

kjölfarið.  

2.2. Möguleg verkefni í lausráðningu 

Fyrir utan tímabundna sérfræðiaðstoð þá skiptir þekking ekki 

miklu máli í flestum störfum sem eru í boði í lausráðningu hjá 

viðmælendum. Fólk sem er að leita að vinnu ætti hinsvegar að 

hafa í huga að þessi störf geta aukið möguleikana á að kynnast 

starfsháttum og komast í betri stöðu hjá atvinnurekandanum.  

Það er mögulegt að fá tímabundna ráðningu í stjórnunarstöðu og 

aðrar ábyrgðarstöður sem krefjast menntunar hjá hótelkeðjunni 

á sumrin. Þá eru opnuð nokkur sumarhótel og starfsmönnum 

fjölgað um 100%. Reksturinn hefur gengið vel og það er vel 

bókað árið um kring að sögn gæðastjórans.  

Um 95% starfsmanna eru fastráðnir hjá tölvu- og 

hugbúnaðarfyrirtækinu. Þar er öryggi í fyrirrúmi og því ekki 

mikið um lausráðningar. Stundum eru nemar ráðnir á 

álagstímum í verkefnavinnu og átaksverk. Þeir sem eru ráðnir í 

tímabundin verkefni þurfa að skrifa undir trúnaðarsamning. 

Helstu verkefnin sem lausráðið starfsfólk getur fengið eru 

stuðningsstörf á borð við vinnu í mötuneyti og þrifum.  

Stjórnendur í heildsölunni velja oft nemendur í lausráðningar. 

Helstu störfin felast í tímabundnum kynningum á nýjum vörum 

og vinnu í pökkunardeild. Þar er unnið frá sjö á morgnanna til 

tólf á kvöldin. Vinnutíminn hentar því ágætlega samhliða námi. 

Margir sem hafa komið inn í tímabundin verkefni með námi hafa 

komið inn að fullu að námi loknu. 
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Viðauki 2: Tölvupóstur: skrifstofur háskólanna 

Tölvupóstur sendur á ru@ru.is, hi@hi.is, bifrost@bifrost.is og unak@unak.is 16.september 2013 

Efni: Vegna rannsóknar meðal viðskiptafræðinema 

Ágæti viðtakandi, 

Kristbjörg heiti ég og er að skrifa BS-ritgerðina mína þessa dagana. Ætlunin er að kanna viðhorf viðskiptafræðinema til vinnu með því að 

senda út netkönnun. Vonir standa til að rannsóknin hafi jákvæð áhrif á atvinnuumhverfi viðskiptafræðinga með beinum og óbeinum 

hætti.  

Get ég fengið sendan lista með netföngum viðskiptafræðinema í [NAFN SKÓLA] haustið 2013? Ég þarf aðeins nemendalista í íslenskum 

viðskiptafræðideildum þar sem rannsóknin er á íslensku. Upplýsingarnar verða eingöngu notaðar til að senda út spurningakönnun og 

ítrekun 5 dögum seinna. 

Bestu kveðjur, 

Kristbjörg Erla Hreinsdóttir 

Viðauki 3: Spurningakönnun eins og hún var lögð fyrir 

Rannsóknin var framkvæmd 26. september til 5. október 2013 eða í samtals 10 daga. Þann 30. september var send út áminning 

um rannsóknina. Viðskiptafræðinemar við Háskólann á Bifröst og Háskólann í Reykjavík tóku þátt.  

mailto:ru@ru.is
mailto:hi@hi.is
mailto:bifrost@bifrost.is
mailto:unak@unak.is
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Viðauki 3.1.  Tölvupóstur til viðskiptafræðinema 

Efni: Rannsókn meðal viðskiptafræðinema 

Góðan daginn, 

Kristbjörg heiti ég og er að rannsaka hvernig viðskiptafræðinemar kjósa að vinna. Vonir standa til þess að niðurstöðurnar stuðli að 

bættri stöðu viðskiptafræðinga á vinnumarkaðinum. Mér þætti vænt um ef þú gæti séð af 7-10 mínútum til að svara rannsókninni sem þú 

finnur hér:  

https://kwiksurveys.com/s.asp?sid=euntrx9tl77qwmd217350  

Bestu kveðjur, 

Kristbjörg Erla Hreinsdóttir 

Viðauki 3.2.  Kynning á rannsókn 

Ágæti lesandi, 

Þessi rannsókn er hluti af BS-verkefni sem ég er að vinna að þessar vikurnar. Rannsóknin beinist að viðskiptafræðinemum á Íslandi og 

hvernig þeir kjósa að starfa. Með niðurstöðunum er vonast til að hægt verði að koma auga á fleiri verkefni og leiðir fyrir 

viðskiptafræðinga á vinnumarkaðinum. Mér þætti vænt um ef þú gæti séð af 7-10 mínútum til að svara nokkrum spurningum. 

 

Þér er frjálst að sleppa því að svara könnuninni í heild eða að hluta, svörin eru órekjanleg og gögnin geymd á öruggum stað. Fullum 

https://kwiksurveys.com/s.asp?sid=euntrx9tl77qwmd217350
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trúnaði er heitið. Ef þú hefur spurningar eða athugasemdir getur þú haft samband við rannsakanda í 

gegnum kristbjorg.hreinsdottir@bifrost.is 

 

Bestu kveðjur, 

Kristbjörg Erla Hreinsdóttir 

Viðauki 3.3.  Spurningar í netkönnun 

 

1. Hvaða námsform valdir þú í viðskiptafræði haustið 2013? (Dagskóla, Kvöldskóla, Fjarnám, Utanskóla, Annað (hvað?)) 

Svarmöguleikar í spurningu 2-5:  

                       alls ekki mikilvægt, ekki mikilvægt, hlutlaus, mikilvægt, mjög mikilvægt 

2. Hversu mikilvægt er fyrir þig að vera fastráðinn hjá fyrirtæki / stofnun sem þú vilt vinna hjá? 

3. Hversu mikilvægt er fyrir þig að vera lausráðinn hjá fyrirtæki / stofnun sem þú vilt vinna hjá? 

4. Hversu mikilvægt er fyrir þig að mæta á vinnustað þar sem þú hittir fleira fólk? 

5. Hversu mikilvægt er fyrir þig að geta unnið verkefnin þín í fjarvinnu? 

6. Hversu háu hlutfalli af vinnutíma þínum myndir þú kjósa að verja í fjarvinnu? Vinsamlegast svaraðu á bilinu 0-100% (opin 

spurning) 

Svarmöguleikar í spurningu 8-10: 

                          alls ekki mikilvægt, ekki mikilvægt, hlutlaus, mikilvægt, mjög mikilvægt 

mailto:kristbjorg.hreinsdottir@bifrost.is
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7. Hversu mikilvægt er fyrir þig að vera með fyrirfram ákveðinn vinnu-/ verkefnatíma? 

8. Hversu mikilvægt er fyrir þig að vinna með fjölbreytileg verkefni? 

9. Hversu mikilvægt er fyrir þig að vinna með skýrt afmörkuð verkefni 

10. Vinsamlegast forgangsraðaðu eftirfarandi þannig að það sem þú kýst helst kemur efst og það sem þú hefur minnstan áhuga 

á kemur neðst. (einstaklingsverkefni / paraverkefni / hópverkefni) 

11. Af hvaða kyni ert þú? (kvenmaður, karlmaður, annað) 

12. Hvaða ár ert þú fædd/ur? (opin spurning) 

13. Hvar býrð þú? (á Höfuðborgarsvæðinu/ á landsbyggðinni/erlendis) 

14. Í hvaða háskóla ert þú að læra viðskiptafræði? (Háskólanum á Bifröst, Háskólanum í Reykjavík, annað: vinsamlegast 

tilgreindu hvaða skóla) 

15. Hefur þú einhverjar athugasemdir, tillögur eða spurningar varðandi þessa rannsókn? (opin spurning) 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

Bestu kveðjur, 

Kristbjörg Erla Hreinsdóttir 
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Viðauki 4: Spurningar til stjórnenda 
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Viðauki 5: Tölvupóstur til stjórnenda eftir viðtöl 

Efni: Notkun á upplýsingum úr viðtali við þig 

Góðan daginn og takk fyrir síðast, 

Nú er ég búin að vinna úr öllum viðtölunum sem ég tók í tengslum við ritgerðarskrifin. Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið þér tíma til 

að lesa yfir þær staðreyndir og tilvitnanir sem ég stefni á að nota úr viðtalinu við þig. Ég hef tekið saman þær setningar sem snerta þig 

beint og vona að þú sért sátt/ur við útkomuna. Öll gagnrýni er vel þegin, en mér þætti vænt um að fá allar athugasemdir fyrir næstu helgi.  

Það kom margt spennandi fram í öllum viðtölunum og ég hefði gjarnan viljað vitna meira í þau. Ef ég sé fram á að ég hafi tök á að notast 

við meira af upplýsingum úr viðtalinu þá læt ég þig vita.  

Ég stefni á að senda þér eintak af lokaritgerðinni 18.desember næstkomandi. 

Bestu kveðjur, 

Kristbjörg Erla Hreinsdóttir 


